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Ωδάτων 111 
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3.6 TMHMA ΤΠΘΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘ ΦΡΟΝΣΙΔΑ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΟΙΚΘΘ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΘ ΠΟΛΙΣΙΚΘ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------112 

3.6.1 ΓΕΡΛΞΑ ΓΛΑ ΨΣ ΥΦΣΓΦΑΠΠΑ ΨΘΧ ΕΛΔΛΞΘΧ ΦΑΧΘΧ ΧΥΣΩΔΩΡ ΨΣΩ ΨΠΘΠΑΨΣΧ ΩΥΘΦΕΧΛΩΡ ΩΓΕΛΑΧ ΞΑΛ 

ΞΣΛΡΩΡΛΞΘΧ ΦΦΣΡΨΛΔΑΧ-ΥΦΣΓΦΑΠΠΑ ΔΛΣΛΞΘΧΘΧ ΣΦΓΑΡΛΧΠΩΡ ΞΣΛΡΩΡΛΞΘΧ ΥΣΟΛΨΛΞΘΧ -------------------112 

3.6.2 ΥΛΡΑΞΑΧ ΠΑΚΘΠΑΨΩΡ ΨΘΧ ΕΛΔΛΞΘΧ ΦΑΧΘΧ ΧΥΣΩΔΩΡ ΨΣΩ ΨΠΘΠΑΨΣΧ ΞΣΛΡΩΡΛΞΘΧ ΦΦΣΡΨΛΔΑΧ - 

ΥΦΣΓΦΑΠΠΑ ΔΛΣΛΞΘΧΘΧ ΣΦΓΑΡΛΧΠΩΡ ΞΣΛΡΩΡΛΞΘΧ ΥΣΟΛΨΛΞΘΧ ------------------------------------------------------113 

3.6.3 ΥΕΦΛΓΦΑΠΠΑ ΠΑΚΘΠΑΨΩΡ ΨΘΧ ΕΛΔΛΞΘΧ ΦΑΧΘΧ ΨΣΩ ΨΠΘΠΑΨΣΧ ΞΣΛΡΩΡΛΞΘΧ ΦΦΣΡΨΛΔΑΧ - 

ΥΦΣΓΦΑΠΠΑ ΔΛΣΛΞΘΧΘΧ ΣΦΓΑΡΛΧΠΩΡ ΞΣΛΡΩΡΛΞΘΧ ΥΣΟΛΨΛΞΘΧ ------------------------------------------------------117 

3.6.3.1 Α ΕΛΔΛΞΘ ΦΑΧΘ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------117 

3.6.3.1.1 Ωπερεκνικι Ξοινωνικι Υολιτικι ----------------------------------------------------------------------------------117 

3.6.3.1.2 Ξοινωνικι Υολιτικι και Ξοινωνικι Υροςταςία: Εξελίξεισ και Ψάςεισ ------------------------------------118 

3.6.3.1.3 Κεςμοί και Υολιτικζσ Ξοινωνικισ Αςφάλιςθσ -----------------------------------------------------------------118 

3.6.3.1.4 Ξοινωνικι Υρόνοια ---------------------------------------------------------------------------------------------------119 

3.6.3.1.5 Ξοινωνικόσ Αποκλειςμόσ και Υολιτικζσ Ξοινωνικισ Ζνταξθσ ςε Ευρωπαϊκό και Εκνικό Επίπεδο 121 

3.6.3.2 Β ΕΛΔΛΞΘ ΦΑΧΘ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------121 

3.6.3.2.1 Σικονομικά τθσ Ξοινωνικισ Υολιτικισ --------------------------------------------------------------------------121 

3.6.3.2.2 Υολιτικζσ Απαςχόλθςθσ  και Εργαςιακζσ Χχζςεισ ςε Εκνικό και Ωπερεκνικό Επίπεδο --------------122 

3.6.3.2.3 Ξοινωνικι και Αλλθλζγγυα Σικονομία --------------------------------------------------------------------------123 

3.6.3.2.4 Πεταναςτευτικι και Υροςφυγικι Υολιτικι -------------------------------------------------------------------124 

3.6.3.2.5 Ενςωμάτωςθ Πεταναςτϊν και Υροςφφγων ςτα Αςτικά Ξζντρα -----------------------------------------124 

3.6.3.2.6 Ξοινωνικόσ Χχεδιαςμόσ και Αξιολόγθςθ Ξοινωνικϊν Υρογραμμάτων ----------------------------------125 

3.6.3.2.7 Διοίκθςθ Ξοινωνικϊν Ωπθρεςιϊν ---------------------------------------------------------------------------------127 

3.7 ΣΜΘΜΑ ΤΠΘΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘ ΦΡΟΝΣΙΔΑ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΟΙΚΘΘ ΤΠΘΡΕΙΩΝ 

ΤΓΕΙΑ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------128 

3.7.1 ΓΕΡΛΞΑ ΓΛΑ ΨΣ ΥΦΣΓΦΑΠΠΑ ΨΘΧ ΕΛΔΛΞΘΧ ΦΑΧΘΧ ΧΥΣΩΔΩΡ ΨΣΩ ΨΠΘΠΑΨΣΧ ΩΥΘΦΕΧΛΩΡ ΩΓΕΛΑΧ ΞΑΛ 

ΞΣΛΡΩΡΛΞΘΧ ΦΦΣΡΨΛΔΑΧ-ΥΦΣΓΦΑΠΠΑ ΔΛΣΛΞΘΧΘΧ ΩΥΘΦΕΧΛΩΡ ΩΓΕΛΑΧ ----------------------------------------------128 

3.7.2 ΥΛΡΑΞΑΧ ΠΑΚΘΠΑΨΩΡ ΨΘΧ ΕΛΔΛΞΘΧ ΦΑΧΘΧ ΧΥΣΩΔΩΡ ΨΣΩ ΨΠΘΠΑΨΣΧ ΩΥΘΦΕΧΛΩΡ ΩΓΕΛΑΧ ΞΑΛ 

ΞΣΛΡΩΡΛΞΘΧ ΦΦΣΡΨΛΔΑΧ-ΥΦΣΓΦΑΠΠΑ ΔΛΣΛΞΘΧΘΧ ΩΥΘΦΕΧΛΩΡ ΩΓΕΛΑΧ  … ------------------------------------------130 

3.7.3 ΥΕΦΛΓΦΑΠΠΑ ΠΑΚΘΠΑΨΩΡ ΨΘΧ ΕΛΔΛΞΘΧ ΦΑΧΘΧ ΧΥΣΩΔΩΡ ΨΣΩ ΨΠΘΠΑΨΣΧ ΩΥΘΦΕΧΛΩΡ ΩΓΕΛΑΧ ΞΑΛ 

ΞΣΛΡΩΡΛΞΘΧ ΦΦΣΡΨΛΔΑΧ-ΥΦΣΓΦΑΠΠΑ ΔΛΣΛΞΘΧΘΧ ΩΥΘΦΕΧΛΩΡ ΩΓΕΛΑΧ ----------------------------------------------134 

3.7.3.1 Α ΕΛΔΛΞΘ ΦΑΧΘ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------134 

3.7.3.1.1 Ανκρϊπινο Δυναμικό, Θγεςία και Σργανωςιακι Χυμπεριφορά ςτισ Ωπθρεςίεσ Ωγείασ ------------134 

3.7.3.1.2 Επιχειρθςιακι Αναλυτικι και Οιψθ Αποφάςεων ςτθν Ωγεία (Business Analytics and Decision 

Making) (Κεωρία και Εργαςτιριο) ----------------------------------------------------------------------------------------------135 

3.7.3.1.3 Διοίκθςθ Απόδοςθσ ςτον Ψομζα τθσ Ωγείασ (Performance Management) (Κεωρία και 

Εργαςτιριο) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------136 

3.7.3.1.1 Χυςτιματα και Υολιτικζσ Ωγείασ ----------------------------------------------------------------------------------137 

3.7.3.1.1 Διοικθτικι / Σργανωτικι Διάρκρωςθ του Δθμόςιου Χυςτιματοσ Ωγείασ. Σργάνωςθ και Διοίκθςθ 

εποπτευόμενων φορζων του Ωπουργείου Ωγείασ ---------------------------------------------------------------------------138 

3.7.3.1.2 Υρωτοβάκμια Φροντίδα Ωγείασ ----------------------------------------------------------------------------------139 

3.7.3.1.3 Σικονομικά τθσ Ωγείασ-----------------------------------------------------------------------------------------------140 

3.7.3.2 Β ΕΛΔΛΞΘ ΦΑΧΘ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------141 

3.7.3.2.1 Ειςαγωγι ςτθ Βιοςτατιςτικι και τθν Επιδθμιολογία (Κεωρία και Εργαςτιριο) ----------------------141 

3.7.3.2.2 Δίκαιο τθσ Ωγείασ, Υροςωπικά Δεδομζνα ςτθν Ωγεία, Βιοθκικι, Δικαιϊματα Οθπτϊν Ωπθρεςιϊν 

Ωγείασ 142 
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3.7.3.2.3 Χρθματοοικονομικι διοίκθςθ υγειονομικϊν οργανιςμϊν -------------------------------------------------143 

3.7.3.2.4 Φαρμακευτικι πολιτικι ---------------------------------------------------------------------------------------------144 

3.7.3.2.5 Αξιολόγθςθ Ψεχνολογιϊν Ωγείασ (Health Technology Assessment HTA) και Λατροτεχνολογικά 

Υροϊόντα 146 

3.7.3.2.6 Δθμόςια Ωγεία ---------------------------------------------------------------------------------------------------------147 

3.7.3.2.7 Επικοινωνία και Διαχείριςθ Ξρίςεων ςτον τομζα τθσ Ωγείασ ----------------------------------------------148 

3.7.3.2.8 Ψυχικι Ωγεία και Εξαρτιςεισ --------------------------------------------------------------------------------------149 

3.7.3.2.9 Διοίκθςθ απόδοςθσ και ποιότθτα ςτισ υπθρεςίεσ Ωγείασ --------------------------------------------------150 

3.7.3.2.10 Ζλεγχοσ ςτουσ φορείσ παροχισ υπθρεςιϊν υγείασ --------------------------------------------------------151 

3.7.3.2.11 Χυςτιματα πλθροφορικισ υπθρεςιϊν υγείασ ---------------------------------------------------------------151 

3.7.3.2.12 Ευρωπαϊκζσ πολιτικζσ υγείασ και εκνικι εκπροςϊπθςθ -------------------------------------------------152 

3.8 ΣΜΘΜΑ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΜΟΤ --------------------------------------------------------------------------------154 

3.8.1 ΓΕΡΛΞΑ ΓΛΑ ΨΣ ΥΦΣΓΦΑΠΠΑ ΨΘΧ ΕΛΔΛΞΘΧ ΦΑΧΘΧ ΧΥΣΩΔΩΡ ΨΣΩ ΨΠΘΠΑΨΣΧ ΥΣΟΛΨΛΧΠΣΩ ΞΑΛ 

ΨΣΩΦΛΧΠΣΩ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------154 

3.8.2 ΥΛΡΑΞΑΧ ΠΑΚΘΠΑΨΩΡ ΨΘΧ ΕΛΔΛΞΘΧ ΦΑΧΘΧ ΧΥΣΩΔΩΡ ΨΣΩ ΨΠΘΠΑΨΣΧ ΥΣΟΛΨΛΧΠΣΩ ΨΣΩΦΛΧΠΣΩ

 156 

3.8.3 ΥΕΦΛΓΦΑΠΠΑ ΠΑΚΘΠΑΨΩΡ ΨΘΧ ΕΛΔΛΞΘΧ ΦΑΧΘΧ ΧΥΣΩΔΩΡ ΨΣΩ ΨΠΘΠΑΨΣΧ ΥΣΟΛΨΛΧΠΣΩ ΞΑΛ 

ΨΣΩΦΛΧΠΣΩ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------160 

3.8.3.1 Α ΕΛΔΛΞΘ ΦΑΧΘ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------160 

3.8.3.1.1 Ειςαγωγι ςτθ Διοίκθςθ τθσ Υολιτιςτικισ Ξλθρονομιάσ ςτθν Ελλάδα ----------------------------------160 

3.8.3.1.2 Ειςαγωγι ςτθ Διοίκθςθ του Χφγχρονου Υολιτιςμοφ ςτθν Ελλάδα---------------------------------------160 

3.8.3.1.3 Ψουριςτικι Υολιτικι και Ανάπτυξθ -------------------------------------------------------------------------------161 

3.8.3.1.4 Ψουριςτικι Ρομοκεςία ----------------------------------------------------------------------------------------------162 

3.8.3.1.5 Θ ςτατιςτικι ταξινόμθςθ των δραςτθριοτιτων του πολιτιςμοφ και του τουριςμοφ (εργαςτιριο 

ςυγκριτικισ μελζτθσ) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------163 

3.8.3.2 Β ΕΛΔΛΞΘ ΦΑΧΘ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------164 

3.8.3.2.1 Σικονομικά του Υολιτιςμοφ ---------------------------------------------------------------------------------------164 

3.8.3.2.2 Ψα δθμόςια μουςεία και οι μεγάλοι μθ κρατικοί πολιτιςτικοί φορείσ ----------------------------------165 

3.8.3.2.3 Ψουριςτικι Σικονομία -----------------------------------------------------------------------------------------------165 

3.8.3.2.4 Ψουριςτικό marketing -----------------------------------------------------------------------------------------------166 

3.8.3.2.5 Υολιτιςτικόσ Ψουριςμόσ και Υολιτιςτικζσ Διαδρομζσ -------------------------------------------------------167 

3.8.3.2.6 Θ διεκνισ διάςταςθ του Υολιτιςμοφ και του Ψουριςμοφ --------------------------------------------------167 

3.8.3.2.7 Χχεδιαςμόσ και Ωλοποίθςθ Εκπαιδευτικϊν Υρογραμμάτων ςτον Υολιτιςμό και ςτον Ψουριςμό 

(εργαςτιριο) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------168 

3.1 ΣΜΘΜΑ ΨΘΦΙΑΚΘ ΠΟΛΙΣΙΚΘ -----------------------------------------------------------------------------------------170 

3.1.1 ΓΕΡΛΞΑ ΓΛΑ ΨΣ ΥΦΣΓΦΑΠΠΑ ΨΘΧ ΕΛΔΛΞΘΧ ΦΑΧΘΧ ΧΥΣΩΔΩΡ ΨΣΩ ΨΠΘΠΑΨΣΧ ΨΘΦΛΑΞΘΧ ΥΣΟΛΨΛΞΘΧ

 170 

3.1.2 ΥΛΡΑΞΑΧ ΠΑΚΘΠΑΨΩΡ ΨΘΧ ΕΛΔΛΞΘΧ ΦΑΧΘΧ ΧΥΣΩΔΩΡ ΨΣΩ ΨΠΘΠΑΨΣΧ ΨΘΦΛΑΞΘΧ ΥΣΟΛΨΛΞΘΧ ---172 

3.1.3 ΥΕΦΛΓΦΑΠΠΑ ΠΑΚΘΠΑΨΩΡ ΨΘΧ ΕΛΔΛΞΘΧ ΦΑΧΘΧ ΧΥΣΩΔΩΡ ΨΣΩ ΨΠΘΠΑΨΣΧ ΨΘΦΛΑΞΘΧ ΥΣΟΛΨΛΞΘΧ

 176 

3.1.3.1 Α ΕΛΔΛΞΘ ΦΑΧΘ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------176 

3.1.3.1.1 Ανοικτι και Χυνεργατικι Διακυβζρνθςθ -----------------------------------------------------------------------176 

3.1.3.1.2 Αξιοποίθςθ Υλθροφοριακϊν Χυςτθμάτων ---------------------------------------------------------------------177 

3.1.3.1.3 Ωποδομζσ Ρζφουσ και Ξεντρικζσ Ωποδομζσ Διαδικτυακϊν Ωπθρεςιϊν ςτθ Δθμόςια Διοίκθςθ --177 

3.1.3.1.4 Ανάπτυξθ  Οογιςμικοφ και Χυςτιματα Διαχείριςθσ Υεριεχομζνου --------------------------------------179 
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3.1.3.1.5 Ανάλυςθ Ψθφιακϊν Υολιτικϊν (εργαςτιριο) -----------------------------------------------------------------180 

3.1.3.2 Β ΕΛΔΛΞΘ ΦΑΧΘ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------180 

3.1.3.2.1 Επιχειρθςιακι Ευφυΐα (ΒΛ) και Οιψθ αποφάςεων ςτθ Δθμόςια Διοίκθςθ ----------------------------181 

3.1.3.2.2 Ειςαγωγι ςτθν Επιςτιμθ Δεδομζνων (Data Science) -------------------------------------------------------182 

3.1.3.2.3 Υλαίςιο, Υρότυπα και Αξιολόγθςθ Διαλειτουργικότθτασ --------------------------------------------------184 

3.1.3.2.4 Ψεχνθτι Ροθμοςφνθ και Διαδίκτυο των Υραγμάτων ςτθ Δθμόςια Διοίκθςθ -------------------------185 

3.1.3.2.5 Ανάπτυξθ Ψθφιακϊν Ωπθρεςιϊν ---------------------------------------------------------------------------------187 

3.1.3.2.6 Ψθφιακζσ Δεξιότθτεσ και Ανάπτυξθ Εκπαιδευτικϊν Υρογραμμάτων Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ

 188 

3.1.3.2.7 Ψθφιακόσ Πεταςχθματιςμόσ και Υαροχι Ωπθρεςιϊν μζςω τθσ Ενιαίασ Ψθφιακισ Υφλθσ gov.gr

 189 

3.1.3.2.8 Διοίκθςθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ και Χυςτιματα Διαχείριςθσ –HRMS --------------------------------190 

4 ΠΡΑΚΣΙΚΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ -------------------------------------------------------------------------------------------------------192 

5 ΣΕΛΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------194 

6 ΦΑΘ ΔΙΟΡΙΜΟΤ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------196 

7 ΣΟ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΓΙΑ ΕΝΣΑΞΘ ΣΟΝ ΚΛΑΔΟ ΠΕ ΕΠΙΣΕΛΙΚΩΝ ΣΕΛΕΧΩΝ ---------198 

7.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΣΟΤ ΕΙΔΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ -------------------------------------------------------------------------198 

7.2 ΑΡΙΘΜΟ ΤΜΜΕΣΕΧΟΝΣΩΝ/ΟΤΩΝ ΣΟ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ----------------------------------------------200 

7.3 ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΕΙΑΓΩΓΘ ΣΟ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ----------------------------------------202 

7.4 ΕΙΔΙΚΟΣΘΣΑ ΝΟΜΟΣΕΧΝΩΝ ----------------------------------------------------------------------------------------------203 

7.4.1 ΑΡΑΟΩΨΛΞΘ ΥΑΦΣΩΧΛΑΧΘ ΚΕΠΑΨΛΞΩΡ ΕΡΣΨΘΨΩΡ ---------------------------------------------------------------205 

7.4.1.1 ΞΥΕΕΧ-Ρ01 ΕΛΧΑΓΩΓΘ ΧΨΘΡ ΡΣΠΣΥΑΦΑΧΞΕΩΘ (ΔΛΑΦΞΕΛΑ 18 ΩΦΕΧ) --------------------------------------205 

7.4.1.2 ΞΥΕΕΧ-Ρ02-ΨΕΧΡΛΞΕΧ ΡΣΠΣΥΑΦΑΧΞΕΩΘΧ : Σ ΧΧΕΔΛΑΧΠΣΧ  ΕΡΣΧ ΡΣΠΣΩ (ΔΛΑΦΞΕΛΑ 28 ΩΦΕΧ) -205 

7.4.1.3 ΞΥΕΕΧ-Ρ03 ΕΛΔΛΞΑ ΚΕΠΑΨΑ ΡΣΠΣΥΑΦΑΧΞΕΩΘΧ (ΔΛΑΦΞΕΛΑ 30 ΩΦΕΧ) ------------------------------------206 

7.4.1.4 ΞΥΕΕΧ-Ρ04 ΡΣΠΣΥΑΦΑΧΞΕΩΘ ΓΛΑ ΠΕΨΑΦΣΦΑ ΧΨΣ ΕΚΡΛΞΣ ΔΛΞΑΛΣ (ΔΛΑΦΞΕΛΑ 30 ΩΦΕΧ) ----------206 

7.4.1.5 ΞΥΕΕΧ-Ρ05 ΑΡΑΟΩΧΘ ΧΩΡΕΥΕΛΩΡ ΦΩΚΠΛΧΘΧ (ΔΛΑΦΞΕΛΑ 32 ΩΦΕΧ) -----------------------------------------207 

7.4.1.6 ΞΥΕΕΧ-Ρ06 ΨΣ ΔΛΞΑΛΣ ΧΨΣ ΕΥΛΨΕΟΛΞΣ ΞΦΑΨΣΧ (ΔΛΑΦΞΕΛΑ 14 ΩΦΕΧ) ---------------------------------------207 

7.5 3. ΕΙΔΙΚΟΣΘΣΑ ΑΝΑΛΤΣΩΝ ΔΘΜΟΙΩΝ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ---------------------------------------------------------------208 

7.5.1 3.1 ΑΡΑΟΩΨΛΞΘ ΥΑΦΣΩΧΛΑΧΘ ΚΕΠΑΨΛΞΩΡ ΕΡΣΨΘΨΩΡ ----------------------------------------------------------209 

7.5.1.1 ΞΥΕΕΧ ΑΔΥ01 - ΞΩΞΟΣΧ ΔΘΠΣΧΛΑΧ ΥΣΟΛΨΛΞΘΧ (15 ΪΦΕΧ) ---------------------------------------------------209 

7.5.1.2 ΞΥΕΕΧ ΑΔΥ02 - ΑΡΑΟΩΧΘ ΞΑΛ ΕΦΑΦΠΣΓΘ ΔΘΠΣΧΛΑΧ ΥΣΟΛΨΛΞΘΧ (15 ΪΦΕΧ) ---------------------------210 

7.5.1.3 ΞΥΕΕΧ ΑΔΥ03 - ΑΛΣΟΣΓΘΧΘ ΨΩΡ ΑΥΣΨΕΟΕΧΠΑΨΩΡ ΞΑΛ ΑΡΑΨΦΣΦΣΔΣΨΘΧΘ ΠΛΑΧ ΔΘΠΣΧΛΑΧ 

ΥΣΟΛΨΛΞΘΧ (15 ΪΦΕΧ) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------210 

7.5.1.4 ΞΥΕΕΧ ΑΔΥ04 - ΕΛΧΑΓΩΓΘ ΧΨΘ ΡΣΠΣΥΑΦΑΧΞΕΩΘ (18 ΪΦΕΧ) ------------------------------------------------211 

7.5.1.5 ΞΥΕΕΧ ΑΔΥ05 - ΑΡΑΓΡΩΦΛΧΘ, ΕΡΛΧΧΩΧΘ ΞΑΛ ΕΛΧΑΓΩΓΘ ΞΑΛΡΣΨΣΠΛΑΧ (17 ΪΦΕΧ) ----------------------211 
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ΠΡΟΛΟΓΟ 

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

ενοποίθςθ τθσ Εκνικισ Χχολισ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ (Ε.Χ.Δ.Δ.) και τθσ Εκνικισ Χχολισ Ψοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ 

(Ε.Χ.Ψ.Α.)1, αποτελεί τθν εκπαιδευτικι μονάδα του Εκνικοφ Ξζντρου Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ 

(Ε.Ξ.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. Ψα βαςικά μζςα 

που αξιοποιεί θ Ε.Χ.Δ.Δ.Α. για τθν υλοποίθςθ τθσ αποςτολισ τθσ είναι αφενόσ θ διεξαγωγι  ενόσ υψθλϊν 

απαιτιςεων ειςαγωγικοφ διαγωνιςμοφ,  ο οποίοσ ζχει επιτφχει να κακιερωκεί ςτθ ςυνείδθςθ των 

υποψθφίων, κατόχων πτυχίων Υανεπιςτθμίων, ωσ αξιοκρατικόσ και αδιάβλθτοσ, αφετζρου θ τακτικι 

επικαιροποίθςθ του 18/μθνθσ διάρκειασ Υρογράμματοσ Χπουδϊν τθσ, με ςκοπό τθν κάλυψθ των αναγκϊν 

τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ και τθν εναρμόνιςι του με  τουσ βαςικοφσ άξονεσ δθμόςιασ πολιτικισ.  

Εν προκειμζνω, θ Εκνικι Χχολι Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ (Ε.Χ.Δ.Δ.Α.) ειςάγει το νζο 

τθσ Υρόγραμμα Χπουδϊν εφαρμόηοντασ για πρϊτθ φορά το πλιρεσ νομοκετικό και κανονιςτικό  πλαίςιο 

για το Επιτελικό Ξράτοσ, δθμιουργϊντασ νζεσ εκπαιδευτικζσ και επαγγελματικζσ διαδρομζσ μζςα από τθν 

πρόβλεψθ και ενεργοποίθςθ των τριϊν ειδικοτιτων του νζου Ξλάδου Υ.Ε. Επιτελικϊν Χτελεχϊν: α) 

Αναλυτϊν Δθμόςιων Υολιτικϊν, β) Ρομοτεχνϊν και γ) Αναλυτϊν Ψθφιακισ Υολιτικισ. Βάςει του άρ. 24 του 

ν. 4915/2022 (ΦΕΞ 63 Α’) και τθσ με αρικμ. ΔΛΥΑΑΔ/ΕΞΔΔΑ/Φ.8/78/οικ.6821/29-04-2022 (ΦΕΞ 2130/Β’/30-

04-2022) Απόφαςθσ του Ωπουργοφ Εςωτερικϊν ειςάγεται Ειδικό Υρόγραμμα εκπαίδευςθσ 

ςπουδαςτϊν/ςτριϊν τθσ Ε.Χ.Δ.Δ.Α. για τθν ζνταξθ ςτον Ξλάδο Υ.Ε. Επιτελικϊν Χτελεχϊν ςτθν τρίτθ φάςθ 

ςπουδϊν τθσ Χχολισ παράλλθλα με τθν προετοιμαςία των ςπουδαςτϊν/ςτριϊν για τισ κζςεισ που 

προορίηονται, με ςκοπό τθν περαιτζρω εξειδίκευςι τουσ για τθν πλιρωςθ  είκοςι (20) κζςεων του νζου 

Ξλάδου. 

Ψο πρόγραμμα ςπουδϊν ειςθγοφνται οι Ωπεφκυνοι Χπουδϊν και Ζρευνασ, ςε ςυνεργαςία με τον 

Διευκυντι τθσ Χχολισ και εγκρίνουν το Ειδικό Επιςτθμονικό Χυμβοφλιο (Ε.Ε.Χ.) και το Διοικθτικό Χυμβοφλιο 

(Δ.Χ.) του Ε.Ξ.Δ.Δ.Α. Χτο παράρτθμα του παρόντοσ αναφζρεται διεξοδικά θ πορεία ειςθγιςεων και 

ανακεωριςεων, μζχρι να προκφψει το παρόν πρόγραμμα ςπουδϊν, λαμβάνοντασ υπόψθ: 

 τα διδάγματα από τθν εμπειρία που αποκτικθκε από τθν εφαρμογι των προγραμμάτων 

των τριϊν προθγοφμενων εκπαιδευτικϊν ςειρϊν,  

                                                           
1 Άρκρο 57 Ρ.3966/2011 (ΦΕΞ Αϋ118) Κεςμικό πλαίςιο των Υρότυπων Υειραματικϊν Χχολείων, ………και λοιπζσ διατάξεισ»  
2 Άρκρο 4 Υ.Δ. 105/2018 (Φ.Ε.Ξ. Αϋ203) «Σργανιςμόσ του Εκνικοφ Ξζντρου Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ»   
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 τθν ενςωμάτωςθ των νζων τάςεων και εξελίξεων ςτθν τεχνολογία και τθν διοικθτικι 

επιςτιμθ, 

 τθ ςυμπερίλθψθ των ςθμαντικότερων από τισ καινοτομίεσ και τα κεκτθμζνα τθσ ελλθνικισ 

δθμόςιασ διοίκθςθσ τα τελευταία χρόνια. 

Επιπλζον τθσ ειςαγωγισ του Ειδικοφ Υρογράμματοσ ζνταξθσ ςτον Ξλάδο Υ.Ε. Επιτελικϊν Χτελεχϊν, 

ςτο παρόν πρόγραμμα ςπουδϊν ενςωματϊνονται δφο νζα προγράμματα ςπουδϊν που για πρϊτθ φορά 

λειτουργοφν ςτθν Ε.Χ.Δ.Δ.Α., καλφπτοντασ αναδυόμενεσ ανάγκεσ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ: 

 Ψο πρόγραμμα ςπουδϊν του τμιματοσ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Υεριβάλλοντοσ 

 Ψο πρόγραμμα ςπουδϊν του τμιματοσ Υολιτιςμοφ και Ψουριςμοφ 

Πε το παρόν Υρόγραμμα θ Ε.Χ.Δ.Δ.Α. οραματίηεται τθν εκπαίδευςθ  ςφγχρονων επιτελικϊν 

διοικθτικϊν ςτελεχϊν και επαγγελματιϊν τθσ διοίκθςθσ, ικανϊν να ανταποκρίνονται ςτο ακζραιο ςτισ 

υφιςτάμενεσ, αλλά και μελλοντικζσ, ανάγκεσ των δθμοςίων υπθρεςιϊν και ςτισ απαιτιςεισ λειτουργίασ  του  

διοικθτικοφ ςυςτιματοσ τθσ Ελλάδασ. Υαράλλθλα, επιδιϊκεται να καλλιεργθκοφν  αναλυτικζσ και 

ςυνκετικζσ ικανότθτεσ, δεξιότθτεσ άςκθςθσ διοίκθςθσ και ιπιεσ δεξιότθτεσ που μποροφν να επιφζρουν 

προςτικζμενθ αξία ςτισ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ του δθμόςιου τομζα, ςυνειςφζροντασ ςτθν εκνικι 

μεταρρυκμιςτικι προςπάκεια.  
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1 Θ ΔΟΜΘ ΚΑΙ Θ ΦΤΙΟΓΝΩΜΙΑ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΔΩΝ ΣΘ ΕΔΔΑ 

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

Θ διάρκρωςθ των πουδϊν ςτθν ΕΔΔΑ 

Φάςθ πουδϊν Διάρκεια Φάςθσ 

Ξοινι Φάςθ Χπουδϊν  4 μινεσ 

Υρϊτθ Ειδικι Φάςθ Χπουδϊν,  4 μινεσ 

Υρακτικι Εκπαίδευςθ  4 μινεσ 

Δεφτερθ Ειδικι Φάςθ Χπουδϊν  3 μινεσ 

Ψελικζσ Εργαςίεσ  2 μινεσ 

Φάςθ Διοριςμοφ –  Ειδικό Υρόγραμμα 
Εκπαίδευςθσ ςπουδαςτϊν/ςτριϊν τθσ 
Ε.Χ.Δ.Δ.Α. για τθν ζνταξθ ςτον Ξλάδο Υ.Ε. 
Επιτελικϊν Χτελεχϊν 

1 μινασ 

 

Υρωταρχικό ρόλο ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία και ςτθν επίτευξθ τθσ αποςτολισ τθσ Ε.Χ.Δ.Δ.Α. 

διαδραματίηει το Υρόγραμμα Χπουδϊν τθσ. Δεδομζνου ότι, κατά νομοκετικι πρόβλεψθ, θ Ε.Χ.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 επίπεδο3, διατθρείται 

αναγκαία θ αλλαγι του μακθςιακοφ υποδείγματοσ και θ ςταδιακι μετατόπιςθ του κζντρου βάρουσ του 

Υρογράμματοσ Χπουδϊν από τισ μετωπικζσ - κακϋ ζδρασ διαλζξεισ και τισ ςυνεχείσ γραπτζσ εξετάςεισ (ιδίωσ 

ςτθν Ξοινι Φάςθ Χπουδϊν 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 Χπουδϊν) και ιδίωσ ςτθ γνϊςθ που οδθγεί ςτθν ενδυνάμωςθ τθσ 

ικανότθτασ κριτικισ ςκζψθσ και κριτικισ ανάγνωςθσ τθσ πραγματικότθτασ, ενιςχφοντασ τα Ψμιματα 

Εξειδίκευςθσ ιδθ από τθν Αϋ Ειδικι Φάςθ Χπουδϊν 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. 

Χτθν 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. 

                                                           
3 Άρκρο 15 παρ. 2 ΥΔ 57/2007 (ΦΕΞ Αϋ 59) «Ξωδικοποίθςθ ςε ενιαίο κείμενο τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ που διζπουν το Ε.Ξ.Δ.Δ.Α.». 
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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. Ξατά 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. Ψο υλικό αυτό δφναται να απαρτίηεται από επιςτθμονικά κείμενα, 

άρκρα, νόμουσ, Υ.Δ., Υ.Ρ.Υ., εγκυκλίουσ, ευρωπαϊκά νομοκετικά κείμενα κ.α. Ξατά 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. 

Λδιαίτερθ 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.Χ.Δ.Δ.Α. Είναι από τθν άλλθ πλευρά, όμωσ, αυτονόθτο ότι ζνα Υρόγραμμα Χπουδϊν 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. Χε αυτό το πλαίςιο, το ςυγκεκριμζνο Υρόγραμμα Χπουδϊν λαμβάνει υπόψθ 

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.Χ.Δ.Δ.Α. ςε ζνα 

ςφγχρονο, επιτελικό κράτοσ (π.χ. άρκρο 104). 

Επιπρόςκετα, το Υρόγραμμα Χπουδϊν ςχεδιάηεται εμπνεόμενο από το μζλλον τθσ Δθμόςιασ 

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

απόφοιτοι τθσ Χχολισ. Πε τθν ζννοια αυτι, ζχει ςθμαςία το Υρόγραμμα Χπουδϊν τθσ Ε.Χ.Δ.Δ.Α. να 

προςπορίηει ςτουσ/ςτισ ςπουδαςτζσ/ςτριεσ γνϊςεισ, δεξιότθτεσ, ικανότθτεσ και ςτάςεισ που κα τουσ 

επιτρζψουν όχι μόνο να αςκοφν με επάρκεια τα υπθρεςιακά κακικοντά τουσ, αλλά να λειτουργοφν ωσ 

μοχλοί αλλαγισ και καινοτομίασ ςτο πλαίςιο των υπθρεςιϊν τουσ.  

Ωπό αυτό το πρίςμα, με το παρόν Υρόγραμμα Χπουδϊν, θ Ε.Χ.Δ.Δ.Α. φιλοδοξεί τελικά και να 

ςυνδράμει ςτθν εκνικι προτεραιότθτα βελτίωςθσ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ ϊςτε αυτι να ςυνειςφζρει ςτθν 

                                                           
4 Ρ.4622/2019  (ΦΕΞ  Αϋ133) «Επιτελικό κράτοσ: οργάνωςθ, λειτουργία και διαφάνεια τθσ Ξυβζρνθςθσ, των κυβερνθτικϊν οργάνων 
και τθσ κεντρικισ δθμόςιασ διοίκθςθσ.»   
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υλοποίθςθ εκνικϊν μεταρρυκμίςεων προςφζροντασ υπθρεςίεσ υψθλισ ποιότθτασ και λελογιςμζνου 

δθμοςιονομικοφ κόςτουσ. 
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2 ΚΟΙΝΘ ΦΑΘ ΠΟΤΔΩΝ 

Θ Ξοινι Φάςθ Χπουδϊν, που κα παρουςιαςτεί αναλυτικά ςτθ ςυνζχεια, επιδιϊκει αφενόσ τθν 

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

ςυμμετάςχουν ςτον ειςαγωγικό διαγωνιςμό, αφετζρου ςτθν, κατά το δυνατό, ομογενοποίθςθ του 

γνωςτικοφ τουσ υπόβακρου, με δεδομζνθ τθν προζλευςι τουσ από διαφορετικοφσ γνωςτικοφσ κλάδουσ, 

κακϊσ και τθν εξοικείωςι τουσ με βαςικζσ πτυχζσ τθσ διοικθτικισ επιςτιμθσ. Σι βαςικζσ αυτζσ γνϊςεισ κα 

αποτελζςουν το υπόβακρο για τθν περαιτζρω εμβάκυνςθ ςτα Ψμιματα που ςυςτινονται πλζον από τθν Α’ 

Ειδικι Φάςθ Χπουδϊν. Υαράλλθλα, 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 Χχολι.  

Σ ςυντελεςτισ βαρφτθτασ τθσ Ξοινισ Φάςθσ Χπουδϊν ςτθ ςυνολικι βακμολογία ανζρχεται ςτο 

τριάντα τοισ εκατό (30%).  

 

2.1 Θ ΟΡΓΑΝΩΘ ΣΘ ΚΟΙΝΘ ΦΑΘ ΠΟΤΔΩΝ 

Πε βάςθ τθ γενικι ςυλλογιςτικι του Υρογράμματοσ Χπουδϊν και τθν ειδικι λογικι που διαπνζει 

τθν Ξοινι Φάςθ Χπουδϊν, θ τελευταία περιλαμβάνει τα ακόλουκα μακιματα, ενταγμζνα ςτα κάτωκι 

ςχετικά πεδία:  

Δθμόςια Διοίκθςθ: 

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

διοικιςεισ 

 Χτρατθγικό Πάνατημεντ 

Δίκαιο: 

 Διοικθτικό Δίκαιο 

 Δθμοςιοχπαλλθλικό Δίκαιο 

 Ενωςιακό και Διεκνζσ Δίκαιο 

Οικονομία:  

 Ελλθνικι Σικονομία: Διαρκρωτικά χαρακτθριςτικά 

 Κεςμικό Υλαίςιο Δθμοςιονομικισ Διαχείριςθσ 

 Δθμόςιεσ επενδφςεισ – Χρθματοδοτικά Εργαλεία 
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Επιτελικό Κράτοσ: 

 Ξαλι νομοκζτθςθ και  νομοτεχνικζσ αρχζσ κατάρτιςθσ κανονιςτικϊν πράξεων (Κεωρία και 

Εργαςτιριο) 

 Ανάλυςθ Δθμόςιασ Υολιτικισ (Κεωρία και Εργαςτιριο) 

 Θλεκτρονικι Διακυβζρνθςθ και Ψθφιακόσ Πεταςχθματιςμόσ (Κεωρία και Εργαςτιριο) 

Πρόγραμμα ξζνων γλωςςϊν: 

 Αγγλικι γλϊςςα 

 Δεφτερθ ξζνθ γλϊςςα  

Ειδικά Εργαςτιρια και Ανάπτυξθ Δεξιοτιτων:  

 Εργαςτιριο ανάπτυξθσ ψθφιακϊν δεξιοτιτων  

 Εργαςτιριο ανάπτυξθσ δεξιοτιτων ςε ςφγχρονα και αςφγχρονα ψθφιακά εργαλεία επικοινωνίασ, 

εργαςίασ και εκπαίδευςθσ 

 Πεκοδολογία τθσ ζρευνασ, ποςοτικι και ποιοτικι ανάλυςθ ςτο δθμόςιο τομζα  

 Βαςικζσ Αρχζσ Εκπόνθςθσ και Υαρουςίαςθσ Επιςτθμονικισ Εργαςίασ 

 Χυνεργατικά Εργαλεία ΨΥΕ ςτθ Δθμόςια Διοίκθςθ 

Εκπαιδευτικζσ Δραςτθριότθτεσ και Ειδικά εμινάρια 

(αφοροφν το ςφνολο των φάςεων του προγράμματοσ ςπουδϊν) 

- Επιςκζψεισ και ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ειςθγιςεισ ςε φορείσ του Δθμόςιου ι Λδιωτικοφ τομζα 

- Διαλζξεισ Υροςωπικοτιτων 

- Διάλογοι Χτρογγυλισ Ψραπζηθσ 

- Θμερίδεσ 

Τλα τα μακιματα, τα οποία περιγράφονται αναλυτικά ςτθ ςυνζχεια, κρίνεται αναγκαίο να 

ιςορροποφν ανάμεςα ςτθ κεωρία και ςτισ πρακτικζσ εφαρμογζσ, ωςτόςο, ανάλογα με τθ φφςθ και τον 

ςτόχο του μακιματοσ/εργαςτθρίου μπορεί να δίνεται  ζμφαςθ ςε ζνα από τα δφο. 

Χυγκεκριμζνα, κατά τισ πρϊτεσ μζρεσ τθσ φοίτθςισ τουσ τουσ, οι ςπουδαςτζσ/ςτριεσ τθσ Ε.Χ.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.Χ.Δ.Δ.Α. Ξατά τθν ίδια πρϊτθ 

περίοδο, οι ςπουδαςτζσ/ςτριεσ τθσ Ε.Χ.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.Χ.Δ.Δ.Α. 

κατά τθν πρϊτθ περίοδο ςπουδϊν τουσ κα εκπαιδευτοφν και ςτα ςφγχρονα ψθφιακά εργαλεία τθλεργαςίασ 
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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.Χ.Δ.Δ.Α. 

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

καλφπτουν επαρκϊσ τισ ςφγχρονεσ πτυχζσ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ. Υαράλλθλα, 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 Υολιτεία 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. 

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

ςφνολο των φάςεων ςπουδϊν τθσ Χχολισ. 

 

2.2 ΠΙΝΑΚΑ ΜΑΘΘΜΑΣΩΝ ΣΘ ΚΟΙΝΘ ΦΑΘ ΠΟΤΔΩΝ 

Ακολουκεί πίνακασ των μακθμάτων τθσ Ξοινισ φάςθσ Χπουδϊν. Για κάκε μάκθμα δίνεται ο τίτλοσ 

του, , οι ϊρεσ διδαςκαλίασ, ο τρόποσ εξζταςθσ και οι ϊρεσ εξζταςθσ. Για τον ακριβι υπολογιςμό των ωρϊν 

αξιολόγθςθσ πρζπει να λθφκεί υπόψθ και θ αναφορά ςτθν παράγραφο «παραδοχζσ», ειδικά για τα 

μακιματα που αξιολογοφνται με εργαςία. 
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Υίνακασ Πακθμάτων τθσ Ξοινισ Φάςθσ Χπουδϊν του Υρογράμματοσ Χπουδϊν τθσ 29θσ Εκπ. Χειράσ τθσ ΕΧΔΔΑ 

ΑΑ Σίτλοσ Μακιματοσ 
Ϊρεσ 

Διδαςκαλίασ 
Σρόποσ Αξιολόγθςθσ 

Ϊρεσ 
Αξιολόγθςθσ 

1.  Θ Δθμόςια Διοίκθςθ ςτθν Ελλάδα:  ςυγκρότθςθ, εξζλιξθ και ςυγκριτικι 

προςζγγιςθ με άλλεσ διοικιςεισ 
21 Γραπτι εξζταςθ 2 

2.  Χτρατθγικό Πάνατημεντ 26 Εργαςία 2 

3.  Διοικθτικό Δίκαιο 26 Γραπτι Εξζταςθ 2 

4.  Δθμοςιοχπαλλθλικό Δίκαιο 21 Γραπτι Εξζταςθ 2 

5.  Ενωςιακό και Διεκνζσ Δίκαιο 21 Γραπτι Εξζταςθ 2 

6.  Ελλθνικι Σικονομία: Διαρκρωτικά χαρακτθριςτικά 24 Γραπτι Εξζταςθ 2 

7.  Κεςμικό Υλαίςιο Δθμοςιονομικισ Διαχείριςθσ 27 Γραπτι Εξζταςθ 2 

8.  Δθμόςιεσ επενδφςεισ- Χρθματοδοτικά Εργαλεία 27 Γραπτι εξζταςθ 2 

9.  Ξαλι νομοκζτθςθ και  νομοτεχνικζσ αρχζσ κατάρτιςθσ κανονιςτικϊν πράξεων 

(Κεωρία και Εργαςτιριο) 
24 Γραπτι εξζταςθ 2 

10.  Ανάλυςθ Δθμόςιασ Υολιτικισ (Κεωρία και Εργαςτιριο) 24 Γραπτι εξζταςθ 2 

11.  Θλεκτρονικι Διακυβζρνθςθ και Ψθφιακόσ Πεταςχθματιςμόσ (Κεωρία και 

Εργαςτιριο) 
24 Γραπτι εξζταςθ 2 

12.  Αγγλικι γλϊςςα 24 Γραπτι Εξζταςθ 2 

13.  Δεφτερθ ξζνθ γλϊςςα (γερμανικά ι γαλλικά ι ιςπανικά ι ιταλικά) 24 Επάρκεια 2 

14.  Χυνεργατικά Εργαλεία ΨΥΕ ςτθν Δθμόςια Διοίκθςθ 21 Εργαςία 2 

15.  Εργαςτιριο ανάπτυξθσ ψθφιακϊν δεξιοτιτων  35 Επάρκεια - 

16.  
Πεκοδολογία τθσ ζρευνασ, ποςοτικι και ποιοτικι ανάλυςθ ςτο δθμόςιο τομζα  7  

Επάρκεια 
- 
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17.  Βαςικζσ αρχζσ εκπόνθςθσ και παρουςίαςθσ επιςτθμονικισ εργαςίασ  3 Επάρκεια - 

ΤΝΟΛΟ: 379 ΤΝΟΛΟ: 28 

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ: 407 
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2.3 ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΘΜΑΣΩΝ ΣΘ ΚΟΙΝΘ ΦΑΘ ΠΟΤΔΩΝ  

2.3.1 Θ ΔΘΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΘΘ ΣΘΝ ΕΛΛΑΔΑ:  ΤΓΚΡΟΣΘΘ, ΕΞΕΛΙΞΘ ΚΑΙ ΤΓΚΡΙΣΙΚΘ ΠΡΟΕΓΓΙΘ ΜΕ 

ΑΛΛΕ ΔΙΟΙΚΘΕΙ  

κοπόσ και ςτόχοσ:  

Ψο 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.  Χτόχοσ 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:    

Ψο 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.  Ψο 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.  Χτο τρίτο μζροσ, οι 

ςπουδαςτζσ/ςτριεσ διδάςκονται τισ γενικζσ αρχζσ τθσ Χυγκριτικισ 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 (Ξαναδάσ, Χκανδιναβικζσ Χϊρεσ) και από 

γραφειοκρατικά ςυςτιματα του ευρωπαϊκοφ Ρότου, που παρουςιάηουν ιδιομορφίεσ παρόμοιεσ με εκείνεσ 

τθσ Ελλάδασ (Λςπανία, Λταλία).  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.   

Σρόποσ αξιολόγθςθσ: Γραπτι εξζταςθ (Ερωτιςεισ πολλαπλϊν επιλογϊν και ερϊτθςθ ανοικτοφ τφπου). 
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Ενδεικτικι βιβλιογραφία: 

 Βενετςανοποφλου Γ. Π., (2014). Ξακοδιοίκθςθ και Διαφκορά ςτθ Δθμόςια Διοίκθςθ:  Ελεγκτικοί 

Πθχανιςμοί, Ακινα – Κεςςαλονίκθ: Χάκκουλασ. 

 Πακρυδθμιτρθσ Α. (1999). Διοίκηςη και Κοινωνία, η Δημόςια Διοίκηςη ςτην Ελλάδα. Ακινα: Κεμζλιο. 

 Πακρυδθμιτρθσ, Α. & Πιχαλόπουλοσ N. (επιμ.) (2000). Εκθζςεισ εμπειρογνωμόνων για τη Δημόςια 

Διοίκηςη, 1950-1998. Ακινα: Υαπαηιςθσ.  

 Υαςςάσ, Α. (2012). Η Εθνική Δημόςια Διοίκηςη ςτην Ευρωπαϊκή Ενωςιακή Πολιτική Διαδικαςία. Ακινα: 

Υαπαηιςθσ.  

 Υελαγίδθσ, Κ. (επ.) (2005). Η Εμπλοκή των Μεταρρυθμίςεων ςτην Ελλάδα, Ακινα: Υαπαηιςθσ . 

 Χπανοφ, Ξ. (2001). Ελληνική Διοίκηςη και Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωςη. Ακινα: Υαπαηιςθσ.  

 Χπανοφ, Ξ. (επ.) (2018). Μεταρρυθμίςεισ ςτη Δημόςια Διοίκηςη ςτη διάρκεια τησ κρίςησ: Επιςκόπηςη, 

Περιγραφή, Αποτίμηςη. Ακινα: Ελλθνικό Μδρυμα Ευρωπαϊκισ και Εξωτερικισ Υολιτικισ.  

 Chandler, J.A. *επιμ.+ (2003). Δημόςια Διοίκηςη: Συγκριτική Ανάλυςη, Ακινα: Υαπαηιςθσ. 

 Farazmand, A. [επιμ.] (2001) HandbookofComparativeandDevelopmentPublicAdministration, 2θζκδοςθ, 

ΡζαΩόρκθ: Routledge.  

 Kuhlmann, S. & Wollmann H. [2019]. Introduction to Comparative Public Administration. Administrative 

Systems and Reforms in Europe, 2d.Edition, Cheltenham: Edward Elgar,  

 Ladner, A., Keuffer N., Baldersheim H., Hlepas N, Swianiewicz P., Steyvers K., Navarro C. [2019]. Patterns 

of Local Autonomy in Europe. HoundmillsBasingstoke 2019: PalgraveMacmillan., 

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

Emerald. 

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

in Italy, France, Greece, Portugal, and Spain. Cheltenham, UK: Edward Elgar. 

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

6θζκδοςθ, Abingdon: Routledge. 

 

2.3.2 ΣΡΑΣΘΓΙΚΟ ΜΑΝΑΣΗΜΕΝΣ  

κοπόσ και ςτόχοσ: 

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

τα μοντζλα εφαρμογισ του Χτρατθγικοφ Πάνατημεντ ςτουσ δθμόςιουσ οργανιςμοφσ. Ειδικότερα, θ 

διδαςκαλία του μακιματοσ επικεντρϊνεται ςτθν αναλυτικι και ςυγκριτικι παρουςίαςθ των βαςικϊν 
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μοντζλων και εργαλείων υλοποίθςθσ του Χτρατθγικοφ Πάνατημεντ ςτο δθμόςιο τομζα, εςτιάηοντασ ςτο 

ιδιαίτερο περιβάλλον τθσ ελλθνικισ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και τισ εξειδικευμζνεσ ανάγκεσ αναδιοργάνωςθσ 

και βελτίωςθσ τθσ απόδοςθσ των φορζων τθσ.  

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

γνϊςεισ και δεξιότθτεσ, αναφορικά με: 

 Ψο ευρφτερο κεωρθτικό πλαίςιο και τισ βαςικζσ αρχζσ και λειτουργίεσ του ςτρατθγικοφ μάνατημεντ 

ςτο δθμόςιο τομζα 

 Ψα ςφγχρονα μοντζλα εφαρμογισ του ςτρατθγικοφ μάνατημεντ ςτουσ δθμόςιουσ οργανιςμοφσ 

 Ψα βαςικά εργαλεία για τον ολοκλθρωμζνο ςχεδιαςμό, εφαρμογι και αξιολόγθςθ ενόσ ςτρατθγικοφ 

προγράμματοσ  ςε ζνα δθμόςιο οργανιςμό 

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

 Ψθ δθμιουργία ενόσ περιβάλλοντοσ υποςτιριξθσ και ςυμμετοχισ ςτο ςτρατθγικό προγραμματιςμό 

και αντιμετϊπιςθσ των προβλθμάτων εφαρμογισ  

 Ψισ απαιτιςεισ και προκλιςεισ εφαρμογισ του ςτρατθγικοφ προγραμματιςμοφ ςτο ιδιαίτερο 

περιβάλλον τθσ Ελλθνικισ δθμόςιασ διοίκθςθσ 

 
υνοπτικι περιγραφι και κεματικζσ ενότθτεσ:   

Ψο περιεχόμενο του μακιματοσ καλφπτει τα βαςικά ςτοιχεία του Χτρατθγικοφ Πάνατημεντ ςτον 

δθμόςιο τομζα. Χτο πλαίςιο αυτό εξετάηονται οι βαςικζσ αρχζσ και τα μοντζλα του Χτρατθγικοφ 

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

διοίκθςθσ.  Σι ςπουδαςτζσ/ςτριεσ  εκπαιδεφονται ςτθ μεκοδολογία και τα εργαλεία του Χτρατθγικοφ 

Πάνατημεντ 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. Υαρουςιάηονται 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 Χτρατθγικοφ Πάνατημεντ ςτθ μεταρρφκμιςθ του 

δθμόςιου τομζα και θ ανάπτυξθ μίασ νζασ κουλτοφρασ ςτρατθγικοφ προγραμματιςμοφ μεταξφ αυτϊν, μζςα 

από τθ 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 Χτρατθγικοφ Πάνατημεντ.  
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Σρόποσ αξιολόγθςθσ: Εκπόνθςθ και παρουςίαςθ ομαδικισ εργαςίασ (με βακμολόγθςθ : εκπόνθςθ 70% + 

παρουςίαςθ 30%) 

 

Ενδεικτικι βιβλιογραφία: 

 Γεωργόπουλοσ, Ρ. Β. (2002) Χτρατθγικό Πάνατημεντ. Ακινα: Εκδόςεισ Ππζνου. 

 Ξαρβοφνθσ Α. (επιμ.) (2018) Υοιότθτα τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ. Πια Εργαλειοκικθ για τουσ 

Επαγγελματίεσ, Ακινα: Ωπουργείο Εςωτερικϊν 

 Πιχαλόπουλοσ Ρ., (2010), Θ δθμόςια διοίκθςθ ςτθν εποχι των αποτελεςμάτων», Ακινα, Εκδόςεισ 

Υαπαηιςθσ  

 Υαπαδάκθσ Β, (2017), Χτρατθγικι των Επιχειριςεων, Εκδόςεισ Ππζνου  

 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 
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2.3.3 ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ  

κοπόσ και ςτόχοσ: 

Χκοπόσ 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 Ξϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ, όςο και με τισ βαςικζσ αρχζσ τθσ 

διοικθτικισ δικονομίασ, αφοφ ο κφριοσ μθχανιςμόσ ελζγχου τθσ διοικθτικισ δράςθσ είναι αυτόσ των 

διοικθτικϊν δικαςτθρίων. Σι 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:    

Ψο μάκθμα περιλαμβάνει κατ’ αρχάσ τθν εξοικείωςθ με τισ βαςικζσ ζννοιεσ του διοικθτικοφ δικαίου. 

Χτο πλαίςιο αυτό περιλαμβάνεται, ιδίωσ μζςα από τον Ξϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ, θ διδαςκαλία των 

βαςικϊν ρυκμίςεων που αφοροφν τθν ζκδοςθ, τθν ιςχφ και τθν ανάκλθςθ τθσ διοικθτικισ πράξθσ, τθ 

διοικθτικι ςφμβαςθ, τθν αςτικι ευκφνθ του δθμοςίου, τουσ εςωτερικοφσ ελζγχουσ τθσ νομιμότθτασ τθσ 

διοικθτικισ δράςθσ από τθν ίδια τθ Δθμόςια Διοίκθςθ, τθν αςτικι ευκφνθ του δθμοςίου και τθν προςταςία 

των δικαιωμάτων των πολιτϊν ζναντι τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ (κυρίωσ τα δικαιϊματα τθσ προθγοφμενθσ 

ακρόαςθσ και τθσ πρόςβαςθσ ςτα δθμόςια ζγγραφα). Χτο επίπεδο τθσ διοικθτικισ δικονομίασ, κα 

εξεταςκοφν οι βαςικζσ ρυκμίςεισ του Ξϊδικα 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: 

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

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

 Υ.Δ. 18/1989 (περί Χυμβουλίου τθσ Επικρατείασ). 

 Χπθλιωτόπουλοσ, Επ., Εγχειρίδιο Χυνταγματικοφ Δικαίου, τόμοσ Λ (2017), τόμοσ ΛΛ (2015), Ακινα: Ρομικι 

Βιβλιοκικθ. 

 Δαγτόγλου, Υ. (2012). Γενικό Διοικθτικό Δίκαιο. Ακινα: Χάκκουλασ. 
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 Δαγτόγλου, Υ. (2014). Διοικθτικό Δικονομικό Δίκαιο. Ακινα: Χάκκουλασ. 

 Οαηαράτοσ, Υ. (2018). Διοικθτικό Δικονομικό Δίκαιο. Ακινα: Ρομικι Βιβλιοκικθ. 

 Γζροντασ,  Α., Οφτρασ,  Χ., Υαυλόπουλοσ,  Υ., Χιοφτθ, Γλ. & Φλογαίτθσ, Χ. (2018). Διοικθτικό Δίκαιο. 

Ακινα: Χάκκουλασ. 

Ενδεικτικό ςυμπλθρωματικό διδακτικό υλικό:    

 Υρακτικά κζματα διοικθτικοφ δικαίου. 

 Φάκελοι με δικαςτικζσ αποφάςεισ.   

2.3.4 ΔΘΜΟΙΟΫΠΑΛΛΘΛΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ  

κοπόσ και ςτόχοσ: 

Χκοπόσ 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. Σι 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:    

Ψο μάκθμα περιλαμβάνει τθν ανάλυςθ, ιδίωσ μζςα από τον Δθμοςιοχπαλλθλικό Ξϊδικα και τθ 

ςχετικι νομολογία του Χυμβουλίου 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). Λδιαίτερθ 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 Ξϊδικασ (ν. 3528/2007, όπωσ ιςχφει).  
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 Ξτιςτάκθ, Χ., Ξονδφλθσ, Β. & Ψηιράκθ, Ε. (2018), Ωπαλλθλικόσ Ξϊδικασ. Ερμθνεία κατ’ άρκρο. Ακινα: 

Ρομικι Βιβλιοκικθ. 

 Υαναγόπουλοσ Κ. (2014). Δθμόςιο Ωπαλλθλικό Δίκαιο. Ακινα: Χταμοφλθσ. 

 Χπθλιωτόπουλοσ, Επ. & Χρυςανκάκθσ, Χ. (2017). Βαςικοί Κεςμοί Δθμοςιοχπαλλθλικοφ Δικαίου. Ακινα: 

Ρομικι Βιβλιοκικθ. 

 Χυμεωνίδθσ, Λ. & Ψάχοσ, Α. (2007). Ερμθνεία Ωπαλλθλικοφ Ξϊδικα. Ακινα: Χάκκουλασ. 

2.3.5 ΕΝΩΙΑΚΟ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕ ΔΙΚΑΙΟ  

κοπόσ και ςτόχοσ: 

Χκοπόσ 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. Χτθ 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. Ψο 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 Σι ϊρεσ κατανζμονται ςε κεωρθτικι διδαςκαλία και ςε εργαςτιριο 

(πρακτικζσ εφαρμογζσ των κεωρθτικϊν γνϊςεων όπωσ επίλυςθ πρακτικϊν ηθτθμάτων και μελζτθ 

δικαςτικϊν αποφάςεων). 

υνοπτικι περιγραφι και κεματικζσ ενότθτεσ:    

Τςον αφορά ςτο ενωςιακό δίκαιο, το μάκθμα περιλαμβάνει τθ διδαςκαλία των κεμελιωδϊν αρχϊν 

και των βαςικϊν Χυνκθκϊν που διζπουν το ενωςιακό δίκαιο (ςυμπεριλαμβανομζνου και του Χάρτθ των 

Κεμελιωδϊν Δικαιωμάτων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ). Υεριλαμβάνει επίςθσ τθ διδαςκαλία του πρωτογενοφσ 

και δευτερογενοφσ δικαίου τθσ Ε.Ε.  και τθ νομοκετικι παραγωγι και ιςχφ των κανονιςμϊν, οδθγιϊν και 

άλλων νομοκετικϊν πράξεων τθσ Ε.Ε. ςτθν ελλθνικι ζννομθ τάξθ, ςφμφωνα με το Χφνταγμα και τθν 

Χυνκικθ για τθ Οειτουργία τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. Χτο 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. 

Λδιαίτερθ 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. 
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Τςον αφορά ςτο 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 Χυντάγματοσ. Λδιαίτερθ ζμφαςθ πρζπει να δοκεί ςτισ 

διεκνείσ ςυμβάςεισ προςταςίασ των κεμελιωδϊν δικαιωμάτων και ιδίωσ ςτθν Ευρωπαϊκι Χφμβαςθ 

Δικαιωμάτων του Ανκρϊπου, όπωσ επίςθσ και ςε πτυχζσ του δθμοςίου δικαίου.     

Σρόποσ αξιολόγθςθσ: Γραπτι εξζταςθ 

Ενδεικτικι βιβλιογραφία: 

 Ξανελλόπουλοσ, Υ. (2010). Ψο Δίκαιο τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. Ακινα: Χάκκουλασ. 

 Φοφκουνασ, Ε. (2015). Δθμόςιο Διεκνζσ Δίκαιο. Ακινα: Ρομικι Βιβλιοκικθ.  

 Χιςιλιάνοσ, Ο.-Α. (2017). Ευρωπαϊκι Χφμβαςθ Δικαιωμάτων του Ανκρϊπου (κατ’ άρκρο ερμθνεία). 

Ακινα: Ρομικι Βιβλιοκικθ. 

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

 Χυνκικθ για τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ-Χυνκικθ για τθ Οειτουργία τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. 

 Χάρτθσ των Κεμελιωδϊν Δικαιωμάτων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. 

 Ευρωπαϊκι Χφμβαςθ Δικαιωμάτων του Ανκρϊπου. 

 

2.3.6 ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΘΡΙΣΙΚΑ  

κοπόσ και ςτόχοσ: 

 Χκοπόσ 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 των 

λόγων που οδιγθςαν ςτθν οικονομικι κρίςθ. Χτόχοσ 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 ΕΣΞ, θ 

μακροοικονομικι πολιτικι τθσ δεκαετίασ του 1980, θ αλλαγι ςτθ νομιςματικι και ςυναλλαγματικι πολιτικι 

από τισ αρχζσ τθσ δεκαετίασ του 1990, ο τρόποσ μείωςθσ του πλθκωριςμοφ για να επιτευχκεί θ ζνταξι μασ 

ςτθν ΣΡΕ, θ οικονομικι πολιτικι ςτθν μετά ΣΡΕ εποχι και οι αιτίεσ τθσ πρόςφατθσ οικονομικισ κρίςθσ. 

υνοπτικι περιγραφι και κεματικζσ ενότθτεσ:    
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Ψο μάκθμα κα ξεκινιςει με μια ςφντομθ παρουςίαςθ τθσ εξζλιξθσ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ τα 

τελευταία πενιντα χρόνια. Χτθ ςυνζχεια κα εξεταςτοφν θ περίοδοσ 1950 - 1980: προςτατευτιςμόσ και 

προςπάκεια εκβιομθχάνιςθσ, οι επιπτϊςεισ από τθν ζνταξι μασ ςτθν ΕΣΞ, 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 ΣΡΕ, θ οικονομικι πολιτικι ςτθν μετά ΣΡΕ εποχι, θ 

δθμοςιονομικι πολιτικι, το χρζοσ και θ πρόςφατθ οικονομικι κρίςθ. Κα 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. Ψζλοσ, το μάκθμα κα ολοκλθρωκεί με τθν εξζταςθ των 

εναλλακτικϊν ςεναρίων ανάπτυξθσ και πολιτικϊν εξόδου από τθν κρίςθ. 

Σρόποσ αξιολόγθςθσ: Γραπτι Εξζταςθ  

Ενδεικτικι βιβλιογραφία: 

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

Υόλισ, Ακινα. 

 Ξαηάκοσ Υ., Οιαργκόβασ Υ. , Φεποφςθσ Χπ (2016), Ψο Δθμόςιο Χρζοσ τθσ Ελλάδασ, Εκδόςεισ Υαπαηιςθ. 

 Ξαηάκοσ Υ. (2001) Ανάμεςα ςε κράτοσ και αγορά. Σικονομία και οικονομικι πολιτικι ςτθ μεταπολεμικι 

Ελλάδα, 1944-2000, Εκδόςεισ Υατάκθ, 2001. 

 Οιαργκόβασ Υ. (2020) Δζκα χρόνια κρίςθ, τρία μνθμόνια και μία πανδθμία. Θ Ελλάδα αναηθτϊντασ 

διζξοδο, Εκδόςεισ Υατάκθ, Ακινα. 

 Οιαργκόβασ (2010) Χφγχρονα Κζματα Ελλθνικισ και Διεκνοφσ Σικονομίασ, Εκδόςεισ Χταμοφλθσ, Ακινα. 

 Οιαργκόβασ Υ. , Φεποφςθσ  Χπ. (2011), Χρζοσ, Δανειςμόσ και Χρεοκοπία: Ελλθνικζσ και Διεκνείσ 

Εμπειρίεσ, Εκδόςεισ Υαπαηιςθσ, Ακινα. 

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

New York. 

 Υελαγίδθσ, Κ., (2015). Ανάλυςθ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ. *θλεκτρ. βιβλ.+ Ακινα:Χφνδεςμοσ Ελλθνικϊν 

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

 Φουκανάσ Χπ. και Υαντελισ Χκλιάσ, (2014), Θ Ελλθνικι Υολιτικι Σικονομία 2000-2010, Εκδόςεισ Οιβάνθ, 

Ακινα. 

Ενδεικτικό ςυμπλθρωματικό διδακτικό υλικό: 

 Βουλι των Ελλινων, Γραφείο Υροχπολογιςμοφ του Ξράτουσ ςτθ Βουλι, εκκζςεισ, διάφορα ζτθ.  

 ΞΕΥΕ, Πελζτεσ και Εκκζςεισ, διάφορα ζτθ. 

 Ψράπεηα τθσ Ελλάδοσ, Εκκζςεισ Διοικθτι, Διάφορα ζτθ.  

http://hdl.handle.net/11419/1187
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2.3.7 ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΔΘΜΟΙΟΝΟΜΙΚΘ ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ  

κοπόσ και ςτόχοσ: 

Ψο μάκθμα επιδιϊκει τθν εμβάκυνςθ των γνϊςεων των ςπουδαςτϊν/ςτριϊν ςτο κεςμικό πλαίςιο 

που διζπει τθ ςφγχρονθ δθμοςιονομικι διαχείριςθ.  Χε 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. Ξφριοσ ςτόχοσ είναι οι ςπουδαςτζσ/ςτριεσ να είναι ςε κζςθ να ανταποκρικοφν άμεςα ςτισ 

απαιτιςεισ του εργαςιακοφ τουσ περιβάλλοντοσ. Χτο 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:    

Πζςα 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 Ξυβζρνθςθσ). 

Υεραιτζρω, κα αναλυκοφν ειδικότερεσ δθμοςιονομικζσ ζννοιεσ, όπωσ θ ζννοια του διατάκτθ, των 

αναλιψεων υποχρεϊςεων, του Πθτρϊου Δεςμεφςεων, του ενιαίου λογαριαςμοφ κθςαυροφυλακίου, τθσ 

διαχείριςθσ διακεςίμων, των δθμοςίων υπολόγων. Σι ςπουδαςτζσ/ςτριεσ κα γνωρίςουν επίςθσ διαδικαςίεσ 

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

εκχωριςεων, εγγυιςεων και δθμοςίου χρζουσ. Ψζλοσ, κα αναλυκοφν ζννοιεσ και διαδικαςίεσ εςωτερικοφ 

και εξωτερικοφ ελζγχου. 

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

 

Ενδεικτικι βιβλιογραφία: 

 Ξωδικοποίθςθ Ρ.4270/2014 κ.λπ. 

 Πεςοπρόκεςμο Υλαίςιο Δθμοςιονομικισ Χτρατθγικισ 2019-2022 

 Ειςθγθτικι Ζκκεςθ Ξρατικοφ Υροχπολογιςμοφ 2019 
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2.3.8 ΔΘΜΟΙΕ ΕΠΕΝΔΤΕΙ – ΧΡΘΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ  

κοπόσ και ςτόχοσ: 

Χκοπόσ 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. Χτόχοσ 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:    

Σι δθμόςιεσ επενδφςεισ αποτελοφν το κατεξοχιν μζςο άςκθςθσ οικονομικισ και αναπτυξιακισ 

πολιτικισ του ςφγχρονου κράτουσ. Χκοπόσ αυτοφ του μακιματοσ είναι να παρζχει το κεωρθτικό πλαίςιο και 

τθν πρακτικι εφαρμογι προγραμμάτων και πολιτικϊν που αφοροφν ςτισ δθμόςιεσ επενδφςεισ. Ψο 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.  

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

δθμοςίων επενδφςεων. Οογικι, είδθ, κατθγορίεσ, διαφορζσ, παραδείγματα, κφκλοσ και μθχανιςμοί 

χρθματορροισ, επίπεδα αναπτυξιακοφ προγραμματιςμοφ. Αρχζσ και καλζσ πρακτικζσ για αποτελεςματικζσ 

δθμόςιεσ επενδφςεισ ςφμφωνα με τον ΣΣΧΑ Θ εξζλιξθ του αναπτυξιακοφ ςχεδιαςμοφ τθσ Ελλάδασ ςτο 

πλαίςιο τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. Αναπτυξιακόσ προγραμματιςμόσ: περιεχόμενο και εργαλεία. Ευρωπαϊκζσ 

αναπτυξιακζσ πολιτικζσ (, Υολυετζσ Δθμοςιονομικό Υλαίςιο, Next Generation EU, Πθχανιςμόσ Ανάκαμψθσ 

και Ανκεκτικότθτασ, Υολιτικι Χυνοχισ, Ξοινι Αγροτικι Υολιτικι). Εκνικζσ αναπτυξιακζσ πολιτικζσ (Χχζδιο 

για τθν ανάπτυξθ για τθν Ελλθνικι Σικονομία / ζκκεςθ Υιςςαρίδθ, ΕΧΥΑ 2021-2027, Αναπτυξιακόσ νόμοσ, 

Εκνικό Υρόγραμμα Ανάπτυξθσ, Ψαμείο Ανάκαμψθσ και Ανκεκτικότθτασ). Ξρατικζσ ενιςχφςεισ. Πορφζσ 

χρθματοδότθςθσ δθμοςίων επενδφςεων και οι ςυμπράξεισ δθμόςιου ιδιωτικοφ τομζα (ΧΔΛΨ). 

Δθμοςιονομικι αποκζντρωςθ και μορφζσ χρθματοδότθςθσ των δθμοςίων επενδφςεων τθσ τοπικισ 

αυτοδιοίκθςθσ. Ειςαγωγι ςτισ ζννοιεσ και τα βαςικά χαρακτθριςτικά των ςυγχρθματοδοτοφμενων ζργων. 

Χφςτθμα διαχείριςθσ ςυγχρθματοδοτοφμενων ζργων – βαςικά χαρακτθριςτικά και εργαλεία. Αξιολόγθςθ 

προγραμμάτων: Βαςικζσ αρχζσ και εργαλεία. Ψζλοσ, το μάκθμα αυτό περιλαμβάνει και εργαςτιριο ςε 

πρακτικζσ εφαρμογζσ-ςυηθτιςεισ ςχετικά με επίκαιρα ηθτιματα δθμοςίων επενδφςεων.    
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Σρόποσ αξιολόγθςθσ: Γραπτι Εξζταςθ ςε Φάκελο επί ηθτιματοσ δθμοςίων επενδφςεων 

Ενδεικτικι βιβλιογραφία: 

 Ξλαουδάτου Π. (2009), Ξρατικόσ Υροχπολογιςμόσ, εκδόςεισ Ακινα: Ξριτικι.  

 Πθτςόπουλοσ Ξ., Ππαμπαλιοφτασ Ο. (2014), Ευρωπαϊκι ολοκλιρωςθ και περιφερειακι πολιτικι, 

Ακινα: Χάκκουλασ.  

 Υαπαδαςκαλόπουλοσ Ακ., Χριςτοφάκθσ Π. (2009), Αναπτυξιακόσ Υρογραμματιςμόσ, Ακινα: Υαπαηιςθ. 

 Υετράκοσ Γ. και Ψυχάρθσ Γ. (2016), Υεριφερειακι Ανάπτυξθ ςτθν Ελλάδα, 2θ ζκδοςθ, Ακινα: Ξριτικι. 

 Υολφηοσ Χ. (2011), Υεριφερειακι Ανάπτυξθ, Ακινα: Ξριτικι. 

 Χκάγιαννθσ Υ. και Ξαπαρόσ Γ. (2014), “Ψα 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.  

 ΕΧΥΑ 2014-2020.  

 Ζκκεςθ Υιςςαρίδθ 

 ΞΕΥΕ, Υρογράμματα Ανάπτυξθσ 

 Φάκελοι ςχετικά με επίκαιρα ηθτιματα δθμοςίων επενδφςεων. 

 Εκνικό Ξζντρο Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ (Ε.Ξ.Δ.Δ.Α.) (2013) Κζματα Δθμοςίων 

Επενδφςεων, Εκπαιδευτικό υλικό ςεμιναρίου δθμοςίων επενδφςεων.   

 

2.3.9 ΚΑΛΘ ΝΟΜΟΘΕΣΘΘ ΚΑΙ ΝΟΜΟΣΕΧΝΙΚΕ ΑΡΧΕ ΚΑΣΑΡΣΙΘ ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ (ΘΕΩΡΙΑ 

ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΘΡΙΟ)  

κοπόσ και ςτόχοσ: 

Χκοπόσ του μακιματοσ είναι θ κατάρτιςθ των ςπουδαςτϊν/ςτριϊν τθσ Ε.Χ.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) . Σι 

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). Υαράλλθλα, το εργαςτιριο 
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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:    

Ψο 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. Ρ.4048/2012 για τισ 

βαςικζσ κεςμικζσ υποχρεϊςεισ τθσ ρυκμιςτικισ διακυβζρνθςθσ ςτθν Ελλάδα) και τισ αντίςτοιχεσ δομικζσ 

και οργανωςιακζσ αλλαγζσ (ςφςταςθ Γραφείου Ξαλισ Ρομοκζτθςθσ και Γραφεία Ρομοκετικισ 

Υρωτοβουλίασ), ςχετικζσ πρωτοβουλίεσ τθσ ΕΕ, ανάλυςθ των βαςικϊν αρχϊν και τεχνικϊν προςαρμογισ 

του ελλθνικοφ δικαίου ςτο ευρωπαϊκό δίκαιο (λ.χ. ενςωμάτωςθ οδθγιϊν κ.ά.)  

Κα 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). Ψζλοσ, ιδιαίτερθ ζμφαςθ κα δοκεί ςτθ ςφνταξθ τθσ αξιολόγθςθσ των αποτελεςμάτων 

εφαρμογισ των ρυκμίςεων, ςε ςυνεργαςία με τισ  κακ’ φλθν αρμόδιεσ υπθρεςίεσ.  

Χε 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. Χτο 

πλαίςιο του εργαςτθρίου οι ςπουδαςτζσ/ςτριεσ κα κλθκοφν να εφαρμόςουν, εν είδει πρακτικϊν 

αςκιςεων, τισ νομοτεχνικζσ αρχζσ κατάρτιςθσ κανονιςτικϊν πράξεων. 

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

επιτελικϊν ςτελεχϊν ωσ προσ: 

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

διαδικαςία,  

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

επιβάρυνςθ των πολιτϊν και των επιχειριςεων) κακϊσ και ςυνοδευτικϊν αυτϊν κειμζνων,  

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

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

Σρόποσ αξιολόγθςθσ: Γραπτι εξζταςθ με φάκελο ςε μελζτθ περίπτωςθσ 
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Ενδεικτικι βιβλιογραφία: 

 Ρ.4622/2019 (ΦΕΞ Αϋ133) «Επιτελικό κράτοσ: οργάνωςθ, λειτουργία και διαφάνεια τθσ Ξυβζρνθςθσ, 

των κυβερνθτικϊν οργάνων και τθσ κεντρικισ δθμόςιασ διοίκθςθσ»   

 Χυλλογικόσ τόμοσ «Θ καλι νομοκζτθςθ ωσ αναγκαία προχπόκεςθ μιασ δίκαιθσ και αποτελεςματικισ 

λειτουργίασ τθσ πολιτείασ», Υρακτικά Χυνεδρίου, εκδ. Ρομικι Βιβλιοκικθ, Ακινα 2018. 

 Υαναγιϊτθσ Παντηοφφασ, Ξαλι νομοκζτθςθ και κράτοσ δικαίου. Υολυνομία, κακονομία και μθ 

εφαρμογι των νόμων, εκδ. Ευραςία, 2018. 

 Δθμιτρθσ Α. Χωτθρόπουλοσ, Οεωνίδασ Χριςτόπουλοσ, Υολυνομία Ξαι Ξακονομία Χτθν Ελλάδα - Ζνα 

Χχζδιο Για Ζνα Ξαλφτερο Ξαι Αποτελεςματικότερο Ξράτοσ, εκδ. διαΡΕΣςισ, Ακινα, 2017 

 Ενδεικτικό ςυμπλθρωματικό διδακτικό υλικό:    

 Χφνταγμα τθσ Ελλάδασ 

 Ξανονιςμόσ τθσ Βουλισ 

 Γ.Γ. Ρομικϊν και Ξοινοβουλευτικϊν Κεμάτων: «Εγχειρίδιο Ρομοπαραςκευαςτικισ Πεκοδολογίασ»,  

Ακινα 2020 (ΑΔΑ: 60II46ΠΓΨ7-ΦΕΘ) 

 Ρ.4048/2012 (ΦΕΞ Α’ 34) «Φυκμιςτικι διακυβζρνθςθ : Αρχζσ, διαδικαςίεσ, και μζςα καλισ 

νομοκζτθςθσ» 

 Εργαλειοκικθ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ για τθν Ξαλι Ρομοκζτθςθ («Better regulation “toolbox”)  

 Γ.Γ. τθσ Ξυβζρνθςθσ «Ψο ευρωπαϊκό δίκαιο ςτθν Ελλάδα : Εγχειρίδιο εναρμόνιςθσ» 

 Ξεντρικι νομοπαραςκευαςτικι επιτροπι : «Υρακτικζσ οδθγίεσ για τθν κατάρτιςθ νομοςχεδίων» 

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

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

 

2.3.10 ΑΝΑΛΤΘ ΔΘΜΟΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΘ (ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΘΡΙΟ)  

κοπόσ και ςτόχοσ: 

Χκοπόσ 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:    
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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 και 

ατομικϊν υποκειμζνων που δρουν ςτα όρια τθσ δικαιοδοςίασ τθσ. Ζμφαςθ δίδεται ςτθν κατανόθςθ του 

φαινομζνου τθσ αλλαγισ ςτο πεδίο των δθμοςίων πολιτικϊν. 

Χτθ διάρκεια του εργαςτθρίου κα παρουςιαςτεί θ πρακτικι προςζγγιςθ ηθτθμάτων που άπτονται 

τθσ ςυγκρότθςθσ τθσ κυβερνθτικισ ατηζντασ και τθ διαμόρφωςθ και υλοποίθςθ των ςχετικϊν αποφάςεων. 

Λδιαίτερθ ζμφαςθ κα δοκεί ςτο ςκζλοσ τθσ παρακολοφκθςθσ και αξιολόγθςθσ των δθμόςιων πολιτικϊν και 

των ςχετικϊν εργαλείων και μεκόδων μζτρθςθσ.  

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

αντίςτοιχου κλάδου επιτελικϊν ςτελεχϊν, αναπτφςςοντασ τισ δεξιότθτεσ:   

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

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

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

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

εντοπιςμό των τάςεων, εξελίξεων και καλϊν πρακτικϊν, αλλά και των παρατθροφμενων κενϊν και 

προβλθμάτων των εφαρμοηόμενων πολιτικϊν, 

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

ευρφτερθ κοινωνία, ωσ δρϊντων του πεδίου πολιτικισ. 

Σρόποσ αξιολόγθςθσ: Εξζταςθ με φάκελο ςε μελζτθ περίπτωςθσ. 

 

Ενδεικτικι βιβλιογραφία: 

 Ρ.4622/2019 (ΦΕΞ Αϋ33) «Επιτελικό κράτοσ: οργάνωςθ, λειτουργία και διαφάνεια τθσ Ξυβζρνθςθσ, των 

κυβερνθτικϊν οργάνων και τθσ κεντρικισ δθμόςιασ διοίκθςθσ.»   

 Οαδι, Χτ., Ρταλάκου Β. (2016). Ανάλυςθ Δθμόςιασ Υολιτικισ, Ακινα: Υαπαηιςθσ. 

 Χπανοφ, Ξ. (επιμ.) *2010+. Δθμόςιεσ πολιτικζσ ςτθν Ελλάδα - Τψεισ και αντιφάςεισ. Ακινα,  Υαπαηιςθσ  

 Muller, P., Surel, Y. (2002). Ανάλυςθ των Υολιτικϊν του Ξράτουσ, Ανάλυςθ των Δθμόςιων Υολιτικϊν. 

Ακινα, Ψυπωκιτω. 

 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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2.3.11 ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΘΘ ΚΑΙ ΨΘΦΙΑΚΟ ΜΕΣΑΧΘΜΑΣΙΜΟ (ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΘΡΙΟ)  

κοπόσ και ςτόχοσ: 

Χκοπόσ 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 Πεταςχθματιςμοφ. Σι ςπουδαςτζσ/ςτριεσ με τθν ολοκλιρωςθ του μακιματοσ κα ζχουν 

αποκτιςει γνϊςεισ και δεξιότθτεσ που αφοροφν ςφγχρονεσ εφαρμογζσ και περιβάλλοντα Θλεκτρονικισ 

Διακυβζρνθςθσ και Ψθφιακοφ Πεταςχθματιςμοφ ςφμφωνεσ με το προφίλ του «αναλυτι ψθφιακισ 

πολιτικισ» όπωσ αυτό περιγράφεται ςτον νόμο 4622/2019. 

υνοπτικι περιγραφι και κεματικζσ ενότθτεσ:    

Ψο 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 ςτισ παροφςεσ ανάγκεσ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ όςο 

και τισ μελλοντικζσ προοπτικζσ και προκλιςεισ ςτθν παροχι θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν από τθ Δθμόςια 

Διοίκθςθ. Τλα 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.  

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

υπθρεςίεσ δείκτεσ, πλεονεκτιματα, κρίςιμα ηθτιματα και προκλιςεισ. Υρωτοβουλίεσ ςτο Ευρωπαϊκό και 

Διεκνζσ περιβάλλον - Ποντζλα, Επίπεδα, Χυμπράξεισ, Υλατφόρμεσ Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ. ROI και 

κινθτι Διακυβζρνθςθ. Υρωτοβουλίεσ ςτο ελλθνικό περιβάλλον -Θλεκτρονικζσ Υρομικειεσ και Θλεκτρονικζσ 

Δθμοπραςίεσ-Διαλειτουργικότθτα και υπθρεςίεσ ενιαίασ εξυπθρζτθςθσ (onestopshop)-Υλαίςιο 

πιςτοποίθςθσ Δθμόςιων διαδικτυακϊν τόπων και Εκνικζσ πφλεσ-Αςφάλεια Θλεκτρονικϊν Χυναλλαγϊν-

Ανοικτά Δεδομζνα, Ανοικτι Διακυβζρνθςθ και Θλεκτρονικι Δθμοκρατία. 

Σρόποσ αξιολόγθςθσ: Εξζταςθ με φάκελο ςε μελζτθ περίπτωςθσ  

 

Ενδεικτικι βιβλιογραφία: 

 Ρ.4622/2019 (ΦΕΞ Αϋ133) «Επιτελικό κράτοσ: οργάνωςθ, λειτουργία και διαφάνεια τθσ Ξυβζρνθςθσ, 

των κυβερνθτικϊν οργάνων και τθσ κεντρικισ δθμόςιασ διοίκθςθσ.»   

 Αποςτολάκθσ Λ.Α., Οουκισ Ε.Ρ., Χάλαρθσ Λ.,(2008),  Θλεκτρονικι δθμόςια διοίκθςθ, Ακινα: Υαπαηιςθ. 

 Ξαπόπουλοσ Δ. (2016), Θ ςυμβολι τθσ Υλθροφορικισ ςτθν Ωγεία, Ακινα: Δίαυλοσ. 
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 Υομπόρτςθσ Α. (2006), Ειςαγωγι ςτθν θλεκτρονικι διακυβζρνθςθ, Ακινα: Α. Ψηιόλα. 

2.3.12 ΑΓΓΛΙΚΘ ΓΛΩΑ  

κοπόσ και ςτόχοσ: 

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

ςτθ Χχολι5. 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. Πε 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 Ξοινι Φάςθ Χπουδϊν.  

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

Ψμιματοσ 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:    

Ψο 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. Σι 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. Λδιαίτερθ 

ζμφαςθ δίνεται ςτα επίπεδα λόγου, ϊςτε οι ςπουδαςτζσ/ςτριεσ να μποροφν να προςαρμόηονται με 

επιτυχία ςτθν εκάςτοτε επικοινωνιακι περίςταςθ. Ψο εκπαιδευτικό υλικό που χρθςιμοποιείται είναι 

πρωτότυπο και βαςίηεται ςτα μακιματα τθσ Ξοινισ Φάςθσ Χπουδϊν. 

Ενδεικτικά, οι ςπουδαςτζσ/ςτριεσ: 

                                                           
. 
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- Υροςεγγίηουν τουσ τφπουσ κειμζνων, τα επίπεδα λόγου και τισ υφολογικζσ ιδιαιτερότθτεσ.  

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

κειμζνων για το ευρφ κοινό, με χριςθ τθσ κατάλλθλθσ ορολογίασ και φραςεολογίασ, όπωσ και ςτισ 

τεχνικζσ τθσ επίςθμθσ αλλθλογραφίασ – με ειδικι αναφορά ςτθν θλεκτρονικι αλλθλογραφία.  

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

λειτουργίασ τουσ.  

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

- Αςκοφνται ςτθν κατανόθςθ και τθν παραγωγι προφορικοφ λόγου ςε ποικίλεσ επικοινωνιακζσ 

περιςτάςεισ.  

- Αςκοφνται ςτθν περιλθπτικι καταγραφι προφορικοφ λόγου.  

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

Σρόποσ αξιολόγθςθσ: Γραπτι εξζταςθ  

Ενδεικτικι βιβλιογραφία: 

 https://dictionary.cambridge.org/ 

 https://www.macmillandictionary.com/ 

 https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/ 

 https://www.collinsdictionary.com/ 

 https://www.ldoceonline.com/ 

 https://iate.europa.eu/home 

 

2.3.13 ΔΕΤΣΕΡΘ ΞΕΝΘ ΓΛΩΑ  

κοπόσ και ςτόχοσ: 

Θ διδαςκαλία τθσ δεφτερθσ ξζνθσ γλϊςςασ λαμβάνει υπόψθ το επίπεδο των ςπουδαςτϊν/ςτριϊν 

και οργανϊνεται αναλόγωσ με το επίπεδό τουσ. Χε κάκε περίπτωςθ, εκτόσ από τθν ανάπτυξθ των βαςικϊν 

γλωςςικϊν δεξιοτιτων των ςπουδαςτϊν/ςτριϊν, επιδιϊκεται, ςε όλα τα επίπεδα και με τρόπο 

προςαρμοςμζνο, ειςαγωγι τουσ ςτθ βαςικι ορολογία τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ και των ευρωπαϊκϊν και 

διεκνϊν κεςμϊν.  

υνοπτικι περιγραφι και κεματικζσ ενότθτεσ:    

Ψο πρόγραμμα τθσ Ε.Χ.Δ.Δ.Α. προςφζρει, πζραν τθσ αγγλικισ, μακιματα ςτθν γαλλικι, τθν 

γερμανικι, τθν ιταλικι και τθν ιςπανικι γλϊςςα. Χτα Ψμιματα Γενικισ Διοίκθςθσ, Αναπτυξιακϊν-

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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Υεριφερειακϊν Υολιτικϊν, Διοίκθςθσ Ωπθρεςιϊν Ωγείασ και Ξοινωνικισ Φροντίδασ, Ψθφιακϊν Υολιτικϊν 

και Υολιτιςτικισ Διοίκθςθσ θ βακμολογία τθσ δεφτερθσ γλϊςςασ δεν λαμβάνεται υπόψθ ςτθν ςυνολικι 

βακμολογία. Τςον αφορά ςτα Ψμιματα Χτελεχϊν Σικονομικϊν και Εμπορικϊν Ωποκζςεων και Διεκνϊν και 

Ευρωπαϊκϊν Ωποκζςεων θ βακμολογία και των δφο γλωςςϊν ςυμπεριλαμβάνεται ςτον τελικό βακμό 

αποφοίτθςθσ. Σι ςπουδαςτζσ/ςτριεσ επιλζγουν με διλωςι τουσ τθ β ξζνθ γλϊςςα που επικυμοφν να 

διδαχκοφν. Χυμπεριλαμβάνεται ωςτόςο ςτον ατομικό φάκελο των ςπουδαςτϊν/ςτριων, όπου αναφζρεται 

το επίπεδο γλωςςομάκειασ.Ψα μακιματα ξζνθσ γλϊςςασ οργανϊνονται με βάςθ τα επίπεδα 

γλωςςομάκειασ, όπωσ αυτά κακορίηονται από το Ξοινό Ευρωπαϊκό Υλαίςιο Αναφοράσ για τισ Γλϊςςεσ. 

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

και τισ ςπουδάςτριεσ, γίνεται με απόφαςθ του Διευκυντι τθσ Ε.Χ.Δ.Δ.Α και εφόςον ςυμπλθρϊνεται ικανόσ 

αρικμόσ ςπουδαςτϊν/ςτριϊν κατά τμιμα. 

Σρόποσ αξιολόγθςθσ: Επάρκεια με γραπτι εξζταςθ  

 

 

 

2.3.14 ΤΝΕΡΓΑΣΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΠΕ ΣΘ ΔΘΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΘΘ (ΕΡΓΑΣΘΡΙΟ)  

κοπόσ και ςτόχοσ 

Χτο πλαίςιο αυτοφ του εργαςτθριακοφ μακιματοσ, οι ςπουδαςτζσ/ςτριεσ κα εξοικειωκοφν  με τθ 

φιλοςοφία του Χυνεργατικοφ Διαδικτφου, μζςα από online εφαρμογζσ κοινισ πρόςβαςθσ. Κα λάβουν 

απαραίτθτεσ κεωρθτικζσ και πρακτικζσ γνϊςεισ, ςχετικά με τισ νζεσ τεχνολογίεσ και τα νζα επιχειρθματικά 

μοντζλα διοίκθςθσ, οργάνωςθσ και επικοινωνίασ. Κα γίνει, επίςθσ, παρουςίαςθ των διακζςιμων 

εφαρμογϊν που μποροφν να αξιοποιθκοφν ςτο νζο επικοινωνιακό και τεχνολογικό περιβάλλον.  

υνοπτικι περιγραφι και κεματικζσ ενότθτεσ 

Ψο μάκθμα περιλαμβάνει ενδεικτικά τισ ακόλουκεσ ενότθτεσ:  

 Δίκτυα Γνϊςθσ, Ξοινωνικά Δίκτυα  

 Χυνεργατικζσ Εφαρμογζσ  

 Online χϊροι εργαςίασ, διαμοιραςμόσ και από κοινοφ διαμόρφωςθ εγγράφων  

 Χυνεργατικι δθμιουργία περιεχομζνου  

 Χυνεργατικι Πάκθςθ, Χυνεργατικι Οιψθ Αποφάςεων, Χρονοπρογραμματιςμόσ και ςφγχρονθ 

επικοινωνία 
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 Διεξαγωγι και ανάλυςθ δθμοςκοπιςεων με online εργαλεία 

Σρόποσ αξιολόγθςθσ:  Εκπόνθςθ και παρουςίαςθ ομαδικισ εργαςίασ (70% + 30% αντίςτοιχα). 

 

2.3.15 ΕΡΓΑΣΘΡΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΘ ΨΘΦΙΑΚΩΝ ΔΕΞΙΟΣΘΣΩΝ  

κοπόσ και ςτόχοσ: 

Χκοπόσ 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. Χτο 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:    

Χτο πλαίςιο του ειςαγωγικοφ αυτοφ μακιματοσ κα γίνει χριςθ προγραμμάτων επεξεργαςίασ 

κειμζνου, λογιςτικϊν φφλλων, παρουςιάςεων και διαδικτφου. Σι 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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2.3.16 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΘ ΕΡΕΤΝΑ, ΠΟΟΣΙΚΘ ΚΑΙ ΠΟΙΟΣΙΚΘ ΑΝΑΛΤΘ ΣΟ ΔΘΜΟΙΟ ΣΟΜΕΑ  

κοπόσ και ςτόχοσ: 

Χτόχοσ 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. Χτο 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:    

Χτο 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. Λδιαίτερθ ζμφαςθ δίδεται ςτθν αναγνϊριςθ και 

κατανόθςθ των κοινωνικο-οικονομικϊν διαδικαςιϊν και τθσ ςφνδεςισ τουσ με τθ μελζτθ αντίςτοιχων 

προβλθμάτων. Χτθ 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). Χτόχοσ 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, Χ. (2012). Χτατιςτικι και Πεκοδολογία Ζρευνασ ςτισ Ξοινωνικζσ Επιςτιμεσ, Ακινα: 

Ξριτικι 

 Babbie, E. (2011). Ειςαγωγι ςτθν Ξοινωνικι Ζρευνα, μτφρ. Γιάννθσ Βογιατηισ, Ακινα: Ξριτικι. 

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

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

 Ουδάκθ Α. (2001). Υοιοτικζσ μζκοδοι τθσ κοινωνικισ ζρευνασ, τρίτθ ζκδοςθ, Ακινα, Ξαςτανιϊτθσ. 
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2.3.17 ΒΑΙΚΕ ΑΡΧΕ ΕΚΠΟΝΘΘ ΚΑΙ ΠΑΡΟΤΙΑΘ ΕΠΙΣΘΜΟΝΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ  

κοπόσ και ςτόχοσ: 

Χκοπόσ του ςεμιναρίου είναι να διαςφαλίςει υψθλι ποιότθτα ςτισ εργαςίεσ των 

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

επιςτθμονικισ εργαςίασ.  

υνοπτικι περιγραφι και κεματικζσ ενότθτεσ:    

Ενδεικτικζσ ενότθτεσ του ςεμιναρίου είναι:  

 Σργάνωςθ τθσ μελζτθσ  

 Αναηιτθςθ τθσ πλθροφορίασ και αξιολόγθςθ τθσ εγκυρότθτάσ τθσ  

 Διάρκρωςθ εργαςίασ 

 Χφνταξθ εργαςίασ  

 Γλϊςςα και φφοσ  

 Ψεκμθρίωςθ  

 Υαραπομπζσ και βιβλιογραφία  

 Υαρουςίαςθ εργαςίασ 

Σρόποσ αξιολόγθςθσ: Επάρκεια 
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3 ΕΙΔΙΚΘ ΦΑΘ ΠΟΤΔΩΝ 

Θ ειδικι φάςθ ςπουδϊν αποτελείται ςυνολικά από 7 μινεσ μακθμάτων και διαιρείται ςε δφο μζρθ, 

τθν Α και Β φάςθ, με διάρκεια μακθμάτων τζςςερισ και τρείσ μινεσ αντίςτοιχα. Πεταξφ τθσ Α και Β φάςθσ 

παρεμβάλλεται θ τετράμθνθ πρακτικι εκπαίδευςθ των ςπουδαςτϊν/τριϊν τθσ ςχολισ. Χτθν Α και Β ειδικι 

φάςθ ςπουδϊν, ςυμπεριλαμβάνονται μακιματα τα οποία είναι κοινά μεταξφ των τμθμάτων, αλλά και 

μακιματα που αφοροφν το εκάςτοτε τμιμα εξειδίκευςθσ και μόνο. Χτισ παραγράφουσ που ακολουκοφν 

δίνονται για όλα τα τμιματα τα κοινά και ειδικά μακιματα τθσ Α και Β ειδικισ φάςθσ, ανά τμιμα. 

 

Σ ςυντελεςτισ βαρφτθτασ τθσ Ειδικισ Φάςθσ Χπουδϊν ςτθ ςυνολικι βακμολογία ανζρχεται ςτο 

ςαράντα πζντε τοισ εκατό (45%).  

 

3.1 ΠΙΝΑΚΑ ΚΟΙΝΩΝ ΜΑΘΘΜΑΣΩΝ ΣΘ ΕΙΔΙΚΘ ΦΑΘ ΠΟΤΔΩΝ 

Ακολουκεί πίνακασ με τα μακιματα τθσ ειδικισ φάςθσ, τα οποία είναι κοινά για όλα τα τμιματα 

εξειδίκευςθσ. Ψα μακιματα που αναφζρονται ςτον πίνακα αυτό, επαναλαμβάνονται ςτουσ αναλυτικοφσ 

πίνακεσ των μακθμάτων τθσ ειδικισ φάςθσ κάκε τμιματοσ εξειδίκευςθσ, προκειμζνου να υπάρχει ςυνολικι 

εικόνα για κάκε τμιμα. Για τον ακριβι υπολογιςμό των ωρϊν αξιολόγθςθσ πρζπει να λθφκεί υπόψθ και θ 

αναφορά ςτθν παράγραφο «παραδοχζσ», ειδικά για τα μακιματα που αξιολογοφνται με εργαςία. 

 



41 
 
 

Υίνακασ κοινϊν μακθμάτων  τθσ Ειδικισ  Φάςθσ Χπουδϊν του Υρογράμματοσ Χπουδϊν τθσ 29θσ Εκπ. Χειράσ τθσ ΕΧΔΔΑ  
(Χτον πίνακα αυτό προςτίκενται επιπλζον μακιματα ανάλογα με το τμιμα εξειδίκευςθσ. Σ ςυνολικόσ πίνακασ μακθμάτων τθσ ειδικισ φάςθσ, βρίςκεται 
ςτισ επόμενεσ παραγράφουσ, ανά τμιμα) 

Α ΕΙΔΙΚΘ ΦΑΘ ΠΟΤΔΩΝ 

ΑΑ  Σίτλοσ Μακιματοσ 
Ϊρεσ 

Διδαςκαλίασ 
Σρόποσ Αξιολόγθςθσ 

Ϊρεσ 
Αξιολόγθςθσ 

1.   Ζλεγχοσ Διοικθτικισ Δράςθσ – Εςωτερικόσ ‘Ζλεγχοσ 32 Γραπτι Εξζταςθ 2 

2.   Δθμόςιεσ Χυμβάςεισ-ΕΧΘΔΘΧ 32 Γραπτι Εξζταςθ 2 

3.   Υαρακολοφκθςθ και ζλεγχοσ ζργων του Ψαμείου Ανάκαμψθσ 18 Γραπτι Εξζταςθ 2 

4.   Χχεδιαςμόσ και διαχείριςθ προγραμμάτων ΕΧΥΑ (εργαςτιριο) 32 Γραπτι Εξζταςθ 2 

5.   Υλθροφοριακά Χυςτιματα και Βάςεισ Δεδομζνων 24 Χυνεχισ αξιολόγθςθ 
και ατομικι εργαςία 

2 

6.   Διαχείριςθ ζργων και χαρτοφυλακίων (project management) 24 Γραπτι Εξζταςθ 2 

7.   Θλεκτρονικι διαχείριςθ εγγράφων και ψθφιακζσ υπογραφζσ  14 Γραπτι Εξζταςθ 2 

8.   Αποτφπωςθ, Ποντελοποίθςθ, Υροτυποποίθςθ Ξαι Διαχείριςθ Διοικθτικϊν Διαδικαςιϊν 
– Εκνικι Υολιτικι Διαδικαςιϊν 

27 
Σμαδικι εργαςία 

2 

9.   Χφνταξθ και προτυποποίθςθ δθμοςίων εγγράφων  18 Γραπτι Εξζταςθ 2 

10.   Αγγλικι Γλϊςςα 27 Γραπτι Εξζταςθ 2 

11.   Δεφτερθ ζνθ Γλϊςςα (Γαλλικά ι Γερμανικά ι Λταλικά ι Λςπανικά) 27 Επάρκεια  2 

ΤΝΟΛΟ: 275 ΤΝΟΛΟ: 22 

Β ΕΙΔΙΚΘ ΦΑΘ ΠΟΤΔΩΝ 

ΑΑ  Σίτλοσ Μακιματοσ 
Ϊρεσ 

Διδαςκαλίασ 
Σρόποσ Αξιολόγθςθσ 

Ϊρεσ 
Αξιολόγθςθσ 

1.   Ξυβερνοαςφάλεια ςτθ Δθμόςια Διοίκθςθ 18 Γραπτι εξζταςθ 2 

2.   Διαχείριςθ και ςτατιςτικι ανάλυςθ δεδομζνων 21 Γραπτι εξζταςθ  2 

3.   Υροςταςία Δεδομζνων Υροςωπικοφ Χαρακτιρα και Ανοιχτά Δεδομζνα ςτθ Δθμόςια 
Διοίκθςθ 

18 Γραπτι εξζταςθ  2 

4.   Αγγλικι Γλϊςςα 24 Γραπτι Εξζταςθ 2 

5.   Δεφτερθ ζνθ Γλϊςςα (Γαλλικά ι Γερμανικά ι Λταλικά ι Λςπανικά) 24 Επάρκεια 2 

ΤΝΟΛΟ: 105 ΤΝΟΛΟ: 10 
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3.2 ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΣΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΑΘΘΜΑΣΩΝ ΣΘ ΕΙΔΙΚΘ ΦΑΘ ΠΟΤΔΩΝ 

3.2.1 ΖΛΕΓΧΟ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΘ ΔΡΑΘ – ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΖΛΕΓΧΟ 

κοπόσ και ςτόχοσ 

Χκοπόσ του μακιματοσ είναι θ εξοικείωςθ  με τισ βαςικζσ ζννοιεσ και διαδικαςίεσ ελζγχου τθσ 

δράςθσ των φορζων του ςτενοφ και ευρφτερου Δθμόςιου Ψομζα. Ειδικότερα, επιδιϊκεται οι ςπουδαςτζσ/ 

ςτριεσ, ωσ μελλοντικά ςτελζχθ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ, να είναι ενιμεροι/εσ ςχετικά με κάκε μορφι 

ελζγχου τθσ διοικθτικισ δράςθσ, θ οποία είναι απαραίτθτθ για τθ διαςφάλιςθ τθσ τιρθςθσ τθσ νομιμότθτασ 

ςε κάκε επίπεδο και οργανωτικι μορφι και να εξοικειωκοφν με τισ βαςικότερεσ μορφζσ εςωτερικοφ 

ελζγχου. Χτο πλαίςιο του μακιματοσ, εξειδικεφονται ζννοιεσ του Διοικθτικοφ Δικαίου, οι οποίεσ ζχουν 

διδαχκεί ςτθν Ξοινι Φάςθ και αναπτφςςονται ειδικζσ ενότθτεσ ανά κατθγορία ελζγχου. 

υνοπτικι περιγραφι και κεματικζσ ενότθτεσ 

Ξατ’ αρχάσ, γίνεται διάκριςθ μεταξφ των εννοιϊν του εςωτερικοφ και εξωτερικοφ ελζγχου τθσ 

διοικθτικισ δράςθσ, ϊςτε να γίνει κατανοθτι θ διάςταςθ του εςωτερικοφ ελζγχου ωσ «αυτοκάκαρςθσ» τθσ 

Δθμόςιασ Διοίκθςθσ, ςε ςχζςθ με τον εξωτερικό ζλεγχο που ςυνίςταται κατά βάςθ ςτον δικαςτικό ζλεγχο 

και ςτον (εξωτερικό) δθμοςιονομικό ζλεγχο του Ελεγκτικοφ Χυνεδρίου. Εν ςυνεχεία, αναλφεται ο 

εςωτερικόσ ζλεγχοσ ςτα επιμζρουσ ςτάδια τθσ 1θσ και 2θσ «γραμμισ άμυνασ», γίνεται μνεία ςτθ 

δθμοςιοχπαλλθλικι ιεραρχία και ςυνακόλουκεσ υποχρεϊςεισ ελζγχου των προϊςταμζνων προσ τουσ 

υφιςταμζνουσ τουσ και το αντίςτροφο. Ακολοφκωσ, γίνεται ανάλυςθ των διοικθτικϊν προςφυγϊν (αίτθςθ 

κεραπείασ - ιεραρχικι, ειδικι, ενδικοφανισ), κακϊσ και του δικαιϊματοσ τθσ προθγοφμενθσ ακρόαςθσ, 

μζςα από πρακτικά παραδείγματα τθσ τρζχουςασ διοικθτικισ πρακτικισ.  Ξατόπιν, αναλφεται θ ζννοια του 

Χυςτιματοσ Εςωτερικοφ Ελζγχου (InternalAudit), κακϊσ και των Πονάδων Εςωτερικοφ Ελζγχου, όπωσ αυτά 

προβλζπονται ςτισ πρόςφατεσ διατάξεισ του Ρ.4622/19 (Επιτελικό Ξράτοσ), με ειδικι μνεία ςτα ςφγχρονα 

ελεγκτικά πρότυπα, ςτισ μεκοδολογίεσ και ςτουσ Ξϊδικεσ Δεοντολογίασ/Ακεραιότθτασ του Εςωτερικοφ 

Ελζγχου. Υαρουςιάηονται ςτο μάκθμα ςφγχρονα πρότυπα και Ξϊδικεσ και καλοφνται ενδεχομζνωσ οι 

ςπουδαςτζσ/ςτριεσ να ςυντάξουν δικοφσ τουσ, βάςει των γενικϊν αρχϊν που ζχουν διδαχκεί. Ψζλοσ, 

παρουςιάηεται ο διοικθτικόσ ζλεγχοσ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ από τθν Εκνικι Αρχι Διαφάνειασ  και τα 

λοιπά ελεγκτικά Χϊματα που δεν ςυγχωνεφκθκαν ςε αυτιν, ενϊ γίνεται μνεία και του υπερεκνικοφ ελζγχου 

από τα όργανα τθσ ΕΕ (Ευρ.Επιτροπι, OLAF ,Ευρ.Ελεγκτικό Χυνζδριο), αλλά και τα διεκνι όργανα (ΣΘΕ κλπ).  

Ξατ’ αυτόν τον τρόπο, δίδεται μια πλιρθσ και ςυνεκτικι εικόνα τθσ πολυμορφίασ που διζπει τον ζλεγχο τθσ 

διοικθτικισ δράςθσ. 
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Σρόποσ αξιολόγθςθσ: Γραπτι εξζταςθ με φάκελο ςε μελζτθ περίπτωςθσ και ερωτιςεισ πολλαπλισ 

επιλογισ 

 

3.2.2 ΔΘΜΟΙΕ ΤΜΒΑΕΙ - ΕΘΔΘ  

κοπόσ και ςτόχοσ 

Χκοπόσ του μακιματοσ είναι θ εξοικείωςθ με το πεδίο των δθμοςίων ςυμβάςεων,   ωσ εργαλείο 

πολιτικισ και ορκισ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ. Θ κατάρτιςθ των ςπουδαςτϊν/ςτριϊν ςτο ρυκμιςτικό 

πλαίςιο των δθμοςίων ςυμβάςεων και ςτουσ κανόνεσ καλισ διακυβζρνθςθσ, οι οποίοι πλαιςιϊνουν τθ 

διαχείριςι τουσ ςε εκνικό και ενωςιακό επίπεδο, αποτελεί ςτόχο του εν λόγω μακιματοσ, προκειμζνου ωσ 

απόφοιτοι να αξιοποιθκοφν ςτθ Δθμόςια Διοίκθςθ, που απαρικμεί άνω των 6.000 ανακετουςϊν αρχϊν 

ςιμερα και δαπανά ςτισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ποςό που υπερβαίνει το 10% του ΑΕΥ από τον κρατικό 

προχπολογιςμό και το Υρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων. Επιπλζον, δεδομζνου ότι τα ςτελζχθ που κα 

αξιοποιθκοφν ςτον ευαίςκθτο αυτόν τομζα πρζπει να διακζτουν τθν απαραίτθτθ τεχνογνωςία και τον 

απαραίτθτο επαγγελματιςμό, να λειτουργοφν με ακεραιότθτα και διαφάνεια, το μάκθμα επιδιϊκει τθν 

ανάδειξθ και εμπζδωςθ αυτϊν των αρχϊν. 

υνοπτικι περιγραφι και κεματικζσ ενότθτεσ 

Ψο μάκθμα περιλαμβάνει τθν παρουςίαςθ του κεςμικοφ πλαιςίου των δθμοςίων ςυμβάςεων 

προμθκειϊν, υπθρεςιϊν, μελετϊν και ζργων (ν.4412/2016), που  ενςωμάτωςε ςτθν ελλθνικι ζννομθ τάξθ 

τισ Σδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Ξοινοβουλίου και Χυμβουλίου, όπωσ και τα 

κείμενα ευρωπαϊκισ και εκνικισ πολιτικισ που πλαιςιϊνουν τουσ κανόνεσ αυτοφσ. Σι κανόνεσ των 

δθμοςίων ςυμβάςεων εντάςςονται ςτο πλαίςιο κανόνων καλισ διακυβζρνθςθσ που ενιςχφει τθν 

παρακολοφκθςθ και τθ λογοδοςία ςε εκνικό και ενωςιακό επίπεδο. Ψο μάκθμα περιλαμβάνει τθν 

κατάρτιςθ ςε πζντε  κεματικζσ ενότθτεσ: (α) τθν ζνταξθ του πεδίου των δθμοςίων ςυμβάςεων ςτθν εκνικι 

πολιτικι και ςτθν πολιτικι τθσ Ζνωςθσ «Ευρϊπθ 2020», (β) τισ γενικζσ αρχζσ και τουσ βαςικοφσ κανόνεσ που 

διζπουν το κεςμικό πλαίςιο των δθμοςίων ςυμβάςεων, (γ) τισ αρχζσ τθσ καλισ διακυβζρνθςθσ που 

πλαιςιϊνουν τθ διαχείριςθ των δθμοςίων ςυμβάςεων, (δ) τθν πρακτικι εφαρμογι των κανόνων ςτισ 

διαγωνιςτικζσ διαδικαςίεσ, μζςω παραδειγμάτων από τθ νομολογία του Δικαςτθρίου τθσ Ζνωςθσ, των 

εκνικϊν διοικθτικϊν δικαςτθρίων και των αποφάςεων τθσ ΑΕΥΥ και (ε) τα θλεκτρονικά μζςα διαχείριςθσ 

των δθμοςίων ςυμβάςεων (ΕΧΘΔΘΧ, ΞΘΠΔΘΧ, e-Certis,κλπ.). 

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

επιλογισ 
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3.2.3 ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΘΘ ΚΑΙ ΖΛΕΓΧΟ ΖΡΓΩΝ ΣΑΜΕΙΟΤ ΑΝΑΚΑΜΨΘ (ΕΡΓΑΣΘΡΙΟ) 

κοπόσ και ςτόχοσ 

Ψο εργαςτιριο αποςκοπεί ςτθν κατανόθςθ τθσ ςθμαςίασ του Εκνικοφ Χχεδίου Ανάκαμψθσ και 

Ανκεκτικότθτασ Ελλάδα 2.0. ωσ βαςικοφ εργαλείου χρθματοδότθςθσ για τθν αντιμετϊπιςθ των επιπτϊςεων 

από τθν οικονομικι και κοινωνικι κρίςθ που προκλικθκε λόγω τθσ πανδθμίασ του COVID19. Χτόχοσ του 

παρόντοσ εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ αποτελεί θ κατανόθςθ του κοινοτικοφ και εκνικοφ κεςμικοφ 

πλαιςίου, του ΧΔΕ κακϊσ και τθσ χριςθσ του ΣΥΧ ΨΑ για τθν υλοποίθςθ και παρακολοφκθςθ των ζργων 

που χρθματοδοτοφνται από το Εκνικό Χχζδιο Ανάκαμψθσ και Ανκεκτικότθτασ Ελλάδα 2.0.  

υνοπτικι περιγραφι και κεματικζσ ενότθτεσ 

Ενότθτα 1 

 Ψο Εκνικό Χχζδιο Ανάκαμψθσ και Ανκεκτικότθτασ Ελλάδα 2.0. Θ δομι του ςε Υυλϊνεσ, Άξονεσ και 

Δράςεισ.  

 Ψο κεςμικό πλαίςιο τθσ ΕΕ και o Ξανονιςμόσ 241/2021και τα ςυνοδευτικά κείμενα 

 Θ παρακολοφκθςθ του Χχεδίου μζςα από τισ ζννοιεσ Σροςιμων, Χτόχων, Σροςιμων 

Υαρακολοφκθςθσ. 

 Θ παρακολοφκθςθ και ςυλλογι Δεικτϊν και  Υράςινων Δαπανϊν 

 Θ διαδικαςία Αιτθμάτων Υλθρωμισ μζςω του Χυςτιματοσ FENIX 

Ενότθτα 2. 

 Ψο ςφςτθμα Διαχείριςθσ και Ελζγχου – ΩΑ - Διαδικαςίεσ 

 Σι διαδικαςίεσ για τθν καταπολζμθςθ τθσ διαφκοράσ και τθν αντιμετϊπιςθ του conflict of interest 

 Χτρατθγικι κατά τθσ Απάτθσ 

 Κζματα Δθμοςιότθτασ 

Ενότθτα 3 

Θ χριςθ του ΣΥΧ ΨΑ 

 Χφνταξθ Ψεχνικϊν Δελτίων Ζργου  

 Χφνταξθ Δελτίων Ωρίμανςθσ 

 Οίςτεσ Εξζταςθσ Διακιρυξισ – Χφμβαςθσ 

 Ψεχνικό Δελτίο Χφμβαςθσ – Υαρακολοφκθςθ Υραγματικϊν Δικαιοφχων 



45 
 

 Δελτίο Επίτευξθσ Σροςιμων/ Χτόχων /Δεικτϊν 

 Δελτίο Υαρακολοφκθςθσ ςφμβαςθσ / Υρόςκλθςθσ 

Σρόποσ αξιολόγθςθσ: Γραπτι εξζταςθ με φάκελο ςε μελζτθ περίπτωςθσ. 

 

3.2.4 ΧΕΔΙΑΜΟ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΕΠΑ (ΕΡΓΑΣΘΡΙΟ)  

κοπόσ και ςτόχοσ  

Ψο εργαςτιριο αποςκοπεί : 

 α) ςτθν κατανόθςθ τθσ ςθμαςίασ του νζου «Εταιρικοφ Χυμφϊνου Υεριφερειακισ Ανάπτυξθσ 

(ΕΧΥΑ) 2021-2027», ωσ κινθτιριου μοχλοφ για τθν ανάπτυξθ τθσ χϊρασ, ςτο πλαίςιο τθσ πολιτικισ τθσ 

Χυνοχισ τθσ Ε.Ε., ςτθν εμβάκυνςθ ςε κζματα αναπτυξιακοφ ςτρατθγικοφ ςχεδιαςμοφ, μζςα από τα 

ςυγχρθματοδοτοφμενα τομεακά και περιφερειακά προγράμματα, που απαρτίηουν το ΕΧΥΑ 2021 – 2027, 

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

ςχεδιαςμό, ςτθν υλοποίθςθ και ςτθν παρακολοφκθςι του ΕΧΥΑ 2021 – 2027 και των Υρογραμμάτων του 

και  

β) ςτθν κατανόθςθ όλων των  ςταδίων του κφκλου ηωισ ενόσ ζργου που χρθματοδοτείται από το 

ΕΧΥΑ καις τθν ανάπτυξθ ςχετικϊν δεξιοτιτων για τθ διαχείριςι τουσ. Κα αναλυκοφν όλα τα ςτάδια   του 

κφκλου ηωισ των ζργων και οι αντίςτοιχοι εμπλεκόμενοι φορείσ δθλαδι ο ςχεδιαςμόσ τθσ χρθματοδότθςθσ, 

θ ζκδοςθ προκιρυξθσ προσ τουσ δυνθτικοφσ δικαιοφχουσ, θ υποβολι πρόταςθσ ςε ςυνζχεια τθσ 

προκιρυξθσ, θ  αξιολόγθςθ τθσ πρόταςθσ  για τθν ζνταξθ του ζργου ςτο Υρόγραμμα, θ κατάρτιςθ τθσ 

ςφμβαςθσ, θ παρακολοφκθςθ τθσ προόδου υλοποίθςθσ και, τζλοσ, θ ολοκλιρωςθ των διοικθτικϊν 

διαδικαςιϊν. 

υνοπτικι περιγραφι και κεματικζσ ενότθτεσ 

Ψο νζο «ΕΧΥΑ 2021-2027» αποτυπϊνει και κζτει προτεραιότθτεσ για τθν ενίςχυςθ του 

παραγωγικοφ δυναμικοφ τθσ οικονομίασ, των υποδομϊν, των ανκρϊπινων δεξιοτιτων και τθν ενδυνάμωςθ 

τθσ κοινωνικισ προςταςίασ. Ψα ζργα/δράςεισ που πρόκειται να χρθματοδοτθκοφν από το νζο ΕΧΥΑ 

λαμβάνουν υπόψθ τισ ιδιαίτερεσ ςυνκικεσ και ανάγκεσ τθσ χϊρασ τα επόμενα χρόνια και απαντοφν ςτισ 

διαρκρωτικζσ υςτεριςεισ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ. Ψαυτόχρονα, ςυνεχίηονται και ολοκλθρϊνονται μεγάλα 

ζργα που ξεκίνθςαν ςτο πλαίςιο του ΕΧΥΑ 2014-2020.Υροβάλλονται, ωσ ςυνολικι πολιτικι, οι 

προτεραιότθτεσ και δράςεισ που κα υλοποιθκοφν και οι οποίεσ ωσ ςκοπό τουσ ζχουν τθ γόνιμθ μετάβαςθ 

ςε μια: 

«πιο ζξυπνθ» Ελλάδα - 20% των πόρων 
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«πιο πράςινθ» Ελλάδα - 27% των πόρων 

«πιο διαςυνδεδεμζνθ» Ελλάδα - 8% των πόρων 

«πιο κοινωνικι» Ελλάδα» - 30% των πόρων 

«Ελλάδα πιο κοντά ςτουσ πολίτεσ τθσ»- 6% των πόρων 

«Για τθ Δίκαιθ Πετάβαςθ των περιοχϊν μετά τθν απολιγνιτοποίθςθ» - 7% των πόρων 

Σι κφριεσ κεματικζσ  ενότθτεσ του μακιματοσ είναι οι εξισ: 

 Ψο κεςμικό πλαίςιο τθσ ΕΕ και οι ςχετικοί κανονιςμοί για το ΕΧΥΑ 2021-2027.  

 Θ εκνικι αναπτυξιακι ςτρατθγικι και πωσ ςυνδζεται με το ΕΧΥΑ και τισ εκνικζσ προτεραιότθτεσ. Σι  

εκ των προτζρων αναγκαίοι πρόςφοροι όροι τθσ προγραμματικισ περιόδου 2021-2027. Υεριγραφι 

και περιεχόμενο προγραμμάτων ΕΧΥΑ. Χφςτθμα παρακολοφκθςθσ των προγραμμάτων. Δείκτεσ για 

τθν παρακολοφκθςθ και αξιολόγθςθ(δείκτεσ αποτελζςματοσ, δείκτεσ εκροϊν),.  

 Σ κφκλοσ ηωισ των ζργων που χρθματοδοτοφνται από το ΕΧΥΑ και οι αντίςτοιχοι εμπλεκόμενοι 

φορείσ: ςχεδιαςμόσ τθσ χρθματοδότθςισ τουσ, ζκδοςθ προκιρυξθσ προσ τουσ δυνθτικοφσ 

δικαιοφχουσ, υποβολι πρόταςθσ ςε ςυνζχεια τθσ προκιρυξθσ, αξιολόγθςθ τθσ πρόταςθσ  για τθν 

ζνταξθ του ζργου ςτο Υρόγραμμα, κατάρτιςθ τθσ ςφμβαςθσ, παρακολοφκθςθ τθσ προόδου 

υλοποίθςθσ και, τζλοσ, ολοκλιρωςθ των διοικθτικϊν διαδικαςιϊν. 

 Ψο Χφςτθμα Διαχείριςθσ και Ελζγχου (ΧΔΕ) του ΕΧΥΑ 2021-2027 – αναλυτικι παρουςίαςθ  του 

εγχειριδίου διαδικαςιϊν του ΧΔΕ. 

 Εξοικείωςθ των ςπουδαςτϊν/ςτριϊν με τθ ςφνταξθ Ψεχνικϊν Δελτίων Ζργου και υποζργων.  

 Εξοικείωςθ των ςπουδαςτϊν/ςτριϊν με τθ διατφπωςθ προτάςεων και τθ ςφνταξθ προκθρφξεων για 

τθν υλοποίθςθ ζργων ςτισ υπθρεςίεσ τουσ. Ειδικότερα, κα αναπτυχκεί το εκνικό κεςμικό πλαίςιο 

και οι  οδθγίεσ τθσ Ε.Ε. και κα αναλυκοφν οι βαςικζσ παράμετροι, οι ενότθτεσ, οι όροι και 

γενικότερα το περιεχόμενο των προκθρφξεων για όλεσ τισ κατθγορίεσ ζργων. Επίςθσ, κα  δοκοφν 

και κα αναπτυχκοφν τεφχθ οδθγιϊν ςφνταξθσ προκθρφξεων ανά κατθγορία ζργου, τρόποι και 

μεκοδολογίεσ προςζγγιςθσ λειτουργικϊν και τεχνικϊν προδιαγραφϊν, κ.λ.π. 

 Ανάπτυξθ ικανοτιτων για τθν αξιολόγθςθ ζργων 

Σρόποσ αξιολόγθςθσ: Γραπτι εξζταςθ με φάκελο ςε μελζτθ περίπτωςθσ 
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3.2.5 ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΘΜΑΣΑ ΚΑΙ ΒΑΕΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  

κοπόσ και ςτόχοσ 

Χκοπόσ του μακιματοσ είναι θ παροχι γνϊςεων και θ ανάπτυξθ δεξιοτιτων μζςα από τα 

εργαςτιρια και τισ ενδιάμεςεσ εργαςίεσ, για μια ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ κεμάτων που άπτονται, τόςο 

κεμελιωδϊν, όςο και περιςςότερο ςφνκετων εννοιϊν, αλλά και ακολουκοφμενων πρακτικϊν, ςτρατθγικϊν 

και εργαλείων ανάπτυξθσ Υλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων και Βάςεων Δεδομζνων. Σι ςπουδαςτζσ/ςτριεσ με 

τθν ολοκλιρωςθ του μακιματοσ κα ζχουν αποκτιςει γνϊςεισ και δεξιότθτεσ για τθν ανάπτυξθ 

πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων και τθν αλλθλεπίδραςι τουσ με υποςτθρικτικζσ ςε αυτά Βάςεισ Δεδομζνων. 

υνοπτικι περιγραφι και κεματικζσ ενότθτεσ 

Ψο περιεχόμενο του μακιματοσ καλφπτει τισ βαςικζσ τεχνολογίεσ για τθν ανάπτυξθ Υλθροφοριακϊν 

Χυςτθμάτων και των υποςτθρικτικϊν ςε αυτά Βάςεων Δεδομζνων. Εξετάηονται κρίςιμα και ςθμαντικά 

κζματα που αφοροφν ςτθ διατφπωςθ των προδιαγραφϊν, τθν ανάλυςθ απαιτιςεων, τθν ανάλυςθ και τον 

ςχεδιαςμό τθσ διεπαφισ και των υποςυςτθμάτων ενόσ Υλθροφοριακοφ Χυςτιματοσ, και τζλοσ τθν 

ανάπτυξι του, ϊςτε να ανταποκρίνεται ςτισ αρχικζσ προδιαγραφζσ. Ψαυτόχρονα κα εξεταςτοφν κζματα 

που αφοροφν ςτθν υποςτθρικτικι Βάςθ Δεδομζνων του Υλθροφοριακοφ Χυςτιματοσ. Τλα τα ανωτζρω 

εξετάηονται κεωρθτικά, μζςω διαλζξεων, αλλά όμωσ ςε ςθμαντικό βακμό και πρακτικά, μζςω εργαςτθρίων 

και ενδιάμεςων αςκιςεων, που κα αφοροφν αυτι κακ’εαυτι τθν ανάπτυξθ των διεπαφϊν, των 

υποςυςτθμάτων και τθσ Βάςθσ Δεδομζνων.  

Ψο μάκθμα διαρκρϊνεται ςτισ παρακάτω ενδεικτικζσ κεματικζσ ενότθτεσ: Υλθροφοριακά 

ςυςτιματα. Σλοκλθρωμζνα Υλθροφοριακά Χυςτιματα. Υλθροφοριακά Χυςτιματα Διοίκθςθσ. 

Αρχιτεκτονικζσ. Υλατφόρμεσ Ανάπτυξθσ. Ξφκλοσ ηωισ ενόσ Υλθροφοριακοφ Χυςτιματοσ-Πελζτθ 

Χκοπιμότθτασ, Διατφπωςθ Υροδιαγραφϊν και Ανάλυςθ Απαιτιςεων ενόσ Υλθροφοριακοφ Χυςτιματοσ-

Ανάλυςθ και Χχεδίαςθ διεπαφϊν, υποςυςτθμάτων. Επικοινωνία με Βάςεισ Δεδομζνων. Διαγράμματα UML-

Ανάπτυξθ Διεπαφϊν και Ωποςυςτθμάτων-Ανάπτυξθ και Διαχείριςθ Βάςεων δεδομζνων-Ζλεγχοσ Ξαλισ 

Οειτουργίασ και αποςφαλμάτωςθ-Ψεκμθρίωςθ, Επικαιροποίθςθ, Χυντιρθςθ Υλθροφοριακϊν 

Χυςτθμάτων.Ειδικά Κζματα : Υλθροφοριακά Χυςτιματα και Διαδίκτυο, κζματα Επικοινωνίασ και 

Διαλειτουργικότθτασ, Αναβάκμιςθσ Οογιςμικοφ, Υοιότθτασ Δεδομζνων Υλθροφοριακϊν Χυςτθμάτων, 

Υλθροφοριακά Χυςτιματα Διοίκθςθσ, Ευφυι Υλθροφοριακά Χυςτιματα Διοίκθςθσ κ.ο.κ. 

Σρόποσ αξιολόγθςθσ: Χυνεχισ αξιολόγθςθ (30%) και ατομικι εργαςία (70%) 
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3.2.6 ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΖΡΓΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΣΟΦΤΛΑΚΙΩΝ (PROJECT MANAGEMENT)  

κοπόσ και ςτόχοσ  

Ψο μάκθμα αποςκοπεί ςτθν κατανόθςθ των βαςικϊν εννοιϊν, προτφπων, μεκοδολογιϊν και 

εργαλείων που διζπουν τθ διαχείριςθ ζργων (project management),κακϊσ και τθν ανάπτυξθ των ςχετικϊν 

δεξιοτιτων και ικανοτιτων διαχείριςθσ ζργων ςτθ Δθμόςια Διοίκθςθ και Αυτοδιοίκθςθ. Κα δοκεί ζμφαςθ 

ςτθ  χριςθ τθσ ανοικτισ μεκοδολογίασ διαχείριςθσ ζργων PM2, που αναπτφχκθκε και χρθςιμοποιείται από 

τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι και πολλοφσ άλλουσ οργανιςμοφσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, με εφαρμογι ςτα ζργα 

πλθροφορικισ και τθλεπικοινωνιϊν. Κα αναλυκεί ο ςχεδιαςμόσ και θ χρθματοδότθςθ ενόσ ζργου, ο κφκλοσ 

ηωισ, οι επιμζρουσ μζκοδοι χρονοπρογραμματιςμοφ εργαςιϊν, θ κατανομι πόρων, θ  κοςτολόγθςθ των 

εργαςιϊν, οι τρόποι διενζργειασ των απαιτοφμενων ελζγχων και θ πρόβλεψθ και αντιμετϊπιςθ κινδφνων. 

Υρακτικι εφαρμογι κα γίνει με τθ χριςθ διακζςιμου εργαλείου διαχείριςθσ ζργων (π.χ. Micorsoft Project), 

ενϊ κα γίνει και επίδειξθ εργαλείου ανοιχτοφ κϊδικα (π.χ. Open Project). Θ αναγκαιότθτα του μακιματοσ 

απορρζει από το γεγονόσ ότι πολλά ςυγχρθματοδοτοφμενα ζργα πλθροφορικισ και τθλεπικοινωνιϊν 

αποτυγχάνουν, λόγω μθ επίτευξθσ των ςτόχων τουσ ςε επίπεδο κόςτουσ, χρόνου και φυςικοφ αντικείμενου, 

ενϊ πολλζσ φορζσ δζχονται, λόγω κακισ διαχείριςισ, ςθμαντικζσ δθμοςιονομικζσ διορκϊςεισ, οι οποίεσ, 

δυςτυχϊσ, επιβαρφνουν τον κρατικό προχπολογιςμό.  

υνοπτικι περιγραφι και κεματικζσ ενότθτεσ 

Ψο μάκθμα καλφπτει τισ ακόλουκεσ κεματικζσ ενότθτεσ:  

Α. Βαςικοί Σριςμοί, Ζννοιεσ, Υρότυπα και Πεκοδολογίεσ 

 Ζργο και Διαχείριςθ Ζργων 

 Διαχείριςθ Υρογράμματοσ και Χαρτοφυλακίου Ζργων 

 Ζργα vs Οειτουργίεσ 

 Υεριβάλλον και χαρακτθριςτικά ζργου (περιοριςμοί, πόροι, οργανωτικι δομι, Γραφείο 

Ωποςτιριξθσ Ζργων κλπ )  

 Χτόχοι και το τρίγωνο του ζργου 

 Ξρίςιμοι παράγοντεσ επιτυχίασ  

 Πεκοδολογίεσ και πρότυπα ςτθν διαχείριςθ ζργων 

 Χτάδια του κφκλου ηωισ ενόσ ζργου 

 Ωπεφκυνοσ και Σμάδα Διοίκθςθσ Ζργου 

 Διοίκθςθ ολικισ ποιότθτασ ςτθν διαχείριςθ ζργων 

 Υλθροφοριακά ςυςτιματα διοίκθςθσ ζργου (Project Management Information Systems)  

Β. H Πεκοδολογία Διαχείριςθσ Ζργων PM2 
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 Επιςκόπθςθ τθσ Πεκοδολογίασ PM2 και αρχιτεκτονικι 

 Σ Ξφκλοσ Ηωισ του Ζργου κατά τθν PM² 

 Τργανα διοίκθςθσ του ζργου – Φόλοι για τθν επιτυχι ζκβαςθ των ζργων 

 Ψεκμθρίωςθ Ζργου – Υρότυπα Διαχειριςτικά Ζγγραφα κατά τθν PM² 

 Ψο Ποντζλο Διακυβζρνθςθσ κατά τθν PM2 

 ΦάςεισΖργου κατά PM2 

 Φόλοι ανάφάςθ 

 Διαχειριςτικά ζγγραφα ανάφάςθ 

 Υαρακολοφκθςθ και ζλεγχοστουζργου 

 Ψο Υλαίςιο Αρχϊν και Χτάςεων (Mindsets) τθσ PM² 

Γ.  Διαχείριςθ Ζργων με τθν μεκοδολογία PM2 και με τθ χριςθ PMIS βάςει ςτοχευμζνθσ μελζτθσ 

περίπτωςθσ  

 Υαρουςίαςθ περιβάλλοντοσ του εργαλείου 

 Υαρουςίαςθ τθσ μελζτθσ περίπτωςθσ πάνω ςτθν οποία κα βαςιςτεί θ διδαςκαλία 

 Υαραμετροποίθςθ τθσ εφαρμογισ (project options) 

 Ξακοριςμόσ  ΘμερολογίουΖργου 

 Δομικι Ανάλυςθσ του Ζργου και προςδιοριςμόσ των πακζτων εργαςίασ 

 Επζκταςθ τθσ δομικισ ανάλυςθσ και ειςαγωγι εργαςιϊν ζργου 

 Ειςαγωγι εξαρτιςεων μεταξφ εργαςιϊν ζργου 

 Εκτίμθςθ χρόνου εργαςιϊν. Χριςθ τθσ φόρμουλασ : Διάρκεια= Εργαςία/Πονάδεσ 

 Ψφποι εργαςιϊν: Χτακερισ Διάρκειασ, Χτακερϊν Πονάδων, Χτακερισ Εργαςίασ 

 Ξακοδιγθςθ με βάςθ τθν προςπάκεια (effort driven) 

 Ειςαγωγι περιοριςμϊν ςτον χρονοπρογραμματιςμό του ζργου: Deadlines&Constraints 

 Διαχείριςθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ 

o Είδθ Υόρων 

o Ξοςτολόγθςθ Υόρων 

o Θμερολόγια Υόρων 

o Ξαταχϊριςθ  Υόρων ςτο φφλλο πόρων 

o Ανάκεςθ πόρων ςε εργαςίεσ 

o Βελτιςτοποίθςθ πόρων 

 Χυμπίεςθ χρονικισ διάρκειασ και ςυμπίεςθ κόςτουσ δραςτθριοτιτων 

 Πζκοδοσ Ξρίςιμου Δρόμου (Critical Path Method – CPM) 

 Πζκοδοσ PERT (Project Evaluation Review Technique) 

 Διάγραμμα GANTT  
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 Διαχείριςθ ρίςκων 

o Χριςθ του εργαλείου για τθν αναγνϊριςθ ρίςκων 

o Ανάλυςθ ρίςκων κόςτουσ και χρόνου 

 Σριςμόσ Γραμμισ Αναφοράσ Ζργου 

 Εκτζλεςθ και παρακολοφκθςθ του  ζργου 

 Δθμιουργία αναφορϊν 

 Ξλείςιμο του ζργου 

Σρόποσ αξιολόγθςθσ:  

Γραπτι εξζταςθ και υλοποίθςθ μελζτθσ περίπτωςθσ ςε εργαςτιριο (30% + 70% του βακμοφ) 

 

3.2.7 ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΨΘΦΙΑΚΕ ΤΠΟΓΡΑΦΕ  
 

κοπόσ και ςτόχοσ 

Ψα μελλοντικά ανϊτερα ςτελζχθ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ είναι ςθμαντικό να κατανοιςουν τθν 

ανάγκθ θλεκτρονικισ αρχειοκζτθςθσ και διακίνθςθσ εγγράφων μζςα από πλθροφοριακά ςυςτιματα που 

λειτουργοφν ςιμερα ςτουσ φορείσ του Δθμοςίου. Ψα οφζλθ είναι πολλά, αρκεί να ζχει καταγραφεί ςωςτά θ 

διαδικαςία και να ζχει εφαρμοςτεί με τον βζλτιςτο τρόπο. Πε τθ χριςθ των Ψθφιακϊν Ωπογραφϊν θ 

διαδικαςία αυτι βελτιϊνεται ακόμα περιςςότερο και είναι ακόμα πιο αξιόπιςτθ. Ψα μεταδεδομζνα που 

καταχωρίηονται ςτο πλθροφοριακό ςφςτθμα είναι εξίςου ςθμαντικά για τθν ορκι οργάνωςθ και λειτουργία 

του φορζα. Σι ςπουδαςτζσ/ςτριεσ μετά τθν ολοκλιρωςθ του μακιματοσ κα είναι ςε κζςθ να διακρίνουν 

πϊσ πρζπει να διαχειρίηεται και να διακινεί ζνασ φορζασ τα θλεκτρονικά ζγγραφα. 

υνοπτικι περιγραφι και κεματικζσ ενότθτεσ 

Ψο μάκθμα περιλαμβάνει ειςαγωγι ςτθν ανάγκθ θλεκτρονικισ αρχειοκζτθςθσ και διακίνθςθσ 

εγγράφων, τον ρόλο των μεταδεδομζνων ςτθν αρχειοκζτθςθ, τθν υπογραφι εντόσ του πλθροφοριακοφ 

ςυςτιματοσ, τθ ψθφιακι υπογραφι, το διαχωριςμό ςχεδίου εγγράφου από τα ειςερχόμενα-εξερχόμενα 

ζγγραφα, τον τρόπο αυκεντικοποίθςθσ των χρθςτϊν. Χτθ ςυνζχεια κα παρουςιαςτεί θ εξοικονόμθςθ 

χρόνου και κόςτουσ τθσ θλεκτρονικισ αρχειοκζτθςθσ και διακίνθςθσ εγγράφων. Κα παρουςιαςτεί ο τρόποσ 

λειτουργίασ ενόσ φορζα ωσ προσ τθν αρχειοκζτθςθ και διακίνθςθ εγγράφων και κα αναηθτθκοφν βζλτιςτοι 

τρόποι λειτουργίασ. Ψζλοσ, μετά από επίδειξθ προςκικθσ ψθφιακισ υπογραφισ και ςφγκριςθ με τθν απλι 

υπογραφι μζςα από πλθροφοριακό ςφςτθμα κα αναπτφξουν οι ςπουδαςτζσ/ςτριεσ ςενάρια θλεκτρονικισ 

διαχείριςθσ, διακίνθςθσ, και καταγραφι των απαραίτθτων μεταδεδομζνων ςε ζναν υποκετικό φορζα. 

Σρόποσ αξιολόγθςθσ: Γραπτι Εξζταςθ 
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3.2.8 ΑΠΟΣΤΠΩΘ, ΜΟΝΣΕΛΟΠΟΙΘΘ, ΠΡΟΣΤΠΟΠΟΙΘΘ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ – 

ΕΘΝΙΚΘ ΠΟΛΙΣΙΚΘ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ 

κοπόσ και ςτόχοσ 

Χκοπόσ του μακιματοσ είναι θ βελτίωςθ των γνϊςεων και θ ανάπτυξθ των ικανοτιτων των 

ςυμμετεχόντων/ουςϊν για τθν αποτελεςματικι αποτφπωςθ και βελτιςτοποίθςθ διαδικαςιϊν ςτθν Δθμόςια 

Διοίκθςθ με βάςθ ςυςτθματικζσ επιςτθμονικζσ μεκοδολογίεσ και πρότυπα κακϊσ και εξειδικευμζνα προσ 

αυτό τον ςκοπό λογιςμικά και τθν ζνταξθ τουσ ςτο μθτρϊο Διαδικαςιϊν. Επιπλζον ςτόχοσ είναι θ 

εξοικείωςθ των ςπουδαςτϊν για τουσ βαςικοφσ άξονεσ, μεκόδουσ και εργαλεία τθσ Εκνικισ Υολιτικισ 

Διαδικαςιϊν. 

υνοπτικι περιγραφι και κεματικζσ ενότθτεσ    

Σι ενότθτεσ που κα καλυφκοφν κα αφοροφν τισ ζννοιεσ τθσ διοίκθςθσ και τα πρότυπα 

μοντελοποίθςθσ διαδικαςιϊν και κα ακολουκιςει εμβάκυνςθ ςτθ μεκοδολογία και τθν παρουςίαςθ 

εργαλείων για τθν υποςτιριξθ τθσ καταγραφισ, μοντελοποίθςθσ, βελτιςτοποίθςθσ διαδικαςιϊν και ζνταξθσ 

τουσ ςτο μθτρϊο Διαδικαςιϊν. 

Σι ςπουδαςτζσ/τριεσ κα γνωρίςουν μεκόδουσ μοντελοποίθςθσ ροϊν εργαςίασ, κα εκπονιςουν 

εργαςία προςομοίωςθσ και μζςω αυτισ κα ςυηθτιςουν προτάςεισ βελτιςτοποίθςθσ διαδικαςιϊν. 

Πια ακόμθ ενότθτα θ οποία κα καλυφτεί είναι αυτι τθσ προτυποποίθςθσ διαδικαςιϊν, μζςω 

ςυςτθμάτων διαςφάλιςθσ ποιότθτασ, όπωσ ενδεικτικά τα ςυςτιματα ISO. Χτθ ενότθτα αυτι κα 

παρουςιαςτεί θ ςκοπιμότθτα ενόσ ςυςτιματοσ διαςφάλιςθσ ποιότθτασ, θ διαδικαςιοκεντρικι προςζγγιςθ 

του ςυςτιματοσ, τα βαςικά ςυςτατικά του ςυςτιματοσ ποιότθτασ (πολιτικι ποιότθτασ, εγχειρίδιο 

ποιότθτασ, εγχειρίδιο διαδικαςιϊν, ζγγραφα ςυςτιματοσ, κλπ ), παρακολοφκθςθ διαδικαςιϊν, 

ανακεϊρθςθ του ςυςτιματοσ, ζλεγχοσ ποιότθτασ και ποςοτικι επιτιρθςθ (π.χ. μεκοδολογία 6sigma ). 

Θ χριςθ μεκοδολογιϊν και προτφπων (όπωσ  πχ.  BPM, BPMN) εντάςςεται ωσ πρακτικι εργαςία 

ϊςτε να βοθκιςει τουσ ςπουδαςτζσ ςτθν ψθφιοποίθςθ των διαδικαςιϊν και ςε ζργα BPR, ISO κλπ. Χτο 

μάκθμα κα χρθςιμοποιθκοφν λογιςμικά ανοικτοφ κϊδικα για τθν υποςτιριξθ τθσ αποτφπωςθσ, τθσ 

μοντελοποίθςθσ, του υπολογιςμοφ βαρϊν, τθσ απλοφςτευςθσ και γενικά τθσ παραμετροποίθςθσ και 

ποςοτικοποίθςθσ των διαδικαςιϊν. 

Θ Εκνικι Υολιτικι Διοικθτικϊν Διαδικαςιϊν (ΕΥΔΔ) που κεςμοκετικθκε με το αρ.67 του 

ν.4961/2022, αποτελεί το πλαίςιο εντόσ του οποίου όλεσ οι διοικθτικζσ διαδικαςίεσ του Δθμοςίου Ψομζα 

καταγράφονται, αξιολογοφνται, αναςχεδιάηονται, απλουςτεφονται και εν γζνει βελτιϊνονται, με ςτόχο τθ 

διαρκι βελτίωςθ τθσ λειτουργίασ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και των υπθρεςιϊν που παρζχονται προσ όλα τα 

φυςικά και νομικά πρόςωπα και οντότθτεσ. 
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Θ ΕΥΔΔ βαςίηεται ςε τρείσ πυλϊνεσ:  

α. Ψο Εκνικό Πθτρϊο Διοικθτικϊν Διαδικαςιϊν «Πίτοσ», ςτο οποίο καταγράφονται όλεσ οι διοικθτικζσ 

διαδικαςίεσ του δθμόςιου τομζα ςφμφωνα με το άρκρο 90 του ν. 4727/2020 (Α’ 184),  

β. το Εκνικό Υρόγραμμα Απλοφςτευςθσ Διαδικαςιϊν (Ε.Υ.Α.Δ.), του άρκρου 45 του ν. 4635/2019 (Α’ 

167) βάςει του οποίου επιλζγονται προσ αξιολόγθςθ, απλοφςτευςθ και ψθφιοποίθςθ οι διοικθτικζσ 

διαδικαςίεσ του δθμόςιου τομζα και 

γ. το Υαρατθρθτιριο Γραφειοκρατίασ του άρκρου 47 του ν. 4635/2019 (Α’ 167), το οποίο καταγράφει 

και παρακολουκεί τθ μεςοπρόκεςμθ και μακροπρόκεςμθ εξζλιξθ τθσ γραφειοκρατίασ ςτθν Ελλάδα 

με ποςοτικοφσ και ποιοτικοφσ όρουσ, εκπονεί μελζτεσ βελτίωςθσ των διοικθτικϊν υπθρεςιϊν, 

διενεργεί ζρευνεσ αποτφπωςθσ τθσ κοινισ γνϊμθσ και υποςτθρίηει τουσ φορείσ του δθμόςιου 

τομζα για τθ βελτίωςθ των διαδικαςιϊν τουσ μζςα από τθν παροχι ςτοιχείων και τεκμθρίωςθσ. 

Σρόποσ αξιολόγθςθσ: Εκπόνθςθ και παρουςίαςθ ομαδικισ εργαςίασ (70% και 30% αντίςτοιχα) 

 

3.2.9 ΤΝΣΑΞΘ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΠΟΠΟΙΘΘ ΔΘΜΟΙΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ   

κοπόσ και ςτόχοσ: 

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

πολίτεσ και με τισ άλλεσ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ. Χκοπόσ 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. Χτο μάκθμα δίνεται 

ζμφαςθ ςτθν ορκι και ακριβι χριςθ τθσ νζασ ελλθνικισ γλϊςςασ. Χυμπλθρωματικά προσ το μάκθμα 

διοργανϊνεται ειδικό εργαςτιριο ςχετικά με τισ γενικζσ και τισ ειδικζσ νομοτεχνικζσ αρχζσ κατάρτιςθσ 

κανονιςτικϊν πράξεων. 

υνοπτικι περιγραφι και κεματικζσ ενότθτεσ:    

Ψο μάκθμα αποτελεί παρακολοφκθμα και πρακτικι εφαρμογι του Διοικθτικοφ Δικαίου και 

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

Επικοινωνίασ Δθμοςίων Ωπθρεςιϊν» ςτισ παρακάτω ενότθτεσ:  

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

διαβάκμιςθ - προτεραιότθτα - ειδικι μεταχείριςθ – διεκπεραίωςθ· προχποκζςεισ εγκυρότθτασ του 

εγγράφου.  
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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 – Ψο κυρίωσ κείμενο (ειςαγωγι, κφριο κζμα, ςυμπεράςματα, 

προτάςεισ) – Σι υπογραφζσ – Σι ςφραγίδεσ – Ψα ςυνθμμζνα – Ψα 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 

 

3.2.10 ΚΤΒΕΡΝΟΑΦΑΛΕΙΑ ΣΘ ΔΘΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΘΘ  

κοπόσ και ςτόχοσ: 

Ξρίνεται απαραίτθτο, τα μελλοντικά ανϊτερα ςτελζχθ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ να κατανοιςουν ότι 

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

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

κινδφνουσ ςυμπεριλαμβάνονται κι αυτοί που αφοροφν ςτθ μείωςθ τθσ εμπιςτοςφνθσ και αξιοπιςτίασ των 

φορζων προσ τουσ πολίτεσ, οι οποίοι αν δεν αντιμετωπιςτοφν, είναι δυνατόν να επθρεάςουν αρνθτικά τθ 

ςτακερότθτα τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ. Σλοκλθρϊνοντασ το μάκθμα, κα πρζπει να είναι ςε κζςθ να 

κατανοιςουν με λεπτομζρεια τισ βαςικζσ ζννοιεσ τθσ εν λόγω επιςτθμονικισ περιοχισ και να εκτιμιςουν 

τισ ςυνζπειεσ των κινδφνων που αντιμετωπίηουν ςτον κυβερνοχϊρο, να εφαρμόηουν με επιτυχία μεκόδουσ 

και τεχνολογίεσ προςταςίασ πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων και δικτφων και να γνωρίηουν τισ μεκοδολογίεσ 

και τισ διαδικαςίεσ που απαιτοφνται για τθ διαχείριςθ περιςτατικϊν αςφαλείασ, αλλά και τθ διαςφάλιςθ 

τθσ επιχειρθςιακισ ςυνζχειασ των φορζων τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ. 

υνοπτικι περιγραφι και κεματικζσ ενότθτεσ 

Ψο μάκθμα περιλαμβάνει ειςαγωγι ςτθν ανάγκθ τθσ προςταςίασ των πλθροφοριϊν και τθν 

παρουςίαςθ βαςικϊν εννοιϊν αςφάλειασ των Υλθροφοριακϊν Χυςτθμάτων (προςδιοριςμόσ και επεξιγθςθ 

εννοιϊν, επικζςεισ και απειλζσ, κακόβουλο λογιςμικό, ταυτοποίθςθ και αυκεντικοποίθςθ). Χτθ ςυνζχεια, 
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κα παρουςιαςτεί θ λογικι για τθ Διακυβζρνθςθ Ξυβερνοαςφάλειασ, θ Εκνικι Αρχι και άλλοι 

εμπλεκόμενοι, αλλά και οι αναγκαίεσ πολιτικζσ και τα μζτρα αςφάλειασ. Ψζλοσ, απαιτείται εξοικείωςθ των 

ςπουδαςτϊν/τριϊν με τθ διαχείριςθ πλθροφοριϊν, προκειμζνου να υπάρχει ο απαραίτθτοσ Ζλεγχοσ  

Αςφάλειασ αυτϊν. Ψζλοσ, ζμφαςθ δίδεται ςτθ διαςφάλιςθ επιχειρθςιακισ ςυνζχειασ, μζςω του 

ςχεδιαςμoφ ανάκαμψθσ από καταςτροφζσ (βαςικζσ ζννοιεσ, διαδικαςίεσ, τεχνικζσ). 

Σρόποσ αξιολόγθςθσ: Γραπτι εξζταςθ 

 

3.2.11 ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΚΑΙ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ   

κοπόσ και ςτόχοσ: 

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

μεκόδουσ τθσ Χτατιςτικισ 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 

Χτατιςτικι. Ψο μάκθμα κα εςτιάςει κυρίωσ ςε κζματα περιγραφικισ ςτατιςτικισ, ενϊ παράλλθλα, κα 

ειςάγει τουσ 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 

Ψο 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 Χτατιςτικισ επιςτιμθσ –  Υεριγραφικι Χτατιςτικι – Επαγωγικι Χτατιςτικι, τθ ςυλλογι 

δεδομζνων, τθν απογραφι και τθ δειγματολθψία, τισ ελλθνικζσ και διεκνείσ πθγζσ ανοικτϊν δεδομζνων 

(ΕΟΧΨΑΨ, 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  
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3.2.12 ΠΡΟΣΑΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΧΑΡΑΚΣΘΡΑ ΚΑΙ ΑΝΟΙΧΣΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΘ ΔΘΜΟΙΑ 

ΔΙΟΙΚΘΘ  

κοπόσ και ςτόχοσ: 

Χκοπόσ 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 Ξανονιςμοφ Υροςταςίασ Δεδομζνων (ΓΞΥΔ) 

και τον ν. 4624/2019 

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

ρόλουσ Ωπευκφνων Υροςταςίασ Δεδομζνων 

Χκοπόσ 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.Χ.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. Σι 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 Υροςταςίασ Δεδομζνων 

Υροςωπικοφ Χαρακτιρα-ΑΥΔΥΧ). 

 

υνοπτικι περιγραφι και κεματικζσ ενότθτεσ:    

Ψο 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. Χτο πλαίςιο αυτό ζμφαςθ δίδεται ςτθν παρουςίαςθ και 

εξοικείωςθ των ςπουδαςτϊν/ςτριων με τον ΓΞΥΔ (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). Χτθ 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. Ψζλοσ, κεωροφνται τα δικαιϊματα των υποκειμζνων και οι 
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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 ΓΞΥΔ. 

Σρόποσ αξιολόγθςθσ: Εξζταςθ ςε φάκελο περίπτωςθσ 

 

Ενδεικτικι βιβλιογραφία: 

 Ο. Ξοτςαλισ/Ξ. Πενουδάκοσ (επιμ.), Γενικόσ Ξανονιςμόσ για τθν Υροςταςία των Υροςωπικϊν 

Δεδομζνων (GDPR), εκδ. Ρομικι Βιβλιοκικθ 2018.   

 Φ. Υαναγοποφλου- Ξουτνατηι, Σ Γενικόσ Ξανονιςμόσ για τθν Υροςταςία Δεδομζνων 679/2016/ΕΕ, εκδ. 

Χάκκουλα, 2017. 

 Ο. Ξοτςαλισ (επιμ.), Υροςωπικά Δεδομζνα (Ανάλυςθ – Χχόλια-Εφαρμογι). Εκδ. Ρομικι Βιβλιοκικθ, 

2016.  

 Ξανονιςμόσ 679/2016/ΕΕ  

 Ρ. 4624/2019, (Αϋ137), «Αρχι Υροςταςίασ Δεδομζνων Υροςωπικοφ Χαρακτιρα, μζτρα εφαρμογισ του 

Ξανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/679 του και άλλεσ διατάξεισ» 

 Ρ. 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 Σδθγίασ 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Ξοινοβουλίου και του Χυμβουλίου, περαιτζρω 

ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ, ρυκμίςεισ κεμάτων Ειςαγωγικοφ Διαγωνιςμοφ Ε.Χ.Δ.Δ.Α. και άλλεσ διατάξεισ» 

 

3.2.13 ΞΕΝΕ ΓΛΩΕ 

Ψα μακιματα ξζνων γλωςςϊν ςτθ Φάςθ Εξειδίκευςθσ απευκφνονται ςτα Ψμιματα Εξειδίκευςθσ και 

καλφπτουν τισ ειδικζσ ανάγκεσ των αντικειμζνων τουσ, ενιςχφοντασ τισ δεξιότθτεσ των ςπουδαςτϊν/ςτριϊν 

ςτον γραπτό και προφορικό λόγο, τθν ειδικι ορολογία τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και των επιμζρουσ πεδίων 

τθσ, τθν ευκεία και αντίςτροφθ μετάφραςθ και διερμθνεία (για εςωτερικι χριςθ, κακϊσ οι ςπουδαςτζσ / 

ςπουδάςτριεσ δεν είναι οφτε επιδιϊκεται να γίνουν επαγγελματίεσ μεταφραςτζσ και διερμθνείσ). Λδιαίτερθ 

ζμφαςθ δίνεται ςτουσ πόρουσ και τα εργαλεία που μποροφν να υποςτθρίξουν τουσ ςπουδαςτζσ και τισ 

ςπουδάςτριεσ ςτθν πολφγλωςςθ επικοινωνία, όπωσ και ςτουσ ειδικοφσ τφπουσ κειμζνων ενδιαφζροντοσ 

του εκάςτοτε Ψμιματοσ.   

Σρόποσ αξιολόγθςθσ:   

Αγγλικά: Χυνεχισ αξιολόγθςθ (25%) και γραπτι εξζταςθ (75%) 

Δεφτερθ ξζνθ γλϊςςα: Επάρκεια με γραπτι εξζταςθ 
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3.3 ΣΜΘΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΘ ΑΝΑΠΣΤΞΘ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ   

3.3.1 ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΘ ΕΙΔΙΚΘ ΦΑΘ ΠΟΤΔΩΝ ΣΟΤ ΣΜΘΜΑΣΟ 

ΑΓΡΟΣΙΚΘ ΑΝΑΠΣΤΞΘ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ   

 

Ψα μακιματα του τμιματοσ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ & Υεριβάλλοντοσ ζχουν ωσ ςκοπό να 

δθμιουργιςουν εξειδικευμζνα ςτελζχθ που κα ςυμβάλουν ςτθν ανάπτυξθ και υλοποίθςθ αναπτυξιακϊν 

και άλλων πολιτικϊν, με περιφερειακι και τοπικι διάςταςθ. Χτο πλαίςιο αυτό, το Υρόγραμμα Χπουδϊν 

αποςκοπεί ςτθν παροχι γνϊςεων, ικανοτιτων και δεξιοτιτων και ςτθν ανάπτυξθ ςτάςεων που κα 

καταςτιςουν τουσ αποφοίτουσ ςφγχρονα διοικθτικά ςτελζχθ ι επαγγελματίεσ τθσ διοίκθςθσ που κα είναι 

ςε κζςθ να ανταποκρικοφν άμεςα ςτα επαγγελματικά κακικοντά τουσ ςε κεντρικοφσ και αποκεντρωμζνουσ 

φορείσ και ςτισ νζεσ απαιτιςεισ για αποςυγκεντρωμζνθ και αποκεντρωμζνθ λειτουργία τθσ διοίκθςθσ και 

να υποςτθρίηουν αποτελεςματικά τθν προαγωγι τθσ ανάπτυξθσ ςε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. 

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

εμβάκυνςθ και ενίςχυςθ ειδικϊν γνϊςεων, δεξιοτιτων και ςυμπεριφορϊν των μελλοντικϊν 

εξειδικευμζνων ςτελεχϊν ςε κζματα Αγροτικισ Ανάπτυξθσ & Υεριβάλλοντοσ.  Ειδικότερα:  

Α. Χε επίπεδο γνϊςεων, οι ςπουδαςτζσ/ςτριεσ κα είναι ςε κζςθ: 

• Ρα διακρίνουν τουσ κεςμοφσ, τα όργανα, τισ αρμοδιότθτεσ  των κεντρικϊν και αποκε-ντρωμζνων 

υπθρεςιϊν που άπτονται ςε κζματα αγροτικισ ανάπτυξθσ, περιβάλλοντοσ, ενζργειασ, χωροταξίασ, 

πολεοδομίασ.  

• Ρα αναγνωρίηουν τισ βαςικζσ κεςμικζσ και κοινωνικο – πολιτικζσ διαςτάςεισ τθσ αγροτικισ, 

περιβαλλοντικισ, χωροταξικισ, πολεοδομικισ και ενεργειακισ πολιτικισ με βαςικό άξονα αναφοράσ τισ 

διεργαςίεσ (και μεταρρυκμίςεισ) που βρίςκονται ςε εξζλιξθ, υπό τθν επίδραςθ τθσ οικονομικισ κρίςθσ, τθσ 

πανδθμίασ covid19 και με τθν ανάδειξθ τθσ ευρωπαϊκισ και διεκνοφσ τουσ διάςταςθσ. 

• Ρα διακρίνουν τισ διαςτάςεισ τθσ χωρικισ και τθσ περιβαλλοντικισ πολιτικισ,  ωσ μζςων 

ολοκλθρωμζνθσ ανάπτυξθσ και τθν ανάδειξθ του οριηόντιου χαρακτιρα τουσ ςτθ διαμόρφωςθ των 

τομεακϊν και περιφερειακϊν πολιτικϊν. 

• Ρα περιγράφουν τθν  ζννοια τθσ αγροτικισ και περιβαλλοντικισ ανάπτυξθσ μζςα από τθν 

παρουςίαςθ των ςχετικϊν κεωριϊν. 

Β. Χε επίπεδο δεξιοτιτων, οι ςπουδαςτζσ/ςτριεσ κα είναι ςε κζςθ: 
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• Ρα εξοικειωκοφν με τουσ μθχανιςμοφσ ελζγχου τθσ διοικθτικισ δράςθσ των υπθρεςιϊν που 

άπτονται ςε κζματα αγροτικισ ανάπτυξθσ και περιβάλλοντοσ, μζςω πρακτικϊν εφαρμογϊν και 

παρουςίαςθσ μελετϊν περίπτωςθσ. 

• Ρα αναλφουν τισ κεωρθτικζσ και τισ εφαρμοςμζνεσ προςεγγίςεισ αναφορικά με τθν αγροτικι και 

περιβαλλοντικι πολιτικι και τον  ςχετικό προγραμματιςμό. 

• Ρα χειρίηονται ςφγχρονα εργαλεία δθμοςίου μάνατημεντ, ϊςτε, μετά τθν αποφοίτθςι τουσ, να είναι 

ςε κζςθ να ανταποκρικοφν ςτισ απαιτιςεισ επεξεργαςίασ, διαμόρφωςθσ και υλοποίθςθσ των δθμοςίων 

πολιτικϊν που αφοροφν ςτον φορζα τοποκζτθςισ τουσ. 

• Ρα χρθςιμοποιοφν τον κφκλο ανάλυςθσ μίασ δθμόςιασ πολιτικισ, μζςω τθσ προςομοίωςθσ 

ςυγκεκριμζνων μελετϊν περίπτωςθσ για τουσ φορείσ που άπτονται ςε κζματα αγροτικισ ανάπτυξθσ και 

περιβάλλοντοσ. 

• Ρα χειρίηονται ςφγχρονα ςυςτιματα και εργαλεία διαχείριςθσ γεωχωρικισ πλθροφορίασ, ϊςτε να 

είναι ικανοί να τα αξιοποιιςουν ςτο πλαίςιο τθσ υποςτιριξθσ λιψθσ αποφάςεων ςε επίπεδο κεντρικϊν και 

αποκεντρωμζνων υπθρεςιϊν επί χωρικϊν κεμάτων. 

Πεταξφ του Αϋ Ξφκλου Πακθμάτων Εξειδίκευςθσ και του Βϋ Ξφκλου Πακθμάτων Εξειδίκευςθσ 

μεςολαβεί περίοδοσ 4 μθνϊν πρακτικισ εκπαίδευςθσ ςε Δθμόςιουσ Φορείσ και Σργανιςμοφσ.  

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

διάρκεια του Βϋ κφκλου ειδικισ φάςθσ ςπουδϊν, μζςα από τθν εκπόνθςθ και παρουςίαςθ μικρϊν εργαςιϊν 

των ςπουδαςτϊν/ςτριϊν του Ψμιματοσ.  

 

3.3.2 ΠΙΝΑΚΑ ΜΑΘΘΜΑΣΩΝ ΣΘ ΕΙΔΙΚΘ ΦΑΘ ΠΟΤΔΩΝ ΣΟΤ ΣΜΘΜΑΣΟ ΑΓΡΟΣΙΚΘ 

ΑΝΑΠΣΤΞΘ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 

Ψα μακιματα τθσ Ειδικισ Φάςθσ του τμιματοσ Αγροτικισ ανάπτυξθσ και περιβάλλοντοσ δίνονται 

ςτον πίνακα που ακολουκεί: 
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Πίνακασ μακθμάτων τθσ Ειδικισ  Φάςθσ πουδϊν του τμιματοσ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ & Περιβάλλοντοσ του Προγράμματοσ πουδϊν τθσ 29θσ 
Εκπ. ειράσ τθσ ΕΔΔΑ 

Α’ ΕΙΔΙΚΘ ΦΑΘ ΠΟΤΔΩΝ 

Α/Α  Σίτλοσ Μακιματοσ Ϊρεσ Διδαςκαλίασ Σρόποσ Αξιολόγθςθσ 
Ϊρεσ 

Αξιολόγθςθσ 

1.   Ζλεγχοσ Διοικθτικισ Δράςθσ – Εςωτερικόσ ‘Ζλεγχοσ 32 Γραπτι Εξζταςθ 2 

2.   Δθμόςιεσ Χυμβάςεισ-ΕΧΘΔΘΧ 32 Γραπτι Εξζταςθ 2 

3.   Υαρακολοφκθςθ και ζλεγχοσ ζργων του Ψαμείου Ανάκαμψθσ 18 Γραπτι Εξζταςθ 2 

4.   Χχεδιαςμόσ και διαχείριςθ προγραμμάτων ΕΧΥΑ (εργαςτιριο) 32 Γραπτι Εξζταςθ 2 

5.   Υλθροφοριακά Χυςτιματα και Βάςεισ Δεδομζνων 24 Χυνεχισ αξιολόγθςθ και 
ατομικι εργαςία 

2 

6.   Διαχείριςθ ζργων και χαρτοφυλακίων (project management) 24 Γραπτι Εξζταςθ 2 

7.   Θλεκτρονικι διαχείριςθ εγγράφων και ψθφιακζσ υπογραφζσ  14 Γραπτι Εξζταςθ 2 

8.   Αποτφπωςθ, Ποντελοποίθςθ, Υροτυποποίθςθ Ξαι Διαχείριςθ 
Διοικθτικϊν Διαδικαςιϊν – Εκνικι Υολιτικι Διαδικαςιϊν 

27 
Σμαδικι εργαςία 

2 

9.   Χφνταξθ και προτυποποίθςθ δθμοςίων εγγράφων  18 Γραπτι Εξζταςθ 2 

10.   Αγγλικι Γλϊςςα 27 Γραπτι Εξζταςθ 2 

11.   Δεφτερθ ζνθ Γλϊςςα (Γαλλικά ι Γερμανικά ι Λταλικά ι Λςπανικά) 27 Επάρκεια  2 

12.   Δίκαιο και Σικονομικι του Υεριβάλλοντοσ   27 Γραπτι εξζταςθ 2 

13.   Αγροτικι Ανάπτυξθ 32 Γραπτι Εξζταςθ 2 

14.   Χωροταξικόσ Χχεδιαςμόσ – Χωρικζσ Υολιτικζσ 20 Γραπτι εξζταςθ  2 

15.   Αλιευτικι Υολιτικι 12 Γραπτι εξζταςθ 2 

16.  
 Ξλιματικι Αλλαγι 16 Εκπόνθςθ εργαςίασ και 

γραπτι εξζταςθ 
2 

17.  

 Υεριβαλλοντικζσ Υολιτικζσ: Διαχείριςθ Φυςικοφ και Υολιτιςτικοφ 
Υεριβάλλοντοσ - Διαχείριςθ Ωδάτων 

27 Γραπτι εξζταςθ  

2 

18.   Χτρατθγικζσ Ξατευκφνςεισ ςτον Ψομζα των Ψροφίμων 14 Εργαςία 2 

ΤΝΟΛΟ: 423 ΤΝΟΛΟ: 36 

Β ΕΙΔΙΚΘ ΦΑΘ ΠΟΤΔΩΝ 

Α/Α  Σίτλοσ Μακιματοσ Ϊρεσ Διδαςκαλίασ Σρόποσ Αξιολόγθςθσ 
Ϊρεσ 

Αξιολόγθςθσ 
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1.   Ξυβερνοαςφάλεια ςτθ Δθμόςια Διοίκθςθ 18 Γραπτι εξζταςθ 2 

2.   Διαχείριςθ και ςτατιςτικι ανάλυςθ δεδομζνων 21 Γραπτι εξζταςθ  2 

3.   Υροςταςία Δεδομζνων Υροςωπικοφ Χαρακτιρα και Ανοιχτά Δεδομζνα 
και ςτθ Δθμόςια Διοίκθ ςθ 

18 Γραπτι εξζταςθ  2 

4.   Αγγλικι Γλϊςςα 24 Γραπτι Εξζταςθ 2 

5.   Δεφτερθ ζνθ Γλϊςςα (Γαλλικά ι Γερμανικά ι Λταλικά ι Λςπανικά) 24 Επάρκεια 2 

6.   Ξυκλικι Σικονομία και Ανακφκλωςθ – Αξιοποίθςθ Υαραπροϊόντων 24 Γραπτι εξζταςθ  2 

7.  
 ΕΦΓΑΧΨΘΦΛΣ: Αξιολόγθςθ τθσ Χωροκζτθςθσ Ζργων και Δραςτθριοτιτων 

και ο ρόλοσ του Χυμβουλίου τθσ Επικρατείασ 
14 

Γραπτι εξζταςθ  
2 

8.  
 ΕΦΓΑΧΨΘΦΛΣ: Χτρατθγικζσ Πελζτεσ Υεριβαλλοντικϊν Επιπτϊςεων – 

Πελζτεσ Υεριβαλλοντικϊν Επιπτϊςεων 
14 

Γραπτι εξζταςθ – 
φάκελοσ περίπτωςθσ 

2 

9.   Ειδικά Κζματα Αγροτικισ Ανάπτυξθσ 26 Γραπτι Εξζταςθ 2 

10.   Γεωχωρικι Υλθροφορία και Ωποςτιριξθ Αποφάςεων 25 Εργαςία  2 

11.  
 ΕΦΓΑΧΨΘΦΛΣ: Σ Φόλοσ των Ανεξάρτθτων Αρχϊν ςε Κζματα Υεριβάλλοντοσ 

και Αγροτικισ Ανάπτυξθσ 
21 

Γραπτι εξζταςθ  
2 

12.  
 Ειδικά Κζματα Διαχείριςθσ Αποβλιτων 

21 
Εκπόνθςθ εργαςίασ και 
γραπτι εξζταςθ  

2 

13.  
 Ενεργειακι Υολιτικι 

28 
Εκπόνθςθ εργαςίασ και 
γραπτι εξζταςθ  

2 

14.   Ξαινοτομία, Επιχειρθματικότθτα και Υεριβάλλον 24 Γραπτι εξζταςθ  2 

ΤΝΟΛΟ: 302 ΤΝΟΛΟ: 28 
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3.3.3 ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΘΜΑΣΩΝ ΣΘ ΕΙΔΙΚΘ ΦΑΘ ΠΟΤΔΩΝ ΣΟΤ ΣΜΘΜΑΣΟ 

ΑΓΡΟΣΙΚΘ ΑΝΑΠΣΤΞΘ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ   

3.3.3.1 Α’ ΕΙΔΙΚΗ ΦΑΣΗ 

3.3.3.1.1 Δίκαιο και Οικονομικι του Περιβάλλοντοσ  

κοπόσ και ςτόχοσ 

Χκοπόσ του μακιματοσ είναι θ εξοικείωςθ των ςπουδαςτϊν/τριϊν με το δίκαιο του περιβάλλοντοσ, 

τα μζτρα περιβαλλοντικισ προςταςίασ, τθν περιβαλλοντικι διακυβζρνθςθ και τθν οικονομικι του 

περιβάλλοντοσ. Χτόχοσ του μακιματοσ είναι οι ςπουδαςτζσ/τριεσ να αποκτιςουν ειδικότερεσ γνϊςεισ και 

δεξιότθτεσ ςτο εξελιςςόμενο δίκαιο του περιβάλλοντοσ, να είναι ςε κζςθ να ςυγκρίνουν μζτρα 

περιβαλλοντικισ προςταςίασ και να κατανοιςουν τθν ςφγχρονθ ζννοια τθσ περιβαλλοντικισ 

διακυβζρνθςθσ και των αρχϊν που διζπουν τον περιβαλλοντικό ςχεδιαςμό. 

Θεματικζσ ενότθτεσ 

Α’ Δίκαιο Περιβάλλοντοσ: 

 Υεριβαλλοντικζσ αρχζσ- Κεςμοί περιβαλλοντικισ διακυβζρνθςθσ και ςχεδιαςμοφ 

 Υθγζσ του δίκαιου περιβάλλοντοσ- Υολιτικζσ ςε ενωςιακό και εκνικό επίπεδο- Ρομοκεςία- Χυμβάςεισ- 

European Spatial Development Perspective (ESDP) 

 Δικαςτικι προςταςία 

 Θ νομολογία του Χυμβουλίου τθσ Επικρατείασ ςε ηθτιματα περιβαλλοντικισ αδειοδότθςθσ 

 Θ νομολογία του Χυμβουλίου τθσ Επικρατείασ ςτον τομζα των αποβλιτων 

 Δίκαιο χωρικοφ ςχεδιαςμοφ 

 Ξατ’ ιδίαν προςτατευόμενα αγακά 

 Πζτρα Υεριβαλλοντικισ Υροςταςίασ 

 Άμεςα κανονιςτικά μζτρα- Ζμμεςα οικονομικά μζτρα- Αυτορρφκμιςθ 

 Ρομοκετικά και διοικθτικά μζτρα- Υεριβαλλοντικι ευκφνθ, Υεριβαλλοντικζσ ειςφορζσ- Χυςτιματα 

κινιτρων 

 

Β’ Οικονομικι του Περιβάλλοντοσ: 

 Υεριβαλλοντικι διακυβζρνθςθ 

 Θ ςχζςθ περιβάλλοντοσ- οικονομίασ- κοινωνίασ (κερμοδυναμικζσ αρχζσ) 



62 
 

 Ζννοια και ςτόχοι τθσ διακυβζρνθςθσ- αειφορικι ανάπτυξθ- ανκεκτικότθτα 

 Υροςεγγίςεισ διακυβζρνθςθσ (ecosystem-based approach, adaptive governance, sustainable 

governance), Υαναρχία 

 Υεριβαλλοντικόσ και χωροταξικόσ ςχεδιαςμόσ- επίπεδα ςχεδιαςμοφ, λειτουργικζσ κατθγορίεσ 

ςχεδιαςμοφ, διαμόρφωςθ τεχνοκρατικϊν και μθ τεχνοκρατικϊν προςεγγίςεων, μζκοδοι ανάλυςθσ 

(land suitability analysis, φζρουςα ικανότθτα, οικολογικό αποτφπωμα, περιβαλλοντικι αξιολόγθςθ) 

 Υεριβαλλοντικι ενςωμάτωςθ (Environmental Policy Integration, Policy Integration) 

 Σικονομικι του Υεριβάλλοντοσ 

 Αποτυχία τθσ αγοράσ (ατελισ πλθροφόρθςθ, μονοπϊλια, δθμόςια αγακά, εξωτερικότθτεσ) και 

δθμόςιεσ πολιτικζσ 

 Ψα οικονομικά των μζτρων περιβαλλοντικισ προςταςίασ 

 Σικονομικι αξιολόγθςθ περιβάλλοντοσ, ανάλυςθ κόςτουσ-οφζλουσ 

 Υολιτικι οικονομία τθσ κλιματικισ αλλαγισ, μετάβαςθ ςε μία οικονομία χαμθλοφ άνκρακα 

Σρόποσ αξιολόγθςθσ: Γραπτι εξζταςθ 

 

3.3.3.1.2 Αγροτικι Ανάπτυξθ 

κοπόσ και ςτόχοσ 

Χκοπόσ του μακιματοσ είναι θ εξοικείωςθ των ςπουδαςτϊν/τριϊν με τα διαρκρωτικά, οικονομικά 

και περιβαλλοντικά χαρακτθριςτικά του αγροτικοφ τομζα, με τον μεταςχθματιςμό του παγκόςμιου 

ςυςτιματοσ διατροφισ και τισ ςυνζργειεσ τθσ Ξοινισ Αγροτικισ Υολιτικισ (ΞΑΥ) και τθσ Υράςινθσ 

Χυμφωνίασ. Χτόχοσ του μακιματοσ είναι οι ςπουδαςτζσ/τριεσ να αποκτιςουν ειδικότερεσ γνϊςεισ και 

δεξιότθτεσ ςτο νζο μοντζλο υλοποίθςθσ τθσ ΞΑΥ, των προτεραιοτιτων τθσ, του εκςυγχρονιςμοφ και τθσ 

απλοφςτευςισ τθσ. Επίςθσ, ςτόχοσ του μακιματοσ είναι οι ςπουδαςτζσ/τριεσ να αποκτιςουν ειδικότερεσ 

γνϊςεισ αναφορικά με τθ διαςφνδεςθ τθσ ςτρατθγικισ «από το αγρόκτθμα ςτο πιάτο», που εξειδικεφει τθν 

Υράςινθ Χυμφωνία ςτθ διατροφικι αλυςίδα, με τθν ΞΑΥ, μζςω των Χτρατθγικϊν Χχεδίων. 

Οι κεματικζσ ενότθτεσ ζχουν ωσ ακολοφκωσ: 

 Χαρακτθριςτικά ελλθνικοφ και ευρωπαϊκοφ αγροτικοφ τομζα 

 Διαρκρωτικά- Σικονομικά- Υεριβαλλοντικά χαρακτθριςτικά 

 Λςτορικό πλαίςιο τθσ ΞΑΥ- Αρχζσ τθσ ΞΑΥ- Πεταρρυκμίςεισ- Χρθματοδότθςθ- Υυλϊνασ Λ 

 Υεριφερειακι αγροτικι ανάπτυξθ 

 Υροκλιςεισ- Υυλϊνασ ΛΛ- Επενδφςεισ 
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 Ξοινι Αγροτικι Υολιτικι 2023-2027 

 Υροκλιςεισ- Ανάγκεσ και Εργαλεία- Δράςεισ και ςτόχοι- Ειδικζσ παρεμβάςεισ που είναι διακζςιμεσ 

ςτουσ παραγωγοφσ αγροτικϊν προϊόντων- Θ περιβαλλοντικι διάςταςθ- Θ λογικι τθσ μζτρθςθσ των 

επιδόςεων 

 Γενικοί ςτόχοι τθσ ΞΑΥ- Ειδικοί ςτόχοι τθσ ΞΑΥ- Διατομεακοί ςτόχοι τθσ ΞΑΥ 

 Θ Υράςινθ Χυμφωνία και θ ςτρατθγικι «από το αγρόκτθμα ςτο πιάτο» (Farm to fork)- Διαςφνδεςθ 

με τθν ΞΑΥ- Χτρατθγικά Χχζδια 

Σρόποσ αξιολόγθςθσ: Γραπτι Εξζταςθ 

3.3.3.1.3 Χωροταξικόσ χεδιαςμόσ - Χωρικζσ Πολιτικζσ  

υνοπτικι περιγραφι και κεματικζσ ενότθτεσ 

Ψο μάκθμα υπό τθν ευρφτερι του ζννοια ςτοχεφει να δθμιουργιςει κριτικι ςκζψθ ςτουσ 

ςπουδαςτζσ/ςτριεσ ςτα κζματα του χωρικοφ ςχεδιαςμοφ και να τουσ/τισ προετοιμάςει για τθν 

αντιμετϊπιςθ των  ςφγχρονων προκλιςεων ςτα κζματα του χωρικοφ ςχεδιαςμοφ και τθσ ανάπτυξθσ. Ψο 

μάκθμα παρουςιάηει και τα τρία πεδία χωρικϊν πολιτικϊν ιτοι: Χωροταξικόσ Χχεδιαςμόσ (οριςμόσ, κεςμικό 

πλαίςιο και μζςα εφαρμογισ του), Υολεοδομικόσ Χχεδιαςμόσ (οριςμόσ, κεςμικό πλαίςιο και μζςα 

εφαρμογισ του) και Υεριβαλλοντικόσ Χχεδιαςμόσ (οριςμόσ, κεςμικό πλαίςιο και μζςα εφαρμογισ του). 

κοπόσ και ςτόχοσ  

Ειδικότεροσ ςκοπόσ του μακιματοσ το οποίο επικεντρϊνεται ςε κζματα εφαρμοςμζνθσ 

χωροταξίασ, εξετάηοντασ παραδείγματα υπαρκτά, δεν αποτελεί μόνο να προςεγγίςουν οι 

ςπουδαςτζσ/ςτριεσ βαςικζσ ζννοιεσ του χωρικοφ ςχεδιαςμοφ αλλά, μζςω μιασ κριτικισ προςζγγιςθσ, να 

εξοικειωκοφν με τισ πρόςφατεσ εξελίξεισ του χωροταξικοφ Χχεδιαςμοφ ςτθν Ελλάδα και ςτο εξωτερικό, να 

προβλθματιςτοφν πάνω ςτθν εφαρμογι των χωροταξικϊν εργαλείων ςτθ πράξθ αλλά και ςτθν αναηιτθςθ 

νζων (εναλλακτικϊν) προςεγγίςεων, δομϊν  χωρικοφ ςχεδιαςμοφ ϊςτε να ανταποκρίνονται καλφτερα ςτισ 

ςφγχρονεσ προκλιςεισ. Οαμβάνονται υπόψθ ςθμαντικζσ νομοκετικζσ παρεμβάςεισ ςτα πεδία των χωρικϊν 

πολιτικϊν με ςκοπό, κυρίωσ, τθ διευκόλυνςθ,  ςφμφωνα με τθν νομολογία τοφ ΧτΕ, των αναπτυξιακϊν 

διαδικαςιϊν : Ειδικά Υολεοδομικά Χχζδια (ΕΥΧ) , αντιμετϊπιςθ τθσ εκτόσ ςχεδίου δόμθςθσ , διαχείριςθ 

περιοχϊν Natura κ.α. 

Σρόποσ αξιολόγθςθσ: Γραπτι εξζταςθ με φάκελο ςε μελζτθ περίπτωςθσ 
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3.3.3.1.4 Αλιευτικι Πολιτικι  

κοπόσ και ςτόχοσ 

Χκοπόσ του μακιματοσ είναι θ εξοικείωςθ των ςπουδαςτϊν/τριϊν με τθν διαμόρφωςθ τθσ 

πολιτικισ και των επιμζρουσ ςτρατθγικϊν ςτον τομζα τθσ αλιείασ (ςυμπεριλαμβανομζνων των 

υδατοκαλλιεργειϊν), ςε διεκνζσ, ενωςιακό και εκνικό επίπεδο, κακϊσ και με το πλαίςιο ελζγχου τθσ 

αλιευτικισ δραςτθριότθτασ. Χτόχοσ του μακιματοσ είναι οι ςπουδαςτζσ/τριεσ να αποκτιςουν ειδικότερεσ 

γνϊςεισ και δεξιότθτεσ ϊςτε, ωσ ςτελζχθ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ, να είναι ςε κζςθ να ςχεδιάηουν και να 

αξιολογοφν δθμόςιεσ πολιτικζσ για τθν ορκολογικι διαχείριςθ τθσ αλιείασ και τθν ανάπτυξθ του κλάδου 

των υδατοκαλλιεργειϊν. 

υνοπτικι περιγραφι και κεματικζσ ενότθτεσ 

Σι ςπουδαςτζσ/τριεσ κα εμβακφνουν ςτα ηθτιματα που βρίςκονται ςτο επίκεντρο του 

ενδιαφζροντοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΕΕ) και κα εξοικειωκοφν με τον τρόπο που διαμορφϊνεται θ Ξοινι 

Αλιευτικι Υολιτικι. Επίςθσ, κα εμβακφνουν τισ γνϊςεισ τουσ αναφορικά με το κεςμικό πλαίςιο που διζπει 

τθν βιϊςιμθ ανάπτυξθ των υδατοκαλλιεργειϊν και τθσ αλιείασ, ςυμπεριλαμβανομζνων των ελζγχων που 

ζχουν ωσ ςτόχο τθν προςταςία των αποκεμάτων και τθν μείωςθ τθσ παράνομθσ, λακραίασ και άναρχθσ 

αλιείασ. 

Ενότητα Αϋ: Ρολιτικζσ που διζπουν τον αλιευτικό τομζα - Η Κοινή Αλιευτική Ρολιτική 

 Εκνικό, ευρωπαϊκό, και διεκνζσ κεςμικό πλαίςιο 

 Βαςικζσ προτεραιότθτεσ  τθσ Ξοινισ Αλιευτικισ Υολιτικισ τθσ ΕΕ 

 Οιψθ αποφάςεων ςτθν ΕΕ- Ξανονιςμοί του Ξοινοβουλίου και Χυμβουλίου, Ξανονιςμοί και Εκτελεςτικζσ 

Αποφάςεισ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ- Χυμμετοχι τθσ χϊρασ, μζςω των Ωπθρεςιϊν τθσ, ςτθ 

διαμόρφωςθ περιεχομζνου του ενωςιακοφ δικαίου- Υροετοιμαςία για τθ ςυμμετοχι ςτο Χυμβοφλιο 

Ωπουργϊν Γεωργίασ και Αλιείασ- Εφαρμογι του ενωςιακοφ κανονιςτικοφ πλαιςίου ςε εκνικό επίπεδο, 

και αντιμετϊπιςθ των κεμάτων που ανακφπτουν κατά τθν εφαρμογι του 

Ενότητα Βϋ: Οικοςυςτημική προςζγγιςη για βιϊςιμη διαχείριςη των θαλάςςιων βιολογικϊν 

πόρων 

 Διαχείριςθ τθσ αλιείασ και διαςφάλιςθ μακροπρόκεςμθσ βιωςιμότθτασ ιχκυαποκεμάτων ςτα φδατα τθσ 

ΕΕ- Θ οικοςυςτθμικι προςζγγιςθ- Πζγιςτθ βιϊςιμθ απόδοςθ- Χυνολικά επιτρεπόμενα αλιεφματα- 

Αλιευτικζσ δυνατότθτεσ- Υοςοςτϊςεισ αλιευτικϊν ςκαφϊν και Σργανϊςεων Υαραγωγϊν 

 Διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων διαχείριςθσ τθσ αλιείασ ςτθν Ε.Ε. – Υεριφερειοποίθςθ - Γνωμοδοτικά 

Χυμβοφλια 
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 Υεριφερειακοί Σργανιςμοί Διαχείριςθσ τθσ Αλιείασ (ΥΣΔΑ) - Χυνεργαςία για τθ διαχείριςθ τθσ κοινισ 

αλιείασ- Χυμβάςεισ αλιευτικοφ περιεχομζνου με τρίτεσ χϊρεσ 

 Ευρωπαϊκι πολιτικι για τθν Γαλάηια Ανάπτυξθ - Διακθρφξεισ δθμόςιων πολιτικϊν ςε επίπεδο ΕΕ (Med 

Fish 4 Ever, Black Sea 4 Fish) και ΥΣΔΑ (Med Sea 4 Fish- GFCM) 

Ενότητα Γϋ: Ρεριβαλλοντικά και οικονομικά βιϊςιμη και κοινωνικά υπεφθυνη υδατοκαλλιζργεια. 

 Κεςμικό πλαίςιο λειτουργίασ των Ωδατοκαλλιεργειϊν 

 Ξοινζσ Χτρατθγικζσ Ξατευκυντιριεσ Γραμμζσ τθσ Ε.Ε. για τισ Ωδατοκαλλιζργειεσ 

 Ξατάρτιςθ Υολυετοφσ Εκνικοφ Χτρατθγικοφ Χχεδίου Ωδατοκαλλιζργειασ 

Ενότητα Δϋ: Θεςμικό πλαίςιο και διαδικαςίεσ ελζγχου των αλιευτικϊν δραςτηριοτήτων για την 

πρόληψη, αποτροπή και εξάλειψη τησ παράνομησ, λαθραίασ και άναρχησ αλιείασ 

 Αρμόδιεσ αρχζσ αλιευτικϊν ελζγχων ςε ενωςιακό, εκνικό και περιφερειακό επίπεδο-Εποπτεία και 

ςυντονιςμόσ ελζγχων ςε εκνικό επίπεδο- Ενιαία Αρχι Ελζγχου 

 Εκνικά μζτρα προςταςίασ των αλιευτικϊν αποκεμάτων- χωροχρονικζσ απαγορεφςεισ χριςθσ αλιευτικϊν 

εργαλείων- Ζλεγχοι ςτο πλαίςιο τθσ Ξοινισ Αλιευτικισ Υολιτικισ 

 Εμπορικι αλιευτικι πολιτικι - Ξοινι Σργάνωςθ Αγοράσ τθσ ΕΕ για τα προϊόντα αλιείασ και 

υδατοκαλλιζργειασ, κανόνεσ και ζλεγχοι ςτθ διακίνθςθ και εμπορία προϊόντων αλιείασ και 

υδατοκαλλιζργειασ για τθν προςταςία των καταναλωτϊν 

Σρόποσ αξιολόγθςθσ: Γραπτι εξζταςθ 

 

 

3.3.3.1.5 Κλιματικι Αλλαγι  

κοπόσ και ςτόχοσ  

Χτόχοσ του μακιματοσ είναι θ εξοικείωςθ των ςπουδαςτϊν / ςτριϊν ςτα κζματα κλιματικισ 

αλλαγισ, ϊςτε να αποκτιςουν ζνα ικανό υπόβακρο, τόςο ςτα κζματα μετριαςμοφ (δθλ. τρόπων και 

τεχνολογιϊν μείωςθσ εκπομπϊν αερίων κερμοκθπίου), όςο και ςε αυτά τθσ προςαρμογισ (δθλ. τρόπων 

αντιμετϊπιςθσ των επιπτϊςεων τθσ κλιματικισ αλλαγισ). Ψο υπόβακρο αυτό, κα τουσ επιτρζπει να 

κατανοοφν τισ εξελίξεισ ςε αυτι τθν διεκνϊσ διαπιςτωμζνθ πλανθτικι απειλι.   Ψο ςυγκεκριμζνο ηιτθμα 

είναι ςθμαντικό και για τθ χϊρα μασ γιατί διατρζχει οριηόντια όλουσ τουσ φορείσ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ 

και Αυτοδιοίκθςθσ. 

υνοπτικι περιγραφι και κεματικζσ ενότθτεσ 
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Οι κεματικζσ ενότθτεσ ζχουν ωσ ακολοφκωσ:  

 Ειςαγωγι ςτο φαινόμενο του κερμοκθπίου και ςτα αζρια που το αποτελοφν, τεκμθρίωςθ αφξθςθσ 

παγκόςμιασ κζρμανςθσ 

 Πετριςεισ CO2, αφξθςθ τθσ μζςθσ ςτάκμθσ τθσ κάλαςςασ, οξίνθςθ ωκεανϊν, ςυρρίκνωςθ πάγων, 

ακραία καιρικά φαινόμενα, υποχρεϊςεισ παρακολοφκθςθσ εκπομπϊν, υποβολισ εκκζςεων και 

επαλθκεφςεων (MRV)  

 Υθγζσ παραγωγισ αερίων κερμοκθπίου, ανκρακικό αποτφπωμα, κζματα φκοριοφχων αερίων και 

προςταςίασ όηοντοσ, τεχνολογίεσ αντιμετϊπιςθσ τθσ κλιματικισ αλλαγισ, δζςμευςθ και γεωλογικι 

αποκικευςθ άνκρακα (CCS), πολιτικζσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ για τθν μείωςθ εκπομπϊν 

 Εμπορία δικαιωμάτων εκπομπϊν (ETS) 

 Ελλθνικό, Ευρωπαϊκό και Διεκνζσ κεςμικό πλαίςιο, Υρωτόκολλο του Ξιότο, Χυμφωνία των 

Υαριςίων, Χφμβαςθ-πλαίςιο ΣΘΕ για το κλίμα,  κλιματικζσ διαπραγματεφςεισ και κλιματικι 

διπλωματία 

 Υροςαρμογι ςτθν κλιματικι αλλαγι, Εκνικι Χτρατθγικι Υροςαρμογισ και Υεριφερειακά Χχζδια 

Υροςαρμογισ, πολιτικι προςταςία, ανάλυςθ επιπτϊςεων, μείωςθ τρωτότθτασ και αφξθςθ 

ανκεκτικότθτασ, αξιολόγθςθ κλιματικοφ κινδφνου 

Σρόποσ αξιολόγθςθσ: Εκπόνθςθ εργαςίασ (30%) και γραπτι εξζταςθ (70%) 

 

3.3.3.1.6 Περιβαλλοντικζσ Πολιτικζσ: Διαχείριςθ Φυςικοφ και Πολιτιςτικοφ 

Περιβάλλοντοσ - Διαχείριςθ Τδάτων  

κοπόσ και ςτόχοσ  

Χκοπόσ του μακιματοσ είναι θ εξζταςθ τθσ περιβαλλοντικισ πολιτικισ ωσ μζςου ολοκλθρωμζνθσ 

ανάπτυξθσ και θ ςυμβολι τθσ ςτθ διαμόρφωςθ των τομεακϊν και περιφερειακϊν πολιτικϊν. Επίςθσ, θ 

διερεφνθςθ και θ κατανόθςθ των ςφνκετων αλλθλεξαρτιςεων μεταξφ των αναπτυξιακϊν διαδικαςιϊν, τθσ 

διαχείριςθσ του περιβάλλοντοσ και του χωρικοφ ςχεδιαςμοφ. Ξφριο ςτοιχείο για τθν άςκθςθ μιασ 

ςφγχρονθσ περιβαλλοντικισ πολιτικισ είναι θ διαχείριςθ των διαφόρων ςτοιχείων του φυςικοφ και 

πολιτιςτικοφ περιβάλλοντοσ. Επί μζρουσ πτυχζσ αυτισ τθσ διαχείριςθσ είναι, μεταξφ άλλων,  θ διαχείριςθ 

του φυςικοφ περιβάλλοντοσ, των υδάτων, των αποβλιτων, θ εναλλακτικι διαχείριςθ αλλά και θ διαχείριςθ 

του πολιτιςτικοφ περιβάλλοντοσ, το οποίο, μαηί με το φυςικό περιβάλλον, προςτατεφεται από το άρκρο 24 

του Χυντάγματοσ. Ειδικότερα, θ ςυμβολι τθσ ορκισ διαχείριςθσ ςτθν προςταςία του φυςικοφ και 

πολιτιςτικοφ περιβάλλοντοσ, κακϊσ και θ κατανόθςθ των βαςικϊν μεκόδων και τεχνικϊν διαχείριςθσ, οι 
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οποίεσ διαφοροποιοφνται κατά περίπτωςθ, ωςτόςο εδράηονται όλεσ ςτισ αρχζσ τθσ βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ, 

τθσ πρόλθψθσ, και τθσ προφφλαξθσ. 

υνοπτικι περιγραφι και κεματικζσ ενότθτεσ 

Χτο μάκθμα δίνεται ζμφαςθ ςε ηθτιματα που άπτονται: 

α) των περιβαλλοντικϊν πολιτικϊν ςε διεκνζσ επίπεδο και ςε επίπεδο Ε.Ε.,  

β) τθσ προςταςίασ του περιβάλλοντοσ ςτον χωρικό ςχεδιαςμό (εκτίμθςθ περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων από 

ζργα, δραςτθριότθτεσ, ςχζδια, προγράμματα),  

γ) τθσ διαχείριςθσ του περιβάλλοντοσ ςτθν Ελλάδα (με εςτίαςθ ςε ηθτιματα που ςυνδζονται με τθν 

προςταςία τθσ φφςθσ και τθν κλιματικι αλλαγι).  

Σρόποσ αξιολόγθςθσ: Γραπτι εξζταςθ ςε μελζτθ περίπτωςθσ και ερωτιςεισ πολλαπλισ επιλογισ 

 

3.3.3.1.7 τρατθγικζσ Κατευκφνςεισ ςτον Σομζα των Σροφίμων  

κοπόσ και ςτόχοσ 

Χκοπόσ του μακιματοσ είναι θ εξοικείωςθ των ςπουδαςτϊν/τριϊν με τθν διαμόρφωςθ τθσ 

ςτρατθγικισ και πολιτικισ ςτον τομζα των τροφίμων ςε διεκνζσ, ενωςιακό και εκνικό επίπεδο, κακϊσ και θ 

κατάρτιςι τουσ ςε κζματα επίςθμων ελζγχων τροφίμων. Χτόχοσ του μακιματοσ είναι οι ςπουδαςτζσ/τριεσ 

να αποκτιςουν ειδικότερεσ γνϊςεισ και δεξιότθτεσ ςτον κλάδο των τροφίμων, ϊςτε να μπορζςουν, ωσ 

ςτελζχθ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ, να ςχεδιάηουν και να αξιολογοφν πολιτικζσ που είναι 

ςε κζςθ να αντιμετωπίςουν διαφαινόμενθ επιςιτιςτικι κρίςθ, ςχετίηονται με τθν αςφάλεια των τροφίμων 

και προβάλλουν τον κλάδο των τροφίμων ςτισ διεκνείσ αγορζσ. 

υνοπτικι περιγραφι και κεματικζσ ενότθτεσ 

Σι ςπουδαςτζσ/τριεσ ζχουν τθν ευκαιρία να εμβακφνουν ςτα ηθτιματα που βρίςκονται ςτο 

επίκεντρο του ενδιαφζροντοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (Ε.Ε.) ςτον τομζα των τροφίμων και να γνωρίςουν 

τον τρόπο που διαμορφϊνεται θ κοινι πολιτικι με τθ ςυμμετοχι των κρατϊν-μελϊν τθσ. Ψο μάκθμα επίςθσ 

επιδιϊκει τθν εμβάκυνςθ των γνϊςεων των ςπουδαςτϊν/ςτριϊν ςτο κεςμικό πλαίςιο που διζπει τουσ 

επίςθμουσ ελζγχουσ τροφίμων ωσ προσ τθν υγιεινι, τθν αςφάλεια και τισ εμπορικζσ προδιαγραφζσ 

ποιότθτασ.  

Σι κεματικζσ ενότθτεσ ζχουν ωσ εξισ: 

 Διεκνείσ και Ενωςιακοί Σργανιςμοί του κλάδου των τροφίμων 

 Εκνικό και Ενωςιακό κεςμικό πλαίςιο για τα τρόφιμα 
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 Οιψθ αποφάςεων ςε επίπεδο Ε.Ε., διαδικαςία ψιφιςθσ των κανονιςμϊν ςτθν Ε.Ε., ςυμμετοχι τθσ 

χϊρασ, μζςω των υπθρεςιϊν τθσ, ςτθ διαμόρφωςθ που περιεχομζνου των ενωςιακοφ δικαίου. 

Υροετοιμαςία για τθ ςυμμετοχι ςτο Χυμβοφλιο Ωπουργϊν Γεωργίασ και Αλιείασ 

 Ευρωπαϊκι πράςινθ ςυμφωνία- Χτρατθγικι από το «Αγρόκτθμα ςτο Υιάτο» 

(Πείωςθ τθσ ςπατάλθσ τροφίμων- Food waste reduction, 

Βιϊςιμα Χυςτιματα Ψροφίμων- Sustainable Food Systems) 

 Επίςθμοι ζλεγχοι ωσ προσ τθν υγιεινι, τθν αςφάλεια και τισ εμπορικζσ προδιαγραφζσ ποιότθτασ 

τροφίμων 

 Αρμόδιεσ Αρχζσ ςε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο 

 Ανάλυςθ κινδφνου και διαδικαςίεσ ελζγχων 

 Διαχείριςθ μθ Χυμμορφοφμενου Υροϊόντοσ– Πζτρα Χυμμόρφωςθσ – Διοικθτικζσ και Υοινικζσ 

κυρϊςεισ 

 Πελζτεσ περιπτϊςεων και πρακτικζσ κατά τον ζλεγχο τροφίμων 

 Ζλεγχοι τθσ Επιτροπισ (Ξράτθ Πζλθ – Ψρίτεσ Χϊρεσ) – Εποπτεία και ςυντονιςμόσ ελζγχων ςε εκνικό 

επίπεδο 

 Δθμόςιεσ πολιτικζσ αντιμετϊπιςθσ επιςιτιςτικϊν κρίςεων 

 Δθμόςιεσ πολιτικζσ προϊκθςθσ των ελλθνικϊν τροφίμων ςτισ ευρωπαϊκζσ και ςτισ διεκνείσ αγορζσ 

Σρόποσ αξιολόγθςθσ: Σμαδικι Εργαςία 

 

 

3.3.3.2 Β’ ΕΙΔΙΚΗ ΦΑΣΗ 

 

3.3.3.2.1 Ενδείξεισ Εντοπιςμοφ Απάτθσ/Διαφκοράσ ςτο Δθμόςιο Σομζα & 

Σεχνικζσ Διεξαγωγισ Ζνορκθσ Διοικθτικισ Εξζταςθσ  

κοπόσ και ςτόχοσ 

Χτόχοσ του μακιματοσ είναι ο εξοπλιςμόσ των ςπουδαςτϊν/ςτριϊν με κατάλλθλα γνωςιακά 

εργαλεία και πλθροφορίεσ, ϊςτε να εντοπίηουν ενδείξεισ απάτθσ/διαφκοράσ (red flags), όπωσ και τισ 

μορφζσ τουσ (fraud–corruption schemes) ςε διάφορουσ τομείσ τθσ διοικθτικισ δράςθσ και, ςυνακόλουκα, 

να ςυμβάλλουν ςτθν πρόλθψθ ι/και καταςτολι των φαινομζνων αυτϊν, με τθν ανάπτυξθ κατάλλθλων 

πολιτικϊν καταπολζμθςθσ τθσ απάτθσ/διαφκοράσ ςε Δθμόςιουσ Σργανιςμοφσ. Υαράλλθλα, επιδιϊκεται θ 

προετοιμαςία: α) ικανϊν ςτελεχϊν ςε φορείσ του δθμοςίου, με επαρκι κατάρτιςθ ςτθ νομοκεςία και ςτισ 
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τεχνικζσ διεξαγωγισ Υροκαταρκτικισ Εξζταςθσ και Ζνορκθσ Διοικθτικισ Εξζταςθσ του Ωπαλλθλικοφ Ξϊδικα 

και β) κατάλλθλων ειδικϊν προανακριτικϊν υπαλλιλων, που κα ςτελεχϊςουν Χϊματα και Ωπθρεςίεσ 

Επικεϊρθςθσ & Ελζγχου. Ψζλοσ, ςτόχοσ είναι να διαςφαλιςτεί ότι οι ςπουδαςτζσ/ςτριεσ κα εκτελοφν 

αποτελεςματικά τα ανακριτικά κακικοντά τουσ, με γνϊμονα τθ λυςιτελι προςταςία των ςυμφερόντων του 

δθμοςίου (αποφυγι ακυροτιτων κ.λπ.), αλλά και τθν προάςπιςθ των δικαιωμάτων των κακ’ ων θ ΕΔΕ και 

λοιπϊν εμπλεκομζνων ςτθ διαδικαςία (μαρτφρων, πραγματογνωμόνων κ.λπ.). 

υνοπτικι περιγραφι και κεματικζσ ενότθτεσ 

Ψο μάκθμα περιλαμβάνει ενδεικτικά τισ ακόλουκεσ ενότθτεσ: Ζννοιεσ και είδθ απάτθσ και 

διαφκοράσ – Αιτίεσ – Πζκοδοι αυτουργίασ – Υροφίλ αυτουργϊν – Ζννοια και είδθ των ενδείξεων απάτθσ – 

Υλθροφορία και καταγγελία ςε εκνικό και ευρωπαϊκό πλαίςιο – Υυλϊνεσ ανάπτυξθσ πολιτικϊν κατά τθσ 

διαφκοράσ ςε δθμοςίουσ οργανιςμοφσ – Πελζτθ περιπτϊςεων με επιςιμανςθ ενδείξεων και διεξαχκείςασ 

ζρευνασ εντοπιςμοφ απάτθσ/διαφκοράσ. 

Αντίςτοιχα, ωσ προσ τθ διεξαγωγι ΕΔΕ, περιλαμβάνει ενδεικτικά τισ ακόλουκεσ ενότθτεσ: Ζννοια τθσ 

Υροκαταρκτικισ Εξζταςθσ (Υ.Ε.) και τθσ Ε.Δ.Ε. κατά τον Ωπαλλθλικό Ξϊδικα (Ρ.3528/07 όπωσ ιςχφει) – 

Διάκριςθ ΕΔΕ και πεικαρχικισ διαδικαςίασ –Χκοπόσ διενζργειασ τθσ ΕΔΕ και τθσ ΥΕ – Χθμαςία τθσ ΕΔΕ για τθ 

διερεφνθςθ και διαλεφκανςθ πεικαρχικϊσ ι/και ποινικϊσ κολάςιμων αδικθμάτων (Ωπθρεςιακϊν 

Εγκλθμάτων) – Χθμαςία τθσ ΕΔΕ ςτθν Υοινικι διαδικαςία (προδικαςία) – Θ ΕΔΕ ωσ ανακριτικι διαδικαςία 

και ομοιότθτεσ και διαφορζσ αυτισ ςε ςχζςθ με τθν ποινικι Υροκαταρκτικι Εξζταςθ – Ακυρότθτεσ 

διαδικαςίασ και τρόποι κεραπείασ αυτϊν – Διενζργεια ΕΔΕ – Διενζργεια ανακριτικϊν πράξεων κατά τθ 

διάρκεια τθσ ΕΔΕ (Εξζταςθ μαρτφρων, διενζργεια αυτοψίασ, οριςμόσ Υραγματογνϊμονα (Ωποδείγματα 

εγγράφων) – Δικαιϊματα μαρτφρων – Δικαιϊματα του κακ’ ου θ ΕΔΕ –Διάρκρωςθ και τρόποσ ςφνταξθσ 

Ζκκεςθσ ΕΔΕ (Λςτορικό – Χρθςιμοποιθκζντα ςτοιχεία/πειςτιρια – Διαπιςτϊςεισ – Χυμπεράςματα – 

Αναηιτθςθ πεικαρχικϊν /ποινικϊν ευκυνϊν, Υροτάςεισ / Χυςτάςεισ). 

Υαράδειγμα μελζτθσ εφαρμογισ: 

1. Υερίπτωςθ απάτθσ / διαφκοράσ με ευρωπαϊκοφσ πόρουσ 

2. Υερίπτωςθ απάτθσ / διαφκοράσ ςε Υρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων 

3. Άςκθςθ προςομοίωςθσ ΕΔΕ μετά από οικονομικό ζλεγχο 

Σρόποσ αξιολόγθςθσ: Γραπτι εξζταςθ ςε μελζτθ περίπτωςθσ και ερωτιςεισ πολλαπλισ επιλογισ 
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3.3.3.2.2 Κυκλικι Οικονομία και Ανακφκλωςθ – Αξιοποίθςθ Παραπροϊόντων  

κοπόσ και ςτόχοσ  

Χτόχοσ του μακιματοσ είναι θ εξοικείωςθ των ςπουδαςτϊν / ςτριϊν ςτα κζματα Ξυκλικισ 

Σικονομίασ για τθν αντιμετϊπιςθ των δυςμενϊν επιπτϊςεων του υφιςτάμενου γραμμικοφ οικονομικοφ 

μοντζλου ςτο περιβάλλον, ςτθν κοινωνία αλλά και ςτθν οικονομία. Ψο μάκθμα αυτό κα προςφζρει τθν 

απαραίτθτθ γνϊςθ για τισ βαςικζσ αρχζσ τθσ Ξυκλικισ Σικονομίασ, τισ υφιςτάμενεσ νομοκεςίεσ, κακϊσ και 

τισ νζεσ κεςμικζσ εξελίξεισ, για τθν ανάγκθ μετάβαςθσ προσ μια ευρφτερθ Ξυκλικι Σικονομία και τα 

κοινωνικο-οικονομικά οφζλθ από τθν εφαρμογι τθσ. Κα εξεταςτοφν τα πλεονεκτιματα τθσ 

αποτελεςματικισ αξιοποίθςθσ των πόρων, τθσ αφξθςθσ τθσ αποδοτικότθτασ τθσ χριςθσ των πόρων και κα 

τεκμθριωκοφν οι αρχζσ του κυκλικοφ ςχεδιαςμοφ και τθσ κυκλικισ παραγωγισ προϊόντων και υπθρεςιϊν, 

απαραίτθτα ςτοιχεία για τθν πράςινθ μετάβαςθ τθσ οικονομίασ και κοινωνίασ. 

υνοπτικι περιγραφι και κεματικζσ ενότθτεσ 

Οι κεματικζσ ενότθτεσ ζχουν ωσ ακολοφκωσ: 

 Ευρωπαϊκό και εκνικό κεςμικό πλαίςιο  

 Ψρόποι και μζκοδοι κυκλικοφ ςχεδιαςμοφ  

 Ανακφκλωςθ και επαναχρθςιμοποίθςθ 

 Ανταποδοτικι ανακφκλωςθ και ο ρόλοσ του Ελλθνικόσ Σργανιςμόσ Ανακφκλωςθσ (ΕΣΑΡ) 

 Ειδικζσ εφαρμογζσ για προϊκθςθ τθσ Ξυκλικισ Σικονομίασ ςε ειδικά κζματα (π.χ. κτίρια) και 

παραγωγικοφσ τομείσ (π.χ. τουριςμόσ) 

Σρόποσ αξιολόγθςθσ: Γραπτι εξζταςθ με φάκελο ςε μελζτθ περίπτωςθσ 

 

3.3.3.2.3 Αξιολόγθςθ τθσ Χωροκζτθςθσ Ζργων και Δραςτθριοτιτων και ο Ρόλοσ 

του υμβουλίου τθσ Επικρατείασ  

κοπόσ και ςτόχοσ 

Ψο μάκθμα ςτοχεφει ςτθν πλθροφόρθςθ – εξοικείωςθ των ςπουδαςτϊν/τριϊν με κζματα που 

προωκεί και εφαρμόηει θ Ξεντρικι Διοίκθςθ, το Ωπουργείο Υεριβάλλοντοσ & Ενζργειασ, αλλά αφοροφν 

επίςθσ και τθν Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ κακϊσ και τισ δφο βακμίδεσ τθσ Αυτοδιοίκθςθσ. 

Ψο μάκθμα είναι εργαςτθριακοφ χαρακτιρα και δίνει τθ δυνατότθτα ςτουσ ςπουδαςτζσ/τριεσ να 

λειτουργιςουν ωσ ςτελζχθ τθσ διοίκθςθσ και να εξοικειωκοφν με: α) τθ διαμόρφωςθ χωροταξικϊν ςχεδίων 

β) με τθν αξιολόγθςθ χωροκετιςεων ζργων και δραςτθριοτιτων και γ) με τθν επεξεργαςία Γνωμοδοτιςεων 
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ςχεδίων κανονιςτικϊν διαταγμάτων αλλά και αποφάςεων του Ε’ Ψμιματοσ τθσ Σλομζλειασ επί 

ςυγκεκριμζνων ζργων ι δραςτθριοτιτων. 

Παράδειγμα μελζτθσ εφαρμογισ: Διαδικαςίεσ ανάκεςθσ / εκπόνθςθσ / ζγκριςθσ 

χωροταξικοφ ςχεδίου ςε επίπεδο περιφζρειασ 

Σρόποσ αξιολόγθςθσ: Γραπτι εξζταςθ με φάκελο ςε μελζτθ περίπτωςθσ. 

 

3.3.3.2.4 τρατθγικζσ Μελζτεσ Περιβαλλοντικϊν Επιπτϊςεων – Μελζτεσ 

Περιβαλλοντικϊν Επιπτϊςεων  

κοπόσ και ςτόχοσ 

Χτο πλαίςιο του Εργαςτθρίου κα επιλεγοφν χαρακτθριςτικοί τφποι Πελετϊν Υεριβαλλοντικϊν 

Επιπτϊςεων, εκάςτθ των οποίων κα αξιολογθκεί με βάςθ τα αναφερκζντα ςτθ Αϋ Ειδικι Φάςθ αλλά και με 

βάςθ τθν καταλλθλόλθτα των μεκόδων και τεχνικϊν εκτίμθςθσ που χρθςιμοποιικθκαν. Βαςικόσ ςτόχοσ του 

εργαςτθρίου είναι θ εξάςκθςθ των ςπουδαςτϊν/τριϊν μζςω τθσ πρακτικισ εφαρμογισ των διδαχκζντων 

ςτθν Α’ Ειδικι Φάςθ. Επίςθσ κα παρουςιαςτοφν χαρακτθριςτικζσ αποφάςεισ του ΔΕΕ και του ΧτΕ για τα 

εξεταηόμενα κζματα. 

Παράδειγμα μελζτθσ εφαρμογισ: Διαδικαςίεσ ανάκεςθσ / εκπόνθςθσ / ζγκριςθσ 

χωροκζτθςθσ επενδυτικοφ ςχεδίου  ΑΥΕ 

Σρόποσ αξιολόγθςθσ: Γραπτι εξζταςθ με φάκελο ςε μελζτθ περίπτωςθσ 

 

3.3.3.2.5 Ειδικά Θζματα Αγροτικισ Ανάπτυξθσ  

κοπόσ και ςτόχοσ 

Χκοπόσ του μακιματοσ είναι θ εξοικείωςθ των ςπουδαςτϊν/τριϊν με ςυγκεκριμζνα κζματα που 

άπτονται τθσ αγροτικισ ανάπτυξθσ. Χυγκεκριμζνα, εξειδικεφεται ο ςχεδιαςμόσ και θ υλοποίθςθ μεγάλων 

τεχνικϊν ζργων και ειςάγονται ςτισ Χυμπράξεισ Δθμόςιου-Λδιωτικοφ Ψομζα (ΧΔΛΨ) που ςυνιςτοφν μία 

ςφγχρονθ διεπιςτθμονικι (νομικι, οικονομικι, τεχνικι και πολιτικι) προςζγγιςθ. Εξοικειϊνονται με το κζμα 

των επενδφςεων ςτον πρωτογενι τομζα και ςτον τομζα τθσ μεταποίθςθσ των αγροτικϊν προϊόντων, ωσ 

εργαλείο πολιτικισ, αλλά και με το ειδικότερο κζμα των γενετικϊν πόρων, ωσ ζνα αγακό που εμπλζκεται ςε 

ζνα ευρφ φάςμα τομζων (επιςιτιςτικόσ, διατροφικόσ, αγροτικόσ, φαρμακευτικόσ, βιοκαυςίμων) λόγω των 

εξελίξεων ςτθν βιοτεχνολογία. Ψζλοσ, οι ςπουδαςτζσ/τριεσ εξοικειϊνονται με τον ρόλο τθσ τεκμθρίωςθσ 
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(evidence based) ςτθ διαμόρφωςθ τθσ αγροτικισ και περιβαλλοντικισ πολιτικισ με ςυγκεκριμζνα εργαλεία 

και μελζτεσ περίπτωςθσ. 

Θεματικζσ ενότθτεσ 

Οι κεματικζσ ενότθτεσ ζχουν ωσ ακολοφκωσ: 

 

 Χχεδιαςμόσ και υλοποίθςθ μεγάλων τεχνικϊν ζργων- Χυμβάςεισ Δθμόςιου-Λδιωτικοφ Ψομζα (ΧΔΛΨ)- 

Θ Ανϊνυμθ Εταιρία Ειδικοφ Χκοποφ- Θ χρθματοδότθςθ των ΧΔΛΨ ωσ ειδικότερθ ςυνζπεια τθσ 

εφαρμογισ τθσ αρχισ «Intuitus personae» 

 Επενδφςεισ ςτον πρωτογενι τομζα και ςτθν μεταποίθςθ των αγροτικϊν προϊόντων 

 Επενδυτικά ςχζδια 

 Πελζτθ περίπτωςθσ: Επιλογι και ζγκριςθ πράξεων- Υαρακολοφκθςθ και επαλικευςθ πράξεων- 

Ζλεγχοι, δθμοςιονομικζσ διορκϊςεισ, ανακτιςεισ- Χρθματοδότθςθ- Ενδιάμεςοι φορείσ 

 Αξιολόγθςθ επενδυτικϊν ςχεδίων 

 Γενετικοί πόροι και δίκαιο περιβάλλοντοσ- Θ Χφμβαςθ για τθ Βιολογικι Υοικιλότθτα- το 

Υρωτόκολλο τθσ Ραγκόγια- Ψο ενωςιακό δίκαιο- Ψο ρυκμιςτικό ςφςτθμα τθσ Υρόςβαςθσ και του 

Ξαταμεριςμοφ Σφελϊν (ΥΞΣ) 

 Ψεκμθρίωςθ τθσ αγροτικισ πολιτικισ (evidence based-policy)- Πεκοδολογικζσ προςεγγίςεισ- 

Εργαλεία 

Σρόποσ αξιολόγθςθσ: Γραπτι Εξζταςθ 

 

3.3.3.2.6 Γεωχωρικι Πλθροφορία και Τποςτιριξθ Αποφάςεων  

κοπόσ και ςτόχοσ 

Ψο εργαςτθριακό αυτό μάκθμα επιδιϊκει να εξοικειϊςει τουσ ςπουδαςτζσ/ ςτριεσ με τα ςφγχρονα 

ςυςτιματα και εργαλεία διαχείριςθσ γεωχωρικισ πλθροφορίασ, ϊςτε να είναι ικανοί/ ζσ να τα 

αξιοποιιςουν κατά τθ λιψθ αποφάςεων ςχετικά με χωρικά κζματα ςτουσ Φορείσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και 

Αυτοδιοίκθςθσ. 

υνοπτικι περιγραφι και κεματικζσ ενότθτεσ 

Ψα κζματα που πραγματεφεται το μάκθμα αφοροφν: 

 Ψα γεωχωρικά δεδομζνα και τα γεωχωρικά ςυςτιματα ςτον διεκνι, 

ευρωπαϊκό και ελλθνικό χϊρο. 

 Ψα γεωχωρικά ςυςτιματα μζςω διαδικτφου. 
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 Ψα λογιςμικά WEBGIS (Άςκθςθ 1: Εξοικείωςθ με εφαρμογι Ξτθματολογίου ktimanet). 

 Ψισ Βάςεισ Γεωχωρικϊν Δεδομζνων (Άςκθςθ 2: Άςκθςθ Αξιοποίθςθσ Γεωβάςθσ). 

 Ψισ βαςικζσ αρχζσ χαρτογραφίασ (Επίδειξθ λογιςμικοφ, επίδειξθ ΓΧΥ ςε επίπεδο ΣΨΑ). 

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

30%  αντίςτοιχα) 

 

 

3.3.3.2.7 Ο Ρόλοσ των Ανεξάρτθτων Αρχϊν ςε Θζματα Περιβάλλοντοσ και 

Αγροτικισ Ανάπτυξθσ  

κοπόσ και ςτόχοσ 

Χτο εργαςτιριο κα παρουςιαςτοφν περιπτϊςεισ προςφυγϊν ςε Ανεξάρτθτεσ Αρχζσ (π.χ. Χυνιγοροσ 

του Υολίτθ) ςε κζματα που άπτονται τθσ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και του Υεριβάλλοντοσ. Σ ςτόχοσ του 

Εργαςτθρίου είναι διπλόσ: να παρουςιάςει τθ διαμεςολαβθτικι δράςθ των Ανεξάρτθτων Αρχϊν ςτο πεδίο 

τθσ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και του Υεριβάλλοντοσ, αλλά και να αποτελζςει πθγι πλθροφόρθςθσ για τα 

ευρφτερα προβλιματα που άπτονται των πεδίων αυτϊν. 

Σρόποσ αξιολόγθςθσ: Γραπτι εξζταςθ με φάκελο ςε μελζτθ περίπτωςθσ 

 

3.3.3.2.8 Ειδικά Θζματα Διαχείριςθσ Αποβλιτων  

κοπόσ και ςτόχοσ 

Χτόχοσ του μακιματοσ είναι θ εξοικείωςθ των ςπουδαςτϊν / ςτριϊν ςτα κζματα ολοκλθρωμζνθσ 

διαχείριςθσ αποβλιτων ςτο πλαίςιο τθσ Ξυκλικισ Σικονομίασ, ϊςτε να αποκτιςουν ζνα ικανό υπόβακρο 

ςτον κλάδο τθσ διαχείριςθσ και των τεχνολογιϊν επεξεργαςίασ αποβλιτων. Ψο υπόβακρο αυτό, κα τουσ 

επιτρζπει να κατανοοφν τισ εξελίξεισ ςε αυτό το ταχζωσ μεταβαλλόμενο πεδίο περιβαλλοντικισ πολιτικισ, 

τεχνολογίασ και πράξθσ. 

υνοπτικι περιγραφι και κεματικζσ ενότθτεσ 

Οι κεματικζσ ενότθτεσ ζχουν ωσ ακολοφκωσ: 

 Χχεδιαςμόσ και υλοποίθςθ μεγάλων τεχνικϊν ζργων- Χυμβάςεισ Δθμόςιου-Λδιωτικοφ Ψομζα (ΧΔΛΨ)- 
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Θ Ανϊνυμθ Εταιρία Ειδικοφ Χκοποφ- Θ χρθματοδότθςθ των ΧΔΛΨ ωσ ειδικότερθ ςυνζπεια τθσ 

εφαρμογισ τθσ αρχισ «Intuitus personae» 

 Επενδφςεισ ςτον πρωτογενι τομζα και ςτθν μεταποίθςθ των αγροτικϊν προϊόντων 

 Επενδυτικά ςχζδια 

 Πελζτθ περίπτωςθσ: Επιλογι και ζγκριςθ πράξεων- Υαρακολοφκθςθ και επαλικευςθ πράξεων- 

Ζλεγχοι, δθμοςιονομικζσ διορκϊςεισ, ανακτιςεισ- Χρθματοδότθςθ- Ενδιάμεςοι φορείσ 

 Αξιολόγθςθ επενδυτικϊν ςχεδίων 

 Γενετικοί πόροι και δίκαιο περιβάλλοντοσ- Θ Χφμβαςθ για τθ Βιολογικι Υοικιλότθτα- το 

Υρωτόκολλο τθσ Ραγκόγια - Ψο ενωςιακό δίκαιο- Ψο ρυκμιςτικό ςφςτθμα τθσ Υρόςβαςθσ και του 

Ξαταμεριςμοφ Σφελϊν (ΥΞΣ) 

 Ψεκμθρίωςθ τθσ αγροτικισ πολιτικισ (evidence based-policy)- Ψο Δίκτυο Γεωργικισ Οογιςτικισ 

Υλθροφόρθςθσ (Farm Accountancy Data Network) 

Σρόποσ αξιολόγθςθσ: Εκπόνθςθ εργαςίασ (30%) και γραπτι εξζταςθ (70%) 

 

3.3.3.2.9 Ενεργειακι Πολιτικι  

κοπόσ και ςτόχοσ  

Χτόχοσ του μακιματοσ είναι θ εξοικείωςθ των ςπουδαςτϊν / ςτριϊν ςτα κζματα ςχεδιαςμοφ 

ενεργειακισ πολιτικισ. Εξετάηονται βαςικζσ ενότθτεσ που αφοροφν τθν επιλογι ενεργειακϊν πολιτικϊν με 

τθ βζλτιςτθ ςχζςθ κόςτουσ-οφζλουσ για τθν ενεργειακι μετάβαςθ, τθν εδραίωςθ τθσ Ελλάδασ ςε 

ενεργειακό κόμβο με ιςχυρι ςυμβολι ςτθν ενεργειακι αςφάλεια τθσ Ε.Ε., τθν ςτρατθγικι διαφοροποίθςθσ 

των ειςαγωγϊν ενζργειασ, παράλλθλα με τον εκςυγχρονιςμό και τθν ανάπτυξθ ενεργειακϊν υποδομϊν και 

τθν άρςθ τθσ ενεργειακισ απομόνωςθσ των νθςιϊν, τθν δθμιουργία ελκυςτικοφ επενδυτικοφ 

περιβάλλοντοσ για τθν υποςτιριξθ ςτθν ενεργειακι μετάβαςθ με ζμφαςθ ςτθν καινοτομία και τισ νζεσ 

τεχνολογίεσ 

υνοπτικι περιγραφι και κεματικζσ ενότθτεσ 

Οι κεματικζσ ενότθτεσ ζχουν ωσ ακολοφκωσ: 

 ΕΧΕΞ (Εκνικό Χχζδιο για τθν Ενζργεια και το Ξλίμα) 

 Ευρωπαϊκό και ελλθνικό κεςμικό πλαίςιο  

 Βελτίωςθ ενεργειακισ απόδοςθσ 

 Αςφάλεια ενεργειακοφ εφοδιαςμοφ 

 Αγορά ενζργειασ, ζρευνα, καινοτομία και ανταγωνιςτικότθτα, 
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 Ανανεϊςιμεσ πθγζσ ενζργειασ (ΑΥΕ) και αξιοποίθςθ υδρογόνου 

 Βιο-καφςιμα και ενεργειακό αποτφπωμα των μεταφορϊν, θλεκτροκίνθςθ 

 Ενεργειακά ιςοηφγια και τεχνικζσ πρόβλεψθσ τθσ ενεργειακισ ηιτθςθσ  

 Ψα ςτάδια του ενεργειακοφ ςχεδιαςμοφ   

 Σικονομικι ανάλυςθ των ενεργειακϊν επενδφςεων 

 Βαςικζσ ενεργειακζσ τεχνολογίεσ εξόρυξθσ και ςυλλογισ ενεργειακϊν πόρων και ροϊν    

Σρόποσ αξιολόγθςθσ: Εκπόνθςθ εργαςίασ (30%) και γραπτι εξζταςθ (70%) 

3.3.3.2.10 Καινοτομία, Επιχειρθματικότθτα και Περιβάλλον  

κοπόσ και ςτόχοσ  

Θ καινοτομία και θ επιχειρθματικότθτα μποροφν να αποτελοφν ςθμαντικό ςθμείο αναφοράσ για 

τθν ανάπτυξθ τθσ βιοοικονομίασ. Θ καινοτομία είναι βαςικι προχπόκεςθ για τθ βελτίωςθ τθσ οικονομικισ 

και παραγωγικισ λειτουργίασ των επιχειριςεων, τθν εξωςτρζφεια και τθν αντιμετϊπιςθ του διεκνοφσ 

ανταγωνιςμοφ οδθγϊντασ ςτθν ανάπτυξθ. Υζραν τοφτου, θ βιοοικονομία ζχει τθ βάςθ τθσ ςτθν ανάπτυξθ 

καινοτόμου επιχειρθματικισ δράςθσ με αποδοτικι χριςθ πόρων, επζκταςθ του κφκλου ηωισ των 

προϊόντων, τον οικολογικό ςχεδιαςμό κλπ. και γενικότερα τθν ανάπτυξθ οικολογικϊν και άλλων 

καινοτομιϊν τόςο ςε προϊόντα όςο και υπθρεςίεσ. Ψο ςυγκεκριμζνο μάκθμα κα δϊςει τθ δυνατότθτα ςτουσ 

φοιτθτζσ να κατανοιςουν τισ βαςικζσ ζννοιεσ τθσ καινοτομίασ και να μποροφν να αξιοποιιςουν 

επιχειρθματικά τισ όποιεσ ιδζεσ , γνϊςεισ και δεξιότθτεσ ςτο πλαίςιο τθσ βιο-οικονομίασ και τθσ 

αξιοποίθςθσ των φυςικϊν πόρων. Χιμερα παρατθρείται ζντονοσ ανταγωνιςμόσ, όχι μόνο μεταξφ χωρϊν και 

εκνικϊν οικονομιϊν, αλλά και μεταξφ περιφερειϊν, ςτθ βάςθ των ςυγκριτικϊν τουσ πλεονεκτθμάτων και 

των παραγωγικϊν και άλλων δυνατοτιτων τουσ. Χε αυτό το πλαίςιο, είναι κρίςιμο για τισ ςφγχρονεσ 

οικονομίεσ να ενςωματϊνουν οριςμζνθ (μεςαία ι υψθλι) ζνταςθ τεχνολογίασ, επιδιϊκοντασ διαρκϊσ τθν 

οργανωςιακι και τεχνολογικι αναβάκμιςθ του παραγωγικοφ τουσ ιςτοφ.  

υνοπτικι περιγραφι και κεματικζσ ενότθτεσ 

Σι κεματικζσ ενότθτεσ είναι οι ακόλουκεσ: 

 Βαςικζσ ζννοιεσ καινοτομίασ. Σικολογικι καινοτομία και αειφόροσ ανάπτυξθ. 

 Ειςροζσ, εκροζσ και δείκτεσ καινοτομικισ δραςτθριότθτασ 

 Θ καινοτομία ωσ ανταγωνιςτικό πλεονζκτθμα 

 Ευρωπαϊκι και εκνικι πολιτικι καινοτομίασ, επιχειρθματικότθτασ και προςταςίασ του 

περιβάλλοντοσ 

 Επιχειρθματικότθτα και φυςικό περιβάλλον – πράςινθ επιχειρθματικότθτα 
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 Επιχειρθματικά μοντζλα και προςταςία του περιβάλλοντοσ (πιςτοποίθςθ αλυςίδασ αξίασ, 

κυκλικι οικονομία, οικολογικόσ ςχεδιαςμόσ προϊόντων και υπθρεςιϊν, ςυςτιματα 

περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ, πράςινεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν κλπ.) 

 Χρθματοδότθςθ επιχειριςεων (venture capitals, business angels, crowd funding, κρατικζσ 

ενιςχφςεισ, ευρωπαϊκά προγράμματα κλπ.) 

 Υεριβαλλοντικι χρθματοδότθςθ (πράςινα ομόλογα, carbon offsetting κλπ.) 

 Αξιολόγθςθ επενδφςεων και ζργων R&D και καινοτομίασ – case studies 

 

Παράδειγμα μελζτθσ εφαρμογισ: Αδειοδότθςθ νεοφυοφσ επιχείρθςθσ / υλοποίθςθ ςε επίπεδο ΣΨΑ 

Σρόποσ αξιολόγθςθσ: Γραπτι εξζταςθ με φάκελο ςε μελζτθ περίπτωςθσ 
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3.4 ΣΜΘΜΑ ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΟΙΚΘΘ 

 

3.4.1 ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΘ ΕΙΔΙΚΘ ΦΑΘ ΠΟΤΔΩΝ ΣΟΤ ΣΜΘΜΑΣΟ ΓΕΝΙΚΘ 

ΔΙΟΙΚΘΘ 

Tο Ψμιμα Γενικισ Διοίκθςθσ υφίςταται ανελλιπϊσ από το πρϊτο ζτοσ ζναρξθσ λειτουργίασ τθσ 

Ε.Χ.Δ.Δ.Α., με εξαίρεςθ δφο εκπαιδευτικζσ ςειρζσ, κατά τισ οποίεσ θ Χχολι λειτοφργθςε με ζνα ενιαίο 

Ψμιμα. Χε γενικζσ γραμμζσ, οι απόφοιτοί του ςτελεχϊνουν οργανιςμοφσ τθσ Ξεντρικισ Διοίκθςθσ, με 

αντικείμενο τθν άςκθςθ και τθν υλοποίθςθ δθμοςίων πολιτικϊν, τθν υποςτιριξθ διοικθτικϊν 

μεταρρυκμίςεων, τθ διοίκθςθ ανκρϊπινου δυναμικοφ, τθ λιψθ αποφάςεων, τθ διαχείριςθ οικονομικϊν και 

φυςικϊν πόρων, τθ διοίκθςθ και διαχείριςθ εκνικϊν και κοινοτικϊν προγραμμάτων και, τζλοσ, τθν 

απόπειρα διαμόρφωςθσ μιασ ςφγχρονθσ και αποδοτικισ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ. 

Θ ςχετικι ανομοιογζνεια των φορζων τοποκζτθςθσ των ςπουδαςτϊν/ςτριϊν του Ψμιματοσ τθσ 

Γενικισ Διοίκθςθσ, και κατ’ επζκταςθ το ετερογενζσ αντικείμενο και οι διαφορετικζσ τουσ ανάγκεσ, αποτελεί 

μία διαχρονικι ιδιαιτερότθτά του εν λόγω Ψμιματοσ, θ οποία δεν επιτρζπει τθν επίτευξθ μεγάλου βακμοφ 

εξειδίκευςθσ, όπωσ ςτα άλλα Ψμιματα τθσ ΕΧΔΔΑ, παράλλθλα, όμωσ, αποτελεί μία πρόκλθςθ. Υιο 

ςυγκεκριμζνα, για το Υρόγραμμα Χπουδϊν του επιλζγονται μακιματα, εργαςτιρια και δραςτθριότθτεσ, 

που καλφπτουν ζνα ευρφ και, κατά το δυνατόν, ςφαιρικό φάςμα αντικειμζνων και καλλιεργοφν μία 

γνωςτικι πολυμζρεια. Πε τον τρόπο αυτό, επιχειρείται οι ςπουδαςτζσ/ςτριεσ να καταςτοφν ικανοί/εσ να 

ανταποκρικοφν ςτισ γενικότερεσ ανάγκεσ των Ξεντρικϊν Φορζων τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ, ςτο πλαίςιο 

ολοκλθρωμζνων προςεγγίςεων ηθτθμάτων που άπτονται τθσ εργαςίασ ενόσ επιτελικοφ ςτελζχουσ. Χτο 

πλαίςιο αυτό, επιδιϊκεται οι μελλοντικοί απόφοιτοι να είναι ικανοί να υιοκετιςουν ςφγχρονεσ μεκόδουσ 

οργάνωςθσ και διοίκθςθσ, με απϊτερο ςτόχο τθ ςυμβολι τουσ ςτθ διοικθτικι μεταρρφκμιςθ και τθ 

βελτίωςθ τθσ λειτουργίασ των φορζων ςτουσ οποίουσ κα κλθκοφν να υπθρετιςουν, εν μζςω μιασ περιόδου 

ζντονων διοικθτικϊν αλλαγϊν και προκλιςεων. 

Υιο ςυγκεκριμζνα, το Υρόγραμμα τθσ Ειδικισ Φάςθσ Χπουδϊν,  

λαμβάνοντασ υπόψθ: 

• το γεγονόσ τθσ πολυεπιςτθμονικισ προζλευςθσ των ςπουδαςτϊν/ςτριϊν του τμιματοσ, 

• τισ αποκτθκείςεσ ςτθν Ξοινι Φάςθ Χπουδϊν γνϊςεισ και δεξιότθτεσ,  

• τθν ανάγκθ να τοποκετθκοφν οι απόφοιτοι ςε φορείσ με ετερογενζσ αντικείμενο και 

• τισ γενικότερεσ ανάγκεσ τθσ ςφγχρονθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ, 

κεωρϊντασ αναγκαίο οι απόφοιτοι: 
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• να ενταχκοφν, κατά το δυνατόν, ομαλά ςτο τρζχον διοικθτικό περιβάλλον και 

• να διαδραματίςουν ςθμαντικό ρόλο ςτθν πορεία εκςυγχρονιςμοφ και μεταρρφκμιςθσ τθσ Δθμόςιασ 

Διοίκθςθσ, 

ςτοχεφει: 

 ςτο να αποκτιςουν οι ςπουδαςτζσ/ςτριεσ - μελλοντικά ςτελζχθ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ τισ απαραίτθτεσ 

γνϊςεισ, να αναπτφξουν τισ κατάλλθλεσ δεξιότθτεσ και να καλλιεργιςουν ςτάςεισ και ςυμπεριφορζσ, οι 

οποίεσ απαιτοφνται κατά τθν άςκθςθ των κακθκόντων τουσ ωσ επιτελικά ςτελζχθ, μζςα από μακιματα τα 

οποία αποβλζπουν κυρίωσ: 

 ςτθν κατανόθςθ και υποςτιριξθ τθσ πολφπλοκθσ διαδικαςίασ αλλαγϊν και μεταρρυκμίςεων, 

 ςτθν απόκτθςθ ολοκλθρωμζνθσ εικόνασ ςχετικά με τθ μεκοδολογία και τα ςφγχρονα εργαλεία 

δθμόςιου management, 

 ςτθν ανάπτυξθ ψθφιακϊν δεξιοτιτων, για τθν υποςτιριξθ του ψθφιακοφ μεταςχθματιςμοφ τθσ 

δθμόςιασ διοίκθςθσ, 

 ςτθν εξοικείωςθ με το ςχεδιαςμό και τθν υλοποίθςθ δθμοςίων πολιτικϊν, 

 ςτθν εξοικείωςθ με τισ ςφγχρονεσ μεκόδουσ διοίκθςθσ ανκρϊπινου δυναμικοφ, 

 ςτθν εξοικείωςθ με ζναν αποδοτικό οικονομικό τρόπο λειτουργίασ των δθμοςίων οργανϊςεων, 

 ςτθν κατανόθςθ του ρόλου και τθν πρακτικι εξοικείωςθ με τον ζλεγχο διοικθτικισ δράςθσ κεντρικϊν 

φορζων τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ,  

 ςτθν πρακτικι εξοικείωςθ με τθ διαδικαςία εκπροςϊπθςθσ, διαβοφλευςθσ και διαπραγμάτευςθσ ςε 

ενωςιακό επίπεδο, 

 ςτθν ανάπτυξθ δεξιοτιτων επικοινωνίασ και ςτθν καλλιζργεια ςυμπεριφορϊν αφενόσ ςυνεργαςίασ, 

αφετζρου ανάπτυξθσ ατομικισ πρωτοβουλίασ και προςαρμοςτικότθτασ. 

Επιςθμαίνεται, ότι ςτα μακιματα εξειδίκευςθσ, επιχειρείται, κατά το δυνατόν, θ προςομοίωςθ των 

πραγματικϊν ςυνκθκϊν και απαιτιςεων εργαςίασ, και, ωσ εξισ, αυτά διζπονται, ςτθν πλειονότθτά τουσ, 

από ζναν επιχειρθςιακό χαρακτιρα. Υιο ςυγκεκριμζνα, διεξάγονται ςε μεγάλο βακμό με τθ μορφι 

εργαςτθρίων βαςιςμζνων ςε μελζτεσ περίπτωςθσ και προςομοιϊςεισ, και αξιολογοφνται με τρόπουσ πιο 

πρακτικοφσ, όπωσ ο φάκελοσ περίπτωςθσ. Ψζλοσ, ςτο πλαίςιο τουσ, επιχειρείται θ προϊκθςθ περιςςότερο 

καινοτόμων προςεγγίςεων εκπαίδευςθσ και αξιολόγθςθσ, βαςιςμζνων ςτισ αρχζσ τθσ εκπαίδευςθσ 

ενθλίκων, με τισ ομάδεσ εργαςίασ να αποτελοφν το πλζον διαδεδομζνο ςχιμα ςυμμετοχισ ςτθν 

εκπαιδευτικι διαδικαςία. 

 

3.4.2 ΠΙΝΑΚΑ ΜΑΘΘΜΑΣΩΝ ΣΘ ΕΙΔΙΚΘ ΦΑΘ ΣΟΤ ΣΜΘΜΑΣΟ ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΟΙΚΘΘ  

Χτον πίνακα που ακολουκεί δίνεται το ςφνολο των μακθμάτων τθσ Ειδικισ Φάςθσ του τμιματοσ 

Γενικισ Διοίκθςθσ. 
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Πίνακασ μακθμάτων τθσ Ειδικισ  Φάςθσ πουδϊν του Σμιματοσ Γενικισ Διοίκθςθσ του Προγράμματοσ πουδϊν τθσ 29θσ Εκπ. ειράσ τθσ ΕΔΔΑ 

Α ΕΙΔΙΚΘ ΦΑΘ ΠΟΤΔΩΝ 

ΑΑ  Σίτλοσ Μακιματοσ Ϊρεσ Διδαςκαλίασ 
Σρόποσ 
Αξιολόγθςθσ 

Ϊρεσ 
Αξιολόγθςθσ 

1.   Ζλεγχοσ Διοικθτικισ Δράςθσ – Εςωτερικόσ ‘Ζλεγχοσ 32 Γραπτι Εξζταςθ 2 

2.   Δθμόςιεσ Χυμβάςεισ-ΕΧΘΔΘΧ 32 Γραπτι Εξζταςθ 2 

3.   Υαρακολοφκθςθ και ζλεγχοσ ζργων του Ψαμείου Ανάκαμψθσ 18 Γραπτι Εξζταςθ 2 

4.   Χχεδιαςμόσ και διαχείριςθ προγραμμάτων ΕΧΥΑ (εργαςτιριο) 32 Γραπτι Εξζταςθ 2 

5.   Υλθροφοριακά Χυςτιματα και Βάςεισ Δεδομζνων 24 Χυνεχισ 
αξιολόγθςθ και 
ατομικι εργαςία 

2 

6.   Διαχείριςθ ζργων και χαρτοφυλακίων (project management) 24 Γραπτι Εξζταςθ 2 

7.   Θλεκτρονικι διαχείριςθ εγγράφων και ψθφιακζσ υπογραφζσ  14 Γραπτι Εξζταςθ 2 

8.   Αποτφπωςθ, Ποντελοποίθςθ, Υροτυποποίθςθ Ξαι Διαχείριςθ Διοικθτικϊν 
Διαδικαςιϊν – Εκνικι Υολιτικι Διαδικαςιϊν 

27 
Σμαδικι εργαςία 

2 

9.   Χφνταξθ και προτυποποίθςθ δθμοςίων εγγράφων  18 Γραπτι Εξζταςθ 2 

10.   Αγγλικι Γλϊςςα 27 Γραπτι Εξζταςθ 2 

11.   Δεφτερθ ζνθ Γλϊςςα (Γαλλικά ι Γερμανικά ι Λταλικά ι Λςπανικά) 27 Επάρκεια  2 

12.   Σργανωςιακι Αλλαγι 24 Σμαδικι εργαςία 2 

13.  Ξαινοτομίεσ ςτθ Δθμόςια Διοίκθςθ – Ξαλζσ Υρακτικζσ ςτθν Ελλάδα και ςτο 
Εξωτερικό 

21 Γραπτι εξζταςθ 2 

14.  Ξοινωνικι Υολιτικι 30 Γραπτι εξζταςθ 2 

15.  Υρακτικζσ εφαρμογζσ Ωπαλλθλικοφ Δικαίου (εργαςτιριο) 19 Γραπτι εξζταςθ  2 

16.  Υροςομοίωςθ του Φόλου των Εκνικϊν Διοικιςεων ςτο πλαίςιο των  διαβουλεφςεων, 
διαπραγματεφςεων και τθσ Επιτροπολογίασ ςτθν Ε.Ε. 

21 Επάρκεια - 

ΤΝΟΛΟ: 390  30 

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ: 420 

 

Β ΕΙΔΙΚΘ ΦΑΘ ΠΟΤΔΩΝ 

ΑΑ  Σίτλοσ Μακιματοσ Ϊρεσ Διδαςκαλίασ 
Σρόποσ 
Αξιολόγθςθσ 

Ϊρεσ 
Αξιολόγθςθσ 

1.  Ξυβερνοαςφάλεια ςτθ Δθμόςια Διοίκθςθ 18 Γραπτι Εξζταςθ 2 
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2.  Διαχείριςθ και ςτατιςτικι ανάλυςθ δεδομζνων 21 Γραπτι εξζταςθ  2 

3.  Υροςταςία Δεδομζνων Υροςωπικοφ Χαρακτιρα και Ανοιχτά Δεδομζνα ςτθ Δθμόςια 
Διοίκθςθ 

18 Γραπτι εξζταςθ  2 

4.  Σργανωςιακι ςυμπεριφορά και θγεςία  21 Σμαδικι εργαςία 2 

5.  Οιψθ Αποφάςεων (εργαςτιριο) 21 Γραπτι εξζταςθ  2 

6.  Πζτρθςθ και Πείωςθ Διοικθτικϊν Βαρϊν (εργαςτιριο) 21 Εργαςία 2 

7.  Ανάλυςθ Φορολογικισ Υολιτικισ 26 Γραπτι εξζταςθ  2 

8.  Διοίκθςθ Ξόςτουσ Δθμοςίων Σργανιςμϊν 24 Γραπτι εξζταςθ  2 

9.  Δθμόςιεσ Υολιτικζσ και Σικονομικι Ανάπτυξθ. Ζρευνα Ψεχνολογία Ξαινοτομία κι 
Επιχειρθματικότθτα 

27 Γραπτι εξζταςθ  2 

10.  Ενδείξεισ Εντοπιςμοφ Απάτθσ/Διαφκοράσ ςτο Δθμόςιο Ψομζα & Ψεχνικζσ Διεξαγωγισ 
Ζνορκθσ Διοικθτικισ Εξζταςθσ (εργαςτιριο) 

27 Γραπτι εξζταςθ  2 

11.  Αγγλικά 24 Γραπτι εξζταςθ  2 

12.  Δεφτερθ ζνθ Γλϊςςα 24 Επάρκεια 2 

ΤΝΟΛΟ: 272  24 

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ: 296 
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3.4.3 ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΘΜΑΣΩΝ ΣΘ ΕΙΔΙΚΘ ΦΑΘ ΠΟΤΔΩΝ ΣΟΤ ΣΜΘΜΑΣΟ ΓΕΝΙΚΘ 

ΔΙΟΙΚΘΘ 

3.4.3.1 Α’ ΕΙΔΙΚΗ ΦΑΣΗ 

3.4.3.1.1 Οργανωςιακι αλλαγι 

κοπόσ και ςτόχοσ 

Χκοπό του μακιματοσ αποτελεί θ ανάπτυξθ των απαιτοφμενων γνϊςεων και δεξιοτιτων, 

αναφορικά με τθν προϊκθςθ και τθν εφαρμογι τθσ οργανωςιακισ αλλαγισ ςτο Δθμόςιο Ψομζα. 

Ειδικότερα, θ διδαςκαλία του μακιματοσ επικεντρϊνεται ςτθν αναλυτικι και ςυγκριτικι παρουςίαςθ των  

βαςικϊν μοντζλων και εργαλείων υλοποίθςθσ τθσ οργανωςιακισ αλλαγισ, εςτιάηοντασ ςτο ιδιαίτερο 

περιβάλλον οργάνωςθσ και λειτουργίασ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ ςτθν Ελλάδα, τισ ιδιαίτερεσ ανάγκεσ  

αναδιοργάνωςθσ των φορζων τθσ και τθν ανάγκθ προςαρμογισ ςε ζνα περιβάλλον ιδιαίτερα 

μεταβαλλόμενο με πολφ γριγορο ρυκμό. 

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

γνϊςεισ και δεξιότθτεσ, ςε ςχζςθ με: 

- το ευρφτερο κεωρθτικό πλαίςιο τθσ οργανωςιακισ αλλαγισ, 

- τα ςφγχρονα μοντζλα ςχεδιαςμοφ και εφαρμογισ τθσ οργανωςιακισ αλλαγισ ςε οργανιςμοφσ τθσ 

Δθμόςιασ Διοίκθςθσ, 

- τα εργαλεία και τισ κρίςιμεσ παραμζτρουσ αποτελεςματικισ εφαρμογισ ενόσ προγράμματοσ 

οργανωςιακισ αλλαγισ ςε ζνα δθμόςιο οργανιςμό, 

- το  ρόλο τθσ οργανωςιακισ κουλτοφρασ ςτθν εφαρμογι των προγραμμάτων οργανωςιακισ 

αλλαγισ, 

- τα μοντζλα και τισ τεχνικζσ διαχείριςθσ τθσ αντίςταςθσ τθσ αλλαγισ ςτο δθμόςιο τομζα και τθ 

δθμιουργία ενόσ περιβάλλοντοσ υποςτιριξθσ τθσ αλλαγισ και 

- τισ απαιτιςεισ και προκλιςεισ εφαρμογισ τθσ οργανωςιακισ αλλαγισ ςτο ιδιαίτερο περιβάλλον τθσ 

Ελλθνικισ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ. 

υνοπτικι περιγραφι και κεματικζσ ενότθτεσ 

Ψο περιεχόμενο του μακιματοσ καλφπτει τα βαςικά μοντζλα και μεκοδολογικά εργαλεία τθσ 

οργανωςιακισ αλλαγισ ςτο Δθμόςιο Ψομζα. Χτο πλαίςιο αυτό εξετάηονται οι βαςικζσ αρχζσ και τα μοντζλα 

τθσ οργανωςιακισ αλλαγισ, κακϊσ και οι ιδιαίτερεσ απαιτιςεισ εφαρμογισ του ςτο ιδεοτυπικό περιβάλλον 
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τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ. Σι ςπουδαςτζσ/ςτριεσ, ςτο πλαίςιο του μακιματοσ, αναπτφςςουν τισ 

απαιτοφμενεσ δεξιότθτεσ ςε ςχζςθ τθν αξιολόγθςθ των οργανωςιακϊν αναγκϊν ςε ζνα οργανιςμό, τθν 

ανάλυςθ τθσ οργανωςιακισ κουλτοφρασ των ςτελεχϊν του και τθσ διαδικαςίασ ςυμμετοχικισ επιλογισ και 

εξειδίκευςθσ των ςτόχων τθσ αλλαγισ. Χε ζνα επόμενο ςτάδιο, οι ςπουδαςτζσ/ςτριεσ διδάςκονται τα 

βαςικά μοντζλα εφαρμογισ τθσ οργανωςιακισ αλλαγισ ςτο Δθμόςιο Ψομζα και τισ τεχνικζσ και τα εργαλεία 

αντιμετϊπιςθσ των προβλθμάτων αντίςταςθσ ςτθν αλλαγισ, που ςυχνά εμφανίηονται κατά τθν προϊκθςθ 

των αλλαγϊν ςτουσ δθμόςιουσ οργανιςμοφσ. Χτθ ςυνζχεια του μακιματοσ και μζςα από τθν ανάλυςθ 

μελετϊν περίπτωςθσ και τθ διεξαγωγι αςκιςεων προςομοίωςθσ, οι ςπουδαςτζσ/ςτριεσ κατανοοφν 

πλθρζςτερα τισ ιδιαίτερεσ απαιτιςεισ ςχεδιαςμοφ και εφαρμογισ των οργανωςιακϊν αλλαγϊν ςτθ 

Δθμόςια Διοίκθςθ ςτθν Ελλάδα. Ψζλοσ, επιδιϊκεται θ κατανόθςθ από τουσ ςπουδαςτζσ/ςτριεσ τθσ 

ςυμβολισ τθσ οργανωςιακισ αλλαγισ ςτθν αναδιοργάνωςθ του Δθμόςιου Ψομζα και τθν ανάδειξθ ενόσ 

προτφπου παροχισ των δθμόςιων υπθρεςιϊν, το οποίο βαςίηεται ςτθν καινοτομία και τθ διαρκι βελτίωςθ.  

Σρόποσ αξιολόγθςθσ: Εκπόνθςθ και παρουςίαςθ ομαδικισ εργαςίασ (70% + 30% αντίςτοιχα). 

 

3.4.3.1.2 Καινοτομίεσ ςτθ Δθμόςια Διοίκθςθ – Καλζσ Πρακτικζσ ςτθν Ελλάδα 

και ςτο Εξωτερικό  

κοπόσ και ςτόχοσ 

Χκοπόσ του μακιματοσ είναι θ εξοικείωςθ με τισ πλζον ςφγχρονεσ διοικθτικζσ καινοτομίεσ οι οποίεσ 

εφαρμόηονται ςτον Δθμόςιο και ςτον Λδιωτικό Ψομζα, ςτθν Ελλάδα και ςτο εξωτερικό. Βαςικόσ ςτόχοσ του 

μακιματοσ είναι θ μετάδοςθ γνϊςεων και δεξιοτιτων ωσ προσ ζνα ευρφ φάςμα καινοτομιϊν και ιδίωσ θ 

καλλιζργεια ενόσ φιλοπρόοδου πνεφματοσ που είναι ανοικτό ςτισ καινοτομίεσ και αντιμετωπίηει τθ 

Δθμόςια Διοίκθςθ ωσ ζνα ηωντανό, δυναμικό και ευαίςκθτο ςτισ αλλαγζσ ςφςτθμα, ωσ μια οργάνωςθ που 

μακαίνει. Υεραιτζρω, ςτόχοσ του μακιματοσ είναι θ μετάδοςθ μιασ φιλόδοξθσ αντίλθψθσ για ςυνεχι 

ατομικι βελτίωςθ και προςωπικι ςυμβολι ςτθν υιοκζτθςθ και εφαρμογι καινοτομιϊν ςτον εργαςιακό 

χϊρο. 

υνοπτικι περιγραφι και κεματικζσ ενότθτεσ 

Ψο μάκθμα περιλαμβάνει τθν εξοικείωςθ με τθν ζννοια, τα βαςικά χαρακτθριςτικά, τισ δυςκολίεσ 

και τα πλεονεκτιματα ωσ προσ τθν υιοκζτθςθ διοικθτικϊν καινοτομιϊν. Σι ςπουδαςτζσ/ςτριεσ κα 

εξοικειωκοφν με οριςμζνα παραδείγματα διοικθτικϊν καινοτομιϊν, όπωσ με τον προχπολογιςμό και τισ 

αμοιβζσ βάςει επιδόςεων, τισ ςφγχρονεσ μεκόδουσ ςυνεργαςίασ και αξιολόγθςθσ επιδόςεων, τισ  νζεσ 

μεκόδουσ διαχείριςθσ τθσ πλθροφορίασ, τα εικονικά εργαςτιρια, τθν τεχνθτι νοθμοςφνθ ςτθ Δθμόςια 
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Διοίκθςθ  κ.ά. Χτο πλαίςιο του μακιματοσ κα αναπτφξουν τισ βαςικζσ δεξιότθτεσ που απαιτοφνται, 

ςφμφωνα με τον ΣΣΧΑ, για τθν ανάπτυξθ και διάδοςθ τθσ καινοτομίασ ςτθ Δθμόςια Διοίκθςθ  (Iteration, 

Dataliteracy, Usercentricity, Curiosity, Storytelling, Insurgency). 

Σρόποσ αξιολόγθςθσ: Γραπτι εξζταςθ με φάκελο ςε μελζτθ περίπτωςθσ. 

 

3.4.3.1.3 Κοινωνικι Πολιτικι  

κοπόσ και ςτόχοσ 

Χκοπόσ του μακιματοσ είναι θ εξοικείωςθ των ςπουδαςτϊν/ςτριϊν τθσ ΕΧΔΔΑ με τθν κοινωνικι 

πολιτικι και ειδικότερα με τισ δθμόςιεσ πολιτικζσ που αναπτφςςονται και αςκοφνται ςε τομείσ αιχμισ τθσ 

κοινωνικισ πολιτικισ, όπου εμφανίηονται οι ςθμαντικότερεσ ςφγχρονεσ προκλιςεισ για το κράτοσ πρόνοιασ. 

Βαςικόσ ςτόχοσ του μακιματοσ είναι θ μετάδοςθ γνϊςεων και δεξιοτιτων που είναι απαραίτθτεσ για τα 

ςτελζχθ τθσ διοίκθςθσ που κα αςχολθκοφν, άμεςα ι ζμμεςα με τθν επεξεργαςία και τθν εφαρμογι 

κοινωνικϊν δθμόςιων πολιτικϊν. Υεραιτζρω, ςτόχοσ του μακιματοσ είναι και θ ευαιςκθτοποίθςθ των 

ςπουδαςτϊν/ςτριϊν ωσ προσ τισ ςφγχρονεσ προκλιςεισ για τθν κοινωνικι πολιτικι, κακϊσ και θ ανάπτυξθ 

ενόσ πνεφματοσ ευελιξίασ και αναηιτθςθσ ευρθματικϊν και καινοτόμων μεκόδων αντιμετϊπιςθσ των 

κοινωνικϊν προβλθμάτων από τθ ςκοπιά τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ. 

υνοπτικι περιγραφι και κεματικζσ ενότθτεσ 

Ψο μάκθμα παρζχει ςτουσ ςπουδαςτζσ/ςτριεσ τισ βαςικζσ γνϊςεισ και τισ δεξιότθτεσ κριτικοφ 

προςανατολιςμοφ που απαιτοφνται προκειμζνου να εξετάςουν τισ πολιτικζσ κοινωνικισ πρόνοιασ και να 

κατανοιςουν τθ ςυνάφειά τουσ με τθν παροχι κοινωνικϊν υπθρεςιϊν. Αντικείμενο του μακιματοσ είναι 

επίςθσ θ οργάνωςθ και λειτουργία των φορζων που αναπτφςςουν ι/και εφαρμόηουν πολιτικζσ κοινωνικζσ 

πρόνοιασ ςτο πλαίςιο τθσ πολφ-επίπεδθσ διακυβζρνθςθσ. Σι ςπουδαςτζσ/ςτριεσ εξοικειϊνονται με βαςικζσ 

ζννοιεσ, κεωρίεσ, αξίεσ και θκικά ηθτιματα που κακορίηουν τθν κοινωνικι πολιτικι και επθρεάηουν τθν 

ικανότθτά τουσ να ςυνεργάηονται με διάφορεσ ομάδεσ και πλθκυςμοφσ  ςτουσ οποίουσ ςτοχεφουν 

πολιτικζσ ςτιριξθσ και πρόνοιασ. Χτο μάκθμα ςυμπεριλαμβάνονται ειδικζσ κεματικζσ ενότθτεσ για τισ 

ςθμαντικότερεσ προκλιςεισ για τθν ςφγχρονθ κοινωνικι πολιτικι, όπωσ για τθ δθμογραφικι αλλαγι και τθ 

γιρανςθ του πλθκυςμοφ, τθ μετανάςτευςθ, τα προβλιματα των εξαρτθμζνων ατόμων και των ατόμων με 

ειδικζσ ανάγκεσ, κακϊσ και τθ μεταβολι των οικογενειακϊν ςχζςεων. Ειδικότερα το τελευταίο κα 

ςυνδυαςτεί με τθν εξζταςθ των δυςκολιϊν μετάβαςθσ που παρουςιάηει το νοτιο-ευρωπαϊκό μοντζλο 

κοινωνικισ πρόνοιασ, το οποίο παραδοςιακά ςτθρίχκθκε ςτο ρόλο τθσ οικογζνειασ (και ιδίωσ των 
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γυναικϊν), κακϊσ και ςτον προςανατολιςμό τθσ κοινωνικισ δθμόςιασ δαπάνθσ ςτθ χρθματοδότθςθ του 

ςυνταξιοδοτικοφ ςυςτιματοσ.  

Σρόποσ αξιολόγθςθσ: Γραπτι εξζταςθ 

 

3.4.3.1.4 Πρακτικζσ εφαρμογζσ Τπαλλθλικοφ Δικαίου (εργαςτιριο)  

κοπόσ και ςτόχοσ 

Ψο εργαςτιριο αποςκοπεί ςτθν εξοικείωςθ με τισ πρακτικζσ απαιτιςεισ εφαρμογισ των διατάξεων 

του Ωπαλλθλικοφ Δικαίου και τθσ επίλυςθσ ερμθνευτικϊν ηθτθμάτων που εμφανίηουν πολυπλοκότθτα, 

ιδίωσ λόγω τθσ πολυνομίασ. Επιδιϊκεται θ αφομοίωςθ των κεωρθτικϊν γνϊςεων και θ ανάπτυξθ 

δεξιοτιτων που αποκτικθκαν ςτθν Ξοινι Φάςθ Χπουδϊν ςτο πλαίςιο των μακθμάτων 

«Δθμοςιοχπαλλθλικό Δίκαιο» και «Χφνταξθ και Υροτυποποίθςθ Δθμοςίων Εγγράφων», μζςω τθσ επίλυςθσ 

πρακτικϊν ηθτθμάτων που αφοροφν κυρίωσ ςε κζματα υπθρεςιακισ κατάςταςθσ των δθμοςίων 

υπαλλιλων. 

υνοπτικι περιγραφι και κεματικζσ ενότθτεσ 

Ειςαγωγικά, κα γίνει προςπάκεια ολιςτικισ προςζγγιςθσ του πνεφματοσ που διζπει τισ διατάξεισ 

του Ωπαλλθλικοφ Δικαίου, ζτςι ϊςτε οι λφςεισ που υιοκετοφνται να διαςφαλίηουν τόςο το δθμόςιο 

ςυμφζρον, όςο και τα κατοχυρωμζνα δικαιϊματα των υπαλλιλων. Πζςω τθσ μελζτθσ: 

Α) υποκζςεων που ζχει αντιμετωπίςει θ αρμόδια Γενικι Διεφκυνςθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ Δθμόςιου 

Ψομζα  του Ωπουργείου Εςωτερικϊν και 

 Β) ερμθνευτικϊν εγκυκλίων, 

κα καταςτεί δυνατό οι ςπουδαςτζσ/ςτριεσ να αποκτιςουν τισ βάςεισ για τθν ορκι ερμθνευτικι 

προςζγγιςθ των ηθτθμάτων με τρόπο κατανοθτό και εφαρμόςιμο για τουσ ενδιαφερόμενουσ, 

αποφεφγοντασ δογματιςμοφσ, ςτερεότυπα και ανεπιεικείσ ερμθνείεσ, με ςυνετι χριςθ τθσ διακριτικισ 

ευχζρειασ, που κα τουσ παρζχεται ςτο πλαίςιο πάντα τιρθςθσ τθσ νομιμότθτασ. Επίςθσ, κα κατανοιςουν 

ότι θ εφαρμογι  του εν λόγω κεςμικοφ πλαιςίου αποτελεί βαςικό εργαλείο διαχείριςθσ ανκρϊπινου 

δυναμικοφ, ανεξαρτιτωσ τθσ οργανικισ μονάδασ, όπου κα κλθκοφν να υπθρετιςουν. 

Σρόποσ αξιολόγθςθσ:  

Γραπτι εξζταςθ με φάκελο ςε μελζτθ περίπτωςθσ 
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3.4.3.1.5 Προςομοίωςθ του ρόλου των Εκνικϊν Διοικιςεων ςτο πλαίςιο των  

διαβουλεφςεων, διαπραγματεφςεων και επιτροπολογίασ  ςτθν 

Ευρωπαϊκι Ζνωςθ  

κοπόσ και ςτόχοσ 

Ψο εργαςτθριακό αυτό μάκθμα αποτελεί τθν πρακτικι ςυνζχεια του μακιματοσ «Ενωςιακό και 

Διεκνζσ Δίκαιο» τθσ Ξοινισ Φάςθσ Χπουδϊν. Επιδιϊκει να εξοικειϊςει τουσ ςπουδαςτζσ/ςτριεσ με τισ 

διαδικαςίεσ διαμόρφωςθσ των κανόνων δικαίου τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ με πρακτικό και διαδραςτικό 

τρόπο, μζςα από τθν ενεργι ςυμμετοχι ςε προςομοίωςθ διαπραγμάτευςθσ ςτα κεςμικά όργανα τθσ 

Ζνωςθσ και να ενιςχφςει ζτςι τθν κατανόθςθ του ρόλου του εκνικοφ αντιπροςϊπου ςε ανάλογεσ 

διαπραγματεφςεισ.  

υνοπτικι περιγραφι και κεματικζσ ενότθτεσ 

Χτθ διάρκεια του εργαςτθριακοφ μακιματοσ οι ςπουδαςτζσ/ςτριεσ ςυμμετζχουν ενεργά, 

υιοκετϊντασ ςυγκεκριμζνουσ ρόλουσ ςε διαδικαςίεσ διαβουλεφςεων, διαπραγματεφςεων και 

επιτροπολογίασ, ωσ εκπρόςωποι τθσ εκνικισ διοίκθςθσ. Ωσ παράδειγμα ανάλυςθσ, χρθςιμοποιείται ζνασ 

τομζασ δθμόςιασ πολιτικισ. Δίνεται ζμφαςθ ςτον ρόλο τον οποίο διαδραματίηει θ εκνικι διοίκθςθ: α) ςε 

εκνικό επίπεδο, με τθν προετοιμαςία τθσ διαμόρφωςθσ των εκνικϊν κζςεων ςε εςωτερικό – υπουργικό και 

διυπουργικό επίπεδο και β) ςε ευρωπαϊκό επίπεδο με τθ ςυμμετοχι των εκνικϊν αντιπροςϊπων ςτισ 

Σμάδεσ Εργαςίασ του Χυμβουλίου τθσ Ε.Ε. κατά τθ διαδικαςία διαβοφλευςθσ για τθν υιοκζτθςθ ενωςιακϊν 

κανόνων. Σι ενότθτεσ του μακιματοσ αφοροφν τθν κεωρθτικι εξοικείωςθ των ςπουδαςτϊν/ςτριϊν με τισ 

βαςικζσ ειςαγωγικζσ ζννοιεσ τισ ςχετικζσ με τθν επιλεχκείςα δθμόςια πολιτικι, τουσ εμπλεκόμενουσ 

δρϊντεσ πολιτικισ ςε εκνικό και υπερεκνικό επίπεδο, τα αρμόδια κεςμικά όργανα τθσ Ε.Ε. και τον ρόλο των 

εκνικϊν εκπροςϊπων. Χτθ ςυνζχεια, ακολουκεί θ προςομοίωςθ επεξεργαςίασ/διαπραγμάτευςθσ 

περιπτϊςεων Σδθγιϊν τθσ Ε.Ε., θ οποία καλφπτει όλα τα ςτάδια μζχρι τθν τελικι υιοκζτθςι τθσ Σδθγίασ. 

Χτισ προςομοιϊςεισ, ανατίκενται ςυγκεκριμζνοι ρόλοι ςτουσ ςπουδαςτζσ/ςτριεσ, ϊςτε να αντιλθφκοφν 

πρακτικά και βιωματικά τον ρόλο των εκνικϊν αντιπροςϊπων ςτισ διαδικαςίεσ διαπραγμάτευςθσ ςτα 

κεςμικά όργανα τθσ Ε.Ε.  

Σρόποσ αξιολόγθςθσ: Επάρκεια 

3.4.3.2 Β ΕΙΔΙΚΗ ΦΑΣΗ 

3.4.3.2.1 Οργανωςιακι υμπεριφορά και Θγεςία (εργαςτιριο)  

κοπόσ και ςτόχοσ 
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Χκοπόσ του εργαςτθρίου είναι οι ςπουδαςτζσ/ςτριεσ να αποκτιςουν, με βιωματικό τρόπο, γνϊςεισ 

και δεξιότθτεσ αναφορικά με τθ βζλτιςτθ διαχείριςθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ ςτον δθμόςιο τομζα, 

κατανοϊντασ τθ μεγάλθ ςθμαςία και τον κακοριςτικό ρόλο του ανκρϊπινου παράγοντα ςτθν φπαρξθ, 

λειτουργία και αποτελεςματικότθτα μιασ υπθρεςίασ, ωσ οργανωμζνου ςυςτιματοσ. Ψο μάκθμα κα τουσ/τισ 

προετοιμάςει ϊςτε, αφενόσ, να λειτουργιςουν αποτελεςματικά ωσ μζλθ και ςυντονιςτζσ/ςτριεσ ομάδων 

ςτο εργαςιακό περιβάλλον τθσ ελλθνικισ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ, μελλοντικά από κζςεισ ευκφνθσ, και, 

αφετζρου, να μποροφν να διαχειριςτοφν το ανκρϊπινο δυναμικό εφαρμόηοντασ τισ αρχζσ του ςφγχρονου 

management, κατάλλθλα προςαρμοςμζνεσ ςτισ ιδιαίτερεσ ςυνκικεσ και τα χαρακτθριςτικά τθσ Δθμόςιασ 

Διοίκθςθσ. 

υνοπτικι περιγραφι και κεματικζσ ενότθτεσ 

Ψο μάκθμα καλφπτει μια ευρεία κεματολογία με ςτόχο τθν ανάπτυξθ των ςτοιχείων εκείνων που 

μποροφν να προςδϊςουν χαρακτθριςτικά θγζτθ ςτον Υροϊςτάμενο (manager) τθσ δθμόςιασ υπθρεςίασ, 

υποςτθριηόμενα από πρακτικά παραδείγματα και μελζτεσ περιπτϊςεων. Λδιαίτερθ ζμφαςθ αναμζνεται να 

δοκεί ςτισ παρακάτω κεματικζσ ενότθτεσ: 

 Υροςεγγίςεισ Διοίκθςθσ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ 

 Υρογραμματιςμόσ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ 

 Ωποδοχι προςωπικοφ 

 Εκπαίδευςθ ςτον χϊρο εργαςίασ 

 Δυναμικι Σμάδασ &Χυνεργαςία 

 Χυναιςκθματικι Ροθμοςφνθ 

 Διαχείριςθ Χυγκροφςεων 

 Υαρακίνθςθ 

 Ξακοδιγθςθ και Ανάπτυξθ Υροςωπικοφ 

 ΑξιολόγθςθΥροςωπικοφ 

Σρόποσ αξιολόγθςθσ: Χυνεχισ αξιολόγθςθ (30%) και εκπόνθςθ και παρουςίαςθ ομαδικισ εργαςίασ (70%) 

3.4.3.2.2 Λιψθ Αποφάςεων (εργαςτιριο)  

κοπόσ και ςτόχοσ  

Χκοπόσ του μακιματοσ είναι θ εξοικείωςθ με ςυνικθ προβλιματα λιψθσ αποφάςεων και τθ 

μεκοδολογία αντιμετϊπιςισ τουσ, όπωσ αυτά ςυναντϊνται ςτουσ ςφγχρονουσ οργανιςμοφσ, κακϊσ και με 

αναλφςεισ τφπου Ξόςτουσ/Σφζλουσ. Για το ςκοπό αυτό, ζμφαςθ δίνεται ςτθ εκπαίδευςθ μζςω τθσ 

μεκοδολογίασ των υποδειγμάτων (μοντζλων) λιψθσ αποφάςεων. Χτο πλαίςιο αυτό, κάκε πρόβλθμα λιψθσ 
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αποφάςεων αντιμετωπίηεται μζςα από τζςςερα διαδοχικά ςτάδια επεξεργαςίασ του: (α) Εντοπιςμόσ και 

ανάλυςθ του προβλιματοσ, (β) Διατφπωςθ των ςτόχων, (γ) Χχεδιαςμόσ (νζου) υποδείγματοσ και (δ) 

Ξατανόθςθ - ερμθνεία τθσ προτεινόμενθσ λφςθσ. Θ ζμφαςθ τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ είναι 

μεκοδολογικι και επικεντρϊνεται ςτθν καλλιζργεια δεξιοτιτων, ςτθ χριςθ υποδειγμάτων / τεχνικϊν τθσ 

Διοικθτικισ Επιςτιμθσ μζςα από ςφγχρονα λογιςμικά εργαλεία. Χτόχοσ του μακιματοσ είναι οι 

ςπουδαςτζσ/ςτριεσ να γνωρίςουν: 

 τθ ςυνικθ τυπολογία των προβλθμάτων λιψθσ αποφάςεων, 

 μία γκάμα τεχνικϊν από τον κλάδο τθσ Επιχειρθςιακισ Ζρευνασ / Διοικθτικισ Επιςτιμθσ 

(Operations Research/Management Science) που χρθςιμοποιοφνται κατά περίπτωςθ και 

 να αξιοποιοφν κατάλλθλα λογιςμικά εργαλεία για τθν ανάπτυξθ και επίλυςθ των υποδειγμάτων και 

τθσ επίλυςισ τουσ 

 

υνοπτικι περιγραφι και κεματικζσ ενότθτεσ 

1. Ειςαγωγι  

 Οιψθ αποφάςεων– θ χριςθ των υποδειγμάτων –εφαρμογζσ  

 Ανάλυςθ Ξόςτουσ/Σφζλουσ (Cost benefit analysis) 

2. Υίνακεσ Απόδοςθσ: Οιψθ αποφάςεων ςε ςυνκικεσ αβεβαιότθτασ.  

 Ψο κριτιριο του Wald (maximin) 

 To κριτιριο του Hurwicz (optimism-pessimism index) 

 To κριτιριο του Savage (minimax regret) 

 Ψο κριτιριο του Laplace (principle of insufficient reason)  

3. Οιψθ αποφάςεων υπό μερικι αβεβαιότθτα – ςυνκικεσ Φίςκου  

 Ανάλυςθ Αποφάςεων / Δζντρα Αποφάςεων 

4. Αποφάςεισ με πολλαπλά κριτιρια/Λεράρχθςθ Επιλογϊν:  

 H τεχνικιAHP (Analytic Hierarchy Process) 

 H τεχνικι PROMETHEE (Preference ranking organization method for enrichment evaluation) 

5. Χχεδιαςμόσκαιυλοποίθςθζργων:  

 Θ μζκοδοσ ανάλυςθσ PERT/CPM (Program Evaluation and Review Technique/Critical Path 

Method) 

6. Ειςαγωγι ςτθ βελτιςτοποίθςθ:  

 Υροβλιματα τφπου μείγματοσ. 

 Επόμενα βιματα.  
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 Ωποδείγματα 

 Οογιςμικάεργαλεία 

Λογιςμικά εργαλεία 

 Διδακτικζσ ενότθτεσ 2, 5, 6: Φφλλα εργαςίασ (π.χ. Excel. Calc, GNumeric). Για τθν ενότθτα 6 

πρζπει να ενεργοποιθκεί το πρόςκετο Επίλυςθσ/Γραμμικοφ Υρογραμματιςμοφ (Solver) ςτο excel. 

Χτα άλλα είναι ενςωματωμζνθ θ δυνατότθτα. 

 Διδακτικι ενότθτα 3: Διαδικτυακι πρόςβαςθ ςτο http://silverdecisions.pl/ ι ςε λογιςμικό 

εργαλείο δζντρων αποφάςεων.  

 Διδακτικι ενότθτα 4. Για τθν AHP τοPriority Estimation Tool (AHP) από 

https://sourceforge.net/projects/priority/ (απαιτείται Java) και για τθν PROMETHEE το Visual 

PROMETHEE από http://www.promethee-gaia.net/ 

Σρόποσ αξιολόγθςθσ: Γραπτι εξζταςθ με φάκελο ςε μελζτθ περίπτωςθσ 

3.4.3.2.3 Μζτρθςθ & Μείωςθ Διοικθτικϊν Βαρϊν (εργαςτιριο)  

κοπόσ και ςτόχοσ 

Χκοπό του μακιματοσ αποτελεί θ ανάπτυξθ των εξειδικευμζνων δεξιοτιτων που απαιτοφνται για τθ 

μζτρθςθ και τθ μείωςθ των διοικθτικϊν βαρϊν ςτθν ελλθνικι Δθμόςια Διοίκθςθ. Θ μζτρθςθ των 

διοικθτικϊν βαρϊν ςτθν παροχι των δθμόςιων υπθρεςιϊν, αποτελεί μία ςφνκετθ και πολφπλοκθ 

διαδικαςία, με ιδιαίτερθ, όμωσ, ςθμαςία για τθ μείωςθ τθσ γραφειοκρατίασ ςτθ λειτουργία τθσ Δθμόςιασ 

Διοίκθςθσ ςτθν Ελλάδα και τθν προϊκθςθ των μεταρρυκμίςεων. Χτον άξονα αυτό, το εργαςτιριο 

επικεντρϊνεται ςτθ ςυνδυαςτικι παρουςίαςθ των βαςικότερων μοντζλων μζτρθςθσ των διοικθτικϊν 

βαρϊν, ςτθν παροχι των δθμόςιων υπθρεςιϊν ςε διεκνζσ επίπεδο και ςτθν πρακτικι εφαρμογι τουσ ςε 

ςυγκεκριμζνουσ τομείσ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ ςτθν Ελλάδα. 

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

γνϊςεισ και δεξιότθτεσ, προκειμζνου να είναι ςε κζςθ να:  

 κατανοοφν το ευρφτερο πλαίςιο των παραγόντων δθμιουργίασ τθσ γραφειοκρατίασ και των 

διοικθτικϊν βαρϊν ςτθν παροχι των δθμόςιων υπθρεςιϊν, 

 αναγνωρίηουν τισ αρνθτικζσ επιπτϊςεισ των διοικθτικϊν βαρϊν ςτθ λειτουργία των δθμόςιων 

οργανιςμϊν και τθν εξυπθρζτθςθ των πολιτϊν και των επιχειριςεων, 

 γνωρίηουν τα βαςικότερα μεκοδολογικά εργαλεία μζτρθςθσ των διοικθτικϊν και των ενδο-

διοικθτικϊν βαρϊν, τόςο ςε επίπεδο Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ όςο και ςε διεκνζσ επίπεδο, 

http://silverdecisions.pl/
https://sourceforge.net/projects/priority/
http://www.promethee-gaia.net/
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 κατανοοφν τισ ιδιαίτερεσ απαιτιςεισ μζτρθςθσ και μείωςθσ των διοικθτικϊν και των ενδο-

διοικθτικϊν βαρϊν ςτθν Ελλθνικι Δθμόςια Διοίκθςθ και 

 ςχεδιάηουν και να εφαρμόηουν ολοκλθρωμζνα προγράμματα μζτρθςθσ και μείωςθσ των 

διοικθτικϊν και των ενδο-διοικθτικϊν βαρϊν ςε δθμόςιουσ οργανιςμοφσ ςτθν Ελλάδα. 

υνοπτικι περιγραφι και κεματικζσ ενότθτεσ 

Χτο πλαίςιο του εργαςτθρίου παρουςιάηονται και αναλφονται τα βαςικά μοντζλα μζτρθςθσ και 

μείωςθσ τθσ γραφειοκρατίασ ςτο δθμόςιο τομζα, με ζμφαςθ ςτθν περίπτωςθ των διοικθτικϊν και των 

ενδο-διοικθτικϊν βαρϊν.  Σι ςπουδαςτζσ/ςτριεσ, μζςα από τισ επιμζρουσ κεματικζσ ενότθτεσ διδαςκαλίασ 

του μακιματοσ, αναπτφςςουν τισ απαιτοφμενεσ δεξιότθτεσ ςε ςχζςθ με τθν αναγνϊριςθ των κρίςιμων 

παραγόντων δθμιουργίασ των διοικθτικϊν και των ενδο-διοικθτικϊν βαρϊν ςε ζνα δθμόςιο οργανιςμό και 

τθν ανάλυςθ των επιπτϊςεων που επιφζρουν ςτθν ποιότθτα των παρεχόμενων υπθρεςιϊν προσ τουσ 

ωφελοφμενουσ αυτοφ. Χτθ ςυνζχεια, διδάςκονται τα βαςικότερα μοντζλα μζτρθςθσ των διοικθτικϊν και 

των ενδο-διοικθτικϊν βαρϊν ςε διεκνζσ επίπεδο και αναπτφςςονται οι  απαιτοφμενεσ δεξιότθτεσ 

ςχεδιαςμοφ και εφαρμογισ δράςεων για τθ μείωςθ τθσ γραφειοκρατίασ. Χτο επόμενο ςτάδιο του 

μακιματοσ και ζχοντασ κατανοιςει οι ςπουδαςτζσ/ςτριεσ τισ απαιτιςεισ μζτρθςθσ των διοικθτικϊν και των 

ενδο-διοικθτικϊν βαρϊν, αναπτφςςουν  περαιτζρω τισ πρακτικζσ δεξιότθτεσ για τθν εφαρμογι των 

διδαχκζντων μοντζλων, μζςα από τθν ανάλυςθ πρακτικϊν αςκιςεων και τθ ςυμμετοχι ςε αςκιςεισ 

προςομοίωςθσ. Βαςικι ςτόχευςθ του μακιματοσ αποτελεί θ κατανόθςθ από τουσ ςπουδαςτζσ/ςτριεσ των 

ιδιαίτερων ςυνκθκϊν δθμιουργίασ και θ ανάπτυξθ εξειδικευμζνων δεξιοτιτων μζτρθςθσ και μείωςθσ των 

διοικθτικϊν βαρϊν ςτθν  ελλθνικι κοινωνία και οικονομία. 

Σρόποσ αξιολόγθςθσ: Εκπόνθςθ και παρουςίαςθ ομαδικισ εργαςίασ  (70% + 30% αντίςτοιχα). 

 

3.4.3.2.4 Ανάλυςθ Φορολογικισ Πολιτικισ  

κοπόσ και ςτόχοσ 

Επιδιϊκεται θ κατανόθςθ τθσ λειτουργίασ των φορολογικϊν ςυςτθμάτων και τθσ ςφνδεςισ τουσ με 

τθν οικονομικι ανάπτυξθ και τθν ευθμερία των κοινωνιϊν. Πε ςυγκριτικι ανάλυςθ και ςχετικά 

παραδείγματα, επιχειρείται οι ςπουδαςτζσ/ςτριεσ να κατανοιςουν τισ βαςικζσ ζννοιεσ τθσ φορολογικισ 

πολιτικισ και των εργαλείων άςκθςισ τθσ, μζςω κυρίωσ τθσ άμεςθσ και ζμμεςθσ φορολόγθςθσ, ϊςτε να 

είναι ςε κζςθ να αναλφςουν, να ςχεδιάςουν και να αξιολογιςουν φορολογικά ςυςτιματα και τουσ 

μθχανιςμοφσ τουσ (π.χ. φορολογικόσ ζλεγχοσ).  

υνοπτικι περιγραφι και κεματικζσ ενότθτεσ 
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Ψο μάκθμα περιλαμβάνει ενδεικτικά τισ ακόλουκεσ ενότθτεσ: Γενικι Κεωρία των Φόρων – Ελλθνικό 

φορολογικό ςφςτθμα– Ξατθγορίεσ φόρων – Σι φόροι ωσ μζςα άςκθςθσ δθμόςιασ πολιτικισ 

(δθμοςιονομικι, κοινωνικι, περιβαλλοντικι πολιτικι, κ.ά.) – Άμεςθ και ζμμεςθ φορολογία - Ξριτιρια 

επιβολισ των φόρων και κατανομι των φορολογικϊν βαρϊν – Ποντζλα και κεωρίεσ βζλτιςτθσ 

φορολογικισ πολιτικισ- Λςορροπία άμεςθσ και ζμμεςθσ φορολογίασ – Φορολογία και διανομι του 

ειςοδιματοσ – Φορολογία και αποτελεςματικότθτα– Φορολογικι δικαιοςφνθ –  Ψο κόςτοσ τθσ 

Φορολογικισ Διοίκθςθσ – Φορολογικζσ παραβάςεισ και διαφκορά  – Φορολογικζσ μεταρρυκμίςεισ -

 Ζλεγχοσ και όργανα ελζγχου. 

Σρόποσ αξιολόγθςθσ: Γραπτι εξζταςθ ςε μελζτθ περίπτωςθσ και ερωτιςεισ πολλαπλισ επιλογισ 

 

3.4.3.2.5 Διοίκθςθ Κόςτουσ Δθμοςίων Οργανιςμϊν  

κοπόσ και ςτόχοσ  

Χκοπόσ του μακιματοσ είναι θ παρουςίαςθ και εφαρμογι τθσ Διοικθτικισ Οογιςτικισ, εντόσ του 

υφιςτάμενου λογιςτικοφ πλαιςίου τθσ Γενικισ Ξυβζρνθςθσ. Απϊτεροσ ςτόχοσ του μακιματοσ είναι θ 

κατανόθςθ τθσ διαδικαςίασ παραγωγισ ζγκυρων πλθροφοριϊν οικονομικοφ περιεχομζνου για τθν 

υποςτιριξθ τθσ διαδικαςίασ λιψθσ ορκϊν και αποτελεςματικϊν αποφάςεων, ςτο πλαίςιο ενόσ οργανιςμοφ 

ι τθσ Γενικισ Ξυβζρνθςθσ ςυνολικά και για τθν ορκολογικι αξιοποίθςθ των δθμόςιων πόρων. 

υνοπτικι περιγραφι και κεματικζσ ενότθτεσ 

Ψο μάκθμα περιλαμβάνει ενδεικτικά τισ ακόλουκεσ ενότθτεσ: Κεωρθτικό πλαίςιο διοικθτικισ 

λογιςτικισ, χρθματοοικονομικισ λογιςτικισ και λογιςτικισ γενικισ κυβζρνθςθσ – Αρχζσ και τεχνικζσ 

κοςτολόγθςθσ – Εφαρμογζσ τθσ διοικθτικισ λογιςτικισ ςτο δθμόςιο τομζα  (κατάρτιςθ προχπολογιςμοφ και 

μεςοπρόκεςμου πλαιςίου δθμοςιονομικισ ςτρατθγικισ, ποςοτικοποίθςθ μζτρων και δράςεων). 

Σρόποσ αξιολόγθςθσ: Γραπτι εξζταςθ ςε μελζτθ περίπτωςθσ και ερωτιςεισ πολλαπλισ επιλογισ 

 

 

 



92 
 

3.4.3.2.6 Δθμόςιεσ πολιτικζσ και οικονομικι ανάπτυξθ. Ζρευνα, τεχνολογία, 

καινοτομία και επιχειρθματικότθτα  

 

κοπόσ και ςτόχοσ 

Χκοπόσ του μακιματοσ είναι θ ανάλυςθ τθσ ςυμβολισ τθσ ζρευνασ, τθσ τεχνολογίασ και τθσ 

καινοτομίασ ςτθν οικονομικι και κοινωνικι ανάπτυξθ. Χτο πλαίςιο αυτό, επιδιϊκεται θ κατανόθςθ από 

τουσ ςπουδαςτζσ/ςτριεσ, μζςω ςυγκεκριμζνων πολιτικϊν, του ρόλου του δθμοςίου τομζα ςτθν προϊκθςθ 

τθσ ζρευνασ, τθσ τεχνολογικισ ανάπτυξθσ και τθσ καινοτομίασ (ΕΨΑΞ) και θ ανάδειξθ του ειδικοφ βάρουσ 

που ζχει ο εν λόγω τομζασ και οι ςυναφείσ δθμόςιεσ πολιτικζσ ςτθ μόχλευςθ των επενδφςεων ζνταςθσ 

γνϊςθσ και τθν προϊκθςθ τθσ ανάπτυξθσ.  

υνοπτικι περιγραφι και κεματικζσ ενότθτεσ 

Ψο μάκθμα παρουςιάηει ςτουσ ςπουδαςτζσ/ςτριεσ το εκνικό ςφςτθμα καινοτομίασ και αναδεικνφει 

τθ ςθμαςία τθσ οικονομίασ τθσ γνϊςθσ για τθν Ελλάδα. Υεριλαμβάνει ενδεικτικά τισ ακόλουκεσ ενότθτεσ:  

 Σ αναπτυξιακόσ ρόλοσ τθσ ΕΨΑΞ – Θ ΕΨΑΞ ωσ εκνικό και ευρωπαϊκό δθμόςιο αγακό 

 Εκνικζσ και ευρωπαϊκζσ πολιτικζσ για τθν ζρευνα και τθν ανάπτυξθ 

 Χφνδεςθ τθσ καινοτομίασ με τθν επιχειρθματικότθτα 

 Δθμόςια πολιτικι για τθν καινοτομία 

 Διάδραςθ ΑΕΛ/ΕΞ με τισ επιχειριςεισ 

 Πορφζσ μθ τεχνολογικισ καινοτομίασ και πεδία εφαρμογισ αυτϊν 

 Ζξυπνθ εξειδίκευςθ 

 Χχεδιαςμόσ και υλοποίθςθ τθσ Χτρατθγικι Ζξυπνθσ Εξειδίκευςθσ 

 Σ ρόλοσ τθσ καινοτομίασ ςτθ διαχείριςθ τθσ βιομθχανικισ μετάβαςθσ. 

Σρόποσ αξιολόγθςθσ: Γραπτι εξζταςθ με φάκελο ςε μελζτθ περίπτωςθσ 

 

3.4.3.2.7 Ενδείξεισ εντοπιςμοφ Απάτθσ/Διαφκοράσ ςτο Δθμόςιο Σομζα & 

Σεχνικζσ Διεξαγωγισ Ζνορκθσ Διοικθτικισ Εξζταςθσ (εργαςτιριο)  

κοπόσ και ςτόχοσ 

Χτόχοσ του μακιματοσ είναι ο εξοπλιςμόσ των ςπουδαςτϊν/ςτριϊν με κατάλλθλα γνωςιακά 

εργαλεία και πλθροφορίεσ, ϊςτε να εντοπίηουν ενδείξεισ απάτθσ/διαφκοράσ (redflags), όπωσ και τισ 

μορφζσ τουσ (fraud–corruption schemes) ςε διάφορουσ τομείσ τθσ διοικθτικισ δράςθσ και, ςυνακόλουκα, 
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να ςυμβάλλουν ςτθν πρόλθψθ ι/και καταςτολι των φαινομζνων αυτϊν, με τθν ανάπτυξθ κατάλλθλων 

πολιτικϊν καταπολζμθςθσ τθσ απάτθσ/διαφκοράσ ςε Δθμόςιουσ Σργανιςμοφσ. Υαράλλθλα, επιδιϊκεται θ 

προετοιμαςία: α) ικανϊν ςτελεχϊν ςε φορείσ του δθμοςίου, με επαρκι κατάρτιςθ ςτθ νομοκεςία και ςτισ 

τεχνικζσ διεξαγωγισ Υροκαταρκτικισ Εξζταςθσ και Ζνορκθσ Διοικθτικισ Εξζταςθσ (Ε.Δ.Ε.) του Ωπαλλθλικοφ 

Ξϊδικα και  β) κατάλλθλων ειδικϊν προανακριτικϊν υπαλλιλων, που κα ςτελεχϊςουν Χϊματα και 

Ωπθρεςίεσ Επικεϊρθςθσ & Ελζγχου. Ψζλοσ, ςτόχοσ είναι να διαςφαλιςτεί ότι οι ςπουδαςτζσ/ςτριεσ κα 

εκτελοφν αποτελεςματικά τα ανωτζρω κακικοντά τουσ, με γνϊμονα τθ λυςιτελι προςταςία των 

ςυμφερόντων του δθμοςίου (αποφυγι ακυροτιτων κ.λ.π.), αλλά και τθν προάςπιςθ των δικαιωμάτων των 

υπαλλιλων ςτουσ οποίουσ αποδίδεται θ διάπραξθ πεικαρχικϊν αδικθμάτων και λοιπϊν εμπλεκομζνων ςτθ 

διαδικαςία (μαρτφρων, πραγματογνωμόνων κ.λπ.). 

υνοπτικι περιγραφι και κεματικζσ ενότθτεσ 

Ψο μάκθμα περιλαμβάνει ενδεικτικά τισ ακόλουκεσ ενότθτεσ: Ζννοιεσ και είδθ απάτθσ και 

διαφκοράσ – Αιτίεσ – Πζκοδοι αυτουργίασ – Υροφίλ αυτουργϊν – Ζννοια και είδθ των ενδείξεων απάτθσ – 

Υλθροφορία και καταγγελία ςε εκνικό και ευρωπαϊκό πλαίςιο – Υυλϊνεσ ανάπτυξθσ πολιτικϊν κατά τθσ 

διαφκοράσ ςε δθμοςίουσ οργανιςμοφσ – Πελζτθ περιπτϊςεων με επιςιμανςθ ενδείξεων και διεξαχκείςασ 

ζρευνασ εντοπιςμοφ απάτθσ/διαφκοράσ. 

Αντίςτοιχα, ωσ προσ τθ διεξαγωγι Ε.Δ.Ε., περιλαμβάνει ενδεικτικά τισ ακόλουκεσ ενότθτεσ: Ζννοια 

τθσ Υροκαταρκτικισ Εξζταςθσ  (Υ.Ε.) και τθσ Ε.Δ.Ε. κατά τον Ωπαλλθλικό Ξϊδικα (Ρ.3528/07 όπωσ ιςχφει) – 

Διάκριςθ Ε.Δ.Ε. και πεικαρχικισ διαδικαςίασ –Χκοπόσ διενζργειασ τθσ Ε.Δ.Ε. και τθσ ΥΕ – Χθμαςία τθσ Ε.Δ.Ε. 

για τθ διερεφνθςθ και διαλεφκανςθ Υεικαρχικϊσ ι/και ποινικϊσ κολάςιμων αδικθμάτων (Ωπθρεςιακϊν 

Εγκλθμάτων) – Χθμαςία τθσ Ε.Δ.Ε. ςτθν Υοινικι διαδικαςία (προδικαςία) – Θ Ε.Δ.Ε. ωσ ανακριτικι 

διαδικαςία και ομοιότθτεσ και διαφορζσ αυτισ ςε ςχζςθ με τθν ποινικι Υροκαταρκτικι Εξζταςθ – 

Ακυρότθτεσ διαδικαςίασ και τρόποι κεραπείασ αυτϊν – Διενζργεια Ε.Δ.Ε. – Διενζργεια ανακριτικϊν 

πράξεων κατά τθ διάρκεια τθσ Ε.Δ.Ε. (Εξζταςθ μαρτφρων, διενζργεια αυτοψίασ, οριςμόσ Υραγματογνϊμονα 

(Ωποδείγματα εγγράφων) – Δικαιϊματα μαρτφρων – Δικαιϊματα του υπαλλιλου ςτον οποίο αποδίδεται 

πεικαρχικό αδίκθμα –Διάρκρωςθ και τρόποσ ςφνταξθσ Ζκκεςθσ Ε.Δ.Ε. (Λςτορικό –Χρθςιμοποιθκζντα 

ςτοιχεία/πειςτιρια– Διαπιςτϊςεισ – Χυμπεράςματα –Αναηιτθςθ πεικαρχικϊν /ποινικϊν ευκυνϊν, 

Υροτάςεισ / Χυςτάςεισ). 

Σρόποσ αξιολόγθςθσ: Γραπτι εξζταςθ ςε μελζτθ περίπτωςθσ και ερωτιςεισ πολλαπλισ επιλογισ 
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3.5 ΣΜΘΜΑ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ 

3.5.1 ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΘ ΕΙΔΙΚΘ ΦΑΘ ΠΟΤΔΩΝ ΣΟΤ ΣΜΘΜΑΣΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΚΑΙ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ  

ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΔΩΝ 

Ψα Πακιματα του Ειδικϊν Φάςεων ζχουν ωσ ςκοπό να δθμιουργιςουν εξειδικευμζνα ςτελζχθ που 

κα ςυμβάλουν ςτθν ανάπτυξθ και υλοποίθςθ αναπτυξιακϊν και άλλων πολιτικϊν, με περιφερειακι και 

τοπικι διάςταςθ. Χτο πλαίςιο αυτό, το Υρόγραμμα Χπουδϊν αποςκοπεί ςτθν παροχι γνϊςεων, ικανοτιτων 

και δεξιοτιτων και ςτθν ανάπτυξθ ςτάςεων που κα καταςτιςουν τουσ αποφοίτουσ ςφγχρονα διοικθτικά 

ςτελζχθ ι επαγγελματίεσ τθσ διοίκθςθσ που κα είναι ςε κζςθ να ανταποκρικοφν άμεςα ςτα επαγγελματικά 

κακικοντά τουσ ςε κεντρικοφσ και αποκεντρωμζνουσ φορείσ και ςτισ νζεσ απαιτιςεισ για 

αποςυγκεντρωμζνθ και αποκεντρωμζνθ λειτουργία τθσ διοίκθςθσ και να υποςτθρίηουν αποτελεςματικά τθν 

προαγωγι τθσ ανάπτυξθσ ςε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. 

 

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 Τπαλλιλων 

Περιφερειακισ και Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ.  Ειδικότερα:  

Α. ε επίπεδο γνϊςεων, οι ςπουδαςτζσ/ςτριεσ κα είναι ςε κζςθ: 

 Ρα διακρίνουν τουσ κεςμοφσ, τα όργανα, τισ αρμοδιότθτεσ  των Διμων και των Υεριφερειϊν, 

κακϊσ και να εξοικειωκοφν με το κεςμικό πλαίςιο οργάνωςθσ και λειτουργίασ τουσ.  

 Ρα αναγνωρίηουν τισ βαςικζσ κεςμικζσ και κοινωνικο – πολιτικζσ διαςτάςεισ τθσ κοινωνικισ 

πολιτικισ με βαςικό άξονα αναφοράσ τισ διεργαςίεσ (και μεταρρυκμίςεισ) που βρίςκονται ςε 

εξζλιξθ, υπό τθν επίδραςθ τθσ βακιάσ οικονομικισ κρίςθσ και με τθν ανάδειξθ τθσ ευρωπαϊκισ τουσ 

διάςταςθσ. 

 Ρα διακρίνουν τισ διαςτάςεισ τθσ χωρικισ και τθσ περιβαλλοντικισ πολιτικισ,  ωσ μζςων 

ολοκλθρωμζνθσ ανάπτυξθσ και τθν ανάδειξθ του οριηόντιου χαρακτιρα τουσ ςτθ διαμόρφωςθ των 

τομεακϊν και περιφερειακϊν πολιτικϊν. 

 Ρα περιγράφουν τθν  ζννοια τθσ περιφερειακισ και τοπικισ ανάπτυξθσ μζςα από τθν παρουςίαςθ 

των ςχετικϊν κεωριϊν. 
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Β. ε επίπεδο δεξιοτιτων, οι ςπουδαςτζσ/ςτριεσ κα είναι ςε κζςθ: 

 Ρα εξοικειωκοφν με τουσ μθχανιςμοφσ ελζγχου τθσ διοικθτικισ δράςθσ των ΣΨΑ, μζςω πρακτικϊν 

εφαρμογϊν και παρουςίαςθσ μελετϊν περίπτωςθσ 

 Ρα αναλφουν τισ οικονομικζσ λειτουργίεσ των ΣΨΑ 

 Ρα αναλφουν τισ κεωρθτικζσ και τισ εφαρμοςμζνεσ προςεγγίςεισ αναφορικά με τθν περιφερειακι 

πολιτικι και τον  περιφερειακό προγραμματιςμό. 

 Ρα χειρίηονται ςφγχρονα εργαλεία δθμοςίου μάνατημεντ, ϊςτε, μετά τθν αποφοίτθςι τουσ, να είναι 

ςε κζςθ να ανταποκρικοφν ςτισ απαιτιςεισ επεξεργαςίασ, διαμόρφωςθσ και υλοποίθςθσ των 

δθμοςίων πολιτικϊν που αφοροφν ςτον φορζα τοποκζτθςισ τουσ. 

 Ρα χρθςιμοποιοφν τον κφκλο ανάλυςθσ μίασ δθμόςιασ πολιτικισ, μζςω τθσ προςομοίωςθσ 

ςυγκεκριμζνων μελετϊν περίπτωςθσ για τουσ φορείσ τθσ Ψοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ α’ και β’ βακμοφ. 

 Ρα χειρίηονται ςφγχρονα ςυςτιματα και εργαλεία διαχείριςθσ γεωχωρικισ πλθροφορίασ, ϊςτε να 

είναι ικανοί να τα αξιοποιιςουν ςτο πλαίςιο τθσ υποςτιριξθσ λιψθσ αποφάςεων ςε επίπεδο ΣΨΑ 

επί χωρικϊν κεμάτων. 

 

3.5.2 ΠΙΝΑΚΑ ΜΑΘΘΜΑΣΩΝ ΣΘ ΕΙΔΙΚΘ ΦΑΘ ΠΟΤΔΩΝ ΣΟΤ ΣΜΘΜΑΣΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ 

Χτον πίνακα που ακολουκεί δίνονται τα πακιματα τθσ ειδικισ φάςθσ ςπουδϊν του Ψμιματοσ 

Αναπτυξιακϊν Υεριφερειακϊν Υολιτικϊν. 
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Πίνακασ μακθμάτων τθσ Ειδικισ  Φάςθσ πουδϊν του Σμιματοσ Αναπτυξιακϊν Περιφερειακϊν Πολιτικϊν του Προγράμματοσ πουδϊν τθσ 29θσ Εκπ. 

ειράσ τθσ ΕΔΔΑ 

Α ΕΙΔΙΚΘ ΦΑΘ ΠΟΤΔΩΝ 

ΑΑ  Σίτλοσ Μακιματοσ 
Ϊρεσ 

Διδαςκαλίασ 
Σρόποσ Αξιολόγθςθσ 

Ϊρεσ 

Αξιολόγθςθσ 

1.   
Ζλεγχοσ Διοικθτικισ Δράςθσ – Εςωτερικόσ ‘Ζλεγχοσ 32 

Γραπτι Εξζταςθ 2 

2.   
Δθμόςιεσ Χυμβάςεισ-ΕΧΘΔΘΧ 32 

Γραπτι Εξζταςθ 2 

3.   Υαρακολοφκθςθ και ζλεγχοσ ζργων του Ψαμείου Ανάκαμψθσ 18 Γραπτι Εξζταςθ 2 

4.   
Χχεδιαςμόσ και διαχείριςθ προγραμμάτων ΕΧΥΑ (εργαςτιριο) 32 

Γραπτι Εξζταςθ 2 

5.   Υλθροφοριακά Χυςτιματα και Βάςεισ Δεδομζνων 24 Χυνεχισ αξιολόγθςθ και 
ατομικι εργαςία 

2 

6.   Διαχείριςθ ζργων και χαρτοφυλακίων (project management) 24 Γραπτι Εξζταςθ 2 

7.   Θλεκτρονικι διαχείριςθ εγγράφων και ψθφιακζσ υπογραφζσ  14 Γραπτι Εξζταςθ 2 

8.   Αποτφπωςθ, Ποντελοποίθςθ, Υροτυποποίθςθ Ξαι Διαχείριςθ Διοικθτικϊν 
Διαδικαςιϊν – Εκνικι Υολιτικι Διαδικαςιϊν 

27 
Σμαδικι εργαςία 

2 

9.   
Χφνταξθ και προτυποποίθςθ δθμοςίων εγγράφων  18 

Γραπτι Εξζταςθ 
2 

10.   
Αγγλικι Γλϊςςα 27 

Γραπτι Εξζταςθ 2 

11.   
Δεφτερθ ζνθ Γλϊςςα (Γαλλικά ι Γερμανικά ι Λταλικά ι Λςπανικά) 27 

Επάρκεια  2 

12.   
Σικονομικά τθσ περιφερειακισ και τθσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ 36 

Γραπτι εξζταςθ 
2 

13.   
Αποκζντρωςθ, αυτοδιοίκθςθ και ζλεγχοσ διοικθτικισ δράςθσ ΣΨΑ 32 

Γραπτι εξζταςθ 
2 
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14.   
Χωροταξικόσ ςχεδιαςμόσ – χωρικζσ πολιτικζσ 18 

Γραπτι εξζταςθ 
2 

15.   
Ξαινοτομία, επιχειρθματικότθτα και περιφερειακι ανάπτυξθ 24 

Γραπτι εξζταςθ 
2 

16.   
Διαχείριςθ αποβλιτων - Ξυκλικι Σικονομία 16 

Γραπτι εξζταςθ 
2 

ΤΝΟΛΟ: 401 ΤΝΟΛΟ: 32 

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ: 433 

 

Β ΕΙΔΙΚΘ ΦΑΘ ΠΟΤΔΩΝ 

ΑΑ  Σίτλοσ Μακιματοσ Ϊρεσ Διδαςκαλίασ 
Σρόποσ 

Αξιολόγθςθσ 

Ϊρεσ 

Αξιολόγθςθσ 

1.   Ξυβερνοαςφάλεια ςτθ Δθμόςια Διοίκθςθ 18 Γραπτι Εξζταςθ 2 

2.   Διαχείριςθ και ςτατιςτικι ανάλυςθ δεδομζνων 21 Γραπτι εξζταςθ 2 

3.   Υροςταςία Δεδομζνων Υροςωπικοφ Χαρακτιρα και Ανοιχτά Δεδομζνα ςτθ Δθμόςια 

Διοίκθςθ 
18 Γραπτι εξζταςθ 2 

4.   
Εκνικζσ πολιτικζσ ζνταξθσ ευάλωτων πλθκυςμιακϊν ομάδων 20 

Γραπτι εξζταςθ 
2 

5.   
Υολιτικι προςταςία και διαχείριςθ κινδφνων 16 

Γραπτι εξζταςθ 
2 

6.   Ενδείξεισ Εντοπιςμοφ Απάτθσ/Διαφκοράσ ςτο Δθμόςιο Ψομζα & Ψεχνικζσ Διεξαγωγισ 
Ζνορκθσ Διοικθτικισ Εξζταςθσ 

20 
Γραπτι εξζταςθ 

2 

7.   ΕΦΓΑΧΨΘΦΛΣ: Αξιολόγθςθ τθσ Χωροκζτθςθσ Ζργων και Δραςτθριοτιτων και ο ρόλοσ 
του ΧτΕ 

12 
Γραπτι εξζταςθ 

2 

8.   ΕΦΓΑΧΨΘΦΛΣ: Πελζτεσ Υεριβαλλοντικϊν Επιπτϊςεων. Επιλογι Πελετϊν Ζργων και 
Υρογραμμάτων και Αξιολόγθςι τουσ. Χχετικι νομολογία ΔΕΕ και ΧτΕ 

12 
Γραπτι εξζταςθ 

2 

9.   
Ανάλυςθ περιφερειακισ πολιτικισ 18 

Γραπτι εξζταςθ 
2 
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10.   Γεωχωρικι Υλθροφορία και Ωποςτιριξθ Αποφάςεων  23 Εργαςία 2 

11.   ΕΦΓΑΧΨΘΦΛΣ: Σ ρόλοσ του Χυνθγόρου του Υολίτθ ςε Κζματα Υεριφερειακισ και 
Ψοπικισ Διοίκθςθσ 

12 
Γραπτι εξζταςθ 

2 

12.   Ξρατικι εποπτεία ςτουσ Σργανιςμοφσ Ψοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ. Υρακτικά ηθτιματα 
και Πελζτθ περιπτϊςεων 

13 
Γραπτι εξζταςθ 

2 

13.   
Ξλιματικι Αλλαγι & Ψοπικι Αυτοδιοίκθςθ   18 

Γραπτι εξζταςθ -
εργαςία 

2 

14.   Υεριβαλλοντικζσ πολιτικζσ. Διαχείριςθ φυςικοφ και πολιτιςτικοφ περιβάλλοντοσ. 
Διαχείριςθ υδάτων 

21 
Γραπτι εξζταςθ 

2 

15.   Αγγλικά 24 Γραπτι εξζταςθ 2 

16.   Δεφτερθ ζνθ Γλϊςςα 24 Επάρκεια 2 

ΤΝΟΛΟ: 290 ΤΝΟΛΟ: 32 

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ: 322 
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3.5.3 ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΘΜΑΣΩΝ ΣΘ ΕΙΔΙΚΘ ΦΑΘ ΠΟΤΔΩΝ ΣΟΤ ΣΜΘΜΑΣΟ 

ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ 

 

3.5.3.1 Α’ ΕΙΔΙΚΗ ΦΑΣΗ 

 

3.5.3.1.1 Οικονομικά τθσ Περιφερειακισ και τθσ Σοπικισ 

Αυτοδιοίκθςθσ  

κοπόσ και ςτόχοσ  

Ψο μάκθμα επιδιϊκει να εξοικειϊςει  τουσ ςπουδαςτζσ/ςτριεσ με τισ οικονομικζσ 

λειτουργίεσ των ΣΨΑ και τθ βζλτιςτθ διαχείριςι τουσ, με γνϊμονα τθν ικανοποίθςθ του 

δθμοςίου ςυμφζροντοσ και των αναγκϊν των πολιτϊν. 

υνοπτικι περιγραφι και κεματικζσ ενότθτεσ 

Ειδικότερα, εξετάηονται οι βαςικζσ οικονομικζσ λειτουργίεσ, τα εργαλεία και οι 

διαδικαςίεσ οικονομικισ διαχείριςθσ των ΣΨΑ αϋ και βϋ βακμοφ, κακϊσ και το περιεχόμενο 

και θ διαδικαςία κατάρτιςθσ του προχπολογιςμοφ τουσ. Υαρουςιάηονται ηθτιματα 

αναφορικά με τθ δθμοςιονομικι αυτοτζλεια των ΣΨΑ και ιδίωσ με τθν είςπραξθ και τθ 

διαχείριςθ τοπικϊν εςόδων  (φόρων, τελϊν, δικαιωμάτων) και τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ. 

Ψζλοσ, παρουςιάηεται το κζμα των οικονομικϊν ελζγχων (μορφζσ, φορείσ) των ΣΨΑ. 

Σρόποσ αξιολόγθςθσ: Γραπτι εξζταςθ με φάκελο ςε μελζτθ περίπτωςθσ 

 

3.5.3.1.2 Αποκζντρωςθ Αυτοδιοίκθςθ και Ζλεγχοσ Διοικθτικισ 

Δράςθσ ΟΣΑ  

κοπόσ και ςτόχοσ  

Ψο μάκθμα αποςκοπεί ςτθν εξοικείωςθ των ςπουδαςτϊν/ςτριϊν με τισ ζννοιεσ, τθν 

οργάνωςθ και τθ λειτουργία τθσ αποκζντρωςθσ και τθσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ ςτθν 

Ελλάδα, κακϊσ και με τον ζλεγχο τθσ διοικθτικισ δράςθσ των ΣΨΑ. Χτόχοσ του μακιματοσ 

είναι να κατανοιςουν κριτικά οι ςπουδαςτζσ/ςτριεσ τισ πολιτικζσ αποκζντρωςθσ και 
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αυτοδιοίκθςθσ, κακϊσ και οριςμζνεσ κλαδικζσ πολιτικζσ (κοινωνικζσ, υποδομϊν, 

περιβάλλοντοσ κ.λπ.)  ςτο μζτρο που αυτζσ εφαρμόηονται ςτθν αυτοδιοίκθςθ, να μποροφν 

να ςχεδιάηουν και να αξιολογοφν ανάλογεσ πολιτικζσ, κακϊσ και να αποκτιςουν γνϊςεισ 

και δεξιότθτεσ που είναι ςθμαντικζσ για τθ λειτουργία τθσ αποκζντρωςθσ και τθσ 

αυτοδιοίκθςθσ κακϊσ και για τθν άςκθςθ του διοικθτικοφ ελζγχου ςτουσ ΣΨΑ.  

Χυνοπτικι περιγραφι και κεματικζσ ενότθτεσ 

Χτο μάκθμα παρουςιάηεται θ οργανωτικι δομι και λειτουργία των 

Αποκεντρωμζνων διοικιςεων κακϊσ και των ςχετικϊν με τθν αποκζντρωςθ και τθν τοπικι 

αυτοδιοίκθςθ υπθρεςιϊν του οικείου Ωπουργείου. Επιπλζον, παρουςιάηονται το κεςμικό 

πλαίςιο οργάνωςθσ και λειτουργίασ των Διμων και των Υεριφερειϊν, το κεςμικό πλαίςιο 

και θ λειτουργία νομικϊν προςϊπων, το εκλογικό ςφςτθμα, ειδικά ηθτιματα προςωπικοφ 

Ψ.Α. και θ πολυεπίπεδθ διακυβζρνθςθ. Επιχειρείται, επίςθσ, μια αναςκόπθςθ τθσ διεκνοφσ 

προςταςίασ τθσ αυτοδιοίκθςθσ και των βαςικϊν χαρακτθριςτικϊν των ςυςτθμάτων άλλων 

χωρϊν.  

Ψο μάκθμα ςυνδυάηει τισ κεωρθτικζσ προςεγγίςεισ με τισ μελζτεσ περίπτωςθσ ι/και 

τισ πρακτικζσ εφαρμογζσ/προςομοιϊςεισ. Ενδεικτικά αναφζρονται τα ακόλουκα πεδία: 

o ζλεγχοσ διοικθτικισ δράςθσ και ζλεγχοσ νομιμότθτασ πράξεων των ΣΨΑ, 
o πολυεπίπεδθ διακυβζρνθςθ και αρμοδιότθτεσ τθσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ  
o μορφζσ διακυβζρνθςθσ και λογοδοςία  των αιρετϊν  οργάνων των ΣΨΑ 

(Ξαταςτατικι και διοικθτικι οργάνωςθ και λειτουργία των ΣΨΑ, δθμοτικι 
αποκζντρωςθ, Χυμπαραςτάτθσ του δθμότθ και τθσ επιχείρθςθσ, Υεριφερειακόσ 
Χυμπαραςτάτθσ του δθμότθ και τθσ επιχείρθςθσ) 

o κυγατρικζσ οργανϊςεισ των ΣΨΑ (νομικά πρόςωπα δθμοςίου δικαίου, επιχειριςεισ, 
ςφνδεςμοι κ.ά.)  

Σρόποσ αξιολόγθςθσ: Γραπτι εξζταςθ με φάκελο ςε μελζτθ περίπτωςθσ 

 

3.5.3.1.3 Χωροταξικόσ χεδιαςμόσ - Χωρικζσ Πολιτικζσ  

υνοπτικι περιγραφι και κεματικζσ ενότθτεσ 

Ψο μάκθμα υπό τθν ευρφτερι του ζννοια ςτοχεφει να δθμιουργιςει κριτικι ςκζψθ 

ςτουσ ςπουδαςτζσ/ςτριεσ ςτα κζματα του χωρικοφ ςχεδιαςμοφ και να τουσ/τισ 

προετοιμάςει για τθν αντιμετϊπιςθ των  ςφγχρονων προκλιςεων ςτα κζματα του χωρικοφ 

ςχεδιαςμοφ και τθσ ανάπτυξθσ. Ψο μάκθμα παρουςιάηει και τα τρία πεδία χωρικϊν 

πολιτικϊν ιτοι: Χωροταξικόσ Χχεδιαςμόσ (οριςμόσ, κεςμικό πλαίςιο και μζςα εφαρμογισ 
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του), Υολεοδομικόσ Χχεδιαςμόσ (οριςμόσ, κεςμικό πλαίςιο και μζςα εφαρμογισ του) και 

Υεριβαλλοντικόσ Χχεδιαςμόσ (οριςμόσ, κεςμικό πλαίςιο και μζςα εφαρμογισ του). 

κοπόσ και ςτόχοσ  

Ειδικότεροσ ςκοπόσ του μακιματοσ το οποίο επικεντρϊνεται ςε κζματα 

εφαρμοςμζνθσ χωροταξίασ, εξετάηοντασ παραδείγματα υπαρκτά, δεν αποτελεί μόνο να 

προςεγγίςουν οι ςπουδαςτζσ/ςτριεσ βαςικζσ ζννοιεσ του χωρικοφ ςχεδιαςμοφ αλλά, μζςω 

μιασ κριτικισ προςζγγιςθσ, να εξοικειωκοφν με τισ πρόςφατεσ εξελίξεισ του χωροταξικοφ 

Χχεδιαςμοφ ςτθν Ελλάδα και ςτο εξωτερικό, να προβλθματιςτοφν πάνω ςτθν εφαρμογι των 

χωροταξικϊν εργαλείων ςτθ πράξθ αλλά και ςτθν αναηιτθςθ νζων (εναλλακτικϊν) 

προςεγγίςεων, δομϊν  χωρικοφ ςχεδιαςμοφ ϊςτε να ανταποκρίνονται καλφτερα ςτισ 

ςφγχρονεσ προκλιςεισ. Οαμβάνονται υπόψθ ςθμαντικζσ νομοκετικζσ παρεμβάςεισ ςτα 

πεδία των χωρικϊν πολιτικϊν με ςκοπό, κυρίωσ, τθ διευκόλυνςθ,  ςφμφωνα με τθν 

νομολογία τοφ ΧτΕ, των αναπτυξιακϊν διαδικαςιϊν : Ειδικά Υολεοδομικά Χχζδια (ΕΥΧ) , 

αντιμετϊπιςθ τθσ εκτόσ ςχεδίου δόμθςθσ , διαχείριςθ περιοχϊν Natura κ.α. 

Σρόποσ αξιολόγθςθσ: Γραπτι εξζταςθ με φάκελο ςε μελζτθ περίπτωςθσ 

 

3.5.3.1.4 Καινοτομία, Επιχειρθματικότθτα και Περιφερειακι 

Ανάπτυξθ  

κοπόσ και ςτόχοσ  

Θ καινοτομία και θ επιχειρθματικότθτα αποτελοφν ςθμαντικό ςυντελεςτι τθσ 

τοπικισ και περιφερειακισ ανάπτυξθσ. Χιμερα παρατθρείται ζντονοσ ανταγωνιςμόσ, όχι 

μόνο μεταξφ χωρϊν και εκνικϊν οικονομιϊν, αλλά και μεταξφ περιφερειϊν, ςτθ βάςθ των 

ςυγκριτικϊν τουσ πλεονεκτθμάτων και των παραγωγικϊν και άλλων δυνατοτιτων τουσ. Χε 

αυτό το πλαίςιο, είναι κρίςιμο για τισ ςφγχρονεσ οικονομίεσ να ενςωματϊνουν οριςμζνθ 

(μεςαία ι υψθλι) ζνταςθ τεχνολογίασ, επιδιϊκοντασ διαρκϊσ τθν οργανωςιακι και 

τεχνολογικι αναβάκμιςθ του παραγωγικοφ τουσ ιςτοφ. Χτόχοσ του μακιματοσ είναι οι 

ςπουδαςτζσ/ςτριεσ να αντιλθφκοφν τθ ςθμαςία τθσ καινοτομίασ για τθν περιφερειακι 

ανάπτυξθ, τθ ςχζςθ τθσ με τθν επιχειρθματικότθτα και να μποροφν να ςχεδιάηουν, να 

υλοποιοφν και να αξιολογοφν ανάλογεσ πολιτικζσ.  

υνοπτικι περιγραφι και κεματικζσ ενότθτεσ 

Ψο μάκθμα αναδεικνφει τα ςτοιχεία που κρίνονται ωσ ιδιαίτερα ςθμαντικά για τθν 

περιφερειακι ανάπτυξθ, αλλά και τθν προςζλκυςθ επενδφςεων ςε τοπικό επίπεδο, 
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δίνοντασ ζμφαςθ ςτα εξισ ηθτιματα: τθν «τεχνολογικι ικανότθτα» των επιχειριςεων, τθ 

ςθμαςία τθσ ουςιαςτικισ και ςτρατθγικισ δικτφωςισ τουσ με φορείσ ζρευνασ ςε εκνικό και 

τοπικό επίπεδο, τθ δυνατότθτά τουσ να εκμεταλλεφονται νζεσ αγορζσ και ευκαιρίεσ και τθ 

ςθμαςία τθσ υποςτιριξθσ και ενίςχυςθσ τθσ (υφιςτάμενθσ και νζασ) επιχειρθματικότθτασ 

ζνταςθσ γνϊςθσ· τθν ζμφαςθ που δίνει θ ίδια θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ ςτθ ςφνδεςθ τθσ 

ερευνθτικισ κοινότθτασ (διά των πανεπιςτθμίων και των ερευνθτικϊν κζντρων) με τον 

επιχειρθματικό κόςμο και τισ επιδράςεισ που ζχει αυτι θ ςτρατθγικι ςτον 

προγραμματιςμό, τον ςχεδιαςμό, τθν υλοποίθςθ και τθν παρακολοφκθςθ τθσ πολιτικισ για 

τθν περιφερειακι ανάπτυξθ ςε εκνικό και υπο-εκνικό επίπεδο. 

Παράδειγμα μελζτθσ εφαρμογισ: Αδειοδότθςθ νεοφυοφσ επιχείρθςθσ / υλοποίθςθ ςε 

επίπεδο ΣΨΑ 

Σρόποσ αξιολόγθςθσ: Γραπτι εξζταςθ με φάκελο ςε μελζτθ περίπτωςθσ 

 

3.5.3.1.5 Διαχείριςθ Αποβλιτων - Κυκλικι Οικονομία  

κοπόσ και ςτόχοσ 

Χτόχοσ του μακιματοσ είναι θ εξοικείωςθ των ςπουδαςτϊν / ςτριϊν ςτα κζματα 

ολοκλθρωμζνθσ διαχείριςθσ αποβλιτων ςτο πλαίςιο τθσ Ξυκλικισ Σικονομίασ, ϊςτε να 

αποκτιςουν ζνα ικανό υπόβακρο ςτον κλάδο τθσ διαχείριςθσ και των τεχνολογιϊν 

επεξεργαςίασ αποβλιτων. Ψο υπόβακρο αυτό, κα τουσ επιτρζπει να κατανοοφν τισ εξελίξεισ 

ςε αυτό το ταχζωσ μεταβαλλόμενο πεδίο περιβαλλοντικισ πολιτικισ, τεχνολογίασ και 

πράξθσ. 

υνοπτικι περιγραφι και κεματικζσ ενότθτεσ 

Ειςαγωγι ςτθ διαχείριςθ ςτερεϊν αποβλιτων. Λςτορικι αναςκόπθςθ. Λεραρχία     

διαχείριςθσ αποβλιτων. 

 Υαραγωγι και χαρακτθριςμόσ ςτερεϊν αποβλιτων. Υοςοτικά και
ποιοτικά  

 χαρακτθριςτικά των αςτικϊν ςτερεϊν αποβλιτων (ΑΧΑ). 

 Ελλθνικό και Ευρωπαϊκό κεςμικό πλαίςιο και πολιτικζσ 

 Ξυκλικι Σικονομία, βαςικζσ αρχζσ και καλζσ πρακτικζσ 

 Θ κατάςταςθ διαχείριςθσ ΑΧΑ ςτθν Ελλάδα και τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ 

 Ξφριεσ μζκοδοι επεξεργαςίασ και διάκεςθσ αποβλιτων (υγειονομικι ταφι, κερμικι 
επεξεργαςία, βιολογικι επεξεργαςία) 

 Εναλλακτικι διαχείριςθ και διευρυμζνθ ευκφνθ παραγωγοφ 



103 

103 
 

 

 Διαλογι ςτθν πθγι, ανακφκλωςθ και ιςοηφγια μάηασ 

 Βαςικά ςτοιχεία Χχεδιαςμοφ Διαχείριςθσ Χτερεϊν Αποβλιτων – ΕΧΔΑ και 
παραδείγματα ΥΕΧΔΑ. 

Σρόποσ αξιολόγθςθσ: Γραπτι εξζταςθ με φάκελο ςε μελζτθ περίπτωςθσ.
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3.5.3.2 Β’ ΕΙΔΙΚΗ ΦΑΣΗ 

 

3.5.3.2.1 Εκνικζσ Πολιτικζσ Κοινωνικισ Ζνταξθσ Ευάλωτων Πλθκυςμιακϊν 

Ομάδων  

κοπόσ και ςτόχοσ 

Χκοπόσ του μακιματοσ είναι θ κριτικι εξζταςθ του κοινωνικοφ αποκλειςμοφ ςτο εννοιολογικό – 

κεωρθτικό επίπεδο, κακϊσ και ςτο επίπεδο των πολιτικϊν καταπολζμθςισ του. Χτο πλαίςιο αυτό, 

διερευνάται ο τρόποσ με τον οποίο αναπτφχκθκε θ προβλθματικι του κοινωνικοφ αποκλειςμοφ ςτισ 

ςφγχρονεσ (μετα-) βιομθχανικζσ κοινωνίεσ, εξετάηεται θ προςτικζμενθ αξία του «κοινωνικοφ αποκλειςμοφ» 

ωσ νζου ερμθνευτικοφ εργαλείου για τθν κατανόθςθ και ανάλυςθ κοινωνικϊν προβλθμάτων, όπωσ οι 

κοινωνικζσ ανιςότθτεσ, θ φτϊχεια, θ ανεργία, θ μετανάςτευςθ και θ περικωριοποίθςθ. Εξετάηονται επίςθσ 

οι επιπτϊςεισ τθσ παγκοςμιοποίθςθσ ςτθ ςφγχρονθ κατανόθςθ του κοινωνικοφ αποκλειςμοφ, οι βαςικζσ 

κοινωνικζσ ομάδεσ που πλιττονται από τον κοινωνικό αποκλειςμό και αξιολογοφνται οι κυρίαρχεσ 

πολιτικζσ που αναπτφςςονται ςε εκνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο για τθν εξάλειψθ του κοινωνικοφ 

αποκλειςμοφ και τθν προϊκθςθ τθσ κοινωνικισ ζνταξθσ. 

υνοπτικι περιγραφι και κεματικζσ ενότθτεσ 

Ψο μάκθμα περιλαμβάνει ενδεικτικά τισ ακόλουκεσ ενότθτεσ:  

(α) Ψα βαςικά χαρακτθριςτικά του κοινωνικοφ αποκλειςμοφ,  

(β) Αίτια και παράγοντεσ κοινωνικοφ αποκλειςμοφ,  

(γ) Υλθκυςμόσ και ευπακείσ κοινωνικζσ ομάδεσ,  

(δ) Θ προςτικζμενθ αξία τθσ προβλθματικισ του κοινωνικοφ αποκλειςμοφ,  

(ε) Ψο κεςμικό και οργανωτικό πλαίςιο των πολιτικϊν καταπολζμθςθσ του κοινωνικοφ αποκλειςμοφ ςτθν 

Ελλάδα. 

Παράδειγμα μελζτθσ εφαρμογισ: Μδρυςθ – διαχείριςθ κοινωνικισ δομισ ΣΨΑ 

Σρόποσ αξιολόγθςθσ: Γραπτι εξζταςθ (φάκελοσ περίπτωςθσ) 
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3.5.3.2.2 Πολιτικι Προςταςία και Διαχείριςθ Κινδφνων  

κοπόσ και ςτόχοσ  

Χκοπό του μακιματοσ αποτελεί θ ειςαγωγι των ςπουδαςτϊν/ςτριϊν ςτο πολυτομεακό και 

επίκαιρο πεδίο τθσ  πολιτικισ προςταςίασ και ςτισ επιμζρουσ δράςεισ που τθν αφοροφν, ςε κάκε φάςθ 

καταςτροφισ (πρόλθψθσ, προετοιμαςίασ, αντιμετϊπιςθσ, αποκατάςταςθσ), με ζμφαςθ ςτο τοπικό επίπεδο.    

Ειδικότερα, μζςα από τθν απόκτθςθ γνϊςεων ςχετικά με τθ μείωςθ του κινδφνου καταςτροφισ, 

κακϊσ και με τθν κλιματικι αλλαγι και τισ επιπτϊςεισ τθσ, με τθν εξοικείωςθ με βαςικζσ ζννοιεσ και όρουσ 

πολιτικισ προςταςίασ και με το κεςμικό πλαίςιο που τθν διζπει ςε εκνικό και τοπικό επίπεδο, αλλά και των 

διεκνϊν τάςεων, επιδιϊκεται θ καλλιζργεια κατάλλθλων δεξιοτιτων και ςτάςεων ϊςτε οι  

ςπουδαςτζσ/ςτριεσ να είναι ςε κζςθ να ανταποκρίνονται  ςτισ απαιτιςεισ ςχεδιαςμοφ πολιτικισ 

προςταςίασ και να ςυμβάλουν ςτθν βζλτιςτθ διαχείριςθ κινδφνων και καταςτροφϊν.  

Παράδειγμα μελζτθσ εφαρμογισ:  

 Διαχείριςθ φυςικισ καταςτροφισ από πλθμμφρεσ 

 Άςκθςθ προςομοίωςθσ πρόλθψθσ κινδφνου 

Σρόποσ αξιολόγθςθσ: Γραπτι εξζταςθ με φάκελο ςε μελζτθ περίπτωςθσ 

 

3.5.3.2.3  Ενδείξεισ Εντοπιςμοφ Απάτθσ/Διαφκοράσ ςτο Δθμόςιο Σομζα & 

Σεχνικζσ Διεξαγωγισ Ζνορκθσ Διοικθτικισ Εξζταςθσ  

κοπόσ και ςτόχοσ 

Χτόχοσ του μακιματοσ είναι ο εξοπλιςμόσ των ςπουδαςτϊν/ςτριϊν με κατάλλθλα γνωςιακά 

εργαλεία και πλθροφορίεσ, ϊςτε να εντοπίηουν ενδείξεισ απάτθσ/διαφκοράσ (red flags), όπωσ και τισ 

μορφζσ τουσ (fraud–corruption schemes) ςε διάφορουσ τομείσ τθσ διοικθτικισ δράςθσ και, ςυνακόλουκα, 

να ςυμβάλλουν ςτθν πρόλθψθ ι/και καταςτολι των φαινομζνων αυτϊν, με τθν ανάπτυξθ κατάλλθλων 

πολιτικϊν καταπολζμθςθσ τθσ απάτθσ/διαφκοράσ ςε Δθμόςιουσ Σργανιςμοφσ. Υαράλλθλα, επιδιϊκεται θ 

προετοιμαςία: α) ικανϊν ςτελεχϊν ςε φορείσ του δθμοςίου, με επαρκι κατάρτιςθ ςτθ νομοκεςία και ςτισ 

τεχνικζσ διεξαγωγισ Υροκαταρκτικισ Εξζταςθσ και Ζνορκθσ Διοικθτικισ Εξζταςθσ του Ωπαλλθλικοφ Ξϊδικα 

και β) κατάλλθλων ειδικϊν προανακριτικϊν υπαλλιλων, που κα ςτελεχϊςουν Χϊματα και Ωπθρεςίεσ 

Επικεϊρθςθσ & Ελζγχου. Ψζλοσ, ςτόχοσ είναι να διαςφαλιςτεί ότι οι ςπουδαςτζσ/ςτριεσ κα εκτελοφν 

αποτελεςματικά τα ανακριτικά κακικοντά τουσ, με γνϊμονα τθ λυςιτελι προςταςία των ςυμφερόντων του 
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δθμοςίου (αποφυγι ακυροτιτων κ.λπ.), αλλά και τθν προάςπιςθ των δικαιωμάτων των κακ’ ων θ ΕΔΕ και 

λοιπϊν εμπλεκομζνων ςτθ διαδικαςία (μαρτφρων, πραγματογνωμόνων κ.λπ.). 

Χυνοπτικι περιγραφι και κεματικζσ ενότθτεσ 

Ψο μάκθμα περιλαμβάνει ενδεικτικά τισ ακόλουκεσ ενότθτεσ: Ζννοιεσ και είδθ απάτθσ και 

διαφκοράσ – Αιτίεσ – Πζκοδοι αυτουργίασ – Υροφίλ αυτουργϊν – Ζννοια και είδθ των ενδείξεων απάτθσ – 

Υλθροφορία και καταγγελία ςε εκνικό και ευρωπαϊκό πλαίςιο – Υυλϊνεσ ανάπτυξθσ πολιτικϊν κατά τθσ 

διαφκοράσ ςε δθμοςίουσ οργανιςμοφσ – Πελζτθ περιπτϊςεων με επιςιμανςθ ενδείξεων και διεξαχκείςασ 

ζρευνασ εντοπιςμοφ απάτθσ/διαφκοράσ. 

Αντίςτοιχα, ωσ προσ τθ διεξαγωγι ΕΔΕ, περιλαμβάνει ενδεικτικά τισ ακόλουκεσ ενότθτεσ: Ζννοια τθσ 

Υροκαταρκτικισ Εξζταςθσ (Υ.Ε.) και τθσ Ε.Δ.Ε. κατά τον Ωπαλλθλικό Ξϊδικα (Ρ.3528/07 όπωσ ιςχφει) – 

Διάκριςθ ΕΔΕ και πεικαρχικισ διαδικαςίασ –Χκοπόσ διενζργειασ τθσ ΕΔΕ και τθσ ΥΕ – Χθμαςία τθσ ΕΔΕ για τθ 

διερεφνθςθ και διαλεφκανςθ πεικαρχικϊσ ι/και ποινικϊσ κολάςιμων αδικθμάτων (Ωπθρεςιακϊν 

Εγκλθμάτων) – Χθμαςία τθσ ΕΔΕ ςτθν Υοινικι διαδικαςία (προδικαςία) – Θ ΕΔΕ ωσ ανακριτικι διαδικαςία 

και ομοιότθτεσ και διαφορζσ αυτισ ςε ςχζςθ με τθν ποινικι Υροκαταρκτικι Εξζταςθ – Ακυρότθτεσ 

διαδικαςίασ και τρόποι κεραπείασ αυτϊν – Διενζργεια ΕΔΕ – Διενζργεια ανακριτικϊν πράξεων κατά τθ 

διάρκεια τθσ ΕΔΕ (Εξζταςθ μαρτφρων, διενζργεια αυτοψίασ, οριςμόσ Υραγματογνϊμονα (Ωποδείγματα 

εγγράφων) – Δικαιϊματα μαρτφρων – Δικαιϊματα του κακ’ ου θ ΕΔΕ –Διάρκρωςθ και τρόποσ ςφνταξθσ 

Ζκκεςθσ ΕΔΕ (Λςτορικό–Χρθςιμοποιθκζντα ςτοιχεία/πειςτιρια–Διαπιςτϊςεισ – Χυμπεράςματα–Αναηιτθςθ 

πεικαρχικϊν /ποινικϊν ευκυνϊν, Υροτάςεισ / Χυςτάςεισ). 

Παράδειγμα μελζτθσ εφαρμογισ: 

 Υερίπτωςθ απάτθσ / διαφκοράσ με ευρωπαϊκοφσ πόρουσ 

 Υερίπτωςθ απάτθσ / διαφκοράσ ςε Υρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων 

 Άςκθςθ προςομοίωςθσ ΕΔΕ μετά από οικονομικό ζλεγχο 

 
Σρόποσ αξιολόγθςθσ: Γραπτι εξζταςθ με φάκελο ςε μελζτθ περίπτωςθσ 
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3.5.3.2.4 ΕΡΓΑΣΘΡΙΟ: Αξιολόγθςθ τθσ Χωροκζτθςθσ Ζργων και 

Δραςτθριοτιτων και ο Ρόλοσ του τΕ  

κοπόσ και ςτόχοσ 

Ψο μάκθμα ςτοχεφει ςτθν πλθροφόρθςθ – εξοικείωςθ των ςπουδαςτϊν/τριϊν με κζματα που 

προωκεί και εφαρμόηει θ Ξεντρικι Διοίκθςθ, το Ωπουργείο Υεριβάλλοντοσ & Ενζργειασ, αλλά αφοροφν 

επίςθσ και τθν Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ κακϊσ και τισ δφο βακμίδεσ τθσ Αυτοδιοίκθςθσ. 

Ψο μάκθμα είναι εργαςτθριακοφ χαρακτιρα και δίνει τθ δυνατότθτα ςτουσ ςπουδαςτζσ/τριεσ να 

λειτουργιςουν ωσ ςτελζχθ τθσ διοίκθςθσ και να εξοικειωκοφν με: α) τθ διαμόρφωςθ χωροταξικϊν ςχεδίων 

β) με τθν αξιολόγθςθ χωροκετιςεων ζργων και δραςτθριοτιτων και γ) με τθν επεξεργαςία Γνωμοδοτιςεων 

ςχεδίων κανονιςτικϊν διαταγμάτων αλλά και αποφάςεων του Ε’ Ψμιματοσ τθσ Σλομζλειασ επί 

ςυγκεκριμζνων ζργων ι δραςτθριοτιτων. 

Παράδειγμα μελζτθσ εφαρμογισ:  

Διαδικαςίεσ ανάκεςθσ / εκπόνθςθσ / ζγκριςθσ χωροταξικοφ ςχεδίου ςε επίπεδο περιφζρειασ 

Σρόποσ αξιολόγθςθσ: Γραπτι εξζταςθ με φάκελο ςε μελζτθ περίπτωςθσ. 

 

3.5.3.2.5 ΕΡΓΑΣΘΡΙΟ: Μελζτεσ Περιβαλλοντικϊν Επιπτϊςεων. Επιλογι 

Μελετϊν Ζργων και Προγραμμάτων και Αξιολόγθςι τουσ. χετικι 

Νομολογία ΔΕΕ και τΕ  

κοπόσ και ςτόχοσ 

Χτο πλαίςιο του Εργαςτθρίου κα επιλεγοφν χαρακτθριςτικοί τφποι Πελετϊν Υεριβαλλοντικϊν 

Επιπτϊςεων, εκάςτθ των οποίων κα αξιολογθκεί με βάςθ τα αναφερκζντα ςτθ Αϋ Ειδικι Φάςθ αλλά και με 

βάςθ τθν καταλλθλόλθτα των μεκόδων και τεχνικϊν εκτίμθςθσ που χρθςιμοποιικθκαν. Βαςικόσ ςτόχοσ του 

εργαςτθρίου είναι θ εξάςκθςθ των ςπουδαςτϊν/τριϊν μζςω τθσ πρακτικισ εφαρμογισ των διδαχκζντων 

ςτθν Α’ Ειδικι Φάςθ . Επίςθσ κα παρουςιαςτοφν χαρακτθριςτικζσ αποφάςεισ του ΔΕΕ και του ΧτΕ για τα 

εξεταηόμενα κζματα. 

Παράδειγμα μελζτθσ εφαρμογισ:  

Διαδικαςίεσ ανάκεςθσ / εκπόνθςθσ / ζγκριςθσ χωροκζτθςθσ επενδυτικοφ ςχεδίου ΑΥΕ 

Σρόποσ αξιολόγθςθσ: Γραπτι εξζταςθ με φάκελο ςε μελζτθ περίπτωςθσ 
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3.5.3.2.6 Ανάλυςθ Περιφερειακισ Πολιτικισ  

κοπόσ και ςτόχοσ 

Χκοπόσ του μακιματοσ είναι να αναλφςει ηθτιματα ςχετικά με εφαρμογζσ τθσ περιφερειακισ 

πολιτικισ. Σι ςπουδαςτζσ/τριεσ επεξεργάηονται τα ηθτιματα αυτά, υπό τθν εποπτεία των 

διδαςκόντων/ουςϊν και τα παρουςιάηουν μζςα ςτθν αίκουςα διδαςκαλίασ 

υνοπτικι περιγραφι και κεματικζσ ενότθτεσ 

Ενδεικτικά πεδία ανάλυςθσ περιφερειακισ πολιτικισ είναι τα εξισ: 

o Χωρικοποίθςθ των ςτόχων τθσ βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ ΣΘΕ 

o Χτρατθγικζσ προτεραιότθτεσ νζασ πολιτικισ ςυνοχισ τθσ Ε.Ε. 

o Θ χωρικι οργάνωςθ τθσ πολιτικισ Ωγείασ και Εκπαίδευςθσ 

o Θ χωρικι διάςταςθ τθσ ανεργίασ και τθσ απαςχόλθςθσ 

o Θ ςτρατθγικι ζξυπνθσ εξειδίκευςθσ ςε περιφερειακό επίπεδο 

o Ωποδομζσ και περιφερειακι ανάπτυξθ 

o Σ ρόλοσ του ανκρϊπινου δυναμικοφ ςτθν περιφερειακι και τοπικι ανάπτυξθ 

o Υαραγωγικι εξειδίκευςθ και περιφερειακι ανάπτυξθ 
Σρόποσ αξιολόγθςθσ: Γραπτι εξζταςθ με φάκελο ςε μελζτθ περίπτωςθσ. 
 

3.5.3.2.7 Γεωχωρικι Πλθροφορία και Τποςτιριξθ Αποφάςεων ςε Επίπεδο ΟΣΑ  

κοπόσ και ςτόχοσ 

Ψο εργαςτθριακό αυτό μάκθμα επιδιϊκει να εξοικειϊςει τουσ ςπουδαςτζσ/ ςτριεσ με τα ςφγχρονα 

ςυςτιματα και εργαλεία διαχείριςθσ γεωχωρικισ πλθροφορίασ, ϊςτε να είναι ικανοί/ ζσ να τα 

αξιοποιιςουν κατά τθ λιψθ αποφάςεων ςχετικά με χωρικά κζματα ςτουσ ΣΨΑ. 

 

υνοπτικι περιγραφι και κεματικζσ ενότθτεσ 

Ψα κζματα που πραγματεφεται το μάκθμα αφοροφν: 

 Ψα γεωχωρικά δεδομζνα και τα γεωχωρικά ςυςτιματα ςτον διεκνι, ευρωπαϊκό και ελλθνικό 
χϊρο. 

 Ψα γεωχωρικά ςυςτιματα μζςω διαδικτφου. 

 Ψα λογιςμικά WEBGIS (Άςκθςθ 1: Εξοικείωςθ με εφαρμογι Ξτθματολογίου ktimanet). 

 Ψισ Βάςεισ Γεωχωρικϊν Δεδομζνων (Άςκθςθ 2: Άςκθςθ Αξιοποίθςθσ Γεωβάςθσ). 

 Ψισ βαςικζσ αρχζσ χαρτογραφίασ (Επίδειξθ λογιςμικοφ, επίδειξθ ΓΧΥ ςε επίπεδο ΣΨΑ). 
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Σρόποσ αξιολόγθςθσ: Εκπόνθςθ και παρουςίαςθ ατομικισ/ομαδικισ εργαςίασ (70% και 30% αντίςτοιχα) 

 
 

3.5.3.2.8 ΕΡΓΑΣΘΡΙΟ: Ο Ρόλοσ του υνθγόρου του Πολίτθ ςε Θζματα 

Περιφερειακισ και Σοπικισ Διοίκθςθσ  

κοπόσ και ςτόχοσ 

Χτο εργαςτιριο κα παρουςιαςτοφν περιπτϊςεισ προςφυγϊν ςτον Χυνιγορο του Υολίτθ που 

ςχετίηονται με τθν Υεριφερειακι διοίκθςθ και τθν Ψοπικι Αυτοδιοίκθςθ. Σ ςτόχοσ του Εργαςτθρίου είναι 

διπλόσ: να παρουςιάςει τθ διαμεςολαβθτικι δράςθ του Χυνθγόρου του Υολίτθ ςτο ςθμαντικό πεδίο τθσ 

αυτοδιοίκθςθσ, αλλά και να αποτελζςει πθγι πλθροφόρθςθσ για τα ευρφτερα προβλιματα του κεςμοφ τθσ 

Ψοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ. 

Παράδειγμα μελζτθσ εφαρμογισ:  

Υροςφυγι ςτον Χυνιγορο του Υολίτθ ςε κζματα περιφερειακισ διοίκθςθσ 

Σρόποσ αξιολόγθςθσ: Γραπτι εξζταςθ με φάκελο ςε μελζτθ περίπτωςθσ 

 
 

3.5.3.2.9 ΕΡΓΑΣΘΡΙΟ: Κρατικι Εποπτεία ςτουσ Οργανιςμοφσ Σοπικισ 

Αυτοδιοίκθςθσ. Πρακτικά Ηθτιματα και Μελζτθ Περιπτϊςεων.  

κοπόσ και ςτόχοσ 

Ψο μάκθμα – εργαςτιριο αποςκοπεί ςτθν εξοικείωςθ των ςπουδαςτϊν/ςτριϊν με τθν ζννοια και 

τθν εφαρμογι τθσ κρατικισ εποπτείασ επί των ΣΨΑ και τον διοικθτικό ζλεγχο τθσ δράςθσ τουσ ςτθν Ελλάδα 

Απϊτεροσ ςτόχοσ του είναι να κατανοιςουν οι ςπουδαςτζσ/ςτριεσ τθν ζννοια τθσ διοικθτικισ εποπτείασ, το 

υφιςτάμενο κεςμικό πλαίςιο που τθ διζπει κακϊσ και να μποροφν να ζχουν τισ βαςικζσ γνϊςεισ για τθν 

άςκθςθ του διοικθτικοφ ελζγχου ςτον αϋ και βϋ βακμό τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ. 

υνοπτικι περιγραφι και κεματικζσ ενότθτεσ 

Χτο μάκθμα παρουςιάηεται το ιςχφον κεςμικό πλαίςιο του ςυςτιματοσ Εποπτείασ ςτθν Ψοπικι 

Αυτοδιοίκθςθ, το κεωρθτικό πλαίςιο τθσ Εποπτείασ, θ οργανωτικι δομι και λειτουργία των υπθρεςιϊν που 

αςκοφν τον ζλεγχο νομιμότθτασ ςτουσ ΣΨΑ. Υζραν τθσ ανάπτυξθσ του κεωρθτικοφ πλαιςίου, το μάκθμα 

επικεντρϊνεται ςτον ζλεγχο τθσ νομιμότθτασ τθσ διοικθτικισ δράςθσ των ΣΨΑ, κακϊσ και ςτον πεικαρχικό 

ζλεγχο των αιρετϊν ΣΨΑ, ζτςι όπωσ αποτυπϊνονται ςε πρακτικζσ εφαρμογζσ και μελζτεσ περίπτωςθσ (από 

τθ διοίκθςθ και τθ νομολογία). 
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Ψο μάκθμα ςυνδυάηει τισ κεωρθτικζσ προςεγγίςεισ με τισ μελζτεσ περίπτωςθσ ι/και τισ πρακτικζσ 

εφαρμογζσ/προςομοιϊςεισ. Ενδεικτικά αναφζρονται τα ακόλουκα πεδία: 

o μορφζσ ελζγχου διοικθτικισ δράςθσ των ΣΨΑ 
 

o ζλεγχοσ νομιμότθτασ επί των πράξεων των ΣΨΑ 
 

o ζλεγχοσ νομιμότθτασ επί των προςϊπων των ΣΨΑ (πεικαρχικόσ ζλεγχοσ αιρετϊν τθσ τοπικισ 
αυτοδιοίκθςθσ) 

Σρόποσ αξιολόγθςθσ: Γραπτι εξζταςθ με φάκελο ςε μελζτθ περίπτωςθσ. 

 
 

3.5.3.2.10 Κλιματικι Αλλαγι & Σοπικι Αυτοδιοίκθςθ   

Θ ςυμβολι των ΣΨΑ ςτθν πράςινθ ανάπτυξθ και τθν κλιματικι ουδετερότθτα είναι ςθμαντικι τόςο 

ςε επίπεδο αναπτυξιακοφ προγραμματιςμοφ, όςο και ςε επίπεδο άςκθςθσ τομεακϊν αρμοδιοτιτων, 

επιφζροντασ μείωςθ τθσ περιβαλλοντικισ επιβάρυνςθσ από τθν επίτευξθ οικονομιϊν κλίμακασ και από τθν 

αποτελεςματικότερθ άςκθςθ αρμοδιοτιτων ςε τομείσ όπωσ θ ενζργεια, οι υδάτινοι πόροι, οι εκπομπζσ 

αερίων του κερμοκθπίου κλπ. 

Θ Ψοπικι Αυτοδιοίκθςθ ζχει υπό τον ζλεγχο τθσ - μζςα από το ςφνκετο ρόλο των αρμοδιοτιτων τθσ 

- ζνα ςθμαντικό αρικμό δθμοτικϊν κτιρίων, δθμοτικϊν οχθμάτων, αλλά και υπθρεςιϊν και δραςτθριοτιτων 

(πχ δθμοτικόσ φωτιςμόσ) που - αναλόγωσ τθσ κατάςταςθσ των – μπορεί να ζχουν ςθμαντικό ανκρακικό 

αποτφπωμα 

Χυμπλθρωματικά με τα παραπάνω, αναφζρεται και το γνωςτό «Χφμφωνο των Δθμάρχων»   

(Covenant of Mayors)  https://www.eumayors.eu/   που αφορά μια φιλόδοξθ πρωτοβουλία ςτον αγϊνα 

κατά τθσ κλιματικισ αλλαγισ, θ οποία δεςμεφει τουσ εμπλεκόμενουσ ευρωπ. διμουσ ςτθν υπζρβαςθ των 

ευρωπ. ςτόχων για το κλίμα και τθν ενζργεια. Θ μετάβαςθ ςτθν κλιματικι ουδετερότθτα μπορεί να φζρει 

πολλά οικονομικά οφζλθ και κζςεισ εργαςίασ ςτισ τοπικζσ οικονομίεσ, να βελτιϊνοντασ τθν ποιότθτα ηωισ 

των πολιτϊν. Χε πρόςφατο ζλεγχο τθσ ςχετικισ ιςτοςελίδασ, αναφζρονται 228 ελλθνικοί ΣΨΑ που ζχουν 

εκελοντικά υπογράψει κάποιου είδουσ δζςμευςθ για τθν καταπολζμθςθ τθσ κλιματικισ αλλαγισ.     

Σρόποσ αξιολόγθςθσ: Εκπόνθςθ εργαςίασ (30%) και γραπτι εξζταςθ (70%) 

 

https://www.eumayors.eu/
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3.5.3.2.11 Περιβαλλοντικζσ Πολιτικζσ – Διαχείριςθ Φυςικοφ και Πολιτιςτικοφ 

Περιβάλλοντοσ. Διαχείριςθ Τδάτων  

 

κοπόσ και ςτόχοσ  

Χκοπόσ του μακιματοσ είναι θ εξζταςθ τθσ περιβαλλοντικισ πολιτικισ ωσ μζςου ολοκλθρωμζνθσ 

ανάπτυξθσ και θ ςυμβολι τθσ ςτθ διαμόρφωςθ των τομεακϊν και περιφερειακϊν πολιτικϊν. Επίςθσ, θ 

διερεφνθςθ και θ κατανόθςθ των ςφνκετων αλλθλεξαρτιςεων μεταξφ των αναπτυξιακϊν διαδικαςιϊν, τθσ 

διαχείριςθσ του περιβάλλοντοσ και του χωρικοφ ςχεδιαςμοφ. Ξφριο ςτοιχείο για τθν άςκθςθ μιασ 

ςφγχρονθσ περιβαλλοντικισ πολιτικισ είναι θ διαχείριςθ των διαφόρων ςτοιχείων του φυςικοφ και 

πολιτιςτικοφ περιβάλλοντοσ. Επί μζρουσ πτυχζσ αυτισ τθσ διαχείριςθσ είναι, μεταξφ άλλων,  θ διαχείριςθ 

του φυςικοφ περιβάλλοντοσ, των υδάτων, των αποβλιτων, θ εναλλακτικι διαχείριςθ αλλά και θ διαχείριςθ 

του πολιτιςτικοφ περιβάλλοντοσ, το οποίο, μαηί με το φυςικό περιβάλλον, προςτατεφεται από το άρκρο 24 

του Χυντάγματοσ. 

Ειδικότερα, θ ςυμβολι τθσ ορκισ διαχείριςθσ ςτθν προςταςία του φυςικοφ και πολιτιςτικοφ 

περιβάλλοντοσ, κακϊσ και θ κατανόθςθ των βαςικϊν μεκόδων και τεχνικϊν διαχείριςθσ, οι οποίεσ 

διαφοροποιοφνται κατά περίπτωςθ και που ωςτόςο   εδράηονται όλεσ ςτισ αρχζσ τθσ βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ, 

τθσ πρόλθψθσ, και τθσ προφφλαξθσ. 

υνοπτικι περιγραφι και κεματικζσ ενότθτεσ 

Χτο μάκθμα δίνεται ζμφαςθ ςε ηθτιματα που άπτονται: α) των περιβαλλοντικϊν πολιτικϊν ςε 

διεκνζσ επίπεδο και ςε επίπεδο ΕΕ, β) τθσ προςταςίασ του περιβάλλοντοσ ςτον χωρικό ςχεδιαςμό (εκτίμθςθ 

περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων από ζργα, δραςτθριότθτεσ, ςχζδια, προγράμματα), γ) τθσ διαχείριςθσ του 

περιβάλλοντοσ ςτθν Ελλάδα (με εςτίαςθ ςε ηθτιματα που ςυνδζονται με τθν προςταςία τθσ φφςθσ και τθν 

κλιματικι αλλαγι).  

Σρόποσ αξιολόγθςθσ: Γραπτι εξζταςθ με φάκελο ςε μελζτθ περίπτωςθσ 
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3.6 TMHMA ΤΠΘΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘ ΦΡΟΝΣΙΔΑ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΟΙΚΘΘ 

ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘ ΠΟΛΙΣΙΚΘ 

3.6.1 ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΘ ΕΙΔΙΚΘ ΦΑΘ ΠΟΤΔΩΝ ΣΟΤ ΣΜΘΜΑΣΟ ΤΠΘΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ 

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘ ΦΡΟΝΣΙΔΑ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΟΙΚΘΘ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘ ΠΟΛΙΣΙΚΘ  

Ψο Ψμιμα Ξοινωνικισ Φροντίδασ είναι από τα πιο παλαιά Ψμιματα τθσ Χχολισ, αν και ζχει αλλάξει 

αρκετζσ φορζσ τίτλο μζχρι ςιμερα (Ξοινωνικισ Διοίκθςθσ, Φορζων Ξοινωνικισ Υολιτικισ κ.α.). Απευκφνεται 

ςε αυτοφσ που κα ςτελεχϊςουν τα Ωπουργεία Εργαςίασ και Ξοινωνικϊν Ωποκζςεων, Πετανάςτευςθσ και 

Αςφλου, φορείσ όπωσ ο ΣΑΕΔ, ΕΦΞΑ, Γ.Γ .Λςότθτασ κ.α., αλλά και αντίςτοιχα τμιματα τθσ Ψοπικισ  

Αυτοδιοίκθςθσ.  

Ψο Υρόγραμμα τθσ Ειδικισ Φάςθσ Χπουδϊν εςτιάηει ςτθν εφαρμοςμζνθ και εξειδικευμζνθ γνϊςθ 

και αποςκοπεί ςτθν ανάπτυξθ των επιςτθμονικϊν δεξιοτιτων και τθν υψθλοφ επιπζδου επαγγελματικι 

κατάρτιςθ των εκπαιδευομζνων, κακϊσ και ςτθν προετοιμαςία τουσ για τισ κζςεισ για τισ οποίεσ 

προορίηονται. Ψο πρόγραμμα του Ψμιματοσ αναςχεδιάςτθκε με νζα και περιςςότερα «ειδικά» γνωςτικά 

αντικείμενα, υπό μορφι μακθμάτων / εργαςτθρίων. 

Θ Υρϊτθ Φάςθ Πακθμάτων Εξειδίκευςθσ περιλαμβάνει μακιματα, εργαςτιρια, θμερίδεσ, 

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

εργαςτθρίων, είναι δυνατό να ανατίκεται ςτουσ εκπαιδευόμενουσ θ εκπόνθςθ εργαςιϊν και αςκιςεων. 

Ψα μακιματα και τα εργαςτιρια τθσ Υρϊτθσ Ειδικισ Φάςθσ Χπουδϊν παρζχουν ςτουσ/ςτισ 

εκπαιδευόμενουσ/εσ, πζρα από το ςυγκεκριμζνο γνωςτικό αντικείμενο, ςχετικό με τθ κατεφκυνςθ του 

Ψμιματοσ, ζνα διεπιςτθμονικό υπόβακρο και ζνα πλαίςιο αρχϊν. Πζςω τθσ εφαρμογισ καινοτόμων 

εκπαιδευτικϊν μεκόδων, οι εκπαιδευόμενοι/εσ εξοικειϊνονται με τισ κεμελιϊδεισ αρχζσ άςκθςθσ δθμόςιασ 

πολιτικισ ςε μίκρο και μάκρο επίπεδο και αποκτοφν ςφγχρονθ διοικθτικι αντίλθψθ.  

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

θμερίδεσ, διαλζξεισ, εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ και άλλεσ δραςτθριότθτεσ. 

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

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

ςυμμετοχι των εκπαιδευομζνων, θ οποία ςυνίςταται ςτθν εκπόνθςθ ςυλλογικϊν ι μθ εργαςιϊν/ 

αςκιςεων, ςτθν παρουςίαςθ και υποςτιριξι τουσ και ςτθ ςυμμετοχι τουσ ςτο διάλογο που προκφπτει. 
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3.6.2     ΠΙΝΑΚΑ ΜΑΘΘΜΑΣΩΝ ΣΘ ΕΙΔΙΚΘ ΦΑΘ ΠΟΤΔΩΝ ΣΟΤ ΣΜΘΜΑΣΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘ 

ΦΡΟΝΣΙΔΑ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΟΙΚΘΘ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘ ΠΟΛΙΣΙΚΘ 

Χτον πίνακα που ακολουκεί δίνονται τα μακιματα τθσ ειδικισ φάςθσ του τμιματοσ Ξοινωνικισ 

Φροντίδασ - Υρόγραμμα Διοίκθςθσ Σργανιςμϊν Ξοινωνικισ Υολιτικισ. 
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Υίνακασ μακθμάτων τθσ Ειδικισ  Φάςθσ Χπουδϊν του τμιματοσ κοινωνικισ φροντίδασ – Υρόγραμμα διοίκθςθσ οργανιςμϊν κοινωνικισ πολιτικισ του 

Υρογράμματοσ Χπουδϊν τθσ 29θσ Εκπ. Χειράσ τθσ ΕΧΔΔΑ 

Α ΕΙΔΙΚΘ ΦΑΘ ΠΟΤΔΩΝ 

ΑΑ  Σίτλοσ Μακιματοσ 
Ϊρεσ 

Διδαςκαλίασ 
Σρόποσ Αξιολόγθςθσ 

Ϊρεσ 

Αξιολόγθςθσ 

1.   Ζλεγχοσ Διοικθτικισ Δράςθσ – Εςωτερικόσ ‘Ζλεγχοσ 32 Γραπτι Εξζταςθ 2 

2.   Δθμόςιεσ Χυμβάςεισ-ΕΧΘΔΘΧ 32 Γραπτι Εξζταςθ 2 

3.   Υαρακολοφκθςθ και ζλεγχοσ ζργων του Ψαμείου Ανάκαμψθσ 18 Γραπτι Εξζταςθ 2 

4.   Χχεδιαςμόσ και διαχείριςθ προγραμμάτων ΕΧΥΑ (εργαςτιριο) 32 Γραπτι Εξζταςθ 2 

5.   Υλθροφοριακά Χυςτιματα και Βάςεισ Δεδομζνων 24 Χυνεχισ αξιολόγθςθ 

και ατομικι εργαςία 

2 

6.   Διαχείριςθ ζργων και χαρτοφυλακίων (project management) 24 Γραπτι Εξζταςθ 2 

7.   Θλεκτρονικι διαχείριςθ εγγράφων και ψθφιακζσ υπογραφζσ  14 Γραπτι Εξζταςθ 2 

8.   Αποτφπωςθ, Ποντελοποίθςθ, Υροτυποποίθςθ Ξαι Διαχείριςθ Διοικθτικϊν Διαδικαςιϊν 

– Εκνικι Υολιτικι Διαδικαςιϊν 

27 
Σμαδικι εργαςία 

2 

9.   Χφνταξθ και προτυποποίθςθ δθμοςίων εγγράφων  18 Γραπτι Εξζταςθ 2 

10.   Αγγλικι Γλϊςςα 27 Γραπτι Εξζταςθ 2 

11.   Δεφτερθ ζνθ Γλϊςςα (Γαλλικά ι Γερμανικά ι Λταλικά ι Λςπανικά) 27 Επάρκεια  2 

12.   Ωπερεκνικι κοινωνικι πολιτικι 28 Γραπτι Εξζταςθ 2 
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13.   Ξοινωνικι πολιτικι και κοινωνικι προςταςία – εξελίξεισ και τάςεισ 24 Γραπτι Εξζταςθ 2 

14.   Κεςμοί και πολιτικζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ 24 Γραπτι Εξζταςθ 2 

15.   Ξοινωνικι πρόνοια 24 Γραπτι Εξζταςθ 2 

16.   Ξοινωνικόσ αποκλειςμόσ και πολιτικζσ κοινωνικισ ζνταξθσ ςε ευρωπαϊκό και εκνικό 

επίπεδο 
16 

Γραπτι Εξζταςθ 2 

ΤΝΟΛΟ: 391 ΤΝΟΛΟ: 32 

Β ΕΙΔΙΚΘ ΦΑΘ ΠΟΤΔΩΝ 

ΑΑ  Σίτλοσ Μακιματοσ 
Ϊρεσ 

Διδαςκαλίασ 
Σρόποσ Αξιολόγθςθσ 

Ϊρεσ 

Αξιολόγθςθσ 

1.   Ξυβερνοαςφάλεια ςτθ Δθμόςια Διοίκθςθ 18 
Γραπτι Εξζταςθ 

2 

2.   Διαχείριςθ και ςτατιςτικι ανάλυςθ δεδομζνων 21 Γραπτι εξζταςθ  2 

3.   Υροςταςία Δεδομζνων Υροςωπικοφ Χαρακτιρα και Ανοιχτά Δεδομζνα ςτθ Δθμόςια 

Διοίκθςθ 
18 Γραπτι εξζταςθ  2 

4.   Αγγλικι Γλϊςςα 24 Γραπτι Εξζταςθ 2 

5.   
Δεφτερθ ζνθ Γλϊςςα (Γαλλικά ι Γερμανικά ι Λταλικά ι Λςπανικά) 

24 Επάρκεια 2 

6.   Σικονομικά τθσ κοινωνικισ πολιτικισ 24 Γραπτι Εξζταςθ 2 

7.   Υολιτικζσ απαςχόλθςθσ και εργαςιακζσ ςχζςεισ ςε εκνικό και υπερεκνικό επίπεδο 27 Γραπτι Εξζταςθ 2 

8.   Ξοινωνικι και αλλθλζγγυα οικονομία 28 Γραπτι Εξζταςθ 2 

9.   Πεταναςτευτικι και προςφυγικι πολιτικι 21 Εργαςία 2 
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10.   Ενςωμάτωςθ Πεταναςτϊν και Υροςφφγων ςτα Αςτικά Ξζντρα  21 Γραπτι Εξζταςθ 2 

11.   Ξοινωνικόσ ςχεδιαςμόσ και αξιολόγθςθ κοινωνικϊν προγραμμάτων 21 Γραπτι Εξζταςθ 2 

12.   Διοίκθςθ κοινωνικϊν υπθρεςιϊν 18 Γραπτι Εξζταςθ 2 

ΤΝΟΛΟ: 265 ΤΝΟΛΟ: 24 

ΤΝΟΛΟ 289 
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3.6.3 ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΘΜΑΣΩΝ ΣΘ ΕΙΔΙΚΘ ΦΑΘ ΣΟΤ ΣΜΘΜΑΣΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘ ΦΡΟΝΣΙΔΑ - 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΟΙΚΘΘ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘ ΠΟΛΙΣΙΚΘ 

3.6.3.1 Α ΕΙΔΙΚΗ ΦΑΣΗ 

3.6.3.1.1  Τπερεκνικι Κοινωνικι Πολιτικι 

κοπόσ και ςτόχοσ 

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

κεςμοφσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, θ απόκτθςθ γνϊςεων για τισ βαςικζσ ταξινομιςεισ τθσ ανεργίασ και των 

πολιτικϊν απαςχόλθςθσ, κακϊσ και θ κεωρθτικι και εμπειρικι ανάλυςθ των κυριάρχων πολιτικϊν 

απαςχόλθςθσ και εργαςιακϊν ςχζςεων ςε εκνικό και υπερεκνικό επίπεδο. Λδιαίτερθ ζμφαςθ δίνεται ςτισ 

ςφγχρονεσ προκλιςεισ που αντιμετωπίηει ςιμερα θ αγορά εργαςίασ (πχ. παγκοςμιοποίθςθ, μετάβαςθ ςτθ 

μεταβιομθχανικι κοινωνία, ευρωπαϊκι ολοκλιρωςθ, μετανάςτευςθ, δθμογραφικι γιρανςθ κλπ.), ςτισ 

επιπτϊςεισ τθσ οικονομικισ κρίςθσ ςτθν αγορά εργαςίασ (ανεργία και ιδιαίτερα μακροχρόνια, ανεργία, 

επιςφαλισ εργαςία, εργαςιακι φτϊχεια κλπ.) κακϊσ και ςτισ κυριότερεσ μεταρρυκμίςεισ και τάςεισ 

πολιτικισ που προωκοφνται τα τελευταία χρόνια ςε εκνικό, ευρωπαϊκό (πχ. κεςμικό πλαίςιο Ε.Ε. και 

Ευρωπαϊκι Χτρατθγικι Απαςχόλθςθσ), αλλά και διεκνζσ επίπεδο (κυρίωσ ΣΣΧΑ και ΔΣΕ) για τθν 

αντιμετϊπιςι τουσ. 

υνοπτικι περιγραφι και κεματικζσ ενότθτεσ 

Ψο μάκθμα περιλαμβάνει ενδεικτικά τισ ακόλουκεσ ενότθτεσ: (α) Ειςαγωγι ςτισ βαςικζσ ζννοιεσ και 

κεςμοφσ ςτθν αγορά εργαςίασ, (β) Ψαξινομιςεισ ανεργίασ και πολιτικϊν απαςχόλθςθσ, (γ) Ψο κεςμικό 

πλαίςιο άςκθςθσ τθσ πολιτικισ απαςχόλθςθσ και εργαςιακϊν ςχζςεων ςτθν Ε.Ε. (δ) Θ Ευρωπαϊκι 

Χτρατθγικι Απαςχόλθςθσ ωσ του βαςικοφ εργαλείου τθσ ΕΕ για τθν προϊκθςθ και τον ςυντονιςμό των 

πολιτικϊν απαςχόλθςθσ και εργαςιακϊν ςχζςεων των κρατϊν μελϊν, (ε) Σι βαςικζσ κατευκφνςεισ και 

ςυςτάςεισ των διεκνϊν οργανιςμϊν (κυρίωσ ΣΣΧΑ και ΔΣΕ) ςχετικά με τα ηθτιματα πολιτικϊν 

απαςχόλθςθσ και εργαςιακϊν ςχζςεων, κακϊσ και τον βακμό επιρροισ τουσ ςτθ διαμόρφωςθ των 

πολιτικϊν ςε εκνικό επίπεδο, (ςτ) Θ ανάλυςθ των διαχρονικϊν ιδιαιτεροτιτων τθσ ελλθνικισ αγοράσ 

εργαςίασ και του πλαιςίου υλοποίθςθσ των πολιτικϊν απαςχόλθςθσ και εργαςιακϊν ςχζςεων πριν από τθν 

οικονομικι κρίςθ και (η) Σι επιπτϊςεισ τθσ κρίςθσ ςτθν ελλθνικι αγορά εργαςίασ , κακϊσ και οι κυριότερεσ 

μεταρρυκμίςεισ και τάςεισ πολιτικισ που προωκοφνται τα τελευταία χρόνια ςτο εκνικό επίπεδο, υπό τθν 

επιρροι των διεκνϊν προγραμμάτων δθμοςιονομικισ προςαρμογισ, για τθν αντιμετϊπιςι τουσ. 

Σρόποσ αξιολόγθςθσ: Γραπτι εξζταςθ 
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3.6.3.1.2  Κοινωνικι Πολιτικι και Κοινωνικι Προςταςία: Εξελίξεισ και Σάςεισ  

κοπόσ και ςτόχοσ  

Χτόχοσ του μακιματοσ είναι θ γνωριμία με το διεπιςτθμονικό γνωςτικό αντικείμενο τθσ Ξοινωνικισ 

Υολιτικισ και τισ ςχετικζσ πολιτικζσ, που λειτουργοφν ςτθν κατεφκυνςθ τθσ κοινωνικισ δικαιοςφνθσ και 

αλλθλεγγφθσ, ςτθ διαχρονικι και ςυγχρονικι διάςταςι του, ςε κεωρθτικό και πρακτικό, εκνικό και διεκνζσ 

επίπεδο. Χτο πλαίςιο του μακιματοσ, κα παρουςιαςτοφν οι ανιςότθτεσ και οι διακρίςεισ ςτθν κοινωνία και 

ςτθ Δθμόςια Διοίκθςθ, το νομικό πλαίςιο απαγόρευςισ τουσ και οι δράςεισ για τθν καταπολζμθςι τουσ.  

Απϊτεροσ ςτόχοσ του μακιματοσ είναι θ ανάπτυξθ κριτικισ αντίλθψθσ για τον ρόλο τθσ Δθμόςιασ 

Διοίκθςθσ ςε μία ςφγχρονθ δθμοκρατικι πολιτεία.  

υνοπτικι περιγραφι και κεματικζσ ενότθτεσ 

Ψο μάκθμα περιλαμβάνει δφο πτυχζσ. Χε κεωρθτικό επίπεδο, ωσ ακαδθμαϊκό αντικείμενο, 

αναφζρεται ςτθ μελζτθ, τθ διερεφνθςθ και τθν ερμθνεία τθσ Ξοινωνικισ Υολιτικισ. Χε εφαρμοςμζνο 

επίπεδο, ωσ πεδίο κοινωνικισ παρζμβαςθσ, αναφζρεται ςτθ διαμόρφωςθ και τθν άςκθςθ κοινωνικϊν 

πολιτικϊν. Χτο πλαίςιο αυτό διαμορφϊνεται θ κεματολογία των μακθμάτων όπου παρουςιάηονται θ ζννοια 

και ο ρόλοσ τθσ Ξοινωνικισ Υολιτικισ, οι αρχζσ και οι αξίεσ τθσ Ξοινωνικισ Υολιτικισ, τα πεδία τθσ 

Ξοινωνικισ Υολιτικισ, θ ιςτορία του κράτουσ ευθμερίασ και οι βαςικοί παράγοντεσ εξζλιξθσ του, μοντζλα 

και κεωρίεσ ευθμερίασ, ο ρόλοσ τθσ ιδεολογίασ ςτθν Ξοινωνικι Υολιτικι, βαςικζσ ζννοιεσ όπωσ θ ανάγκθ, θ 

φτϊχεια, τα κοινωνικά δικαιϊματα, κ.λπ. 

Σρόποσ αξιολόγθςθσ: Γραπτι εξζταςθ  

 

3.6.3.1.3 Θεςμοί και Πολιτικζσ Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ  

κοπόσ και ςτόχοσ  

Χτόχοσ του μακιματοσ θ απόκτθςθ γνϊςεων και πρακτικισ εμπειρίασ όςον αφορά το κεςμικό 

πλαίςιο και τισ πολιτικζσ τθσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ. Υαράλλθλα, διερευνϊνται οι μελλοντικζσ προοπτικζσ 

τουσ ςε εκνικό και υπερεκνικό επίπεδο. 

 

υνοπτικι περιγραφι και κεματικζσ ενότθτεσ 
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Ψο μάκθμα περιλαμβάνει ενδεικτικά τισ ακόλουκεσ ενότθτεσ: Γενικζσ αρχζσ και βαςικζσ διαςτάςεισ 

του κεςμοφ τθσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ– Υαραδοςιακζσ και εναλλακτικζσ προςεγγίςεισ για τθν τυποποίθςθ 

και το περιεχόμενο του κεςμοφ –Θ ιςτορικι εξζλιξθ και κατοχφρωςθ του κεςμοφ τθσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ 

ςτθν Ελλάδα –Χυςτιματα κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςτθν Ελλάδα – Κεςμικό πλαίςιο κοινωνικισ αςφάλιςθσ – 

Αςφαλιςτικζσ παροχζσ – Υροοπτικζσ εξζλιξθσ του κεςμοφ ςε εκνικό και υπερεκνικό επίπεδο.  

Σρόποσ αξιολόγθςθσ: Γραπτι εξζταςθ 

 

3.6.3.1.4  Κοινωνικι Πρόνοια  

κοπόσ και ςτόχοσ  

Σ ςτόχοσ του μακιματοσ είναι θ εξζταςθ του περιεχομζνου και θ ανάδειξθ των παραγόντων που 

ςυνζβαλαν ςτθ μεταρρυκμιςτικι διαδικαςία του ελλθνικοφ ςυςτιματοσ κοινωνικισ πρόνοιασ τισ δφο 

τελευταίεσ δεκαετίεσ. Χτο πλαίςιο αυτό, επιδιϊκεται θ εξαςφάλιςθ τθσ πρόςλθψθσ εξειδικευμζνων 

γνϊςεων για το κεςμικό πλαίςιο που διζπει τθν οργάνωςθ και ανάπτυξθ του ςυςτιματοσ κοινωνικισ 

πρόνοιασ ςτθν Ελλάδα, κακϊσ και για τουσ μθχανιςμοφσ κεμελίωςθσ δικαιωμάτων των ευπακϊν ομάδων 

του πλθκυςμοφ ςε προνοιακζσ παροχζσ και υπθρεςίεσ, ϊςτε οι ςπουδαςτζσ/ςτριεσ να εξοικειωκοφν με το 

περιβάλλον λειτουργίασ των φορζων παροχισ κοινωνικϊν υποςτθρικτικϊν υπθρεςιϊν. 

Θ κατανόθςθ των βαςικϊν ρυκμίςεων του κανονιςτικοφ πλαιςίου που διζπει τθν οργάνωςθ και 

λειτουργία του εκνικοφ ςυςτιματοσ κοινωνικισ πρόνοιασ κα επιτρζψει τόςο τθν προςαρμογι των 

ςπουδαςτϊν/ςτριων ςτισ γνωςτικζσ απαιτιςεισ του προγράμματοσ ςπουδϊν τθσ Ε.Χ.Δ.Δ.Α., όςο και τθν 

απόκτθςθ βαςικϊν δεξιοτιτων για τθ μελλοντικι τουσ απαςχόλθςθ ςε υπθρεςίεσ του ςυςτιματοσ 

κοινωνικισ πρόνοιασ. 

Επιπλζον, μζςω τθσ παρουςίαςθσ των εξωτερικϊν -ευρωπαϊκισ προζλευςθσ- πιζςεων και των 

προκλιςεων που αντιμετωπίηει το κράτοσ πρόνοιασ, ωσ αποτζλεςμα τθσ παρατεταμζνθσ οικονομικισ 

φφεςθσ, κα αναηθτθκοφν οι προοπτικζσ αναςυγκρότθςισ του Εκνικοφ Χυςτιματοσ Ξοινωνικισ Υρόνοιασ. 

Χτο πλαίςιο αυτό οι ςπουδαςτζσ/ςτριεσ κα εξοικειωκοφν με τισ νζεσ ςυνκικεσ που διαμορφϊνονται ςτον 

τομζα τθσ κοινωνικισ πρόνοιασ, τα διλιμματα και προβλιματα που προκφπτουν, αλλά και τουσ νζουσ 

προςανατολιςμοφσ και ορίηοντεσ που διανοίγονται. 

Ωπ’ αυτι τθν ζννοια απϊτερο ςτόχο του μακιματοσ αποτελεί να γίνει αντιλθπτι θ διαδικαςία 

μετεξζλιξθσ του τομζα κοινωνικισ πρόνοιασ, ωσ αποτζλεςμα ευρφτερων κοινωνικϊν και οικονομικϊν 

δεδομζνων, που διαμορφϊνονται ςε διεκνζσ επίπεδο και μεταβάλλουν τόςο τον χαρακτιρα του 
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κοινωνικοφ κράτουσ, όςο και τον τρόπο που αντιλαμβανόμαςτε τθν ευκφνθ τθσ κοινωνίασ απζναντι ςτουσ 

λιγότερο προνομιοφχουσ ςυνανκρϊπουσ μασ. 

 

υνοπτικι περιγραφι και κεματικζσ ενότθτεσ 

Από πλευράσ περιεχομζνου το μάκθμα με τίτλο «Ξοινωνικι Υρόνοια» εςτιάηει ςτθν ανάδειξθ τθσ 

ςφγχρονθσ προβλθματικισ για τθ μεταρρφκμιςθ του τομζα κοινωνικισ πρόνοιασ ςτθν Ελλάδα, το νζο 

αναπτυξιακό ρόλο που καλείται να διαδραματίςει και τθν προοπτικι μετεξζλιξισ του προσ τθν κατεφκυνςθ 

τθσ ενεργθτικισ ζνταξθσ. Χτο μάκθμα κα πραγματοποιθκεί ςφντομθ περιοδολόγθςθ τθσ κεςμικισ 

διαρρφκμιςθσ του εκνικοφ ςυςτιματοσ κοινωνικισ πρόνοιασ και των υποςυςτθμάτων του, όπωσ για 

παράδειγμα του Εκνικοφ Χυςτιματοσ Ξοινωνικισ Φροντίδασ (Ε.Χ.Ξ.Φ.). Επιπλζον, προκειμζνου να 

αποςαφθνιςτοφν τα αίτια που οδιγθςαν ςτθν αναπροςαρμογι του, υπό το βάροσ των οικονομικϊν και 

κοινωνικϊν εξελίξεων των τελευταίων δεκαετιϊν, κα παρουςιαςτοφν τα χαρακτθριςτικά των 

εφαρμοηόμενων πολιτικϊν του τομζα κοινωνικισ πρόνοιασ ςτθν Ελλάδα κατά τθν μεταπολίτευςθ. Ζμφαςθ 

κα δοκεί ςτισ δεκαετίεσ του 2000 και 2010 κατά τισ οποίεσ επιχειρείται ο «αναγκαςτικόσ» εξευρωπαϊςμόσ 

τθσ κοινωνικισ πολιτικισ τθσ Ελλάδασ. Υεραιτζρω, κα αναδειχτεί θ υποχρεωτικι αναδιάρκρωςθ του 

εκνικοφ ςυςτιματοσ κοινωνικισ πρόνοιασ, υπό το πρίςμα των μνθμονιακϊν υποχρεϊςεων τθσ Ελλάδασ 

(2010-2018) και των “παρενεργειϊν” τουσ, που αντανακλϊνται τόςο ςτισ βαςικζσ προτεραιότθτεσ του 

Ε.Χ.Ξ.Φ., όςο και ςτα πεδία παρζμβαςισ του. Ψζλοσ, κα παρουςιαςτεί θ επίδραςθ που άςκθςαν τα 

Ευρωπαϊκά Διαρκρωτικά και Επενδυτικά Ψαμεία (Ε.Δ.Ε.Ψ.) ςτθ διακυβζρνθςθ του ελλθνικοφ ςυςτιματοσ 

κοινωνικισ πρόνοιασ που αντανακλάται τόςο ςτθ ςταδιακι διεφρυνςθ των αρμοδιοτιτων των Σ.Ψ.Α. ςτο 

κοινωνικό πεδίο, όςο ςτθν εγκακίδρυςθ του Εκνικοφ Πθχανιςμοφ Χυντονιςμοφ, Υαρακολοφκθςθσ και 

Αξιολόγθςθσ των Υολιτικϊν Ξοινωνικισ Ζνταξθσ και Ξοινωνικισ Χυνοχισ. 

Θεματικζσ ενότθτεσ: 

 Χτάδια εξζλιξθσ και κεςμικό πλαίςιο προνοιακϊν πολιτικϊν 

 Θ τυπολογία των προνοιακϊν πολιτικϊν ςτθν Ελλάδα για τθν καταπολζμθςθ τθσ φτϊχειασ και του 

κοινωνικοφ αποκλειςμοφ ςτθν Ελλάδα 

 Θ επίδραςθ των ευρωπαϊκϊν πολιτικϊν ςτθν ανάπτυξθ του τομζα κοινωνικισ πρόνοιασ ςτθν 

Ελλάδα 

 Σι πολιτικζσ ενεργοφ ζνταξθσ: Ψο ευρωπαϊκό πρότυπο 

 Θ Χυμβολι τθσ Εκνικισ Χτρατθγικισ Ξοινωνικισ Ζνταξθσ ςτθν αναδιάρκρωςθ του τομζα κοινωνικισ 

πρόνοιασ ςτθν Ελλάδα 

 

Σρόποσ αξιολόγθςθσ: Γραπτι εξζταςθ 
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3.6.3.1.5 Κοινωνικόσ Αποκλειςμόσ και Πολιτικζσ Κοινωνικισ Ζνταξθσ ςε 

Ευρωπαϊκό και Εκνικό Επίπεδο  

κοπόσ και ςτόχοσ 

Χκοπόσ του μακιματοσ είναι θ κριτικι εξζταςθ του κοινωνικοφ αποκλειςμοφ ςτο εννοιολογικό-

κεωρθτικό επίπεδο, κακϊσ και ςτο επίπεδο των πολιτικϊν καταπολζμθςισ του. Χτο πλαίςιο αυτό, διερευνά 

τον τρόπο με τον οποίο αναπτφχκθκε θ προβλθματικι του κοινωνικοφ αποκλειςμοφ ςτισ ςφγχρονεσ (μετα-) 

βιομθχανικζσ κοινωνίεσ, εξετάηει τθν προςτικζμενθ αξία του «κοινωνικοφ αποκλειςμοφ», ωσ νζου 

ερμθνευτικοφ εργαλείου, για τθν κατανόθςθ και ανάλυςθ κοινωνικϊν προβλθμάτων, όπωσ οι κοινωνικζσ 

ανιςότθτεσ, θ φτϊχεια, θ ανεργία, θ ανζχεια και θ περικωριοποίθςθ, εξετάηει τισ επιπτϊςεισ τθσ 

παγκοςμιοποίθςθσ ςτθ ςφγχρονθ κατανόθςθ του κοινωνικοφ αποκλειςμοφ, τισ βαςικζσ κοινωνικζσ ομάδεσ 

που πλιττονται από τον κοινωνικό αποκλειςμό και αξιολογεί τισ κυρίαρχεσ πολιτικζσ που αναπτφςςονται ςε 

ευρωπαϊκό και εκνικό επίπεδο για τθν εξάλειψθ του κοινωνικοφ αποκλειςμοφ και τθν προϊκθςθ τθσ 

κοινωνικισ ζνταξθσ. 

υνοπτικι περιγραφι και κεματικζσ ενότθτεσ 

Ψο μάκθμα περιλαμβάνει ενδεικτικά τισ ακόλουκεσ ενότθτεσ: (α) Από τθ φτϊχεια ςτον κοινωνικό 

αποκλειςμό, (β) Ψα βαςικά χαρακτθριςτικά του κοινωνικοφ αποκλειςμοφ, (γ) Αίτια και παράγοντεσ 

κοινωνικοφ αποκλειςμοφ, (δ) Υλθκυςμόσ και ευπακείσ κοινωνικζσ ομάδεσ, (ε) Θ προςτικζμενθ αξία τθσ 

προβλθματικισ του κοινωνικοφ αποκλειςμοφ, (ςτ) Υολιτικζσ, Υρογράμματα, Δράςεισ και εργαλεία 

καταπολζμθςθσ του κοινωνικοφ αποκλειςμοφ ςε ευρωπαϊκό επίπεδο (Ανοικτι Πζκοδοσ Χυντονιςμοφ, Θ 

Ευρωπαϊκι Χτρατθγικι για τθν Ξοινωνικι Ζνταξθ, Ευρϊπθ 2020, χρθματοδοτικά εργαλεία κλπ.), (η) Ψο 

κεςμικό και οργανωτικό πλαίςιο των πολιτικϊν καταπολζμθςθσ του κοινωνικοφ αποκλειςμοφ ςτθν Ελλάδα. 

Σρόποσ αξιολόγθςθσ:  Γραπτι εξζταςθ 

 

3.6.3.2 Β ΕΙΔΙΚΗ ΦΑΣΗ 

3.6.3.2.1 Οικονομικά τθσ Κοινωνικισ Πολιτικισ  

κοπόσ και ςτόχοσ  

Χκοπόσ του μακιματοσ αυτοφ είναι να ειςάγει τουσ ςπουδαςτζσ/ςτριεσ ςτον τρόπο χριςθσ 

οικονομικϊν μεκόδων ςτθ διερεφνθςθ και ερμθνεία κεμάτων που ςχετίηονται με τθν Ξοινωνικι Υολιτικι. 

Δίνεται ζμφαςθ ςτθν κεμελίωςθ και τθν εξαγωγι των βαςικϊν επιχειρθμάτων που αναπτφςςονται ςτθν 
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ανάλυςθ επιμζρουσ κεμάτων τθσ Ξοινωνικισ Υροςταςίασ. Χτόχοσ είναι θ δθμιουργία ςτουσ 

ςπουδαςτζσ/ςτριεσ των κατάλλθλων ερεκιςμάτων για μία κριτικι προςζγγιςθ του ιδιαίτερου ςτίγματοσ 

που δίνει θ οικονομικι επιςτιμθ ςτον ρόλο τθσ Ξοινωνικισ Υροςταςίασ, ζτςι ϊςτε να μποροφν να 

ςχεδιάηουν, να υλοποιοφν και να αξιολογοφν ςχετικζσ πολιτικζσ. Ειδικότερα ςτο ηιτθμα των 

ςυνταξιοδοτικϊν παροχϊν, όπου πρόςφατα το ΧτΕ ζκρινε ότι κάκε μεταρρφκμιςθ κα πρζπει να 

ςυνοδεφεται από αναλογιςτικι μελζτθ που να επεξθγεί και επιβεβαιϊνει τθν ανάγκθ τθσ πρϊτθσ, ξεκινά 

μια νζα εποχι ςτθ χριςθ και αξιοποίθςθ των αναλογιςτικϊν/οικονομικϊν μελετϊν ςτα αςφαλιςτικά 

ςυςτιματα. 

υνοπτικι περιγραφι και κεματικζσ ενότθτεσ 

Ψο μάκθμα περιλαμβάνει ενδεικτικά τισ ακόλουκεσ ενότθτεσ: Ξοινωνικι δικαιοςφνθ και κράτοσ - 

Σικονομικι τθσ Ευθμερίασ - Ξοινωνικζσ και οικονομικζσ ανιςότθτεσ, διανομι και αναδιανομι του 

ειςοδιματοσ, φτϊχεια - Αςφάλιςθ - κοινωνικι αςφάλιςθ - Ξοινωνικι πρόνοια – ςυνταξιοδοτικό ςφςτθμα – 

οικονομικι εξζλιξθ του ςυςτιματοσ τισ τελευταίεσ δεκαετίεσ. 

Σρόποσ αξιολόγθςθσ: Γραπτι εξζταςθ 

 

 

3.6.3.2.2  Πολιτικζσ Απαςχόλθςθσ  και Εργαςιακζσ χζςεισ ςε Εκνικό και 

Τπερεκνικό Επίπεδο  

κοπόσ και ςτόχοσ  

Χκοπόσ και ςτόχοσ του μακιματοσ είναι θ εξζταςθ τθσ κοινωνικισ πολιτικισ τθσ Ευρωπαϊκισ 

Ζνωςθσ ςε ςχζςθ με δφο βαςικζσ διαςτάςεισ τθσ: πρϊτον, ωσ ευρωπαϊκι πολιτικι που ςυγκροτεί τον ενιαίο 

κοινωνικό χϊρο με κεντρικζσ ρυκμίςεισ και δεφτερον, ωσ ευρωπαϊκι πολιτικι ςυντονιςμοφ των εκνικϊν 

πολιτικϊν. Επίςθσ, παρουςιάηεται κεςμικι ανάλυςθ του διεκνοφσ πλαιςίου και των παρεμβάςεων των 

Διεκνϊν Σργανιςμϊν ςτα εκνικά ςυςτιματα κοινωνικισ προςταςίασ. Χτόχοσ του μακιματοσ είναι θ 

απόκτθςθ γνϊςεων για τουσ κεςμοφσ, τουσ κανόνεσ και τισ ρυκμιςτικζσ παρεμβάςεισ (διερεφνθςθ 

υφιςτάμενου νομικοφ και κανονιςτικοφ πλαιςίου) τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και άλλων Διεκνϊν Σργανιςμϊν 

(Σργανιςμόσ Θνωμζνων Εκνϊν, Χυμβοφλιο τθσ Ευρϊπθσ, Διεκνισ Σργάνωςθ Εργαςίασ) ςτουσ τομείσ τθσ 

κοινωνικισ προςταςίασ.  

υνοπτικι περιγραφι και κεματικζσ ενότθτεσ 

Χτο ςκζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ διάςταςθσ, το μάκθμα πραγματεφεται ενδεικτικά τισ ακόλουκεσ 

ενότθτεσ: Θ κοινωνικι κατάςταςθ ςτθν Ε.Ε. – Βαςικζσ ζννοιεσ και κεςμοί για τθ μελζτθ τθσ κοινωνικισ 
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πολιτικισ ςτθν Ευρϊπθ – Ποντζλα κοινωνικισ πολιτικισ ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ – Ψο κεςμικό πλαίςιο 

άςκθςθσ τθσ κοινωνικισ πολιτικισ ςτθν Ε.Ε. – Θ Ανοικτι Πζκοδοσ Χυντονιςμοφ ωσ εργαλείο για τθν 

οικοδόμθςθ τθσ κοινωνικισ διάςταςθσ τθσ Ε.Ε. – Βαςικοί τομείσ άςκθςθσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ξοινωνικισ 

Υολιτικισ (απαςχόλθςθ, κοινωνικι προςταςία, κοινωνικζσ ανιςότθτεσ, φτϊχεια και αποςτζρθςθ,  

κοινωνικι ζνταξθ) – Υολιτικζσ, αρμοδιότθτεσ και τεχνικζσ παρζμβαςθσ του Χυμβουλίου τθσ Ευρϊπθσ ςτα 

εκνικά ςυςτιματα κοινωνικισ αςφάλιςθσ και πρόνοιασ. 

Χτο ςκζλοσ τθσ Διεκνοφσ διάςταςθσ, το μάκθμα πραγματεφεται ενδεικτικά τα ακόλουκα κζματα: 

Διεκνισ ςυγκριτικι ανάλυςθ των ςυςτθμάτων κοινωνικισ προςταςίασ – Υολιτικζσ, αρμοδιότθτεσ και 

τεχνικζσ παρζμβαςθσ του Σργανιςμοφ Θνωμζνων Εκνϊν και τθσ Διεκνοφσ Σργάνωςθσ Εργαςίασ ςτα εκνικά 

ςυςτιματα κοινωνικισ προςταςίασ – Σι κεςμικζσ αρμοδιότθτεσ του ΣΘΕ ςτο πεδίο τθσ κοινωνικισ 

προςταςίασ – Σ ρόλοσ του Σικονομικοφ και Ξοινωνικοφ Χυμβουλίου – Σι κεςμικζσ αρμοδιότθτεσ τθσ ΔΣΕ 

ςτο πεδίο τθσ κοινωνικισ προςταςίασ – Σι μθχανιςμοί παρζμβαςθσ του ΣΘΕ (Διεκνζσ Χφμφωνο για τα 

Σικονομικά, Ξοινωνικά και Υολιτιςτικά Δικαιϊματα, Χφμβαςθ για τα Δικαιϊματα του Υαιδιοφ, Υρότυποι 

Ξανόνεσ για τα Άτομα με Ειδικζσ Ανάγκεσ) – Σι μθχανιςμοί παρζμβαςθσ τθσ ΔΣΕ (Διεκνείσ Χυμβάςεισ 

Εργαςίασ και Χυςτάςεισ). 

Σρόποσ αξιολόγθςθσ: Γραπτι εξζταςθ 

 

3.6.3.2.3  Κοινωνικι και Αλλθλζγγυα Οικονομία 

κοπόσ και ςτόχοσ  

Χτόχοσ του μακιματοσ είναι να περιγράψει τον τομζα τθσ κοινωνικισ και αλλθλζγγυασ οικονομίασ, 

που κεωρείται ο τρίτοσ πόλοσ μεταξφ του ιδιωτικοφ και δθμοςίου τομζα οικονομίασ και αποκτά αυξθμζνθ 

ςθμαςία ςτθ ςφγχρονθ κοινωνικι πολιτικι.   

υνοπτικι περιγραφι και κεματικζσ ενότθτεσ 

Αρχικά, αναλφονται οι βαςικζσ ζννοιεσ τθσ κοινωνικισ και αλλθλζγγυασ οικονομίασ, θ ςθμαςία και 

ςυμβολι τθσ ςτθν παγκόςμια, ευρωπαϊκι και εκνικι οικονομία, οι αρχζσ ςτισ οποίεσ ςτθρίηεται και οι 

κεςμοί μζςω των οποίων λειτουργεί (π.χ., ςυνεταιριςμοί, ςωματεία, ιδρφματα, ΠΞΣ, αλλθλαςφαλιςτικά 

ταμεία, κοινωνικζσ επιχειριςεισ, ενεργειακζσ κοινότθτεσ κ.ο.κ.).  Αναλφεται, ςε γενικζσ γραμμζσ, το 

νομοκετικό πλαίςιο των φορζων (κυρίωσ ςυνεταιριςμϊν και κοινωνικϊν επιχειριςεων) ςτθ χϊρα μασ.  

Δίνεται ζμφαςθ ςτθ λειτουργία τθσ ΞΑΟΣ ςε επίπεδο κοινωνικισ προςταςίασ. Αναλφονται οι δθμόςιεσ 

πολιτικζσ για τθν ανάπτυξθ τθσ ΞΑΟΣ. Υαρουςιάηεται θ χαρτογράφθςθ τθσ ΞΑΟΣ, ςυνοπτικά ςε Ευρωπαϊκό 

επίπεδο και πιο αναλυτικά ςτθν Ελλάδα. Διατυπϊνονται οι αρχζσ και τα προαπαιτοφμενα για τθ 
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διαμόρφωςθ αποτελεςματικϊν ςχεδίων δράςθσ και αναλφονται τα Ελλθνικά Χχζδια  Δράςθσ. Ψζλοσ, 

παρουςιάηονται καλζσ πρακτικζσ ςτον τομζα  τθσ ΞΑΟΣ.  

Σρόποσ αξιολόγθςθσ: Γραπτι Εξζταςθ με φάκελο ςε μελζτθ περίπτωςθσ  

 

 

3.6.3.2.4  Μεταναςτευτικι και Προςφυγικι Πολιτικι  

κοπόσ και ςτόχοσ  

Χκοπόσ του μακιματοσ είναι να διερευνιςει τισ αιτίεσ και τουσ όρουσ δθμιουργίασ του 

μεταναςτευτικοφ φαινομζνου διαχρονικά και ςυγχρονικά, προκειμζνου να εςτιάςει ςτθ διαχείριςθ των 

αυξθμζνων ςφγχρονων προςφυγικϊν και μικτϊν μεταναςτευτικϊν ροϊν ςτθν Ελλάδα και ςτθν Ευρϊπθ και 

ςτα ςφνκετα ηθτιματα που το φαινόμενο αυτό κζτει ςε κεντρικό και τοπικό επίπεδο, όπωσ και ςτισ 

πολιτικζσ που τα αντιμετωπίηουν.   

υνοπτικι περιγραφι και κεματικζσ ενότθτεσ 

Ψο μάκθμα πραγματεφεται μεταξφ άλλων τισ ακόλουκεσ ενότθτεσ: Υαγκοςμιοποίθςθ και μετανάςτευςθ 

- Διαχρονικι διάςταςθ του μεταναςτευτικοφ φαινομζνου –– Διεκνείσ οργανιςμοί και φορείσ: αρμοδιότθτεσ 

και ρόλοσ – Υολιτικζσ και νομοκεςία διεκνϊν οργανιςμϊν και Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ  –Φορείσ και δομζσ 

υλοποίθςθσ ελλθνικισ πολιτικισ για το μεταναςτευτικό - Φορείσ και μετανάςτευςθ (ΠΞΣ ,κα) - Θ Ελλάδα 

ωσ χϊρα υποδοχισ μεταναςτϊν – Σικονομικζσ, κοινωνικζσ και πολιτιςμικζσ διαςτάςεισ τθσ μετανάςτευςθσ  

– Υολιτικζσ διαχείριςθσ τθσ μετανάςτευςθσ υπό το πρίςμα τθσ εφαρμογισ  του ενωςιακοφ κεκτθμζνου ––  

Σι αρμοδιότθτεσ που πθγάηουν από το διεκνζσ δίκαιο - Υρακτικά ηθτιματα υποδοχισ μεταναςτϊν και 

προςφφγων.  

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

 

3.6.3.2.5  Ενςωμάτωςθ Μεταναςτϊν και Προςφφγων ςτα Αςτικά Κζντρα  

κοπόσ και ςτόχοσ  

Θ ζνταξθ των μεταναςτϊν και των προςφφγων ςτθν χϊρα υποδοχισ ςυνιςτά μία από τισ κυρίαρχεσ 

προκλιςεισ πολιτικισ ςτισ ςφγχρονεσ ευρωπαϊκζσ χϊρεσ. Ψα κφρια ηθτιματα που ζχει να αντιμετωπίςει θ 

πολιτικι ζνταξθσ των μεταναςτϊν και προςφφγων είναι θ κάλυψθ του χάςματοσ μεταξφ τθσ υςτζρθςθσ που 
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παρουςιάηουν οι μετανάςτεσ και πρόςφυγεσ ςτθν εκπαίδευςθ, τθ γλϊςςα, τισ διακρίςεισ, τθν πρόςβαςθ 

ςτθν απαςχόλθςθ, τθν αξιοπρεπι ςτζγαςθ και πρόςβαςθ ςτισ κοινωνικζσ υπθρεςίεσ.  

Θ ζνταξθ δεν ζχει νομικό πλαίςιο, γι’ αυτό το μάκθμα  ζρχεται να επικουριςει το προθγοφμενο 

δομικά, δθλαδι, να εξθγιςει ςε πρακτικό επίπεδο τα κφρια ηθτιματα ενςωμάτωςθσ. Υικανι φαινομενικι 

ομοιότθτα των τίτλων, ουδόλωσ ςυνεπάγεται επικαλφψεισ των κεματικϊν ενοτιτων. 

υνοπτικι περιγραφι και κεματικζσ ενότθτεσ 

Εννοιολογικι ανάλυςθ του όρου κοινωνικόσ αποκλειςμόσ και κοινωνικι ζνταξθ. Θ Ευρωπαϊκι 

πολιτικι για τθν ζνταξθ μεταναςτϊν και προςφφγων - ειδικζσ εφαρμοςμζνεσ πολιτικζσ. Θ Ευρωπαϊκι 

πολιτικι για τθν εμπορία ανκρϊπων. Ευρωπαϊκι Ατηζντα για τθν Ζνταξθ Ψρίτων Χωρϊν. Ψαμείο για το 

Άςυλο, τθ Πετανάςτευςθ και τθν Ζνταξθ. Ξαλζσ πρακτικζσ ςε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Θ Ελλθνικι ςτρατθγικι 

για τθν ζνταξθ των μεταναςτϊν. Σ ρόλοσ του Ωπουργείου Πετανάςτευςθσ και Αςφλου. Σ ρόλοσ τθσ Ψοπικισ 

Αυτοδιοίκθςθσ. Ψα Γραφεία για τουσ πρόςφυγεσ. Σ ρόλοσ άλλων διεκνϊν φορζων. Υολιτικζσ για τθν ζνταξθ 

των προςφφγων. Υροςφυγζσ για τουσ αςυνόδευτουσ ανιλικουσ.  

Σρόποσ αξιολόγθςθσ: Γραπτι εξζταςθ ςε μελζτθ περίπτωςθσ  

 

3.6.3.2.6   Κοινωνικόσ χεδιαςμόσ και Αξιολόγθςθ Κοινωνικϊν Προγραμμάτων  

κοπόσ και ςτόχοσ  

Ψο μάκθμα αποςκοπεί να καλφψει ζνα ςθμαντικό κενό γνϊςεων, δεξιοτιτων και πρακτικϊν 

μεκόδων ςτο πεδίο τθσ κοινωνικισ φροντίδασ μζςω τθσ παρουςίαςθσ των τεχνικϊν του κοινωνικοφ 

ςχεδιαςμοφ και τθσ αξιολόγθςθσ ςτο πεδίο τθσ κοινωνικισ προςταςίασ και ειδικότερα ςτθν 

αποτελεςματικότερθ παροχι προςωπικϊν υπθρεςιϊν ςτισ πλζον ευάλωτεσ ομάδεσ του πλθκυςμοφ. 

υνοπτικι περιγραφι και κεματικζσ ενότθτεσ 

Σι ςφγχρονεσ πολφμορφεσ κοινωνικζσ ανάγκεσ των ομάδων ςτόχων του τομζα τθσ κοινωνικισ 

πρόνοιασ και ιδιαίτερα οι νζεσ ςυνκικεσ που διαμορφϊκθκαν λόγω τθσ οικονομικισ κρίςθσ, κακιςτοφν 

αναγκαία τθν αναδιοργάνωςθ των μεκόδων λειτουργίασ των κοινωνικϊν υπθρεςιϊν ςε ατομοκεντρικό και 

κοινοτικοκεντρικό επίπεδο.  Σι δθμόςιοι λειτουργοί τθσ κοινωνικισ διοίκθςθσ καλοφνται με μειωμζνουσ 

οικονομικοφσ και ανκρϊπινουσ πόρουσ να καλφψουν τισ πολφμορφεσ και ετερογενείσ ανάγκεσ των 

ανκρϊπων που πλιττονται ι απειλοφνται με φτϊχεια και κοινωνικό αποκλειςμό.  

Σι ςυνεργαςίεσ με φορείσ που δραςτθριοποιοφνται εντόσ τθσ κοινωνίασ των πολιτϊν και 

λαμβάνουν τθν μορφι άτυπων δικτφων παροχισ κοινωνικϊν υποςτθρικτικϊν υπθρεςιϊν αποτελοφν πλζον 
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μία πραγματικότθτα ςτο πλαίςιο των αρχϊν του προνοιακοφ πλουραλιςμοφ (welfarepluralism). Ωςτόςο, οι 

πρακτικζσ που ακολουκοφνται βαςίηονται κυρίωσ ςτον «αυτοςχεδιαςμό» των ςτελεχϊν τθσ κοινωνικισ 

διοίκθςθσ, με αποτζλεςμα τθν -ςε τοπικό επίπεδο- απουςία μιασ οργανωμζνθσ κοινωνικισ παρζμβαςθσ, τθ 

μθ ορκι αξιοποίθςθ των ανκρωπίνων και οικονομικϊν πόρων, τισ ςυχνά προβλθματικζσ ςχζςεισ με 

εξωκρατικοφσ κεςμοφσ και πρωτοβουλίεσ,  και εν τζλει τθ μερικι επίτευξθ ςτόχων ςτο πεδίο τθσ 

καταπολζμθςθσ των φαινομζνων τθσ φτϊχειασ και του κοινωνικοφ αποκλειςμοφ. 

Σ κοινωνικόσ ςχεδιαςμόσ, ωσ το κατεξοχιν γνωςτικό αντικείμενο - εργαλείο που αξιοποιείται από 

τα ςτελζχθ των κοινωνικϊν υπθρεςιϊν των χωρϊν τθσ Ευρωπαϊκισ περιφζρειασ, ζχει τεκεί ςτο περικϊριο 

τθσ άςκθςθσ δθμόςιων πολιτικϊν κοινωνικισ υφισ ςτθ χϊρα μασ. Ζτςι, οι κοινωνικζσ υπθρεςίεσ ςτθν 

Ελλάδα δεν εφαρμόηουν τισ αρχζσ και τα ςχετικά εργαλεία και τεχνικζσ με αποτζλεςμα θ προςφορά και θ 

ηιτθςθ για παροχι κοινωνικϊν υποςτθρικτικϊν υπθρεςιϊν ςε τοπικό επίπεδο να μθν ρυκμίηεται. 

Χτο πλαίςιο του μακιματοσ αναγνωρίηονται, αναλφονται, και οροκετοφνται τα επιμζρουσ ηθτιματα 

τθσ κοινωνικισ πολιτικισ ενϊ ταυτόχρονα περιγράφονται οι μζκοδοι και οι μθχανιςμοί  αντιμετϊπιςισ τουσ 

από το κράτοσ και τουσ επίςθμουσ φορείσ. Υαράλλθλα παρουςιάηεται θ διαδικαςία του κοινωνικοφ 

ςχεδιαςμοφ, ωσ μεκόδου που καλφπτει ζνα ευρφ φάςμα δραςτθριοτιτων που εκτείνεται από τθ διάγνωςθ 

αναγκϊν, μζχρι τθν υλοποίθςθ και τθν αξιολόγθςθ των κοινωνικϊν προγραμμάτων. 

Θεματικζσ ενότθτεσ: 

 Ξοινωνικόσ Χχεδιαςμόσ και μζκοδοι διάγνωςθσ αναγκϊν ςε τοπικό επίπεδο: Ψο ςτάδιο τθσ 

Ανάλυςθσ (4 ϊρεσ). 

 Σ ςχεδιαςμόσ τθσ υλοποίθςθσ ενόσ κοινωνικοφ προγράμματοσ (4 ϊρεσ). 

 Ψεχνικζσ και Πζκοδοι για τθν Ξοινωνικι Ζνταξθ – Ατομοκεντρικι Υροςζγγιςθ - Εξατομικευμζνο 

Χχζδιο Δράςθσ για τθν Ξοινωνικι Ζνταξθ (4 ϊρεσ). 

 Ξοινωνικζσ επιπτϊςεισ των δθμόςιων πολιτικϊν ςτον τομζα τθσ κοινωνικισ πρόνοιασ (7). 

 Υροςομοίωςθ: Χχεδιαςμόσ και υλοποίθςθ ενόσ προγράμματοσ κοινωνικισ παρζμβαςθσ (7 ϊρεσ). 

Ψο μάκθμα κα ζχει διαδραςτικό χαρακτιρα και οι γνϊςεισ και τεχνικζσ που κα διδαχκοφν κα 

εφαρμόηονται ταυτόχρονα και εμπειρικά ςε υποκετικά ςενάρια, τεχνικζσ προςομοίωςθσ και παιχνίδια 

ρόλων. Απϊτεροσ ςκοπόσ είναι θ εμπζδωςθ τθσ γνϊςθσ βιωματικά, ςε μία ευχάριςτθ και δθμιουργικι 

διαδικαςία μάκθςθσ.  

Σρόποσ αξιολόγθςθσ:  Γραπτι εξζταςθ ςε μελζτθ περίπτωςθσ 
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3.6.3.2.7  Διοίκθςθ Κοινωνικϊν Τπθρεςιϊν  

κοπόσ και ςτόχοσ  

Χτόχοσ  του μακιματοσ είναι να αποκτιςουν οι ςπουδαςτζσ–ςτριεσ γνϊςεισ και δεξιότθτεσ για τθ 

διοίκθςθ Ξοινωνικϊν Ωπθρεςιϊν, οι οποίεσ, λόγου του αντικειμζνου τουσ, παρουςιάηουν ςθμαντικζσ 

ιδιαιτερότθτεσ (φόρτοσ εργαςίασ, ψυχικι πίεςθ κ.λπ.). Υιο ςυγκεκριμζνα, με το μάκθμα αυτό επιδιϊκεται 

να κατανοιςουν το ςφςτθμα οργάνωςθσ και διοίκθςθσ των κοινωνικϊν υπθρεςιϊν ςτθν χϊρα μασ,  τθν 

επίδραςθ των ςυνκθκϊν τθσ οργάνωςθσ ςτουσ εργαηόμενουσ και ςτθν παροχι κοινωνικϊν υπθρεςιϊν, τθ 

δυναμικι τθσ κοινωνικισ οργάνωςθσ και διοίκθςθσ και ειδικότερα τθ ςχζςθ του κοινωνικοφ λειτουργοφ 

τόςο με τουσ εξυπθρετοφμενουσ, όςο και με τθν υπθρεςία και να  αποκτιςουν δεξιότθτεσ διοίκθςθσ και 

εφαρμογισ τεχνικϊν–παρεμβάςεων για βελτίωςθ και ανάπτυξθ τθσ  οργάνωςθσ και των παρεχόμενων 

κοινωνικϊν υπθρεςιϊν.  

υνοπτικι περιγραφι και κεματικζσ ενότθτεσ 

Ψο μάκθμα ςτθρίηεται και επικουρεί μακιματα, όπωσ οι  θ Διοίκθςθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ και 

Θγεςία κ.α,, εξειδικεφοντασ το περιεχόμενο των γνϊςεων, με ζμφαςθ ςε πρακτικά παραδείγματα, ςτισ 

κοινωνικζσ υπθρεςίεσ. Υεριλαμβάνει τισ ακόλουκεσ ενότθτεσ:  

 Βαςικά μοντζλα κοινωνικϊν υπθρεςιϊν. Ψο ελλθνικό μοντζλο κοινωνικϊν υπθρεςιϊν (πόροι, δομι, 

οργάνωςθ, λειτουργία – διοίκθςθ). Διαμορφοφμενεσ τάςεισ. 

 Αναςταλτικοί παράγοντεσ ςτισ κοινωνικζσ υπθρεςίεσ για τθν ανάπτυξθ τθσ κοινωνικισ εργαςίασ. 

Εργαςιακζσ ςυνκικεσ. Χυνκικεσ τθσ οργάνωςθσ και επαγγελματικι δεοντολογία. 

 Γραφειοκρατία ςτισ κοινωνικζσ οργανϊςεισ και κοινωνικι εργαςία. Ξοινωνικζσ υπθρεςίεσ και 

εξυπθρετοφμενοι. 

 Επαγγελματικι εποπτεία ςτθν κοινωνικι εργαςία. 

Σρόποσ αξιολόγθςθσ: Γραπτι εξζταςθ 
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3.7 ΣΜΘΜΑ ΤΠΘΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘ ΦΡΟΝΣΙΔΑ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΟΙΚΘΘ 

ΤΠΘΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ   

 

3.7.1 ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΘ ΕΙΔΙΚΘ ΦΑΘ ΠΟΤΔΩΝ ΣΟΤ ΣΜΘΜΑΣΟ ΤΠΘΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ 

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘ ΦΡΟΝΣΙΔΑ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΟΙΚΘΘ ΤΠΘΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ  

 

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

εμβάκυνςθ και ενίςχυςθ ειδικϊν γνϊςεων, δεξιοτιτων και ςυμπεριφορϊν των μελλοντικϊν ςτελεχϊν του 

τομζα τθσ Ωγείασ. Ειδικότερα: 

Α. ςε επίπεδο γνϊςεων των ςπουδαςτϊν/ςτριϊν : 

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

εκπαιδευτικϊν διαδικαςιϊν που ςυντείνουν ςτθ μεταφορά και τθν απόκτθςθ ενόσ ςυςτιματοσ γνϊςεων, 

τεχνικϊν και μεκόδων, μζςω των οποίων κακίςταται δυνατι τόςο θ κατανόθςθ (γνϊςθ), όςο και θ 

δυνατότθτα διαπλαςτικισ παρζμβαςθσ (εφαρμογι τεχνικϊν – μεκόδων - εργαλείων) ςτο χϊρο τθσ 

Ξοινωνικισ Διοίκθςθσ και ειδικότερα του Χυςτιματοσ Ωπθρεςιϊν Ωγείασ. Ψο πρόγραμμα τθσ Ειδικισ Φάςθσ 

Χπουδϊν ςχεδιάςτθκε με ςκοπό να δϊςει τθν δυνατότθτα ςτα μελλοντικά ςτελζχθ τθσ Διοίκθςθσ 

Ωπθρεςιϊν Ωγείασ να αποκτιςουν όλεσ εκείνεσ τισ ειδικζσ γνϊςεισ, μεκοδολογίεσ και εργαλεία, που 

κεωροφνται απαραίτθτα ςτθν εργαςία τουσ. 

Πε βάςθ αυτι τθ λογικι, οι ςπουδαςτζσ /ςτριεσ, μζςω του Υρογράμματοσ Χπουδϊν και των 

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

ενδεικτικά: 

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

οργάνωςθσ και λειτουργίασ του τομζα τθσ Ωγείασ, κακϊσ και των εποπτευόμενων εντόσ αυτοφ 

φορζων. 

 Ρα γνωρίηουν τα ςυςτιματα και τισ πολιτικζσ υγείασ. 

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

του ςυγκεκριμζνου τομζα. 

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

των λθπτϊν υπθρεςιϊν υγείασ. 

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

δθμόςιασ υγείασ και τον τρόπο με τον οποίον αυτζσ αλλθλεπιδροφν μεταξφ τουσ.  
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 Ρα γνωρίηουν τθν εφαρμογι μεκοδολογιϊν, τεχνικϊν και εργαλείων ςχεδιαςμοφ και αξιολόγθςθσ- 

μζτρθςθσ τθσ απόδοςθσ των υπθρεςιϊν υγείασ ςε ςυνδυαςμό με κζματα διοίκθςθσ ολικισ 

ποιότθτασ. 

 Ρα κατζχουν κζματα οργάνωςθσ και διοίκθςθσ των φορζων παροχισ υπθρεςιϊν υγείασ, αλλά και 

τθν χρθματοοικονομικι διαχείριςι τουσ (με ζμφαςθ ςτα Ροςοκομεία). 

 Ρα αντιλαμβάνονται βαςικζσ ζννοιεσ τθσ φαρμακευτικισ πολιτικισ και τθσ βιοϊατρικισ τεχνολογίασ. 

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

 Ρα αναπτφςςουν και να εφαρμόηουν εργαλεία για τθν χάραξθσ πολιτικϊν παροχισ ποιοτικϊν και 

ανκρωποκεντρικϊν υπθρεςιϊν υγείασ. 

 Ρα αξιοποιοφν τισ νζεσ τεχνολογίεσ ςτισ Ωπθρεςίεσ Ωγείασ. 

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

λαμβάνουν αποφάςεισ. 

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

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

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

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

ςτελζχουσ. Ξρίκθκε λοιπόν, δεφτερον, ςκόπιμο και απαραίτθτο, θ ςυμπλιρωςθ των κεωρθτικϊν γνϊςεων 

με τθν ανάπτυξθ κατάλλθλων και χριςιμων διοικθτικϊν δεξιοτιτων και ικανοτιτων που χαρακτθρίηουν ζνα 

διακεκριμζνο ςφγχρονο δθμόςιο λειτουργό. Χτο πλαίςιο αυτό, το πρόγραμμα αποςκοπεί: 

 Ρα χειρίηονται ςφγχρονα εργαλεία του μάνατημεντ, ϊςτε, μετά τθν αποφοίτθςι τουσ, να είναι ςε 

κζςθ να ανταποκρικοφν ςτισ απαιτιςεισ επεξεργαςίασ, διαμόρφωςθσ και υλοποίθςθσ των 

δθμοςίων πολιτικϊν που αφοροφν ςτον τομζα τοποκζτθςισ τουσ. 

 Ρα καλλιεργοφν κριτικά, αναλυτικά και ςυνκετικά τθν ςφαιρικι προςζγγιςθ κεμάτων που οδθγοφν 

ςτθν ανάπτυξθ τθσ ικανότθτασ επίλυςθσ προβλθμάτων αυξθμζνθσ πολυπλοκότθτασ που κατά 

κανόνα χαρακτθρίηουν τουσ κοινωνικοκρατικά δομθμζνουσ κεςμοφσ και τισ Ωπθρεςίεσ Ωγείασ. 

 Ρα αναπτφςςουν επικοινωνιακζσ και κοινωνικζσ δεξιότθτεσ μζςα από τθν εξάςκθςθ των 

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

υποςτιριξθσ των εργαςιϊν. 

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

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

χριςθ ειδικοφ λογιςμικοφ και πολυμζςων (multimedia). 

Γ. ςε επίπεδο διαμόρφωςθσ ςτάςεων: 

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

υψθλόβακμων διοικθτικϊν ςτελεχϊν ςυνιςτά θ ςτακερι προςιλωςθ και ο προςανατολιςμόσ τθσ 



130 

130 
 

 

εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ ςτθ διαμόρφωςθ κοινϊν ςτάςεων και αντιλιψεων τζτοιων που να ςυνάδουν 

και να ανταποκρίνονται ςτο ολοκλθρωμζνο προφίλ ενόσ ςφγχρονου διοικθτικοφ ςτελζχουσ ταχείασ 

εξζλιξθσ. Πε αυτιν τθν ζννοια το κεντρικό μζλθμα όλων των ςυντελεςτϊν τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ 

ςτοχεφει και οφείλει να επικεντρωκεί: 

 Χτθν καλλιζργεια ςυνεργατικισ ςυμπεριφοράσ, μζςα από τθν «από κοινοφ» ανάλθψθ γραπτϊν 

εργαςιϊν και παρουςίαςι τουσ. 

 Χτθν εγριγορςθ, ευελιξία και διορατικότθτα, μζςα από ορκό χρονοπρογραμματιςμό και τθ ςωςτι 

διαχείριςθ του χρόνου κατά τθν ανάλθψθ, ςυγγραφι και παρουςίαςθ εργαςιϊν, κατά τθ διεξαγωγι 

των αςκιςεων προςομοίωςθσ, μελετϊν περιπτϊςεων, αλλά και κατά τθ διάρκεια τθσ πρακτικισ 

άςκθςθσ 

 Χτθν αντίλθψθ των διαφορετικϊν πλαιςίων και των γριγορων αλλαγϊν που προκαλοφνται από το 

ςυνεχϊσ μεταβαλλόμενο διοικθτικό περιβάλλον, ςτα οποία καλοφνται να δραςτθριοποιθκοφν οι 

ςπουδαςτζσ ςτθ μελλοντικι τουσ εργαςία. 

 Χτθν καλλιζργεια «ικουσ εργαςίασ» και τθσ «θκικισ τθσ ευκφνθσ» όςο και μίασ κετικισ ςτάςθσ και 

αντίλθψθσ ςτθν άςκθςθ κακθκόντων, ςτθν δθμιουργικότθτα, και τθν ανάλθψθ πρωτοβουλιϊν. 

 

3.7.2 ΠΙΝΑΚΑ ΜΑΘΘΜΑΣΩΝ ΣΘ ΕΙΔΙΚΘ ΦΑΘ ΠΟΤΔΩΝ ΣΟΤ ΣΜΘΜΑΣΟ ΤΠΘΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΘ ΦΡΟΝΣΙΔΑ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΟΙΚΘΘ ΤΠΘΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ  … 
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Υίνακασ μακθμάτων τθσ Ειδικισ  Φάςθσ Χπουδϊν του ΩΥΘΦΕΧΛΩΡ ΩΓΕΛΑΧ ΞΑΛ ΞΣΛΡΩΡΛΞΘΧ ΦΦΣΡΨΛΔΑΧ-ΥΦΣΓΦΑΠΠΑ ΔΛΣΛΞΘΧΘΧ ΩΥΘΦΕΧΛΩΡ ΩΓΕΛΑΧ  του 

Υρογράμματοσ Χπουδϊν τθσ 29θσ Εκπ. Χειράσ τθσ ΕΧΔΔΑ 

Α ΕΙΔΙΚΘ ΦΑΘ ΠΟΤΔΩΝ 

ΑΑ  Σίτλοσ Μακιματοσ 
Ϊρεσ 

Διδαςκαλίασ 
Σρόποσ Εξζταςθσ 

Ϊρεσ 

Εξζταςθσ 

1.   Ζλεγχοσ Διοικθτικισ Δράςθσ – Εςωτερικόσ ‘Ζλεγχοσ 32 Γραπτι Εξζταςθ 2 

2.   Δθμόςιεσ Χυμβάςεισ-ΕΧΘΔΘΧ 32 Γραπτι Εξζταςθ 2 

3.   Υαρακολοφκθςθ και ζλεγχοσ ζργων του Ψαμείου Ανάκαμψθσ 18 Γραπτι Εξζταςθ 2 

4.   Χχεδιαςμόσ και διαχείριςθ προγραμμάτων ΕΧΥΑ (εργαςτιριο) 32 Γραπτι Εξζταςθ 2 

5.   Υλθροφοριακά Χυςτιματα και Βάςεισ Δεδομζνων 24 Χυνεχισ αξιολόγθςθ και 

ατομικι εργαςία 

2 

6.   Διαχείριςθ ζργων και χαρτοφυλακίων (project management) 24 Γραπτι Εξζταςθ 2 

7.   Θλεκτρονικι διαχείριςθ εγγράφων και ψθφιακζσ υπογραφζσ  14 Γραπτι Εξζταςθ 2 

8.   Αποτφπωςθ, Ποντελοποίθςθ, Υροτυποποίθςθ Ξαι Διαχείριςθ Διοικθτικϊν 

Διαδικαςιϊν – Εκνικι Υολιτικι Διαδικαςιϊν 

27 
Σμαδικι εργαςία 

2 

9.   Χφνταξθ και προτυποποίθςθ δθμοςίων εγγράφων  18 Γραπτι Εξζταςθ 2 

10.   Αγγλικι Γλϊςςα 27 Γραπτι Εξζταςθ 2 

11.   Δεφτερθ ζνθ Γλϊςςα (Γαλλικά ι Γερμανικά ι Λταλικά ι Λςπανικά) 27 Επάρκεια  2 

12.   Ανκρϊπινο Δυναμικό, Θγεςία και Σργανωςιακι Χυμπεριφορά ςτισ Ωπθρεςίεσ 21 Χυνεχισ αξιολόγθςθ - 2 
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Ωγείασ εκπόνθςθ και παρουςίαςθ 

ομαδικισ εργαςίασ  

13.   Επιχειρθςιακι Αναλυτικι και Οιψθ Αποφάςεων ςτθν Ωγεία (Business Analytics 

and Decision Making) (Κεωρία και Εργαςτιριο) 
21 

Εκπόνθςθ και παρουςίαςθ 

ατομικισ ι ομαδικισ εργαςίασ  

2 

14.   Χυςτιματα και Υολιτικζσ Ωγείασ  21 Γραπτι Εξζταςθ 2 

15.   Διοικθτικι / Σργανωτικι Διάρκρωςθ του Δθμόςιου Χυςτιματοσ Ωγείασ. 

Σργάνωςθ και Διοίκθςθ εποπτευόμενων φορζων του Ωπουργείου Ωγείασ 

21 Εργαςία 2 

16.   Σικονομικά τθσ Ωγείασ  21 Γραπτι Εξζταςθ 2 

17.   Υρωτοβάκμια Φροντίδα Ωγείασ 16 Γραπτι Εξζταςθ 2 

ΤΝΟΛΟ: 396 ΤΝΟΛΟ: 34 

Β ΕΙΔΙΚΘ ΦΑΘ ΠΟΤΔΩΝ 

ΑΑ  Σίτλοσ Μακιματοσ 
Ϊρεσ 

Διδαςκαλίασ 
Σρόποσ Εξζταςθσ 

Ϊρεσ 

Εξζταςθσ 

1.   Ξυβερνοαςφάλεια ςτθ Δθμόςια Διοίκθςθ 18 
Γραπτι Εξζταςθ 

2 

2.   Διαχείριςθ και ςτατιςτικι ανάλυςθ δεδομζνων 21 Γραπτι εξζταςθ  2 

3.   Υροςταςία Δεδομζνων Υροςωπικοφ Χαρακτιρα και Ανοιχτά Δεδομζνα ςτθ Δθμόςια 

Διοίκθςθ 
18 Γραπτι εξζταςθ  2 

4.   Δίκαιο τθσ Ωγείασ, Υροςωπικά Δεδομζνα ςτθν Ωγεία, Βιοθκικι, Δικαιϊματα Οθπτϊν 

Ωπθρεςιϊν Ωγείασ 

16 Γραπτι Εξζταςθ 2 
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5.   Ειςαγωγι ςτθ Βιοςτατιςτικι και τθν Επιδθμιολογία (Κεωρία και Εργαςτιριο) 28 Γραπτι Εξζταςθ 2 

6.   Χρθματοοικονομικι Διοίκθςθ Ωγειονομικϊν Σργανιςμϊν  16 Γραπτι Εξζταςθ 2 

7.   Φαρμακευτικι Υολιτικι 16 Γραπτι Εξζταςθ 2 

8.   Αξιολόγθςθ Ψεχνολογιϊν Ωγείασ (Health Technology Assessment HTA) και 

Λατροτεχνολογικά Υροϊόντα 

16 Επάρκεια - 

9.   Δθμόςια Ωγεία  16 Γραπτι Εξζταςθ 2 

10.   Ψυχικι Ωγεία και Εξαρτιςεισ  18 Επάρκεια - 

11.   Διοίκθςθ απόδοςθσ και Υοιότθτα ςτισ Ωπθρεςίεσ Ωγείασ 21 Γραπτι Εξζταςθ 2 

12.   Επικοινωνία και διαχείριςθ κρίςεων ςτισ Ωπθρεςίεσ Ωγείασ 14 Γραπτι Εξζταςθ 2 

13.   Ζλεγχοσ ςτουσ Φορείσ Υαροχισ Ωπθρεςιϊν Ωγείασ 12 Γραπτι Εξζταςθ 2 

14.   Χυςτιματα Υλθροφορικισ Ωπθρεςιϊν Ωγείασ 16 Γραπτι Εξζταςθ 2 

15.   Ευρωπαϊκζσ πολιτικζσ υγείασ και εκνικι εκπροςϊπθςθ  14 Εργαςία 2 

16.    Αγγλικι Γλϊςςα  24 Γραπτι Εξζταςθ 2 

17.   Δεφτερθ ζνθ Γλϊςςα (Γαλλικά ι Γερμανικά ι Λταλικά ι Λςπανικά) 24 Επάρκεια 2 

ΤΝΟΛΟ: 308 ΤΝΟΛΟ: 30 
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3.7.3 ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΘΜΑΣΩΝ ΣΘ ΕΙΔΙΚΘ ΦΑΘ ΠΟΤΔΩΝ ΣΟΤ ΣΜΘΜΑΣΟ ΤΠΘΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ 

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘ ΦΡΟΝΣΙΔΑ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΟΙΚΘΘ ΤΠΘΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ   

 

3.7.3.1 Α ΕΙΔΙΚΗ ΦΑΣΗ 
 

3.7.3.1.1 Ανκρϊπινο Δυναμικό, Θγεςία και Οργανωςιακι υμπεριφορά ςτισ 

Τπθρεςίεσ Τγείασ   
κοπόσ και ςτόχοσ  

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

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

τθν μεγάλθ ςθμαςία και τον κακοριςτικό ρόλο του ανκρϊπινου παράγοντα ςτθν φπαρξθ, λειτουργία και 

αποτελεςματικότθτα μιασ υπθρεςίασ υγείασ. Χτόχοσ του ςυγκεκριμζνου μακιματοσ αφενόσ είναι να 

γνωρίςουν οι ςπουδαςτζσ/ςτριεσ τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά που διζπουν τουσ επαγγελματίεσ υγείασ, 

εφετζρου να τουσ παρζχει όλεσ τισ απαραίτθτεσ γνϊςεισ ϊςτε να είναι ςε κζςθ να ςυνεργαςτοφν αλλά και 

να διοικιςουν με το βζλτιςτο τρόπο το εν λόγω ανκρϊπινο δυναμικό εφαρμόηοντασ τισ αρχζσ του 

ςφγχρονου management, κατάλλθλα προςαρμοςμζνεσ ςτισ ιδιαίτερεσ ςυνκικεσ και τα χαρακτθριςτικά του 

δθμοςίου ςυςτιματοσ υγείασ. 

υνοπτικι περιγραφι και κεματικζσ ενότθτεσ 

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

ΔΑΔ και τθν ζννοια τθσ θγεςίασ. 

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

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

υποςτθριηόμενα από πρακτικά παραδείγματα και μελζτεσ περιπτϊςεων.  

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

ςυνεργαςία, παρακίνθςθ, κίνθτρα, ανταμοιβζσ. Υαράλλθλα, εξετάηονται κζματα, όπωσ: θ ενίςχυςθ τθσ 

εργαςιακισ αποτελεςματικότθτασ, θ διαμόρφωςθ ενόσ ςυςτιματοσ αξιολόγθςθσ τθσ απόδοςθσ, οι 

ςφγχρονεσ πρακτικζσ υποκίνθςθσ του προςωπικοφ, κακϊσ και θ διαχείριςθ των ςυγκροφςεων. 

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

ςφςτθμα υγείασ, ςυνδυάηοντασ τθ κεωρία με μελζτεσ περιπτϊςεων και εργαςία ςε ομάδεσ. 
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Ψο μάκθμα περιλαμβάνει ενδεικτικά τισ ακόλουκεσ ενότθτεσ προςανατολιςμζνεσ ςτισ 

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

 Βαςικζσ ζννοιεσ οργανωςιακισ κεωρίασ.  

 Κεωρίεσ ανκρϊπινθσ ςυμπεριφοράσ και προςδιοριςτικοί παράγοντεσ αυτισ.  

 Υεδία εφαρμογισ τθσ οργανωςιακισ ςυμπεριφοράσ. Χφγχρονεσ προκλιςεισ ςτουσ οργανιςμοφσ.  

 Αξίεσ, ςτάςεισ, αντίλθψθ και προςωπικότθτα των εργαηομζνων.  

 Θ ψυχολογία των ατομικϊν διαφορϊν.  

 Ψο μοντζλο προςωπικότθτασ των πζντε παραγόντων.  

 Χυναιςκθματικι νοθμοςφνθ. 

 Κεωρίεσ Υαρακίνθςθσ. Εφαρμογι αυτϊν ςτο οργανωςιακό περιβάλλον.  

 Άγχοσ, επαγγελματικι εξουκζνωςθ και απόδοςθ ςτον εργαςιακό χϊρο. 

 Σργανωςιακι δομι και περιβάλλον οργανιςμϊν κοινωνικισ διοίκθςθσ. 

 Υρογραμματιςμόσ ανκρϊπινου δυναμικοφ.  

 Ποντζλα Σργανωςιακισ Ξουλτοφρασ.  

 Θ Χυςτθμικι Υροςζγγιςθ ωσ Ψρόποσ Χκζψθσ του Θγζτθ.  

 Κεωρία οργανωςιακισ ανάπτυξθσ.  

 Σι φορείσ τθσ αλλαγισ.  

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

Σρόποσ αξιολόγθςθσ: Χυνεχισ αξιολόγθςθ (30%) και εκπόνθςθ και παρουςίαςθ ομαδικισ εργαςίασ (70%). 

 

 

 

3.7.3.1.2 Επιχειρθςιακι Αναλυτικι και Λιψθ Αποφάςεων ςτθν Τγεία (Business 

Analytics and Decision Making) (Θεωρία και Εργαςτιριο)  
 

κοπόσ και ςτόχοσ  

Ψο μάκθμα επικεντρϊνεται ςτθν απόκτθςθ  των απαραίτθτων γνϊςεων και  δεξιοτιτων ϊςτε οι 

ςπουδαςτζσ/ςτριεσ να διακζτουν τθν ικανότθτα να ςχεδιάηουν και να αναπτφςςουν ςυςτιματα 

υποςτιριξθσ αποφάςεων για τθν αντιμετϊπιςθ επιχειρθματικϊν προβλθμάτων. Σι ςπουδαςτζσ/ςτριεσ, με 

τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ, κα είναι ςε κζςθ να χρθςιμοποιοφν τεχνικζσ ποςοτικισ και 

ποιοτικισ ανάλυςθσ βαςιςμζνεσ ςτισ τεχνολογίεσ λιψθσ αποφάςεων και εργαλεία ανάλυςθσ δεδομζνων. 

Χυνεπϊσ, οι ςπουδαςτζσ/ςτριεσ, ωσ μελλοντικά ςτελζχθ του δθμόςιου τομζα υγείασ, καλοφνται να 



136 

136 
 

 

αναλφουν προβλιματα και να ςυμμετζχουν ςτθ λιψθ αποφάςεων και, επομζνωσ, οφείλουν να 

αποκτιςουν ζνα ιςχυρό υπόβακρο γνϊςεων ςε αντίςτοιχεσ προςεγγίςεισ, μεκοδολογίεσ και τεχνικζσ. 

υνοπτικι περιγραφι και κεματικζσ ενότθτεσ 

Βαςικό ρόλο ςτθν ανάπτυξθ και διάδοςθ τθσ πολυκριτιριασ ανάλυςθσ αποτζλεςε θ απλι 

διαπίςτωςθ ότι θ επίλυςθ πολφπλοκων και ιδιαίτερα ςθμαντικϊν προβλθμάτων λιψθσ αποφάςεων δεν 

είναι δυνατό να πραγματοποιείται μζςω μιασ μονόπλευρθσ και μονοδιάςτατθσ ανάλυςθσ. Ξατά τθν 

προςπάκεια, όμωσ, εξζταςθσ όλων των παραμζτρων ενόσ προβλιματοσ και των κριτθρίων/παραγόντων 

που επθρεάηουν τθ λιψθ τθσ κατάλλθλθσ απόφαςθσ, γεννάται ζνα ιδιαίτερα ςθμαντικό πρόβλθμα, το 

οποίο οριςμζνεσ φορζσ αποκαρρφνει τουσ αποφαςίηοντεσ και αναλυτζσ από τθν υιοκζτθςθ αυτισ τθσ πιο 

ρεαλιςτικισ προςζγγιςθσ. Ψο πρόβλθμα αυτό αναφζρεται ςτον τρόπο με τον οποίο μπορεί να 

πραγματοποιθκεί θ ςφνκεςθ όλων των παραμζτρων ϊςτε να επιτευχκεί θ λιψθ ορκολογικϊν αποφάςεων. 

Θ αντιμετϊπιςθ του προβλιματοσ αυτοφ αποτελεί το βαςικό αντικείμενο τθσ πολυκριτιριασ ανάλυςθσ 

αποφάςεων. 

Σι ενδεικτικζσ ενότθτεσ του μακιματοσ περιλαμβάνουν: διαδικαςία και κρίςθ ςτθ λιψθ 

αποφάςεων, δόμθςθ προβλιματοσ και επίλυςθ, αρχιτεκτονικι ςυςτιματοσ υποςτιριξθσ αποφάςεων, 

μζκοδοι περιγραφικισ και επαγωγικισ ςτατιςτικισ, μελζτεσ περιπτϊςεων με ανάλυςθ δεδομζνων και 

εφαρμογζσ ςτθ λιψθ αποφάςεων πχ με SPSS, MATLAB και Microsoft Excel, γραμμικόσ προγραμματιςμόσ, 

ακζραιοσ προγραμματιςμόσ, προγραμματιςμόσ ςτόχων, δυναμικόσ προγραμματιςμόσ, ουρζσ αναμονισ, 

κεωρίεσ αποφάςεων, κεωρία παιγνίων,ανάλυςθ δικτφων, κεωρία αποκεμάτων και προςομοίωςθ, 

αναλφοντασ τόςο τθ μεκοδολογία, αλλά κυρίωσ τον τρόπο εφαρμογισ τουσ και ανάλυςθσ των 

αποτελεςμάτων, επιχειρθςιακι ευφυΐα (BusinessIntelligence-BI). 

Ψο μάκθμα περιλαμβάνει εργαςτιριο για τθν εκμάκθςθ ςχετικοφ λογιςμικοφ (software). 

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

 

3.7.3.1.3 Διοίκθςθ Απόδοςθσ ςτον Σομζα τθσ Τγείασ (Performance 

Management) (Θεωρία και Εργαςτιριο)  
κοπόσ και ςτόχοσ  

Ψο μάκθμα ςτοχεφει ςτο να ειςάγει τουσ ςπουδαςτζσ/ςτριεσ ςτισ ζννοιεσ και ςτουσ τρόπουσ 

μζτρθςθσ, αξιολόγθςθσ και βελτίωςθσ τθσ απόδοςθσ των ςφγχρονων οργανιςμϊν με ζμφαςθ ςτον τομζα 

τθσ υγείασ. Αυτό επιτυγχάνεται μζςω τθσ διερεφνθςθσ και τθσ αποτφπωςθσ των βαςικϊν επιχειρθματικϊν 

μεταβλθτϊν που επιδροφν ςτθν αποτελεςματικότθτα και τθν αποδοτικότθτα του τομζα τθσ υγείασ. Χτο 

πρόγραμμα αναλφονται ςφγχρονοι τρόποι, μεκοδολογίεσ και εργαλεία (όπωσ το BalancedScorecard) που 
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χρθςιμοποιοφνται για τθ μζτρθςθ και τθ διοίκθςθ τθσ απόδοςθσ των οργανιςμϊν. Επίςθσ, εξετάηονται οι 

διαφορετικζσ ςυνιςτϊςεσ τθσ απόδοςθσ (χρθματοοικονομικι, πελατειακι, εςωτερικζσ διαδικαςίεσ, μάκθςθ 

και ανάπτυξθ) και διερευνάται θ επίπτωςθ που αυτζσ ζχουν ςτθ δθμιουργία αξίασ για τον οργανιςμό. 

 υνοπτικι περιγραφι και κεματικζσ ενότθτεσ 

Χτο μάκθμα αυτό εξετάηονται, μεταξφ άλλων, οι ζννοιεσ: Ξρίςιμοι δείκτεσ απόδοςθσ (KPIs). 

Χχεδιαςμόσ ςυςτθμάτων μζτρθςθσ απόδοςθσ, προχπολογιςμοί, προβλζψεισ (planning, 

budgeting&forecasting). Διοικθτικι Οογοδοςία και ανάλυςθ διοικθτικϊν δεδομζνων. Διαχείριςθ και 

αξιολόγθςθ κζντρων κόςτουσ και κζρδουσ. Διαχείριςθ ςφναψθσ και υλοποίθςθσ ςτρατθγικϊν ςυνεργαςιϊν. 

Σρόποσ αξιολόγθςθσ: Γραπτι εξζταςθ. 

 

3.7.3.1.1 υςτιματα και Πολιτικζσ Τγείασ  
 

κοπόσ και ςτόχοσ 

Ψο μάκθμα ςυνιςτά ειδικό καταλθκτικό επιςτθμονικό πεδίο  που εμπεριζχει τισ βαςικζσ ζννοιεσ των 

πολιτικϊν υγείασ. Χκοπόσ του μακιματοσ είναι να προςφζρει μια τεκμθριωμζνθ προςζγγιςθ, διερεφνθςθ, 

ανάλυςθ και κατανόθςθ των εναλλακτικϊν δυνατοτιτων διαμόρφωςθσ και οργάνωςθσ των δομϊν και 

διαδικαςιϊν, που ςυγκροτοφν ζνα λειτουργικά ολοκλθρωμζνο και λογικά ςυνεκτικό ςφςτθμα υγείασ με 

αυξθμζνθ λειτουργικι–διοικθτικι ικανότθτα. 

Χυνοπτικι περιγραφι και κεματικζσ ενότθτεσ 

Χτον ανεπτυγμζνο κόςμο τισ τελευταίεσ δεκαετίεσ ζχουν αναπτυχκεί και εξελιχκεί διάφορα είδθ 

ςυςτθμάτων παροχισ υπθρεςιϊν υγείασ, με ςτόχο τθν ολοκλθρωμζνθ και κατά κανόνα δωρεάν κάλυψθ 

των αναγκϊν των πολιτϊν. Ψα ςυςτιματα αυτά διαφοροποιοφνται κυρίωσ ωσ προσ τθν πθγι 

χρθματοδότθςθσ. 

Ψο μάκθμα περιλαμβάνει, ενδεικτικά, τισ ακόλουκεσ ενότθτεσ: Ψο ςφςτθμα υγείασ ωσ ζνασ 

λειτουργικά διαφοροποιθμζνοσ κοινωνικοκρατικόσ κεςμόσ – Οειτουργικι διαφοροποίθςθ του ςυςτιματοσ 

υγείασ ωσ πλαιςίου αναφοράσ βζλτιςτθσ δόμθςθσ και άριςτθσ κατανομισ πόρων – Χφςτθμα παραγωγισ και 

διανομισ υπθρεςιϊν υγείασ – Χφςτθμα χρθματοδότθςθσ και ρόλοσ τθσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ υγείασ – 

Χφςτθμα διεφκυνςθσ–ςυντονιςμοφ (Δ–Χ) και μάνατημεντ του – Χυγκριτικι ανάλυςθ ςυςτθμάτων υγείασ– 

Ελλθνικό Χφςτθμα Ωγείασ.  

Σρόποσ αξιολόγθςθσ: Γραπτι εξζταςθ 
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3.7.3.1.1 Διοικθτικι / Οργανωτικι Διάρκρωςθ του Δθμόςιου υςτιματοσ 

Τγείασ. Οργάνωςθ και Διοίκθςθ εποπτευόμενων φορζων του Τπουργείου 

Τγείασ  

κοπόσ και ςτόχοσ 

Ψο μάκθμα επιδιϊκει να παράςχει ςτουσ ςπουδαςτζσ/ςτριεσ γνϊςεισ για τα αντικείμενα διοίκθςθσ, 

οργάνωςθσ, ανάπτυξθσ και διαχείριςθσ του Εκνικοφ Χυςτιματοσ Ωγείασ. Ειδικότεροι ςτόχοι του μακιματοσ 

είναι θ κατανόθςθ τθσ ιςτορικισ εξζλιξθσ και τθσ δυναμικισ των ςυντελοφμενων αλλαγϊν ςτθν οργανωτικι 

διάρκρωςθ και διοίκθςθ του Δθμόςιου Χυςτιματοσ Ωγείασ, θ αξιοποίθςθ των αρχϊν, μεκόδων και τεχνικϊν 

οργάνωςθσ και διοίκθςθσ των νοςοκομείων θ ςυμβολι ςτθν ανάπτυξθ και ειςαγωγι καινοτόμων 

οργανωτικϊν δομϊν ςτα νοςοκομεία, με ζμφαςθ ςτθν λειτουργικι αποδοτικότθτα και τθν ποιότθτα των 

υπθρεςιϊν («αςκενοκεντρικι» προςζγγιςθ). Επίςθσ, εξετάηονται οι αρμοδιότθτεσ, ο ρόλοσ και οι 

προκλθςεισ κι άλλων βαςικϊν εποπτευόμενων φορζων του Ωπουργείου Ωγείασ όπωσ ο  Εκνικόσ Σργανιςμόσ 

Φαρμάκων (ΕΣΦ), οι Ωγειονομικζσ Υεριφζρειεσ (ΩΥΕ), ο Εκνικόσ Σργανιςμόσ Υαροχισ Ωπθρεςιϊν Ωγείασ 

(ΕΣΥΩΩ) το ΕΞΑΒ (Εκνικό Ξζντρο Άμεςθσ Βοικειασ), ο Εκνικόσ Σργανιςμοσ Δθμόςιασ Ωγείασ (ΕΣΔΩ) και ο 

Σργανιςμόσ κατά των Ραρκωτικϊν (ΣΞΑΡΑ). 

Χυνοπτικι περιγραφι και κεματικζσ ενότθτεσ 

Αντικείμενο του μακιματοσ είναι θ παρουςίαςθ και θ κατανόθςθ τθσ διοικθτικισ και οργανωτικισ 

διάρκρωςθσ του Εκνικοφ Χυςτιματοσ Ωγείασ κακϊσ  και των βαςικότερων εποπτευόμενων φορζων του 

Ωπουργείου Ωγείασ. 

Λδιαίτερθ ζμφαςθ δίνεται ςτθν εμπζδωςθ του τρόπου λειτουργίασ των νοςοκομείων και των 

προκλιςεων που αυτά αντιμετωπίηουν, ςτθν κατανόθςθ των αρμοδιοτιτων του ΕΣΦ, των ΩΥΕ, ςτο ρόλο 

του ΕΣΥΩΩ, του ΕΞΑΒ και του ΕΣΔΩ και τισ ςχζςεισ αυτϊν με το Ωπουργείο Ωγείασ. 

Ψο μάκθμα περιλαμβάνει ενδεικτικά τισ ακόλουκεσ ενότθτεσ:  

        Ωπουργείο Ωγείασ – ρόλοσ και οργανωτικι διάρκρωςθ.  

        Ροςοκομεία ΕΧΩ- διοίκθςθ και οργάνωςθ 

        Διοικιςεισ Ωγειονομικϊν Υεριφερειϊν (ΩΥΕ) – αρμοδιότθτεσ και οργανωτικι διάρκρωςθ 

        ΕΣΦ - αρμοδιότθτεσ και οργανωτικι διάρκρωςθ 

        ΕΣΥΩΩ - αρμοδιότθτεσ και οργανωτικι διάρκρωςθ 

        ΕΞΑΒ- αρμοδιότθτεσ και οργανωτικι διάρκρωςθ 

        ΕΣΔΩ- - αρμοδιότθτεσ και οργανωτικι διάρκρωςθ 

Σρόποσ αξιολόγθςθσ: Εκπόνθςθ και παρουςίαςθ ατομικισ ι ομαδικισ εργαςίασ (70% και 30% αντίςτοιχα). 
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3.7.3.1.2 Πρωτοβάκμια Φροντίδα Τγείασ  
 

κοπόσ και ςτόχοσ 

Χκοπόσ του μακιματοσ είναι θ μετάδοςθ γνϊςεων ςτουσ/ςτισ  ςπουδαςτζσ/ςτριεσ ςχετικά με 

πολιτικζσ πρόλθψθσ, αγωγισ και προαγωγισ τθσ υγείασ και περίκαλψθσ, που επθρεάηουν τθν εξζλιξθ τθσ 

υγείασ ενόσ ςυγκεκριμζνου πλθκυςμοφ ευκφνθσ και ςυναποτελοφν το πλαίςιο τθσ Υρωτοβάκμιασ 

Φροντίδασ Ωγείασ, κακϊσ και τθ διαςφνδεςθ με του υπόλοιπουσ φορείσ παροχισ υπθρεςιϊν υγείασ και 

κοινωνικισ πρόνοιασ ςτο πλαίςιο τθσ ολοκλθρωμζνθσ και ολιςτικισ προςζγγιςθσ τθσ φροντίδασ υγείασ. 

Αναλφονται οι ζννοιεσ του Σικογενειακοφ Γιατροφ ωσ πυλωροφ (gatekeeper) του ςυςτιματοσ υγείασ και το 

ςφςτθμα των παραπομπϊν. Πελετάται θ ςφνδεςθ πολιτικϊν Δθμόςιασ Ωγείασ με τθν Υρωτοβάκμια 

Φροντίδα Ωγείασ ςτο πλαίςιο τθσ Διακιρυξθσ του Υαγκόςμιου Σργανιςμοφ Ωγείασ ςτθν Astana (2018). 

Υαράλλθλα παρουςιάηονται παραδείγματα και καλζσ πρακτικζσ από άλλα ςυςτιματα υγείασ αξιολογοφνται 

εκνικζσ πολιτικζσ ςτθν κατεφκυνςθ τθσ ΥΦΩ.  

υνοπτικι περιγραφι και κεματικζσ ενότθτεσ 

Θ διακιρυξθ τθσ AlmaAta (1978) και ο χάρτθσ τθσ Ottawa (1986) ςθματοδότθςαν μια κεαματικι 

ςτροφι ςτθ φιλοςοφία για τθν οργάνωςθ των υπθρεςιϊν υγείασ και τισ αντιλιψεισ τθσ διεκνοφσ 

κοινότθτασ, δίνοντασ ζμφαςθ ςτθν προαγωγι τθσ υγείασ και κάνοντασ λόγο για τθ «νζα δθμόςια υγεία». Σ 

διατομεακόσ και διεπιςτθμονικόσ χαρακτιρασ, θ οικολογικι κατεφκυνςθ και θ πολιτικι δζςμευςθ για τθ 

βελτίωςθ τθσ υγείασ του πλθκυςμοφ ςυνιςτοφν τα κφρια χαρακτθριςτικά τθσ νζασ αντίλθψθσ για τθ 

δθμόςια υγεία. (WHO 1996) 

Βαςικι ςυνιςτϊςα τθσ νζασ δθμόςιασ υγείασ αποτελεί θ πρωτοβάκμια φροντίδα υγείασ, θ οποία 

εςτιάηεται ςτθν προαγωγι τθσ υγείασ μζςω τθσ ςυνεργαςίασ μεταξφ όλων των επαγγελματιϊν υγείασ και 

τθσ τοπικισ κοινότθτασ. Ωςτόςο διεκνϊσ παρατθρείται το φαινόμενο τθσ εννοιολογικισ ςφγχυςθσ ςχετικά 

με το ουςιαςτικό περιεχόμενο τθσ πρωτοβάκμιασ φροντίδασ υγείασ. Περικοί ςυγχζουν τθν πρωτοβάκμια 

φροντίδα για τθν υγεία με τθν πρωτοβάκμια κλινικι ιατρικι, άλλοι κεωροφν ότι είναι παροχι υπθρεςιϊν θ 

οποία απευκφνεται κυρίωσ ςε φτωχζσ αγροτικζσ περιοχζσ ι αναπτυςςόμενεσ χϊρεσ, ενϊ κάποιοι άλλοι τθ 

κεωροφν ωσ μια φκθνι εναλλακτικι λφςθ. 

Χτθν πραγματικότθτα, θ πρωτοβάκμια φροντίδα υγείασ υπερβαίνει το ςυμβατικό πλαίςιο παροχισ 

κλινικισ και φαρμακευτικισ κεραπείασ και περιλαμβάνει δραςτθριότθτεσ που ςχετίηονται με τθ δθμόςια 

υγεία, το περιβάλλον και τθ διατροφι. Από οργανωτικι και λειτουργικι άποψθ, θ ΥΦΩ αποτελεί βαςικό 

χαρακτθριςτικό του ςυςτιματοσ υγείασ, με τθν ζννοια ενόσ ολοκλθρωμζνου, ςυνεχοφσ και διακεκριμζνου 
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μζρουσ των υπθρεςιϊν υγείασ, ςτο οποίο ο γενικόσ γιατρόσ παίηει ζναν διευρυμζνο ρόλο ςτο πλαίςιο 

διατομεακισ δράςθσ και διεπιςτθμονικισ ςυνεργαςίασ. 

Ψο μάκθμα περιλαμβάνει, ενδεικτικά, τισ ακόλουκεσ ενότθτεσ όςον αφορά τθν Υρωτοβάκμια 

Φροντίδασ Ωγείασ (ΥΦΩ):  

 Σριοκζτθςθ τθσ Υρωτοβάκμιασ Φροντίδασ Ωγείασ (ΥΦΩ),  

 Θ ςτρατθγικι για τθν ΥΦΩ του ΥΣΩ.  

 Σι κατευκυντιριοι άξονεσ των πολιτικϊν παγκοςμίωσ.  

 Διαμόρφωςθ πολιτικϊν δθμόςιασ υγείασ-Βαςικά Εργαλεία Δθμόςιασ Ωγείασ  

 Σργανωτικά ςτοιχεία ςτθν Υρωτοβάκμια Φροντίδα Ωγείασ: α) Σικογενειακόσ Γιατρόσ β) Ξζντρα Ωγείασ, 

γ) Σμάδεσ Ωγείασ και Επαγγελματίεσ Ωγεία, δ) Φροντίδα κατ’οίκον- αυτοφροντίδα, ε) Πακροχρόνια και 

ανακουφιςτικι Φροντίδα.  

 Υρότυπα Ποντζλα Υρωτοβάκμιασ Φροντίδασ Ωγείασ.  

 Κεςμικό πλαίςιο και παρεμβάςεισ – Σι εμπλεκόμενοι Σργανιςμοί και θ παροχι ΥΦΩ (ΕΧΩ, 

Αςφαλιςτικοί Σργανιςμοί) – ΥΦΩ και Ψοπικι Αυτοδιοίκθςθ – Χτελζχωςθ ΥΦΩ – Ψάςεισ και προοπτικζσ 

ςτθν ΥΦΩ.   

Σρόποσ αξιολόγθςθσ: Εξζταςθ με φάκελο ςε μελζτθ περίπτωςθσ. 

 

3.7.3.1.3 Οικονομικά τθσ Τγείασ  
 

κοπόσ και ςτόχοσ 

Χκοπόσ του μακιματοσ είναι θ ειςαγωγι των ςπουδαςτϊν/ςτριϊν ςτθν οικονομικι διάςταςθ του 

ςχεδιαςμοφ και τθσ ανάπτυξθσ πολιτικισ υγείασ ςε μάκρο– και μίκρο–οικονομικό επίπεδο, με ζμφαςθ ςτθ 

διεκνι επιςτθμονικι προςζγγιςθ και πρακτικι. Επιδιϊκει να προςφζρει ςτουσ ςπουδαςτζσ/ςτριεσ μια 

ολοκλθρωμζνθ εικόνα για τα χαρακτθριςτικά τθσ αγοράσ υγείασ και τισ παραμζτρουσ εκείνεσ που τθ 

διαφοροποιοφν από τισ υπόλοιπεσ αγορζσ αγακϊν και υπθρεςιϊν, για τθ λειτουργία των οικονομικϊν 

εργαλείων, τα οποία χρθςιμοποιοφνται για τθν ανάλυςθ των «ςυμπεριφορϊν υγείασ» και για το 

ςχεδιαςμό, υλοποίθςθ και αξιολόγθςθ ολοκλθρωμζνων ςυςτθμάτων παροχισ υπθρεςιϊν υγείασ και τθσ 

εφαρμογισ τουσ, για τισ αρχζσ οικονομικισ αξιολόγθςθσ των υπθρεςιϊν και προϊόντων υγείασ. 

υνοπτικι περιγραφι και κεματικζσ ενότθτεσ 

Θ αναγκαιότθτα για ζλεγχο του κόςτουσ και ςυγκράτθςθ τθσ δαπάνθσ ςτθν υγεία είναι επίκαιρθ και 

αναγκαία ςε ςυνδυαςμό με τον καταμεριςμό του κόςτουσ. Χυνεπϊσ, θ λιψθ αποφάςεων για τθν προαγωγι 

τθσ οικονομικισ αποδοτικότθτασ του ςυςτιματοσ είναιαπαραίτθτθ.Ψα οικονομικά τθσ υγείασ, ζχουν 
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ςθμαντικι ςυμβολι ςτθλιψθ αποφάςεων για τθν αποδοτικι χριςθ των πόρων και τθν ορκολογικι τουσ 

κατανομι καιτθ βελτίωςθ τθσ κεραπευτικισ αποτελεςματικότθτα. 

Ψο μάκθμα περιλαμβάνει, ενδεικτικά, τισ ακόλουκεσ ενότθτεσ:  

 Ειςαγωγι ςτα οικονομικά τθσ υγείασ . 

 Ηιτθςθ –Ηιτθςθ και προςφορά – Υροςφορά. 

 Ξοςτολόγθςθ και τιμολόγθςθ υπθρεςιϊν υγείασ.  

 Αποδοτικότθτα. 

 Δομζσ αγοράσ (Market  Structures). 

 Υθγζσ χρθματοδότθςθσ και αναδιανεμθτικότθτα.  

 Χρθματοδότθςθ ανοικτισ περίκαλψθσ.  

 Χρθματοδότθςθ νοςοκομειακισ περίκαλψθσ.  

 Δαπάνεσ υγείασ ςτισ χϊρεσ του ΣΣΧΑ.  

 Δαπάνεσ υγείασ ςτθν Ελλάδα.  

 Ξοινωνικοοικονομικι Αποτίμθςθ Ωπθρεςιϊν Ωγείασ.  

 Πεκοδολογία και Ψεχνικζσ. 

Σρόποσ αξιολόγθςθσ: Γραπτι εξζταςθ. 

 

 

3.7.3.2 Β ΕΙΔΙΚΗ ΦΑΣΗ 
 

3.7.3.2.1 Ειςαγωγι ςτθ Βιοςτατιςτικι και τθν Επιδθμιολογία (Θεωρία και 

Εργαςτιριο)   
 

κοπόσ και ςτόχοσ  

Χκοπόσ του μακιματοσ είναι αφενόσ μεν να κατανοιςουν οι ςπουδαςτζσ/ςτριεσ τισ βαςικζσ ζννοιεσ 

τθσ ςτατιςτικισ επιςτιμθσ και τθν εφαρμογι τουσ ςτθν ζρευνα ςτισ επιςτιμεσ υγείασ, όπωσ επίςθσ και θ 

αξιοποίθςθ των αποτελεςμάτων των ερευνϊν για τθν χάραξθ δθμόςιων ςτρατθγικϊν υγείασ. Αφετζρου να 

μελετιςουν τθν κατανομι και τθν εξζλιξθ διαφόρων νοςθμάτων ςτον ανκρϊπινο πλθκυςμό, κακϊσ και των 

παραγόντων που μποροφν να τισ επθρεάςουν. Χτόχοσ του μακιματοσ είναι να καταςτιςει τουσ 

ςπουδαςτζσ/ςτριεσ  ικανοφσ/ζσ να αφομοιϊςουν τθ διδαςκόμενθ φλθ και να αξιοποιιςουν τισ γνϊςεισ 

ςτον επαγγελματικό τουσ  χϊρο ϊςτε να αςκοφν τεκμθριωμζνθ δθμόςια πολιτικι ςτον τομζα τθσ υγείασ. 

υνοπτικι περιγραφι και κεματικζσ ενότθτεσ 
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Ψο μάκθμα δφναται να δομθκεί ςε τρεισ βαςικζσ ενότθτεσ: 

1. Ειςαγωγι ςτθ Βιοςτατιςτικι (12 ϊρεσ) 

2. Ειςαγωγι ςτθν Επιδθμιολογία (12 ϊρεσ) 

3. Εργαςτιριο για χριςθ λογιςμικοφ ςτθ βιοςτατιςτικι και επιδθμιολογία με δεδομζνα από τθν υγεία και 

πραγματικζσ μελζτεσ περιπτϊςεων (12 ϊρεσ) 

Ενδεικτικζσ ειδικότερεσ κεματικζσ ενότθτεσ: 

- Ειδικζσ Λατρικζσ και Επιδθµιολογικζσ Πελζτεσ 

- ∆είκτεσ Ροςθρότθτασ, Πζτρα Ξινδφνου και ∆ιαγνωςτικοφ Ελζγχου 

- Ξλινικζσ ∆οκιµζσ (ClinicalTrials) 

- Αδρανοποίθςθ των Επιδράςεων Χυγχυτικϊν Υαραγόντων 

- Ωπολογιςµόσ Πεγζκουσ ∆είγµατοσ 

- Επιλογι ςτατιςτικοφ μοντζλου και ανάλυςθ αποτελεςμάτων 

- Ανάλυςθ Επιβίωςθσ (SurvivalAnalysis) 

- Χυλλογι και παρουςίαςθ του ςτατιςτικοφ υλικοφ (πίνακεσ, παραςτάςεισ κλπ) 

- Ξλινικι επιδθμιολογία: πρόγνωςθ, διάγνωςθ, κλινικζσ δοκιμζσ 

- Αρχζσ δθμόςιασ και κοινοτικισ υγείασ 

- Βιοθκικι και δεοντολογία ςτθ βιοϊατρικι ζρευνα 

- Επιδθμιολογία λοιμωδϊν νοςθμάτων 

- Επιδθμιολογία χρόνιων νοςθμάτων 

Σρόποσ αξιολόγθςθσ: Εξζταςθ με φάκελο ςε μελζτθ περίπτωςθσ. 

 

3.7.3.2.2 Δίκαιο τθσ Τγείασ, Προςωπικά Δεδομζνα ςτθν Τγεία, Βιοθκικι, 

Δικαιϊματα Λθπτϊν Τπθρεςιϊν Τγείασ  
κοπόσ και ςτόχοσ 

Θ – κατά το δυνατόν – αναλυτικι και ερμθνευτικι προςζγγιςθ νομικϊν κεμάτων που αφοροφν ςτισ 

ζννοιεσ «υγεία» και «αςκζνεια» αφενόσ και θ επιςιμανςθ ςφνκετων νομικϊν ηθτθμάτων για το ςφςτθμα 

και τισ υπθρεςίεσ υγείασ, κακϊσ και θ περιγραφι του πλζγματοσ των εννόμων ςχζςεων φυςικϊν και 

νομικϊν προςϊπων αφετζρου. 

υνοπτικι περιγραφι και κεματικζσ ενότθτεσ 

Ψο μάκθμα εξετάηει το Δθμόςιο Δίκαιο τθσ Ωγείασ, ωσ κλάδο του διοικθτικοφ δικαίου που διζπει τθν 

υγειοπροςτατευτικι δραςτθριότθτα και προςτατεφει τθν αξία τθσ ηωισ και τθν υγεία του ανκρϊπου. Ψα 

τελευταία χρόνια, το δίκαιο τθσ υγείασ και άλλοι κλάδοι του ειδικοφ διοικθτικοφ δικαίου, ςθμειϊνουν 

μεγάλθ ανάπτυξθ, κυρίωσ υπό τθν επίδραςθ του διεκνοφσ και του ευρωπαϊκοφ  δικαίου, τθσ αλματϊδουσ 

ανάπτυξθσ τθσ επιςτιμθσ και τθσ τεχνολογίασ και των παγκόςμιων προβλθμάτων που αντιμετωπίηει θ 

δθμόςια υγεία και το περιβάλλον, τα οποία απαιτοφν ςυντονιςμζνθ δράςθ των κρατϊν. Θ νομοκεςία, θ 

νομολογία και θ βιβλιογραφία κακθμερινά εμπλουτίηονται και δίδεται ζμφαςθ ςτα κζματα βιοθκικισ, ςτθν 
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προςταςία τθσ δθμόςιασ υγείασ και ςτθν οργάνωςθ και τθ λειτουργία υπθρεςιϊν υγείασ υψθλισ ποιότθτασ 

για το ςφνολο του πλθκυςμοφ. Ψα κζματα αυτά απαςχολοφν και τθν Ελλάδα, που καλείται να ανταποκρικεί 

ςε διεκνείσ και ευρωπαϊκοφσ κανόνεσ και αρχζσ του δικαίου, ςε ελάχιςτα όρια προςταςίασ, προδιαγραφζσ 

υψθλισ ποιότθτασ και δράςεισ. 

Χτο μάκθμα προςεγγίηονται, ενδεικτικά,οι ακόλουκεσ ενότθτεσ:  

 Ψο νομικό κακεςτϊσ των μονάδων υγείασ ςτο δθμόςιο και ιδιωτικό τομζα  

  Σι κανόνεσ ουςιαςτικοφ δικαίου που διζπουν τισ ζννομεσ ςχζςεισ μονάδων υγείασ – επαγγελματιϊν 

υγείασ – λθπτϊν υπθρεςιϊν υγείασ  

 Ωποχρεϊςεισ των επαγγελματιϊν υγείασ κατά τθν άςκθςθ των κακθκόντων τουσ (ηθτιματα αςτικισ, 

ποινικισ και πεικαρχικισ ευκφνθσ)  

 Βιοθκικι 

 Δικαιϊματα των λθπτϊν υπθρεςιϊν υγείασ. 

 

Σρόποσ αξιολόγθςθσ: Εξζταςθ με φάκελο ςε μελζτθ περίπτωςθσ. 

 

 

3.7.3.2.3 Χρθματοοικονομικι διοίκθςθ υγειονομικϊν οργανιςμϊν   
 

κοπόσ και ςτόχοσ 

Χκοπόσ του μακιματοσ είναι θ εκπαίδευςθ των ςπουδαςτϊν/ςτριϊν ςτο νζο λογιςτικό ςφςτθμα, 

ςφμφωνα με το διπλογραφικό ςφςτθμα και τισ μεκόδουσ κοςτολόγθςθσ των παρεχομζνων υπθρεςιϊν, ςτο 

πλαίςιο των κζντρων κόςτουσ και του ςφαιρικοφ προχπολογιςμοφ. Απαραίτθτο ςτοιχείο κεωρείται θ 

ανάλυςθ των βοθκθτικϊν και απαραίτθτων εργαλείων για τον προςδιοριςμό των πλθροφοριϊν που 

απαιτοφνται για τθν παρακολοφκθςθ τθσ αναλυτικισ λογιςτικισ και κοςτολόγθςθσ με ζμφαςθ τθν 

ολοκλθρωμζνθ μθχανοργάνωςθ των Ωπθρεςιϊν ενόσ Ροςοκομείου. 

υνοπτικι περιγραφι και κεματικζσ ενότθτεσ 

Χε μια χϊρα όπου κυριαρχεί το κρατικό ςφςτθμα υγείασ και τα νοςοκομεία παίηουν πρωτεφοντα 

ρόλο είναι ςθμαντικό τα επιτελικά ςτελζχθ του ΕΧΩ να διακζτουν γνϊςεισ χρθματοοικονομικισ υποςτιριξθσ 

του τομζα.  

Ψο μάκθμα περιλαμβάνει, ενδεικτικά, τισ ακόλουκεσ ενότθτεσ:  

• Οογιςτικό Χφςτθμα  

• Αρχζσ του Ξλαδικοφ Οογιςτικοφ Χχεδίου (για τα δθμόςια νοςοκομεία)  
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• Οογιςτικά Ξυκλϊματα  

• Γενικι Οογιςτικι – Δθμόςιο Οογιςτικό – Αναλυτικι Οογιςτικι – Οογιςτικζσ Ξαταςτάςεισ  

• Χχζςεισ των λογιςτικϊν ςυςτθμάτων και λογιςτικζσ πλθροφορίεσ για κάκε λογιςτικό κφκλωμα 

• Ξοςτολόγθςθ Δθμοςίων Ροςοκομείων  

• Ανάλυςθ των Ξζντρων Ξόςτουσ  

• Ψεχνικζσ κοςτολόγθςθσ  

• Ξοςτολόγθςθ των Ξζντρων Ξόςτουσ  

• DRGs (Diagnostic Related Groups)  

• Υαρακολοφκθςθ του κόςτουσ μζςω τθσ Αναλυτικισ λογιςτικισ (ομάδα 9)  

• Ξοςτολόγθςθ πράξεων–δράςεων, ιατρικϊν πράξεων, προγραμμάτων, κ.α. 

• Δείκτεσ μζτρθςθ του κόςτουσ  

• Ξοινωνικό Ξόςτοσ 

Σρόποσ αξιολόγθςθσ: Εξζταςθ με φάκελο ςε μελζτθ περίπτωςθσ. 

 

3.7.3.2.4 Φαρμακευτικι πολιτικι   
 

κοπόσ και ςτόχοσ 

Χκοπόσ του μακιματοσ είναι να ειςαγάγει τουσ ςπουδαςτζσ/ςτριεσ ςτθ διαχείριςθ μιασ από τισ 

ςθμαντικότερεσ παραμζτρουσ ενόσ ςυςτιματοσ υγείασ τθσ φαρμακευτικισ πολιτικισ, προκειμζνου να είναι 

ςε κζςθ να ανταποκρίνονται ςτθν πρόκλθςθ αφενόσ τθσ εξαςφάλιςθσ ευχεροφσ πρόςβαςθσ των αςκενϊν 

ςε αποτελεςματικζσ αγωγζσ και αφετζρου τθσ ςυγκράτθςθσ τθσ φαρμακευτικισ δαπάνθσ, με απϊτερο 

ςτόχο τθ διαςφάλιςθ τθσ βιωςιμότθτασ του ςυςτιματοσ. 

υνοπτικι περιγραφι και κεματικζσ ενότθτεσ 

Τπωσ κάκε αγορά, ο κλάδοσ των φαρμακευτικϊν προϊόντων χαρακτθρίηεται από μια πλευρά 

προςφοράσ, θ οποία αποτελείται από τουσ παραγωγοφσ των φαρμακευτικϊν προϊόντων, και μια πλευρά 

ηιτθςθσ, θ οποία ςυμπεριλαμβάνει τουσ αςκενείσ, αυτοφσ που ςυνταγογραφοφν φαρμακευτικά προϊόντα 

(δθλαδι τουσ ιατροφσ) και αυτοφσ που διακζτουν φαρμακευτικά προϊόντα (δθλαδι τουσ φαρμακοποιοφσ). 

Σι παρεμβάςεισ που μποροφν να γίνουν από τισ κυβερνιςεισ των κρατϊν μελϊν τθσ Ε.Ε 

ταξινομοφνται ςε τρεισ μεγάλεσ ομάδεσ: 

• Υαρεμβάςεισ από τθν πλευρά τθσ προςφοράσ: μζκοδοι για τον κακοριςμό των τιμϊν των 

φαρμακευτικϊν προϊόντων (ιδίωσ εκείνων που καλφπτονται από διπλϊματα ευρεςιτεχνίασ) 

• Υαρεμβάςεισ από τθν πλευρά τθσ προςφοράσ μζςω πολιτικϊν για τθν επιςτροφι του κόςτουσ 

φαρμακευτικϊν προϊόντων  
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• Δράςεισ από τθν πλευρά τθσ ηιτθςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνων πολιτικϊν που επθρεάηουν ιατροφσ, 

φαρμακοποιοφσ και αςκενείσ (Ευρωπαϊκό Ξοινοβοφλιο, 2011). 

Θ κρατικι δράςθ από τθν πλευρά τθσ προςφοράσ επικεντρϊνεται πρωτίςτωσ ςτθ ρφκμιςθ των 

τιμϊν των φαρμακευτικϊν προϊόντων, είτε καλφπτονται από διπλϊματα ευρεςιτεχνίασ είτε όχι (γενόςθμα 

φάρμακα).  

Ψα επιμζρουσ μζτρα ςτο πλαίςιο αυτό περιλαμβάνουν ελζγχουσ των τιμϊν των φαρμακευτικϊν 

προϊόντων μζςω διάφορων κανονιςτικϊν ςυςτθμάτων (πχ. ρφκμιςθ τιμϊν, κακοριςμζνα επίπεδα 

επιςτροφισ, ρφκμιςθ κζρδουσ ι ςυντελεςτι απόδοςθσ), και ενκάρρυνςθ του ανταγωνιςμοφ των τιμϊν 

μειϊνοντασ τα εμπόδια για τθν είςοδο φαρμακευτικϊν προϊόντων ςτισ αγορζσ. Θ δράςθ ςε επίπεδο όγκου 

από τθν πλευρά τθσ προςφοράσ ςχετίηεται με τθ διευκόλυνςθ τθσ ειςόδου φαρμακευτικϊν προϊόντων ςτισ 

αγορζσ, κακιςτϊντασ π.χ. εφικτι τθν ταχφτερθ είςοδο γενοςιμων ςτθν αγορά. Θ δράςθ από τθν πλευρά τθσ 

ηιτθςθσ αφορά πρωτίςτωσ τον όγκο εφαρμόηοντασ πολιτικζσ ςχετικζσ με τθ ςυνταγογράφθςθ από τουσ 

ιατροφσ (π.χ. μζςω οικονομικϊν και μθ οικονομικϊν κινιτρων), τθ διάκεςθ από τουσ φαρμακοποιοφσ (π.χ. 

ρφκμιςθ περικωρίων κζρδουσ, πολιτικζσ ςχετικά με τθν υποκατάςταςθ με γενόςθμα) και τθ ςυμπεριφορά 

των αςκενϊν (π.χ. ρυκμίςεισ επιμεριςμοφ του κόςτουσ για διάφορα είδθ φαρμάκων). Ψα κράτθ μζλθ τθσ 

Ε.Ε. χρθςιμοποιοφν μια ςειρά από μεκόδουσ. 

Ψο μάκθμα περιλαμβάνει τισ ακόλουκεσ ενδεικτικζσ ενότθτεσ ωσ προσ τθν φαρμακευτικι πολιτικι:  

 Θ αγορά φαρμάκου ςτθν Ελλάδα και ςτθν υπόλοιπθ Ευρϊπθ  

  Πζκοδοι φαρμακο–οικονομικισ αξιολόγθςθσ. Ποντζλα και μζκοδοι φαρμακοικονομικισ αξιολόγθςθσ  

 Ξρατικζσ πολιτικζσ για τα φάρμακα  

  Ωπθρεςίεσ του Ωπουργείου Ωγείασ, εποπτευόμενοι φορείσ και επιτροπζσ που εμπλζκονται ςτθν πολιτικι 

φαρμάκου  

 Ψιμολογιακι πολιτικι  

 Πθχανιςμοί ελζγχου τθσ φαρμακευτικισ δαπάνθσ– κλειςτοί προχπολογιςμοί/ επιςτροφζσ  

 Εργαλεία για τον εξορκολογιςμό των πρακτικϊν ςυνταγογράφθςθσ. 

 Θ πολιτικι για τα γενόςθμα φάρμακα  

 Σι μθχανιςμοί αξιολόγθςθσ και διαπραγμάτευςθσ ωσ οργανικό ςυςτατικό των κρατικϊν πολιτικϊν για το 

φάρμακο  

 Πθχανιςμοί αξιολόγθςθσ και διαπραγμάτευςθσ για τθν αποηθμίωςθ των φαρμάκων ςτθν Ελλάδα και 

ςτθν Ευρϊπθ. 

 

Σρόποσ αξιολόγθςθσ: Εξζταςθ με φάκελο ςε μελζτθ περίπτωςθσ. 
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3.7.3.2.5 Αξιολόγθςθ Σεχνολογιϊν Τγείασ (Health Technology Assessment HTA) 

και Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα 

κοπόσ και ςτόχοσ 

Ψο μάκθμα αποςκοπεί ςτθν εξοικείωςθ των ςπουδαςτϊν με τθν ζννοια, το ρόλο και τθ ςθμαςία 

των ιατροτεχνολογικϊν προϊόντων ςτο ςφγχρονο περιβάλλον τθσ υγείασ κακϊσ και τθ ςθμαςία τθσ 

αξιολόγθςθσ όλων των τεχνολογιϊν υγείασ (ιατροτεχνολογικϊν προϊόντων και φαρμάκων) ωσ μζκοδο 

απόδοςθσ αξίασ ςτο ςφςτθμα υγείασ.  

υνοπτικι περιγραφι και κεματικζσ ενότθτεσ 

Αντικείμενο του μακιματοσ είναι θ κατανόθςθ τθσ ζννοιασ και τθσ ςθμαςίασ των 

ιατροτεχνολογικϊν προϊοντων ςτο πλαίςιο ενόσ υγειονομικοφσ ςυςτιματοσ κακϊσ και του ρόλο του 

κεςμοφ τθσ  Αξιολόγθςθσ Ψεχνολογιϊν Ωγείασ (Health Technology Assessment HTA) ςε εκνικό (Επιτροπι 

Αξιολόγθςθσ και Αποηθμίωςθσ Φαρμάκων Ανκρϊπινθσ Χριςθσ) και ευρωπαϊκό επίπεδο (EUnetHTA). 

Σ όροσ «τεχνολογίεσ υγείασ» περιλαμβάνει τα φαρμακευτικά προϊόντα, τισ ςυςκευζσ, τισ ιατρικζσ 

και χειρουργικζσ διαδικαςίεσ που χρθςιμοποιοφνται για τθν προϊκθςθ τθσ υγείασ, τθν πρόλθψθ, τθ 

διάγνωςθ, τθ κεραπεία μιασ αςκζνειασ, τθν αποκατάςταςθ αυτισ ι τθ μακροχρόνια φροντίδα τθσ υγείασ. 

Θ Αξιολόγθςθ Ψεχνολογιϊν Ωγείασ (HTA) αποτελεί μία διαδικαςία επιςτθμονικισ αξιολόγθςθσ μίασ 

νζασ τεχνολογίασ (φάρμακα και ιατροτεχνολογικά προϊόντα), ωσ προσ τθν ποιότθτα και αςφάλειά τθσ, τθν 

αποτελεςματικότθτά τθσ, τθ ςχζςθ κόςτουσ-αποτελεςματικότθτασ, τισ κοινωνικζσ-θκικζσ, νομικζσ και 

οργανωτικζσ επιπτϊςεισ που ςυνεπάγεται θ απόφαςθ διάχυςθσ και χριςθσ τθσ. Χκοπόσ τθσ HTA είναι να 

ενκαρρφνει τθ χριςθ τεχνολογιϊν που βελτιϊνουν το επίπεδο υγείασ με πιο αςφαλζσ, αποδοτικό και 

αποτελεςματικό τρόπο, και να αποτρζπει τθ χριςθ των λιγότερο αποτελεςματικϊν τεχνολογιϊν 

αποδίδοντασ κατά αυτόν τον τρόπο αξίασ ς’ζνα ςφςτθμα υγείασ. Θ αξιολόγθςθ μιασ τεχνολογίασ βοθκάει 

τουσ αρμόδιουσ χάραξθσ πολιτικισ να προβαίνουν ςε αποτελεςματικζσ παρεμβάςεισ ςτον τομζα τθσ 

υγείασ, ςυμβάλλοντασ παράλλθλα ςτθ βιωςιμότθτα των εκνικϊν ςυςτθμάτων υγείασ. 

Ψα ωσ άνω αποτελοφν το πεδίο ανάλυςθσ και εμβάκυνςθσ του αναφερόμενου μακιματοσ. 

Σρόποσ αξιολόγθςθσ: Επάρκεια  
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3.7.3.2.6 Δθμόςια Τγεία  
 

κοπόσ και ςτόχοσ 

Βαςικόσ ςκοπόσ του μακιματοσ είναι θ εξοικείωςθ των ςπουδαςτϊν/τριων με τισ βαςικζσ ζννοιεσ 

και τομείσ τθσ δθμόςιασ υγείασ. Επιπλζον, κακϊσ θ Δθμόςια Ωγεία προςδιορίηεται από το ςφνολο των 

οργανωμζνων δραςτθριοτιτων τθσ πολιτείασ και τθσ κοινωνίασ, που είναι επιςτθμονικά τεκμθριωμζνεσ και 

αποβλζπουν ςτθν πρόλθψθ νοςθμάτων, ςτθν προςταςία και τθν προαγωγι τθσ υγείασ, ςτθν αφξθςθ του 

προςδόκιμου επιβίωςθσ και ςτθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ και τθσ ευεξίασ του πλθκυςμοφ, οι 

ςπουδαςτζσ/ςτριεσ καλοφνται να ζχουν. Ωσ επιμζρουσ ςτόχοι ορίηονται:  

 θ γνϊςθ τρόπου καταγραφισ τθσ υγείασ,  

 ο εντοπιςμόσ και θ επίλυςθ προβλθμάτων υγείασ ςτθν κοινότθτα,  

 θ διάγνωςθ και διερεφνθςθ προβλθμάτων και κινδφνων υγείασ ςτθν κοινότθτα,  

 θ πλθροφόρθςθ, ενθμζρωςθ και ενδυνάμωςθ ανκρϊπων ςε κζματα υγείασ,  

 θ ενεργοποίθςθ/ δραςτθριοποίθςθ τθσ κοινότθτασ ςτθ ςυμμετοχι δράςεων και ςτθν επίλυςθ 

προβλθμάτων, θ ανάπτυξθ πολιτικϊν και ςχεδίων ενδυνάμωςθσ τθσ ατομικισ και κοινοτικισ υγείασ,  

 θ επίγνωςθ των νόμων και των κανονιςμϊν προςταςίασ τθσ υγείασ και τθσ αςφάλειασ,  

 θ αξιολόγθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ, προςβαςιμότθτασ και ποιότθτασ των υπθρεςιϊν υγείασ ςε 

ατομικό επίπεδο και ςε επίπεδο κοινότθτασ,  

 θ ζρευνα για εφαρμογι καινοτόμων λφςεων ςτα προβλιματα Δθμόςιασ Ωγείασ,  

 ο ςχεδιαςμόσ και θ αξιολόγθςθ υπθρεςιϊν υγείασ,  

 θ βελτίωςθ τθσ πλθροφόρθςθσ και τθσ γνϊςθσ για τθν υγεία, θ οποία κα παρζχει ςτουσ αρμόδιουσ 

χάραξθσ πολιτικισ, ςτουσ επαγγελματίεσ ςτο χϊρο τθσ υγείασ και ςτο ευρφ κοινό τα βαςικά ςτοιχεία 

και τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται για τθν ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ τουσ ςτθν προάςπιςθ και 

προαγωγι τθσ υγείασ. 

υνοπτικι περιγραφι και κεματικζσ ενότθτεσ 

Χφμφωνα με τον Winslow (1923) «Δθμόςια Ωγεία είναι θ επιςτιμθ και θ τζχνθ να προλαμβάνεται θ 

νόςοσ, να επιμθκφνεται θ ηωι, να προάγεται θ φυςικι υγεία και θ αποδοτικότθτα του ανκρϊπου, μζςα από 

τθν οργανωμζνθ προςπάκεια τθσ κοινωνίασ για τθν εξυγίανςθ του περιβάλλοντοσ, τον ζλεγχο των 

λοιμωδϊν νόςων, τθν εκπαίδευςθ κάκε ατόμου ςτθν ατομικι υγιεινι, τθν οργάνωςθ των ιατρικϊν και 

νοςθλευτικϊν υπθρεςιϊν υγείασ για τθν πρϊιμθ διάγνωςθ και προλθπτικι κεραπεία των νόςων και τθν 

ανάπτυξθ μιασ «κοινωνικισ μθχανισ» που να εξαςφαλίηει ςε κάκε άτομο ζνα επίπεδο ηωισ ικανό για τθ 

διατιρθςθ τθσ υγείασ του». 

Ενδεικτικά, οι ενότθτεσ που προτείνονται για το μάκθμα είναι:  
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 Αρχζσ Δθμόςιασ Ωγείασ  

 Ωγεία και Ρόςοσ  

 Άτομο, Υεριβάλλον και Ωγεία  

 Αρχζσ Υρόλθψθσ Πεταδοτικϊν και μθ Πεταδοτικϊν Ροςθμάτων  

 Γενικι Επιδθμιολογία  

 Ξοινωνιολογία τθσ Ωγείασ  

 Ωγιεινι και Αςφάλεια, Δθμόςια Ωγιεινι, Ωγειονομικόσ Ζλεγχοσ  

 Ωγιεινι Ξαταςτροφϊν. 

Σρόποσ αξιολόγθςθσ: Εξζταςθ με φάκελο ςε μελζτθ περίπτωςθσ. 

 

3.7.3.2.7 Επικοινωνία και Διαχείριςθ Κρίςεων ςτον τομζα τθσ Τγείασ  
 

κοπόσ και ςτόχοσ 

Χκοπόσ του μακιματοσ είναι να δϊςει ςτουσ ςπουδαςτζσ/ςτριεσ τθν ευκαιρία να αναπτφξουν τισ 

ικανότθτζσ τουσ ςτθν αντιμετϊπιςθ κρίςεων και καταςτροφϊν. 

υνοπτικι περιγραφι και κεματικζσ ενότθτεσ 

Σι παροφςεσ ςυνκικεσ, γεωπολιτικζσ και οικονομικζσ και ιδίωσ θ τρζχουςα υγιειονομικι κρίςθ με 

τθν πανδθμία, διαμορφϊνουν τθν αναγκαιότθτα τθσ Διαχείριςθσ Ξρίςεων ςτον Ψομζα Ωγείασ ωσ βαςικό 

παράγοντα εφρυκμθσ λειτουργίασ ενόσ κοινωνικοφ ςυςτιματοσ. 

Ενδεικτικά, οι ενότθτεσ που προτείνονται για το μάκθμα είναι:  

 Χτρατθγικι Διοίκθςθ Ξρίςεων και Ξαταςτροφϊν ςτον Ψομζα τθσ Ωγείασ  

 Διαχείριςθ Ζκτακτων Ξαταςτάςεων Δθμόςιασ Ωγείασ  

 Ζνοπλεσ Χυγκροφςεισ και Ψρομοκρατία 

 Ξρίςεισ ςτον Ψομζα τθσ Ωγείασ ςε Χχολεία, ςτον Ψουριςμό και ςτον Φαρμακευτικό Ξλάδο  

 Επικοινωνία ςτθν Διαχείριςθ Ξρίςεων ςτον Ψομζα τθσ Ωγείασ  

 Χχζδια ζκτακτων καταςτάςεων 

Σρόποσ αξιολόγθςθσ: Εξζταςθ με φάκελο ςε μελζτθ περίπτωςθσ. 
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3.7.3.2.8 Ψυχικι Τγεία και Εξαρτιςεισ  
 

κοπόσ και ςτόχοσ 

Χκοπόσ του μακιματοσ είναι θ μετάδοςθ γνϊςεων ςτουσ/ςτισ  ςπουδαςτζσ/ςτριεσ ςχετικά με τισ 

δθμόςιεσ πολιτικζσ πρόλθψθσ, κεραπείασ και αποκατάςταςθσ τθσ ψυχικισ υγείασ του ατόμου και τθσ 

κοινότθτασ, κακϊσ επίςθσ και οι πολιτικζσ αντιμετϊπιςθσ των εξαρτιςεων. Χτο ςυγκεκριμζνο μάκθμα 

αναλφονται οι πολιτικζσ που εφαρμόηονται, οι κεςμοί που διαμορφϊνονται και το δίκαιο που κεςπίηεται 

τόςο ςε διεκνζσ / ευρωπαϊκό όςο και εκνικό επίπεδο. Χε αυτό το πλαίςιο δίνεται ζμφαςθ ςτθν κατανόθςθ 

τθσ ςθμαςίασ του ρόλου ανάπτυξθσ αποκεντρωμζνων και τομεοποιθμζνων κοινοτικϊν υπθρεςιϊν, αλλά και 

μονάδων περίκαλψθσ και φροντίδασ ψυχικισ υγείασ ςτθ λειτουργία του ςυςτιματοσ παροχισ ψυχικισ 

υγείασ, θ ςφνδεςθ με τθν πρωτοβάκμια φροντίδα και τθ δθμόςια υγεία, κακϊσ και θ μετάβαςθ ςε μονάδεσ 

ψυχοκοινωνικισ αποκατάςταςθσ και κεραπευτικζσ κοινωνικζσ επιχειριςεισ ζνταξθσ. Υαράλλθλα, 

εξετάηονται θ κεςμοκζτθςθ και θ νομικι κατοχφρωςθ των δικαιωμάτων των λθπτϊν υπθρεςιϊν ψυχικισ 

υγείασ. Αντιςτοίχωσ, εξετάηονται και τα κζματα των εξαρτιςεων. Ψζλοσ, παρουςιάηονται παραδείγματα και 

καλζσ πρακτικζσ. 

υνοπτικι περιγραφι και κεματικζσ ενότθτεσ 

Ψυχικι υγεία και εξαρτιςεισ αποτελοφν τουσ δφο κατεξοχιν πυλϊνεσ κοινωνικοφ 

προςανατολιςμοφ του ςυςτιματοσ υγείασ ςε ομάδεσ του πλθκυςμοφ που χριηουν ιδιαίτερθσ φροντίδασ.  

Ενδεικτικά οι ενότθτεσ για τθ Ψυχικι Τγεία είναι:  

 Εννοιολογικοί προςδιοριςμοί / Υεριγραφι των υπθρεςιϊν ψυχικισ υγεία 

 Χφγχρονο κεραπευτικό υπόδειγμα (πρόλθψθ-κεραπεία-ψυχοκοινωνικι αποκατάςταςθ) 

 Εμπζδωςθ τθσ κοινοτικισ ψυχιατρικισ 

 Ψο κεςμικό – νομικό πλαίςιο 

 Ωφιςτάμενθ κατάςταςθ και προοπτικζσ 

 Ψομεοποιθμζνθ δικτφωςθ  

 Ρζο κεςμικό πλαίςιο διοίκθςθσ των υπθρεςιϊν ψυχικισ υγείασ 

 Χρθματοδότθςθ υπθρεςιϊν ψυχικισ υγείασ 

 Αξιολόγθςθ υπθρεςιϊν ψυχικισ υγείασ 

 Δικαιϊματα λθπτϊν υπθρεςιϊν ψυχικισ υγείασ. 

Ενδεικτικά,οι ενότθτεσ για τισ Εξαρτιςεισ:  

 Χτρατθγικζσ  

 Χχζδια Δράςθσ  
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 Πορφζσ Εξαρτιςεων  

 Πείωςθ τθσ Βλάβθσ  

 Κεραπεία  

 Ξοινωνικι ζνταξθ  

 Υρόλθψθ 

Σρόποσ αξιολόγθςθσ: Επάρκεια. 

 

3.7.3.2.9  Διοίκθςθ απόδοςθσ και ποιότθτα ςτισ υπθρεςίεσ Τγείασ  
 

κοπόσ και ςτόχοσ 

Χκοπόσ του μακιματοσ είναι να ειςάγει τουσ/τισ ςπουδαςτζσ/ςτριεσ ςτισ βαςικζσ αρχζσ και ςτισ 

ςφγχρονεσ τάςεισ τθσ διοίκθςθσ τθσ ποιότθτασ ςτον τομζα τθσ υγείασ. Επιδίωξθ του μακιματοσ είναι οι 

ςπουδαςτζσ/ςτριεσ: 

 να γνωρίηουν τισ ςφγχρονεσ τάςεισ και εξελίξεισ για τθν Υοιότθτα ςτισ Ωπθρεςίεσ Ωγείασ, 

 να γνωρίηουν τα ςυςτιματα διοίκθςθσ ποιότθτασ και να αξιολογοφν τισ δυνατότθτεσ εφαρμογισ τουσ 

ςτθν υγεία, 

 να αποκτιςουν τθν ικανότθτα διαςφνδεςθσ και εφαρμογισ των ςυςτθμάτων αυτϊν με ςθμαντικοφσ 

τομείσ λειτουργίασ των Ροςοκομείων. 

υνοπτικι περιγραφι και κεματικζσ ενότθτεσ 

Θ ποιότθτα αποτελεί ςτρατθγικό ςτόχο για τισ ςφγχρονεσ επιχειριςεισ και οργανιςμοφσ και 

αδιαπραγμάτευτθ αξία για τουσ φορείσ παροχισ υπθρεςιϊν υγείασ  

Ψο μάκθμα περιλαμβάνει, ενδεικτικά, τισ ακόλουκεσ ενότθτεσ:  

 Σριςμοί και Λςτορικι Αναδρομι  

 Χφγχρονεσ Ψάςεισ για τθν Υοιότθτα ςτθν Ωγεία 

 Χυςτιματα Διοίκθςθσ Υοιότθτασ και Αςφάλειασ με Εφαρμογι ςτον Ψομζα τθσ Ωγείασ  

 Σλικι Υοιότθτα και Διεκνείσ Σργανιςμοί Διοίκθςθσ Σλικισ Υοιότθτασ ςτθν Ωγεία 

  Χφνδεςθ τθσ Διοίκθςθσ Υοιότθτασ με τισ Υολιτικζσ Ωγείασ. 

Σρόποσ αξιολόγθςθσ: Εξζταςθ με φάκελο ςε μελζτθ περίπτωςθσ. 
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3.7.3.2.10 Ζλεγχοσ ςτουσ φορείσ παροχισ υπθρεςιϊν υγείασ  
 

κοπόσ και ςτόχοσ  

Χτόχοσ του μακιματοσ είναι ο εξοπλιςμόσ των ςτελεχϊν με κατάλλθλα γνωςιακά εργαλεία και 

πλθροφορίεσ, ϊςτε να εντοπίηουν ενδείξεισ απάτθσ/διαφκοράσ (redflags), όπωσ και τισ μορφζσ (fraud–

corruptionschemes) τουσ ςτον τομζα τθσ υγείασ και, ςυνακόλουκα, να ςυμβάλλουν ςτθν πρόλθψθ ι/και 

καταςτολι των φαινομζνων αυτϊν, με τθν ανάπτυξθ κατάλλθλων πολιτικϊν Ξαταπολζμθςθσ τθσ 

Απάτθσ/Διαφκοράσ ςε Φορείσ Υαροχισ Ωπθρεςιϊν Ωγείασ. Υαράλλθλα, επιδιϊκεται θ κατάρτιςθ και για τον 

εςωτερικό ζλεγχο διαδικαςιϊν ςεΦορείσ Υαροχισ Ωπθρεςιϊν Ωγείασ. 

υνοπτικι περιγραφι και κεματικζσ ενότθτεσ 

Σι υπθρεςίεσ υγείασ, αποτελοφν ζναν από τουσ πρϊτουσ τομείσ ςε διαφκορά ςτο ελλθνικό 

δθμόςιο. Σ εξωτερικόσ και εςωτερικό ζλεγχοσ ςτουσ φορείσ παροχισ υπθρεςιϊν υγείασ, αποτελεί βαςικι 

πρόκλθςθ για τθν αναδιοργάνωςθ του ςυςτιματοσ υγείασ. 

Ψο μάκθμα περιλαμβάνει, ενδεικτικά, τισ ακόλουκεσ ενότθτεσ προςανατολιςμζνεσ ςτον τομζα τθσ 

υγείασ:  

 Ζννοιεσ και είδθ απάτθσ και διαφκοράσ  

 ΑιτίεσΠζκοδοι αυτουργίασ – Υροφίλ αυτουργϊν  

 Ζννοια και είδθ των ενδείξεων απάτθσ  

 Υλθροφορία και καταγγελία ςε εκνικό και ευρωπαϊκό πλαίςιο  

 Υυλϊνεσ ανάπτυξθσ πολιτικϊν κατά τθσ διαφκοράσ ςε φορείσ παροχισ υπθρεςιϊν υγείασ  

 Εςωτερικόσ Ζλεγχοσ  

 Πελζτθ περιπτϊςεων με επιςιμανςθ ενδείξεων και διεξαχκείςασ ζρευνασ εντοπιςμοφ 

απάτθσ/διαφκοράσ, εςωτερικοφ ελζγχου. 

Σρόποσ αξιολόγθςθσ: Εξζταςθ με φάκελο ςε μελζτθ περίπτωςθσ. 

 

3.7.3.2.11 υςτιματα πλθροφορικισ υπθρεςιϊν υγείασ  
 

κοπόσ και ςτόχοσ 

Χκοπόσ του εργαςτθριακοφ μακιματοσ είναι θ παρουςίαςθ των εφαρμογϊν τθσ πλθροφορικισ 

ςτον τομζα τθσ Ωγείασ. Επιδιϊκεται οι ςπουδαςτζσ/ςτριεσ να αποκτιςουν βαςικζσ γνϊςεισ και δεξιότθτεσ 

όςον αφορά τθσ εν λόγω εφαρμογζσ και ςυνείδθςθ τθσ αναγκαιότθτασ τθσ καινοτομίασ και τθσ 

διαλειτουργικότθτασ, αλλά και τθσ ςθμαςίασ τθσ αξιοποίθςθσ των δεδομζνων και παροχισ αναφορϊν. 
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υνοπτικι περιγραφι και κεματικζσ ενότθτεσ 

Σ ψθφιακόσ μεταςχθματιςμόσ ιδιαίτερα ςτον τομζα τθσ υγείασ αποτελεί μια πρόκλθςθ, τθν οποία 

κα κλθκοφν να αντιμετωπίςουν και μάλιςτα επιτυχϊσ τα ςτελζχθ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ, προκειμζνου να 

αναδιοργανϊςουν τισ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ υγείασ αποδοτικά και αποτελεςματικά. 

Σι ενότθτεσ του μακιματοσ είναι ενδεικτικά οι ακόλουκεσ:  

 Σλοκλθρωμζνα Υλθροφοριακά Χυςτιματα Ροςοκομείων –ΣΥΧΡ  

 Ξωδικοποιιςεισ και Λατρικά Υλθροφοριακά Χυςτιματα  

 Λατρικζσ εικόνεσ, Ωπθρεςίεσ Ψθλεματικισ ςτισ Πονάδεσ Ωγείασ  

 Θλεκτρονικι Ωγεία (e–Health) 

 Θλεκτρονικι χαρτογράφθςθ και καταγραφι υγειονομικϊν δεδομζνων  

 Χφςτθμα Επιχειρθςιακισ Ευφυΐασ (ΒΛ–Health)  

 Ατομικόσ Θλεκτρονικόσ Φάκελοσ Ωγείασ  

 Διαλειτουργικότθτα ψθφιακϊν εφαρμογϊν ςτθν Ωγεία  

 Κζματα Αςφάλειασ Υ.Χ και δεδομζνων. 

 

Σρόποσ αξιολόγθςθσ: Εξζταςθ με φάκελο ςε μελζτθ περίπτωςθσ. 

 

3.7.3.2.12 Ευρωπαϊκζσ πολιτικζσ υγείασ και εκνικι εκπροςϊπθςθ  

κοπόσ και ςτόχοσ 

Ψο μάκθμα αποςκοπεί ςτθν παρουςίαςθ του πολυεπίπεδου ευρωπαϊκοφ ςυςτιματοσ προςταςίασ 

τθσ υγείασ και ςτθν εξοικείωςθ των ςπουδαςτϊν με τουσ κυριότερουσ ευρωπαικοφσ, περιφερειακοφσ και 

διεκνείσ κεςμοφσ και οργανιςμοφσ για τθν υγεία ςτουσ οποίουσ εκπροςωπείται θ χϊρα μασ. 

υνοπτικι περιγραφι και κεματικζσ ενότθτεσ 

Αντικείμενο του μακιματοσ είναι κατά κφριο λογο θ παρουςίαςθ και ανάλυςθ των πολιτικϊν τθσ 

Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΕΕ) για τθν υγεία, όπωσ είναι θ προςταςία και θ βελτίωςθ τθσ υγείασ, θ ιςότιμθ 

πρόςβαςθ όλων των ευρωπαίων πολιτϊν ςε μια ςφγχρονθ και αποτελεςματικι υγειονομικι περίκαλψθ και 

ο ςυντονιςμόσ τθσ αντιμετϊπιςθσ τυχόν ςοβαρϊν διαςυνοριακϊν υγειονομικϊν απειλϊν ανάλογων τθσ 

ςφγχρονθσ πανδθμίασ του COVID 19. 
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Ψο μάκθμα μεταξφ άλλων εςτιάηει ςτο τομείσ νομοκζτθςθσ τθσ ΕΕ όπωσ είναι τα φάρμακα τα 

ιατροτεχνολογικά προϊόντα, θ φαρμακοεπαγρφπνθςθ,  οι κλινικζσ δοκιμζσ, θ ψθφιακι υγεία, θ υγειονομικι 

αςφάλεια, οι λοιμϊδεισ νόςοι και τα δικαιϊματα των αςκενϊν ςτο πλαίςιο τθσ διαςυνοριακισ 

υγειονομικισ περίκαλψθσ.  

Επίςθσ, μελετάται ο ρόλοσ τθσ εκνικισ εκπροςϊπθςθσ ςτουσ ευρωπαϊκοφσ, περιφερειακοφσ και 

διεκνείσ φορείσ και οργανιςμοφσ που ζχουν ωσ πεδίο δράςθσ τον τομζα τθσ υγείασ. 

Χυγκεκριμζνα, ζμφαςθ δίνεται ςτθν κατανόθςθ των αρμοδιοτιτων οργανιςμϊν όπωσ ο Ευρωπαϊκόσ 

Σργανιςμόσ Φαρμάκων, κεςμϊν όπωσ θ Γενικι Διεφκυνςθ Ωγείασ και Αςφάλειασ των Ψροφίμων τθσ 

Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ (ΓΔ SANTE), του ρόλου των εκνικϊν εμπειρογνϊμων και των εκνικϊν εκπροςϊπων 

ςτισ ποικίλεσ ευρωπαϊκζσ, περιφερειακζσ και διεκνείσ επιτροπζσ, ομάδεσ εργαςίασ και οργανιςμοφσ που 

ζχουν ωσ πεδίο αρμοδιότθτασ ηθτιματα που ςχετίηονται με τον τομζα τθσ υγείασ.  

Ψζλοσ, ςτο πλαίςιο του μακιματοσ παρουςιάηονται τα κυριότερα ευρωπαϊκά χρθματοδοτικά 

εργαλεία ςτον τομζα τθσ υγείασ όπωσ είναι το Υρόγραμμα EU4Health το οποίο ζχει ωσ ςτόχο 

τθν  αντιμετϊπιςθ διαςυνοριακϊν απειλϊν κατά τθσ υγείασ, τθ βελτίωςθ τθσ διακεςιμότθτασ και τθσ 

οικονομικισ προςιτότθτασ φαρμακευτικϊν, ιατροτεχνολογικϊν προϊόντων και προϊόντων αναγκαίων για 

τθν αντιμετϊπιςθ κρίςεων. 

Σρόποσ αξιολόγθςθσ:  Εκπόνθςθ και παρουςίαςθ ατομικισ ι ομαδικισ εργαςίασ (70% και 30% αντίςτοιχα) 
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3.8 ΣΜΘΜΑ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΜΟΤ 

 

3.8.1 ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΘ ΕΙΔΙΚΘ ΦΑΘ ΠΟΤΔΩΝ ΣΟΤ ΣΜΘΜΑΣΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ 

ΣΟΤΡΙΜΟΤ 

 

Ψο Ψμιμα Υολιτιςμοφ-Ψουριςμοφ ειςάγεται για πρϊτθ φορά ςτθν ΞΚ’ εκπαιδευτικι ςειρά ςτο 

Υρόγραμμα Χπουδϊν τθσ ΕΧΔΔΑ. Χτο παρελκόν ζχουν λειτουργιςει ςτα πλαίςια τθσ ΕΧΔΔΑ τα τμιματα 

Υολιτιςτικισ Διοίκθςθσ και Ψουριςτικισ Ανάπτυξθσ. Απευκφνεται ςε ςπουδάςτριεσ και ςπουδαςτζσ που κα 

ςτελεχϊςουν υπθρεςίεσ δφο υπουργείων, του Ωπουργείου Υολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ (ΩΥΥΣΑ) και του 

Ωπουργείου Ψουριςμοφ. 

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ςτθν επιλογι τθσ ΕΧΔΔΑ να δθμιουργιςει ζνα τζτοιο κοινό πρόγραμμα 

δεν υπάρχει καμία πρόκεςθ ςφγχυςθσ ι ταφτιςθσ αυτϊν των δφο διαφορετικϊν επιςτθμονικϊν 

αντικειμζνων, τα οποία ςυνιςτοφν επίςθσ και δφο διακριτά πεδία δθμόςιασ δράςθσ, οφτε ενυπάρχει 

πρόκεςθ παραβίαςθσ τθσ αυτονομίασ τουσ.  

Σ Υολιτιςμόσ, ςφμφωνα με ζναν οριςμό τθσ UNESCO, είναι «το πλζγμα των διακριτϊν 

πνευματικϊν, υλικϊν, διανοθτικϊν και ςυγκινθςιακϊν χαρακτθριςτικϊν μιασ κοινωνίασ ι μιασ κοινωνικισ 

ομάδασ, το οποίο περιλαμβάνει, πζρα από τισ τζχνεσ και τθ λογοτεχνία, τρόπουσ ηωισ, τρόπουσ 

ςυνφπαρξθσ, ςυςτιματα αξιϊν, παραδόςεισ και πεποικιςεισ» (UNESCO, 2011).  

Από τθν άλλθ, ο Ψουριςμόσ, ςφμφωνα με τον οριςμό που δίνεται από το γλωςςάριo ςτατιςτικϊν 

όρων του ΣΣΧΑ, ορίηεται ωσ «οι δραςτθριότθτεσ των προςϊπων που ταξιδεφουν και διαμζνουν ςε περιοχζσ 

εκτόσ του ςυνικουσ περιβάλλοντόσ τουσ, για χρονικό διάςτθμα όχι μεγαλφτερο του ενόσ ζτουσ, για λόγουσ 

αναψυχισ, εργαςίασ ι και για άλλουσ ςκοποφσ που δεν ςχετίηονται με τθν άςκθςθ μιασ αμειβόμενθσ 

δραςτθριότθτασ θ οποία να προζρχεται από τον τόπο τον οποίο επιςκζπτονται». 

Σ Υολιτιςμόσ και ο Ψουριςμόσ είναι λοιπόν κοινωνικά φαινόμενα με διαφορετικι ςαφϊσ 

προζλευςθ και εφροσ, ενϊ είναι επίςθσ ςαφζσ ότι ςτο μεν πρϊτο πεδίο κυριαρχεί θ αξιακι διάςταςθ ςτο δε 

δεφτερο θ εμπορικι.  

Επίςθσ ανάμεςα ςτα δφο υπουργεία ενδιαφζροντοσ του Ψμιματοσ (ΩΥΥΣΑ και Ωπ. Ψουριςμοφ) 

υπάρχουν ουςιϊδεισ διαφορζσ όςον αφορά τουσ ςκοποφσ, τα μζςα και τθ μεκοδολογία τθσ δθμόςιασ 

δράςθσ. 

Ψα παραπάνω ωςτόςο δεν αποκλείουν τισ ςυναντιςεισ και ςυμπτϊςεισ και κυρίωσ τθ 

ςυμπλθρωματικότθτα ανάμεςα ςτα δφο πεδία, που εκφράηονται με διάφορουσ τρόπουσ. Σι ςυναντιςεισ 
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επεκτείνονται επίςθσ ςτθν ςκόπευςθ και ςτόχευςθ των δθμόςιων πολιτικϊν ςτουσ τομείσ του Υολιτιςμοφ 

και του Ψουριςμοφ, πράγμα που εκφράηεται τόςο ςε τοπικό/περιφερειακό, όςο και ςτο εκνικό, ςτο 

ευρωπαϊκό και ςτο διεκνζσ επίπεδο. Ξάκε αντικειμενικόσ παρατθρθτισ μπορεί να διακρίνει ότι αυτζσ οι 

ςυναντιςεισ τισ τελευταίεσ δεκαετίεσ πολλαπλαςιάηονται, κακϊσ παρατθρείται μια διπλι ϊκθςθ:  

-αφενόσ προωκείται ζνα αίτθμα για βιωςιμότθτα τθσ πολιτιςτικισ δραςτθριότθτασ που ωκεί τουσ 

πολιτιςτικοφσ φορείσ να αξιοποιιςουν το κοινό που μπορεί προςφζρει ςτισ πολιτιςτικζσ εκφράςεισ θ 

τουριςτικι ηιτθςθ 

-αφετζρου το αίτθμα για βιωςιμότθτα του τουριςτικοφ προϊόντοσ οδθγεί τουσ τουριςτικοφσ 

παράγοντεσ και τθ δθμόςια πολιτικι για τον Ψουριςμό να εντάςςουν ολοζνα και περιςςότερο «αξιακά» 

ςτοιχεία ςτθ ςτρατθγικι παραγωγισ και προβολισ του προϊόντοσ αυτοφ. 

Επομζνωσ θ δθμιουργία ενόσ κοινοφ προγράμματοσ εκπαίδευςθσ ςτελεχϊν τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ 

και ςτα δφο αυτά αντικείμενα, ανεξάρτθτα από το ποφ κα εργαςτοφν, αιτιολογείται με βάςθ τισ παραπάνω 

εξελίξεισ, εδράηεται δε ςτο αυξθμζνο επίπεδο ςυμπλθρωματικότθτασ και ςυνεργαςίασ μεταξφ πολιτιςτικϊν 

και τουριςτικϊν παραγόντων και φορζων ςτο επίπεδο τθσ κοινωνίασ αλλά και τθσ πολιτείασ που 

παρατθρείται τα τελευταία χρόνια. 

Ψα ςτελζχθ που κα παραγάγει το Ψμιμα, με τθν εποπτεία που κα αποκτιςουν πάνω ςε δφο 

διαφορετικά αντικείμενα ωσ εφόδιο, κα μποροφςαν να ςυμβάλουν κακοριςτικά ςε μια προοπτικι όπου θ 

δθμόςια δράςθ κα εκφράηεται με ακόμθ περιςςότερεσ κοινζσ δράςεισ και ςυνεργίεσ ανάμεςα ςτον 

Υολιτιςμό και τον Ψουριςμό. 

Πε βάςθ τθν παραπάνω οπτικι το πρόγραμμα ςπουδϊν του Ψμιματοσ είναι ενιαίο και 

περιλαμβάνει μακιματα και εργαςτιρια που προζρχονται από δφο διαφορετικά ωσ προσ τον χαρακτιρα 

και τισ απαιτιςεισ τουσ γνωςτικά αντικείμενα, τον Υολιτιςμό και τον Ψουριςμό, τα οποία εξάλλου 

υπθρετοφνται από δφο διαφορετικά υπουργεία.  

Χκοπόσ είναι οι ςπουδαςτζσ και ςπουδάςτριεσ του Ψμιματοσ κατά τθν αποφοίτθςι τουσ να είναι ςε 

κζςθ να ανταποκρικοφν ςτα κακικοντα των κζςεων για τισ οποίεσ προορίηονται ανεξάρτθτα από το ςε ποιο 

από τα δφο υπουργεία αυτζσ ανικουν . Ετοφτοσ ο ιδιαίτερα ςφνκετοσ εκπαιδευτικόσ ςτόχοσ κα υπθρετθκεί 

με ιδιαίτερα εκπαιδευτικά μζςα που είναι τα παρακάτω: 

α) Ενιςχφεται και ςυμπυκνϊνεται θ γενικι κατάρτιςθ με βαςικζσ γνϊςεισ πάνω ςτα αντικείμενα του 

Υολιτιςμοφ και του Ψουριςμοφ με αυτοτελι τρόπο, με ςτόχο τθν απόκτθςθ μιασ εποπτείασ ςε αυτά 

β) Θ εκπαίδευςθ ςτισ βαςικζσ ζννοιεσ του Υολιτιςμοφ και του Ψουριςμοφ γίνεται εξ αρχισ ςε ςτενι 

διαςφνδεςθ με τισ αςκοφμενεσ από τα δφο υπουργεία πολιτικζσ 
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γ) Ειςάγονται επιλεγμζνα διακεματικά μακιματα ςε πεδία ςφγκλιςθσ του Υολιτιςμοφ και του 

Ψουριςμοφ, και ειδικότερα ςτισ κεματικζσ του πολιτιςτικοφ τουριςμοφ και τθσ διεκνοφσ διάςταςθσ τθν 

οποία μοιράηονται τόςο ο Υολιτιςμόσ όςο και ο Ψουριςμόσ 

δ) Χε αρκετά από τα οριηόντια για όλα τα τμιματα τθσ ΕΧΔΔΑ κατά τθ φάςθ τθσ εξειδίκευςθσ 

μακιματα και εργαςτιρια ενιςχφεται ο προςανατολιςμόσ προσ τα αντικείμενα του Υολιτιςμοφ και του 

Ψουριςμοφ. 

 

3.8.2     ΠΙΝΑΚΑ ΜΑΘΘΜΑΣΩΝ ΣΘ ΕΙΔΙΚΘ ΦΑΘ ΠΟΤΔΩΝ ΣΟΤ ΣΜΘΜΑΣΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ 

ΣΟΤΡΙΜΟΤ 

Χτον πίνακα που ακολουκεί δίνονται τα μακιματα τθσ ειδικισ φάςθσ του τμιματοσ Υολιτιςμοφ 

Ψουριςμοφ.  

 



157 
 

 

 

Υίνακασ μακθμάτων τθσ Ειδικισ  Φάςθσ Χπουδϊν του Ψμιματοσ Υολιτιςμοφ και Ψουριςμοφ του Υρογράμματοσ Χπουδϊν τθσ 29θσ Εκπ. Χειράσ τθσ ΕΧΔΔΑ 

Α ΕΙΔΙΚΘ ΦΑΘ ΠΟΤΔΩΝ 

ΑΑ  Σίτλοσ Μακιματοσ 
Ϊρεσ 

Διδαςκαλίασ 
Σρόποσ Αξιολόγθςθσ 

Ϊρεσ 

Αξιολόγθςθσ 

1.  Ζλεγχοσ Διοικθτικισ Δράςθσ – Εςωτερικόσ ‘Ζλεγχοσ 32 Γραπτι Εξζταςθ 2 

2.  Δθμόςιεσ Χυμβάςεισ-ΕΧΘΔΘΧ 32 Γραπτι Εξζταςθ 2 

3.  Υαρακολοφκθςθ και ζλεγχοσ ζργων του Ψαμείου Ανάκαμψθσ 18 Γραπτι Εξζταςθ 2 

4.  Χχεδιαςμόσ και διαχείριςθ προγραμμάτων ΕΧΥΑ (εργαςτιριο) 32 Γραπτι Εξζταςθ 2 

5.  Υλθροφοριακά Χυςτιματα και Βάςεισ Δεδομζνων 24 Χυνεχισ αξιολόγθςθ 

και ατομικι εργαςία 

2 

6.  Διαχείριςθ ζργων και χαρτοφυλακίων (project management) 24 Γραπτι Εξζταςθ 2 

7.  Θλεκτρονικι διαχείριςθ εγγράφων και ψθφιακζσ υπογραφζσ  14 Γραπτι Εξζταςθ 2 

8.  Αποτφπωςθ, Ποντελοποίθςθ, Υροτυποποίθςθ Ξαι Διαχείριςθ Διοικθτικϊν Διαδικαςιϊν 

– Εκνικι Υολιτικι Διαδικαςιϊν 

27 
Σμαδικι εργαςία 

2 

9.  Χφνταξθ και προτυποποίθςθ δθμοςίων εγγράφων  18 Γραπτι Εξζταςθ 2 

10.  Αγγλικι Γλϊςςα 27 Γραπτι Εξζταςθ 2 

11.  Δεφτερθ ζνθ Γλϊςςα (Γαλλικά ι Γερμανικά ι Λταλικά ι Λςπανικά) 27 Επάρκεια  2 

12.  Ειςαγωγι ςτθ Διοίκθςθ τθσ Υολιτιςτικισ Ξλθρονομιάσ ςτθν Ελλάδα 28 Γραπτι Εξζταςθ 2 
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13.  Ειςαγωγι ςτθ Διοίκθςθ του Χφγχρονου Υολιτιςμοφ ςτθν Ελλάδα 27 Γραπτι Εξζταςθ 2 

14.  Ψουριςτικι Υολιτικι και Ανάπτυξθ 28 Γραπτι Εξζταςθ 2 

15.  Ψουριςτικι Ρομοκεςία 27 Γραπτι Εξζταςθ 2 

16.  Θ ςτατιςτικι ταξινόμθςθ των δραςτθριοτιτων του πολιτιςμοφ και του τουριςμοφ 

(εργαςτιριο) 
12 

Επάρκεια - 

ΤΝΟΛΟ: 397 ΤΝΟΛΟ: 30 

Β ΕΙΔΙΚΘ ΦΑΘ ΠΟΤΔΩΝ 

ΑΑ  Σίτλοσ Μακιματοσ 
Ϊρεσ 

Διδαςκαλίασ 
Σρόποσ Αξιολόγθςθσ 

Ϊρεσ 

Αξιολόγθςθσ 

1.  Ξυβερνοαςφάλεια ςτθ Δθμόςια Διοίκθςθ 18 Γραπτι Εξζταςθ 2 

2.  Διαχείριςθ και ςτατιςτικι ανάλυςθ δεδομζνων 21 Γραπτι εξζταςθ  2 

3.  Υροςταςία Δεδομζνων Υροςωπικοφ Χαρακτιρα και Ανοιχτά Δεδομζνα και ςτθ Δθμόςια 

Διοίκθςθ 
18 Γραπτι εξζταςθ  2 

4.  Αγγλικι Γλϊςςα 24 Γραπτι Εξζταςθ 2 

5.  Δεφτερθ ζνθ Γλϊςςα (Γαλλικά ι Γερμανικά ι Λταλικά ι Λςπανικά) 24 Επάρκεια 2 

6.  Σικονομικά του Υολιτιςμοφ 27 Γραπτι Εξζταςθ 2 

7.  Ψα δθμόςια μουςεία και οι μεγάλοι μθ κρατικοί πολιτιςτικοί φορείσ 24 Γραπτι Εξζταςθ 2 

8.  Ψουριςτικι Σικονομία 27 Γραπτι Εξζταςθ 2 

9.  Ψουριςτικό μάρκετινγκ 24 Γραπτι Εξζταςθ 2 
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10.  Υολιτιςτικόσ Ψουριςμόσ και Υολιτιςτικζσ Διαδρομζσ 28 Γραπτι Εξζταςθ 2 

11.  Θ διεκνισ διάςταςθ του Υολιτιςμοφ και του Ψουριςμοφ 28 Γραπτι Εξζταςθ 2 

12.  Χχεδιαςμόσ και Ωλοποίθςθ Εκπαιδευτικϊν Υρογραμμάτων ςτον Υολιτιςμό και ςτον 

Ψουριςμό (εργαςτιριο) 

21 Εργαςία 2 

ΤΝΟΛΟ: 284 ΤΝΟΛΟ: 24 
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3.8.3 ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΘΜΑΣΩΝ ΣΘ ΕΙΔΙΚΘ ΦΑΘ ΠΟΤΔΩΝ ΣΟΤ ΣΜΘΜΑΣΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ 

ΣΟΤΡΙΜΟΤ 

 

3.8.3.1 Α ΕΙΔΙΚΗ ΦΑΣΗ 
 

3.8.3.1.1 Ειςαγωγι ςτθ Διοίκθςθ τθσ Πολιτιςτικισ Κλθρονομιάσ ςτθν Ελλάδα  

κοπόσ και τόχοσ 

Χκοπόσ του μακιματοσ είναι να ειςαγάγει τουσ ςπουδαςτζσ και τισ ςπουδάςτριεσ ςτισ ζννοιεσ τθσ 

προςταςίασ, προϊκθςθσ, προβολισ, αξιοποίθςθσ τθσ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ, ςτισ μορφζσ τθσ και ςτθ 

διεκνι και εκνικι νομοκεςία που τισ κατοχυρϊνει. Θ εποπτεία αυτι κα επιχειρθκεί να εκτεκεί ςε ςτενι 

επαφι με τθν πρακτικι και τισ πολιτικζσ που ακολουκεί το ΩΥΥΣΑ για τθν πολιτιςτικι κλθρονομιά, 

προκειμζνου να μεγιςτοποιθκεί θ ικανότθτα των εκπαιδευόμενων ωσ αποφοίτων να αςκιςουν κακικοντα 

ςε υπθρεςίεσ που εμπλζκονται με τθ διοίκθςθ τθσ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ. 

υνοπτικι Περιγραφι και κεματικζσ ενότθτεσ 

Ζννοιεσ και μορφζσ τθσ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ, ο ιςτορικόσ τθσ ρόλοσ ςτθ διαμόρφωςθ τθσ 

πολιτιςτικισ πολιτικισ, οι διεκνείσ ςυμβάςεισ και θ εκνικι νομοκεςία που τθν κατοχυρϊνει. Θ 

αρχαιολογικι πολιτικι ωσ κυρίαρχθ ζκφραςθ τθσ προςταςίασ τθσ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ. Εφαρμογι 

αρχαιολογικισ πολιτικισ μζςω των Ξεντρικϊν Ωπθρεςιϊν του ΩΥΥΣΑ και των τριϊν Ξεντρικϊν Χυμβουλίων 

(ΞΑΧ, ΞΧΡΠ, ΧΠ). Ζρευνα, αναςτιλωςθ, ςυντιρθςθ, ανάδειξθ, προβολι, αξιοποίθςθ πολιτιςτικισ 

κλθρονομιάσ από τισ Υεριφερειακζσ Ωπθρεςίεσ και τουσ Εποπτευόμενουσ Σργανιςμοφσ Υ.Ξ.. Ξανονιςτικι - 

διοικθτικι διάςταςθ τθσ προςταςίασ των αρχαιοτιτων. Αναςκαφζσ και απαλλοτριϊςεισ. Εργαλεία 

πλθροφορικισ: Αρχαιολογικό Ξτθματολόγιο, καταγραφζσ μνθμείων ςτθν Ελλάδα. Θ άυλθ πολιτιςτικι 

κλθρονομιά και οι ιδιαιτερότθτζσ τθσ. 

Σρόποσ αξιολόγθςθσ: Γραπτι Εξζταςθ 

3.8.3.1.2 Ειςαγωγι ςτθ Διοίκθςθ του φγχρονου Πολιτιςμοφ ςτθν Ελλάδα  

κοπόσ και ςτόχοσ 

Χκοπόσ του μακιματοσ είναι να αποκτθκεί εποπτεία ςε όλεσ τισ πτυχζσ του δεφτερου πυλϊνα τθσ 

πολιτιςτικισ πολιτικισ του ΩΥΥΣΑ τον οποίον ςυγκροτεί ο ςφγχρονοσ πολιτιςμόσ. Ειδικότεροσ ςτόχοσ του 

μακιματοσ είναι θ εποπτεία αυτι να ςυνοδευτεί και από αναλυτικότερεσ και εμπεριςτατωμζνεσ γνϊςεισ 

για τθν θκικι και υλικι ενίςχυςθ τθσ καλλιτεχνικισ ηωισ ςτθν Ελλάδα από το ΩΥΥΣΑ προκειμζνου να 
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μεγιςτοποιθκεί θ ικανότθτα των εκπαιδευόμενων ωσ αποφοίτων να αςκιςουν κακικοντα ςε υπθρεςίεσ 

που εμπλζκονται με τθ διοίκθςθ του ςφγχρονου πολιτιςμοφ. 

υνοπτικι περιγραφι και κεματικζσ ενότθτεσ 

Θ ιδιαιτερότθτα του ςφγχρονου πολιτιςμοφ και τθσ ενίςχυςθσ του ςε διάκριςθ από τθν πολιτιςτικι 

κλθρονομιά. Θ αναπτυξιακι του διάςταςθ, θ ςφνδεςι του με τθν ποικιλομορφία των πολιτιςμικϊν 

εκφράςεων. Σι ζννοια των Ξλάδων Δθμιουργικότθτασ και Υολιτιςμοφ ι «πολιτιςτικισ βιομθχανίασ». 

Διεκνείσ και εκνικζσ διαςτάςεισ και διλιμματα των πολιτικϊν για τον ςφγχρονο πολιτιςμό. Σι πολιτικζσ του 

ΩΥΥΣΑ για τθν υποςτιριξθ του ςφγχρονου πολιτιςμοφ. Θ υποςτιριξθ τθσ ελλθνόφωνθσ ςυγγραφικισ 

παραγωγισ. Θ είςοδοσ των νζων μορφϊν τζχνθσ ςτθ διοικθτικι πρακτικι. Σι 21 μεγάλοι δθμόςιοι 

εποπτευόμενοι οργανιςμοί που παράγουν, ςτεγάηουν, υποςτθρίηουν τθν καλλιτεχνικι δθμιουργία ι 

παρζχουν καλλιτεχνικι εκπαίδευςθ. Θ ιδιαιτερότθτα των δθμοςίων χϊρων πολιτιςμοφ. Σι πολιτιςτικζσ 

ςυνεργαςίεσ ςτο εςωτερικό (προγραμματικζσ ςυμβάςεισ). Θ εποπτεία τθσ δθμοτικισ και ιδιωτικισ 

καλλιτεχνικισ εκπαίδευςθσ ςτθν Ελλάδα. Θ πολιτικι για τα μουςεία ςφγχρονου πολιτιςμοφ. Ψα νζα 

εργαλεία πλθροφορικισ για τον ςφγχρονο πολιτιςμό: Πθτρϊο Υολιτιςτικϊν Φορζων, Υφλθ για τθν 

Ξαλλιτεχνικι Εκπαίδευςθ 

Σρόποσ αξιολόγθςθσ: Γραπτι Εξζταςθ 

 

3.8.3.1.3 Σουριςτικι Πολιτικι και Ανάπτυξθ  

κοπόσ και ςτόχοσ 

Χκοπόσ του μακιματοσ είναι να αποκτθκεί εποπτεία πάνω ςτισ βαςικζσ ζννοιεσ τθσ τουριςτικισ 

πολιτικισ και ανάπτυξθσ μζςω τθσ εξζταςθσ και ανάλυςθσ του τρόπου με τον οποίο θ ελλθνικι πολιτεία 

αλλά και τα ευρωπαϊκά και διεκνι οργάνων παρεμβαίνουν ςτθν διαμόρφωςθ τουσ με ςτοχευμζνεσ 

ρυκμιςτικζσ παρεμβάςεισ, δράςεισ και ςυνζργειεσ. Ειδικότεροσ ςτόχοσ του μακιματοσ είναι να 

μεγιςτοποιθκεί θ ικανότθτα των εκπαιδευόμενων ωσ αποφοίτων να αςκιςουν κακικοντα ςε υπθρεςίεσ 

που εμπλζκονται με τθν τουριςτικι πολιτικι και ανάπτυξθ. 

υνοπτικι περιγραφι και κεματικζσ ενότθτεσ 

- Ειςαγωγι ςτισ ζννοιεσ του τουριςμοφ, τθσ τουριςτικισ πολιτικισ και τθσ τουριςτικισ ανάπτυξθσ  

- Χτρατθγικοί ςτόχοι τουριςτικισ πολιτικισ. Σριηόντιοι-κάκετοι ςτόχοι, ανά ειδικι μορφι, ανά 

προοριςμό, για ειςερχόμενο και εςωτερικό τουριςμό. 

- Φορείσ και κεςμοί ςυνδιαμόρφωςθσ τουριςτικισ πολιτικισ 

- Πζςα υλοποίθςθσ τουριςτικισ πολιτικισ: ρυκμιςτικζσ παρεμβάςεισ, τουριςτικι εκπαίδευςθ, 

προγράμματα μετεκπαίδευςθσ ςτον τουριςμό, διεκνι και ευρωπαϊκά προγράμματα, πρωτοβουλίεσ 

ςυνεργαςίασ. 
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- Διεκνείσ και ευρωπαϊκοί φορείσ άςκθςθσ τουριςτικισ πολιτικισ (Διεκνείσ οργανιςμοί: UNWTO- 

Υαγκόςμιοσ Σργανιςμόσ Ψουριςμοφ, WTTC-Υαγκόςμιο Χυμβοφλιο Ψαξιδιϊν και Ψουριςμοφ/ 

Ευρωπαϊκοί Σργανιςμοί: ETC-Ευρωπαϊκι Επιτροπι Ψαξιδιϊν, Εurocontrol), Θ κζςθ και  ςυμμετοχι 

τθσ Ελλάδασ. 

- Χφγχρονεσ τάςεισ ςτθ χάραξθ και άςκθςθ τουριςτικισ πολιτικισ ςε διεκνζσ  και ευρωπαϊκό επίπεδο 
(Εuropean Union Tourism Trends-UNWTO). Υωσ θ Ελλάδα ανταποκρίνεται και εναρμονίηεται με 
αυτζσ;  

Σρόποσ αξιολόγθςθσ: Γραπτι εξζταςθ 

 

3.8.3.1.4 Σουριςτικι Νομοκεςία  

κοπόσ και ςτόχοσ 

Χκοπόσ του μακιματοσ είναι να αποκτθκεί από τουσ ςπουδαςτζσ και τισ ςπουδάςτριεσ εποπτεία 

πάνω ςτισ κυριότερεσ πτυχζσ τθσ τουριςτικισ νομοκεςίασ που περιλαμβάνουν μεταξφ άλλων αδειοδότθςθ 

και ζλεγχο τουριςτικϊν επιχειριςεων, ρυκμίςεισ τουριςτικϊν επαγγελμάτων, νομοκεςία για τισ ειδικζσ 

μορφζσ τουριςμοφ, τθν τουριςτικι εκπαίδευςθ, τουσ τουριςτικοφσ λιμζνεσ, τισ τουριςτικζσ επενδφςεισ. 

Επίςθσ ειδικότεροσ ςτόχοσ είναι θ εξοικείωςι τουσ με τθν οργανωτικι διάρκρωςθ και αρμοδιότθτεσ του 

Ωπουργείου Ψουριςμοφ, του Ελλθνικοφ Σργανιςμοφ Ψουριςμοφ και του ενοδοχειακοφ Επιμελθτθρίου 

Ελλάδοσ προκειμζνου να μεγιςτοποιθκεί θ ικανότθτα των εκπαιδευόμενων ωσ αποφοίτων να αςκιςουν 

κακικοντα ςε υπθρεςίεσ του Ωπουργείου Ψουριςμοφ και του ΕΣΨ.    

υνοπτικι περιγραφι και κεματικζσ ενότθτεσ 

- Κεςμικό πλαίςιο για τουριςτικζσ επιχειριςεισ 

- Ρομοκεςία για τουριςτικά επαγγζλματα 

- Κεςμικό πλαίςιο για ειδικζσ μορφζσ τουριςμοφ 

- Ρομοκεςία που διζπει τθν τουριςτικι εκπαίδευςθ 

- Σργανωτικι δομι και αρμοδιότθτεσ του Ωπουργείου Ψουριςμοφ 

- Σργανωτικι δομι και αρμοδιότθτεσ εποπτευόμενων φορζων Ωπουργείου Ψουριςμοφ (ΕΣΨ, ΕΕ) 

- Κεςμικό πλαίςιο για χωροκζτθςθ/ αδειοδότθςθ τουριςτικϊν λιμζνων 

- Κεςμικό πλαίςιο για τουριςτικζσ επενδφςεισ 

Σρόποσ αξιολόγθςθσ: Γραπτι εξζταςθ 
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3.8.3.1.5 Θ ςτατιςτικι ταξινόμθςθ των δραςτθριοτιτων του πολιτιςμοφ και του 

τουριςμοφ (εργαςτιριο ςυγκριτικισ μελζτθσ)  

κοπόσ και ςτόχοσ 

Χκοπόσ του μακιματοσ είναι να αποκτθκεί από τουσ ςπουδαςτζσ και τισ ςπουδάςτριεσ εποπτεία 

πάνω ςε δφο κρίςιμα ηθτιματα που αναμζνεται τα επόμενα χρόνια να απαςχολιςουν το ΩΥΥΣΑ αλλά και 

το Ωπουργείο Ψουριςμοφ. Ψο πρϊτο αφορά το πολφ ςθμαντικό ηιτθμα τθσ ςτατιςτικισ απεικόνιςθσ  των 

δραςτθριοτιτων εκείνων που ςχετίηονται με τθ λεγόμενθ πολιτιςτικι και δθμιουργικι βιομθχανία ι τουσ 

Ξλάδουσ Υολιτιςμοφ και Δθμιουργικότθτασ (ΞΥΔ) επί το ορκότερον. Ψο δεφτερο αφορά το ηιτθμα του 

εργαλείου που αποκαλείται Δορυφόροσ (ι Δορυφορικόσ) Οογαριαςμόσ, και ο οποίοσ βρίςκεται ςε ϊριμθ 

πλζον φάςθ ανάπτυξθσ ςτο Ωπουργείο Ψουριςμοφ ςε ςυνεργαςία με τθν ΕΟΧΨΑΨ, αλλά οι τάςεισ που 

επικρατοφν ςτθν ΕΕ δείχνουν ότι μελλοντικά κα βρει εφαρμογι και ςτον χϊρο του Υολιτιςμοφ. Υρόκειται 

για ηθτιματα που ιρκαν με διάφορουσ τρόπουσ ςτθν επικαιρότθτα κατά τθ διάρκεια τθσ πανδθμίασ COVID-

19 και τθσ αναγκαιότθτασ για ενίςχυςθ τθσ οικονομικισ δραςτθριότθτασ που προζκυψε. Θ εποπτεία πάνω 

ςε αυτά μπορεί να προςδϊςει ςτουσ ςπουδαςτζσ και ςτισ ςπουδάςτριεσ ιςχυρι ετοιμότθτα ζναντι 

επερχόμενων νζων δεδομζνων ςτουσ φορείσ όπου κα τοποκετθκοφν. 

υνοπτικι περιγραφι και κεματικζσ ενότθτεσ 

- Χτθν πρϊτθ κεματικι ενότθτα του εργαςτθρίου κα αναλυκεί το ηιτθμα των πολιτιςτικϊν 

ςτατιςτικϊν (cultural statistics), δθλαδι του τρόπου ςυλλογισ ποςοτικϊν και οικονομικϊν δεδομζνων για 

τισ δραςτθριότθτεσ ςτουσ Ξλάδουσ Υολιτιςμοφ και Δθμιουργικότθτασ (ΞΥΔ). Κα ςυγκρικοφν τα 

αποτελζςματα και θ εξζλιξθ των ςχετικϊν προςπακειϊν με ζμφαςθ ςτισ πιο πρόςφατεσ, που προζρχονται 

από διεκνείσ φορείσ όπωσ θ UNESCO, ο ΣΣΧΑ, από εκνικοφσ φορείσ μεγάλων χωρϊν (βλ. Ξαναδάσ) κακϊσ 

και από ομάδεσ εργαςίασ που ζχουν διαδοχικά ςυγκροτθκεί για τον ςκοπό αυτό ςτα πλαίςια τθσ ΕΕ και τθσ 

EUROSTAT (LEG-Culture και ESSnet-Culture). Κα αναλυκοφν επίςθσ και οι ανάλογεσ εγχϊριεσ προςπάκειεσ 

κακϊσ από το Ψμιμα Ζρευνασ, Ψεκμθρίωςθσ και Χτατιςτικισ τθσ Διεφκυνςθσ Ανάπτυξθσ Χφγχρονθσ 

Δθμιουργίασ που υπάγεται ςτθ ΓΔ Χφγχρονου Υολιτιςμοφ και τθν ΕΟΧΨΑΨ, αλλά και θ ιςχφουςα ταξινόμθςθ 

των πολιτιςτικϊν δραςτθριοτιτων με βάςθ το ςφςτθμα NACE (Χτατιςτικι Ψαξινόμθςθ Σικονομικϊν 

Δραςτθριοτιτων) που υιοκετείται ςτθν ΕΕ και ςτθν Ελλάδα.  

-Χτθ δεφτερθ κεματικι ενότθτα κα δοκεί ζμφαςθ ςτισ ιςχφουςεσ απεικονίςεισ των τουριςτικϊν 

δραςτθριοτιτων ςτο CE κακϊσ και ςτο εργαλείο του δορυφορικοφ λογαριαςμοφ (satellite account) – το 

οποίο αποτελεί κεςμοκετθμζνο μζςο για τθ βελτίωςθ τθσ καταγραφισ ςφνκετων πλευρϊν τθσ οικονομικισ 

δραςτθριότθτασ (πβ. ΞΑΡΣΡΛΧΠΣΧ – ΕΕ- αρικ. 549/21-5-2013 ΨΣΩ ΕΩΦΩΥΑΝΞΣΩ ΞΣΛΡΣΒΣΩΟΛΣΩ ΞΑΛ ΨΣΩ 

ΧΩΠΒΣΩΟΛΣΩ «ΥΑΦΑΦΨΘΠΑ Α’ ΞΕΦ 22)- ενϊ θ γενίκευςθ και επζκταςι του ενκαρρφνεται από τουσ 

κεςμοφσ τθσ ΕΕ. Χτο Ωπουργείο Ψουριςμοφ το ηιτθμα προχωρά και ωριμάηει, μετά τθν υπογραφι του 2ου 
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Πνθμονίου Χυνεργαςίασ μεταξφ του Ωπουργείου Ψουριςμοφ και τθσ ΕΟΧΨΑΨ (27/9/2019, το προθγοφμενο 

είχε υπογραφτεί το 2013). Κα αναλυκεί θ χρθςιμότθτα του εν λόγω ςτατιςτικοφ εργαλείου για τθ χάραξθ 

τουριςτικϊν πολιτικϊν, οι ςχεδιαςμοί του Ωπουργείου Ψουριςμοφ για τθν εφαρμογι του. Θ εν λόγω 

ανάλυςθ κα προϊδεάςει για ενδεχόμενθ εφαρμογι ενόσ τζτοιου εργαλείου και ςτον πολιτιςτικό χϊρο τα 

επόμενα χρόνια. 

Σρόποσ αξιολόγθςθσ: Επάρκεια 

 

3.8.3.2 Β ΕΙΔΙΚΗ ΦΑΣΗ 
 

3.8.3.2.1 Οικονομικά του Πολιτιςμοφ  

κοπόσ και ςτόχοσ 

Χκοπόσ του μακιματοσ είναι θ εξοικείωςθ των ςπουδαςτϊν/ςτριϊν με τθν οικονομικι διάςταςθ 

των πολιτιςτικϊν αγακϊν, τα βαςικά οικονομικά ηθτιματα τθσ πολιτιςτικισ δραςτθριότθτασ και τουσ 

πόρουσ χρθματοδότθςισ τθσ. 

υνοπτικι περιγραφι και κεματικζσ ενότθτεσ 

Χτο μάκθμα παρουςιάηονται (α) οι βαςικζσ παράμετροι τθσ οικονομικισ λειτουργίασ κάκε 

πολιτιςτικισ δραςτθριότθτασ (με επίκεντρο το κλαςικό ηιτθμα τθσ παραγωγικότθτάσ τθσ και τον 

διαχωριςμό των λειτουργικϊν - οργανωτικϊν - μιςκολογικϊν δαπανϊν από τισ δαπάνεσ εκείνεσ που 

ςυμβάλλουν ςτθ διαμόρφωςθ του πολιτιςτικοφ αγακοφ), (β) Θ δθμόςια οικονομικι παρζμβαςθ ςτον 

Υολιτιςμό (θ κζςθ του Υολιτιςμοφ ςτον Ξρατικό Υροχπολογιςμό, επιχορθγιςεισ ςε δθμόςιουσ και 

ιδιωτικοφσ φορείσ πολιτιςμοφ από τον Ψακτικό Υροχπολογιςμό, μεγάλα ζργα και ανάπτυξθ από το ΥΔΕ και 

τθν Ευρωπαϊκι Χρθματοδότθςθ),  (γ) Ψο ηιτθμα τθσ εκμετάλλευςθ πολιτιςτικϊν πόρων: Σργανιςμόσ 

Διαχείριςθσ και Ανάπτυξθσ Υολιτιςτικϊν Υόρων (ειςιτιρια, πωλοφμενα αγακά) και δ) θ  ιδιωτικι χορθγία 

και δωρεά (νομικό πλαίςιο, μεγάλεσ χορθγίεσ και δωρεζσ, το μοναδικό παράδειγμα του ΞΥΛΧΡ) κακϊσ και 

νζεσ μορφζσ αναηιτθςθσ πόρων και κινθτοποίθςθσ του κοινοφ. 

Σρόποσ αξιολόγθςθσ: Γραπτι εξζταςθ 
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3.8.3.2.2 Σα δθμόςια μουςεία και οι μεγάλοι μθ κρατικοί πολιτιςτικοί φορείσ   

κοπόσ και ςτόχοσ 

Χκοπόσ του μακιματοσ είναι θ εξοικείωςθ των ςπουδαςτϊν/ςτριϊν με τον τρόπο οργάνωςθσ και 

λειτουργίασ ενόσ πολφ ςθμαντικοφ ςκζλοσ τθσ πολιτιςτικισ πολιτικισ που είναι τα δθμόςια μουςεία 

πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ ι ςφγχρονου πολιτιςμοφ. Επίςθσ θ εξοικείωςι τουσ με τθν πολιτιςτικι 

πραγματικότθτα ςτο πεδίο, ζτςι όπωσ διαμορφϊνεται τα τελευταία χρόνια με τθ ςυμβολι μεγάλων μθ 

κρατικϊν πολιτιςτικϊν ιδρυμάτων. Πε τον τρόπο αυτό επιδιϊκεται οι ςπουδαςτζσ να μεγιςτοποιιςουν τθν 

εποπτεία τουσ πάνω ςτισ ςφγχρονεσ πολιτιςτικζσ πραγματικότθτεσ και να γνωρίηουν τα δεδομζνα του 

ςφγχρονου πολιτιςτικοφ χϊρου όπου αςκείται θ δθμόςια πολιτιςτικι πολιτικι. 

υνοπτικι περιγραφι και κεματικζσ ενότθτεσ 

Ρομικό πλαίςιο, οργάνωςθ και λειτουργία των δθμόςιων Πουςείων Υολιτιςτικισ Ξλθρονομιάσ και 

Χφγχρονου Υολιτιςμοφ. Ρζεσ μουςειολογικζσ - μουςειογραφικζσ τάςεισ. Υολιτικι ανάπτυξθσ κοινοφ και 

προςβαςιμότθτασ. Υρακτικι περιοδικϊν εκκζςεων, παραδείγματα μεγάλων και επιτυχθμζνων εκκζςεων με 

μεγάλθ επιςκεψιμότθτα. Εκπαιδευτικά προγράμματα: κανονιςτικό πλαίςιο, εφαρμογι, αποτελζςματα. 

Πεγάλα, μθ κρατικά πολιτιςτικά ιδρφματα. Χυμπλθρωματικόσ ι κεντρικόσ ο χαρακτιρασ τουσ; Ζκταςθ τθσ 

παρζμβαςισ τουσ. Σι επιλογζσ τουσ: θ ςχζςθ τουσ με τθν καλλιτεχνικι πρωτοπορία και οι 

κοινωνικοπολιτικζσ κατευκφνςεισ τουσ.    

Σρόποσ αξιολόγθςθσ: Γραπτι εξζταςθ 

 

 

3.8.3.2.3 Σουριςτικι Οικονομία  

 

κοπόσ και ςτόχοσ 

Χκοπόσ του μακιματοσ είναι να γίνει κατανοθτό το περιβάλλον μζςα ςτο οποίο λειτουργεί θ 

τουριςτικι οικονομία τόςο ςε εκνικό όςο και ςε παγκόςμιο επίπεδο, να αποτυπωκοφν τα βαςικά μεγζκθ 

του ελλθνικοφ τουριςμοφ και τα ςτατιςτικά ςτοιχεία που προκφπτουν. Επιπλζον μζςω του μακιματοσ οι 

ςπουδαςτζσ και ςπουδάςτριεσ κα διευρφνουν τισ γνϊςεισ τουσ ςχετικά τα προγράμματα που εφαρμόηονται 

και ςυμβάλλουν κακοριςτικά ςτθν ενίςχυςθ των δεικτϊν τθσ τουριςτικισ οικονομίασ και τθν περαιτζρω 

τουριςτικι ανάπτυξθ, κι ζτςι κα μεγιςτοποιιςουν τθν ικανότθτα να αςκιςουν κακικοντα ςτον τομζα τθσ 

τουριςτικισ πολιτικισ λόγω τθσ εξοικείωςθσ με τα οικονομικά δεδομζνα του τουριςμοφ. 

υνοπτικι περιγραφι και κεματικζσ ενότθτεσ 
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- Ψα βαςικά οικονομικά χαρακτθριςτικά τθσ τουριςτικισ βιομθχανίασ. Θ κζςθ του ελλθνικοφ 

τουριςμοφ ςτθν παγκόςμια αγορά και θ εξζλιξθ του τουριςτικοφ κλάδου ςε παγκόςμιο επίπεδο. 

- Θ ςυμβολι του τουριςμοφ ςτα μακροοικονομικά μεγζκθ (ςυνάλλαγμα, απαςχόλθςθ, ειςόδθμα) και 

θ κζςθ του ςτον κρατικό προχπολογιςμό 

- Υρογράμματα ενίςχυςθσ του τουριςμοφ: 

 Υρογράμματα ενίςχυςθσ εςωτερικοφ τουριςμοφ 

 Υρογράμματα ανάπτυξθσ τουριςτικϊν υποδομϊν  

 Ευρωπαϊκά προγράμματα εδαφικισ ςυνεργαςίασ 

 Χυγχρθματοδοτοφμενεσ πράξεισ κρατικϊν ενιςχφςεων 

 Αναπτυξιακόσ νόμοσ 

 

Σρόποσ αξιολόγθςθσ: Εξζταςθ με παρουςίαςθ φακζλου 

 

3.8.3.2.4 Σουριςτικό marketing  

κοπόσ και ςτόχοσ 

Χκοπόσ του μακιματοσ είναι να γίνει κατανοθτι θ διαδικαςία που απαιτείται για τθ διαμόρφωςθ 

ενόσ ςχεδίου marketing plan για τον ελλθνικό τουριςμό ςε ετιςια βάςθ, τα ςτοιχεία και μεγζκθ που πρζπει 

να λαμβάνονται υπόψθ τόςο ςε εκνικό όςο και ςε ευρωπαϊκό-παγκόςμιο επίπεδο και θ ςφνδεςθ αυτϊν με 

τουσ οριηόντιουσ και ειδικοφσ ςτόχουσ τθσ εκνικισ ςτρατθγικισ για τον τουριςμό. Ειδικότεροσ ςτόχοσ είναι 

οι ςπουδαςτζσ και ςπουδάςτριεσ να εξοικειωκοφν, εφαρμόηοντάσ το, με ζνα ςχζδιο marketing και με τθ 

διαμόρφωςθ μιασ καμπάνιασ με ςτοχευμζνεσ ενζργειεσ προϊκθςθσ.   

υνοπτικι περιγραφι και κεματικζσ ενότθτεσ 

- Χχεδιαςμόσ marketing plan για τον ελλθνικό τουριςμό ςε ετιςια βάςθ 

 Αποτφπωςθ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ: προοπτικζσ και τάςεισ παγκόςμιου τουριςμοφ/ανάλυςθ 

εςωτερικοφ περιβάλλοντοσ/βαςικά μεγζκθ ελλθνικοφ τουριςμοφ ανά τουριςτικι περίοδο/βαςικά 

μεγζκθ ανταγωνιςτριϊν χωρϊν/ςτατιςτικά επιςκεψιμότθτασ/SWOT analysis ελλθνικοφ τουριςμοφ 

 Χχζδιο marketing για ελλθνικό τουριςμό: οριηόντια ςτόχευςθ ανά χρονικι περίοδο 

εξζταςθσ/ςτρατθγικι για τον ελλθνικό τουριςμό/τμθματοποίθςθ τθσ αγοράσ βάςει 

κριτθρίων/ςτόχευςθ ωσ προσ το κοινό και τισ αγορζσ/product positioning ανά 

περιφζρεια/επικοινωνιακι καμπάνια 

- Χχεδιαςμόσ και εφαρμογι επικοινωνιακισ καμπάνιασ 

  Δράςεισ γραφείων ΕΣΨ Εξωτερικοφ και ςυμμετοχι ςε τουριςτικζσ εκκζςεισ  

- Ενζργειεσ προϊκθςθσ 

 Ψακτικζσ προϊκθςθσ: ςυν διαφιμιςθ με tour operators, αεροπορικζσ και εμπορικζσ 

εταιρίεσ/διαφιμιςθ και προϊκθςθ online/ιςτοςελίδα visitgreece και visitgreece app/ενθμερωτικά 

δελτία, blog, social media/offline προβολι/προϊκθςθ/ςυμμζτοχι ςε εκκζςεισ/δθμόςιεσ ςχζςεισ.  

Σρόποσ αξιολόγθςθσ: Εξζταςθ με παρουςίαςθ φακζλου 
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3.8.3.2.5 Πολιτιςτικόσ Σουριςμόσ και Πολιτιςτικζσ Διαδρομζσ  

κοπόσ και ςτόχοσ 

Χκοπόσ του εν λόγω μακιματοσ (που αναδεικνφει ζνα πρϊτο ςθμείο ςφγκλιςθσ ανάμεςα ςτον 

πολιτιςμό και τον τουριςμό) είναι να εξεταςτεί το φαινόμενο του πολιτιςτικοφ τουριςμοφ ςε τοπικό, 

υπερτοπικό, εκνικό και διεκνζσ επίπεδο και να εξοικειωκοφν οι ςπουδαςτζσ/ ςτριεσ με τθ ςθμαντικότερθ 

μορφι εναλλακτικοφ τουριςμοφ που είναι ο πολιτιςτικόσ τουριςμόσ. Χκοπόσ είναι να μεγιςτοποιθκεί θ 

κατανόθςι τουσ ςχετικά με τισ δυνατότθτεσ για ανάπτυξθ αυτισ τθσ μορφισ τουριςμοφ (ειδικά με βάςθ το 

μοντζλο των πολιτιςτικϊν διαδρομϊν) και για αξιοποίθςθ των οφελϊν προσ τισ τοπικζσ κοινωνίεσ. 

Υαράλλθλα επιδιϊκεται να αυξθκεί θ ευαιςκθςία τουσ ζναντι τθσ ανάγκθσ να διατθροφνται και να 

προςτατεφονται με βιϊςιμο τρόπο οι πολιτιςτικζσ αξίεσ μζςα από τθν τουριςτικι αξιοποίθςθ πολιτιςτικϊν 

αγακϊν. 

υνοπτικι περιγραφι και κεματικζσ ενότθτεσ 

Θ ςυμπλθρωματικότθτα Υολιτιςμοφ και Ψουριςμοφ ωσ ζκφραςθ παροχισ περιεχομζνου ςε 

επιλεκτικι και διακεκριμζνθ ηιτθςθ. Θ διάςταςθ ποιότθτασ του πολιτιςτικοφ περιεχομζνου προσ τον 

Ψουριςμό. Τρια και χωρθτικότθτα του πολιτιςμικοφ περιβάλλοντοσ ςτθν τουριςτικι παρουςία και 

παρζμβαςθ. Ψουριςμόσ των Πουςείων, των Αρχαιολογικϊν Χϊρων, του προςτατευόμενου Ψοπίου, του 

παραδοςιακοφ τρόπου ηωισ, ειδικά ςτθ διατροφι και ςτθν παρακολοφκθςθ εκίμων. Ψουριςμόσ των 

αναπαραςτατικϊν και των παραςτατικϊν τεχνϊν. Φεςτιβάλ που ζχουν διεκνι και εξωςτρεφι διάςταςθ. 

Αναβιϊςεισ, αναπαραςτάςεισ, παρουςιάςεισ τθσ άυλθσ κλθρονομιάσ και των τοπικϊν παραδόςεων. Θ 

διατιρθςθ τθσ ιδιοπροςωπίασ, τθσ ταυτότθτασ και τθσ πολιτιςτικισ πολυμορφίασ ωσ αντικειμζνων του 

πολιτιςτικοφ τουριςμοφ. Σι πολιτιςτικζσ διαδρομζσ του Χυμβουλίου τθσ Ευρϊπθσ. 

Σρόποσ αξιολόγθςθσ: Γραπτι εξζταςθ 

 

3.8.3.2.6 Θ διεκνισ διάςταςθ του Πολιτιςμοφ και του Σουριςμοφ  

κοπόσ και ςτόχοσ 

Χκοπόσ του μακιματοσ είναι να αποκτιςουν οι ςπουδαςτζσ και ςπουδάςτριεσ εποπτεία ενόσ άλλου 

ςθμείου ςυμπλθρωματικότθτασ και ςφγκλιςθσ ανάμεςα ςτον Υολιτιςμό και τον Ψουριςμό, δθλαδι τθν 

εξωςτρζφεια και τθν εξωτερικι πολιτικι. Ειδικότεροσ ςτόχοσ είναι να μεγιςτοποιθκεί θ ετοιμότθτά τουσ να 
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δρουν ςε διεκνζσ επίπεδο ωσ ςτελζχθ τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ, είτε αςκοφν τα κακικοντά τουσ ςε υπθρεςία 

του ΩΥΥΣΑ είτε ςε υπθρεςία του Ωπουργείο Ψουριςμοφ. 

υνοπτικι περιγραφι και κεματικζσ ενότθτεσ 

Θ κεςμικι ςυγκρότθςθ τθσ πολιτιςτικισ και τουριςτικισ ελλθνικισ εξωτερικισ πολιτικισ. Διμερείσ 

πολιτιςτικζσ και τουριςτικζσ ςχζςεισ. Υολυμερείσ πολιτιςτικζσ και τουριςτικζσ ςχζςεισ: ο πολιτιςμόσ και ο 

τουριςμόσ ςτουσ Διεκνείσ Σργανιςμοφσ. Θ αναπτυξιακι διάςταςθ του Υολιτιςμοφ και του Ψουριςμοφ ωσ 

βιϊςιμθσ προτεραιότθτασ τθσ διεκνοφσ ςυλλογικισ δράςθσ. Υολιτιςτικζσ και τουριςτικζσ διεκνείσ 

ςυνεργαςίεσ. Θ προβολι του ελλθνικοφ πολιτιςμοφ και τθσ Ελλάδασ ωσ τουριςτικοφ προοριςμοφ διεκνϊσ. 

Θ ςυμμετοχι ςε διεκνείσ Εκκζςεισ Ψουριςμοφ με βάςθ τθν ελλθνικι πολιτιςμικι ταυτότθτα. Δθμόςια 

διπλωματία με πολιτιςτικι και τουριςτικι ςτόχευςθ. Διεκνισ ελλθνικι αριςτεία ςε κζματα αναςτιλωςθσ, 

ςυντιρθςθσ και ανάδειξθσ αρχαιοτιτων και τουριςτικισ ανάπτυξθσ και εκπαίδευςθσ. 

Σρόποσ αξιολόγθςθσ: Εξζταςθ με παρουςίαςθ φακζλου 

 

3.8.3.2.7 χεδιαςμόσ και Τλοποίθςθ Εκπαιδευτικϊν Προγραμμάτων ςτον 

Πολιτιςμό και ςτον Σουριςμό (εργαςτιριο)  

κοπόσ και ςτόχοσ 

Χκοπόσ του εργαςτθρίου είναι να εξοικειωκοφν οι ςπουδάςτριεσ/εσ με τον ςχεδιαςμό 

εκπαιδευτικϊν δραςτθριοτιτων με προκακοριςμζνουσ μακθςιακοφσ ςτόχουσ που ςυνδζονται είτε με 

χϊρουσ πολιτιςτικοφ ενδιαφζροντοσ  είτε με τουριςτικά προϊόντα. Ειδικότεροσ ςτόχοσ να αποκτιςουν τθν 

ικανότθτα να εκπονοφν ςτα πλαίςια των κακθκόντων τουσ, εφόςον απαιτθκεί, εκπαιδευτικά προγράμματα 

που μπορεί να απευκφνονται ςε ομάδεσ μακθτϊν, ςε ομάδεσ ενθλίκων, ςε ειδικζσ κατθγορίεσ κοινοφ κτλ.  

υνοπτικι περιγραφι και ενότθτεσ 

Ψο εργαςτιριο περιλαμβάνει τθν αξιοποίθςθ πολιτιςτικϊν αγακϊν μζςω μιασ ςειράσ 

εκπαιδευτικϊν δράςεων και βιωματικϊν εμπειριϊν. Αναλφονται εκπαιδευτικζσ δραςτθριότθτεσ με 

αντικείμενο τθν πολιτιςτικι κλθρονομιά, υλικι ι άυλθ, κακϊσ και τον ςφγχρονο πολιτιςμό. Αναλφεται ότι οι 

δράςεισ και τα προγράμματα δεν είναι απλζσ ξεναγιςεισ, γιατί περιλαμβάνουν τθ χριςθ εκπαιδευτικϊν 

μεκόδων και παιδαγωγικϊν εργαλείων. Αναδεικνφεται ο ρόλοσ των πολιτιςμικϊν ςθμείων αναφοράσ ςτθ 

μακθςιακι διαδικαςία, Υαρουςιάηονται παραδείγματα εκπαιδευτικϊν δράςεων με αντικείμενο τουριςτικά 

προϊόντα που μποροφν και να ςυνδζονται με τθν προςταςία τθσ υλικισ και άυλθσ κλθρονομιάσ και με τον 

ςφγχρονο πολιτιςμοφ. Αναλφονται θ διάχυςθ των γνϊςεων, θ εξοικείωςθ με το αντικείμενο που 

προκαλείται από μια δράςθ προβολισ (πολιτιςτικισ ι τουριςτικισ), θ καλλιζργεια των κοινωνικϊν 
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δεξιοτιτων των ςυμμετεχόντων/ουςϊν, θ ψυχαγωγία/ πνευματικι ανάπτυξθ των επιςκεπτϊν, ο 

προβλθματιςμόσ και θ διαμόρφωςθ ςτάςεων και οπτικϊν, ο ςχεδιαςμόσ και θ υλοποίθςθ μιασ 

εκπαιδευτικισ πολιτικισ. 

Σρόποσ αξιολόγθςθσ: Εκπόνθςθ και παρουςίαςθ ομαδικισ εργαςίασ (70% και 30% αντίςτοιχα) 
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3.1 ΣΜΘΜΑ ΨΘΦΙΑΚΘ ΠΟΛΙΣΙΚΘ  

3.1.1 ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΘ ΕΙΔΙΚΘ ΦΑΘ ΠΟΤΔΩΝ ΣΟΤ ΣΜΘΜΑΣΟ ΨΘΦΙΑΚΘ 

ΠΟΛΙΣΙΚΘ 

 

 

Γενικά  ςτοιχεία Σμιματοσ  Ψθφιακισ Πολιτικισ  

Ψο Ψμιμα εκπαιδεφει τα μελλοντικά, εξειδικευμζνα ςε ςφγχρονα ηθτιματα Ψθφιακισ Υολτικισ, 

ςτελζχθ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ. Σι απόφοιτοι/εσ του Ψμιματοσ προορίηονται για τθ ςτελζχωςθ του 

Ωπουργείου Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ κακϊσ και άλλων μονάδων, ςχετικϊν με κζματα ψθφιακισ 

πολιτικισ, των φορζων τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ. 

 

 κοπόσ του προγράμματοσ  

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

ςπουδαςτζσ/ςτριεσ γνϊςεισ και δεξιότθτεσ που να τουσ/τισ κακιςτοφν ικανοφσ/ζσ να διαχειρίηονται 

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

των ψθφιακϊν πολιτικϊν και νζων τεχνολογιϊν ςτο διεκνζσ και ευρωπαϊκό περιβάλλον για τον επιτυχι 

ψθφιακό μεταςχθματιςμό τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ.  

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. Σ απϊτεροσ 

ςτόχοσ είναι θ βελτίωςθ των γνϊςεων, των δεξιοτιτων, ςτάςεων και ςυμπεριφορϊν τουσ και θ απόκτθςθ 

κατάλλθλων ικανοτιτων για τθ δθμιουργία επιτελικϊν ςτελεχϊν ικανϊν να προωκιςουν και να 

κατευκφνουν τον ψθφιακό μεταςχθματιςμό τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ. 

Σ άμεςοσ ςτόχοσ είναι να κατευκφνει τουσ ςπουδαςτζσ και τισ ςπουδάςτριεσ να λειτουργοφν  ωσ 

μοχλοί αλλαγισ και καινοτομίασ ςτο πλαίςιο των υπθρεςιϊν τουσ και ο ζμμεςοσ ςτόχοσ, είναι το όφελοσ 

που προκφπτει από τθν άμεςθ ζνταξθ των ςπουδαςτϊν/ςτριϊν ςε κζςεισ υποςτιριξθσ των ψθφιακϊν 

πολιτικϊν και θ προϊκθςθ ψθφιακϊν υπθρεςιϊν προσ τουσ πολίτεσ αλλά και όλουσ τουσ χριςτεσ. 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 ψθφιακισ διακυβζρνθςθσ. Θ 

βελτίωςθ των γνϊςεων ςτάςεων και των κοινωνικϊν δεξιοτιτων τουσ, κα τουσ/τισ καταςτιςει ικανοφσ/ζσ 

να αςκιςουν ςτο μζλλον το επάγγελμά τουσ, δθλαδι να λειτουργιςουν αποτελεςματικά ωσ επιτελικά 

ςτελζχθ για τθν προϊκθςθ τθσ ψθφιακισ αναβάκμιςθσ τθσ χϊρασ. 
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Ειδικοί μακθςιακοί του προγράμματοσ ειδικισ φάςθσ 

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

και ενίςχυςθ ειδικϊν ψθφιακϊν γνϊςεων, δεξιοτιτων και ςυμπεριφορϊν των μελλοντικϊν ςτελεχϊν και 

τθν απόκτθςθ προθγμζνων ψθφιακϊν ικανοτιτων. Ειδικότερα:  

α. Χε επίπεδο γνϊςεων 

Ψο πρόγραμμα τθσ ειδικισ φάςθσ ςπουδϊν ςχεδιάςτθκε, ζτςι ϊςτε να δϊςει ςτουσ/ςτισ    μελλοντικοφσ 

αποφοίτουσ τισ ειδικζσ εκείνεσ ψθφιακζσ γνϊςεισ, οι οποίεσ είναι απαραίτθτεσ ςτθν εργαςία τουσ.  Πε 

βάςθ αυτι τθ λογικι κα μελετθκοφν, αναλυκοφν και εξεταςτοφν κζματα ςχετικά με: 

 Υλαίςιο ψθφιακισ πολιτικισ ςε εκνικό και ευρωπαϊκό   επίπεδο  

 Ειδικά Κζματα Σικονομικισ Ανάπτυξθσ, Δικαίου και Διοίκθςθσ υπό το πρίςμα του αναγκαίου 

ψθφιακοφ μεταςχθματιςμοφ 

 Ρζεσ αναδυόμενεσ ψθφιακζσ τεχνολογίεσ και καινοτομίεσ 

 

β. Χε επίπεδο δεξιοτιτων 

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

ενταχκεί ο/θ μελλοντικόσ/θ απόφοιτοσ/θ με ευκολία ςτθν εργαςία του/τθσ. Ξρίκθκε λοιπόν απαραίτθτο, 

να ςυμπλθρϊνονται οι κεωρθτικζσ γνϊςεισ με δεξιότθτεσ, απαραίτθτεσ για τθν εργαςία των αποφοίτων. 

Χτο πλαίςιο αυτό, το πρόγραμμα αποςκοπεί: 

 Χτθν καλλιζργεια κριτικισ, αναλυτικισ και ςυνκετικισ ςκζψθσ και ςτθν ςφαιρικι προςζγγιςθ 

κεμάτων, που ζχουν ςχζςθ με τθ Ψθφιακι Διακυβζρνθςθ  

 Χτθν καλλιζργεια επικοινωνιακϊν και διαπραγματευτικϊν δεξιοτιτων μζςα από τθν εξάςκθςθ των 

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

 Χτθν απόκτθςθ τεχνικϊν δεξιοτιτων, μζςα από τθν εκμάκθςθ Ρζων Ψθφιακϊν Ψεχνολογιϊν και 

νζων Ψθφιακϊν Εργαλείων για τον Χχεδιαςμό Ψθφιακϊν υπθρεςιϊν (service design), τθ Διαχείριςθ 

ζργων ψθφιακισ πολιτικισ και γενικότερα εργαλείων διαχείριςθσ, ςυντονιςμοφ και αξιολόγθςθσ 

του ψθφιακοφ μεταςχθματιςμοφ τθσ διοίκθςθσ. 

 

γ. Χε επίπεδο ςτάςεων και ςυμπεριφορϊν 

Ψα μελλοντικά ςτελζχθ, 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 τθν πλευρά αυτι το 

πρόγραμμα αποςκοπεί: 
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 Χτθν 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. 

 Χτθν 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. 

 Χτθν αντίλθψθ των διαφορετικϊν πλαιςίων, ςτα οποία καλοφνται να δραςτθριοποιθκοφν οι 

ςπουδαςτζσ/ςτριεσ ςτθ μελλοντικι τουσ εργαςία. 

 

Δομι & Διάρκρωςθ προγράμματοσ ςπουδϊν -Άξονεσ προγράμματοσ ςπουδϊν 

 Ψθφιακζσ Υολιτικζσ και Ψθφιακό Κεςμικό Υλαίςιο  

 Σργανωτικό Υλαίςιο Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ 

 Ψεχνικό Υλαίςιο 

 Πεκοδολογικό Υλαίςιο / Ψθφιακά Υρότυπα 

Σι ςπουδαςτζσ/ςτριεσ του Ψμιματοσ παρακολουκοφν εξειδικευμζνο πρόγραμμα  ξζνων γλωςςϊν, 

προςαρμοςμζνο ςτισ ειδικότερεσ απαιτιςεισ του μελλοντικοφ τουσ επαγγζλματοσ.  

Ψο πρόγραμμα ςπουδϊν τθσ Ειδικισ Φάςθσ Χπουδϊν περιλαμβάνει ςυμπλθρωματικά εργαςτιρια 

και ςεμινάρια 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. 

Ψζλοσ, δφναται να οργανωκοφν επιςκζψεισ, κακϊσ και διαλζξεισ ι θμερίδεσ πάνω ςε ειδικά κζματα 

με τθ ςυμμετοχι ειδικϊν ομιλθτϊν/τριϊν. Χτο πλαίςιο του Υρογράμματοσ 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. 

 

3.1.2 ΠΙΝΑΚΑ ΜΑΘΘΜΑΣΩΝ ΣΘ ΕΙΔΙΚΘ ΦΑΘ ΠΟΤΔΩΝ ΣΟΤ ΣΜΘΜΑΣΟ ΨΘΦΙΑΚΘ ΠΟΛΙΣΙΚΘ  

Χτον πίνακα που ακολουκεί δίνονται τα μακιματα τθσ ειδικισ φάςθσ του τμιματοσ ψθφιακισ 

πολιτικισ. 
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Υίνακασ μακθμάτων τθσ Ειδικισ  Φάςθσ Χπουδϊν του ΨΠΙΠΑΨΣΧ ΨΘΦΛΑΞΘΧ ΥΣΟΛΨΛΞΘΧ 
του Υρογράμματοσ Χπουδϊν τθσ 29θσ Εκπ. Χειράσ τθσ ΕΧΔΔΑ 

Α ΕΙΔΙΚΘ ΦΑΘ ΠΟΤΔΩΝ 

ΑΑ  Σίτλοσ Μακιματοσ 
Ϊρεσ 

Διδαςκαλίασ 
Σρόποσ Αξιολόγθςθσ 

Ϊρεσ 

Αξιολόγθςθσ 

1.  Ζλεγχοσ Διοικθτικισ Δράςθσ – Εςωτερικόσ ‘Ζλεγχοσ 32 Γραπτι Εξζταςθ 2 

2.  Δθμόςιεσ Χυμβάςεισ-ΕΧΘΔΘΧ 32 Γραπτι Εξζταςθ 2 

3.  Υαρακολοφκθςθ και ζλεγχοσ ζργων του Ψαμείου Ανάκαμψθσ 18 Γραπτι Εξζταςθ 2 

4.  Χχεδιαςμόσ και διαχείριςθ προγραμμάτων ΕΧΥΑ (εργαςτιριο) 32 Γραπτι Εξζταςθ 2 

5.  Υλθροφοριακά Χυςτιματα και Βάςεισ Δεδομζνων 24 Χυνεχισ αξιολόγθςθ και 

ατομικι εργαςία 

2 

6.  Διαχείριςθ ζργων και χαρτοφυλακίων (project management) 24 Γραπτι Εξζταςθ 2 

7.  Θλεκτρονικι διαχείριςθ εγγράφων και ψθφιακζσ υπογραφζσ  14 Γραπτι Εξζταςθ 2 

8.  Αποτφπωςθ, Ποντελοποίθςθ, Υροτυποποίθςθ Ξαι Διαχείριςθ Διοικθτικϊν 

Διαδικαςιϊν – Εκνικι Υολιτικι Διαδικαςιϊν 

27 
Σμαδικι εργαςία 

2 

9.  Χφνταξθ και προτυποποίθςθ δθμοςίων εγγράφων  18 Γραπτι Εξζταςθ 2 

10.  Αγγλικι Γλϊςςα 27 Γραπτι Εξζταςθ 2 

11.  Δεφτερθ ζνθ Γλϊςςα (Γαλλικά ι Γερμανικά ι Λταλικά ι Λςπανικά) 27 Επάρκεια  2 

12.  Ανοικτι και Χυνεργατικι Διακυβζρνθςθ 20 Επάρκεια - 
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13.  Αξιοποίθςθ Υλθροφοριακϊν Χυςτθμάτων 32 Γραπτι εξζταςθ  2 

14.  Ωποδομζσ Ρζφουσ και Ξεντρικζσ Ωποδομζσ Διαδικτυακϊν Ωπθρεςιϊν ςτθ Δθμόςια 

Διοίκθςθσ  
24 

Γραπτι εξζταςθ 2 

15.  Ανάπτυξθ Οογιςμικοφ και Χυςτιματα Διαχείριςθσ Υεριεχομζνου 21 Γραπτι εξζταςθ  2 

16.  Ανάλυςθ Ψθφιακϊν Υολιτικϊν (εργαςτιριο) 12 Επάρκεια  - 

ΤΝΟΛΟ: 384 ΤΝΟΛΟ: 28 

Β ΕΙΔΙΚΘ ΦΑΘ ΠΟΤΔΩΝ 

ΑΑ  Σίτλοσ Μακιματοσ 
Ϊρεσ 

Διδαςκαλίασ 
Σρόποσ Αξιολόγθςθσ 

Ϊρεσ 

Αξιολόγθςθσ 

1.  Ξυβερνοαςφάλεια ςτθ Δθμόςια Διοίκθςθ 18 
Γραπτι Εξζταςθ 

2 

2.  Διαχείριςθ και ςτατιςτικι ανάλυςθ δεδομζνων 21 Γραπτι εξζταςθ  2 

3.  Αγγλικι Γλϊςςα 24 Γραπτι εξζταςθ  2 

4.  Δεφτερθ Γλϊςςα  24 Επάρκεια 2 

5.  Υροςταςία Δεδομζνων Υροςωπικοφ Χαρακτιρα και Ανοιχτά Δεδομζνα ςτθ Δθμόςια 

Διοίκθςθ 
18 Γραπτι εξζταςθ  2 

6.  Επιχειρθςιακι Ευφυΐα (ΒΛ) και Οιψθ Αποφάςεων ςτθ Δθμόςια Διοίκθςθ 28 Γραπτι εξζταςθ  2 

7.  Ειςαγωγι ςτθν Επιςτιμθ Δεδομζνων (Data Science) 24 Γραπτι εξζταςθ  2 

8.  Υλαίςιο, Υρότυπα και Αξιολόγθςθ Διαλειτουργικότθτασ 24 Εργαςία 2 
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9.  Ψεχνθτι Ροθμοςφνθ και Διαδίκτυο των Υραγμάτων ςτθ Δθμόςια Διοίκθςθ 24 Επάρκεια - 

10.  Ανάπτυξθ Ψθφιακϊν Ωπθρεςιϊν   24 Γραπτι εξζταςθ 2 

11.  Ψθφιακζσ Δεξιότθτεσ και Ανάπτυξθ Εκπαιδευτικϊν Υρογραμμάτων Ψθφιακισ 

Διακυβζρνθςθσ 
14 

Επάρκεια  - 

12.  Ψθφιακόσ Πεταςχθματιςμόσ και παροχι υπθρεςιϊν μζςω τθσ Ενιαίασ Ψθφιακισ 

Υφλθσ gov.gr 
24 

Γραπτι εξζταςθ 2 

13.  Διοίκθςθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ και Χυςτιματα Διαχείριςθσ HRMS 20 Γραπτι εξζταςθ 2 

ΤΝΟΛΟ: 287 ΤΝΟΛΟ: 22 

ΧΩΡΣΟΣ ΩΦΩΡ Α’ ΞΩΞΟΣΩ ΠΑΗΛ ΠΕ ΕΕΨΑΧΕΛΧ 412 . ΧΩΡΣΟΣ ΩΦΩΡ Β’ ΞΩΞΟΣΩ ΠΑΗΛ ΠΕ ΕΕΨΑΧΕΛΧ 309 
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3.1.3 ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΘΜΑΣΩΝ ΣΘ ΕΙΔΙΚΘ ΦΑΘ ΠΟΤΔΩΝ ΣΟΤ ΣΜΘΜΑΣΟ ΨΘΦΙΑΚΘ 

ΠΟΛΙΣΙΚΘ  

 

3.1.3.1 Α ΕΙΔΙΚΗ ΦΑΣΗ 
 

3.1.3.1.1 Ανοικτι και υνεργατικι Διακυβζρνθςθ  
κοπόσ και ςτόχοσ  

Χκοπόσ του μακιματοσ είναι θ προϊκθςθ τθσ Ανοικτισ Διακυβζρνθςθσ για τθν βελτίωςθ των 

παρεχόμενων υπθρεςιϊν ςε εκνικό, ευρωπαϊκό και υπερεκνικό επίπεδο. 

Χτουσ ςτόχουσ του μακιματοσ εντάςςεται θ κατανόθςθ του όρου Ανοικτι Διακυβζρνθςθ και των 

βαςικϊν αξόνων που περιλαμβάνει, θ κατανόθςθ των δυνατοτιτων και υποχρεϊςεων τθσ, θ ανάλυςθ των 

βαςικϊν δομικϊν ςτοιχείων τθσ, θ παρουςίαςθ των δράςεων ςε κεςμικό επίπεδο, θ παρουςίαςθ κφριων 

προγραμμάτων που υποςτθρίηουν τθν Ανοικτι Διακυβζρνθςθ ςε ευρωπαϊκό και εκνικό επίπεδο. κακϊσ και 

οι ςθμαντικότερεσ δράςεισ και πρωτοβουλίεσ όςον αφορά ςτθν Ανοικτι Διακυβζρνθςθ. 

υνοπτικι περιγραφι και κεματικζσ ενότθτεσ 

Ψο μάκθμα καλφπτει τισ ακόλουκεσ κεματικζσ ενότθτεσ:  

 Υολιτικζσ και Ρομοκετικζσ Υρωτοβουλίεσ για τθν Ανοικτι Διακυβζρνθςθ  

 Θ Ανοικτι Διακυβζρνθςθ ωσ παράγοντασ ψθφιακοφ μεταςχθματιςμοφ τθσ Διοίκθςθσ και τθσ 

Σικονομίασ  

 Διαφάνεια –Οογοδοςία: Υλαίςιο Υολιτικζσ και Ρομοκετικζσ Υρωτοβουλίεσ Διαφάνειασ, 

Πθχανιςμοί, Διαδικαςίεσ 

 Χυμμετοχι, Χυνεργαςία -Διαδθμιουργία 

 Θλεκτρονικι Δθμοκρατία: Θλεκτρονικι Χυμμετοχι, Θλεκτρονικι Διαβοφλευςθ, Θλεκτρονικά 

φόρα, Θλεκτρονικι Ψθφοφορία, Σφζλθ – Ξίνδυνοι. 

 Ηθτιματα και Υροκλιςεισ Άμεςθσ Δθμοκρατίασ 

 Ψθφιακά Εργαλεία, Ψεχνολογίεσ και Ωπθρεςίεσ Ανοικτισ Διακυβζρνθςθσ 

 Σ ρόλοσ των Ανοικτϊν Δεδομζνων ςτθν Ανοικτι Διακυβζρνθςθ  

 Διεκνείσ και Εκνικζσ Υρωτοβουλίεσ (OGP, Χχζδια Δράςθσ για Ανοικτι Διακυβζρνθςθ) 

 Πζκοδοι Αξιολόγθςθσ Ανοικτισ Διακυβζρνθςθσ 

 Βζλτιςτεσ πρακτικζσ Ανοικτισ Διακυβζρνθςθσ –Υαρουςίαςθ ςυγκεκριμζνων παραδειγμάτων 

εφαρμογισ ςε ςυγκεκριμζνουσ τομείσ 

 



177 
 

 

Σρόποσ αξιολόγθςθσ: Επάρκεια 

 

3.1.3.1.2 Αξιοποίθςθ Πλθροφοριακϊν υςτθμάτων  
κοπόσ και ςτόχοσ  

Χκοπόσ του μακιματοσ είναι θ κατανόθςθ και εξοικείωςθ των ςπουδαςτϊν/ςτριϊν με τισ 

κυριότερεσ αρχζσ διαχείριςθσ Χυςτθμάτων Διαχείριςθσ Βάςεων Δεδομζνων, κακϊσ και θ απόκτθςθ 

δεξιοτιτων ςτθν αποτελεςματικι διαχείριςθ μεγάλου όγκου πλθροφοριϊν.  Πζςα από το μάκθμα αυτό, ο 

εκπαιδευόμενοσ κα κατανοιςει τθν ανάγκθ, τθ ςθμαςία και τισ χριςεισ των Βάςεων Δεδομζνων ςτουσ 

ςφγχρονουσ Σργανιςμοφσ.  

Ψο μάκθμα αυτό καλφπτει τθν άντλθςθ ςτοιχείωνκαι αξιοποίθςθ Βάςεων Δεδομζνων, με τθν 

γλϊςςα SQL και PL/SQL.  

Χτο τζλοσ του μακιματοσ, οι ςπουδαςτζσ/τριεσ κα είναι ςε κζςθ να κατανοιςουν τθ διεργαςία 

αξιοποίθςθσ πλθροφοριϊν από βάςεισ δεδομζνων και να ζχουν τισ βαςικζσ κεωρθτικζσ και πρακτικζσ 

γνϊςεισ που απαιτοφνται για τθν αποτελεςματικι διαχείριςι τουσ. 

υνοπτικι περιγραφι και κεματικζσ ενότθτεσ 

Ψο μάκθμα καλφπτει τισ ακόλουκεσ κεματικζσ ενότθτεσ: 

 Ανάπτυξθ Βάςεων Δεδομζνων και Ποντζλα Δεδομζνων 

 Χχεςιακό Ποντζλο 

 Αρχιτεκτονικι τθσ Oracle 

 Γνωριμία με τθ Γλϊςςα SQL– DDL/DML 

 Χριςθ τθσ SQL για Data Analysis και Reporting 

Σρόποσ αξιολόγθςθσ: Γραπτι εξζταςθ και υλοποίθςθ μελζτθσ περίπτωςθσ ςε εργαςτιριο (30% + 70% του 

βακμοφ). 

 

3.1.3.1.3 Τποδομζσ Νζφουσ και Κεντρικζσ Τποδομζσ Διαδικτυακϊν Τπθρεςιϊν 

ςτθ Δθμόςια Διοίκθςθ  
 

κοπόσ και ςτόχοσ  
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Ψο μάκθμα αποςκοπεί ςτθν παρουςίαςθ των ςφγχρονων κζντρων δεδομζνων και ςυςτθμάτων 

παροχισ κεντρικϊν υπθρεςιϊν (G-Cloud, WServices, API's, ESB). Κα δοκεί ζμφαςθ ςε υποδομζσ cloud 

(ιδιαίτερθ εναςχόλθςθ με το G–cloud), disastersites, 3–tierarchitectures. Κα αναλυκοφν οι διαδικαςίεσ και 

οι τρόποι λειτουργίασ των κζντρων δεδομζνων που πρζπει να είναι ςφμφωνοι με κανονιςμοφσ και 

πρότυπα. Πζςα από τθν αναςκόπθςθ των ςυγχρόνων τεχνολογιϊν τισ οποίεσ ιδθ χρθςιμοποιεί ζνα μεγάλο 

μζροσ του δθμοςίου τομζα, οι ςπουδαςτζσ/ςτριεσ κα αντιλθφκοφν τθν πολυπλοκότθτα και τον τρόπο 

λειτουργίασ τθσ υποδομισ για τθ φιλοξενία μεγάλθσ κλίμακασ ςυςτθμάτων πλθροφορικισ, κα 

εξοικειωκοφν με τισ ανάγκεσ και τα προβλιματα λειτουργίασ τουσ και κα εκτιμιςουν τθν προςτικζμενθ 

αξία των ςφγχρονων κζντρων δεδομζνων. Χτο πλαίςιο του μακιματοσ κα παρουςιαςκοφν καλζσ 

ευρωπαϊκζσ /διεκνείσ πρακτικζσ εφαρμογισ 

υνοπτικι περιγραφι και κεματικζσ ενότθτεσ 

Ψο μάκθμα καλφπτει τισ παρακάτω κεματικζσ ενότθτεσ:  

 Χφγχρονεσ Ψθφιακζσ Ωποδομζσ, Δίκτυο Δθμοςίου Ψομζα ΧΩΗΕΩΛΧ ΛΛ, Ξζντρο 

Διαλειτουργικότθτασ (ΞΕΔ), το Χυςτιματα Αυκεντικοποίθςθσ Υολιτϊν και Επιχειριςεων, το 

Εκνικό Χφςτθμα Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Χυμβάςεων - ΕΧΘΔΘΧ και Ξεντρικό Θλεκτρονικό 

Πθτρϊο Δθμοςίων Χυμβάςεων – ΞΘΠΔΘΧ και το Υλθροφοριακό Χφςτθμα TAXIS net, ΓΕΠΘκ.α. 

ςφγχρονα κζντρα δεδομζνων  

 Βαςικό μοντζλο λειτουργίασ ενόσ ςφγχρονου κζντρου δεδομζνων 

 Βαςικά ςυςτατικά μια ςφγχρονθσ λφςθσ Cloud 

 Αρχιτεκτονικζσ λειτουργίασ 

 Ωπθρεςίεσ Cloud 

 Ψο κυβερνθτικό cloud (G–cloud)  

 Διαχείριςθ και τρόποι ζνταξθσ ενόσ νζου πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ ςε παραγωγικι 

λειτουργία 

 Ψο πρόβλθμα τθσ επζκταςθσ – κλιμάκωςθσ 

 Ψο πρόβλθμα τθσ διαςταςιολόγθςθσ νζων απαιτιςεων (νζων ζργων) 

 Δθμιουργία Disaster Recovery sites  

 Υλαίςιο αςφάλειασ  

 Διαδικαςίεσ λειτουργίασ και υλοποίθςθσ του πλαιςίου αςφάλειασ 

Σρόποσ αξιολόγθςθσ: Γραπτι εξζταςθ 
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3.1.3.1.4 Ανάπτυξθ  Λογιςμικοφ και υςτιματα Διαχείριςθσ Περιεχομζνου  
κοπόσ και ςτόχοσ  

Χκοπόσ του μακιματοσ είναι θ κατανόθςθ των βαςικϊν εννοιϊν του Υαγκόςμιου Λςτοφ, του 

Υρογραμματιςμοφ ςτο Διαδίκτυο κακϊσ και θ κατανόθςθ των βαςικϊν λειτουργιϊν των Χυςτθμάτων 

Διαχείριςθσ Υεριεχομζνων (CMS). Κα παρουςιαςτοφν μζκοδοι και εργαλεία για τθν καταςκευι 

ιςτοςελίδων. Κα γίνει αναφορά ςτισ γλϊςςεσ HTML και Javasrcipt. Κα παρουςιαςτεί ζνα Χφςτθμα 

Διαχείριςθσ Δεδομζνων (CMS) (π.χ. Joomla, Wordpress). Σι ςπουδαςτζσ/ςτριεσ κα εκπαιδευτοφν ςτθν 

εγκατάςταςθ και ςτθ διαχείριςθ ενόσ ςφγχρονου Χυςτιματοσ Διαχείριςθσ Υεριεχομζνου. Κα 

παρουςιαςτοφν τα βαςικά ςτοιχεία που πρζπει να λαμβάνονται υπόψθ για τθν Αςφάλεια ςε μια 

εγκατάςταςθ Χυςτιματοσ Διαχείριςθσ Υεριεχομζνου. 

υνοπτικι περιγραφι και κεματικζσ ενότθτεσ 

Ψο μάκθμα καλφπτει τισ παρακάτω κεματικζσ ενότθτεσ: 

 Θ υπθρεςία του Υαγκόςμιου Λςτοφ (World Wide Web) 

 Υρογραμματιςμόσ ςτο Διαδίκτυο βαςικζσ ζννοιεσ 

 Πζκοδοι και εργαλεία για το ςχεδιαςμό ιςτοςελίδων 

 Γνωριμία με τθν HTML 

 Γνωριμία με τθν Javascript, και τθ Ψεχνολογία AJAX 

 Χυςτιματα Διαχείριςθσ Υεριεχομζνου ( wordress) 

- Βαςικζσ ζννοιεσ – Σριςμοί  

- Δυνατότθτεσ και Ευκολίεσ των Χυςτθμάτων Διαχείριςθσ Υεριεχομζνου 

- Διακζςιμα Χυςτιματα Διαχείριςθσ Υεριεχομζνου 

- Εγκατάςταςθ Apache, php,  MySQL 

- Οειτουργίεσ front-end ενόσ Χυςτιματοσ Διαχείριςθσ Υεριεχομζνου 

- Οειτουργίεσ back-end ενόσ Χυςτιματοσ Διαχείριςθσ Υεριεχομζνου 

- Components – Modules ενόσ Χυςτιματοσ Διαχείριςθσ Υεριεχομζνου 

- Σριςμόσ, δομι, ανάπτυξθ Υρότυπων Χελίδων 

- Υρογραμματιςτικό Interface (Δθμιουργία Component, Module) 

- Αςφάλεια ςε μια εγκατάςταςθ Χυςτιματοσ Διαχείριςθσ Υεριεχομζνου 

Σρόποσ αξιολόγθςθσ: Γραπτι εξζταςθ και υλοποίθςθ μελζτθσ περίπτωςθσ ςε εργαςτιριο (30% + 70% του 

βακμοφ). 
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3.1.3.1.5 Ανάλυςθ Ψθφιακϊν Πολιτικϊν (εργαςτιριο)  
 

κοπόσ και ςτόχοσ  

Χκοπόσ 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 του φορζα που κα 

υπθρετιςουν. 

υνοπτικι περιγραφι και κεματικζσ ενότθτεσ 

Βάςει φακζλων από τθν υφιςτάμενθ διοικθτικι εμπειρία κα παρουςιαςτοφν από ςτελζχθ τθσ 

διοίκθςθσ ι / και ακαδθμαϊκοφσ / ερευνθτζσ ςυγκεκριμζνεσ μελζτεσ περίπτωςθσ εφαρμοςμζνων ψθφιακϊν 

πολιτικϊν. Ακολουκϊντασ τθν κατά ςτάδια προςζγγιςθ, ςτθ διάρκεια του εργαςτθρίου κα παρουςιαςτεί θ 

πρακτικι προςζγγιςθ ηθτθμάτων που άπτονται τθσ ςυγκρότθςθσ τθσ κυβερνθτικισ ατηζντασ και τθ 

διαμόρφωςθ και υλοποίθςθ των ςχετικϊν αποφάςεων ςτον τομζα τθσ ψθφιακισ πολιτικισ. Λδιαίτερθ 

ζμφαςθ κα δοκεί ςτο ςκζλοσ τθσ παρακολοφκθςθσ και αξιολόγθςθσ των ψθφιακϊν 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: Αςκιςεισ ςε μελζτεσ – περίπτωςθσ (επάρκεια) 

 

3.1.3.2 Β ΕΙΔΙΚΗ ΦΑΣΗ 
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3.1.3.2.1 Επιχειρθςιακι Ευφυΐα (ΒΙ) και Λιψθ αποφάςεων ςτθ Δθμόςια 

Διοίκθςθ  
 

κοπόσ και ςτόχοσ 

Χκοπόσ του μακιματοσ είναι θ εξοικείωςθ των ςπουδαςτϊν/ςτριϊν με ςυνικθ προβλιματα λιψθσ 

αποφάςεων και τθ μεκοδολογία αντιμετϊπιςισ τουσ, όπωσ αυτά ςυναντϊνται ςτουσ ςφγχρονουσ 

οργανιςμοφσ. Θ λιψθ αποφάςεων είναι μία από τισ ςθμαντικότερεσ λειτουργίεσ ςτθ διοίκθςθ μιασ 

επιχείρθςθσ ι ενόσ οργανιςμοφ. Χτο ςθμερινό περιβάλλον τθσ διοίκθςθσ, που χαρακτθρίηεται από ςυχνζσ 

αλλαγζσ, πλθκϊρα δεδομζνων, και μεγάλθ διείςδυςθ τθσ τεχνολογίασ τθσ πλθροφορικισ και των 

επικοινωνιϊν, θ λιψθ αποφάςεων βαςίηεται όλο και περιςςότερο ςε «δεδομζνα» (ςτοιχεία) τα οποία 

χριηουν επεξεργαςίασ και ανάλυςθσ για τθν επίτευξθ αποφάςεων κακοδθγοφμενων από αυτά (evidence-

based decision making). Ψο μάκθμα αποβλζπει ςτο να παρουςιάςει τα επίπεδα, το είδοσ και τθ διαδικαςία 

λιψθσ αποφάςεων, ςε περίπλοκα επιχειρθςιακά προβλιματα τθσ διοίκθςθ κακϊσ και τα ςυςτιματα 

υποςτιριξθσ αποφάςεων . 

Θ ζμφαςθ του μακιματοσ κα είναι ςτθν κατανόθςθ των αντίςτοιχων μοντζλων και τισ εφαρμογζσ 

τουσ μζςω αντίςτοιχων ςυςτθμάτων με χριςθ Θ/Ω, ςτουσ διάφορουσ τομείσ τθσ διοίκθςθσ, και τθ ςθμαςία 

τουσ ςτθ λιψθ αποφάςεων. 

Κα πρζπει να γίνει αντιλθπτό πϊσ με ςυγκεκριμζνα «μοντζλα» και τεχνικζσ, και με αξιοποίθςθ τθσ 

ψθφιακισ τεχνολογίασ είναι εφικτι θ ανάδειξθ τθσ Eπιχειρθςιακισ Ευφυΐασ (Business Intelligence- BI) κάκε 

οργανιςμοφ. Πεταξφ άλλων, ο εκπαιδευόμενοσ κα εξοικειωκεί  με τθ χριςθ Business Intelligence εργαλείου 

για απεικόνιςθ και ανάλυςθ δεδομζνων, ζτςι ϊςτε να είναι ςε κζςθ να κάνει ουςιαςτικι αξιοποίθςθ των 

πλθροφοριϊν ενόσ πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ, προκειμζνου θ διοίκθςθ να είναι ςε κζςθ να λάβει ςωςτζσ 

αποφάςεισ. 

Χτόχοσ του μακιματοσ είναι οι ςπουδαςτζσ/ςτριεσ να γνωρίςουν: 

 τθ ςυνικθ τυπολογία των προβλθμάτων λιψθσ αποφάςεων, 

 να αξιοποιοφν κατάλλθλα λογιςμικά εργαλεία για τθν ανάπτυξθ και επίλυςθ των υποδειγμάτων 

και τθσ επίλυςισ τουσ 

 να αντιλθφκοφν τα πλεονεκτιματα των ςυςτθμάτων Επιχειρθςιακισ Ευφυίασ (Business 

Intelligence Systems) 

υνοπτικι περιγραφι και κεματικζσ ενότθτεσ: 

1. Ειςαγωγι  

 Οιψθ αποφάςεων– θ χριςθ των υποδειγμάτων –εφαρμογζσ  
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 Ψεχνικζσ από τον κλάδο τθσ Επιχειρθςιακισ Ζρευνασ / Διοικθτικισ Επιςτιμθσ 

(OperationsResearch/ManagementScience) που χρθςιμοποιοφνται κατά περίπτωςθ 

2. Ψα ςυςτιματα Επιχειρθςιακισ Ευφυίασ (Business Intelligence Systems) και οι λειτουργίεσ τουσ. 

Υαραδείγματα υποςτιριξθσ αποφάςεων με ςυςτιματα Επιχειρθςιακισ Ευφυίασ 

 Ανάλυςθ ςυςτιματοσ επιχειρθματικισ ευφυΐασ 

 Τλοσ ο οργανιςμόσ και όλεσ οι εφαρμογζσ ςϋζναν πίνακα ελζγχου. Υίνακεσ-Dashboards 

 ERP και επιχειρθματικι ευφυΐα: Πια ενοποιθμζνθ αρχιτεκτονικι Χυνεπισ ανάλυςθ ςε 

ολόκλθρο τον οργανιςμό  

 Διαδραςτικζσ αναφορζσ 

 Πετατροπι, ανάλυςθ και οπτικοποίθςθ δεδομζνων ςτο διαδίκτυο ςε άμεςο χρόνο. 

 Ωπθρεςίεσ ανάλυςθσ με ιςχυρά, επαναχρθςιμοποιιςιμα μοντζλα πάνω από τα δεδομζνα με 

ςυνζπεια ςτισ αναφορζσ και τθν ανάλυςθ του οργανιςμοφ. 

 Χριςθ Business Intelligence εργαλείου για απεικόνιςθ και ανάλυςθ δεδομζνων. 

 Αξία και Υλεονεκτιματα τθσ επιχειρθςιακισ  ευφυΐασ 

3. Διεκνείσ βζλτιςτεσ πρακτικζσ χριςθσ ςυςτθμάτων BI ςτθ Δθμόςια Διοίκθςθ 

Λογιςμικά εργαλεία 

 Φφλλα εργαςίασ (π.χ. Excel. Calc, GNumeric).  

 Ψυπικά εμπορικά ςυςτιματα κα Εφαρμογζσ Επιχειρθςιακισ Ευφυΐασ-ΒΛ (SAS, SAP, IBM, 

QLIKVIEW) 

 

Σρόποσ αξιολόγθςθσ: Γραπτι εξζταςθ με ερωτιςεισ κλειςτοφ ι/και ανοικτοφ τφπου  

 

3.1.3.2.2 Ειςαγωγι ςτθν Επιςτιμθ Δεδομζνων (Data Science)   
 

κοπόσ και ςτόχοσ  

Χκοπόσ του μακιματοσ αποτελεί θ ειςαγωγι των ςπουδαςτϊν/ςτριϊν ςτθ φιλοςοφία και τθ 

ςκοπιμότθτα τθσ Επιςτιμθσ των Δεδομζνων.  Ειδικότερα, επιδιϊκεται θ κατανόθςθ τθσ ςυνειςφοράσ των 

δεδομζνων τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ, ςτθν αποδοτικότερθ λειτουργία τθσ και ςτθν ενίςχυςθ τθσ 

επιχειρθματικότθτασ του ιδιωτικοφ τομζα.  

Ψο μάκθμα ςτοχζυει ςτθν κατανόθςθ τθσ διαδικαςίασ ανάλυςθσ και εξαγωγισ γνϊςθσ από τα 

δεδομζνα. Ζνα τυπικό ζργο τθσ επιςτιμθσ δεδομζνων ξεκινάει από τθν διατφπωςθ των ςωςτϊν ερωτιςεων 
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και περιλαμβάνει επιμζρουσ ςτάδια, Υροετοιμαςίασ και Ανάλυςθσ Δεδομζνων, Πθχανικισ Εκμάκθςθσ και 

τζλοσ Ερμθνείασ και Υαρουςίαςθσ των Αποτελεςμάτων.  Ξατά τθ διάρκεια του μακιματοσ παρουςιάηονται 

ςε κεωρθτικό επίπεδο οι επιμζρουσ φάςεισ τθσ διαδικαςίασ κακϊσ και ο τρόποσ  με τον οποίο αυτζσ 

ςχετίηονται μεταξφ τουσ.  Επιπλζον, επιδιϊκεται θ ανάπτυξθ των κατάλλθλων δεξιοτιτων από τουσ 

ςπουδαςτζσ/ςτριεσ προκειμζνου να μποροφν να διατυπϊνουν τα κατάλλθλα ερωτιματα ςε ςχζςθ με 

ςυγκεκριμζνα προβλιματα και ςτθ ςυνζχεια να μποροφν να εντοπίηουν τισ πικανζσ πθγζσ δεδομζνων που 

μποροφν να τα απαντιςουν.     

Πετά τθν κεωρθτικι ειςαγωγι οι ςπουδαςτζσ/ςτριεσ αρχικά κα παρακολουκιςουν και ςτθ 

ςυνζχεια κα ςυμμετάςχουν και κα ςυμβάλλουν ςτθν ανάπτυξθ ενόσ ζργου Επιςτιμθσ Δεδομζνων που κα 

απαντάει ςε προβλιματα που ςχετίηονται με τθν δθμόςια πολιτικι. Για το ςκοπό αυτό κα αξιοποιθκοφν 

μεγάλα ανοικτά ςφνολα δεδομζνων τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και κα αναλυκοφν με χριςθ εργαλείων και 

βιβλιοκθκϊν τθσ γλϊςςασ προγραμματιςμοφ python. Χθμειϊνεται ότι ςκοπόσ τθσ άςκθςθσ είναι θ πρακτικι 

κατανόθςθ των βθμάτων που ακολουκοφνται ςε ζνα ζργο τθσ Επιςτιμθσ δεδομζνων και όχι ι πλιρθσ 

τεχνικι εξοικείωςθ με τθ γλϊςςα python.  

υνοπτικι περιγραφι και κεματικζσ ενότθτεσ 

  

Σι ςπουδαςτζσ/ςτριεσ με τθν ολοκλιρωςθ του μακιματοσ κα ζχουν κατανοιςει τθν ζννοια τθσ 

Επιςτιμθσ Δεδομζνων κακϊσ και τισ επιμζρουσ φάςεισ τθσ. Κα μποροφν να μεταςχθματίηουν ςυγκεκριμζνα 

προβλιματα ςε ερωτιματα που μποροφν να απαντθκοφν από δεδομζνα και κα μποροφν να επιλζγουν τισ 

βαςικζσ πθγζσ άντλθςισ τουσ.  

Κα κατανοοφν τισ ζννοιεσ των ανοικτϊν υπθρεςιϊν, των ανοικτϊν δεδομζνων, μεγάλων και 

διαςυνδεδεμζνων δεδομζνων, τθ ςκοπιμότθτά τουσ και τθν τρζχουςα κατάςταςθ ςτον τομζα αυτό ςτθν 

Ελλάδα και ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. Κα μποροφν να κατανοιςουν τισ αρχζσ και τα οφζλθ των ανοιχτϊν 

δεδομζνων, κακϊσ και τθν ςθμαςία τουσ για τθν Επιςτιμθ των Δεδομζνων.   

Κα μποροφν να κατανοιςουν τα βιματα τθσ φάςθσ ανάλυςθσ των δεδομζνων και να εντοπίηουν 

και να διορκϊνουν προβλιματα ςτα αρχικά δεδομζνα. Ψζλοσ κα ζχουν εξαςκθκεί, μζςω μελζτθσ 

περίπτωςθσ, ςτθν εφαρμογι τθσ γνϊςθσ που αποκτικθκε με χριςθ εργαλείων και βιβλιοκθκϊν ςτθν 

γλϊςςα python.   

Επιπλζον ςτα πλαίςια του μακιματοσ oι ςπουδαςτζσ/ςτριεσ κα ζρκουν ςε επαφι με εργαλεία 

εφρεςθσ ανοιχτϊν δεδομζνων και κα εξοικειωκοφν με  τα απαραίτθτα βιματα  και  εργαλεία 

οπτικοποίθςθσ δεδομζνων.  

Ψο μάκθμα καλφπτει τισ ακόλουκεσ κεματικζσ ενότθτεσ: 
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 Ειςαγωγι ςτθν Επιςτιμθ Δεδομζνων 

 Εντοπιςμόσ των πθγϊν δεδομζνων που απαιτοφνται για ζνα ζργο τθσ Επιςτιμθσ Δεδομζνων,  

Υθγζσ ανοικτϊν δεδομζνων  

 Πεγάλα δεδομζνα και Διαςυνδεδεμζνα δεδομζνα 

 Υοιότθτα Δεδομζνων, Υρότυπα τεκμθρίωςθσ δεδομζνων, μεταδεδομζνα και ανοικτά δεδομζνα 

 Διαχείριςθ, προεπεξεργαςία, κακαριςμόσ δεδομζνων, εμπλουτιςμόσ, κατθγοριοποίθςθ και 

ταξινόμθςθ 

 Εξερεφνθςθ και οπτικοποίθςθ δεδομζνων 

 Ποντελοποίθςθ δεδομζνων, Πείωςθ διαςτάςεων και μεταςχθματιςμόσ 

 Ανάλυςθ δεδομζνων, Ποντζλα πρόγνωςθσ δεδομζνων, πρόβλεψθ τιμϊν κλπ. 

 Αξιοποίθςθ Δεδομζνων, Ερμθνεία και Σπτικοποίθςθ  αποτελεςμάτων   

 Πθχανικι μάκθςθ 

 Θ χριςθ των εργαλείων και των βιβλιοκθκϊν τθσ γλϊςςασ python ςε ζνα ζργο τθσ Επιςτιμθσ 

Δεδομζνων 

 Φόλοι Ωπευκφνων Διαχείριςθσ Δεδομζνων ςτθ Διοίκθςθ 

Σρόποσ αξιολόγθςθσ: Γραπτι εξζταςθ και Ωλοποίθςθ μελζτθσ περίπτωςθσ ςε εργαςτιριο (30% + 70% του 

βακμοφ). 

 

3.1.3.2.3 Πλαίςιο, Πρότυπα και Αξιολόγθςθ Διαλειτουργικότθτασ  
 

κοπόσ και ςτόχοσ  

Χκοπόσ του μακιματοσ είναι θ κατανόθςθ των αρχϊν και κανόνων Διαλειτουργικόθτασ των 

δυνατοτιτων που προςφζρει θ διαλειτουργικότθτα για τθ ςυν–λειτουργία διαφορετικϊν πλθροφοριακϊν 

ςυςτθμάτων και οργανιςμϊν. Σι ςπουδαςτζσ/ςτριεσ κα κατανοιςουν το πλαίςιο διαλειτουργικότθτασ EIF 

ςε όλα τα επίπεδα και τουσ παράγοντεσ (τεχνικοί, οργανωτικοί, κεςμικοί, κοινωνικοί παράγοντεσ, κ.ά.), οι 

οποίοι μπορεί να επθρεάςουν δραςτικά τθν απόδοςθ των ςυςτθμάτων κακϊσ και το ΕΛRA.  Κα γίνει 

παρουςίαςθ του Ευρωπαϊκοφ μοντζλου Αξιολόγθςθσ Διαλειτουργικότθτασ  (IMAPS), μελετϊν περίπτωςθσ 

και εφαρμογι του μοντζλου ςε ςυγκεκριμζνεσ υπθρεςίεσ.  

υνοπτικι περιγραφι και κεματικζσ ενότθτεσ 

Ψο μάκθμα καλφπτει τισ παρακάτω κεματικζσ ενότθτεσ:  

 Βαςικό μοντζλο υπθρεςιϊν και διαλειτουργικότθτασ  
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 Υεριγραφι και Ξατάλογοσ Ψθφιακϊν Ωπθρεςιϊν 

 Χυνοπτικι παρουςίαςθ τθσ ανακεωρθμζνθσ Ευρωπαϊκισ Χτρατθγικισ Διαλειτουργικότθτασ  

 Χυνοπτικι παρουςίαςθ του Ευρωπαϊκοφ Υλαιςίου Διαλειτουργικότθτασ 

 Επίπεδα διαλειτουργικότθτασ 

 Χφμφωνα διαλειτουργικότθτασ 

 Χυςτάςεισ 

 Υαρατθρθτιριο Εκνικϊν Υλαιςίων Διαλειτουργικότθτασ (National Interoperability Framework 

Observatory)  

 Υρότυπθ Ευρωπαϊκι Αρχιτεκτονικι Διαλειτουργικότθτασ EIRA 

 Υεριγραφι και Ξατάλογοσ Ψθφιακϊν Ωπθρεςιϊν 

 Αξιολόγθςθ Διαλειτουργικότθτασ Υαρεχόμενων Ωπθρεςιϊν IMAPS   

 Υαραδείγματα εφαρμογισ IMPAS και Εφαρμογι του 

 

Σρόποσ αξιολόγθςθσ: Εκπόνθςθ και παρουςίαςθ εργαςίασ 

 

3.1.3.2.4 Σεχνθτι Νοθμοςφνθ και Διαδίκτυο των Πραγμάτων ςτθ Δθμόςια 

Διοίκθςθ  
 

κοπόσ και ςτόχοσ  

Θ εξζλιξθ τθσ τεχνολογίασ και θ ςυνεχισ διάκεςθ αναρίκμθτων δεδομζνων και νζων αλγορίκμων 

επζτρεψαν τθν ταχφτατθ ανάπτυξθ τθσ τεχνθτισ νοθμοςφνθσ, θ οποία αποτελεί πλζον πρόκλθςθ για όλεσ 

τισ διοικιςεισ και προτεραιότθτα τθσ Ε.Ε. 

Χκοπόσ του μακιματοσ είναι θ ανάδειξθ των νζων εξελίξεων  τεχνθτισ νοθμοςφνθσ και των 

απαιτιςεων που διαμορφϊνονται ςτθ Δθμόςια Διοίκθςθ κακϊσ και θ προςαρμογι τθσ ςτθν  τζταρτθ 

βιομθχανικι επανάςταςθ.  Θ εμφάνιςθ τθσ 4θσ Βιομθχανικισ επανάςταςθσ (4ΒΕ) ειςάγει τον όρο Διαδίκτυο 

των Υραγμάτων ι αλλιϊσ Internet Of Things (IOT), περιλαμβάνοντασ Ξινθτζσ Χυςκευζσ, υποδομζσ IoT, και 

καινοτόμεσ τεχνολογίεσ πχ.  Block Chain /DLTs κλπ. 

Ξακϊσ θ  τεχνθτι νοθμοςφνθ κα κακιςτά τισ μθχανζσ ικανζσ να 'κατανοοφν' το περιβάλλον τθσ 

διοίκθςθσ και κα μποροφν  να επιλφουν προβλιματα και να δρουν προσ τθν επίτευξθ ενόσ ςυγκεκριμζνου 

ςτόχου, είναι αναγκαία θ κατανόθςθ και αφομοίωςθ των αλλαγϊν που επζρχονται και θ αξιοποίθςθ των 

δυνατοτιτων τουσ.  

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0081_EL.html
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/definition-artificial-intelligence-main-capabilities-and-scientific-disciplines
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Χτόχοσ είναι θ αναγνϊριςθ των νζων τάςεων, θ εξοικείωςθ με τισ νζεσ δυνατότθτεσ των 

ςυςτθμάτων και θ ανάδειξθ των απαιτοφμενων γνϊςεων και δεξιοτιτων των μελλοντικϊν ςτελεχϊν ϊςτε 

να τουσ κακιςτοφν ικανοφσ να ρυκμίηουν και να εποπτεφουν  τισ λειτουργίεσ των ςυςτθμάτων ΨΡ ςτθν 4ΒΕ. 

Θ τεχνθτι νοθμοςφνθ αναμζνεται να επιφζρει ακόμα τεράςτιεσ αλλαγζσ και να παίξει κεντρικό 

ρόλο ςτθ ψθφιακι μεταμόρφωςθ τθσ κοινωνίασ και όλων των οργανιςμϊν. 

 

υνοπτικι περιγραφι και κεματικζσ ενότθτεσ 

 Σι τζςςερεισ βιομθχανικζσ επαναςτάςεισ και τα βαςικά τουσ χαρακτθριςτικά 

 Ψα ςυςτατικά ςτοιχεία του Industry 4.0 

 Από τισ κινθτζσ ςυςκευζσ ςτο Διαδίκτυο των Υραγμάτων και τθν πλθκϊρα των ςυςτθμάτων του 

(devices, sensors, wearables, cyber-physical systems)  

 Blockchain και Distributed Ledger Technologies 

 Ωποδομζσ και λφςεισ Ζξυπνων Υόλεων για τθ Βιϊςιμθ Ανάπτυξθ 

 Κεςμικά ηθτιματα και πλαίςιο θκικισ για το Industry 4.0 

 Διεκνι παραδείγματα αξιοποίθςθσ τεχνολογιϊν Industry 4.0 ςτο δθμόςιο τομζα και τθ τοπικι 

αυτοδιοίκθςθ 

 Ειςαγωγι ςτθν Ψεχνθτι Ροθμοςφνθ (γενιζσ, μζκοδοι, κφριεσ οικογζνειεσ εργαλείων και 

ςυςτθμάτων) 

 Οογιςμικά: εικονικοί βοθκοί, λογιςμικό ανάλυςθσ εικόνασ, μθχανζσ αναηιτθςθσ, ςυςτιματα 

αναγνϊριςθσ προςϊπου και ομιλίασ 

 "Ενςωματωμζνθ τεχνθτι νοθμοςφνθ": ρομπότ, αυτόνομα αυτοκίνθτα, τθλεκατευκυνόμενα 

αεροςκάφθ (drones),  

 Υαραδείγματα: 

- Χυςτιματα Chatbots, Ζξυπνοιπράκτορεσκαιβοθκοί (intelligent agents and assistants) 

- Ζμπειρα ςυςτιματα (expert systems) 

- Χυςτιματα αυτοματοποίθςθσ διαδικαςιϊν (RoboticProcessAutomation- RPA) 

- Ψθφιακά είδωλα οργανιςμϊν, πόλεων, χωρϊν κοινωνικι προςομοίωςθ (DigitalTwins) 

- Χυςτιματα μθχανικισ μάκθςθσ και βακιάσ μάκθςθσ (machinelearning  / deeplearning) 

- Αυτοματοποιθμζνθ λιψθ αποφάςεων  

- Ψεχνθτι νοθμοςφνθ ςτθ δικαιοςφνθ και ςε νομικά κείμενα 

 Ερμθνευςιμότθτα μοντζλων Ψεχνθτισ Ροθμοςφνθσ  

 Κεςμικά ηθτιματα και πλαίςιο θκικισ για τθ χριςθ τθσ Ψεχνθτισ Ροθμοςφνθσ 

 Διεκνι παραδείγματα αξιοποίθςθσ τεχνολογιϊν Ψεχνθτισ Ροθμοςφνθσ ςτθ Δθμόςια Διοίκθςθ 
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Σρόποσ αξιολόγθςθσ: Επάρκεια  

 

3.1.3.2.5 Ανάπτυξθ Ψθφιακϊν Τπθρεςιϊν   
κοπόσ και ςτόχοσ  

Χκοπόσ του μακιματοσ είναι θ κατανόθςθ των αρχϊν και των βαςικϊν εννοιϊν ςτον ςχεδιαςμό και 

ςτθν ανάπτυξθ θλεκτρονικϊν διαδικτυακϊν υπθρεςιϊν. Για τον ςκοπό αυτό κα παρουςιαςτοφν οι 

τεχνολογίεσ για τθν ανάπτυξθ διαδικτυακϊν υπθρεςιϊν. Κα γίνει αναφορά ςτθν XML (Extensible Markup 

Language) που αποτελεί ςιμερα ζνα ευρζωσ διαδεδομζνο πρότυπο για τθν περιγραφι και ανταλλαγι 

δεδομζνων ςτον Υαγκόςμιο Λςτό. Κα παρουςιαςτεί θ ζννοια των Ωπθρεςιϊν Λςτοφ-Web Services που 

χρθςιμοποιοφνται για τθν αλλθλεπίδραςθ μεταξφ των θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν που φιλοξενοφνται ςε 

απομακρυςμζνα μεταξφ τουσ ετερογενι ςυςτιματα. Σι ςπουδαςτζσ/ςτριεσ κα κατανοιςουν τθν ζννοια τθσ 

διαλειτουργικότθτασ θ οποία μπορεί να επθρεάςει δραςτικά τθν απόδοςθ  και τθν παρεχόμενθ ποιότθτα 

των θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν. 

υνοπτικι περιγραφι και κεματικζσ ενότθτεσ 

Ψο μάκθμα καλφπτει τισ παρακάτω κεματικζσ ενότθτεσ:  

 Υρογραμματιςμόσ ςτο Web  

 Δθμιουργία Ξλάςεων και Αντικειμζνων, Υεριεχόμενα Ξλάςθσ 

 Χαρακτθριςτικά, Πζκοδοι 

 Multitier Architecture  

 Δθμιουργία δυναμικϊν ιςτοςελίδων: χριςθ Servlets, JSP τεχνολογίεσ  

 Διαςφνδεςθ Λςτοςελίδασ με Βάςθ Δεδομζνων (Oracle)  

 Γνωριμία με τθν XML(Extensible Markup Language) 

 Δομικζσ Πονάδεσ XML εγγράφου 

 XML Schema  

 Document Object Model (DOM) 

Ωπθρεςίεσ ιςτοφ – Web Services  

 Ψι είναι οι Ωπθρεςίεσ Λςτοφ; 

 Ψο πρωτόκολλο Simple Object Access Protocol (SOAP) 

 Θ γλϊςςα περιγραφισ WSDL  

 Σ Ξατάλογοσ Ωπθρεςιϊν  UDDI  

 Σι Restful Web services  
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 Αρχιτεκτονικι SOA (Service Oriented Architecture)  

Σρόποσ αξιολόγθςθσ: Γραπτι εξζταςθ  

 

3.1.3.2.6 Ψθφιακζσ Δεξιότθτεσ και Ανάπτυξθ Εκπαιδευτικϊν Προγραμμάτων 

Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ  
κοπόσ και ςτόχοσ  

Χκοπόσ του μακιματοσ είναι θ ανάδειξθ τθσ  ςθμαντικότθτασ των Ψθφιακϊν Δεξιοτιτων και 

Λκανοτιτων κακϊσ και του ρόλου πουαυτζσ διαδραματίηουν ςτισ κακθμερινζσ ανάγκεσ και καταςτάςεισ 

ενόσ ανκρϊπου όπωσ ςτθν προςωπικι και κοινωνικι ηωι, ςτθν εργαςία,  κακϊσ και ςτθ χριςθ ψθφιακϊν 

υπθρεςιϊν τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ. 

Χτόχοσ του μακιματοσ/εργαςτθρίου είναι οι ςπουδαςτζσ /ςτριεσ να κατανοιςουν τθν ανάγκθ 

εκςυγχρονιςμοφ τθσ εκπαίδευςθσ και επιμόρφωςθσ ςε ολόκλθρθ τθν ΕΕ με αξιοποίθςθ ψθφιακϊν 

τεχνολογιϊν για μάκθςθ, τθν αναγνϊριςθ και επικφρωςθ δεξιοτιτων κακϊσ και τθν πρόβλεψθ και ανάλυςθ 

αναγκϊν ψθφιακϊν δεξιοτιτων. 

Ειδικότερα, κα πρζπει να εξοικειωκοφν με τθ φιλοςοφία και τισ τεχνικζσ που διζπουν τον 

ςχεδιαςμό, τθν υλοποίθςθ και αξιολόγθςθ δράςεων προϊκθςθσ των ψθφιακϊν δεξιοτιτων και ικανοτιτων 

τόςο ςτθ διοίκθςθ όςο και ςτθν κοινωνία κακϊσ και τθν υποςτιριξθ των εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων 

ψθφιακισ διακυβζρνθςθσ. 

υνοπτικι περιγραφι και κεματικζσ ενότθτεσ 

Αντικείμενο του μακιματοσ/εργαςτθρίου αποτελεί θ παρουςίαςθ των πολιτικϊν και δράςεων για 

τισ ψθφιακζσ δεξιότθτεσ και του πλαιςίου ικανοτιτων ςε ευρωπαϊκό και εκνικό επίπεδο, κακϊσ και 

πρωτοβουλιϊν όπωσ τθσ Ευρωπαϊκισ και Ελλθνικισ Εκνικισ Χυμμαχίασ για τισ Ψθφιακζσ Δεξιότθτεσ και τθν 

Απαςχόλθςθ και των δράςεων που αυτι παρζχει. 

Ξατά τθ διάρκεια του εργαςτθρίου και μζςα από τθν μελζτθ ενδεικτικϊν περιπτϊςεων,  οι 

ςπουδαςτζσ /ςτριεσ κα ζρκουν ςε επαφι με τισ βαςικζσ αρχζσ ςχεδιαςμοφ και υλοποίθςθσ και 

αξιολόγθςθσ εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων ψθφιακισ διακυβζρνθςθσ κακϊσ και με τθ διαδικαςία 

επιλογισ των κατάλλθλων εκπαιδευτικϊν δραςτθριοτιτων.  Κα παρουςιαςκεί θ Ψθφιακι 

Ακαδθμία Υολιτϊν, μζςω τθσ οποίασ ο πολίτθσ μπορεί να επιλζξει ελεφκερα, δωρεάν και χωρίσ πολφπλοκεσ 

διαδικαςίεσ εγγραφισ τα μακιματα που ταιριάηουν ςτισ ανάγκεσ του, ςτα ενδιαφζροντα και ςτο επίπεδο 

γνϊςεων και δεξιοτιτων του. Κα παρουςιαςκοφν επίςθσ οι εκπαιδευτικζσ και επιμορφωτικζσ δράςεισ 
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υποςτιριξθσ τθσ ψθφιακισ διακυβζρνθςθσ και ειδικότερα, ωσ μελζτθ περίπτωςθσ, κα αναλυκεί ο κφκλοσ 

ψθφιακϊν δράςεων του Λνςτιτοφτου Επιμόρφωςθσ ΛΡΕΥ του ΕΞΔΔΑ. 

Πε τθν ολοκλιρωςθ του ςυγκεκριμζνου μακιματοσ/εργαςτθρίου οι ςπουδαςτζσ /ςτριεσ κα είναι 

ςε κζςθ: α) να αναγνωρίηουν το επίπεδο ψθφιακϊν δεξιοτιτων και ικανοτιτων ςτθ διοίκθςθ  και ςτθν 

κοινωνία β) να κατανοοφν τισ ιδιαιτερότθτεσ, τθ δομι και τθν ςτοχοκεςία ενόσ εκπαιδευτικοφ 

προγράμματοσ για τθν κάλυψθ του ψθφιακϊν αναγκϊν, γ) να ςχεδιάηουν, να οργανϊνουν, να υλοποιοφν 

και να αξιολογοφν  εκπαιδευτικά προγράμματα ψθφιακισ διακυβζρνθςθσ. 

Σρόποσ αξιολόγθςθσ: Αςκιςεισ ςε μελζτεσ – περίπτωςθσ (επάρκεια) 

 

3.1.3.2.7 Ψθφιακόσ Μεταςχθματιςμόσ και Παροχι Τπθρεςιϊν μζςω τθσ 

Ενιαίασ Ψθφιακισ Πφλθσ gov.gr  
κοπόσ και ςτόχοσ: 

Ψο μάκθμα αποςκοπεί ςτθ διαμόρφωςθ ςτελεχϊν που, ζχοντασ το προςόν μιασ ολιςτικισ 

γνωςτικισ άποψθσ για τθ ςχεδίαςθ υπθρεςιϊν, κα μποροφν να παρεμβαίνουν δθμιουργικά ςε όλεσ τισ 

φάςεισ του «κφκλου ηωισ» μιασ υπθρεςίασ, ξεκινϊντασ από τθν αναγκαιότθτα φπαρξισ τθσ, τθ μορφι τθσ, 

τθν καταςκευι πρωτοτφπων, μζχρι και τθ ςχεδίαςθ και υλοποίθςθ τθσ. 

Επιπλζον ςκοπόσ είναι να προετοιμάςει τουσ ςπουδαςτζσ/ςτριεσ για τον τρόπο διάκεςθσ των 

υπθρεςιϊν ςτουσ πολίτεσ και τισ επιχειριςεισ μζςω κεντρικϊν καναλιϊν.Χτο πλαίςιο αυτό, κα 

παρουςιαςτοφν τα κανάλια παροχισ υπθρεςιϊν όπωσ θ Ενιαία Ψθφιακι Υφλθ gov.gr, τα Ξζντρα 

Εξυπθρζτθςθσ Υολιτϊν κ.α. κακϊσ και ο τρόποσ ενςωμάτωςθσ μιασ υπθρεςίασ ςε αυτζσ.  

Χκοπό του μακιματοσ αποτελεί επίςθσ θ εξοικείωςθ των ςπουδαςτϊν/ςτριϊν με βαςικζσ 

υποδομζσ ψθφιακισ διακυβζρνθςθσ τθσ Ελλάδασ αλλά και τισ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, κακϊσ και θ κατανόθςθ 

τθσ ςθμαςίασ των δομικϊν ςτοιχείων ςτθν ανάπτυξθ ψθφιακϊν υπθρεςιϊν προσ πολίτεσ και επιχειριςεισ.  

Χτο πλαίςιο αυτό, κα παρουςιαςτεί το ςφνολο των δομικϊν ςτοιχείων που διζπουν τθ ςφγχρονθ ανάπτυξθσ 

μιασ ψθφιακισ υπθρεςίασ, οι βαςικζσ υποδομζσ τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσκαι o  Ενιαίο ψθφιακόs χάρτθs, 

υνοπτικι περιγραφι και κεματικζσ ενότθτεσ:   

Αντικείμενο του μακιματοσ αποτελεί θ ολοκλθρωμζνθ ςχεδίαςθ ςφγχρονων υπθρεςιϊν 

ακολουκϊντασ τισ νζεσ προςεγγίςεισ ςτον διεπιςτθμονικό χϊρο τθσ ςχεδίαςθσ, ςυνδυάηοντασ δθμιουργικά 

γνϊςεισ και μεκοδολογίεσ από ζνα ευρφ φάςμα των επιςτθμϊν, αναγνωρίηοντασ τον ανκρωποκεντρικό 

χαρακτιρα τθσ ςχεδίαςθσ κακϊσ και τον ρόλο των ΨΥΕ ςε αυτιν, δίνοντασ ςθμαντικι ζμφαςθ ςτθ χριςθ 

νζων τεχνολογιϊν. 
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Κα παρουςιαςτοφν το gov.gr, θ νζα ενιαία ψθφιακι πφλθ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ όπου πολίτεσ και 

επιχειριςεισ μποροφν να βρουν τισ ψθφιακζσ υπθρεςίεσ που κζλουν εφκολα και γριγορα. Ζμφαςθ κα 

δοκεί ςτον τρόπο τεκμθρίωςθσ (CPSV-AP,  DCAT κ.α.)  και ζνταξθσ μιασ υπθρεςίασ ςτο gov.gr, ςτουσ 

διακζςιμουσ τρόπουσ αναηιτθςθσ αλλά και ςτα νζα ςτοιχεία που αυτι ειςάγει ςτθν παρουςίαςθ των 

ψθφιακϊν υπθρεςιϊν. 

Κα παρουςιαςτεί θ ςυςχζτιςθ του Εκνικοφ Πθτρϊου Διαδικαςιϊν με τo gov.gr και τθν Ευρωπαϊκι 

Υφλθ SDG. Ψζλοσ κα παρουςιαςτοφν και τα άλλα κανάλια παροχισ υπθρεςιϊν όπωσ τα Ξζντρα 

Εξυπθρζτθςθσ Υολιτϊν. 

Ψο μάκθμα περιλαμβάνει επίςθσ τθν παρουςίαςθ του κανονιςμοφ ΕΕ 2018/1724 του Ευρωπαϊκοφ 

Ξοινοβουλίου και του Χυμβουλίου, τθσ 2ασ Σκτωβρίου 2018, για τθ δθμιουργία ενιαίασ ψθφιακισ κφρασ με 

ςκοπό τθν παροχι πρόςβαςθσ ςε πλθροφορίεσ, ςε διαδικαςίεσ και ςε υπθρεςίεσ υποςτιριξθσ και επίλυςθσ 

προβλθμάτων, παρουςιάηοντασ ζτςι πωσ θ Ευρϊπθ ςχεδιάηει τθν παροχι πλθροφοριϊν και ψθφιακϊν 

υπθρεςιϊν ςε διαςυνοριακό επίπεδο.  

Σρόποσ αξιολόγθςθσ: Γραπτι Εξζταςθ 

  

3.1.3.2.8 Διοίκθςθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ και υςτιματα Διαχείριςθσ –HRMS  

κοπόσ και ςτόχοσ  

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

αναφορικά με τθ βζλτιςτθ οργάνωςθ και διοίκθςθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ ςτο δθμόςιο τομζα με 

ζμφαςθ ςτισ μονάδεσ Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ, κατανοϊντασ τθν μεγάλθ ςθμαςία και τον κακοριςτικό 

ρόλο του ανκρϊπινου παράγοντα ςτθν φπαρξθ, λειτουργία και αποτελεςματικότθτα μιασ υπθρεςίασ, ωσ 

οργανωμζνου ςυςτιματοσ και ωσ ςτρατθγικισ παραμζτρου διαρκοφσ επιτυχίασ. Ψο μάκθμα κα τουσ/τισ 

προετοιμάςει ϊςτε, αφενόσ, να λειτουργιςουν αποτελεςματικά ωσ μζλθ και ςυντονιςτζσ/ςτριεσ ομάδων 

ςτο εργαςιακό περιβάλλον τθσ ελλθνικισ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και, αφετζρου, μελλοντικά, από κζςεισ 

ευκφνθσ, να μποροφν να διοικιςουν το ανκρϊπινο δυναμικό εφαρμόηοντασ τισ αρχζσ του ςφγχρονου 

management, κατάλλθλα προςαρμοςμζνεσ ςτισ ιδιαίτερεσ ςυνκικεσ και τα χαρακτθριςτικά του δθμοςίου, 

και αξιοποιϊντασ τισ δυνατότθτεσ των νζων Ψεχνολογιϊν και των ςυςτθμάτων HRMS.  

υνοπτικι περιγραφι και κεματικζσ ενότθτεσ 

Ψο μάκθμα κα καλφψει τισ βαςικζσ ενότθτεσ του εννοιολογικοφ, κεωρθτικοφ και τεχνικοφ 

υποβάκρου τθσ ςφγχρονθσ Διοίκθςθσ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ ςτο δθμόςιο τομζα, ξεκινϊντασ από τθν 

παρουςίαςθ των βαςικϊν αρχϊν ΔΑΔ και τθν ζννοια τθσ θγεςίασ. Υεραιτζρω, ςτο πλαίςιο του μακιματοσ 

http://gov.gr/
http://gov.gr/
http://gov.gr/


191 
 

 

κα αναπτυχκοφν τα ςτοιχεία εκείνα που μποροφν να προςδϊςουν χαρακτθριςτικά θγζτθ ςτον Υροϊςτάμενο 

(manager) τθσ δθμόςιασ υπθρεςίασ, υποςτθριηόμενα από πρακτικά παραδείγματα και μελζτεσ 

περιπτϊςεων. Κα αναλυκοφν ειδικότερα ηθτιματα, όπωσ ςυναιςκθματικι νοθμοςφνθ, οργάνωςθ ομάδων, 

παρακίνθςθ, κίνθτρα, ανταμοιβζσ. Απαραίτθτθ, για τα ανϊτερα ςτελζχθ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ, είναι θ 

ικανότθτα να επιλφουν διαφορζσ και να διαχειρίηονται τισ όποιεσ ςυγκροφςεισ προκφπτουν, αλλά και τισ 

ςχζςεισ μεταξφ των διαφόρων επιπζδων διοίκθςθσ. Κα παρουςιαςκοφν  επίςθσ, πζραν του εννοιολογικοφ 

μοντζλου, οι βαςικζσ αρχζσ και δυνατότθτεσ των Χυςτθμάτων Διαχείριςθσ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ(Human 

Resource Management System- HRMS), οι μζκοδοι/πρακτικζσ διαχείριςθσ των οργανωτικϊν δομϊν και 

διαδικαςιϊν διοίκθςθσ και διαχείριςθσ προςωπικοφ, όπωσ οι υπθρεςιακζσ μεταβολζσ, θ υπθρεςιακι 

εξζλιξθ, θ αξιολόγθςθ, κλπ. κακϊσ και θ διαχείριςθ του χρόνου εργαςίασ. Κα επιςθμανκεί, επίςθσ, θ 

απαιτοφμενθ διαλειτουργικότθτα με τα άλλα πλθροφοριακά ςυςτιματα ςτθ διοίκθςθ.  Ψζλοσ, ζμφαςθ κα 

δοκεί ςτισ πρακτικζσ εφαρμογζσ ςφγχρονων τεχνικϊν ΔΑΔ ςτο δθμόςιο με χριςθ εργαλείων, ςυνδυάηοντασ 

τθ κεωρία με μελζτεσ περιπτϊςεων και εργαςία ςε ομάδεσ. 

Σρόποσ αξιολόγθςθσ: Γραπτι εξζταςθ  
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4 ΠΡΑΚΣΙΚΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ 

Χτόχοσ 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 ΕΧΔΔΑ. Διαρκεί ςυνολικά τζςςερισ μινεσ και 

τοποκετείται χρονικά μεταξφ τθσ Α’ και τθ Β’ Ειδικισ Φάςθσ Χπουδϊν, προκειμζνου θ εργαςιακι εμπειρία 

ςε πραγματικό περιβάλλον να ανατροφοδοτιςει τθν  εκπαιδευτικι πράξθ και να αποτελζςει αντικείμενο 

περαιτζρω επεξεργαςίασ κατά τθ  Φάςθ Εξειδίκευςθσ των Ψμθμάτων.  

Σ ςυντελεςτισ βαρφτθτασ τθσ Υρακτικισ Εκπαίδευςθσ ςτθ ςυνολικι βακμολογία ανζρχεται ςτο 

δζκα τοισ εκατό (10%).  

Πρακτικι εκπαίδευςθ ςτο εξωτερικό  

Θ πρακτικι εκπαίδευςθ ςτο εξωτερικό περιλαμβάνει δεκαπενκιμερθ πρακτικι εκπαίδευςθ για τα 

δίγλωςςα τμιματα, εάν και εφόςον οι ςυνκικεσ το επιτρζπουν Πετά 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. Πια ςυνολικι ζκκεςθ αποτίμθςθσ κατατίκεται 

ενθμερωτικά ςτο Διοικθτικό Χυμβοφλιο του Ε.Ξ.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 Ψμιματα 

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 Υρακτικισ Εκπαίδευςθσ 

ςτον φορζα, ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτον Ξανονιςμό Χπουδϊν. 
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Ξατά 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. 

Σι εκπαιδευόμενοι/εσ κατακζτουν υποχρεωτικά ςτθν Ε.Χ.Δ.Δ.Α. ατομικζσ Εκκζςεισ Υρακτικισ 

Εκπαίδευςθσ, όπωσ και δφνανται να εκπονοφν εργαςίεσ ειδικοφ ι γενικοφ ενδιαφζροντοσ για τθ Δθμόςια 

Διοίκθςθ. Σι ανωτζρω εκκζςεισ και εργαςίεσ παρουςιάηονται, μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ Υρακτικισ 

Εκπαίδευςθσ, ενϊπιον των ςπουδαςτϊν/ςτριϊν του εκάςτοτε Ψμιματοσ Εξειδίκευςθσ και διμελϊν 

επιτροπϊν αξιολόγθςθσ, που απαρτίηονται από ακαδθμαϊκοφσ, εμπειρογνϊμονεσ, ςτελζχθ τθσ Δθμόςιασ 

Διοίκθςθσ και επιςτθμονικό και διοικθτικό προςωπικό τθσ Ε.Χ.Δ.Δ.Α.6 

                                                           
6
Ωποςτιριξθ Αξιολόγθςθσ Ζκκεςθσ ι και Εργαςίασ Υρακτικισ Εκπαίδευςθσ μία (1) ϊρα ανά ςπουδαςτι/ςτρια. 

   Υαρουςίαςθ Ζκκεςθσ ι και Εργαςίασ Υρακτικισ Εκπαίδευςθσ μία (1) ϊρα ανά ςπουδαςτι/ςτρια. 
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5 ΣΕΛΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ 

Σι τελικζσ εργαςίεσ ανατίκενται ςτουσ ςπουδαςτζσ/ςτριεσ μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ Ειδικισ Φάςθσ 

Χπουδϊν 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 ΕΧΔΔΑ, 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 Ψελικζσ 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 Ψελικϊν 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 ςτθ διαδικαςία.  

Επιπλζον, θ Χχολι δεςμεφεται από μία ςειρά γενικϊν αρχϊν και κριτθρίων όςον αφορά ςτθν 

επιλογι των μελϊν των τριμελϊν επιτροπϊν αξιολόγθςθσ των Ψελικϊν Εργαςιϊν, τόςο ςε επίπεδο 

προτάςεων όςο και ςτο τελικό ςτάδιο λειτουργίασ αυτϊν των επιτροπϊν.  

Επιςθμαίνεται ότι προβλζπεται: 

 Ωποςτιριξθ ζξι (6) ϊρεσ για τον επιβλζποντα τθσ Ψελικισ Εργαςίασ κάκε 

ςπουδαςτι/ςπουδάςτριασ 

 Αξιολόγθςθ δφο (2) ϊρεσ ανά μζλοσ τθσ εξεταςτικισ Επιτροπισ τθσ Ψελικισ 

Εργαςίασ κάκε ςπουδαςτι/ςπουδάςτριασ 

 Υαρουςίαςθ μία (1) ϊρα ανά μζλοσ τθσ εξεταςτικισ Επιτροπισ τθσ Ψελικισ 

Εργαςίασ κάκε ςπουδαςτι/ςπουδάςτριασ 
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Σ ςυντελεςτισ βαρφτθτασ των τελικϊν εργαςιϊν  ςτθ ςυνολικι βακμολογία ανζρχεται ςτο δζκα 

πζντε  τοισ εκατό (15%). 
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6 ΦΑΘ ΔΙΟΡΙΜΟΤ 

Θ φάςθ διοριςμοφ, διάρκειασ ενόσ μινα, αποςκοπεί ςτθν προετοιμαςία των ςπουδαςτϊν/ςτριϊν 

για τθ μετάβαςι τουσ από τθν ΕΧΔΔΑ ςτο εργαςιακό περιβάλλον τθσ ελλθνικισ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ. 

Οαμβάνοντασ υπόψθ τθ μετάβαςθ αυτι, κατά τθ διάρκεια τθσ φάςθσ διοριςμοφ πραγματοποιοφνται : 

1. «Επικοινωνία ςτθ Δθμόςια διοίκθςθ»: είκοςι μία (21) ϊρεσ. Χτο 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. 

2. «Αναπτφςςοντασ ςυνεργατικζσ δεξιότθτεσ (coaching/mentoring) ςε επιτελικά περιβάλλοντα»: 

δεκατζςςερισ (14) ϊρεσ. Χτο 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. 

3. «Χχζςεισ Δθμοςίων Ωπαλλιλων και Υολιτϊν: Σδθγόσ Σρκισ Διοικθτικισ Χυμπεριφοράσ: επτά (7) 

ϊρεσ.  Χκοπόσ αυτοφ του μακιματοσ είναι θ εξοικείωςθ του ςπουδαςτϊν/ςτριων με τον Σδθγό 

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

πολίτεσ. 

4. «Ενίςχυςθ Ξριτικισ Χκζψθσ» (εργαςτιριο): δϊδεκα (12) ϊρεσ. Χκοπόσ 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). 

5. Διαλζξεισ από εμπειρογνϊμονεσ εγνωςμζνου κφρουσ ςε τομείσ ςυναφείσ με τα Ψμιματα 

Εξειδίκευςθσ. 

6. Επιτόπιεσ επιςκζψεισ ςε φορείσ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ. 

7. Ενθμζρωςθ των ςπουδαςτϊν/ςτριϊν ςχετικά με τισ κζςεισ διοριςμοφ τουσ από εν υπθρεςία 

απόφοιτουσ/εσ παλαιότερων ςειρϊν, ςε ςυνεργαςία με τθν Ζνωςθ Αποφοίτων (ΕΡ.ΑΥ.)   

8. Εάν και εφόςον οι ςυνκικεσ το επιτρζπουν, πραγματοποιείται για όλα τα τμιματα εξειδίκευςθσ 

εκπαιδευτικι επίςκεψθ μιασ εβδομάδασ ςε ευρωπαϊκοφσ και ςε διεκνείσ φορείσ και οργανιςμοφσ 

(ευρωπαϊκά κεςμικά όργανα, ΣΣΧΑ, UNESCO κ.ά.), όπωσ και ςε  ελλθνικζσ υπθρεςίεσ του 

εξωτερικοφ (Πόνιμθ Ελλθνικι Αντιπροςωπεία τθσ Ελλάδοσ ςτθν ΕΕ, Υρεςβείεσ, γραφεία ΕΣΨ, κ.λπ.). 
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Χχετικϊσ, κατατίκεται απολογιςτικι ζκκεςθ, θ οποία υποβάλλεται ενθμερωτικά ςτο Δ.Χ. του 

Ε.Ξ.Δ.Δ.Α. 
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7 ΣΟ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΓΙΑ ΕΝΣΑΞΘ ΣΟΝ ΚΛΑΔΟ ΠΕ 

ΕΠΙΣΕΛΙΚΩΝ ΣΕΛΕΧΩΝ 

7.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΣΟΤ ΕΙΔΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ  

Θ Εκνικι Χχολι Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ (Ε.Χ.Δ.Δ.Α.) αποτελεί τθν εκπαιδευτικι 

μονάδα του Εκνικοφ Ξζντρου Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ (Ε.Ξ.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 αυτοδιοίκθςθσ7. 

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

επιτφχει να κακιερωκεί ςτθ ςυνείδθςθ των υποψθφίων, κατόχων πτυχίων ΑΕΛ και ΨΕΛ, ωσ αξιοκρατικόσ και 

αδιάβλθτοσ.  

Υρωταρχικό ρόλο ςτθν εκπαιδευτικι  διαδικαςία και ςτθν επίτευξθ τθσ αποςτολισ τθσ Ε.Χ.Δ.Δ.Α. 

διαδραματίηει το Υρόγραμμα Χπουδϊν τθσ. Δεδομζνου ότι, κατά νομοκετικι πρόβλεψθ, θ Ε.Χ.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,8 κρίνεται αναγκαία 

θ υιοκζτθςθ διαφορετικοφ μακθςιακοφ υποδείγματοσ και θ μετατόπιςθ του κζντρου βάρουσ του 

Υρογράμματοσ Χπουδϊν από τισ κακϋ ζδρασ διαλζξεισ ςτισ πρακτικζσ και επιχειρθςιακζσ εφαρμογζσ. Χε 

αυτό το πλαίςιο, το ςυγκεκριμζνο Υρόγραμμα Χπουδϊν ευκυγραμμίηεται με τον νόμο για το επιτελικό 

κράτοσ9 όπου, μεταξφ άλλων, διατυπϊνονται αφενόσ οι αυξθμζνεσ δεξιότθτεσ τισ οποίεσ οφείλει να κατζχει 

ζνα ςτζλεχοσ ςτθ ςφγχρονθ Δθμόςια Διοίκθςθ για να φζρει ςε πζρασ το ζργο του (π.χ. αρκρα 58 και 59), 

αφετζρου ορίηεται με ςαφινεια ο ενιςχυμζνοσ ρόλοσ των αποφοίτων τθσ Ε.Χ.Δ.Δ.Α. ςε ζνα ςφγχρονο, 

επιτελικό κράτοσ (π.χ. άρκρο 104). Πε τθν ζννοια αυτι, το Υρόγραμμα Χπουδϊν τθσ Ε.Χ.Δ.Δ.Α. προςπορίηει 

ςτουσ/ςτισ ςπουδαςτζσ/ςτριεσ γνϊςεισ, δεξιότθτεσ, ικανότθτεσ και ςτάςεισ που κα τουσ επιτρζψουν όχι 

μόνο να αςκοφν με επάρκεια τα υπθρεςιακά κακικοντά τουσ, αλλά να λειτουργοφν ωσ μοχλοί αλλαγισ και 

καινοτομίασ ςτο πλαίςιο των υπθρεςιϊν τουσ.  

                                                           
7
 Άρκρο 4 Υ.Δ. 105/2018 (Φ.Ε.Ξ. Αϋ203) «Σργανιςμόσ του Εκνικοφ Ξζντρου Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ»   

8
 Άρκρο 15 παρ. 2 ΥΔ 57/2007 (ΦΕΞ Αϋ 59) «Ξωδικοποίθςθ ςε ενιαίο κείμενο τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ που διζπουν το Ε.Ξ.Δ.Δ.Α.». 

9
 Ρ.4622/2019  (ΦΕΞ  Αϋ133) «Επιτελικό κράτοσ: οργάνωςθ, λειτουργία και διαφάνεια τθσ Ξυβζρνθςθσ, των κυβερνθτικϊν οργάνων 

και τθσ κεντρικισ δθμόςιασ διοίκθςθσ.»   
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Ωπό αυτό το πρίςμα, και ςε εναρμόνιςθ με τισ ωσ άνω προτεραιότθτεσ εκδόκθκε ςειρά νομοκετικϊν 

και κανονιςτικϊν πράξεων10 και επικαιροποιικθκε και το κεςμικό πλαίςιο οργάνωςθσ τθσ εκπαιδευτικισ 

διαδικαςίασ ςτθν Ε.Χ.Δ.Δ.Α.11 Ειδικότερα, με τθν ζκδοςθ τθσ υπ’ αρικ. ΔΛΥΑΑΔ/ΕΞΔΔΑ/8.8/78/ΣΛΞ6821 

Ωπουργικισ Απόφαςθσ με κζμα «ΕΛΔΛΞΣ ΥΦΣΓΦΑΠΠΑ ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘΧ ΧΥΣΩΔΑΧΨΩΡ/ ΧΨΦΛΩΡ ΨΘΧ Ε.Χ.Δ.Δ.Α.  

ΓΛΑ ΨΘΡ ΕΡΨΑΘ ΧΨΣΡ ΞΟΑΔΣ Υ.Ε. ΕΥΛΨΕΟΛΞΩΡ ΧΨΕΟΕΧΩΡ» εξειδικεφεται θ εκπαίδευςθ τθν οποία κα 

λαμβάνουν οι ςυμμετζχοντεσ/ουςεσ ςτθν Ψρίτθ φάςθ ςπουδϊν τθσ Χχολισ (Φάςθ Διοριςμοφ) 

ςπουδαςτζσ/τριεσ.  

 

Θ ςχετικι εκπαίδευςθ κα ζχει διάρκεια ενόσ (1) μινα, κα διαρκρϊνεται ςε μία φάςθ ςπουδϊν και 

κα περιλαμβάνει τρία τμιματα Ειδικοτιτων : α.) Ρομοτεχνϊν, β.) Αναλυτϊν Δθμοςίων Υολιτικϊν και γ.) 

Αναλυτϊν Ψθφιακισ Υολιτικισ, προκειμζνου οι ςυμμετζχοντεσ/ουςεσ ςπουδαςτζσ/τριεσ να αναπτφξουν τισ 

ειδικζσ δεξιότθτεσ για τθν ζνταξθ για τθν ζνταξθ ςτισ αντίςτοιχεσ Ειδικότθτεσ του κλάδου Υ.Ε. Επιτελικϊν 

Χτελεχϊν. 

 

Πε το παρόν Ειδικό Υρόγραμμα θ Ε.Χ.Δ.Δ.Α. οραματίηεται τθν εκπαίδευςθ  ςφγχρονων διοικθτικϊν 

ςτελεχϊν και επαγγελματιϊν τθσ διοίκθςθσ. Χτελζχθ που κα ανταποκρίνονται ςτο ακζραιο ςτισ 

υφιςτάμενεσ ανάγκεσ των δθμοςίων υπθρεςιϊν και ςτισ απαιτιςεισ λειτουργίασ  του  διοικθτικοφ 

ςυςτιματοσ. Υαράλλθλα, κα διακζτουν αναλυτικζσ και ςυνκετικζσ ικανότθτεσ, δεξιότθτεσ άςκθςθσ 

διοίκθςθσ και ιπιεσ δεξιότθτεσ που μποροφν να επιφζρουν προςτικζμενθ αξία ςτισ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ 

του δθμόςιου τομζα ςυνειςφζροντασ ςτθν εκνικι μεταρρυκμιςτικι προςπάκεια. 

  

                                                           
10

 Ρ. 4915/2022 «Εκνικό Χτρατθγικό Χχζδιο Ξαταπολζμθςθσ τθσ Διαφκοράσ, διατάξεισ για κζματα ανκρϊπινου δυναμικοφ και 
Σργανιςμϊν Ψοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ, νομοκετικό πλαίςιο εκπαίδευςθσ των ςπουδαςτϊν/ ςπουδαςτριϊν τθσ Εκνικισ Χχολισ 
Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ για τθν ζνταξθ ςτον κλάδο Υ.Ε. Επιτελικϊν Χτελεχϊν, διατάξεισ για τθν ολοκλιρωςθ τθσ 
μεταφοράσ των δαςικϊν υπθρεςιϊν ςτο Ωπουργείο Υεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ, διατάξεισ για τθν εφαρμογι του Εκνικοφ Χχεδίου 
Ανάκαμψθσ και Ανκεκτικότθτασ «Ελλάδα 2.0», Εκνικι Χφνταξθ Σμογενϊν και άλλεσ επείγουςεσ διατάξεισ.» (Α’63),   
π.δ. 73/2021 «Ξακοριςμόσ αρικμοφ οργανικϊν κζςεων προςωπικοφ κλάδου ΥΕ Επιτελικϊν Χτελεχϊν τθσ Διοίκθςθσ (Α’ 167), 
ΔΛΔΔΑ/Φ.20/2949/24-02-2022 απόφαςθ του Ωπουργοφ Εςωτερικϊν «Ξατανομι των οργανικϊν κζςεων προςωπικοφ του κλάδου 
Υ.Ε. Επιτελικϊν Χτελεχϊν ςτισ υπθρεςίεσ των φορζων τθσ Ξεντρικισ Διοίκθςθσ (Β’952). 
11

 Θ φοίτθςθ ςτθν Ε.Χ.Δ.Δ.Α. είναι 18μθνθσ διάρκειασ και μζχρι πρότινοσ διαρκρωνόταν ωσ εξισ: Ξοινι Φάςθ Χπουδϊν (διάρκεια 4 
μινεσ), Ειδικι Φάςθ Χπουδϊν διάρκεια 13 μινεσ) και Φάςθ Διοριςμοφ (διάρκεια 1 μινασ). Αναλυτικότερα βλ. Ξανονιςμόσ Χπουδϊν 
Ε.Χ.Δ.Δ.Α. (αρ. απόφαςθσ Δ.Χ. Ε.Ξ.Δ.Δ.Α. 4302/12-2-2018 (Β’ 606). 
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7.2 ΑΡΙΘΜΟ ΤΜΜΕΣΕΧΟΝΣΩΝ/ΟΤΩΝ ΣΟ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 

Πε τθν ωσ άνω Ωπουργικι Απόφαςθ, ο αρικμόσ των κζςεων του κλάδου Υ.Ε. Επιτελικϊν Χτελεχϊν 

που κα ςυμμετάςχουν ςτο Ειδικό Υρόγραμμα για τθν ΞΚ’ Εκπαιδευτικι Χειρά ορίςτθκε ςτισ είκοςι (20), και 

οι ςυμμετζχοντεσ/ουςεσ κατανζμονται ςτισ υπθρεςίεσ τθσ Ξεντρικισ Διοίκθςθσ με τθν Υροκιρυξθ του ΞΚ’ 

Ειςαγωγικοφ Διαγωνιςμοφ, ωσ ακολοφκωσ : 

 

Σμιμα Γενικισ Διοίκθςθσ (ςφνολο: 5): 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΑ-ΤΠΘΡΕΙΕ ΕΙΔΙΚΟΣΘΣΑ ΚΛΑΔΟΤ Π.Ε. 

ΕΠΙΣΕΛΙΚΩΝ ΣΕΛΕΧΩΝ 

ΑΡΙΘΜΟ 

ΘΕΕΩΝ 

ΥΦΣΕΔΦΛΑ ΨΘΧ ΞΩΒΕΦΡΘΧΘΧ  

(ΓΕΡΛΞΘ ΓΦΑΠΠΑΨΕΛΑ ΡΣΠΛΞΩΡ ΞΑΛ 

ΞΣΛΡΣΒΣΩΟΕΩΨΛΞΩΡ ΚΕΠΑΨΩΡ) 

ΡΣΠΣΨΕΧΡΩΡ 1 

ΥΦΣΕΔΦΛΑ ΨΘΧ ΞΩΒΕΦΡΘΧΘΧ  

(ΓΕΡΛΞΘ ΓΦΑΠΠΑΨΕΛΑ ΧΩΡΨΣΡΛΧΠΣΩ) 

ΑΡΑΟΩΨΩΡ ΔΘΠΣΧΛΩΡ 

ΥΣΟΛΨΛΞΩΡ 

1 

ΩΥΣΩΦΓΕΛΣ ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΩΡ ΑΡΑΟΩΨΩΡ ΔΘΠΣΧΛΩΡ 

ΥΣΟΛΨΛΞΩΡ 

1 

ΩΥΣΩΦΓΕΛΣ ΕΧΩΨΕΦΛΞΩΡ 

 

ΑΡΑΟΩΨΩΡ ΨΘΦΛΑΞΘΧ 

ΥΣΟΛΨΛΞΘΧ 

1 

ΩΥΣΩΦΓΕΛΣ ΨΘΦΛΑΞΘΧ ΔΛΑΞΩΒΕΦΡΘΧΘΧ ΑΡΑΟΩΨΩΡ ΨΘΦΛΑΞΘΧ 

ΥΣΟΛΨΛΞΘΧ 

1 

 

Σμιμα Αναπτυξιακϊν - Περιφερειακϊν Πολιτικϊν  (ςφνολο: 4) 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΑ - ΤΠΘΡΕΙΕ ΕΙΔΙΚΟΣΘΣΑ ΚΛΑΔΟΤ Π.Ε. 

ΕΠΙΣΕΛΙΚΩΝ ΣΕΛΕΧΩΝ 

ΑΡΙΘΜΟ 

ΘΕΕΩΝ 

ΥΦΣΕΔΦΛΑ ΨΘΧ ΞΩΒΕΦΡΘΧΘΧ 

(ΓΕΡΛΞΘ ΓΦΑΠΠΑΨΕΛΑ ΡΣΠΛΞΩΡ ΞΑΛ 

ΞΣΛΡΣΒΣΩΟΕΩΨΛΞΩΡ ΚΕΠΑΨΩΡ) 

ΡΣΠΣΨΕΧΡΩΡ  1 

ΥΦΣΕΔΦΛΑ ΨΘΧ ΞΩΒΕΦΡΘΧΘΧ  

(ΓΕΡΛΞΘ ΓΦΑΠΠΑΨΕΛΑ ΧΩΡΨΣΡΛΧΠΣΩ) 

ΑΡΑΟΩΨΩΡ ΔΘΠΣΧΛΩΡ 

ΥΣΟΛΨΛΞΩΡ 

1 

ΩΥΣΩΦΓΕΛΣ ΕΧΩΨΕΦΛΞΩΡ ΑΡΑΟΩΨΩΡ ΔΘΠΣΧΛΩΡ 

ΥΣΟΛΨΛΞΩΡ 

1 

ΩΥΣΩΦΓΕΛΣ ΔΛΞΑΛΣΧΩΡΘΧ ΑΡΑΟΩΨΩΡ ΨΘΦΛΑΞΘΧ 

ΥΣΟΛΨΛΞΘΧ 

1 
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Σμιμα Διοίκθςθσ Τπθρεςιϊν Τγείασ και Κοινωνικισ Φροντίδασ -  

Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Οργανιςμϊν Κοινωνικισ Πολιτικισ (ςφνολο: 3) 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΑ-ΤΠΘΡΕΙΕ ΕΙΔΙΚΟΣΘΣΑ ΚΛΑΔΟΤ Π.Ε. 

ΕΠΙΣΕΛΙΚΩΝ ΣΕΛΕΧΩΝ 

ΑΡΙΘΜΟ 

ΘΕΕΩΝ 

ΩΥΣΩΦΓΕΛΣ ΕΦΓΑΧΛΑΧ ΞΑΛ ΞΣΛΡΩΡΛΞΩΡ 

ΩΥΣΚΕΧΕΩΡ 

ΡΣΠΣΨΕΧΡΩΡ  1 

ΩΥΣΩΦΓΕΛΣ ΕΦΓΑΧΛΑΧ ΞΑΛ ΞΣΛΡΩΡΛΞΩΡ 

ΩΥΣΚΕΧΕΩΡ 

ΑΡΑΟΩΨΩΡ ΔΘΠΣΧΛΩΡ 

ΥΣΟΛΨΛΞΩΡ 

1 

ΩΥΣΩΦΓΕΛΣ ΠΕΨΑΡΑΧΨΕΩΧΘΧ ΞΑΛ ΑΧΩΟΣΩ ΑΡΑΟΩΨΩΡ ΔΘΠΣΧΛΩΡ 

ΥΣΟΛΨΛΞΩΡ 

1 

 

Σμιμα Διοίκθςθσ Τπθρεςιϊν Τγείασ και Κοινωνικισ Φροντίδασ -  

Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Τπθρεςιϊν Τγείασ (ςφνολο: 2) 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΑ - ΤΠΘΡΕΙΕ ΕΙΔΙΚΟΣΘΣΑ ΚΛΑΔΟΤ Π.Ε. 

ΕΠΙΣΕΛΙΚΩΝ ΣΕΛΕΧΩΝ 

ΑΡΙΘΜΟ 

ΘΕΕΩΝ 

ΩΥΣΩΦΓΕΛΣ ΩΓΕΛΑΧ ΡΣΠΣΨΕΧΡΩΡ  1 

ΩΥΣΩΦΓΕΛΣ ΩΓΕΛΑΧ ΑΡΑΟΩΨΩΡ ΔΘΠΣΧΛΩΡ 

ΥΣΟΛΨΛΞΩΡ 

1 

 

Σμιμα Ψθφιακισ Πολιτικισ (ςφνολο: 2) 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΑ-ΤΠΘΡΕΙΕ ΕΙΔΙΚΟΣΘΣΑ ΚΛΑΔΟΤ Π.Ε. 

ΕΠΙΣΕΛΙΚΩΝ ΣΕΛΕΧΩΝ 

ΑΡΙΘΜΟ 

ΘΕΕΩΝ 

ΩΥΣΩΦΓΕΛΣ ΨΘΦΛΑΞΘΧ ΔΛΑΞΩΒΕΦΡΘΧΘΧ ΑΡΑΟΩΨΩΡ ΨΘΦΛΑΞΘΧ 

ΥΣΟΛΨΛΞΘΧ 

2 

 

Σμιμα Περιβάλλοντοσ και Αγροτικισ Ανάπτυξθσ (ςφνολο: 2) 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΑ-ΤΠΘΡΕΙΕ ΕΙΔΙΚΟΣΘΣΑ ΚΛΑΔΟΤ Π.Ε. 

ΕΠΙΣΕΛΙΚΩΝ ΣΕΛΕΧΩΝ 

ΑΡΙΘΜΟ 

ΘΕΕΩΝ 

ΩΥΣΩΦΓΕΛΣ ΥΕΦΛΒΑΟΟΣΡΨΣΧ ΞΑΛ 

ΕΡΕΦΓΕΛΑΧ 

ΡΣΠΣΨΕΧΡΩΡ 1 

ΩΥΣΩΦΓΕΛΣ ΥΕΦΛΒΑΟΟΣΡΨΣΧ ΞΑΛ 

ΕΡΕΦΓΕΛΑΧ 

ΑΡΑΟΩΨΩΡ ΨΘΦΛΑΞΘΧ 

ΥΣΟΛΨΛΞΘΧ 

1 

 

Σμιμα Πολιτιςμοφ και Σουριςμοφ (ςφνολο: 2) 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΑ-ΤΠΘΡΕΙΕ ΕΙΔΙΚΟΣΘΣΑ ΚΛΑΔΟΤ Π.Ε. 

ΕΠΙΣΕΛΙΚΩΝ ΣΕΛΕΧΩΝ 

ΑΡΙΘΜΟ 

ΘΕΕΩΝ 

ΩΥΣΩΦΓΕΛΣ ΥΣΟΛΨΛΧΠΣΩ ΞΑΛ 

ΑΚΟΘΨΛΧΠΣΩ 

ΡΣΠΣΨΕΧΡΩΡ 1 

ΩΥΣΩΦΓΕΛΣ ΨΣΩΦΛΧΠΣΩ ΑΡΑΟΩΨΩΡ ΔΘΠΣΧΛΩΡ 

ΥΣΟΛΨΛΞΩΡ 

1 
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Σι ωσ άνω αναφερόμενεσ κζςεισ, κακορίηονται επιπλζον των κζςεων ανά Ψμιμα Εξειδίκευςθσ τθσ 

Χχολισ και καλφπτονται από τουσ/τισ ςπουδαςτζσ/ςτριεσ τθσ Ε.Χ.Δ.Δ.Α. του οικείου Ψμιματοσ Εξειδίκευςθσ, 

που ολοκλθρϊνουν επιτυχϊσ το Ειδικό Υρόγραμμα εκπαίδευςθσ για τθν ζνταξθ ςτον κλάδο Υ.Ε. Επιτελικϊν 

Χτελεχϊν. Σι λοιπζσ προβλεπόμενεσ κζςεισ διοριςμοφ ανά Ψμιμα Εξειδίκευςθσ, παραμζνουν κενζσ. Χε 

περιπτϊςεισ μθ πλιρωςθσ των προχποκζςεων ειςαγωγισ ςτο Ειδικό Υρόγραμμα ι μθ επιτυχοφσ 

ολοκλιρωςθσ του Ειδικοφ Υρογράμματοσ από ςπουδαςτζσ/ςτριεσ τθσ Ε.Χ.Δ.Δ.Α., παραμζνουν κενζσ οι 

προβλεπόμενεσ κζςεισ Υ.Ε. Επιτελικϊν Χτελεχϊν. 

 

7.3 ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΕΙΑΓΩΓΘ ΣΟ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 

Σι ενδιαφερόμενοι/εσ ςπουδαςτζσ/τριεσ, για τθν ειςαγωγι ςτο Ειδικό Υρόγραμμα ςυμμετζχουν ςε 

γραπτι δοκιμαςία, θ οποία πραγματοποιείται διά ηϊςθσ ι μζςω διαδικτυακισ πλατφόρμασ 

τθλεκπαίδευςθσ και ενδεικτικά περιλαμβάνει δομθμζνεσ ερωτιςεισ κλειςτοφ τφπου πολλαπλισ επιλογισ ι 

ερωτιςεισ ανάπτυξθσ ι εξζταςθ μελζτθσ περίπτωςθσ ι ςυνδυαςμό αυτϊν που βαςίηονται ςτθ ςυναφι με 

τα αντικείμενα των Ειδικοτιτων διδαχκείςα φλθ, όπωσ αυτι προςδιορίηεται με ςχετικι απόφαςθ του/τθσ 

Διευκυντι/ ριασ τθσ Ε.Χ.Δ.Δ.Α., που εκδίδεται κατά τθν ζναρξθ τθσ Ξοινισ Φάςθσ Χπουδϊν. Θ βακμολογικι 

κλίμακα τθσ γραπτισ δοκιμαςίασ κυμαίνεται από μθδζν (0) ζωσ εκατό (100), με βάςθ επιτυχοφσ ειςαγωγισ 

τισ πενιντα (50) μονάδεσ και θ εξζταςθ διαρκεί δφο (2) ϊρεσ. 

 

Ανά Ψμιμα Ειδικότθτασ, ιςχφουν οι κάτωκι ειδικότερεσ προχποκζςεισ ειςαγωγισ : 

1. για το Ψμιμα Ρομοτεχνϊν, απαιτείται πτυχίο Ρομικισ ιδρφματοσ τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμου και 

αντίςτοιχου αναγνωριςμζνου τίτλου ςπουδϊν τθσ αλλοδαπισ,  

2. για το Ψμιμα Αναλυτϊν Δθμόςιων Υολιτικϊν, απαιτείται πτυχίο ΑΕΛ (και πρϊθν ΨΕΛ/ΑΨΕΛ) ι 

ιςότιμου και αντίςτοιχου αναγνωριςμζνου τίτλου ςπουδϊν τθσ αλλοδαπισ, 

3. για το Ψμιμα Αναλυτϊν Ψθφιακισ Υολιτικισ, απαιτείται πτυχίο Πθχανικοφ Υολυτεχνικϊν Χχολϊν ι 

Κετικϊν Επιςτθμϊν, ςφμφωνα με το Υαράρτθμα 1 τθσ ωσ άνω Ωπουργικισ Απόφαςθσ. 

 

Χτθ διαμόρφωςθ του βακμοφ ειςαγωγισ των ςπουδαςτϊν/ςτριϊν ςτο Ειδικό Υρόγραμμα 

ςυμμετζχουν ο βακμόσ επίδοςθσ ςτθ γραπτι δοκιμαςία με ςυντελεςτι βαρφτθτασ πενιντα τοισ εκατό 

(50%) και ο βακμόσ κατάταξθσ μετά το πζρασ τθσ Ειδικισ Φάςθσ Χπουδϊν τθσ Ε.Χ.Δ.Δ.Α. με ςυντελεςτι 

βαρφτθτασ πενιντα τοισ εκατό (50%). Χε περίπτωςθ ιςοβακμίασ, θ οποία προκφπτει μζχρι και το τζταρτο 
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δεκαδικό ψθφίο του βακμοφ, διενεργείται κλιρωςθ μεταξφ των ιςοβακμοφντων/ουςϊν ςε δθμόςια 

ςυνεδρίαςθ ςτισ εγκαταςτάςεισ του Ε.Ξ.Δ.Δ.Α. Πε βάςθ τον τελικό βακμό ειςαγωγισ ςτο Ειδικό 

Υρόγραμμα, ςυντάςςεται πίνακασ κατάταξθσ με φκίνουςα ςειρά επιτυχίασ. Σι ςπουδαςτζσ/τριεσ 

υποβάλλουν ςχετικι διλωςθ προτίμθςθσ Ψμθμάτων Ειδικότθτασ, για τθν ειςαγωγι ςτα οποία πλθροφνται 

οι κατά περίπτωςθ ειδικζσ προχποκζςεισ. 

 

 Για όςουσ παρακολοφκθςαν το Ειδικό Υρόγραμμα, ςτθ διαμόρφωςθ του τελικοφ βακμοφ 

αποφοίτθςθσ από τθν Ε.Χ.Δ.Δ.Α. ςυμμετζχει με ποςοςτό πενιντα τοισ εκατό (50%) ο βακμόσ κατάταξθσ, ανά 

τμιμα εξειδίκευςθσ, όπωσ προκφπτει μετά το πζρασ τθσ Ειδικισ Φάςθσ Χπουδϊν τθσ Ε.Χ.Δ.Δ.Α. και με 

ποςοςτό πενιντα τοισ εκατό (50%) θ βακμολογία αξιολόγθςθσ ςτθ γραπτι εξζταςθ – πιςτοποίθςθ, ανά 

Ψμιμα Ειδικότθτασ. 

 

7.4 ΕΙΔΙΚΟΣΘΣΑ ΝΟΜΟΣΕΧΝΩΝ 

 

Χφμφωνα με τισ προβλζψεισ τθσ ωσ άνω Ωπουργικισ Απόφαςθσ, οι κεματικζσ ενότθτεσ τθσ 

Ειδικότθτασ Ρομοτεχνϊν είναι οι ακόλουκεσ : 

 

Θεματικζσ ενότθτεσ ειδικότθτασ νομοτεχνϊν 

 

Α/Α Κωδικόσ μακιματοσ Σίτλοσ μακιματοσ 

1. ΞΥΕΕΧ-Ρ01 Ειςαγωγι ςτθν νομοπαραςκευι 

2. ΞΥΕΕΧ-Ρ02 Ψεχνικζσ νομοπαραςκευισ : Σ ςχεδιαςμόσ  ενόσ νόμου 

3. ΞΥΕΕΧ-Ρ03 Ειδικά κζματα νομοπαραςκευισ 

4. ΞΥΕΕΧ-Ρ04 Ρομοπαραςκευι για μεταφορά ςτο εκνικό δίκαιο 

5. ΞΥΕΕΧ-Ρ05 Ανάλυςθ ςυνεπειϊν ρφκμιςθσ 



204 
 

 

6. ΞΥΕΕΧ-Ρ06 Ψο δίκαιο ςτο επιτελικό κράτοσ 

 

Χυνολικά, οι κεματικζσ ενότθτεσ τθσ Ειδικότθτασ Ρομοτεχνϊν αναπτφςςονται ςε εκατόν πενιντα 

δφο (152) ϊρεσ και τθν ολοκλιρωςθ των μακθμάτων ακολουκεί αξιολόγθςθ γνϊςεων και δεξιοτιτων 

διάρκειασ δφο (2) ωρϊν. 

  



205 
 

 

7.4.1 ΑΝΑΛΤΣΙΚΘ ΠΑΡΟΤΙΑΘ ΘΕΜΑΣΙΚΩΝ ΕΝΟΣΘΣΩΝ 

7.4.1.1 ΚΡΕΕΣ-Ν01 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΝΟΜΟΡΑΑΣΚΕΥΗ (ΔΙΑΚΕΙΑ 18 ΩΕΣ) 

 

κοπόσ και ςτόχοσ  

Χκοπό του μακιματοσ αποτελεί θ εξοικείωςθ των ςπουδαςτϊν/ςτριϊν με τθν νομοπαραςκευι, 

εκκινϊντασ από τισ ιςτορικζσ ρίηεσ τθσ νομοτεχνικισ και τθν αναγνϊριςθ τθσ ςυμβολισ των ιςτορικϊν 

ςτακμϊν ςτθ μοντζρνα κεωρία και πράξθ. Υεραιτζρω, κα γνωρίςουν τα ςυςτιματα οργάνωςθσ τθσ 

Διοίκθςθσ ςε κζματα νομτεχνικισ. 

 

υνοπτικι περιγραφι και κεματικζσ ενότθτεσ 

Ψο μάκθμα καλφπτει ενδεικτικά τισ ακόλουκεσ ενότθτεσ :  

● εξζλιξθ τθσ μοντζρνασ νομοτεχνικισ,  

● ςυγκριτικι νομοτεχνικι,  

● νομοτεχνικά λάκθ και αποφυγι τουσ. 

 

7.4.1.2 ΚΡΕΕΣ-Ν02-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΝΟΜΟΡΑΑΣΚΕΥΗΣ : Ο ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ  ΕΝΟΣ ΝΟΜΟΥ 

(ΔΙΑΚΕΙΑ 28 ΩΕΣ) 

 

κοπόσ και ςτόχοσ  

Χκοπόσ του μακιματοσ είναι καταρχάσ  να γνωρίςουν οι ςπουδαςτζσ τθν ανκρωποκεντρικι δομι ςε 

επίπεδα (layered structure of legislation) και εν ςυνεχεία, τόςο να εξοικειωκοφν με τθν απλι γλϊςςα ωσ 

μζςο επικοινωνίασ με τα ςυγκεκριμζνα νομοκετικά κοινά, όςο και να εκπαιδευτοφν ςε ειδικά κζματα 

ζκφραςθσ. Ψζλοσ, κα παρακολουκιςουν και κα εξοικειωκοφν με τθν ζννοια του κφκλου ηωισ τθσ 

νομοκεςίασ, από τθν πολιτικι ςφλλθψθ ζωσ και τθ δράςθ που απορρζει από μετανομοκετικι αξιολόγθςθ. 

 

υνοπτικι περιγραφι και κεματικζσ ενότθτεσ 

Ψο μάκθμα καλφπτει ενδεικτικά τισ ακόλουκεσ ενότθτεσ :  

● Δομι ςε επίπεδα νομοκετικϊν κοινϊν 

● Ποντζρνα νομοκετικι ζκφραςθ 
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● Υρο και μετά- νομοκετικι αξιολόγθςθ και ειςαγωγι τουσ ςτο νόμο  

  

7.4.1.3 ΚΡΕΕΣ-Ν03 ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΡΑΑΣΚΕΥΗΣ (ΔΙΑΚΕΙΑ 30 ΩΕΣ)  

 

κοπόσ και ςτόχοσ  

Χκοπόσ του μακιματοσ είναι καταρχάσ  να γνωρίςουν οι ςπουδαςτζσ τθν ανκρωποκεντρικι δομι ςε 

επίπεδα (layered structure of legislation) και εν ςυνεχεία, τόςο να εξοικειωκοφν με τθν απλι γλϊςςα ωσ 

μζςο επικοινωνίασ με τα ςυγκεκριμζνα νομοκετικά κοινά, όςο και να εκπαιδευτοφν ςε ειδικά κζματα 

ζκφραςθσ. Ψζλοσ, κα παρακολουκιςουν και κα εξοικειωκοφν με τθν ζννοια του κφκλου ηωισ τθσ 

νομοκεςίασ, από τθν πολιτικι ςφλλθψθ ζωσ και τθ δράςθ που απορρζει από μετανομοκετικι αξιολόγθςθ. 

 

υνοπτικι περιγραφι και κεματικζσ ενότθτεσ 

Ψο μάκθμα καλφπτει ενδεικτικά τισ ακόλουκεσ ενότθτεσ :  

● Δομι ςε επίπεδα νομοκετικϊν κοινϊν 

● Ποντζρνα νομοκετικι ζκφραςθ 

● Υρο και μετά- νομοκετικι αξιολόγθςθ και ειςαγωγι τουσ ςτο νόμο  

 

7.4.1.4 ΚΡΕΕΣ-Ν04 ΝΟΜΟΡΑΑΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΑ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 

(ΔΙΑΚΕΙΑ 30 ΩΕΣ) 

 

κοπόσ και ςτόχοσ  

Χκοπόσ του μακιματοσ είναι οι ςπουδαςτζσ/τριεσ να είναι ςε κζςθ να αναγνωρίηουν τθν ανάγκθ 

εφαρμογισ διαφορετικϊν τφπων νομοκετικϊν κειμζνων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ-Ε.Ε., ςε ςυνάρτθςθ με τθν 

υπό ρφκμιςθ φλθ (Χυνκικεσ, Ξανονιςμοί, Σδθγίεσ, αποφάςεισ του Δικαςτθρίου τθσ Ε.Ε.). Ακολοφκωσ να 

εφαρμόηουν τθ μεκοδολογία ςφγκριςθσ των ςε εκνικό επίπεδο διατάξεων ςε ιςχφ με το προσ εφαρμογι 

ενωςιακό κεςμικό κείμενο και να επιλζγουν τθν πιο κατάλλθλθ μζκοδο εφαρμογισ. Χε κάκε περίπτωςθ, κα 

πρζπει να είναι ςε κζςθ να εφαρμόηουν τισ αρχζσ τθσ καλισ νομοκζτθςθσ και ςτθν ενςωμάτωςθ του 

δικαίου τθσ Ε.Ε.  

 

υνοπτικι περιγραφι και κεματικζσ ενότθτεσ 
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Ψο μάκθμα καλφπτει ενδεικτικά τισ ακόλουκεσ ενότθτεσ :  

● Επιλογι τθσ προςικουςασ μεκοδολογίασ νομοκζτθςθσ για μεταφορά 

● Διάκριςθ των διαφοροποιιςειων ςτθν εφαρμογι των διατάξεων των Χυνκθκϊν, των Ξανονιςμϊν 

και των Σδθγιϊν. 

● Λδίωσ ωσ προσ τισ Σδθγίεσ, εναρμόνιςθ του εκνικοφ δικαίου κατ’ ουςία και όχι κατ’ αντιγραφι. 

● Αξιολόγθςθ τθσ νομοκζτθςθσ για τθ μεταφορά του ενωςιακοφ δικαίου. 

 

7.4.1.5 ΚΡΕΕΣ-Ν05 ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΝΕΡΕΙΩΝ ΥΘΜΙΣΗΣ (ΔΙΑΚΕΙΑ 32 ΩΕΣ) 

 

κοπόσ και ςτόχοσ  

Χκοπόσ του μακιματοσ είναι οι ςπουδαςτζσ/τριεσ να είναι ςε κζςθ να αναγνωρίηουν το 

περιεχόμενο κάκε ερϊτθςθσ ςτθν Ανάλυςθ Χυνεπειϊν Φφκμιςθσ (ΑΧΩΦ) και να εντοπίηουν τα ςτατιςτικά 

ςτοιχεία τα οποία απαιτοφνται κάκε φορά ςτθν ΑΧΩΦ, ςυνδζοντασ τθν με ςυγκεκριμζνο κάκε φορά νόμο 

ι/και κανονιςτικό κείμενο.   

 

υνοπτικι περιγραφι και κεματικζσ ενότθτεσ 

Ψο μάκθμα καλφπτει ενδεικτικά τισ ακόλουκεσ ενότθτεσ :  

● Ψεκμθρίωςθ τθσ ανάγκθσ ΑΧΩΦ και μεκοδολογία. 

● Χυγκριτικι αξιολόγθςθ. 

● Ελλθνικι ΑΧΩΦ. 

● Χχζςθ ΑΧΩΦ με το νομοκετικό κείμενο. 

 

7.4.1.6 ΚΡΕΕΣ-Ν06 ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΟ ΕΡΙΤΕΛΙΚΟ ΚΑΤΟΣ (ΔΙΑΚΕΙΑ 14 ΩΕΣ) 

 

κοπόσ και ςτόχοσ  

Χκοπόσ του μακιματοσ είναι οι ςπουδαςτζσ/τριεσ να αναγνωρίηουν τθν ζννοια του επιτελικοφ 

κράτουσ όπωσ εφαρμόηεται ςτθ νομοκζτθςθ και να ςυνδζουν τουσ ςτόχουσ πολιτικισ με τθ νομοκζτθςθ. 

Υεραιτζρω, να εξειδικεφουν και να υποςτθρίηουν τουσ ςτόχουσ αυτοφσ μζςα από τον ςκοπό του νόμου  

ςυνδζοντασ τουσ με το αντικείμενο του εκάςτοτε κεςμικοφ κειμζνου. Χε δεφτερο χρόνο, κα είναι ςε κζςθ 
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να ςυνδζουν τθν αξιολόγθςθ του νόμου με τθν επίτευξθ των κυβερνθτικϊν πολιτικϊν ςτόχων και να 

αποδεικνφουν τθν επίτευξθ των ςτόχων αυτϊν μζςω τθσ επίτευξθσ του ίδιου του ςκοποφ του νόμου, όπωσ 

αποτυπϊνεται ςτα μετριςιμα εμπειρικά ςτοιχεία που ςυλλζγει θ διοίκθςθ. 

 

υνοπτικι περιγραφι και κεματικζσ ενότθτεσ 

Ψο μάκθμα καλφπτει ενδεικτικά τισ ακόλουκεσ ενότθτεσ :  

● Ξυβερνθτικι ςτόχευςθ και Ωπουργεία 

● Επιλογι νομοκζτθςθσ ωσ μζςο επίτευξθσ ςτόχων 

● Χφνδεςθ αποτελεςματικότθτασ με επίτευξθ ςτόχων και αποτφπωςθ τθσ ςτο κείμενο του νόμου 

● Πζτρθςθ επίτευξθσ ςκοπϊν και ςτόχων 

● Χριςθ επιτεφξεισ ςκοποφ του νόμου ωσ μζςο απόδειξθσ επίτευξθσ ςτόχων των φορζων τθσ Δ.Δ. 

● Διάδραςθ διοίκθςθσ με νομοκζτθςθ βάςθ ψθφιακϊν μζςων ςυλλογισ ςτοιχείων 

 

7.5 3. ΕΙΔΙΚΟΣΘΣΑ ΑΝΑΛΤΣΩΝ ΔΘΜΟΙΩΝ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ 

Χφμφωνα με τισ προβλζψεισ τθσ ωσ άνω Ωπουργικισ Απόφαςθσ, οι κεματικζσ ενότθτεσ τθσ 

Ειδικότθτασ Αναλυτϊν Δθμόςιων Υολιτικϊν είναι οι ακόλουκεσ : 

 

Θεματικζσ ενότθτεσ ειδικότθτασ Αναλυτϊν Δθμόςιων Πολιτικϊν 

Α/Α Κωδικόσ μακιματοσ Σίτλοσ μακιματοσ 

1. ΞΥΕΕΧ-ΑΔΥ01 Ξφκλοσ δθμόςιασ πολιτικισ 

2. ΞΥΕΕΧ-ΑΔΥ02 Ανάλυςθ και εφαρμογι δθμόςιασ πολιτικισ 

3. ΞΥΕΕΧ-ΑΔΥ03 
Αξιολόγθςθ των  αποτελεςμάτων και ανατροφοδότθςθ 

μιασ δθμόςιασ πολιτικισ 

4. ΞΥΕΕΧ-ΑΔΥ04 Ειςαγωγι ςτθ νομοπαραςκευι 

5. ΞΥΕΕΧ-ΑΔΥ05 Αναγνϊριςθ, ενίςχυςθ και ειςαγωγι καινοτομίασ 
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6. ΞΥΕΕΧ-ΑΔΥ06 Ποντελοποίθςθ και αναςχεδιαςμόσ διαδικαςιϊν 

7. ΞΥΕΕΧ-ΑΔΥ07 Χχεδιαςμόσ πολιτοκεντρικϊν υπθρεςιϊν 

8. ΞΥΕΕΧ-ΑΔΥ08 Διαχείριςθ αλλαγϊν ςτον δθμόςιο τομζα 

9. ΞΥΕΕΧ-ΑΔΥ09 
Αξιοποίθςθ ποςοτικϊν και ποιοτικϊν δεδομζνων ςτθν 

ανάλυςθ δθμόςιασ πολιτικισ 

 

Χυνολικά, οι κεματικζσ ενότθτεσ τθσ Ειδικότθτασ Αναλυτϊν Δθμόςιων Υολιτικϊν αναπτφςςονται ςε 

εκατόν πενιντα δφο (152) ϊρεσ και τθν ολοκλιρωςθ των μακθμάτων ακολουκεί αξιολόγθςθ γνϊςεων και 

δεξιοτιτων διάρκειασ δφο (2) ωρϊν. 

7.5.1 3.1 ΑΝΑΛΤΣΙΚΘ ΠΑΡΟΤΙΑΘ ΘΕΜΑΣΙΚΩΝ ΕΝΟΣΘΣΩΝ 

 

7.5.1.1 ΚΡΕΕΣ ΑΔΡ01 - ΚΥΚΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΡΟΛΙΤΙΚΗΣ (15 ΪΕΣ) 

κοπόσ και ςτόχοσ  

Χκοπόσ του μακιματοσ είναι οι ςπουδαςτζσ/τριεσ να εντρυφιςουν ςτθν ζννοια και το μοντζλο του 

κφκλου δθμόςιασ πολιτικισ, να αντιλθφκοφν τα βαςικά ςτάδια του κφκλου πολιτικισ και να κατανοιςουν 

τον τρόπο με τον οποίο αναδεικνφεται θ ανάγκθ για διαμόρφωςθ πολιτικισ. 

 

υνοπτικι περιγραφι και κεματικζσ ενότθτεσ 

Ψο μάκθμα καλφπτει ενδεικτικά τισ ακόλουκεσ ενότθτεσ :  

● Θ δθμόςια πολιτικι ωσ πολιτικι διαδικαςία: Βαςικζσ κεωρίεσ  

● Ανακεωρθτικζσ τάςεισ ςτο πεδίο των δθμοςίων πολιτικϊν  

● Χτάδια του κφκλου δθμόςιασ πολιτικισ (κακοριςμόσ ατηζντασ, διερεφνθςθ εναλλακτικϊν, λιψθ 

απόφαςθσ, υλοποίθςθ, αξιολόγθςθ, ανατροφοδότθςθ)  
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7.5.1.2 ΚΡΕΕΣ ΑΔΡ02 - ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΜΟΓΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΡΟΛΙΤΙΚΗΣ (15 ΪΕΣ) 

κοπόσ και ςτόχοσ  

Χκοπόσ του μακιματοσ είναι οι ςπουδαςτζσ/τριεσ να αντιλθφκοφν τουσ παράγοντεσ που 

επθρεάηουν το ςχεδιαςμό δθμόςιασ πολιτικισ. Επιπλζον, να εξοικειωκοφν με τθν ανάλυςθ δεδομζνων και 

το ςχεδιαςμό δθμόςιασ πολιτικισ κακϊσ και να κατανοιςουν τισ μεκόδουσ εφαρμογισ των δθμόςιων 

πολιτικϊν. Ψζλοσ, να εμβακφνουν ςε κζματα και μεκόδουσ επικοινωνίασ τθσ δθμόςιασ πολιτικισ.  

 

υνοπτικι περιγραφι και κεματικζσ ενότθτεσ 

Ψο μάκθμα καλφπτει ενδεικτικά τισ ακόλουκεσ ενότθτεσ :  

● Εξωγενείσ παράγοντεσ που επθρεάηουν τθ δθμόςια πολιτικι (ςυγκριτικι προτυποποίθςθ 

(benchmarking), παγκοςμιοποίθςθ κ.α.)  

● Ανάλυςθ δεδομζνων και ςχεδιαςμόσ δθμόςιασ πολιτικισ   

● Εφαρμογι δθμόςιασ πολιτικισ   

● Επικοινωνία δθμόςιασ πολιτικισ  

● Πελζτεσ περίπτωςθσ (αναπτυξιακζσ πολιτικζσ, κοινωνικι πολιτικι, περιφερειακόσ 

προγραμματιςμόσ κ.α)  

 

 

7.5.1.3 ΚΡΕΕΣ ΑΔΡ03 - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 

ΑΝΑΤΟΦΟΔΟΤΗΣΗ ΜΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΡΟΛΙΤΙΚΗΣ (15 ΪΕΣ) 

κοπόσ και ςτόχοσ  

Χκοπόσ του μακιματοσ είναι οι ςπουδαςτζσ/τριεσ να εμβακφνουν τισ γνϊςεισ τουσ ςτισ μεκόδουσ 

αξιολόγθςθσ δθμόςιων πολιτικϊν και να εξοικειωκοφν με τισ τεχνικζσ ελζγχου τθσ αποτελεςματικότθτασ 

τθσ δθμόςιασ πολιτικισ. 

 

 

υνοπτικι περιγραφι και κεματικζσ ενότθτεσ 

Ψο μάκθμα καλφπτει ενδεικτικά τισ ακόλουκεσ ενότθτεσ :  

● Πζκοδοι αξιολόγθςθσ και ανατροφοδότθςθσ δθμόςιων πολιτικϊν   

● Ζλεγχοσ αποτελεςματικότθτασ  
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7.5.1.4 ΚΡΕΕΣ ΑΔΡ04 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΝΟΜΟΡΑΑΣΚΕΥΗ (18 ΪΕΣ) 

κοπόσ και ςτόχοσ  

Χκοπό του μακιματοσ αποτελεί θ εξοικείωςθ των ςπουδαςτϊν/ςτριϊν με τθν νομοπαραςκευι, 

εκκινϊντασ από τισ ιςτορικζσ ρίηεσ τθσ νομοτεχνικισ και τθν αναγνϊριςθ τθσ ςυμβολισ των ιςτορικϊν 

ςτακμϊν ςτθ μοντζρνα κεωρία και πράξθ. Υεραιτζρω, κα γνωρίςουν τα ςυςτιματα οργάνωςθσ τθσ 

Διοίκθςθσ ςε κζματα νομτεχνικισ. 

 

υνοπτικι περιγραφι και κεματικζσ ενότθτεσ 

Ψο μάκθμα καλφπτει ενδεικτικά τισ ακόλουκεσ ενότθτεσ :  

● εξζλιξθ τθσ μοντζρνασ νομοτεχνικισ,  

● ςυγκριτικι νομοτεχνικι,  

● νομοτεχνικά λάκθ και αποφυγι τουσ. 

 

7.5.1.5 ΚΡΕΕΣ ΑΔΡ05 - ΑΝΑΓΝΩΙΣΗ, ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (17 

ΪΕΣ) 

κοπόσ και ςτόχοσ  

Χκοπόσ του μακιματοσ είναι οι ςπουδαςτζσ/τριεσ να αποκτιςουν τισ βαςικζσ γνϊςεισ τθσ κεωρίασ 

καινοτομίασ και να κατανοιςουν τισ τεχνικζσ για τθν αναγνϊριςθ και τθν ενίςχυςθ τθσ καινοτομίασ. 

Ακολοφκωσ, να εξοικειωκοφν με τισ τεχνικζσ και τα εργαλεία τθσ Διοίκθςθσ Σλικισ Υοιότθτασ τα οποία 

μποροφν να λειτουργιςουν ωσ μοχλόσ καινοτομίασ. 

υνοπτικι περιγραφι και κεματικζσ ενότθτεσ 

Ψο μάκθμα καλφπτει ενδεικτικά τισ ακόλουκεσ ενότθτεσ :  

● Βαςικζσ γνϊςεισ  κεωρίασ καινοτομίασ  

● Ψεχνικζσ αναγνϊριςθσ και ενίςχυςθσ τθσ καινοτομίασ  

● Θ Διοίκθςθ Σλικισ Υοιότθτασ ωσ μοχλόσ καινοτομίασ ςτθ δθμόςια διοίκθςθ  
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7.5.1.6 ΚΡΕΕΣ ΑΔΡ06 - ΜΟΝΤΕΛΟΡΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ (18 

ΪΕΣ) 

κοπόσ και ςτόχοσ  

Χκοπόσ του μακιματοσ είναι οι ςπουδαςτζσ/τριεσ να κατανοιςουν τισ ζννοιεσ και τθ μεκοδολογία 

τθσ μοντελοποίθςθσ και του αναςχεδιαςμοφ διαδικαςιϊν και να εξοικειωκοφν με τα εργαλεία 

μοντελοποίθςθσ και αναςχεδιαςμοφ διαδικαςιϊν  που κυρίωσ χρθςιμοποιοφνται. 

 

υνοπτικι περιγραφι και κεματικζσ ενότθτεσ 

Ψο μάκθμα καλφπτει ενδεικτικά τισ ακόλουκεσ ενότθτεσ :  

● Ποντελοποίθςθ διαδικαςιϊν (ζννοια, κεωρία, μεκοδολογία και τεχνικζσ)  

● Αναςχεδιαςμόσ διαδικαςιϊν (ζννοια, κεωρία, μεκοδολογία και τεχνικζσ)  

● Απλοφςτευςθ και απλοποίθςθ διαδικαςιϊν  

 

 

7.5.1.7 ΚΡΕΕΣ ΑΔΡ07 - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΡΟΛΙΤΟΚΕΝΤΙΚΩΝ ΥΡΗΕΣΙΩΝ (18 ΪΕΣ) 

κοπόσ και ςτόχοσ  

Χκοπόσ του μακιματοσ είναι οι ςπουδαςτζσ/τριεσ να μποροφν να αναλφουν τισ απαιτιςεισ των 

υπθρεςίεσ που ζχει ανάγκθ ο πολίτθσ και να εξοικειωκοφν με τουσ τρόπουσ μζτρθςθσ τθσ ικανοποίθςθσ των 

πολιτϊν. Επίςθσ, να αντιλαμβάνονται τισ δυνατότθτεσ που προςφζρουν οι νζεσ τεχνολογίεσ ςτο ςχεδιαςμό 

υπθρεςιϊν.  

 

υνοπτικι περιγραφι και κεματικζσ ενότθτεσ 

Ψο μάκθμα καλφπτει ενδεικτικά τισ ακόλουκεσ ενότθτεσ :  

● Ανάλυςθ απαιτιςεων των υπθρεςιϊν  

● Ψρόποι και δείκτεσ μζτρθςθσ τθσ ικανοποίθςθσ των πολιτϊν από τισ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ 

(μζκοδοσ SERVQUAL, ευρωπαϊκό και αμερικανικό βαρόμετρο κ.α.)  

● Δυνατότθτεσ νζων τεχνολογιϊν και ψθφιακϊν εργαλείων ςτο ςχεδιαςμό πολιτοκεντρικϊν 

υπθρεςιϊν  
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7.5.1.8 ΚΡΕΕΣ ΑΔΡ08 - ΔΙΑΧΕΙΙΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ (18 ΪΕΣ) 

κοπόσ και ςτόχοσ  

Χκοπόσ του μακιματοσ είναι οι ςπουδαςτζσ/τριεσ να εντοπίηουν τα χαρακτθριςτικά και τθν 

αναγκαιότθτα τθσ αλλαγισ ςτθ δθμόςια διοίκθςθ και να αντιλαμβάνονται τθν πολλαπλότθτα των 

παραγόντων που εμπλζκονται ςε κάκε αλλαγι. Ακολοφκωσ, να εντοπίηουν παράγοντεσ προϊκθςθσ και 

παράγοντεσ αντίςταςθσ ςτθν αλλαγι και να ζχουν επίγνωςθ του ρόλου τουσ ςτθν αποτελεςματικι 

διαχείριςθ τθσ αλλαγισ. Ψζλοσ, να μποροφν να  περιγράφουν και να εφαρμόηουν τα βιματα διαχείριςθσ 

των αλλαγϊν και να προτείνουν τρόπουσ αποτελεςματικισ προϊκθςθσ – διαχείριςθσ αυτϊν 

 

υνοπτικι περιγραφι και κεματικζσ ενότθτεσ 

Ψο μάκθμα καλφπτει ενδεικτικά τισ ακόλουκεσ ενότθτεσ :  

● Αλλαγζσ ςτθ δθμόςια υπθρεςία (ζννοια, χαρακτθριςτικά και περιεχόμενο τθσ αλλαγισ) 

● Αιτίεσ που προκαλοφν τουσ μεταςχθματιςμοφσ και οδθγοφν ςτισ αλλαγζσ ςτουσ ςφγχρονουσ 

οργανιςμοφσ  

● Ψα βιματα τθσ διαχείριςθσ των αλλαγϊν   

● Ξαλζσ πρακτικζσ και ανάλυςθ παραδειγμάτων ςχετικά με επιτυχθμζνθ ειςαγωγι, εφαρμογι και 

εμπζδωςθ τθσ αλλαγισ 

 

7.5.1.9 ΚΡΕΕΣ ΑΔΡ09 - ΑΞΙΟΡΟΙΗΣΗ ΡΟΣΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΡΟΙΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΡΟΛΙΤΙΚΗΣ (18 ΪΕΣ) 

κοπόσ και ςτόχοσ  

Χκοπόσ του μακιματοσ είναι οι ςπουδαςτζσ/τριεσ να εντρυφιςουν ςτθν ανάλυςθ των ποςοτικϊν 

και ποιοτικϊν δεδομζνων που ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ, να κατανοιςουν τθ διαδικαςία λιψθσ απόφαςθσ 

και να εμβακφνουν ςτα διάφορα μοντζλα λιψθσ απόφαςθσ. Ακολοφκωσ να είναι ικανοί να αντιμετωπίηουν 

τισ δυςκολίεσ και να εντοπίηουν τα πικανά λάκθ  που ανακφπτουν κατά τθ διαδικαςία τθσ λιψθσ 

αποφάςεων  

 

υνοπτικι περιγραφι και κεματικζσ ενότθτεσ 

Ψο μάκθμα καλφπτει ενδεικτικά τισ ακόλουκεσ ενότθτεσ :  

● Ανάλυςθ και αξιοποίθςθ ποςοτικϊν και ποιοτικϊν δεδομζνων   
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● Διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων   

● Ποντζλα λιψθσ αποφάςεων  

● Υροβλιματα και λάκθ κατά τθ λιψθ αποφάςεων  

 

7.6 ΕΙΔΙΚΟΣΘΣΑ ΑΝΑΛΤΣΩΝ ΨΘΦΙΑΚΘ ΠΟΛΙΣΙΚΘ 

 

Χφμφωνα με τισ προβλζψεισ τθσ ωσ άνω Ωπουργικισ Απόφαςθσ, οι κεματικζσ ενότθτεσ τθσ 

Ειδικότθτασ Αναλυτϊν Ψθφιακισ Υολιτικισ είναι οι ακόλουκεσ : 

 

Θεματικζσ ενότθτεσ ειδικότθτασ Αναλυτϊν Ψθφιακισ Πολιτικισ 

 

Α/Α Κωδικόσ μακιματοσ Σίτλοσ μακιματοσ 

1. ΞΥΕΕΧ-ΑΨΥ01 Κφκλοσ ψθφιακισ πολιτικισ 

2. ΞΥΕΕΧ-ΑΨΥ02 Ανάλυςθ, εφαρμογι και αξιολόγθςθ ψθφιακισ πολιτικισ 

3. ΞΥΕΕΧ-ΑΨΥ03 
Αναγνϊριςθ, ενίςχυςθ και ειςαγωγι ψθφιακισ 

καινοτομίασ 

4. ΞΥΕΕΧ-ΑΨΥ04 
χεδιαςμόσ δθμόςιων πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων και 

ζργων ψθφιακοφ μεταςχθματιςμοφ 

5. ΞΥΕΕΧ-ΑΨΥ05 
Ανάλυςθ διαδικαςιϊν και προςδιοριςμόσ επιχειρθςιακϊν 

απαιτιςεων 

6. ΞΥΕΕΧ-ΑΨΥ06 
Μοντελοποίθςθ και αναςχεδιαςμόσ ψθφιακϊν 

διαδικαςιϊν 

7. ΞΥΕΕΧ-ΑΨΥ07 
Διαλειτουργικότθτα: νομικι, ςθμαςιολογικι, 

οργανωςιακι, τεχνικι 

8. ΞΥΕΕΧ-ΑΨΥ08 
Προθγμζνεσ τεχνολογίεσ (τεχνθτι νοθμοςφνθ, μθχανικι 

μάκθςθ, υπερυπολογιςτζσ, κυβερνοαςφάλεια κλπ) 

9. ΞΥΕΕΧ-ΑΨΥ09 Πολιτοκεντρικόσ ςχεδιαςμόσ ψθφιακϊν υπθρεςιϊν 
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Χυνολικά, οι κεματικζσ ενότθτεσ τθσ Ειδικότθτασ Αναλυτϊν Ψθφιακισ Υολιτικισ αναπτφςςονται ςε 

εκατόν πενιντα δφο (152) ϊρεσ και τθν ολοκλιρωςθ των μακθμάτων ακολουκεί αξιολόγθςθ γνϊςεων και 

δεξιοτιτων διάρκειασ δφο (2) ωρϊν. 

 

7.6.1 ΑΝΑΛΤΣΙΚΘ ΠΑΡΟΤΙΑΘ ΘΕΜΑΣΙΚΩΝ ΕΝΟΣΘΣΩΝ 

7.6.1.1 ΚΡΕΕΣ-ΑΨΡ01: ΚΥΚΛΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΡΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΔΙΑΚΕΙΑ 16 ΩΕΣ) 

 

κοπόσ και ςτόχοσ  

Χκοπόσ του μακιματοσ είναι οι ςπουδαςτζσ/τριεσ να είναι ςε κζςθ να αντιλαμβάνονται τισ βαςικζσ 

ςυνιςτϊςεσ των ψθφιακϊν πολιτικϊν και να γνωρίηουν τισ βαςικζσ μεκοδολογίεσ διαμόρφωςθσ αυτϊν, 

κακϊσ και να αντιλαμβάνονται τθ ςθμαςία τθσ ανάλυςθσ ψθφιακϊν πολιτικϊν με βάςθ τον κφκλο 

ψθφιακισ πολιτικισ.  

 

υνοπτικι περιγραφι και κεματικζσ ενότθτεσ 

● Ψο μάκθμα καλφπτει ενδεικτικά τισ ακόλουκεσ ενότθτεσ :  

● Βαςικζσ ζννοιεσ ψθφιακισ πολιτικισ 

● Πεκοδολογίεσ διαμόρφωςθσ ψθφιακϊν πολιτικϊν  

● Ανάλυςθ του κφκλου ψθφιακισ πολιτικισ   

● Εκτίμθςθ τθσ εκνικισ κατάςταςθσ  

● Ανάλυςθ SWOT τθσ εκνικισ κατάςταςθσ (κα χρθςιμοποιθκεί ςε ζνα capstone project)  

● Φυκμιςτικζσ προτάςεισ (capstone project)  

 

7.6.1.2 ΚΡΕΕΣ-ΑΨΡ02: ΑΝΑΛΥΣΗ, ΕΦΑΜΟΓΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΗΣ 

ΡΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΔΙΑΚΕΙΑ 16 ΩΕΣ) 

 

κοπόσ και ςτόχοσ  

 

Χκοπόσ του μακιματοσ είναι οι ςπουδαςτζσ/τριεσ να είναι ςε κζςθ να αναλφουν τα χαρακτθριςτικά 

μιασ ψθφιακισ πολιτικισ και να επιλζγουν τα κατάλλθλεσ τεχνολογίεσ ΨΥΕ, να κατανοοφν το περιβάλλον το 
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οποίο ο ψθφιακόσ μεταςχθματιςμόσ επιδιϊκει να τροποποιιςει, να ςχεδιάηουν τα βιματα εφαρμογισ και 

αξιολόγθςθσ μιασ ψθφιακισ πολιτικισ κακϊσ και τισ διαδικαςίεσ βελτίωςισ τθσ. Υαράλλθλα να είναι ςε 

κζςθ να ςυντάςςουν αναλφςεισ, ςυνκζςεισ τεκμθρίωςθσ και να εκπονοφν ολοκλθρωμζνεσ προτάςεισ 

ςχετικά με τισ ΨΥΕ κακϊσ και να εντοπίηουν και επιλφουν ςφνκετα προβλιματα ςτον τομζα των ΨΥΕ. 

 

υνοπτικι περιγραφι και κεματικζσ ενότθτεσ 

Ψο μάκθμα καλφπτει ενδεικτικά τισ ακόλουκεσ ενότθτεσ :  

● Χφνκεςθ ψθφιακϊν πολιτικϊν  

● Ανάλυςθ ψθφιακϊν πολιτικϊν  

● Βιματα εφαρμογισ μιασ ψθφιακισ πολιτικισ  

● Βιματα αξιολόγθςθσ μιασ ψθφιακισ πολιτικισ και διαδικαςίεσ βελτίωςισ τθσ  

● Επιλεγμζνα παραδείγματα ανάλυςθσ, εφαρμογισ και αξιολόγθςθσ ψθφιακισ πολιτικισ  

 

 

7.6.1.3 ΚΡΕΕΣ-ΑΨΡ-03: ΑΝΑΓΝΩΙΣΗ, ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΨΗΦΙΑΚΗΣ 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΔΙΑΚΕΙΑ 22 ΩΕΣ) 

 

κοπόσ και ςτόχοσ  

 

Χκοπόσ του μακιματοσ είναι οι ςπουδαςτζσ/τριεσ να είναι ςε κζςθ να αντιλαμβάνονται τθ 

ςκοπιμότθτα τθσ χριςθσ ψθφιακισ καινοτομίασ ςε υπάρχουςεσ διεργαςίεσ / περιβάλλοντα τθσ δθμόςιασ 

διοίκθςθσ, να αναγνωρίηουν τα χαρακτθριςτικά και τθσ ςθμαςία μιασ ψθφιακισ καινοτομίασ, να 

αντιλαμβάνονται τα βιματα διευκόλυνςθσ τθσ ειςαγωγισ μιασ ψθφιακισ καινοτομίασ ςτο δθμόςιο  

 

υνοπτικι περιγραφι και κεματικζσ ενότθτεσ 

Ψο μάκθμα καλφπτει ενδεικτικά τισ ακόλουκεσ ενότθτεσ :  

● Βαςικζσ γνϊςεισ ςτθ κεωρία καινοτομίασ, γνϊςεισ και ικανότθτα διαχείριςθσ αλλαγισ  

● Ψεχνικζσ αναγνϊριςθσ και ενίςχυςθσ τθσ καινοτομίασ  

● Διαδικαςία ειςαγωγισ/υιοκζτθςθσ ψθφιακισ καινοτομίασ  

● Αρχζσ επικοινωνίασ ψθφιακισ καινοτομίασ   

● Ψο τεχνολογικό οικοςφςτθμα των ΘΥΑ, θ πρωτοβουλία FrenchTech κ.ά..  

● Εξζταςθ οριςμζνων ζξυπνων πόλεων: Issy-les-Moulineaux ςτθ Γαλλία, Πόντρεαλ, Βιζννθ, 

Ψρίκαλα, κ.ά.  

● Πελζτεσ περίπτωςθσ από οριηόντια και τομεακά μεγάλα ζργα ψθφιακισ πολιτικισ  
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7.6.1.4 ΚΡΕΕΣ-ΑΨΡ-04: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΡΛΗΟΦΟΙΑΚΪΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

ΚΑΙ ΕΓΩΝ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ (ΔΙΑΚΕΙΑ 16 ΩΕΣ) 

 

κοπόσ και ςτόχοσ  

 

Χκοπόσ του μακιματοσ είναι οι ςπουδαςτζσ/τριεσ να είναι ςε κζςθ να κατανοοφν τα βιματα 

ςχεδιαςμοφ πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων και ζργων ψθφιακοφ μεταςχθματιςμοφ, να αναςκοποφν καλζσ 

πρακτικζσ ςχεδιαςμοφ πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων ςτθν Ελλάδα και διεκνϊσ ςτον τομζα τθσ ψθφιακισ 

πολιτικισ, να αναλφουν τισ απαιτιςεισ για ζργα πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων και ψθφιακοφ 

μεταςχθματιςμοφ, να ςχεδιάηουν ζργα ψθφιακοφ μεταςχθματιςμοφ ςφμφωνα με τισ αρχζσ τθσ διαχείριςθσ 

ζργων και τθσ ανάλυςθσ κινδφνου, καλφπτοντασ όχι μόνο τθν τεχνικι, αλλά όλεσ τισ πτυχζσ του ζργου: 

οργανωτικι, οικονομικι, διαχειριςτικι, λειτουργικι και νομικι. 

 

υνοπτικι περιγραφι και κεματικζσ ενότθτεσ 

Ψο μάκθμα καλφπτει ενδεικτικά τισ ακόλουκεσ ενότθτεσ :  

● Αρχζσ ςχεδιαςμοφ πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων και ζργων ψθφιακοφ μεταςχθματιςμοφ  

● Ανάλυςθ απαιτιςεων ζργων πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων και ψθφιακοφ μεταςχθματιςμοφ  

● Ψεχνολογίεσ και μζκοδοι ςχεδιαςμοφ πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων  

● Υλθροφοριακά ςυςτιματα ςτο Ελλθνικό δθμόςιο  

● Ζργα ψθφιακοφ μεταςχθματιςμοφ ςτο Ελλθνικό δθμόςιο  

● Ανάπτυξθ πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων και ςυςτθμάτων διαχείριςθσ δεδομζνων     

  

 

7.6.1.5 ΚΡΕΕΣ-ΑΨΡ05: ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΡΟΣΔΙΟΙΣΜΟΣ 

ΕΡΙΧΕΙΗΣΙΑΚΩΝ ΑΡΑΙΤΗΣΕΩΝ (ΔΙΑΚΕΙΑ 16 ΩΕΣ) 

 

κοπόσ και ςτόχοσ  

 

Χκοπόσ του μακιματοσ είναι οι ςπουδαςτζσ/τριεσ να είναι ςε κζςθ να αναλφουν, ςχεδιάηουν και 

επαναςχεδιάηουν διαδικαςίεσ και υπθρεςίεσ με ςτόχο αυτζσ να είναι φιλικζσ προσ τον χριςτθ και χριςιμεσ 

ςε πολίτεσ και επιχειριςεισ, χρθςιμοποιϊντασ κακιερωμζνεσ και καινοτόμεσ τεχνολογίεσ ςτθν πλθροφορία, 

τθν επικοινωνία και άλλουσ τομείσ τθσ οικονομίασ. Επίςθσ, να παρακολουκοφν και αξιολογοφν τισ 
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τεχνολογικζσ εξελίξεισ ςτισ ΨΥΕ, να εντοπίηουν και να αναλφουν καλζσ πρακτικζσ, να εντοπίηουν ευκαιρίεσ 

και απειλζσ και να ςυντάςςουν ολοκλθρωμζνεσ προτάςεισ για τον ςχεδιαςμό πολιτικϊν, προγραμμάτων και 

δράςεων για τον ψθφιακό μεταςχθματιςμό του φορζα ι των φορζων που τουσ ζχουν ανατεκεί. Ψζλοσ, να 

ςυλλζγουν, ταξινομοφν, αναλφουν, αξιολογοφν και κοινοποιοφν δεδομζνα, πλθροφορίεσ, ζρευνα και 

μετριςεισ χρθςιμοποιϊντασ αναγνωριςμζνεσ ποςοτικζσ και ποιοτικζσ μεκόδουσ και εργαλεία και να 

αναςκοποφν καλζσ πρακτικζσ, ςτθν Ελλάδα και διεκνϊσ, ςτον τομζα τθσ ψθφιακισ πολιτικισ. 

 

υνοπτικι περιγραφι και κεματικζσ ενότθτεσ 

Ψο μάκθμα καλφπτει ενδεικτικά τισ ακόλουκεσ ενότθτεσ : 

● Ψεχνικζσ ανάλυςθσ επιχειρθςιακϊν απαιτιςεων για ανάπτυξθ πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων 

● Ψεχνικζσ ανάλυςθσ τεχνολογικϊν απαιτιςεων και επιλογισ κατάλλθλων ΨΥΕ 

● Ξοςτολόγθςθ απαιτιςεων εγκατάςταςθσ και ςυντιρθςθσ 

● Επιμόρφωςθ προςωπικοφ  

 

7.6.1.6 ΚΡΕΕΣ-ΑΨΡ06: ΜΟΝΤΕΛΟΡΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ (ΔΙΑΚΕΙΑ 16 ΩΕΣ) 

 

κοπόσ και ςτόχοσ  

 

Χκοπόσ του μακιματοσ είναι οι ςπουδαςτζσ/τριεσ να είναι ςε κζςθ να μοντελοποιοφν ψθφιακζσ 

διαδικαςίεσ με βάςθ τα τρζχοντα επιςτθμονικά επιτεφγματα ςε ΨΥΕ, να αναςχεδιάηουν αυτζσ με βάςθ 

ςτοιχεία ανάδραςθσ από τουσ τελικοφσ χριςτεσ, να παρακολουκοφν και αξιολογοφν τισ τεχνολογικζσ 

εξελίξεισ ςτισ ΨΥΕ, κακϊσ και να εντοπίηουν και να αναλφουν καλζσ πρακτικζσ και να ςυντάςςουν 

ολοκλθρωμζνεσ προτάςεισ για τον αναςχεδιαςμό ψθφιακϊν διαδικαςιϊν. 

 

υνοπτικι περιγραφι και κεματικζσ ενότθτεσ 

Ψο μάκθμα καλφπτει ενδεικτικά τισ ακόλουκεσ ενότθτεσ :  

● Αρχζσ μοντελοποίθςθσ ψθφιακϊν διαδικαςιϊν  

● Χφγχρονα εργαλεία και μζκοδοι αποτφπωςθσ και αναςχεδιαςμοφ διαδικαςιϊν  

● Χυγγραφι προτάςεων ψθφιακϊν διαδικαςιϊν  

● Βιματα αναςχεδιαςμοφ και επικαιροποίθςθσ ψθφιακϊν διαδικαςιϊν    
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7.6.1.7 ΚΡΕΕΣ-ΑΨΡ-07: ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΓΙΚΟΤΗΤΑ: ΝΟΜΙΚΗ, ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΚΗ, 

ΟΓΑΝΩΣΙΑΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ  (ΔΙΑΚΕΙΑ 16 ΩΕΣ) 

 

κοπόσ και ςτόχοσ  

 

Χκοπόσ του μακιματοσ είναι οι ςπουδαςτζσ/τριεσ να είναι ςε κζςθ να αντιλαμβάνονται τθ 

ςκοπιμότθτα τθσ διαλειτουργικότθτασ ωσ προσ τον ςχεδιαςμό και εφαρμογι τθσ ψθφιακισ πολιτικισ.  

 

υνοπτικι περιγραφι και κεματικζσ ενότθτεσ 

Ψο μάκθμα καλφπτει ενδεικτικά τισ ακόλουκεσ ενότθτεσ :  

● Ψο ευρωπαϊκό και το ελλθνικό πλαίςιο διαλειτουργικότθτασ  

● Ψεχνικι, νομικι, ςθμαςιολογικι και οργανωςιακι διαλειτουργικότθτα.  

● Διακυβζρνθςθ τθσ διαλειτουργικότθτασ.  

● Εντοπιςμόσ και αναγνϊριςθ βαςικϊν πρωτοβουλιϊν και κειμζνων ςε Ευρωπαϊκό επίπεδο που 

αφοροφν ςτθ διαλειτουργικότθτα.  

● Χυςτθματικι αξιολόγθςθ τθσ διαλειτουργικότθτασ των υπθρεςιϊν θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ 

με τθ χριςθ του «Ποντζλου Αξιολόγθςθσ Ωριμότθτασ τθσ Διαλειτουργικότθτασ για Δθμόςιεσ 

Ωπθρεςίεσ» που αναπτφχκθκε από το Υρόγραμμα ISA2 τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ 

(Interoperability Maturity Assessment of a Public Service - IMAPS).  

● Επιλογι κατάλλθλων τρόπων βελτίωςθσ τθσ διαλειτουργικότθτασ ςτισ υπθρεςίεσ θλεκτρονικισ 

διακυβζρνθςθσ, μζςα από τθν αξιοποίθςθ των περιοχϊν που κα αναλυκοφν ςτο πλαίςιο του 

μακιματοσ και μζςα από τθ μελζτθ ςυγκεκριμζνων περιπτϊςεων.  

  

7.6.1.8 ΚΡΕΕΣ-ΑΨΡ-08: ΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ (ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ, 

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ, ΥΡΕΥΡΟΛΟΓΙΣΤΕΣ, ΚΥΒΕΝΟΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΛΡ.)  

(ΔΙΑΚΕΙΑ 16 ΩΕΣ) 

 

κοπόσ και ςτόχοσ  
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Χκοπόσ του μακιματοσ είναι οι ςπουδαςτζσ/τριεσ να είναι ςε κζςθ να αντιλαμβάνονται τθ 

χρθςιμότθτα και τα οφζλθ τθσ τεχνθτισ νοθμοςφνθσ και μθχανικισ μάκθςθσ ςτθν προϊκθςθ του ψθφιακοφ 

μεταςχθματιςμοφ ςτθ δθμόςια διοίκθςθ. Υαράλλθλα, να κατανοοφν τα όρια τθσ τεχνθτισ νοθμοςφνθσ και 

μθχανικισ μάκθςθσ με βάςθ τα τρζχοντα επιςτθμονικά επιτεφγματα και να γνωρίηουν τα ςθμαντικότερα 

επιςτθμονικά εργαλεία τεχνθτισ νοθμοςφνθσ και μθχανικισ μάκθςθσ κακϊσ και τισ διαφορζσ και 

ομοιότθτεσ μεταξφ τθσ τεχνθτισ νοθμοςφνθσ και μθχανικισ μάκθςθσ. Επίςθσ, να είναι ςε κζςθ να 

αντιλαμβάνονται τθ χρθςιμότθτα και λειτουργία υπερυπολογιςτϊν και υπθρεςιϊν cloud, τθν ζννοια, τισ 

αρχζσ και τουσ διάφορουσ τρόπουσ κυβερνοαςφάλειασ, τα βαςικά χαρακτθριςτικά, use cases και 

δυνατότθτεσ των διαφόρων αςυρμάτων δικτφων (5G, WiFi, bluetooth) κακϊσ και τισ βαςικζσ αρχζσ ζξυπνων 

πόλεων και δικτφων αιςκθτιρων. 

 

υνοπτικι περιγραφι και κεματικζσ ενότθτεσ 

Ψο μάκθμα καλφπτει ενδεικτικά τισ ακόλουκεσ ενότθτεσ :  

● Εργαλεία και πλατφόρμεσ τεχνθτισ νοθμοςφνθσ   

● Εργαλεία και πλατφόρμεσ μθχανικισ μάκθςθσ  

● Εφαρμογζσ τεχνθτισ νοθμοςφνθσ και μθχανικισ μάκθςθσ με ζμφαςθ ςτθ ψθφιακι 

διακυβζρνθςθ  

● Αρχζσ λειτουργίασ υπερυπολογιςτϊν  

● Αρχζσ λειτουργίασ και εργαλεία υπθρεςιϊν cloud  

● Αρχζσ κυβερνοαςφάλειασ  

● Βαςικζσ αρχζσ λειτουργίασ αςφρματων δικτφων (5G WiFi, bluetooth, δικτφων αιςκθτιρων)  

● Βαςικζσ αρχζσ και εφαρμογζσ ζξυπνων πόλεων  

  

7.6.1.9 ΚΡΕΕΣ-ΑΨΡ-09: ΡΟΛΙΤΟΚΕΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΠΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΡΗΕΣΙΩΝ 

(ΔΙΑΚΕΙΑ 16 ΩΕΣ) 

 

κοπόσ και ςτόχοσ  

 

Χκοπόσ του μακιματοσ είναι οι ςπουδαςτζσ/τριεσ να είναι ςε κζςθ να διαγιγνϊςκουν τισ ανάγκεσ 

του πολίτθ και να ςχεδιάηουν ψθφιακζσ υπθρεςίεσ και εφαρμογζσ με επίκεντρο τον πολίτθ. Υαράλλθλα, να 
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ςυντάςςουν ολοκλθρωμζνεσ προτάςεισ για τον ςχεδιαςμό πολιτικϊν, προγραμμάτων και δράςεων για τον 

ψθφιακό μεταςχθματιςμό του φορζα ι των φορζων που τουσ ζχουν ανατεκεί, να ςχεδιάηουν τεχνικζσ 

αποτίμθςθσ των ψθφιακϊν υπθρεςιϊν από τουσ πολίτεσ και να αντιλαμβάνονται τθν καταλλθλότθτα των 

υπαρχόντων ψθφιακϊν εργαλείων και υπθρεςιϊν για τθ ςχεδίαςθ ψθφιακϊν υπθρεςιϊν. 

 

υνοπτικι περιγραφι και κεματικζσ ενότθτεσ 

Ψο μάκθμα καλφπτει ενδεικτικά τισ ακόλουκεσ ενότθτεσ :  

● Ανάλυςθ απαιτιςεων ψθφιακϊν υπθρεςιϊν  

● Δυνατότθτεσ υπαρχόντων ψθφιακϊν εργαλείων και υπθρεςιϊν  

● Δυνατότθτεσ δικτφων υπολογιςτϊν και ςυςτθμάτων λογιςμικοφ  

● Δυνατότθτεσ τεχνθτισ νοθμοςφνθσ και μθχανικισ μάκθςθσ  

● Δθμιουργία περιβαλλόντων διεπαφϊν φιλικϊν προσ τον πολίτθ   

● Εφαρμογζσ ζξυπνων πόλεων με ζμφαςθ ςτισ διαδραςτικζσ με τον πολίτθ  

7.7  ΠΙΣΟΠΟΙΘΘ ΚΑΙ ΣΤΠΟ ΠΙΣΟΠΟΙΘΣΙΚΟΤ-ΑΠΟΦΟΙΣΘΘ 

 

Χτο τζλοσ του Ειδικοφ Υρογράμματοσ, είναι υποχρεωτικι θ ςυμμετοχι ςε γραπτι εξζταςθ-

πιςτοποίθςθ ανά Ψμιμα Ειδικότθτασ, θ οποία ενδεικτικά περιλαμβάνει δομθμζνεσ ερωτιςεισ κλειςτοφ 

τφπου πολλαπλισ επιλογισ ι ερωτιςεισ ανάπτυξθσ ι εξζταςθ μελζτθσ περίπτωςθσ ι ςυνδυαςμό αυτϊν, 

ςτισ κεματικζσ ενότθτεσ τθσ διδακτζασ φλθσ ανά Ψμιμα Ειδικότθτασ του Ειδικοφ Υρογράμματοσ. Θ γραπτι 

εξζταςθ-πιςτοποίθςθ δφναται να πραγματοποιθκεί  διά ηϊςθσ ι μζςω διαδικτυακισ πλατφόρμασ 

τθλεκπαίδευςθσ. Θ βακμολογικι κλίμακα τθσ εξζταςθσ κυμαίνεται από μθδζν (0) ζωσ εκατό (100), ενϊ θ 

βάςθ για τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του Ειδικοφ Υρογράμματοσ είναι ο βακμόσ 50 ςε ςφνολο 100 μονάδων. 

Χτουσ/ςτισ επιτυχόντεσ/οφςεσ ςτθ γραπτι εξζταςθ-πιςτοποίθςθ του Ειδικοφ Υρογράμματοσ απονζμεται 

Υιςτοποιθτικό με τίτλο: «Υιςτοποιθτικό Υαρακολοφκθςθσ Ειδικοφ Υρογράμματοσ Εκπαίδευςθσ για τθν 

ζνταξθ ςτον κλάδο Υ.Ε. Επιτελικϊν Χτελεχϊν» ανά Ειδικότθτα. 

 

Τςοι/εσ ολοκλθρϊνουν επιτυχϊσ το Ειδικό Υρόγραμμα, αποφοιτοφν από τθν Ε.Χ.Δ.Δ.Α. και 

διορίηονται ςτισ οργανικζσ κζςεισ του Ξλάδου Υ.Ε. Επιτελικϊν Χτελεχϊν όπωσ αυτζσ αναφζρονται 

αναλυτικά αν Ειδικότθτα ανωτζρω,  με βάςθ:  

1. τον βακμό κατάταξθσ, ανά Ψμιμα Εξειδίκευςθσ, μετά το πζρασ τθσ Ειδικισ Φάςθσ Χπουδϊν τθσ 

Ε.Χ.Δ.Δ.Α.,  
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2. τον βακμό αξιολόγθςθσ ςτθ γραπτι εξζταςθ-πιςτοποίθςθ, ανά Ψμιμα Ειδικότθτασ, 

3. τθ διλωςθ προτίμθςθσ ανά κζςθ ειδικότθτασ ςτον Ξλάδο Υ.Ε. Επιτελικϊν Χτελεχϊν.  

Χτθ διαμόρφωςθ του τελικοφ βακμοφ αποφοίτθςθσ από τθν Ε.Χ.Δ.Δ.Α. ςυμμετζχει με ποςοςτό 

πενιντα τοισ εκατό (50%) ο βακμόσ κατάταξθσ, ανά Ψμιμα Εξειδίκευςθσ, όπωσ προκφπτει μετά το πζρασ τθσ 

Ειδικισ Φάςθσ Χπουδϊν τθσ Ε.Χ.Δ.Δ.Α. και με ποςοςτό πενιντα τοισ εκατό (50%) θ βακμολογία αξιολόγθςθσ 

ςτθ γραπτι εξζταςθ-πιςτοποίθςθ, ανά Ψμιμα Ειδικότθτασ.  

 

Πε βάςθ τα ανωτζρω, ςυντάςςεται τελικόσ πίνακασ κατάταξθσ, ανά Ψμιμα Ειδικότθτασ, με 

φκίνουςα ςειρά επιτυχίασ. Σι επιτυχόντεσ/οφςεσ υποβάλλουν διλωςθ προτίμθςθσ για τον διοριςμό τουσ, 

ανά Ειδικότθτα, κατά τθ ςειρά τθσ επιτυχίασ τουσ ςτον ωσ άνω πίνακα. Χε περίπτωςθ ιςοβακμίασ, θ οποία 

προκφπτει μζχρι και το τζταρτο δεκαδικό ψθφίο του βακμοφ, διενεργείται κλιρωςθ μεταξφ των 

ιςοβακμοφντων/ ουςϊν ςε δθμόςια ςυνεδρίαςθ ςτισ εγκαταςτάςεισ του Ε.Ξ.Δ.Δ.Α. Πε βάςθ τθ διαδικαςία 

αυτι, οι ςπουδαςτζσ/τριεσ που αποφοιτοφν επιτυχϊσ από το Ειδικό Υρόγραμμα διορίηονται ςτισ κζςεισ 

κλάδου Υ.Ε. Επιτελικϊν Χτελεχϊν με απόφαςθ του Ωπουργοφ Εςωτερικϊν. Χε περίπτωςθ μθ επιτυχοφσ 

φοίτθςθσ ςτο Ειδικό Υρόγραμμα, οι ςπουδαςτζσ/ςτριεσ ζχουν τθ δυνατότθτα διοριςμοφ ωσ απόφοιτοι του 

Ψμιματοσ Εξειδίκευςθσ τθσ Ε.Χ.Δ.Δ.Α. που παρακολοφκθςαν, ςφμφωνα με τον βακμό αποφοίτθςθσ και τθ 

διλωςθ προτίμθςισ τουσ. 

 

Εάν μετά τθν ολοκλιρωςθ του Ειδικοφ Υρογράμματοσ δεν καλυφκεί ο αρικμόσ 

ςπουδαςτϊν/ςτριϊν για τισ κζςεισ του Ξλάδου Υ.Ε. Επιτελικϊν Χτελεχϊν, οι κζςεισ αυτζσ δφνανται να 

μεταφζρονται ςτθν επόμενθ εκπαιδευτικι ςειρά.  
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8 ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΕ ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΕ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΕΜΙΝΑΡΙΑ 

(αφοροφν το ςφνολο των φάςεων του Υρογράμματοσ Χπουδϊν) 

Θ Ε.Χ.Δ.Δ.Α. ωσ Χχολι 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. Πε 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. 

Χτο 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. 

Επίςθσ, δφναται να πραγματοποιθκεί επίςκεψθ αντιπροςωπείασ ςπουδαςτϊν/τριϊν ςε φορείσ του 

εξωτερικοφ, ςτο πλαίςιο ενίςχυςθσ τθσ πολιτικισ εξωςτρζφειασ του Ε.Ξ.Δ.Δ.Α. και ανταλλαγισ 

τεχνογνωςίασ με τουσ εν λόγω φορείσ. 

Πε βάςθ τα παραπάνω οργανϊνονται: 

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

Υραγματοποιοφνται για το ςφνολο των ςπουδαςτϊν/τριϊν ι ανά Ψμιμα εφόςον υπάρχει ειδικό 

ενδιαφζρον 

 Διαλζξεισ Προςωπικοτιτων 

Υραγματοποιοφνται για το ςφνολο των ςπουδαςτϊν/τριϊν. 

 Διάλογοι τρογγυλισ Σραπζηθσ, με προςωπικότθτεσ εγνωςμζνου κφρουσ και εμπειρογνωμοςφνθσ 

του δθμόςιου θ ιδιωτικοφ τομζα. 

Για τισ  διαλζξεισ ι και τουσ διαλόγουσ αυτοφσ, καταρτίηεται κατάλογοσ, ωσ ςχεδιαςμόσ προσ 

εκτζλεςθ ανά εκπαιδευτικι ςειρά,  με τισ κεματικζσ ενότθτεσ που αναμζνεται να καλυφτοφν μζςω των 

διαλζξεων αυτϊν. Για τθν 29θ ςειρά, ςτον κατάλογο αυτό οπωςδιποτε ςυμπεριλαμβάνονται οι κεματικζσ 

ενότθτεσ που αφοροφν τθν ενίςχυςθ των αρχϊν τθσ διαφορετικότθτασ και τθν πρόλθψθ τθσ παιδικισ 

κακοποίθςθσ.  
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 Αντιπροςωπεία ςπουδαςτϊν/τριϊν δφναται να πραγματοποιεί επιςκζψεισ ςε φορείσ του 

εξωτερικοφ, ςτο πλαίςιο ενίςχυςθσ τθσ πολιτικισ εξωςτρζφειασ του Ε.Ξ.Δ.Δ.Α. και ανταλλαγισ 

τεχνογνωςίασ με τουσ εν λόγω φορείσ. 

 

 

 



225 
 

 

9 ΠΑΡΑΔΟΧΕ 

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

  Χε όλα τα μακιματα πλθν αυτϊν που εξετάηονται με επάρκεια, επιπλζον των ωρϊν που 

αναγράφονται ςτουσ πίνακεσ, υπολογίηονται δφο επιπλζον ϊρεσ για τθ βακμολόγθςθ 

γραπτϊν και εργαςιϊν, αςχζτωσ αρικμοφ των ςπουδαςτϊν ι των εργαςιϊν. 

 Θ κλίμακα βακμολογίασ για κάκε μάκθμα, εργαςτιριο, ςεμινάριο ι εργαςία ορίηεται από το 

ζνα (1) ζωσ το δζκα (10). Σ 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.Χ.Δ.Δ.Α.  

 Ψα γραπτά βακμολογοφνται και παραδίδονται ςτθν Ε.Χ.Δ.Δ.Α. από τουσ διδάςκοντεσ – 

βακμολογθτζσ εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) εργαςίμων θμερϊν από τθν παραλαβι τουσ. 

 Τλεσ οι εργαςίεσ των μακθμάτων, ενδιάμεςεσ και τελικζσ, παραδίδονται μαηί με τθ 

βακμολογία τουσ από τουσ διδάςκοντεσ ςτουσ Ωπεφκυνουσ ςπουδϊν και ζρευνασ τθσ 

Ε.Χ.Δ.Δ.Α., οι οποίοι τθροφν το ςχετικό αρχείο.  

 Ϊρεσ αξιολόγθςθσ : Χτισ 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 (24) 

ςπουδαςτζσ/τριεσ, και επιπλζον 1 ϊρα ανά 10 ςπουδαςτζσ/τριεσ για τα τμιματα εξειδίκευςθσ 

άνω των είκοςι (24) ατόμων (δθλαδι: ζωσ 24 άτομα2 ϊρεσ, 25-34 άτομα3ϊρεσ, 35-444 

ϊρεσ κοκ).  

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

καταχωρίηεται ςτο Σλοκλθρωμζνο Υλθροφοριακό Χφςτθμα του Ε.Ξ.Δ.Δ.Α. και τον ατομικό 

υπθρεςιακό φάκελο κάκε εκπαιδευομζνου, ανακοινϊνεται με απόφαςθ του Διευκυντι τθσ 

Ε.Χ.Δ.Δ.Α. και αναρτάται ςτον πίνακα ανακοινϊςεων τθσ Χχολισ. Θ ενθμζρωςθ των 
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εκπαιδευομζνων ςχετικά με τθ βακμολογία δφναται να παρζχεται και με κάκε άλλο 

πρόςφορο μζςο.  

 Χτουσ πίνακεσ των μακθμάτων αναφζρεται γενικά αν το μάκθμα αξιολογείται με επάρκεια, 

εργαςία, ι εξζταςθ. Σι λεπτομζρειεσ τθσ εξζταςθσ, τθσ εργαςίασ κλπ, αναφζρονται ςτο 

περίγραμμα του μακιματοσ. 
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10  ΤΝΣΕΛΕΣΕ ΒΑΡΤΣΘΣΑ ΣΩΝ ΦΑΕΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΣΘΝ ΣΕΛΙΚΘ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΟΜΕΝΩΝ 

 

Σι ςυντελεςτζσ βαρφτθτασ τθσ Ειδικισ Φάςθσ Χπουδϊν ςτθν τελικι βακμολογία, διαμορφϊνονται 

από τουσ επιμζρουσ κφκλουσ εκπαίδευςθσ που περιλαμβάνει, ωσ εξισ: 

Φάςθ πουδϊν 

υντελεςτισ 

Βαρφτθτασ ςτθν 

Σελικι Βακμολογία 

Ξοινι Φάςθ Χπουδϊν 30% 

Φάςθ Εξειδίκευςθσ (Α και Β Φάςθ) 45% 

Υρακτικι Εκπαίδευςθ 10% 

Ψελικζσ Εργαςίεσ 15% 
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11 ΠΑΡΑΡΣΘΜΑΣΑ 

11.1 ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ 1: ΑΡΧΙΚΟΠΟΙΘΘ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΩΡΘΕΙ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

ΠΟΤΔΩΝ 

Χτισ παραγράφουσ που ακολουκοφν δίνονται πλθροφορίεσ για τον αρχικό ςχεδιαςμό και τισ 

ανακεωριςεισ του προγράμματοσ ςπουδϊν τθσ ΕΧΔΔΑ. Αρχικά δίνεται θ ςφνκεςθ των ομάδων για τθν 

αρχικοποίθςθ του προγράμματοσ τθσ 26θσ  εκπαιδευτικισ ςειράσ και μετά οι ανακεωριςεισ οι οποίεσ 

οδιγθςαν ςτθν παροφςα μορφι. 

ΑΡΧΙΚΟΠΟΙΘΘ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΘ 26Θ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΘ ΕΙΡΑ 

Για τισ ανάγκεσ τθσ 26θσ εκπαιδευτικισ ςειράσ, αναςχεδιάςτθκε και αναμορφϊκθκε το Υρόγραμμα 

Χπουδϊν τθσ Ε.Χ.Δ.Δ.Α. - κατά το μζροσ που αυτό κρίκθκε αναγκαίο - και ςυγκροτικθκε Σμάδα Εργαςίασ12, 

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.  

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

Δθμόςιασ Διοίκθςθσ προτάκθκαν από τα Ωπουργεία και τισ υπθρεςίεσ που κατά κφριο λόγο ςυνδζονται με 

τα Ψμιματα Εξειδίκευςθσ τθσ Ε.Χ.Δ.Δ.Α. 

Ψα μζλθ τθσ επιτροπισ είναι τα ακόλουκα:  

1. Υαναγιϊτθσ Οιαργκόβασ, Ξακθγθτισ ςτο Ψμιμα Σικονομικϊν Επιςτθμϊν τθσ Χχολισ Σικονομίασ, 

Διοίκθςθσ και Υλθροφορικισ του Υανεπιςτθμίου Υελοποννιςου 

2. Ρικόλαοσ-Ξομνθνόσ Χλζπασ, Ξακθγθτισ Υεριφερειακισ Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ ςτο Ψμιμα 

Διοικθτικισ Επιςτιμθσ και Δθμόςιου Δικαίου του Εκνικοφ και Ξαποδιςτριακοφ Υανεπιςτθμίου 

Ακθνϊν,  

3. Γεϊργιοσ Υιερράκοσ, Ξακθγθτισ ςτο Ψμιμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων και Διευκυντισ του Ψομζα 

Ξοινωνικισ Υολιτικισ ςτο Υανεπιςτιμιο Δυτικισ Αττικισ 

4. Λωάννθσ Χαραλαμπίδθσ, Ξακθγθτισ του Υανεπιςτθμίου Αιγαίου, ςτο Ψμιμα Πθχανικϊν 

Υλθροφοριακϊν και Επικοινωνιακϊν Χυςτθμάτων τθσ Υολυτεχνικισ Χχολισ 

                                                           
12

 Ωπ’ αρ. 3346/30.7.2020 Απόφαςθ του Υροζδρου του Ε.Ξ.Δ.Δ.Α. (Α.Δ.Α.:ΨΠΑΦ4691Φ0-Σ68) 
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5. Ανδρζασ Υαπαςτάμου, Αναπλθρωτισ Ξακθγθτισ Ευρωπαϊκισ Σικονομίασ ςτο Ψμιμα Διεκνϊν και 

Ευρωπαϊκϊν Χπουδϊν του Υαντείου Υανεπιςτθμίου 

6. Ρικόλαοσ Ψηιφάκθσ, Αναπλθρωτισ Ξακθγθτισ Διεκνϊν Χχζςεων ςτο Ψμιμα Υολιτικισ Επιςτιμθσ και 

Διεκνϊν Χχζςεων του Υανεπιςτθμίου Υελοποννιςου 

7. Λωςιφ Υλυμάκθσ, Επίκουροσ Ξακθγθτισ Δθμόςιασ Υολιτικισ ςτο Ψμιμα Υολιτικισ Επιςτιμθσ και 

Διεκνϊν Χχζςεων του Υανεπιςτθμίου Υελοποννιςου 

8. Ανδρζασ Φερϊνασ, Επίκουροσ Ξακθγθτισ ςτο Ψμιμα Ξοινωνικισ και Εκπαιδευτικισ Υολιτικισ του 

Υανεπιςτθμίου Υελοποννιςου 

9. Λωάννθσ Χπθλιωτόπουλοσ, Υροϊςτάμενοσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Διοίκθςθσ  Ανκρϊπινου Δυναμικοφ 

του Ωπουργείου Εςωτερικϊν 

10. Ξωνςταντίνοσ Γεϊρμασ, Γενικόσ Διευκυντισ Υαροχϊν του Σργανιςμοφ Υρονοιακϊν Επιδομάτων και 

Ξοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ (Σ.Υ.Ε.Ξ.Α.) 

11. Υαραςκευι Κεοφίλου, Υροϊςταμζνθ Γενικισ Διεφκυνςθσ Ωπθρεςιϊν Ωγείασ ςτο Ωπουργείο Ωγείασ 

12. Αντϊνιοσ Οιανόσ, Υροϊςτάμενοσ Γενικισ Διεφκυνςθσ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Υροδικαςτικϊν 

Υροςφυγϊν 

13. Δθμιτρθσ Απίςτουλασ, Διευκυντισ Λνςτιτοφτου Επιμόρφωςθσ του Εκνικοφ Ξζντρου Δθμόςιασ 

Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ 

14. Λωάννθσ Λωαννίδθσ, Υροϊςτάμενοσ Διεφκυνςθσ ςτο Διμο Ποςχάτου-Ψαφρου 

15. Χτζφανοσ Ξαβαλλιεράκθσ, Διευκυντισ του Πουςείου τθσ Υόλθσ των Ακθνϊν. 

16. Αντϊνιοσ Ξατεπόδθσ, Χφμβουλοσ ΣΕΩ Α’ - Υροϊςτάμενοσ Διεφκυνςθσ Β8 Επιχειρθματικισ Ανάπτυξθσ 

του Ωπουργείου Εξωτερικϊν 

17. Διονφςιοσ Ξοντογιϊργθσ, ςτζλεχοσ Ωπουργείου Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ 

18. Γεϊργιοσ Χυμεωνίδθσ, Εκτελεςτικό Πζλοσ Χυμβουλίου τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ «Εκνικι 

Αναλογιςτικι Αρχι». 

Ψα μζλθ τθσ Σμάδασ Εργαςίασ, κατά τθν εκπόνθςθ του προγράμματοσ ςπουδϊν, ςυνεργάςτθκαν με 

τουσ Ωπευκφνουσ Χπουδϊν και Ζρευνασ τθσ Ε.Χ.Δ.Δ.Α., όπωσ είχαν οριςτεί ςυντονιςτζσ/ριεσ των Ψμθμάτων 

Εξειδίκευςθσ με απόφαςθ του Υροζδρου του Ε.Ξ.Δ.Δ.Α., ιτοι : 

1. Για το Ψμιμα Γενικισ Διοίκθςθσ : Δάφνθ Οεβαντι 

2. Για το Ψμιμα Αναπτυξιακϊν και Υεριφερειακϊν Υολιτικϊν : Χοφία Δθμουλά 
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3. Για το Ψμιμα Διοίκθςθσ Ωπθρεςιϊν Ωγείασ Ξαι Ξοινωνικισ Φροντίδασ-Υρόγραμμα Διοίκθςθσ 

Ωπθρεςιϊν Ωγείασ : Χαράλαμποσ Υλατισ 

4. Για το Ψμιμα Διοίκθςθσ Ωπθρεςιϊν Ωγείασ Ξαι Ξοινωνικισ Φροντίδασ-Υρόγραμμα Διοίκθςθσ 

Ωπθρεςιϊν Ξοινωνικισ Φροντίδασ : Χαράλαμποσ Υλατισ 

5. Για το Ψμιμα Εμπορικϊν και Σικονομικϊν Ωποκζςεων : Φωτεινι Ξομςζλθ 

6. Για το Ψμιμα Διεκνϊν και Εμπορικϊν Ωποκζςεων : Αγγελικι Ππουρμποφλθ 

7. Για το Ψμιμα Υολιτιςτικισ Διοίκθςθσ : Γεϊργιοσ Υαπαγεωργίου 

8. Για το Ψμιμα Ψθφιακισ Υολιτικισ : Αναςταςία Υαπαςτυλιανοφ 

Αξιoλογιτριεσ των παραδοτζων τθσ ομάδασ εργαςίασ ορίςτθκαν θ Λςμινθ Ξριάρθ,  Ξακθγιτρια 

Χυνταγματικοφ Δικαίου του Ψμιματοσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ του Υαντείου Υανεπιςτθμίου και θ Ανατολι 

Ξοηάρθ, Υροϊςταμζνθ τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Σικονομικϊν και Διοικθτικϊν Ωπθρεςιϊν του Εκνικοφ 

Ξζντρου Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ. 

 

Υροςτικζμενθ αξία ςτο Υρόγραμμα Χπουδϊν προςδόκθκε, με τθ ςυμμετοχι των κάτωκι Γενικϊν 

Γραμματζων, ωσ εμπειρογνωμόνων ςε ηθτιματα αιχμισ για το επιτελικό κράτοσ: 

1. Χτυλιανόσ - Λωάννθσ Ξουτνατηισ, Γενικόσ Γραμματζασ Ρομικϊν και Ξοινοβουλευτικϊν Κεμάτων 

2. Οεωνίδασ Χριςτόπουλοσ, Γενικόσ Γραμματζασ Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ και Απλοφςτευςθσ 

Διαδικαςιϊν 

3. Υαναγιϊτθσ Υρεηεράκοσ, Γενικόσ Γραμματζασ Δθμόςιασ Ωγείασ 

Θ Σμάδα Εργαςίασ, προκειμζνου να υποβάλει προτάςεισ για τθν αναμόρφωςθ του Υρογράμματοσ 

Χπουδϊν, μελζτθςε τα προθγοφμενα προγράμματα ςπουδϊν τθσ Ε.Χ.Δ.Δ.Α. ςτθ διαχρονικι τθσ εξζλιξθ. 

Πελζτθςε, επίςθσ, τισ αξιολογιςεισ των ςπουδαςτϊν/ςτριϊν και των διδαςκόντων/ουςϊν των τελευταίων 

τριϊν εκπαιδευτικϊν ςειρϊν, που διζκεταν Ψμιματα Εξειδίκευςθσ παρόμοια με τθσ τρζχουςασ ςειράσ και 

διαβουλεφτθκε με αποφοίτουσ τθσ Ε.Χ.Δ.Δ.Α. 

Ζκτοτε, ζχοντασ υπόψθ πωσ το Υρόγραμμα Χπουδϊν οφείλει να ανταποκρίνεται ςτισ ανάγκεσ και τισ 

απαιτιςεισ τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ και των νομοκετικϊν και κοινωνικϊν εξελίξεων και αναγκϊν, 

επικαιροποιείται και τροποποιείται αναλόγωσ. 
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΘΘ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΔΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΘ 27Θ ΚΑΙ 28Θ ΕΙΡΑ 

Για τισ ανάγκεσ εκπαίδευςθσ τθσ 27θσ και 28θσ εκπαιδευτικισ ςειράσ, ςυμπεριλαμβανομζνων των 

ειδικότερων ςυνκθκϊν που δθμιουργοφςε θ πανδθμία του κορωνοιοφ, ζγιναν μικρισ ζκταςθσ 

προςαρμογζσ ςτο πρόγραμμα ςπουδϊν από τον Διευκυντι και το επιςτθμονικό προςωπικό τθσ ςχολισ. Θ 

ομάδα εργαςίασ για τισ αλλαγζσ αυτζσ αποτελοφνταν από τουσ εξισ: 

 Δθμουλά Χοφία (ΩΧΕ Ψμιματοσ ΑΥΥ) 

 Ηαρταμόπουλοσ Ρίκοσ (ΩΧΕ Ψμιματοσ ΥΔ) 

 Ξοψιδάσ Σδυςςζασ (Επιςτθμονικό Υροςωπικό) 

 Οεβαντι Δάφνθ (ΩΧΕ Ψμιματοσ ΓΔ) 

 Ρικολοποφλου Βάςια  (ΩΧΕ Ψμιματοσ ΔΩΩ) 

 Υαπαγεωργίου Γεϊργιοσ (ΩΧΕ Ψμιματοσ ΔΣΞΥ) 

 Υαπαθλιοφ Ρίκθ (Επιςτθμονικό Υροςωπικό) 

 Υαπαςτυλιανοφ Αναςταςία (ΩΧΕ Ψμιματοσ ΨΥ) 

 Υαςχάλθ Οιάνα (ΩΧΕ Ψμιματοσ ΕΣΩ) 

 Φωφαλίκου Υαναγιϊτα (Επιςτθμονικό Υροςωπικό) 

 Χονδρογιάννθσ Αναςτάςιοσ (ΩΧΕ Ψμιματοσ ΔΕΩ) 

 Φάπτθσ Ακανάςιοσ (Δντισ ΕΧΔΔΑ) 

 

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΘΘ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΔΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΘ 29Θ ΚΑΙ ΔΘΜΙΟΤΡΓΙΑ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΣΩΝ ΝΕΩΝ ΣΜΘΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΣΟΤ ΚΛΑΔΟΤ ΚΠΕΕ 

Για τισ ανάγκεσ τθσ 29θσ εκπαιδευτικισ ςειράσ και για τθν εκπόνθςθ του παρόντοσ προγράμματοσ 

ςπουδϊν, εργάςτθκε το ςφνολο του προςωπικοφ τθσ ςχολισ (όπωσ αναφζρεται ανωτζρω, ςτθν 

επικαιροποίθςθ τθσ 28θσ εκπ ςειράσ), το οποίο επεξεργάςτθκε τισ προτάςεισ από τισ κάτωκι τζςςερισ 

ομάδεσ εργαςίασ, θ οποίεσ ςυςτάκθκαν και ςυγκροτικθκαν με απόφαςθ τθσ Υροζδρου του ΕΞΔΔΑ, κυρίασ 

Υαραςκευισ Δραμαλιϊτθ. 

 

Α. Ομάδα εργαςίασ για τθ διαμόρφωςθ του Προγράμματοσ πουδϊν του Σμιματοσ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ 

και Περιβάλλοντοσ τθσ ΚΘ’ Εκπαιδευτικισ ειράσ τθσ Εκνικισ χολισ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και 

Αυτοδιοίκθςθσ (Ε..Δ.Δ.Α.): 

1. Σδυςςζασ Ξοψιδάσ, Ωπεφκυνοσ Χπουδϊν και Ζρευνασ τθσ Ε.Χ.Δ.Δ.Α., ωσ ςυντονιςτισ 
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2. Χοφία Δθμουλά, Ωπεφκυνθ Χπουδϊν και Ζρευνασ τθσ Ε.Χ.Δ.Δ.Α. 

3. Απόςτολοσ Υολφμεροσ, Υροϊςτάμενοσ τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Ψροφίμων του 

Ωπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Ψροφίμων. 

4. Ξωνςταντίνοσ Δθμόπουλοσ, Υροϊςτάμενοσ τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Υεριβαλλοντικισ Υολιτικισ του 

Ωπουργείου Υεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ. 

Ωσ εμπειρογνϊμονεσ αξιολόγθςθσ του παραδοτζου: 

1. Βαςίλειοσ Ξζφθσ, Ξακθγθτισ του Ψμιματοσ Δθμόςιασ Διοίκθςθ του Υαντείου Υανεπιςτθμίου Ξοινωνικϊν 

και Υολιτικϊν Επιςτθμϊν 

2. Λωςιφ Υλυμάκθσ, Επίκουροσ Ξακθγθτισ Δθμόςιασ Υολιτικισ ςτο Ψμιμα Υολιτικισ Επιςτιμθσ και Διεκνϊν 

Χχζςεων του Υανεπιςτθμίου Υελοποννιςου. 

 

Β. Ομάδα εργαςίασ για τθ διαμόρφωςθ του Προγράμματοσ πουδϊν του ΣμιματοσΠολιτιςμοφ και 

Σουριςμοφ τθσ ΚΘ’ Εκπαιδευτικισ ςειράσ τθσ Ε..Δ.Δ.Α. : 

1. Ρικόλαοσ Ηαρταμόπουλοσ, Ωπεφκυνοσ Χπουδϊν και Ζρευνασ τθσ Ε.Χ.Δ.Δ.Α., ωσ ςυντονιςτισ  

2. Χταυροφλα Φωτοποφλου, Διευκφντρια Ρεότερθσ Υολιτιςτικισ Ξλθρονομιάσ, Ωπουργείο Υολιτιςμοφ. 

3. Πάριοσ Ξωςτάκθσ, Γενικόσ Διευκυντισ Χφγχρονου Υολιτιςμοφ, Ωπουργείο Υολιτιςμοφ. 

4. Υαναγιϊτα Διονυςοποφλου, Γενικι Διευκφντρια Ψουριςτικισ Υολιτικισ, Ωπουργείο Ψουριςμοφ. 

5. Ακθνά Χπακουρι, Υροϊςταμζνθ Ωπθρεςιϊν Εξωτερικοφ, Ελλθνικόσ Σργανιςμόσ Ψουριςμοφ. 

6. Δζςποινα Ψαμανίδθ, Υροϊςταμζνθ τθσ Χχολισ εναγϊν Ακινασ. 

Ωσ εμπειρογνϊμονεσ αξιολόγθςθσ του παραδοτζου: 

1. Αριςτείδθσ Υαπαγρθγορίου, Ξακθγθτισ Υανεπιςτιμιου Δυτικισ Αττικισ. 

2. Υζτροσ Ξαλαντϊνθσ, Ξακθγθτισ Υανεπιςτθμίου Δυτικισ Αττικισ 

 

Γ. Ομάδα εργαςίασ για τθ διαμόρφωςθ του Προγράμματοσ πουδϊν του Ειδικοφ Προγράμματοσ 

Εκπαίδευςθσ πουδαςτϊν/ ςτριϊν τθσ Εκνικισ χολισ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ 

(Ε..Δ.Δ.Α.) για τθν ζνταξθ ςτον Κλάδο Π.Ε. Επιτελικϊν τελεχϊν. 

1. Αγγελικι Ελευκεράκθ, Υροϊςταμζνθ του Ψμιματοσ Χυντονιςμοφ Εκπαιδευτικοφ Ζργου Ε.Χ.Δ.Δ.Α., ωσ 

ςυντονίςτρια 



233 
 

 

2. Βαςιλικι Αναςτοποφλου, Ωπεφκυνθ Χπουδϊν και Ζρευνασ Λνςτιτοφτου Επιμόρφωςθσ/Ε.Ξ.Δ.Δ.Α. 

3. Χτζφανοσ Υολυμενόπουλοσ, Ωπεφκυνοσ Χπουδϊν και Ζρευνασ Λνςτιτοφτου Επιμόρφωςθσ/Ε.Ξ.Δ.Δ.Α. 

4. Υαναγιϊτα Φωφαλίκου (κωδ.ΣΥΧ 015165), Ωπεφκυνθ Υρογραμμάτων Ε.Χ.Δ.Δ.Α.  

Ωσ εμπειρογνϊμονεσ αξιολόγθςθσ του παραδοτζου  : 

1. Βαςίλειοσ Ξζφθσ.  Ξακθγθτισ του Ψμιματοσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ του Υαντείου Υανεπιςτθμίου 

Ξοινωνικϊν και Υολιτικϊν Επιςτθμϊν 

2. Γεϊργιοσ Αλεξανδρόπουλοσ, Επίκουροσ κακθγθτισ του Ψμιματοσ Υλθροφορικισ και Ψθλεπικοινωνιϊν 

ΕΞΥΑ 

3. Παρία Πουςμοφτθ, Δικθγόροσ, εμπειρογνϊμονασ ςε ηθτιματα καλισ νομοκζτθςθσ 

 

 

Δ. Ομάδα Εργαςίασ, για το ςφνολο του προγράμματοσ ςπουδϊν τθσ ΕΔΔΑ: 

1. Χοφία Δθμουλά, Ωπεφκυνθ Χπουδϊν Ζρευνασ τθσ Ε.Χ.Δ.Δ.Α. 

2. Ρικόλαοσ Ηαρταμόπουλοσ, Ωπεφκυνοσ Χπουδϊν και Ζρευνασ τθσ Ε.Χ.Δ.Δ.Α. 

3. Σδυςςζασ Ξοψιδάσ, Ωπεφκυνοσ Χπουδϊν και Ζρευνασ τθσ Ε.Χ.Δ.Δ.Α. 

4. Δάφνθ Οεβαντι, Ωπεφκυνθ Χπουδϊν και Ζρευνασ τθσ Ε.Χ.Δ.Δ.Α. 

5. Βαςιλικι Ρικολοποφλου, Ωπεφκυνθ Χπουδϊν Ζρευνασ τθσ Ε.Χ.Δ.Δ.Α. 

6. Γεϊργιοσ Υαπαγεωργίου, Ωπεφκυνοσ Χπουδϊν Ζρευνασ τθσ Ε.Χ.Δ.Δ.Α. 

7. Αναςταςία Υαπαςτυλιανοφ, Ωπεφκυνθ Χπουδϊν Ζρευνασ τθσ Ε.Χ.Δ.Δ.Α. 

8. Χτυλιανι Υαςχάλθ, Ωπεφκυνθ Χπουδϊν Ζρευνασ τθσ Ε.Χ.Δ.Δ.Α. 

9. Αναςτάςιοσ Χονδρογιάννθσ, Ωπεφκυνοσ Χπουδϊν Ζρευνασ τθσ ΕΧΔΔΑ 

10. Υαναγιϊτα Φωφαλίκου, Ωπεφκυνθ Υρογραμμάτων τθσ Ε.Χ.Δ.Δ.Α. 

Χυντονιςτισ τθσ ομάδασ,  ο Διευκυντισ τθσ Ε.Χ.Δ.Δ.Α. Ακανάςιοσ Φάπτθσ. 

Ωσ εμπειρογνϊμονεσ αξιολόγθςθσ του παραδοτζου  : 

1. Βαςίλειοσ Ξζφθσ, Ξακθγθτισ του Ψμιματοσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ του Υαντείου Υανεπιςτθμίου 

Ξοινωνικϊν και Υολιτικϊν Επιςτθμϊν 

2. Λωςιφ Υλυμάκθσ, Επίκουροσ Ξακθγθτισ Δθμόςιασ Υολιτικισ ςτο Ψμιμα Υολιτικισ Επιςτιμθσ και Διεκνϊν 

Χχζςεων του Υανεπιςτθμίου Υελοποννιςου. 
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