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ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ 
 
 
 ΑΠ Ασκήσεις Πράξης 
 ∆ ∆ιοίκηση 
 ∆Μ ∆ιδακτικές Μονάδες 
 ∆ΟΝΑ Μάθ. ∆ιοίκησης, Οικονοµίας, Νοµοθεσίας  
  και Ανθρωπιστικών σπουδών 
 Ε Εργαστήριο 
 ΕΥ Επιλογής Υποχρεωτικό 
 Θ Θεωρία 
 ΜΓΥ Μάθηµα Γενικής Υποδοµής 
 ΜΕ Μάθηµα Ειδικότητας 
 ΜΕΥ Μάθηµα Ειδικής Υποδοµής 
 ΠΑ Προγραµµατισµός – Ανάπτυξη 
 Υ Υποχρεωτικό 
 
 
 
 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ Ι∆ΡΥΜΑΤΑ 
 
 
1. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΤΕΙ 
 
 
Με το νόµο πλαίσιο 1404/83 (Φ.Ε.Κ. 173 ΤΑ/24.11.83) ιδρύθηκαν τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά 
Ιδρύµατα (ΤΕΙ) τα οποία ανήκουν στην τριτοβάθµια εκπαίδευση. Τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά 
Ιδρύµατα είναι νοµικά πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου και αυτοδιοικούνται. 
 
Η εποπτεία του Κράτους ασκείται από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων. 
 
Τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα διακρίνονται σαφώς ως προς το ρόλο και την κατεύθυνση 
των ιδίων και των αποφοίτων τους και ως προς το περιεχόµενό τους και τους τίτλους σπουδών 
από τα Πανεπιστήµια. 
 
Η αποστολή τους είναι : 
 
α. Να παρέχουν θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση, επαρκή για την εφαρµογή επιστηµονικών, 
τεχνολογικών, καλλιτεχνικών ή άλλων γνώσεων και δεξιοτήτων στο επάγγελµα. 
 
β. Να συµβάλλουν στη δηµιουργία υπεύθυνων πολιτών, ικανών να συνεισφέρουν ως στελέχη 
εφαρµογής στα πλαίσια του δηµοκρατικού προγραµµατισµού στην οικονοµική, κοινωνική και 
πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας. 
γ. Να συµβάλλουν στον επαγγελµατικό προσανατολισµό, τόσο των φοιτητών τους, όσο και των 
νέων γενικότερα. 
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δ. Να διατηρούν αµφίδροµη σχέση µε τις αντίστοιχες παραγωγικές µονάδες και τους 
οργανωµένους κλάδους της οικονοµίας της περιφέρειας τους. 
 
ε. Να συνεργάζονται µεταξύ τους ή µε άλλα εκπαιδευτικά ή τεχνολογικά Ιδρύµατα ή φορείς ή 
υπηρεσίες του εσωτερικού ή του εξωτερικού, για την επίτευξη της αποστολής τους. 
 
στ. Να υπηρετούν την ανάγκη για συνεχή εκπαίδευση των αποφοίτων τους και για διαρκή  
επιµόρφωση του Ελληνικού λαού. 
 
ζ. Να ενηµερώνουν την κοινή γνώµη για την πορεία πραγµατοποίησης των στόχων τους. 
 
η. Να συντονίζουν τις επιδιώξεις τους µε εκείνες των Πανεπιστηµίων στην κοινή προσπάθεια για 
µια αυτοδύναµη οικονοµική ανάπτυξη του τόπου. 
 
θ. Να παίρνουν µέρος σε ερευνητικά προγράµµατα πάνω σε θέµατα εφαρµογής της τεχνολογίας. 
 
 
2. ΟΡΓΑΝΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΙ 
 
 
α Η ΣYNEΛEYΣH. Αποτελεί το ανώτατο κυρίαρχο όργανο του ΤΕΙ. 
 
β. Το ΣYMBOYΛIO. Υλοποιεί τις αποφάσεις της Συνέλευσης και αποφασίζει για θέµατα 
λειτουργίας και ∆ιοίκησης. 
 
γ. Ο ΠPOE∆POΣ. Εκπροσωπεί το ΤΕΙ και το διοικεί σε συνεργασία µε το Συµβούλιο και ασκεί τις 
αρµοδιότητες που του παρέχει ο νόµος. 
.  
δ. ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΙ Είναι υπεύθυνοι για τα εκπαιδευτικά θέµατα του Ιδρύµατος και επικουρούν 
στα καθήκοντά του τον Πρόεδρο και τον αναπληρώνουν σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος. 
 
ε. Ο ΓENIKOΣ ΓPAMMATEAΣ. Προίσταται των ∆ιοικητικών Υπηρεσιών. 
Στη συνέλευση και το Συµβούλιο υπάρχει αναλογική εκπροσώπηση των φοιτητών. Η συγκρότηση, 
λειτουργία και οι αρµοδιότητες των οργάνων ∆ιοίκησης  του ΤΕΙ καθορίζονται στο θεσµικό νοµικό 
πλαίσιο που διέπει την ίδρυση και λειτουργία των ΤΕΙ της χώρας και περιγράφεται συνοπτικά στο 
γενικό οδηγό σπουδών του ΤΕΙ. 
 
3. ΟΡΓΑΝΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 
 
α. Συµβούλιο. Συγκροτείται από το ∆ιευθυντή της Σχολής, τους  Προϊσταµένους των τµηµάτων και 
εκπροσώπους των φοιτητών. Το Συµβούλιο αποτελεί το ανώτατο όργανο ∆ιοίκησης της Σχολής. Η 
εκλογή των µελών του, ο τρόπος λειτουργίας του και οι αρµοδιότητές του καθορίζονται από το 
εκάστοτε θεσµικό πλαίσιο των ΤΕΙ. 
β. ∆ιευθυντής. Προΐσταται  της Σχολής και την εκπροσωπεί στο Συµβούλιο του ΤΕΙ του οποίου 
και είναι µέλος. Συγκαλεί και καθορίζει την ηµερήσια διάταξη του Συµβουλίου Σχολής και 
συντονίζει τα τµήµατα µε βάση τις αρµοδιότητες που του παρέχει ο νόµος. 
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4. ΟΡΓΑΝΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
 
α. Γενική Συνέλευση. Συγκροτείται από το Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΠ) του τµήµατος και 
εκπροσώπους των φοιτητών  σε ποσοστό 40% του αριθµού των µελών του ΕΠ. Αποτελεί το 
ανώτατο όργανο ∆ιοίκησης του τµήµατος. 
 
β. Συµβούλιο. Συγκροτείται από τον προϊστάµενο του Τµήµατος, τους υπευθύνους των Τοµέων 
και έναν εκπρόσωπο των φοιτητών. Υλοποιεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης (ΓΣ) και 
ασκεί άλλες αρµοδιότητες που του παρέχει ο νόµος. 
 
γ. Προϊστάµενος. Προΐσταται του τµήµατος, συγκαλεί και προεδρεύει του Συµβουλίου και της ΓΣ 
καθορίζοντας την ηµερήσια διάταξη στα όργανα αυτά. Έχει αρµοδιότητες εποπτείας και διοίκησης 
στη λειτουργία του τµήµατος σύµφωνα µε το νόµο. Συµµετέχει και εκπροσωπεί το τµήµα στο 
Συµβούλιο Σχολής και συνεργάζεται µε το ∆ιευθυντή και τους υπεύθυνους των οµάδων 
µαθηµάτων (εάν υπάρχουν) για διοικητικά και εκπαιδευτικά θέµατα του Τµήµατος. 
δ. Τοµείς. Με βάση το υφιστάµενο θεσµικό πλαίσιο κάθε τµήµα Α.Τ.Ε.Ι. διαιρείται σε δύο ή τρείς 
Τοµείς. Κάθε Τοµέας αντιστοιχεί σε συγκεκριµένο επιστηµινικό και τεχνολογικό πεδίο και  
διοικείται από έναν υπεύθυνο (Τοµεάρχης) µέλος του ΕΠ του Τοµέα και τη Συνέλευση του Τοµέας 
που αποτελείται από το ΕΠ και εκπρόσωπο των φοιτητών. Οι τοµεάρχες εκπροσωπούν τους 
Τοµείς στο Συµβούλιο του Τµήµατος στο οποίο συµµετέχουν µαζί µε τον Προϊστάµενο. 
 
Τα µέλη του ΕΠ που συµµετέχουν στα όργανα ∆ιοίκησης του ΤΕΙ, Σχολής και Τµήµατος 
αναδεικνύονται µε εκλογές κάθε 3 χρόνια ενώ οι εκπρόσωποι των φοιτητών µέσω των φοιτητικών  
εκλογών σύµφωνα µε το καταστατικό των φοιτητικών συλλόγων και τον κανονισµό λειτουργίας 
του ΤΕΙ. 
Μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών συγκρότησης και λειτουργίας όλων των οργάνων 
∆ιοίκησης του νέου Τµήµατος αρµόδιοι για επίλυση οποιουδήποτε θέµατος και παροχή των 
αντίστοιχων πληροφοριών είναι κατά σειρά οι  εξής : 

1. Ο Προϊστάµενος του Τµήµατος   
2. Ο ∆ιευθυντής της Σχολής 
3. Ο Υπεύθυνος υπάλληλος Γραµµατειακής στήριξης του Τµήµατος. 
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Α. ΠΛHPOΦOPIEΣ ΓIA TO I∆PYMA 
 
Α.1 TO I∆PYMA 
 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ Ι∆ΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
Αντικάλαµος 241 00 Καλαµάτα 
Ελλάδα 
Tηλ:  +30 - 27210- 45100 
Fax: +30 - 27210 - 45200, 69047 
Website: www.teikal.gr 
E-mail: lib@teikal.gr 
 
 
 
 
Τηλέφωνα :+30 27210:  
 
Τηλ. Κέντρο: 45100 
Κεντρικό Fax: 45200 
Πρόεδρος: 45101 
Αντιπρόεδρος: 45102 
∆/ντής Σχολής: 45198 
Προϊστάµενος Τµήµατος: 45215 
Κεντρική Γραµµατεία: 45223 
Γραµµατεία Τµήµατος: 45123 
Γραφείο ∆ιασύνδεσης: 45171 
Φοιτητική  Λέσχη: 45290 
Βιβλιοθήκη: 45196 
 
 
A.4. Πληροφορίες για το ΤΕΙ Καλαµάτας  
 
Α.4.1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 
Η Καλαµάτα, πόλη της Πελοποννήσου, πρωτεύουσα του Νοµού Μεσσηνίας, αποτελεί την ένατη 
σε πληθυσµό πόλη της Ελλάδας και τη δεύτερη, µετά την Πάτρα, της Πελοποννήσου (1000 
περίπου τετρ.χλµ., 55.000 κάτοικοι). 
Είναι χτισµένη στο µυχό του Μεσσηνιακού Κόλπου και αποτελεί το σηµαντικότερο λιµάνι της 
νότιας Πελοποννήσου, από το οποίο εξάγονται κυρίως ελαιόλαδο, ελιές, σταφίδες και σύκα τα 
οποία αποτελούν και τα σηµαντικότερα, τόσο από άποψη ποιότητας όσο και από άποψη 
ποσότητας, παραγόµενα προϊόντα όχι µόνο της Καλαµάτας αλλά και ολόκληρου του νοµού και της 
ευρύτερης περιοχής. 
Επίσης η Καλαµάτα αποτελεί και αξιόλογο Βιοµηχανικό και Βιοτεχνικό κέντρο. Στην πόλη 
λειτουργεί η καπνοβιοµηχανία «Καρέλια» µια από τις µεγαλύτερες της Ελλάδας και της 
Βαλκανικής, ενώ δραστηριοποιείται στην ευρύτερη περιοχή µια σειρά βιοµηχανικών µονάδων που 
επεξεργάζονται κυρίως τα γεωργικά προϊόντα της περιοχής.  



 
8

Πόλη µε πλούσια εµπορική, τραπεζική και βιοµηχανική παράδοση, π Καλαµάτα διατηρεί ακόµα τη 
σηµασία της ως του µεγαλύτερου κέντρου της νοτιοδυτικής Ελλάδας.  
Η Καλαµάτα έχει παράλληλα µια πλούσια πορεία σε πολιτισµό και ιστορία, που καταγράφεται 
από την εποχή του Οµήρου συνεχώς µέχρι σήµερα. Αρχικά η Καλαµάτα, κατά το 120 αιώνα π.Χ. 
ονοµαζόταν «Φαραί» και οι κάτοικοι «Φαραιάται». Ήταν χτισµένη στις όχθες του ποταµού 
Νέδοντα, απλωνόταν γύρω από το Κάστρο και κατόπιν επεκτάθηκε στη γύρω περιοχή. Σύµφωνα 
µε την τοπική παράδοση την ίδρυσε ο µυθικός ήρωας Φάρις, γιος του Ερµή και της Φυλοδάµειας. 
Μάλιστα υπήρξε µια από τις πόλεις που ο Αγαµέµνονας έδινε ως προίκα στην κόρη του. Κατά 
τους οµηρικούς χρόνους βασιλιάς της ήταν ο ∆ιοκλής, γιος του Αντιλόχου και εγγονός του 
Αλφειού. Το 39 π.Χ. λεηλατήθηκε από τον Κόκωνα και τον Φαρνάβαζο. Ο Ρωµαίος αυτοκράτορας, 
Οκτάβιος, την εκχώρησε στους Λακεδαιµονίους µαζί µε τις πόλεις Αβία και Θουρία, ενώ κατόπιν ο 
αυτοκράτορας Τιβέριος αναγνώρισε τις πόλεις αυτές και πάλι ως ανεξάρτητες. Στη θέση τους είναι 
η σηµερινή Καλαµάτα.  
Αργότερα, γνωστή µε το όνοµα  Καλάµαι, υπήρξε κώµη, της οποίας η θέση είναι άγνωστη, το 
πιθανότερο - σύµφωνα µε τους ιστορικούς - είναι ότι βρισκόταν κοντά στο χωριό Γιάννιτσα που 
βρίσκεται ανατολικά της σηµερινής πόλης της Καλαµάτας. Στη Γιάννιτσα έχουν βρεθεί περίφηµα 
ευρήµατα µυκηναϊκών και ιστορικών χρόνων, τα οποία κάνουν τους ιστορικούς να καταλήγουν 
στο παραπάνω συµπέρασµα. Το 217 π.Χ. αναφέρεται ότι σπαρτιάτικος στρατός κατέλαβε µε 
προδοσία την κώµη Καλάµαι. Στην εποχή της Φραγκοκρατίας, η Καλαµάτα ήταν έδρα µιας από τις 
δώδεκα βαρονίες της Πελοποννήσου και παραχωρήθηκε ως τιµάριο στο Γοδεφρείδο 
Βιλεαρδουίνο, ο οποίος την οχύρωσε µε τα, ως σήµερα σωζόµενα σε καλή  
Κατάσταση, τείχη του φρουρίου. Αργότερα η Καλαµάτα άλλαξε πολλούς ηγεµόνες, µέχρι το 1459, 
που κατέλαβαν ολόκληρη την Πελοπόννησο οι Τούρκοι.  

Στον Τουρκοβενέτικο πόλεµο, η Καλαµάτα έγινε το κέντρο των πολεµικών συγκρούσεων, µε το 
επισκευασµένο από τους Βενετούς στρατηγικό κάστρο της. Το 1715, µε την ήττα της Βενετίας, την 
κυρίευσαν οι Τούρκοι, οι οποίοι της παραχώρησαν µερικά προνόµια ελευθερίας. Στην 
επανάσταση του 1769, µε την υποκίνηση της Αικατερίνης Β', η Καλαµάτα πρωτοστάτησε µε τον 
Παναγιώτη Μπενάκη, που αναγκάστηκε µετά την αποτυχία του κινήµατος να καταφύγει στο 
ρωσικό στόλο. Στην Ελληνική Επανάσταση είναι η πρώτη ελληνική πόλη, που ελευθερώθηκε από 
τον τουρκικό Ζυγό, όταν στις 23 Μαρτίου 1821 οι πρώτοι επαναστατηµένοι έλληνες 
(Μαυροµιχάλης, Κολοκοτρώνης, κ.α.) έδωσαν όρκο στο ναό των Αγίων Αποστόλων και συνέταξαν 
το πρώτο έγγραφο της Επαναστατηµένης Ελλάδας, τη ∆ιακήρυξη της Μεσσηνιακής Γερουσίας 
«προς τας Ευρωπαϊκάς Αυλάς».  
Κτίρια που µαρτυρούν τη συνεχή πολιτισµική ανάπτυξη της πόλης είναι: Το Ιστορικό και 
Λαογραφικό Μουσείο, στο οποίο εκτίθενται πολύτιµα κειµήλια της Ελληνικής Επανάστασης και 
αντικείµενα της βενετσιάνικης εποχής. Το Αρχαιολογικό Μουσείο που στεγάζεται στο αρχοντικό 
Μπενάκη, που περιέχει κεραµική όλων των εποχών, γλυπτά, ψηφιδωτό δάπεδο ρωµαϊκών 
χρόνων, εικόνες, λαϊκά κεντήµατα και κειµήλια της Επανάστασης. Το Μουσείο της Μητρόπολης 
Μεσσηνίας, που περιέχει εικόνες και εκκλησιαστικά σκεύη αρχαιοτάτων χρόνων. Άλλα κτίρια 
νεοκλασικού ρυθµού είναι το Ζουµπούλειο, το Πανταζοπούλειο, το Μπενάκειο, το Ωδείο, το 
∆ηµαρχείο της πόλης. Τα κτήρια αυτά στεγάζουν το Πνευµατικό Κέντρο, την Πινακοθήκη, τη 
∆ηµοτική Βι6λιοθήκη, τις Σχολές Μουσικής, Εικαστικών Τεχνών και Χορού.  
Τα τελευταία χρόνια η Καλαµάτα παρουσιάζει έντονη αθλητική, πολιτιστική, εµπορική 
δραστηριότητα: ∆ιεθνές Meeting Στίβου Παπαφλέσσεια, Ανθοκοµική/Εµπορική Έκθεση, ∆ιεθνές 
Φεστιβάλ Χορού, ∆ιεθνές Φεστιβάλ Ντοκιµαντέρ κ.λπ. 
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Η Καλαµάτα είναι από τις λίγες πόλεις που συνδυάζουν αρµονικά το βουνό µε τη θάλασσα. Η 
καταγάλανη θάλασσα µε τις αµµώδεις και πετρώδεις παραλίες της, κάθε χρόνο αποσπά το 
βραβείο των καθαρότερων ακτών από την Ευρωπαϊκή Ένωση και αποτελεί πόλο έλξης των 
παραθεριστών. Από την άλλη µεριά απλώνεται η καταπράσινη οµορφιά του περίφηµου Ταϋγέτου, 
τον οποίο οµορφαίνουν η πλούσια βλάστηση, τα φαράγγια του Ριντόµου και του Βυρού καθώς και 
τα γραφικά χωριά της Αρτεµισίας και Αλαγονίας, όπως το Καρβέλι, ο Λαδάς, η Νέδουσα, οι 
Πηγές. Αξίζει να σηµειωθεί ότι ο Ταϋγετος αποτελεί ένα από τα τέσσερα µοναδικής οµορφιάς 
δάση µαύρης  πεύκης της Ευρώπης.  
Ο επισκέπτης της Καλαµάτας έχει αµέτρητες δυνατότητες ψυχαγωγίας, καθώς υπάρχουν 
πολυάριθµα εστιατόρια, γραφικές ψαροταβέρνες, cafés, bars, κέντρα ζωντανής µουσικής κ.λπ. τα 
οποία καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις για κάθε είδους διασκέδαση. Ακόµα υπάρχουν 
αρκετά καταστήµατα τα οποία καλύπτουν κάθε καταναλωτική ανάγκη και αξιοσηµείωτα είναι τα 
καταστήµατα που πωλούν τα παραδοσιακά «µεταξωτά µαντήλια Καλαµών».  
Η µετάβαση στην Καλαµάτα είναι δυνατή µε κάθε τρόπο. Το συνεχώς βελτιούµενο οδικό δίκτυο, το 
αεροδρόµιο, που βρίσκεται πολύ κοντά στην πόλη, ο σιδηροδροµικός σταθµός και το λιµάνι της, 
συνδέουν την Καλαµάτα και το νοµό Μεσσηνίας µε την υπόλοιπη Ελλάδα αλλά και όλο τον κόσµο.  

Το ήπιο κλίµα της περιοχής, οι σπάνιες οµορφιές της, η ζεστή φιλοξενία των κατοίκων, η ιστορία 
και οι παραδόσεις σε συνδυασµό µε τον δυναµισµό και τη σύγχρονη φυσιογνωµία της πόλης της 
Καλαµάτας την κάνουν ιδιαίτερα ελκυστική.  

 
Α.4.2.ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 
Το ΤΕΙ Καλαµάτας είναι ένα από τα 15 συνολικά αντίστοιχα Τεχνολογικά Ιδρύµατα τα οποία 
λειτουργούν στην ελληνική επικράτεια. Αποτελεί το πιο σηµαντικό και δυναµικά αναπτυσσόµενο 
κέντρο διδασκαλίας και έρευνας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.  

Το ΤΕΙ Καλαµάτας ξεκίνησε τη λειτουργία του µε βάση το Π∆ 94/1988 ως παράρτηµα του ΤΕΙ 
Πάτρας. Το πρώτο τµήµα του παραρτήµατος ήταν το Τµήµα Ηλεκτρολογίας το οποίο λειτούργησε 
κατά το εαρινό εξάµηνο του ακαδηµαϊκού έτους 1987-1988.  
Με το Π∆ 502/1989/ΦΕΚ215/3.10.1989/τ.Α΄καταργήθηκε το παράρτηµα Καλαµάτας του ΤΕΙ 
Πάτρας και ιδρύθηκε το ΤΕΙ Καλαµάτας µε τις εξής δύο Σχολές:  

1. Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας 

2. Σχολή ∆ιοίκησης και Οικονοµίας 
 
Καθεµιά από τις Σχολές του ΤΕΙ Καλαµάτας περιελάµβανε, από την ίδρυσή της τα εξής τµήµατα:  
 
1. Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας  
1.1. Τµήµα Φυτικής Παραγωγής  

1.2. Τµήµα Θερµοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκοµίας  
2. Σχολή ∆ιοίκησης και Οικονοµίας  
2.1. Τµήµα ∆ιοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας  
2.2. Τµήµα Τοπικής Αυτοδιοίκησης  
 
Τα τµήµατα Φυτικής Παραγωγής και ∆ιοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας λειτούργησαν για 
πρώτη φορά κατά το εαρινό εξάµηνο του ακαδηµαϊκού έτους 1989-1990. Τα Τµήµατα 
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Θερµοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκοµίας και Τοπικής Αυτοδιοίκησης λειτούργησαν για 
πρώτη φορά κατά το Χειµερινό εξάµηνο του ακαδηµαϊκού έτους 1993-1994. 

Με βάση το Νόµο 2525/1997 και την ΥΑ Ε5/1818/6-8-1998 τα δύο τµήµατα της Σχολή Τεχνολογίας 
Γεωπονίας ίδρυσαν ένα Πρόγραµµα Σπουδών Επιλογής µε τίτλο «Τεχνολογίες Ολοκληρωµένης 
Γεωργίας».  
Με το ΦΕΚ/ 179/6.9.1999/τ.Α΄/Π∆ 200/1999 ιδρύθηκαν δύο νέα Τµήµατα στο ΤΕΙ Καλαµάτας, ένα 
ανά Σχολή. Πιο συγκεκριµένα ιδρύθηκαν:  
 
1. Το Τµήµα Τεχνολογίας Γεωργικών Προϊόντων στη Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας µε έναρξη 
της λειτουργίας του, το Χειµερινό εξάµηνο του ακαδηµαϊκού έτους 2000-2001 και,  
2. Το Τµήµα Χρηµατοοικονοµικής και Ελεγκτικής στη Σχολή ∆ιοίκησης και Οικονοµίας µε 
έναρξη της λειτουργίας του από το Χειµερινό εξάµηνο του ακαδηµαϊκού έιους1999-2000. 
 
Με βάση το Π∆ 211/ΦΕΚ 189/14-10-2004/τ.Α΄ ιδρύθηκε το Τµήµα Τεχνολογίας Πληροφορικής 
και Τηλεπικοινωνιών ως παράρτηµα του ΤΕΙ Καλαµάτας στην Σπάρτη. Το εν λόγω τµήµα δεν 
ανήκει σε καµία από τις υπάρχουσες Σχολές του Ιδρύµατος. Πρόκειται για τµήµα της Σχολής 
Τεχνολογικών Εφαρµογών. 
 
Συνεχίζοντας την αναπτυξιακή του πορεία το Ίδρυµα, προγραµµατίζει τη περαιτέρω διεύρυνση της 
εκπαιδευτικής βάσης του σε όµορους νοµούς της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Η επέκταση αυτή 
του ΤΕΙ Καλαµάτας θα οδηγήσει στην µετεξέλιξή του σε ΤΕΙ Πελοποννήσου.  

Από την έναρξη της λειτουργίας του ΤΕΙ Καλαµάτας είτε ως παράρτηµα είτε ως αυτόνοµο ίδρυµα 
και µέχρι το 1995 η διοίκησή του ανετίθετο από το ΥΠΕΠΘ είτε σε καθηγητές άλλων ΤΕΙ είτε σε 
εκπαιδευτικό προσωπικό του ιδίου του ΤΕΙ Καλαµάτας. Το 1995 εξελέγη για πρώτη φορά η 
∆ιοίκηση του ΤΕΙ σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στον Νόµο 1404/1983.  

Το Συµβούλιο απαρτίζεται από τον Πρόεδρο, τους Αντιπροέδρους, τους ∆ιευθυντές Σχολών και 
έναν εκπρόσωπο των φοιτητών, ενώ µετέχει και ο Γενικός Γραµµατέας, ο οποίος έχει δικαίωµα 
ψήφου µόνο επί διοικητικών και τεχνικών θεµάτων καθώς και επί θεµάτων ∆ιοικητικού 
Προσωπικού.  
Η Συνέλευση απαρτίζεται από τον Πρόεδρο και τους Αντιπροέδρους, τους ∆ιευθυντές των 
Σχολών, τους Προϊσταµένους των Τµηµάτων, έναν εκπρόσωπο του ∆ιοικητικού Προσωπικού, 
έναν εκπρόσωπο του Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού και εκπροσώπους των φοιτητών σε αριθµό 
ίσο προς το 50% των υπολοίπων µελών της Συνέλευσης πλην του Προέδρου, των Αντιπροέδρων 
και το Γενικό Γραµµατέα.  
Οι Σχολές διοικούνται από τους ∆ιευθυντές και τα Συµβούλια τους, ενώ τα Τµήµατα από τους 
Προϊσταµένους, τα Συµβούλια και τη Γενική τους Συνέλευση.  
Ο αριθµός των φοιτητών του ΤΕΙ Καλαµάτας, αυξανόµενος συνεχώς, ανέρχεται κατά το τρέχον 
έτος σε 8,000 εγγεγραµµένους περίπου. Ο αριθµός αυτός αναµένεται να αυξηθεί σηµαντικά κατά 
τα προσεχή ακαδηµαϊκά έτη µε την ωρίµανση του νεοϊδρυθέντος τµήµατος-παραρτήµατος στη 
Σπάρτη. Οι φοιτητές προέρχονται από όλες τις περιοχές της χώρας αλλά και πολλές φορές από 
άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης µέσω των Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων κινητικότητας.  
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Α.4.3 ΚΤΙΡΙΑΚΗ ΥΠΟ∆ΟΜΗ 
 
Το υπάρχον κτίριο του ΤΕΙ στην πόλη της Καλαµάτας αποπερατώθηκε το 1988. Στο κτίριο αυτό 
στεγάζονται όλες ανεξαιρέτως οι εκπαιδευτικές του δραστηριότητες και όλες οι διοικητικές και οι 
βοηθητικές του Υπηρεσίες. Βρίσκεται στην περιοχή της τέως Κοινότητας Αντικαλάµου, σε 
απόσταση περίπου 6 χιλιοµέτρων από το κέντρο της πόλης της Καλαµάτας (σήµερα η περιοχή του 
Αντικαλάµου αποτελεί τµήµα του ∆ήµου Καλαµάτας). Υπάρχει ειδική συγκοινωνιακή γραµµή µε 
λεωφορεία του αστικού ΚΤΕΛ Καλαµάτας, η οποία εξυπηρετεί τους φοιτητές του ΤΕΙ, ενώ η 
σιδηροδροµική σύνδεση του Ιδρύµατος µε το κέντρο της πόλης (περιαστικός σιδηρόδροµος), είναι 
ήδη πραγµατικότητα. 
Το κτίριο έχει συνολική έκταση, αθροιστικά όλων των ορόφων του, 16.200 τετραγωνικά µέτρα. Το 
οικόπεδο του κτιρίου έχει έκταση 105.000 τετραγωνικά µέτρα. Οι χώροι του κτιρίου είναι επαρκείς 
για την σηµερινή σύνθεση του ΤΕΙ Καλαµάτας ενώ έχει σχεδιασθεί και εγκριθεί από το ΥΠΕΠΘ 
πλήρες κτιριολογικό πρόγραµµα για κάλυψη των αναγκών µε προοπτική τουλάχιστον 10ετίας. Στα 
υφιστάµενα κτίρια υπάρχουν ισόγειοι χώροι, όπου στεγάζονται τα εργαστήρια των δύο σχολών. 
Στους δύο ορόφους υπάρχουν οι αίθουσες διδασκαλίας, γραφεία γραµµατειών και τα γραφεία των 
καθηγητών, ενώ σε ένα χωριστό ισόγειο τµήµα στην είσοδο του κτιρίου στεγάζονται οι διοικητικές 
του υπηρεσίες. Στο τµήµα αυτό βρίσκονται επίσης µία µεγάλη αίθουσα εκδηλώσεων, το 
εστιατόριο και το κυλικείο µε όλες τις βοηθητικές τους εγκαταστάσεις. Τέλος σε ένα χωριστό 
όροφο επάνω από το τµήµα αυτό στεγάζεται η βιβλιοθήκη του ΤΕΙ, η οποία προβλέπεται να 
µεταστεγασθεί σε νέο αυτόνοµο κτίριο συνολικής επιφάνειας, 1950 τ.µ. η κατασκευή του οποίου 
έχει ενταχθεί και εγκριθεί στο Γ΄ ΚΠΣ.  
Στον περιβάλλοντα χώρο του οικοπέδου υπάρχουν εκτάσεις, οι οποίες έχουν κατασκευασθεί 
υπαίθρια εργαστήρια και θερµοκήπια της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας.  
Εκτός από τις καθαρά εκπαιδευτικές δραστηριότητες, διάφοροι χώροι του κτιρίου έχουν διατεθεί 
και για άλλες παράλληλες δραστηριότητες. Υπάρχει πλήρως εξοπλισµένο ιατρείο, αίθουσα 
µουσικής εξάσκησης, αίθουσα για καλλιτεχνική φωτογραφία, γραφείο φοιτητικής λέσχης, γραφεία 
του φοιτητικού συλλόγου, κέντρο διανοµής βιβλίων και εκπαιδευτικών βοηθηµάτων και άλλα. 
Τέλος υπάρχει και ένα µεγάλο κέντρο αναπαραγωγής εγγράφων, όπου εκτυπώνονται όλα τα, 
εκτός των βιβλίων, εκπαιδευτικά βοηθήµατα των µαθηµάτων και των εργαστηρίων.  
Οι εγκαταστάσεις του ΤΕΙ στην Καλαµάτα οριακά µόνο επαρκούν για τη σηµερινή σύνθεσή του 
και γι’ αυτό έχει ξεκινήσει η υλοποίηση ενός ευρύτατου προγράµµατος ανάπτυξης. 
Όσον αφορά το κτιριολογικό πρόγραµµα του Ιδρύµατος, το πρώτο κτίριο που θα ανεγερθεί θα 
είναι ένα σύγχρονο µεγάλο κτίριο βιβλιοθήκης για το οποίο οι µελέτες έχουν ολοκληρωθεί, έχει 
γίνει η προκήρυξη για την κατασκευή του έργου και αναµένεται η επιλογή αναδόχου. Με το κτίριο 
αυτό θα υπάρξει δυνατότητα απεριόριστης, για όλο το προβλεπτό µέλλον, ανάπτυξης της 
βιβλιοθήκης του ΤΕΙ, η οποία πλέον θα µπορέσει να εξελιχθεί σε µείζονα βιβλιοθήκη ολόκληρης 
της Περιφέρειας Πελοποννήσου.  
Στην συνέχεια προγραµµατίζεται η κατασκευή ενός σύνθετου κτιρίου της φοιτητικής λέσχης το 
οποίο έχει ενταχθεί στο Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων και όπου θα δηµιουργηθούν οι 
απαραίτητοι χώροι για εστιατόριο, κυλικείο, ιατρείο και για τις παράλληλες δραστηριότητες των 
φοιτητών (αθλητικές, καλλιτεχνικές), ώστε να υπάρχει έτοιµη υποδοµή για την εξυπηρέτηση όλων 
αυτών των αναγκών, καθώς θα αυξάνεται ο αριθµός των φοιτητών.  
Παράλληλα έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες για την κατασκευή ενός νέου κτιρίου µε πρόσθετες 
αίθουσες διδασκαλίας και εργαστηρίων. Επίσης υπάρχει πρόβλεψη για κατασκευή κτιρίου 
τεχνικής υποστήριξης και συνεδριακού κέντρου.  
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Όσον αφορά την κτιριακή υποδοµή του παραρτήµατος του ΤΕΙ Καλαµάτας στην Σπάρτη 
προβλέπεται η ανέγερση κτιρίου 3,500 τ.µ. σε οικόπεδο 45 στρεµµάτων που παραχώρησε 
πρόσφατα ο ∆ήµος Σπάρτης στο ΤΕΙ στη θέση Κλαδά, λίγα χιλιόµετρα από την πόλη στο δρόµο 
της Τρίπολης. Μέχρις ότου το Τµήµα της Σπάρτης στεγασθεί στο παραπάνω κτίριο, προβλέπεται 
η λειτουργία του στο κτίριο του Εθνικού Ιδρύµατος Νεότητας, εντός της πόλης, όπου οι εργασίες 
ανακαίνισης του κτηρίου από το ΟΣΚ πρόκειται να ξεκινήσουν άµεσα. 
Το πρόβληµα της στέγασης των φοιτητών του ΤΕΙ έχει λυθεί ικανοποιητικά, γιατί η πόλη της 
Καλαµάτας και η ευρύτερη περιοχή διαθέτουν πολλά διαµερίσµατα προς ενοικίαση, πολλά από τα 
οποία µάλιστα είναι για τουριστική θερινή εκµετάλλευση και καθ’ όλη τη διάρκεια του 
ακαδηµαϊκού έτους ενοικιάζονται µε προθυµία από τους ιδιοκτήτες τους σε φοιτητές του ΤΕΙ σε 
λογικές τιµές. Η επιδότηση από το ΤΕΙ του ενοικίου όσων φοιτητών δικαιούνται δωρεάν στέγασης 
και η συγκινητική δραστηριοποίηση των φοιτητικών συλλόγων, οι οποίοι βοηθάνε 
αποτελεσµατικά τους νέους φοιτητές στην εξεύρεση κατοικίας, σε συνδυασµό µε την ζωηρή 
οικοδοµική δραστηριότητα που παρατηρείται στην πόλη, εξασφαλίζουν τη διαµονή των φοιτητών 
σε σύγχρονα διαµερίσµατα και σε λογικές τιµές.  
Επί πλέον, µε στενή συνεργασία του ΤΕΙ και του ∆ήµου Καλαµάτας, κατασκευάζεται και είναι υπό 
αποπεράτωση και ένα κτίριο φοιτητικής εστίας, δυναµικότητας 300 περίπου κλινών. Το κτίριο 
αυτό διαθέτει και διαµερίσµατα ειδικά για φοιτητές µε ειδικές ανάγκες. βρίσκεται στον χώρο του 
νέου ανατολικού κέντρου (περιοχή πρώην στρατοπέδου) της πόλης της Καλαµάτας σε µία πολύ 
ελκυστική περιοχή για την διαµονή φοιτητών, γιατί ο ∆ήµος της Καλαµάτας έχει δηµιουργήσει 
κτίρια και χώρους αναψυχής, καλλιτεχνικών και αθλητικών εκδηλώσεων, καθώς και ένα 
εκτεταµένο πάρκο αξιοποιώντας και αναπλάθοντας την µεγάλη έκταση του πρώην στρατοπέδου. 
Με την βοήθεια και του κτιρίου αυτού προβλέπεται να µην υπάρξει στο προβλεπτό µέλλον κανένα 
πρόβληµα στέγασης για τους φοιτητές του ΤΕΙ.  
 
Α.4.4 ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ  
 
• ΣΙΤΙΣΗ 

Το ΤΕΙ Καλαµάτας παρέχει δωρεάν σίτιση σε φοιτητές που πληρούν συγκεκριµένα εισοδηµατικά 
και κοινωνικά κριτήρια.  
Πέραν αυτού το Συµβούλιο του ΤΕΙ έχει µεριµνήσει ώστε και οι φοιτητές που δε δικαιούνται 
δωρεάν σίτιση, να σιτίζονται δωρεάν µετά τις 14.30, όπως επίσης και κατά το βραδινό γεύµα, εφ' 
όσον δεν προσέρχονται όλοι οι δικαιούχοι κατά το διάστηµα 12:30 - 14:30. Αυτό πρακτικά 
σηµαίνει ότι όλοι οι ενεργοί φοιτητές σιτίζονται δωρεάν µεσηµέρι και βράδυ και µάλιστα µε 
δυνατότητα επιλογής από εναλλακτικά γεύµατα.  

Για να έχουν δικαίωµα οι φοιτητές να σιτίζονται δωρεάν µετά τις 14:30 θα πρέπει να έχουν 
υποβάλλει αίτηση µε τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Τµήµα Σπουδών, Πρακτικής Άσκησης, 
Σταδιοδροµίας & Σπουδαστικής Μέριµνας.  

Απαιτούµενα δικαιολογητικά για σίτιση  
Στην αρχή κάθε εξαµήνου οι φοιτητές που θέλουν δωρεάν σίτιση οφείλουν να υποβάλλουν στο 
Τµήµα Σπουδών, Πρακτικής Άσκησης, Σταδιοδροµίας & Σπουδαστικής Μέριµνας έγγραφη αίτηση 
µε τα παρακάτω δικαιολογητικά.  
1. Αίτηση - χορηγείται από το Τµήµα Σπουδών, Πρακτικής Άσκησης, Σταδιοδροµίας & 

Σπουδαστικής Μέριµνας.  
2. α) Εκκαθαριστικό Σηµείωµα Εφορίας των γονέων, επικυρωµένο της τελευταίας χρονιάς. 
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Αν δεν το έχετε, µπορείτε, αρχικά, να υποβάλετε επικυρωµένο αντίγραφο φορολογικής δήλωσης, 
για να µη χάσετε ης προθεσµίες και αφού το λάβετε να το καταθέσετε. 

β) Σε περίπτωση που ο φοιτητής κάνει δική του φορολογική δήλωση, θα πρέπει να 
υποβάλει επιπροσθέτως και το δικό του εκκαθαριστικό.  
γ) Οι Κύπριοι φοιτητές προσκοµίζουν το αντίστοιχο έγγραφο από το Υπουργείο 
Οικονοµικών της Κύπρου.  
δ) Οι οµογενείς σπουδαστές που δεν κάνουν οι γονείς τους φορολογική δήλωση στην 
Ελλάδα, να προσκοµίσουν βεβαίωση από το Ελληνικό Προξενείο ή από την Ελληνική 
Πρεσβεία της χώρας που διαµένουν, η οποία να αναφέρεται ότι ο πατέρας είναι 
ειδικευµένος ή ανειδίκευτος εργάτης.  

3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης από το ∆ήµο ή Κοινότητα που ανήκετε. 
4. Βεβαίωση σπουδών εάν µέλος της οικογένειας σπουδάζει σε ΑΕΙ ή ΤΕΙ στην Ελλάδα  ή στο 

Εξωτερικό (αν υπάρχει).  
5. Βεβαίωση εγγραφής (για τους νεοεισαχθέντες), ανανέωση εγγραφής (για τους παλιούς 

φοιτητές). Από τις γραµµατείες των Σχολών του ΤΕΙ Καλαµάτας.  
6. Βεβαίωση πολυτεκνίας (εάν υπάρχει).  

Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται κάθε χρόνο, το δεύτερο 15/νθήµερο του Σεπτεµβρίου για τους 
παλιούς φοιτητές, ενώ για τους νέους φοιτητές ταυτόχρονα µε την εγγραφή τους.  
Για το δεύτερο εξάµηνο τα δικαιολογητικά υποβάλλονται το τελευταίο δεκαήµερο του Ιανουαρίου.  
• ∆ΕΛΤΙΟ ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ 
Το ∆ελτίο Ειδικού Εισιτηρίου δίδεται σ' όλους ανεξαρτήτως τους φοιτητές αµέσως µετά την 
εγγραφή τους. Η κάρτα ισχύει για όλο το ακαδηµαϊκό έτος µε µειωµένο εισιτήριο κατά 25% τόσο 
στις αστικές όσο και στις υπεραστικές συγκοινωνίες.  

• ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ  
Στους φοιτητές παρέχεται πλήρης δωρεάν ιατρική, νοσοκοµειακή και φαρµακευτική περίθαλψη 
σύµφωνα µε το Π.∆. 185/1984, σε όσους φοιτητές δεν έχουν άλλη νοσοκοµειακή και φαρµακευτική 
περίθαλψη.  

• ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ  
Υπάρχει πληθώρα υποτροφιών που παρέχονται σε προπτυχιακούς και µεταπτυχιακούς φοιτητές.  
Ανάλογα µε την πηγή χρηµατοδότησης οι υποτροφίες διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:  

 Κρατικές Υποτροφίες και ∆άνεια (ΙΚΥ) 

 Υποτροφίες Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

 Υποτροφίες ∆ιεθνών Οργανισµών.  

 Υποτροφίες Κληροδοτηµάτων και Οργανισµών 

 Υποτροφίες Ξένων Κυβερνήσεων και Πολιτιστικών Ιδρυµάτων.  

 Υποτροφίες Ερευνητικών Ινστιτούτων. 
 

 

 



 
14

Α.4.5 ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΣΗΣ 

 
Η κύρια αποστολή του Γραφείου ∆ιασύνδεσης είναι η υποστήριξη των φοιτητών και αποφοίτων 
του στη διεύρυνση των σπουδών τους, καθώς και η διευκόλυνσή τους στη µετάβαση από το 
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα στην κοινωνία αφού αποτελεί τον συνδετικό κρίκο µεταξύ της 
επιστηµονικής κοινότητας των Ιδρυµάτων Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης και των παραγωγικών 
µονάδων προσφέροντάς τους:  

 Πληροφόρηση σχετικά µε τα διαθέσιµα προγράµµατα σπουδών προπτυχιακών και 
µεταπτυχιακών, τόσο των ελληνικών όσο και των ξένων πανεπιστηµίων, καθώς και για τις 
προϋποθέσεις εισαγωγής στα διάφορα πανεπιστήµια. Επιπλέον, δίνονται πληροφορίες 
για προγράµµατα επαγγελµατικής κατάρτισης και εξειδίκευσης σε νέες τεχνολογίες και 
εκπαιδευτικά σεµινάρια - συνέδρια.  

 Ενηµέρωση σχετικά µε τις προκηρύξεις υποτροφιών και κληροδοτηµάτων που αφορούν 
τις σπουδές στο εσωτερικό και στο εξωτερικό.  

 Την εξυπηρέτηση της πρακτικής άσκησης των φοιτητών σε επιχειρήσεις - οργανισµούς 
σχετικούς µε το αντικείµενο σπουδών τους.  

 Προγράµµατα κινητικότητας φοιτητών και αποφοίτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
(SOCRATES - ERASMUS, LEONARDO DΑ VINCI).  

 Πληροφόρηση για τις διαθέσιµες θέσεις εργασίας και τις προοπτικές επαγγελµατικής 
απασχόλησης καθώς επίσης και για τα επαγγελµατικά τους δικαιώµατα.  

 Μηχανισµούς αµοιβαίας, διαρκούς ενηµέρωσης, καταγραφής αφενός των αναγκών της 
οικονοµίας και αφετέρου των ειδικοτήτων και εξειδικεύσεων των φοιτητών και πτυχιούχων 
για την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση του επιστηµονικού δυναµικού της χώρας καθώς και 
µηχανισµούς συµβουλευτικού χαρακτήρα για τους φοιτητές και πτυχιούχους.  

 Συγκεντρωµένες αγγελίες για νέες θέσεις εργασίας σε επιχειρήσεις καθώς και τις 
προκηρύξεις νέων θέσεων εργασίας στο δηµόσιο τοµέα.  

 Στήριξη κατά τη διαδικασία αναζήτησης εργασίας, όσο και κατά τη διαδικασία υποβολής 
δικαιολογητικών. Επιπλέον το Γραφείο ∆ιασύνδεσης παρέχει σε κάθε ενδιαφερόµενο 
συµβουλές σχετικά µε τον τρόπο σύνταξης ενός βιογραφικού σηµειώµατος ή µιας αίτησης, 
καθώς και για την παρουσία του σε µια συνέντευξη.  

Το Γραφείο ∆ιασύνδεσης αποτελεί τη γέφυρα επικοινωνίας που συνδέει την τριτοβάθµια 
εκπαίδευση µε την αγορά εργασίας, την παραγωγή και την οικονοµία γενικότερα, καθώς µέσα 
από το θεσµό του γραφείου δίνεται η ευκαιρία από τη µια πλευρά στους οικονοµικούς φορείς να 
γνωρίσουν και να εκτιµήσουν τις δυνατότητες των αποφοίτων µας και από την άλλη στους 
φοιτητές να γνωρίσουν τις ανάγκες των ελληνικών εργοδοτικών φορέων σε τεχνολογικό 
προσωπικό και να αντιληφθούν τις τάσεις της αγοράς εργασίας.  
Επίσης το Γραφείο ∆ιασύνδεσης µέσα από διάφορες εκδηλώσεις όπως ηµερίδες, Ηµέρες 
Καριέρας, Ειδικές Εκθέσεις κ.λπ. έχει ως στόχο την προβολή του εκπαιδευτικού και ερευνητικού 
έργου καθώς και των γενικότερων δραστηριοτήτων του ΤΕΙ Καλαµάτας.  
Το Παράρτηµα του ΤΕΙ Καλαµάτας στη Σπάρτη, άρχισε τη λειτουργία του από την 1η Σεπτεµβρίου 
2005. Για την εξυπηρέτηση των φοιτητών του εν λόγω τµήµατος υπάρχει παράρτηµα του Γραφείου 
∆ιασύνδεσης στην πόλη αυτή. 
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Α.4.6 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ 
 

 Στο Τ.Ε.Ι. Καλαµάτας λειτουργεί αυτόνοµα Πολιτιστικός Σύλλογος ο οποίος αποτελεί έναν 
φορέα καλλιτεχνικής έκφρασης και δηµιουργίας. Συγκεκριµένα λειτουργούν οι εξής ερασιτεχνικές 
οµάδες: 

 Θεατρική  
 Χορευτική  
 Μουσική  
 Φωτογραφίας 
 Εικαστικά  

 Κάθε χρόνο πραγµατοποιούνται  πολλές πολιτιστικές εκδηλώσεις από αυτές τις 
καλλιτεχνικές οµάδες, όπως: 

 Θεατρικές παραστάσεις.  
 Εκθέσεις  φωτογραφίας - εικαστικών.  
 Συναυλίες και µουσικές παραστάσεις.  

 
Α.4.7 ΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 
 
Το ΚΞΓ&ΦΑ ιδρύθηκε µε το Ν 2916/2001 (άρθρο 18) ως εκπαιδευτική µονάδα επιπέδου τµήµατος 
ΤΕΙ και υπάγεται στο Συµβούλιο του ΤΕΙ. Σκοπός του Κέντρου είναι η διδασκαλία ξένων γλωσσών 
σύµφωνα µε το πρόγραµµα σπουδών των τµηµάτων.  
 
• Τοµέας Ξένων Γλωσσών  
Το Κέντρο παρέχει µαθήµατα Αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο ειδικότητας σύµφωνα µε το 
πρόγραµµα σπουδών των τµηµάτων. Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα στους σπουδαστές να 
επιλέξουν µια από τις διδασκόµενες ξένες γλώσσες στο ΤΕΙ (Αγγλικά,  Γαλλικά, Ιταλικά) ως 
προαιρετικό µάθηµα. 

 Αγγλικά Ι 
 Αγγλικα ΙΙ 
 Αγγλικά ΙΙΙ 

 
 Γαλλικά Ι 
 Γαλλικά ΙΙ 

 
 Ιταλικά Ι 
 Ιταλικά ΙΙ 

 
• Τοµέας Φυσικής Αγωγής 
Οι αθλητικές δραστηριότητες του ΤΕΙ Καλαµάτας έχουν σκοπό: 
 

 Την εποικοδοµητική ενασχόληση των φοιτητών στον ελεύθερο χρόνο τους  
 Την συµµετοχή σε Πανελλήνια φοιτητικά πρωταθλήµατα και Πανεπιστηµιάδες 

 
Στις εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Καλαµάτας βρίσκονται χώροι κατάλληλα διαµορφωµένοι ώστε να 
πραγµατοποιούνται αθλητικές δραστηριότητες όπως καλαθοσφαίριση, ποδόσφαιρο και 
πετοσφαίριση. 
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Α.4.8 ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ 
 
Οι φοιτητές εξυπηρετούνται: 

1. Με τις αστικές γραµµές αρ. 2 και αρ. 5 που έχουν αφετηρία την παραλία της Καλαµάτας 
και ακολουθούν τις διαδροµές: 

 Παραλία - Φαρών - Φραντζή - Νέδοντος - Αθηνών. 
 Λακωνικής - Παλαιολόγου - Μελετίου - Υπαπαντής - Αριστοµένους - Φραντζή - Νέδοντος - 
Αθηνών. 

 
Τα δροµολόγια εκτελούνται κάθε µία ώρα. 

 
2. Με ειδικό σιδηροδροµικό συρµό που ενώνει εντός 7 λεπτών το Κεντρικό Σιδηροδροµικό 

Σταθµό της πόλης µ το ΤΕΙ. Τα δροµολόγια εκτελούνται ανά ώρα. Ο σιδηροδροµικός 
συρµός καταλήγει εντός του ΤΕΙ.  

 

Α.4.9 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 
 
Α. ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 
 
Η Βιβλιοθήκη του ΤΕΙ Καλαµάτας είναι µία Ακαδηµαϊκή Βιβλιοθήκη, αποστολή της οποίας είναι η 
υποστήριξη των εκπαιδευτικών και ερευνητικών προγραµµάτων του Ιδρύµατος, η στήριξη της 
εφαρµογής νέων µορφών εκπαίδευσης καθώς και η κάλυψη των µορφωτικών και πολιτιστικών 
αναγκών του προσωπικού του αλλά και του εκτός του Ιδρύµατος περιβάλλοντος. 

 
 
Χρήση της Βιβλιοθήκης και του υλικού της µπορούν να κάνουν α) τα µέλη εκπαιδευτικού 
προσωπικού του ΤΕΙ–Κ,  β) οι επιστηµονικοί και εργαστηριακοί συνεργάτες του ΤΕΙ–Κ,  γ) οι 
φοιτητές του ΤΕΙ-Κ, οι οποίοι έχουν ανανεώσει την εγγραφή τους, δ) το ∆ιοικητικό και Τεχνικό 
Προσωπικό του ΤΕΙ–Κ,  ε) οι φοιτητές που προέρχονται από ανταλλαγή, στ) ειδικοί ερευνητές 
εκτός ΤΕΙ-Κ και ζ) εξωτερικό αναγνωστικό κοινό. 
 
Η Βιβλιοθήκη λειτουργεί ως δανειστική και είναι ανοιχτής πρόσβασης. Οι λειτουργίες της είναι 
πλήρως αυτοµατοποιηµένες µε το βιβλιοθηκονοµικό σύστηµα ΑΒΕΚΤ. Η επεξεργασία 
(καταλογογράφηση, ταξινόµηση, θεµατική ευρετηρίαση)  του υλικού γίνεται σύµφωνα µε διεθνή 
βιβλιοθηκονοµικά πρότυπα. 

Β. ΩΡΑΡΙΟ 

 
Η Βιβλιοθήκη είναι ανοιχτή για τους χρήστες κατά τις εργάσιµες µέρες από τις 8:30 π.µ. µέχρι τις 
8:00 µ.µ. καθ’ όλη τη διάρκεια του ακαδηµαϊκού έτους και από τις 8:30 π.µ. µέχρι τις 2:30 µ.µ.  
κατά τη διάρκεια των διακοπών.  
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Γ. ΣΥΛΛΟΓΗ 

 
Η  συλλογή της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ-Κ καλύπτει κυρίως θέµατα που αφορούν το αντικείµενο 
σπουδών των σχολών του Ιδρύµατος (οικονοµικές, διοικητικές και γεωπονικές επιστήµες)  και 
συναφείς επιστηµονικούς κλάδους όπως µαθηµατικά, φυσική, χηµεία, βιολογία, πληροφορική 
κλπ.  
 
Το υλικό της βιβλιοθήκης του ΤΕΙ-Κ που συνεχώς εµπλουτίζεται αποτελείται από:  

 Γενικό πληροφοριακό υλικό κάθε µορφής όπως: εγκυκλοπαίδειες, λεξικά, βιβλιογραφίες 
κλπ. 

 7.500 τίτλους ελληνικών και ξενόγλωσσων  επιστηµονικών βιβλίων (  15.000 τόµους )  
 τίτλους ελληνικών και ξενόγλωσσων επιστηµονικών περιοδικών. 
 Πτυχιακές εργασίες των σπουδαστών του ΤΕΙ-Κ. 
 Βάσεις δεδοµένων 
 Εποπτικό υλικό διδασκαλίας όπως βιντεοταινίες, slides, πολυµέσα κλπ.  
 Επετηρίδες και οδηγούς σπουδών Τριτοβάθµιων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων  

∆. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

 
 ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΥΛΙΚΟΥ 

Οι χρήστες µπορούν να αναζητήσουν µόνοι τους µέσω του αυτοµατοποιηµένου συστήµατος 
ΑΒΕΚΤ το υλικό που τους ενδιαφέρει ή να απευθυνθούν στο προσωπικό για βοήθεια. 
Η αναζήτηση των βιβλίων γίνεται µε τη βοήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών µέσω των οποίων οι 
χρήστες έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης στον Ανοιχτό ∆ηµόσιο Κατάλογο (OPAC). Η αναζήτηση 
µπορεί να γίνει µε τίτλο, συγγραφέα ή θέµα. Οι χρήστες σηµειώνουν το ταξιθετικό σύµβολο του 
βιβλίου που τους ενδιαφέρει και τους παραπέµπει στη θέση του βιβλίου στα ράφια 
Τα περιοδικά είναι τοποθετηµένα αλφαβητικά σε ειδικά ράφια–εκθετήρια στα οποία εκτίθενται 
εξωτερικά τα τελευταία τεύχη και στο εσωτερικό υπάρχουν τα παλαιότερα τεύχη χρονολογικά. Για 
την διευκόλυνση των χρηστών υπάρχει έντυπος αλφαβητικός κατάλογος τίτλων των περιοδικών 
της Βιβλιοθήκης. Ακόµα, υπάρχει στη διάθεση των χρηστών έντυπος κατάλογος πτυχιακών 
εργασιών. 
 

 ∆ΑΝΕΙΣΜΟΣ 
∆ανείζεται όλο το υλικό της συλλογής που υπάρχει σε περισσότερα από ένα αντίτυπα εκτός από 
τα πληροφοριακά, τα σπάνια βιβλία, τα περιοδικά και τις πτυχιακές εργασίες.  
∆ικαίωµα δανεισµού έχουν οι φοιτητές, τα µέλη ΕΠ, οι επιστηµονικοί και εργαστηριακοί 
συνεργάτες και οι διοικητικοί υπάλληλοι του Ιδρύµατος εφ’ όσον έχουν συµπληρώσει την αίτηση 
εγγραφής µέλους της Βιβλιοθήκης. 
Οι φοιτητές µπορούν να δανειστούν τρία (3) βιβλία συγχρόνως για διάστηµα δεκαπέντε (15) 
εργάσιµων ηµερών. Τα µέλη ΕΠ, το υπόλοιπο επιστηµονικό,  τεχνικό και διοικητικό προσωπικό, 
πέντε (5) τεκµήρια συγχρόνως για τριάντα (30) µέρες.  
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Για το υλικό που δεν δανείζεται προβλέπεται η δυνατότητα φωτοτυπιών εκτός του χώρου της 
βιβλιοθήκης. Για το σκοπό αυτό ο χρήστης προµηθεύεται από το προσωπικό της βιβλιοθήκης 
ειδική κάρτα 100 ή 200 φωτοαντιγράφων.  

 
 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Στη Βιβλιοθήκη υπάρχουν εγκαταστηµένοι 6 υπολογιστές για τους χρήστες. 
Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρέχονται µέσω της Βιβλιοθήκης αφορούν: 
α) ην πρόσβαση στον αυτοµατοποιηµένο κατάλογο της Βιβλιοθήκης όπου βρίσκεται  
καταχωρηµένο όλο το έντυπο υλικό της. 
 
β) την πρόσβαση στο Internet. Οι χρήστες µπορούν να πραγµατοποιήσουν αναζητήσεις 
πληροφοριών που αφορούν τις σπουδές τους (πτυχιακές εργασίες κλπ.).  
 
γ) Την πρόσβαση  σε ελληνικές και διεθνείς on-line βάσεις δεδοµένων σε τοµείς ∆ιοίκησης, 
Υγείας, Γεωπονίας κλπ.   
 
δ) την on-line πρόσβαση σε 14.000 περίπου ηλεκτρονικά επιστηµονικά περιοδικά (ξενόγλωσσα) 
µέσω του ∆ικτύου  των  Ελληνικών  Ακαδηµαϊκών  Βιβλιοθηκών  
(www.heal-link.gr). 
 
ε) την on-line πρόσβαση σε άλλες βιβλιοθήκες πανεπιστηµίων και ΤΕΙ για αναζήτηση υλικού σ’ 
αυτές. 

 
 ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΑΡΘΡΩΝ - ∆ΙΑ∆ΑΝΕΙΣΜΟΣ 

Η Βιβλιοθήκη µπορεί να παραγγείλει και να παραλάβει για λογαριασµό των ενδιαφερόµενων 
χρηστών της αντίγραφα επιστηµονικών δηµοσιεύσεων  που δεν υπάρχουν στις συλλογές της.  Για 
το σκοπό αυτό συνεργάζεται µε ειδικές τράπεζες πληροφοριών και βάσεις δεδοµένων (ΕΚΤ, 
British Library) . 

Οι χρήστες που ενδιαφέρονται να προµηθευτούν τέτοιο υλικό,  πρέπει να συµπληρώσουν σχετικό 
έντυπο, το οποίο διατίθεται στη Βιβλιοθήκη. Το κόστος της υπηρεσίας αυτής ποικίλει ανάλογα µε 
τον αριθµό των σελίδων και το µέσο αποστολής που θα επιλεγεί. 

Υπάρχει επίσης δυνατότητα απόκτησης υλικού µέσω διαδανεισµού από άλλες ελληνικές 
Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες. 

 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΓΟΡΑΣ ΥΛΙΚΟΥ 
Πρόταση για αγορά νέων βιβλίων, περιοδικών, οπτικοακουστικού υλικού κ.α.  έχουν δικαίωµα να 
κάνουν όλοι οι χρήστες της Βιβλιοθήκης συµπληρώνοντας ειδικό έντυπο µε πλήρη βιβλιογραφικά 
στοιχεία 
 

 ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
Σχεδιάζεται πρόγραµµα εκπαίδευσης χρηστών στην αρχή κάθε ακαδηµαϊκού έτους µε 
παρουσίαση σε ειδικά διαµορφωµένη αίθουσα των δυνατοτήτων και των προσφερόµενων 
υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης.  
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Α.4.10 ΕΡΕΥΝΑ 
Η έρευνα, αποτελεί προτεραιότητα για το ΤΕΙ Καλαµάτας. Σήµερα χρηµατοδοτείται µέσω του 
Ειδικού Λογαριασµού, αλλά και από την Πολιτεία µέσω ειδικών ερευνητικών προγραµµάτων (π.χ., 
πρόγραµµα Αρχιµήδης) για την αξιοποίηση των κονδυλίων επιστηµονικής έρευνας, εκπαίδευσης, 
κατάρτισης, τεχνολογικής ανάπτυξης και παροχής σχετικών υπηρεσιών. 

Ιδιαίτερα µετά την πρόσφατη ίδρυση του Κέντρου Τεχνολογικής Έρευνας Πελοποννήσου (ΚΤΕΠ) 
µε έδρα την Καλαµάτα, το οποίο είναι συνδεδεµένο µε το ΤΕΙ Καλαµάτας, αναµένεται να 
αναπτυχθεί σηµαντικά η βασική και τεχνολογική έρευνα αφού ο ερευνητικός αυτός φορέας, είναι 
περισσότερο ευέλικτος από ένα ίδρυµα ανώτατης εκπαίδευσης.  

Ειδικός Λογαριασµός και Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας αποτελούν το διοικητικό σχήµα του ΤΕΙ 
για την προώθηση της έρευνας.  

Ειδικότερα: 

Ειδικός Λογαριασµός  

Σήµερα ο Ειδικός Λογαριασµός του ΤΕΙ Καλαµάτας διαχειρίζεται:  

1. Κονδύλια για εφαρµοσµένη έρευνα σε συνεργασία µε την Περιφέρεια Πελοποννήσου.  
2. Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελµατικής Κατάρτισης 

(ΕΠΕΑΕΚ) κατά το µέρος που αφορά στο ΤΕΙ Καλαµάτας.  
Σκοπός του Ειδικού Λογαριασµού είναι η διάθεση και η διαχείριση κονδυλίων, που προέρχονται 
από οποιαδήποτε πηγή και προορίζονται για την κάλυψη δαπανών, οποιουδήποτε είδους, που 
είναι απαραίτητες για τις ανάγκες ερευνητικών, εκπαιδευτικών, επιµορφωτικών, αναπτυξιακών 
καθώς και έργων συνεχιζόµενης κατάργησης και έργων για την παροχή επιστηµονικών, 
τεχνολογικών και καλλιτεχνικών υπηρεσιών, την εκπόνηση ειδικών µελετών, την εκτέλεση 
δοκιµών, µετρήσεων εργαστηριακών εξετάσεων και αναλύσεων, την παροχή γνωµοδοτήσεων, τη 
σύνταξη προδιαγραφών για λογαριασµό τρίτων, καθώς και άλλων σχετικών υπηρεσιών ή 
δραστηριοτήτων που συµβάλλουν στη σύνδεση της εκπαίδευσης και της έρευνας µε την 
παραγωγή και εκτελούνται ή παρέχονται από το επιστηµονικό προσωπικό του ΤΕΙ ή και µε τη 
συνεργασία άλλων ειδικών επιστηµόνων.  
 
ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΈΡΕΥΝΑΣ (ΚΤΕ) ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
 
Το Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας Πελοποννήσου ιδρύθηκε µε το υπ’ αριθµ. 143 Π.∆. (ΦΕΚ 
123/20.6.2001).  
Είναι Νοµικό πρόσωπο Ιδιωτικού ∆ικαίου (ΝΠΙ∆), αυτοδιοικούµενο, συνδεδεµένο µε το ΤΕΙ 
Καλαµάτας και εποπτευόµενο από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων.  
Στο ΚΤΕ Πελοποννήσου υπάγονται οι ακόλουθοι Τοµείς Μεταφοράς Τεχνολογίας και Έρευνας 
(ΤΟ.Μ.Τ.Ε.) 

 Μεσογειακών Καλλιεργειών  
 Φυσικού Πολλαπλασιαστικού Υλικού  
 Μετασυλλεκτικών Χειρισµών και Μεταποίησης Γεωργικών  Προϊόντων Ήπιων µορφών 

ενέργειας και αυτοµατισµών στα θερµοκήπια 
 (Ερευνητικός Τοµέας Τοπικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης) Τοπικής Ανάπτυξης και 

Αυτοδιοίκησης.  
 (Ερευνητικός τοµέας Χρηµατοοικονοµικών Εφαρµογών) Χρηµατοοικονοµικών και 

Ασφαλιστικών ∆ιεργασιών 
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 (Ερευνητικός τοµέας Τοπικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης) Υπηρεσιών Υγείας- Πρόνοιας 
 

Σκοπός του ΚΤΕ Πελοποννήσου είναι η προαγωγή της τεχνολογικής έρευνας, η εφαρµογή  των 
επιστηµονικών και τεχνολογικών πορισµάτων για την επίλυση συγκεκριµένων προβληµάτων της 
παραγωγικής διαδικασίας, η βελτίωση των µεθόδων και παραγωγικών διαδικασιών µε τις οποίες 
εξυπηρετούνται ανάγκες της περιφέρειας Πελοποννήσου και κατ’ επέκταση της χώρας, η ανάπτυξη 
εφαρµογών και προϊόντων, η παροχή υπηρεσιών καθώς και η υποστήριξη βιοµηχανιών – 
βιοτεχνικών µονάδων.  
Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών το ΚΤΕ Πελοποννήσου:   

 ∆ιατηρεί αµφίδροµη σχέση µε τις παραγωγικές µονάδες της περιοχής του και του 
οργανωµένους κλάδους της οικονοµίας της περιφέρειας Πελοποννήσου  

 Συνεργάζεται µε το ΤΕΙ Καλαµάτας µε το οποίοι είναι συνδεδεµένο  και προωθεί την 
ανάπτυξη σχέσεων  µε άλλα Ιδρύµατα, Κέντρα Ερευνών, Ακαδηµαϊκά Ερευνητικά Ινστιτούτα 
της Χώρας ή του Εξωτερικού και µε Υπουργεία ή άλλους φορείς του ∆ηµοσίου ή Ιδιωτικού 
Τοµέα.  

 Μπορεί να εκπονήσει µελέτες και να εκτελέσει συγκεκριµένα τεχνολογικά προγράµµατα 
κατά παραγγελία τρίτων ή σε συνεργασία µε τρίτους ή άλλα προγράµµατα που εµπίπτουν 
στους σκοπούς του  

 Μπορεί να επιµεληθεί την οργάνωση και τη χρηµατοδότηση ερευνητικών τεχνολογικών 
προγραµµάτων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό δηµοσιεύσεων, εκδόσεων, σεµιναρίων και 
συνεδρίων  

 Μπορεί να παράγει τεχνολογικά προϊόντα και να παρέχει υπηρεσίες σχετικές µε ερευνητικά 
– τεχνολογικά του ενδιαφέροντα  

 Μπορεί να αναπτύξει οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα συναφή µε τους σκοπούς του  
 Προωθεί τη µεταφορά προηγµένης τεχνολογίας και τεχνογνωσίας 

 
Στο ΚΤΕ λειτουργεί Επιστηµονικό Γνωµοδοτικό Συµβούλιο  (ΕΣΓ) αποτελούµενο από το ∆ιευθυντή 
του ΚΤΕ, από τους προϊσταµένους των Ερευνητικών Τοµέων και από ένα ερευνητή – εκπρόσωπο 
από το Επιστηµονικό προσωπικό του ΤΕΙ  
Το Ερευνητικό προσωπικό του ΚΤΕ είναι εξειδικευµένο σε έναν ή περισσότερους τοµείς 
δραστηριότητας του. 
Ο οικονοµικός και διαχειριστικός έλεγχος του ΚΤΕ γίνεται από δύο ορκωτούς λογιστές που 
ορίζονται µε απόφαση του ΕΓΣ από πίνακα δέκα ορκωτών λογιστών που καταρτίζεται από το 
∆ιοικητικό Συµβούλιο του Σώµατος των Ορκωτών λογιστών  µετά από αίτηση του ∆ιευθυντή. 
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B. ΠΛHPOΦOPIEΣ ΓIA TO TMHMA TOΠIKHΣ AYTO∆IOIKHΣHΣ 
 
Β.1 ∆IEYΘYNΣH 
 
Τµήµα Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
ΤΕΙ Καλαµάτας 
Αντικάλαµος 24100 Καλαµάτα 
Ελλάδα 
Tηλ:  +30 - 27210- 45123, 45257 
Fax: +30 - 27210 - 45243, 45152 
Website: www.teikal.gr 
  
 
 
Β.3 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
 
Το τµήµα Τοπικής Αυτοδιοίκησης ιδρύθηκε και λειτουργεί από το ακαδηµαϊκό έτος 1993 – 1994. 
Είναι το µοναδικό τµήµα στην τριτοβάθµια εκπαίδευση (ΑΕΙ – ΤΕΙ) που εξειδικεύεται στο χώρο της 
τοπικής αυτοδιοίκησης στη χώρα µας. Το τµήµα έχει έχει 1500 περίπου φοιτητές, ενώ µέχρι τον 
Μάϊο του 2008, έχουν απονεµηθεί 994 πτυχία. 
 
∆ΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ∆ΩΝ 
 
Το περιεχόµενο σπουδών του τµήµατος Τοπικής Αυτοδιοίκησης καλύπτει το ευρύτερο γνωστικό 
αντικείµενο της διοικητικής επιστήµης και της ανάπτυξης, µε εξειδίκευση στους φορείς τοπικής 
αυτοδιοίκησης κατά κύριο λόγο. Η διάρκεια σπουδών στο τµήµα είναι οκτώ (8) εξάµηνα. 
Σε όλα τα εξάµηνα σπουδών, εκτός του τελευταίου, οι σπουδές περιλαµβάνουν θεωρητική 
διδασκαλία, εργαστηριακές ασκήσεις, καθώς και ασκήσεις πράξης και εφαρµογές ή εκπόνηση 
µελετών και επισκέψεις σε ΟΤΑ, στα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου και τα ιδρύµατα των 
Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σε συλλογικά όργανα της τοπικής αυτοδιοίκησης, 
όπως η Κεντρική Ένωση ∆ήµων και Κοινοτήτων Ελλάδας, η Ένωση Νοµαρχιακών 
Αυτοδιοικήσεων Ελλάδας, οι Τοπικές Ενώσεις ∆ήµων και Κοινοτήτων, σε επιχειρήσεις των 
οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθµού καθώς επίσης σε 
επιχειρήσεις του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα και του ιδιωτικού τοµέα, σε εταιρίες µελετών και σε 
ιδρύµατα έρευνας. Έµφαση δίνεται στις µελέτες περιπτώσεων και στη συλλογική εργασία. 
Στα πρώτα εξάµηνα σπουδών περιλαµβάνονται, κατά κανόνα, µαθήµατα γενικής υποδοµής της 
διοικητικής και οικονοµικής επιστήµης. Ακολουθούν µαθήµατα ειδικής υποδοµής - κορµού, τα 
οποία αποτελούν τη βάση της διοικητικής επιστήµης, όπως αυτή εφαρµόζεται στον ευρύτερο 
δηµόσιο τοµέα. 
 
Στα προχωρηµένα εξάµηνα διδάσκονται τα µαθήµατα ειδικότητας που συνιστούν τη φύση και τον 
προορισµό του τµήµατος, σε τοµείς όπως: 
Λογιστική Ανάλυση και Οικονοµική ∆ιαχείριση των ΟΤΑ 
Εφαρµογές ∆ιοίκησης και Πληροφορικής στους ΟΤΑ 
Σχέσεις της ΤΑ µε την Κεντρική ∆ιοίκηση και την Ευρωπαϊκή Ένωση 
Αναπτυξιακά Προγράµµατα για την ΤΑ 
∆ιαχείριση ∆ιοίκηση Έργων και Υπηρεσιών των ΟΤΑ 
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Θεσµικά Ζητήµατα της ΤΑ 
Τουρισµός και ΤΑ 
Το τελευταίο εξάµηνο σπουδών περιλαµβάνει κυρίως την πρακτική άσκηση του φοιτητή στο 
επάγγελµα και διενεργείται σε φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, και την εκπόνηση της πτυχιακής 
εργασίας που εξασφαλίζει την εµβάθυνση του τελειόφοιτου του τµήµατος σε ένα θέµα 
εφαρµοσµένης έρευνας που έχει άµεση σχέση µε την εξειδίκευση του τµήµατος. 
Στα τελευταία εξάµηνα σπουδών , η Γενική Συνέλευση του τµήµατος µπορεί µε απόφασή της να 
δηµιουργεί, µέσα από οµάδες επιλογής µαθηµάτων, κατευθύνσεις εξειδίκευσης σύµφωνα µε τις 
εξελίξεις στην επιστήµη, την τεχνολογία, την οικονοµία και την κοινωνία. 
 
∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ 
 
Είναι γεγονός ότι οι ΟΤΑ και οι επιχειρήσεις τους αποτελούν µια αναπτυσσόµενη και πολλά 
υποσχόµενη αγορά εργασίας. Το πλέγµα των δραστηριοτήτων της Αυτοδιοίκησης (Τοπικής, 
Νοµαρχιακής, Περιφερειακής) συνεχώς διευρύνεται. ∆ιευρύνονται ταυτόχρονα και οι ανάγκες της 
τοπικής κοινωνίας για εξειδικευµένο ανθρώπινο δυναµικό. Το τµήµα, µε το επιστηµονικό του 
δυναµικό και µε πρόγραµµα σπουδών που συνεχώς αναβαθµίζεται, δίνει στους σπουδαστές του 
το πλαίσιο λειτουργίας και τον τρόπο σκέψης που πρέπει να χαρακτηρίζει ένα σύγχρονο στέλεχος 
ΟΤΑ. 
Βασικός στόχος του τµήµατος είναι η προετοιµασία πτυχιούχων για τη στελέχωση των φορέων 
αυτοδιοίκησης και των επιχειρήσεών τους µε ειδικευµένα στελέχη που θα έχουν τις γνώσεις και τις 
δεξιότητες που απαιτεί το σύγχρονο ανταγωνιστικό τους περιβάλλον. Η νέα πραγµατικότητα µε 
τους διευρυµένους ΟΤΑ που προέκυψαν από την εφαρµογή του σχεδίου «Ιωάννης Καποδίστριας» 
καθώς και την επικείµενη εφαρµογή του σχεδίου «Καποδίστριας ΙΙ» κάνει αυτήν την ανάγκη 
επιτακτική. 
Αναλυτικά, το Τµήµατος Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Σχολής ∆ιοίκησης και Οικονοµίας (Σ∆Ο) του 
ΤΕΙ Καλαµάτας,  εκπαιδεύει και καταρτίζει εξειδικευµένα στελέχη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 
ικανά  να επιλύουν και να αντιµετωπίζουν θέµατα που αφορούν ιδιαίτερα : 

• στην διοίκηση, την ανάπτυξη και την διαχείριση των Οργανισµών της Αυτοδιοίκησης, των 
εξαρτώµενων από αυτήν επιχειρήσεων (∆ηµοτικών, Αναπτυξιακών) και της τοπικής 
κοινωνίας. 

• στην αξιολόγηση, σχεδιασµό και χρηµατοδότηση αναπτυξιακών προγραµµάτων των 
οργανισµών αυτών, που στοχεύουν στην αναβάθµιση των τοπικών κοινωνιών.  

• στην διοίκηση όλων των οργανώσεων που εµπλέκονται στην Αυτοδιοίκηση και τον 
σχεδιασµό της ανάπτυξης της τοπικής κοινωνίας, που υλοποιείται µέσα από τους φορείς 
αυτούς. 

 
Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους, οι πτυχιούχοι του Τµήµατος Τοπικής Αυτοδιοίκησης του 
Τ.Ε.Ι Καλαµάτας  µε βάση τις εξειδικευµένες επιστηµονικές και τεχνικές γνώσεις τους 
ασχολούνται, επαγγελµατικά, είτε αυτοδύναµα, είτε σε συνεργασία µε άλλους επιστήµονες, µε τη 
µελέτη, την έρευνα, τον σχεδιασµό  και την  εφαρµογή της σύγχρονης αναπτυξιακής πρακτικής και 
διοικητικής τεχνολογίας κυρίως σε θέµατα Περιφερειακής και Τοπικής Οργάνωσης  και 
Ανάπτυξης. Ειδικότερα, οι πτυχιούχοι του Τµήµατος αποκτούν τη δυνατότητα :  

• Να ασκούν καθήκοντα διοίκησης, προγραµµατισµού και οργάνωσης της τοπικής 
αυτοδιοίκησης. 

• Να ασκούν δραστηριότητες σχεδιασµού προγραµµατισµού και υλοποίησης της τοπικής 
ανάπτυξης . 
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• Να διοικούν και να εποπτεύουν το προσωπικό των φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης και 
των εξαρτώµενων από αυτούς οργανισµών, αλλά και των δράσεων που απορρέουν από 
την εφαρµογή των αναπτυξιακών προγραµµάτων στις τοπικές κοινωνίες.  

• Να συµµετέχουν στην κατάρτιση των Οργανισµών Εσωτερικής Υπηρεσίας, του 
προϋπολογισµού των µονάδων των φορέων της  Αυτοδιοίκησης και στον σχεδιασµό και 
υλοποίηση  δραστηριοτήτων αναπτυξιακής πρακτικής. 

• Να συµµετέχουν ενεργά και κρίσιµα στον προγραµµατισµό, την οργάνωση και την 
ανάπτυξη  δραστηριοτήτων των µονάδων των  Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και 
τον σχεδιασµό & υλοποίηση  της  αναπτυξιακής διαδικασίας.  

• Να  συµµετέχουν ενεργά στον σχεδιασµό και την υλοποίηση της επικοινωνιακής 
πολιτικής των µονάδων της Αυτοδιοίκησης, αλλά και στην διάδοση έγκυρης  
πληροφορίας, µέσα από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη, τα γραφεία των 
Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης,  τα Γραφεία του Υπουργείου Εσωτερικών, 
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης και τις Νοµαρχίες σε θέµατα  της Αυτοδιοίκησης 
και Αναπτυξιακού Σχεδιασµού και πρακτικής. 

• Να παρέχουν συµβουλές σε θέµατα σχεδιασµού, υλοποίησης και χρηµατοδότησης  του 
έργου της Αυτοδιοίκησης και της αναπτυξιακής πρακτικής, ως Σύµβουλοι Οργανισµών 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

 
 
Να ληφθεί υπόψη πως τα επαγγελµατικά δικαιώµατα των αποφοίτων του Τµήµατος 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι απολύτως κατοχυρωµένα σύµφωνα µε το ΦΕΚ 54/Α'/7-3-2000. 
Επιπλέον στους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης προκηρύσσονται θέσεις µονίµου 
προσωπικού ΤΕ22 («ΤΕ Τοπικής Αυτοδιοίκησης») τις οποίες καταλαµβάνουν µόνο 
απόφοιτοί του Τµήµατος  
 
 
B.3.1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
 
Το προσωπικό του τµήµατος περιλαµβάνει εκπαιδευτικό προσωπικό, µόνιµο και επί συµβάσει, 
όπως και διοικητικό προσωπικό. Το τµήµα διαθέτει 13 µέλη µόνιµου εκπαιδευτικού προσωπικού 
και περίπου 30 επιστηµονικούς και εργαστηριακούς συνεργάτες, ενώ σε ετήσια βάση εισάγονται 
περίπου 270 φοιτητές/τριες. 
 
 
 
ΜΟΝΙΜΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
 
Το εκπαιδευτικό προσωπικό του τµήµατος απαρτίζεται από µόνιµους εκπαιδευτικούς όλων των 
βαθµίδων (καθηγητών, αναπληρωτών καθηγητών, επίκουρων καθηγητών και καθηγητών 
εφαρµογών) και επί συµβάσει εκπαιδευτικούς δύο βαθµίδων (επιστηµονικούς συνεργάτες και 
εργαστηριακούς συνεργάτες). 
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ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟ∆ΟΜΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  

ΜΟΝΙΜΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
 

• ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΟΥΛΑ, Καθηγήτρια Εφαρµογών  

• ΒΟΥΤΥΝΙΩΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, Επίκουρος Καθηγήτρια 

• ΒΥΘΟΥΛΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ, Καθηγητής Εφαρµογών  

• ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ, Αναπληρωτής Καθηγητής 

• ∆ΑΟΥΣΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια  

• ΜΠΟΥΛΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Επίκουρος Καθηγητής 

• ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, Καθηγητής Εφαρµογών 

• ΠΑΝΑΓΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Καθηγητής 

• ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ  ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ, Καθηγητής 

• ΠΑΠΟΥ∆ΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ, Επίκουρος Καθηγήτρια  

• ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ, Επίκουρος Καθηγήτρια 

• ΤΣΕΚΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ, Επίκουρος Καθηγητής  

• ΧΡΗΣΙΜΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, Επίκουρος Καθηγητής 

 
 
B.3.2 YΛIKOTEXNIKH YΠO∆OMH TMHMATOΣ 
 
Το Τµήµα για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών του κάνει κοινή χρήση χώρων µαζί µε τα 
άλλα δύο τµήµατα της Σχολής ∆ιοίκησης και Οικονοµίας. Οι χώροι αυτοί είναι:  
 
• ∆έκα (10) αίθουσες διδασκαλίας, χωρητικότητας 40 φοιτητών έκαστη. 
• Τρία (3) αµφιθέατρα χωρητικότητας 80 περίπου φοιτητών έκαστο. 
• ∆ύο (2) σύγχρονες εργαστηριακές αίθουσες µε Η/Υ και άλλα ηλεκτρονικά και εποπτικά µέσα 

διδασκαλίας.  
 
Τέλος, για την διδασκαλία και εκπαίδευση των φοιτητών στα βασικά µαθήµατα Πληροφορικής 
χρησιµοποιούνται τα εργαστήρια Η/Υ του ΤΕΙ σε άλλους χώρους. 
 
3.2.β EΠOΠTIKA MEΣA ∆I∆AΣKAΛIAΣ 
 
Το τµήµα για την αρτιότερη εκπαίδευση των φοιτητών  διαθέτει, 
 
α. Βιβλία: Σηµαντικό αριθµό εξειδικευµένων βιβλίων στην Ελληνική, Αγγλική και Γαλλική γλώσσα, 
πρόσφατων εκδόσεων, που διατίθενται από την κεντρική βιβλιοθήκη του ΤΕΙ. Η βιβλιοθήκη για 
θέµατα Τοπικής Αυτοδιοίκησης συνεχώς εµπλουτίζεται. 
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β. Εξειδικευµένα Περιοδικά: Σειρές περιοδικών εξειδικευµένων στους χώρους της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης, της Aνάπτυξης και  της ∆ιοίκησης (Τοπική Αυτοδιοίκηση και  Αποκέντρωση, 
ενηµερωτικά prospectus και εκδόσεις της ΕΕΤΑΑ και της ΚΕ∆ΚΕ, Τετράδια Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης, Τόπος κλπ). 
 
γ. Βάσεις ∆εδοµένων: Στατιστικά δεδοµένα σε ηλεκτρονική µορφή µε διάφορα στοιχεία για 
φορείς της Τ.Α. από την ΕΕΤΑΑ και άλλους φορείς. 
 
Επιπλέον, στο εξειδικευµένο ηλεκτρονικό εργαστήριο του τµήµατος έχουν εγκατασταθεί: 
 
1. Η ηλεκτρονική σειρά «ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ» που περιλαµβάνει τις θεσµικές και νοµοθετικές 
ρυθµίσεις στο χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η σειρά αυτή ενηµερώνεται και  επικαιροποιείται 
σε τακτά χρονικά διαστήµατα. 
 
2. Τα προγράµµατα οργάνωσης, διοίκησης και οικονοµικής διαχείρισης των Καποδιστριακών 
∆ήµων µε τίτλους: 
• Πολιτεία 
• ∆ηµότης 2000 
• Βάση ∆εδοµένων Αποφοίτων Τµήµατος 
 
3. Πρόγραµµα GIS (Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών) για επεξεργασία και απεικόνιση 
οικονοµικών, κοινωνικών, δηµογραφικών και χωροταξικών δεδοµένων, µε βάση τα ψηφιακά 
υπόβαθρα των νέων ΟΤΑ όλης της χώρας. 
 
4. Το τµήµα έχει ήδη προµηθευτεί εξειδικευµένα προγράµµατα επιχειρησιακής ανάλυσης σε 
διάφορους τοµείς ενδιαφέροντος όπως: 
• Στρατηγικός - Επιχειρησιακός Σχεδιασµός 
• Ανάλυση Οικονοµικών Καταστάσεων 
• Σύνταξη Προϋπολογισµών 
• Εκπόνηση Οικονοµικοτεχνικών Μελετών 
• ∆ιοίκηση Έργου (Project Management) 
• Παρακολούθηση Αποθεµάτων κ.λπ. 
 
Τέλος το τµήµα χρησιµοποιεί σε µεγάλο βαθµό την πλατφόρµα e-Class  
(http://195.130.95.12/eclass/) που αποτελεί το ολοκληρωµένο σύστηµα Ασύγχρονης 
Τηλεκπαίδευσης του ΤΕΙ Καλαµάτας. Στον ιστότοπο του e-Class  ο φοιτητής µπορεί να 
αναζητήσει εκπαιδευτικό υλικό, ασκήσεις, σηµειώσεις και παρουσιάσεις για τα µαθήµατα του 
τµήµατος. 
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B.3.3 XAPAKTHPIΣTIKA TOY ΠPOΓPAMMATOΣ ΣΠOY∆ΩN 
 

3.3.1 ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Το τµήµα Τοπικής Αυτοδιοίκησης προσφέρει 59 µαθήµατα στους φοιτητές του (54 µαθήµατα 

προσφέρει το Τµήµα και επιπλέον 5 µαθήµατα προσφέρονται από τα άλλα τµήµατα του ΤΕΙΚ). Ο 

κάθε φοιτητής για να πάρει πτυχίο πρέπει να επιτύχει στις εξετάσεις 42 µαθηµάτων, από τα οποία 

28 είναι υποχρεωτικά, 12 ειδικότητας (υποχρεωτικά επίσης) καθώς και 2 προαιρετικά. 

Το µαθήµατα που προσφέρονται στους φοιτητές του Τµήµατος Τοπικής Αυτοδιοίκησης καλύπτουν 

το ευρύτερο γνωστικό αντικείµενο της ∆ιοικητικής Επιστήµης, µε εξειδίκευση στους φορείς 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης κατά κύριο λόγο. 

Σε όλα τα εξάµηνα σπουδών (η διάρκεια σπουδών στο Τµήµα είναι οκτώ (8) εξάµηνα), εκτός του 

τελευταίου, οι σπουδές περιλαµβάνουν θεωρητική διδασκαλία, εργαστηριακές ασκήσεις, καθώς 

και ασκήσεις πράξης και εφαρµογές. Στο πρόγραµµα προβλέπεται η εκπόνηση εργασιών και 

µελετών σε θέµατα της Αυτοδιοίκησης. Οι σπουδαστές επισκέπτονται ΟΤΑ καθώς και 

επιχειρήσεις της Αυτοδιοίκησης, του ιδιωτικού και του δηµόσιου τοµέα. Προαιρετικά, συµµετέχουν 

επίσης σε προγράµµατα ανταλλαγών µε τριτοβάθµια ιδρύµατα της ΕΕ, αξιοποιώντας τα 

αντίστοιχα προγράµµατα. 

Στα πρώτα εξάµηνα σπουδών περιλαµβάνονται, κατά κανόνα, µαθήµατα γενικής υποδοµής της 

∆ιοικητικής και Οικονοµικής Επιστήµης. Ακολουθούν µαθήµατα ειδικής υποδοµής - κορµού, τα 

οποία αποτελούν τη βάση της ∆ιοικητικής Επιστήµης, όπως αυτή εφαρµόζεται στον ευρύτερο 

δηµόσιο τοµέα. 

Στα προχωρηµένα εξάµηνα διδάσκονται τα µαθήµατα ειδικότητας που οδηγούν στην εξειδίκευση, 

σε τοµείς όπως: Λογιστική Ανάλυση και Οικονοµική ∆ιαχείριση των ΟΤΑ, Εφαρµογές ∆ιοίκησης 

και Πληροφορικής στους ΟΤΑ, οι σχέσεις της ΤΑ µε την Κεντρική ∆ιοίκηση και την Ευρωπαϊκή 

Ένωση, Αναπτυξιακά Προγράµµατα για την ΤΑ, ∆ιαχείριση-∆ιοίκηση 'Έργων και Υπηρεσιών των 

ΟΤΑ, Θεσµικά Ζητήµατα της ΤΑ. 

Το τελευταίο εξάµηνο σπουδών περιλαµβάνει κυρίως την πρακτική άσκηση του σπουδαστή στο 

επάγγελµα και πραγµατοποιείται σε φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, και την εκπόνηση της 

πτυχιακής εργασίας που εξασφαλίζει την εµβάθυνση του τελειόφοιτου του Τµήµατος σε ένα θέµα 

εφαρµοσµένης έρευνας που έχει άµεση σχέση µε την Αυτοδιοίκηση και εµπίπτει σε ιδιαίτερα 

ενδιαφέροντα του σπουδαστή. 
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Στα τελευταία εξάµηνα σπουδών, η Γενική Συνέλευση του Τµήµατος µπορεί µε απόφασή της να 

δηµιουργεί, µέσα από οµάδες επιλογής µαθηµάτων, κατευθύνσεις εξειδίκευσης σύµφωνα µε τις 

εξελίξεις στην επιστήµη, την τεχνολογία, την οικονοµία και την κοινωνία 

Αναλυτικά τα µαθήµατα που προσφέρει το τµήµα χωρίζονται στις εξής κατηγορίες: 
 
α. Μαθήµατα Γενικής Υποδοµής (ΜΓΥ). 
β. Μαθήµατα Ειδικής Υποδοµής (ΜΕΥ). 
γ. Μαθήµατα Ειδικότητας (ΜΕ). 
δ. Μαθήµατα ∆ιοίκησης, Οικονοµίας, Νοµοθεσίας και Ανθρωπιστικών σπουδών (∆ΟΝΑ). 
 
Επίσης, τα µαθήµατα διακρίνονται σε Υποχρεωτικά (Υ) και Επιλογής Υποχρεωτικά (ΕΥ). 
 
Οι ∆ιδακτικές Μονάδες (∆Μ), ανά εξάµηνο, καθώς και η αναλογία προκύπτει, κατά κανόνα ως 
εξής: 
∆Μ= 0,6 Χ ΦΕ, όπου ΦΕ είναι ο Φόρτος Εργασίας του φοιτητή, (50 ώρες ανά εβδοµάδα για κάθε 
εξάµηνο). 
Επιπλέον, στο τελευταίο (8ο) εξάµηνο φοίτησης, κατανέµονται 30 ∆Μ από τις οποίες: 
 
Για την πτυχιακή εργασία 20 ∆Μ 
Για την πρακτική άσκηση 10 ∆Μ 
 
 

Ο πίνακας που ακολουθεί συνοψίζει τα βασικά ποσοτικά στοιχεία 
του προγράµµατος σπουδών 

Εξάµηνο 
Αριθµός 

Μαθηµάτων 
Ώρες 

Μαθηµάτων 
Φόρτος Εργασίας 

(Ώρες) 
∆ιδακτικές 
Μονάδες 

1ο 6 22 50 30 

2ο 6 24 50 30 

3ο 6 24 50 30 

4ο 6 22 50 30 

5ο 6 24 50 30 

6ο 5 24 50 30 

7ο 5 22 50 30 

8ο - 4 50 30 

ΣΥΝΟΛΟ 40 166 400 240 
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3.3.2 ΠOIOTIKA XAPAKTHPIΣTIKA TOY ΠPOTEINOMENOY ΠPOΓPAMMATOΣ 
 
Μέσα από το πρόγραµµα σπουδών επιχειρούνται: 
 
• Η κάλυψη των γνωστικών αντικειµένων που σχετίζονται µε τον χώρο της διοίκησης και 

ειδικότερα µε αυτόν της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 
• Η ανάπτυξη των κριτικών δεξιοτήτων των φοιτητών. 
• Η ανάλυση και η µετάδοση στους φοιτητές εργαλείων εφαρµογής της επιστηµονικής γνώσης. 
• Η ευρύτερη πνευµατική καλλιέργεια των φοιτητών. 
Βασικό στοιχείο του προγράµµατος αποτελούν οι δυο εναλλακτικές οµάδες µαθηµάτων που 
προβλέπονται. Η µία οµάδα µε τα µαθήµατα επιλογής που διαθέτει δίνει έµφαση στον 
αναπτυξιακό προγραµµατισµό των ΟΤΑ (Κωδικός οµάδας: ΠΑ) και η άλλη σε θέµατα διοίκησης 
(Κωδικός οµάδας: ∆). Η δυνατότητα επιλογής ξεκινά στο Ε’ εξάµηνο σπουδών και τα εναλλακτικά 
µαθήµατα σε κάθε οµάδα είναι: 
 
 

MAΘHMATA EΠIΛOΓHΣ 
 

Οµάδας ΠΑ  
Προγραµµατισµός - Ανάπτυξη 

Οµάδας ∆  
∆ιοίκηση  

 Εξάµηνο   Εξάµηνο  

Θεωρητικές Προσεγγίσεις στην Τοπική 
Αυτοδιοίκηση 

 Ε΄ Ποσοτικοί Μέθοδοι ∆ιοίκησης  Ε΄ 

Πολιτικές ∆ιαχείρισης Περιβάλλοντος  Ε΄ Εφαρµογές Πληροφορικής σε ΟΤΑ  Ε΄ 
Χωρικός Προγραµµατισµός ΣΤ΄ Μεθοδολογία Κοινωνικής Έρευνας ΣΤ΄ 

Μέθοδοι και ∆ιαδικασίες Προγραµµατισµού ΣΤ΄ 
Γεωγραφικά Συστήµατα 

Πληροφορικών  - Εφαρµογές στην 
ΤΑ 

ΣΤ΄ 

Τουρισµός και Τοπική Ανάπτυξη 
ή 

Πολιτισµός και Τοπική Αυτοδιοίκηση 
ή 

Πολυπολιτισµικότητα και Τοπική Κοινωνία 

ΣΤ΄ 
 
 

ΣΤ΄ 
 
 

 ΣΤ΄ 

∆ιοίκηση Έργου 
ή 

Μάρκετινγκ Υπηρεσιών και ΤΑ 
ή 

Πολυπολιτισµικότητα και Τοπικές 
Κοινωνίες 

 

 ΣΤ΄ 
 

 
 ΣΤ΄ 
 
 

  ΣΤ΄ 
 

Αναπτυξιακές Πρακτικές των ΟΤΑ Ζ΄ ∆ιοικητικές Πρακτικές των ΟΤΑ  Ζ΄ 

Ανθρωπογεωγραφία 
ή 

Κοινωνική Πολιτική των ΟΤΑ 

Ζ΄ 
 
Ζ΄ 

Επενδυτικά Σχέδια ΤΑ 
ή 

∆ιοίκηση και ∆ιαχείριση Αστικών 
Υπηρεσιών 

 ΣΤ΄ 
 
 
 

 Στ΄ 

 
 
Επιχειρείται η χρήση του συστήµατος της πολλαπλής βιβλιογραφικής στήριξης των µαθηµάτων, 
καθώς και η ύπαρξη σε όλα τα µαθήµατα ειδικού φακέλου µε επιλεγµένα άρθρα από την τρέχουσα 
ελληνική και ξενόγλωσση βιβλιογραφία που καλύπτουν την τρέχουσα προβληµατική του 
εξειδικευµένου γνωστικού αντικειµένου του κάθε µαθήµατος. 
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Στην πλειοψηφία των µαθηµάτων εφαρµόζεται η χρήση του θεσµού των Ασκήσεων Πράξης, 
επιδιώκοντας την ανάληψη πρωτοβουλιών, την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και 
επιχειρηµατολογίας, καθώς και την ικανότητα συνεργασίας σε οµαδικές εργασίες των φοιτητών 
του τµήµατος.  
 
Τέλος προβλέπεται η εφαρµογή του συστήµατος των προαπαιτούµενων µαθηµάτων κυρίως για τα 
µαθήµατα ειδικότητας και ειδικής υποδοµής. Έτσι διευκολύνεται και κατευθύνεται ο φοιτητής στην 
ορθή επιλογή των µαθηµάτων ανά εξάµηνο, ενώ παράλληλα προάγεται και η ποιοτική 
ολοκλήρωση των παραδόσεων των µαθηµάτων, αφού οι συµµετέχοντες φοιτητές θα έχουν την 
αναγκαία µαθησιακή υποδοµή για την παρακολούθηση των µαθηµάτων. 
 
 
 
4. ΒΑΣΙΚΟΙ ΆΞΟΝΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΣTOXΟI TOY TMHMATOΣ 
 

Βασικοί άξονες ανάπτυξης 

Οι βασικοί άξονες πάνω στους οποίους θα βασιστεί η περαιτέρω ανάπτυξη του Τµήµατος την 

επόµενη τετραετία είναι: 

� Συνεργασία µε ιδρύµατα της αλλοδαπής και της Ελλάδος σε επίπεδο προγράµµατος 

σπουδών, ανταλλαγής φοιτητών και ερευνητών αλλά και σε ερευνητικό επίπεδο 

� Η αναµόρφωση του Προγράµµατος Σπουδών σε συνεργασία µε αντίστοιχα ή 

παραπλήσιου αντικειµένου τµήµατα της αλλοδαπής και της Ελλάδος.  

� Οργάνωση Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, ∆ηµόσια ∆ιοίκηση και 

∆ιοίκηση Επιχειρήσεων.  

� Οργάνωση και καθιέρωση ετήσιου συνεδρίου µε κεντρικό θέµα τα προβλήµατα της 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της διοικητικής εκπαίδευσης. 

� Χρήσης νέων τεχνολογιών και σύγχρονων λογισµικών στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

� Συµµετοχή σε ερευνητικά εκπαιδευτικά προγράµµατα όπως, Αρχιµήδης, Ηλεκτρονική 

∆ιακυβέρνηση, Ψηφιακοί ∆ήµοι, κλπ.  

� Η µεγαλύτερη συµµετοχή του τµήµατος στην εξειδικευµένη αγορά εργασίας (της διοίκησης 

και ειδικότερα των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης), µε την εκπόνηση µελετών, 

ερευνών αγορά, αναπτυξιακών προγραµµάτων, διοργάνωση ηµερίδων-συνεδρίων-

εξειδικευµένων σεµιναρίων, και την παροχή συµβουλών σε σχετικούς φορείς της 

δηµόσιας διοίκησης. Αναλυτικότερα: 
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• Σχεδιασµό υλοποίηση και υποστήριξη επιµορφωτικών προγραµµάτων για φορείς 

του ∆ηµοσίου και Ιδιωτικού τοµέα πχ. ΚΕ∆ΚΕ, ΕΕΤΑΑ, ΙΤΑ, ΕΝΑΕ, ΥΠΕΣ∆Α κλπ. 

• Σχεδιασµό και υλοποίηση ερευνητικών και αναπτυξιακών έργων σε συνεργασία 

µε επιχειρήσεις του ∆ηµόσιου και Ιδιωτικού τοµέα. 

• Παροχή συµβουλευτικών και µελετητικών υπηρεσιών (π.χ. εκπόνηση µελετών 

σκοπιµότητας, επιχειρησιακών σχεδίων και ειδικών τεχνικών µελετών) για την 

οργάνωση και την τεχνολογική ανάπτυξη φορέων του ιδιωτικού και του δηµόσιου 

τοµέα. 

Συγκεκριµένοι στόχοι και χρονοδιάγραµµα 

Οι βασικοί στόχοι στους οποίους θα εστιάσει το Τµήµα Τοπικής Αυτοδιοίκησης την τετραετία 

2008/9-2012 είναι οι εξής: 

� Μελέτη και υλοποίηση νέου προγράµµατος σπουδών σε συνεργασία µε ιδρύµατα της 

αλλοδαπής (εντός του ακαδηµαϊκού έτους 2008-09). 

� Οργάνωση και λειτουργία µεταπτυχιακών προγραµµάτων αυτόνοµα εφόσον αυτό 

καταστεί νοµικά δυνατόν, ή σε συνεργασία µε άλλα εκπαιδευτικά ιδρύµατα ΑΕΙ & ΤΕΙ του 

εσωτερικού και του εξωτερικού. Οι τοµείς των µεταπτυχιακών θα αφορούν εξειδικευµένα 

προγράµµατα τοπικής και γενικότερα δηµόσιας διοίκησης (µε έµφαση στην ηλεκτρονική 

διακυβέρνηση) και διοίκησης επιχειρήσεων.  

� Οργάνωση και καθιέρωση ετήσιου συνεδρίου µε κεντρικό θέµα τα προβλήµατα της 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της διοικητικής εκπαίδευσης (εντός του ακαδηµαϊκού έτους 

2008-09 θα οργανωθεί το πρώτο συνέδριο και θα επαναλαµβάνεται ανά διετία).  

� Εντατικοποίηση της χρήσης νέων τεχνολογιών (e-class, web-leasons) και λογισµικών 

στην εκπαιδευτική διαδικασία (Λογισµικό ανάλυσης δεδοµένων, GIS. MIS, κτλ). Με τον 

παρόντα προγραµµατισµό το έτος 2008-2009 θα γίνει η προµήθεια και θα εισαχθούν στην 

εκπαιδευτική διαδικασία το έτος 2009-2010)    

� Συµµετοχή σε ερευνητικά εκπαιδευτικά προγράµµατα όπως, Αρχιµήδης, Ηλεκτρονική 

∆ιακυβέρνηση, Ψηφιακοί ∆ήµοι, κλπ.  
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ΠPOΓPAMMA ΣΠOY∆ΩN 
 
 Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ  

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΠΕ∆Ο 
ΩΡΕΣ ΣΥΝΟΛΟ 

Θ ΑΠ Ε ΩΡ ∆Μ 

 

1 ΑΡΧΕΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΓΥ Υ 3 1 - 4 6 
2 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι ΜΓΥ Υ 2 2 - 4 5 
3 ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΓΥ Υ 3 1 - 4 6 
4 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι ΜΓΥ Υ 1 - 3 4 4 
5 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι ΜΓΥ Υ 2 1  3 4 

6 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 
ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

ΜΕΥ Υ 3 - - 3 5 

 ΣΥΝΟΛΟ   14 5 3 22 30 

 
 

Β'    ΕΞΑΜΗΝΟ 
 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΠΕ∆Ο 
  ΩΡΕΣ ΣΥΝΟΛΟ 

Θ ΑΠ Ε ΩΡ ∆Μ 

 

1 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ ΜΓΥ Υ 2 - 2 4 5 
2 ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΓΥ Υ 3 1 - 4 6 
3 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΙΙ ΜΓΥ Υ  - 4 4 2 
4 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ ΜΓΥ Υ 2  1 3 4 
5 ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΜΕ Υ 3 1 - 4 6 
6 ΑΡΧΕΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΕΥ Υ 3 2 - 5 7 

 ΣΥΝΟΛΟ   13 4 7 24 30 

 
 

 Γ΄  ΕΞΑΜΗΝΟ  

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΠΕ∆Ο 
ΩΡΕΣ ΣΥΝΟΛΟ 

Θ ΑΠ Ε ΩΡ ∆Μ  

1 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΓΥ Υ 3 - 3 6 7 
2 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙΙ ΜΕΥ Υ 2 1 1 4 5 
3 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ∆ΙΚΑΙΟ ΜΕΥ Υ 3 1 - 4 6 
4 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ ΜΕΥ Υ 2 1 - 3 4 
5 ΑΡΧΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΕΥ Υ 2 1 - 3 4 
6 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΙΙΙ ΜΕΥ Υ 1 - 3 4 4 

 ΣΥΝΟΛΟ   13 4 7 24 30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
32

 ∆΄  ΕΞΑΜΗΝΟ  

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΠΕ∆Ο 
ΩΡΕΣ ΣΥΝΟΛΟ 

Θ ΑΠ Ε ΩΡ ∆Μ 

 

1 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ∆ΟΝΑ Υ 3 1 - 4 6 
2 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΜΕΥ Υ 2 1 - 3 4 
3 ∆ΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΥ Υ 2 1 - 3 4 
4 ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΜΕΥ Υ 2 2 - 4 5 
5 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕΥ Υ 2 - 1 3 4 
6 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΥ Υ 3 2 - 5 7 

 ΣΥΝΟΛΟ   14 7 1 22 30 

 
 

 E΄ ΕΞΑΜΗΝΟ  

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΠΕ∆Ο 

ΩΡΕΣ ΣΥΝΟΛΟ 

Θ ΑΠ Ε ΩΡ ∆Μ 

 

1 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕ Υ 2 2 - 4 5 
2 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΕ Υ 2 2 - 4 5 
3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΟΤΑ ΜΕ Υ 3 1 - 4 6 
4 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΕΥ Υ 2 1 1 4 5 

 ΟΜΑ∆ΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ        

 ΟΜΑ∆Α 1 (∆)        
5 ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟ∆ΟΙ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ∆ΟΝΑ ΕΥ 2 2 - 4 4 
6 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΕ ΟΤΑ ΜΕ ΕΥ 2 2 - 4 5 

ή ΟΜΑ∆Α 2 (ΠΑ)        

5 
ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ 
ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 

ΜΕ ΕΥ 2 2 - 4 5 

6 ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ∆ΟΝΑ ΕΥ 2 2 - 4 4 
 ΣΥΝΟΛΟ   13 10 1 24 30  
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 ΣT΄ ΕΞΑΜΗΝΟ  

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΩΡΕΣ ΣΥΝΟΛΟ 

  Θ ΑΠ Ε ΩΡ ∆Μ  

1 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ∆ΟΝΑ Υ 2 - 2 4 5 
2 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΟΤΑ ΜΕ Υ 3 1 2 6 7 

 ΟΜΑ∆ΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ        

 ΟΜΑ∆Α 1 (∆)        
3 ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ∆ΟΝΑ ΕΥ 3 2  5 7 

4 
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ - 
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 

ΜΕ ΕΥ 2 3  5 5 

5 
∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ή 
ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ 
ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 

ΜΕ ΕΥ 3 1  4 6 

ή ΟΜΑ∆Α 2 (ΠΑ)        

3 ΧΩΡΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ∆ΟΝΑ ΕΥ 3 2  5 7 
4 ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΚΑΙ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΕΥ 2 3  5 5 

5 
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ή 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 

ΜΕ ΕΥ 3 1  4 6 

 ΣΥΝΟΛΟ   13 7 4 24 30 

 
 Ζ΄  ΕΞΑΜΗΝΟ  

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΠΕ∆Ο 
ΩΡΕΣ ΣΥΝΟΛΟ 

Θ ΑΠ Ε ΩΡ ∆Μ  

1 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΛΟΙΟΦΟΙΤΩΝ ΜΕ Υ - 4  4 9 
2 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΕ Υ 3 -  3 5 
3 ENGLISH FOR BUSINESS & ADMINISTRATION ∆ΟΝΑ Υ 3 2  5 5 

 ΟΜΑ∆ΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ        

 ΟΜΑ∆Α 1 (∆)        
4 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΟΤΑ ΜΕ ΕΥ 1 4  5 5 

5 
ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΑ ΣΧΕ∆ΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ή 
∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΜΕ ΕΥ 3 2  5 6 

ή ΟΜΑ∆Α 2 (ΠΑ)        

4 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΟΤΑ ΜΕ ΕΥ 1 4  5 5 

5 
ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΩΓΡΑΦΙΑ  ή 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΟΤΑ 

ΜΕ ΕΥ 3 2  5 6 

 ΣΥΝΟΛΟ   10 12  22 30 

 

 Η΄ ΕΞΑΜΗΝΟ  

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΠΕ∆Ο 
ΩΡΕΣ ΣΥΝΟΛΟ  

Θ ΑΠ Ε ΩΡ ∆Μ  

1 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ  Υ  4  4 20 
2 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ  Υ     10 
 ΣΥΝΟΛΟ    4  4 30 



 
34

KATANOMH MAΘHMATΩN ΣE KATHΓOPIEΣ 
 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΜΓΥ ΜΕΥ ΜΕ ∆ΟΝΑ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ  

Υποχρεωτικά 
Μαθήµατα 

1. Αρχές ∆ιοίκησης 
2. Χρηµατοοικονοµική 

Λογιστική Ι 
3. Μικροοικονοµική  
4. Πληροφορική Ι 
5. Μαθηµατικά Ι 
6. Χρηµατοοικονοµική 

Λογιστική ΙΙ 
7. Μακροοικονοµική  
8. Πληροφορική ΙΙ 
9. Μαθηµατικά ΙΙ 
10. Στατιστική 

Επιχειρήσεων 

1. Πολιτική, Κοινωνική και 
∆ιοικητική Ιστορία της 
Ελλάδας 

2. Αρχές ∆ιοίκησης 
∆ηµοσίων Οργανισµών 

3. Χρηµατοοικονοµική 
Λογιστική ΙΙΙ 

4. ∆ιοικητικό ∆ίκαιο 
5. Στοιχεία ∆ιεθνούς & 

Ευρωπαϊκού ∆ικαίου 
6. Αρχές Μάρκετινγκ 
7. Πληροφορική ΙΙΙ 
8. Στρατηγικός Σχεδιασµός 
9. ∆ηµόσια Οικονοµική 
10. Ευρωπαϊκές Πολιτικές 
11. ∆ιοικητική Λογιστική 
12. Οικονοµική και 

Περιφερειακή Ανάπτυξη  
13. Χρηµατοοικονοµική 

∆ιοίκηση και Πολιτική 
 

1. Νοµοθεσία Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
2. Ευρωπαϊκή Περιφερειακή Πολιτική 
3. Οικονοµική  των ΟΤΑ 
4. Λογιστική των ΟΤΑ 
5. Σεµινάριο Τελειοφοίτων  
6. Συγκριτική  Αυτοδιοίκηση 
7. Πολιτικοί και ∆ιοικητικοί Θεσµοί της 

Ελλάδας 
 
 

 
 

1. Αγροτική και Αστική 
Κοινωνιολογία 

2. Συστήµατα 
Πληροφοριών 
∆ιοίκησης 

3. English for business 
& administration  

 

1. Τοπική Αυτοδιοίκηση  
2. Μαρξιστική Ανάλυση  
3. Οικονοµικό ∆ιαχειριστικό 

Πρότυπο  

ΟΜΑ∆ΕΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

ΟΜΑ∆Α (∆) 

 1. Εφαρµογές Πληροφορικής σε ΟΤΑ 
2. Γεωγραφικά Συστήµατα 

Πληροφοριών, Εφαρµογές στην 
Τοπική Αυτοδιοίκηση 

3. ∆ιοίκηση Έργου ή Μάρκετινγκ 
Υπηρεσιών και Τοπική Αυτοδιοίκηση  
ή Πολυπολιτισµικότητα και Τοπική 
Κοινωνία 

4. ∆ιοικητικές Πρακτικές των ΟΤΑ 
5. Επενδυτικά Σχέδια Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης   ή 
6. ∆ιοίκηση και ∆ιαχείριση Αστικών 

Υπηρεσιών 
 

1. Ποσοτικές Μέθοδοι 
∆ιοίκησης 

2. Μεθοδολογία 
Κοινωνικής Έρευνας 

 



 
35

ΟΜΑ∆Α (ΠΑ) 

 1. Θεωρητικές Προσεγγίσεις στην 
Τοπική Αυτοδιοίκηση 

2. Μέθοδοι και ∆ιαδικασίες 
Προγραµµατισµού 

3. Τουρισµός και Τοπική Ανάπτυξη  ή 
Πολιτισµός  και Τοπική 
Αυτοδιοίκηση ή 
Πολυπολιτισµικότητα και Τοπική 
Κοινωνία 

4. Αναπτυξιακές Πρακτικές των ΟΤΑ 
5. Ανθρωπογεωγραφία ή Κοινωνική 

Πολιτική των ΟΤΑ 
 

1. Πολιτικές ∆ιαχείρισης 
Περιβάλλοντος 

2. Χωρικός 
Προγραµµατισµός 
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ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 
 
ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

ΠΑΝΑΓΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Αρχές Διοίκησης 

ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Αρχές Διοίκησης Δημοσίων Οργανισμών 

ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Αρχές Μάρκετινγκ 

ΔΑΟΥΣΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Μάρκετινγκ Υπηρεσιών και Τ.Α. 

ΒΟΥΤΙΝΙΩΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Ποσοτικές Μέθοδοι Διοίκησης 

ΜΠΟΥΛΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Διοικητικό Δίκαιο 

ΠΑΠΟΥΔΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ Στοιχεία Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Δικαίου 

ΤΣΕΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Νομοθεσία Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ Λογιστική των ΟΤΑ 

ΧΡΗΣΙΜΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ  Διοικητική Λογιστική 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΟΥΛΑ  Χρηματοοικονομική Λογιστική Ι 

ΒΥΘΟΥΛΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Χρηματοοικονομική Λογιστική ΙΙ 

ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ  Χρηματοοικονομική Λογιστική ΙΙΙ 

  Διοίκηση και Διαχείριση Αστικών Υπηρεσιών 

  Διοίκηση Έργου 

  Διοικητικές Πρακτικές των ΟΤΑ 

  Επενδυτικά Σχέδια Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

  Πληροφορική Ι 

  Πληροφορική ΙΙ 

  Πληροφορική ΙΙΙ 

  Συστήματα Πληροφοριών Διοίκησης 

  Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, 

  Εφαρμογές Πληροφορικής σε ΟΤΑ. 

  Μεθοδολογία Κοινωνικής Έρευνας 

  Χρηματοοικονομική Διοίκηση & Πολιτική 

  Οικονομικό-Διαχειριστικό Σύστημα των ΟΤΑ 

  English for Business & Administration 
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ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

ΠΑΝΑΓΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Οικονομική και Περιφερειακή Ανάπτυξη 

ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Τουρισμός και Τοπική Ανάπτυξη 

ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Δημόσια Οικονομική 

ΔΑΟΥΣΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Μακροοικονομική 

ΒΟΥΤΙΝΙΩΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Μικροοικονομική 

ΜΠΟΥΛΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Οικονομική των ΟΤΑ 

ΠΑΠΟΥΔΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ Ευρωπαϊκές Πολιτικές 

ΤΣΕΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ευρωπαϊκή Περιφερειακή Πολιτική 

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ Πολιτικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος 

ΧΡΗΣΙΜΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ  Στατιστική Επιχειρήσεων 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΟΥΛΑ  Μαθηματικά Ι 

ΒΥΘΟΥΛΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μαθηματικά ΙΙ 

ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ  Κοινωνική Πολιτική των ΟΤΑ 

  Πολιτισμός & Τ.Α. 

  Αναπτυξιακές Πρακτικές των ΟΤΑ 

  Σεμινάριο Τελειοφοίτων 

  Συγκριτική Αυτοδιοίκηση 

  Αγροτική και Αστική Κοινωνιολογία 

  Πολιτική, Κοινωνική & Διοικητική Ιστορία της Ελλάδος 

  Ανθρωπογεωγραφία 

  Μέθοδοι και Διαδικασίες Προγραμματισμού 

  Χωρικός Προγραμματισμός 

  Θεωρητικές Προσεγγίσεις στην Τ.Α. 

  Πολιτικοί & Διοικητικοί Θεσμοί της Ελλάδας 

  Στρατηγικός Σχεδιασμός 

  Τοπικη Ανάπτυξη 

  Μαρξιστική Οικονομική Θεωρία 

 
Η διδασκαλία των µαθηµάτων ανατίθεται κάθε εξάµηνο σε ειδικευµένο επιστηµονικό προσωπικό. 
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ΑΡΧΕΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 
 
Ώρες / εβδοµ.: 

 
4 (Θ=3, ΑΠ=1) 

∆ιδακτικές µονάδες: 6 
Τυπικό Εξάµηνο διδασκαλίας: Α΄ 
Επίπεδο µαθήµατος: Υποχρεωτικό  (Υ) 
Κατηγορία µαθήµατος: ΜΓΥ 
Προαπαιτούµενα: Όχι 
 
Σκοπός: 
Να βοηθήσει τους φοιτητές. Στην κατανόηση της χρησιµότητας των αρχών ∆ιοίκησης στον 
∆ηµόσιο και Ιδιωτικό τοµέα. Στην εµπέδωση των βασικών λειτουργιών ∆ιοίκησης 
 
Περιγραφή Μαθήµατος: 
∆ιοικητική Επιστήµη και ∆ιοικητικά Συστήµατα. Εξέλιξη της ∆ιοικητικής Σκέψης. Φύση και 
Λειτουργία της ∆ιοίκησης. Προγραµµατισµός, Οργάνωση, Στελέχωση, Καθοδήγηση, Έλεγχος, 
Ηγεσία, Λήψη Αποφάσεων. Οργανωτική δοµή επιχειρήσεων / οργανισµών του ∆ηµοσίου και της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 
 
Προτεινόµενη Βιβλιογραφία: 
1. Μπουραντάς ∆. «Μάνατζµεντ (Θεωρητικό υπόβαθρο - σύγχρονες πρακτικές)» 
2. Τύπας Γ. & Κατσαρός Γ «Εισαγωγή στη ∆ιοικητική Επιστήµη. Από τη Γραφειοκρατία και την 

επιστηµονική διοίκηση στη σύγχρονη οργανωτική θεωρία» 
3. Τζωρτζάκης Κ, «Οργάνωση και ∆ιοίκηση» 
4. .Ζαβλανός Μ., «Οργάνωση και ∆ιοίκηση» 
5. Πανανίκος Γ. - Ποζιός Ι., «Οργάνωση και ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων». 
6. Κανελλόπουλος Χ., «Management, Αποτελεσµατική ∆ιοίκηση» 
7. Kennedy G., «Guide to the Management, Gurus Business Books Ltd». 
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ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ !  
  
Ώρες / εβδοµ.: 4 (Θ=2, ΑΠ=2) 
∆ιδακτικές µονάδες: 5 
Τυπικό Εξάµηνο διδασκαλίας: Α΄ 
Επίπεδο µαθήµατος: Υποχρεωτικό  (Υ) 
Κατηγορία µαθήµατος: ΜΓΥ 
Προαπαιτούµενα: Όχι 
 
Σκοπός: 
Να βοηθήσει τους φοιτητές στην κατανόηση της σηµαντικότητας της Λογιστικής Πληροφόρησης 
στις Οικονοµικές Μονάδες. Στην εκµάθηση των διαδικασιών του λογιστικού κύκλου σε µια 
οικονοµική µονάδα, ήτοι τη συλλογή, ανάλυση, ταξινόµηση, καταχώρηση, σύνοψη των 
οικονοµικών γεγονότων και τέλος τη σύνταξη των Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων 
(Λογαριασµός Αποτελεσµάτων χρήσης, Πίνακας ∆ιάθεσης Κερδών και Ισολογισµός). 
 
Περιγραφή Μαθήµατος: 
Σκοπός και Λειτουργίες της Λογιστικής. ∆ιακρίσεις Λογιστικής. Η Θεµελιώδης Λογιστική Εξίσωση 
Το διπλογραφικό σύστηµα λογιστικής. Λογιστική ∆ιαδικασία. Βασικές Αρχές Λογιστικής 
Καταχώρησης. Μεταβολές στοιχείων επιχείρησης. Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις. Ισολογισµός 
(Ενεργητικό, Παθητικό, Καθαρή Θέση).Λογαριασµός Αποτελεσµάτων χρήσης (Έσοδα - Έξοδα).  
Πάγιο Ενεργητικό, ∆ιακρίσεις, Αποσβέσεις. Κυκλοφορούν Ενεργητικό, ∆ιακρίσεις, Αποτίµηση 
Αποθεµάτων. Ολοκλήρωση Λογιστικών ∆ιαδικασιών. Εγγραφές προσαρµογής. ∆ιαδικασίες 
κλεισίµατος. Σύνταξη: Λογαριασµού Αποτελεσµάτων Χρήσεως & Ισολογισµού. 
 
Προτεινόµενη Βιβλιογραφία: 
1. Κοντάκος Α.  «Γενική Λογιστική σε Ευρώ» 
2. Ποµόνης Ν. « Λογιστική» 
3. Ναούµ Β.Χ., «Εισαγωγή στη Χρηµατοοικονοµική Λογιστική», 1994. 
4. Καραγιώργος Θεοφ. & Παπαδόπουλος ∆ηµ. « Εισαγωγή στη χρηµατοοικονοµική λογιστική» 
5. Meigs W. & Miegs R, «Λογιστική. Η βάση των Επιχειρηµατικών Αποφάσεων»  
6. Μπαλής Θ.. «Σύγχρονη Χρηµατοοικονοµική Λογιστική Α’». 
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ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

 
Ώρες / εβδοµ.: 

 
4 (Θ=3, ΑΠ=1) 

∆ιδακτικές µονάδες: 6 
Τυπικό Εξάµηνο διδασκαλίας: Α΄ 
Επίπεδο µαθήµατος: Υποχρεωτικό  (Υ) 
Κατηγορία µαθήµατος: ΜΓΥ 
Προαπαιτούµενα: Όχι 
 
Σκοπός: 
Το µάθηµα στοχεύει στο να δώσει στους φοιτητές  τις βασικές γνώσεις σχετικά µε τη λειτουργία 
των ανταγωνιστικών αγορών και τα εργαλεία ανάλυσης της συµπεριφοράς των αγοραστών και 
πωλητών στα πλαίσια του ανταγωνισµού. Με τις γνώσεις αυτές οι σπουδαστές θα είναι σε θέση 
να κατανοήσουν τη λειτουργία πιο σύνθετων αγορών, όπως αυτής των δηµοσίων αγαθών καθώς 
και τη λειτουργία του συνολικού οικονοµικού συστήµατος και των  οικονοµικών λειτουργιών του 
κράτους, θέµατα τα οποία θα αναλυθούν σε επόµενα µαθήµατα. 
 
Περιγραφή Μαθήµατος: 
Εισαγωγή στην Οικονοµική Επιστήµη. Το οικονοµικό πρόβληµα της κατανοµής των πόρων . 
Ζήτηση, συµπεριφορά καταναλωτή. Ελαστικότητα, ζήτησης και προσφοράς. Ισορροπία της 
αγοράς, προσδιορισµός των τιµών και κατανοµή των πόρων. Παραγωγή και κόστη. Ανάλυση 
δοµής αγοράς (τέλειος ανταγωνισµός, µονοπωλιακός ανταγωνισµός, ολιγοπώλιο, µονοπώλιο). 
Αγορές συντελεστών παραγωγής και κατανοµής εισοδήµατος. Κριτική ανάλυση και αξιολόγηση 
της οικονοµίας της αγοράς. 
 
Προτεινόµενη Βιβλιογραφία: 
1. Γεωργακόπουλος Θ. - Λιανός Θ., «Εισαγωγή στην Πολιτική Οικονοµία» 
2. Πουρναράκης Ε. - Κιντής Α., «Εισαγωγή στην Οικονοµική - Μικροοικονοµία» 
3. Κόττης Γ. - Κόττη Α., «Εισαγωγή στην Σύγχρονη Μικροοικονοµική» 
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι 
 
Ώρες / εβδοµ.: 

 
4 (Θ=1, Ε=3) 

∆ιδακτικές µονάδες: 4 
Τυπικό Εξάµηνο διδασκαλίας: Α΄ 
Επίπεδο µαθήµατος: Υποχρεωτικό  (Υ) 
Κατηγορία µαθήµατος: ΜΓΥ 
Προαπαιτούµενα: Όχι 
 
 
Σκοπός: 
Η εισαγωγή των φοιτητών στην Πληροφορική, η κατανόηση της λειτουργίας και της χρησιµότητας  
των σύγχρονων τεχνολογιών και εφαρµογών  πληροφορικής. Ειδικότερα στο εργαστήριο η 
απόκτηση δεξιοτήτων στο χειρισµό Η/Υ και στη χρήση του Internet. 
  
 
Περιγραφή Μαθήµατος:  
Εισαγωγή στην Πληροφορική. Πληροφοριακά Συστήµατα. Εφαρµογές και χρήσεις πληροφορικής. 
Αρχιτεκτονική Η/Υ. Οργάνωση δεδοµένων. Αρχές επικοινωνίας και δίκτυα πληροφοριών. 
Κατηγορίες και πακέτα Λογισµικού. Λογικός σχεδιασµός προγραµµάτων. 
 
Προτεινόµενη Βιβλιογραφία: 
Εργαστήριο:Χειρισµός Η/Υ (Windows, Επεξεργασία Κειµένου µε Word  ή άλλους επεξεργαστές). 
Internet. Εφαρµογές. 
 
1. ∆ηµόπουλος  Κ.& Παπουτσής Ι. « Εισαγωγή στην πληροφορική και στον αυτοµατισµό 

γραφείου» 
2. Βέγλης Αν. Ποµπορτσης Αν. Αβραάµ «Σύγχρονες Εφαρµογές Αυτοµατισµού Γραφείου & 

Επικοινωνιών» 
3. Κοίλιας Xρ.,  Καλαφατούδης Στρ.,Ε Μπανδήλα «Εισαγωγή στην πληροφορική και χρήση 

υπολογιστή» 
4. Σφακιανάκης Μ., «Εισαγωγή στην Πληροφορική Σκέψη» 
5. Goldschlager L. & Lister  A., «Εισαγωγή στην σύγχρονη επιστήµη των υπολογιστών» 
6. Φραγκοπούλου Σ. - Πατέστου Γ., «Εισαγωγή στην Πληροφορική και στις εφαρµογές της» 
7. Μακρής Π., «Εισαγωγή στην Πληροφορική» 
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ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι  
 
Ώρες / εβδοµ.: 

 
3 (Θ=2, ΑΠ=1) 

∆ιδακτικές µονάδες: 4 
Τυπικό Εξάµηνο διδασκαλίας: Α΄ 
Επίπεδο µαθήµατος: Υποχρεωτικό  (Υ) 
Κατηγορία µαθήµατος: ΜΓΥ 
Προαπαιτούµενα: Όχι 
 
Σκοπός: 
Να βοηθήσει τους φοιτητές, Στην κατανόηση των βασικών µαθηµατικών εννοιών. Στην ανάπτυξη 
και εξέλιξη των άλλων επιστηµών και ειδικότερα στη χρήση των µαθηµατικών εργαλείων σε άλλα 
µαθήµατα. Στην απόκτηση κριτικής ικανότητας, ταχύτητας και µεθόδους σκέψης και πράξης στη 
καθηµερινή ζωή. 
 
Περιγραφή µαθήµατος: 
Μαθηµατικά µοντέλα. Γραµµική Άλγεβρα. Πίνακες, Ορίζουσες. Γραµµικά Συστήµατα εξισώσεων, 
Πραγµατικές συναρτήσεις µιας µεταβλητής- εφαρµογές στην οικονοµία. Οικονοµικές συναρτήσεις.  
Παράγωγος συνάρτησης- Οικονοµικές Εφαρµογές. Μελέτη και γραφική παράσταση συνάρτησης 
µε την βοήθεια των παραγώγων. Συναρτήσεις πολλών µεταβλητών. Ολοκληρώµατα, εµβαδά 
επιπέδων τόπων -  Οικονοµικές εφαρµογές . ∆ιανύσµατα . Καµπύλες β’ βαθµού. Στοιχεία από την 
Αριθµητική Ανάλυση. Στοιχεία µιγαδικών αριθµών. 
 
 
Προτεινόµενη Βιβλιογραφία: 
1. Φράγκος Χ., « Ανώτερα Μαθηµατικά» 
2. Φράγκος Αν. Β. & Χουβαρδάς Β., «Μαθηµατικά για οικονοµολόγους» 
3. Σάσσαλος Σ., Γενικά Μαθηµατικά 
4. Γάγαλη Ν. - Λαµπεδάκη Γ. - Κοτσάκη Β., Γραµµική Αλγεβρα 
5. Γάγαλη Ν. - Λαµπεδάκη Γ. - Κοτσάκη Β., ∆ιαφορικός Λογισµός 
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ & ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 
 
Τύπος µαθήµατος: 

 
Μικτό 

Ώρες / εβδοµ.: 3 (Θ=3) 
∆ιδακτικές µονάδες: 5 
Τυπικό Εξάµηνο διδασκαλίας: Α΄ 
Επίπεδο µαθήµατος: Υποχρεωτικό  (Υ) 
Κατηγορία µαθήµατος: ΜΕΥ 
Προαπαιτούµενα: Όχι 
 
Σκοπός: 
Να µυήσει τους φοιτητές στο υπόβαθρο, τη φύση και το πλαίσιο του γνωστικού αντικειµένου της 
Τ.Α.. Να τους εφοδιάσει µε την ιστορική γνώση που  απαιτείται προκειµένου να έχουν  συνολική 
αντίληψη των αντικειµένων. Να κατανοήσουν οι φοιτητές  τα διαφορετικά πεδία γνώσεις 
(κοινωνικά, θετικά, πολιτικά), την αλληλεξάρτηση  του και την έκφρασή της από επίπεδα της Τ.Α. 
προσλαµβάνουσες παραστάσεις «συνόλων» για να εντάξουν, σ’ αυτή την συνολική αντίληψη, τα 
µαθήµατα (ΜΕΥ-ΜΕ) και τον προσανατολισµό και της επιλογές τους, να κατανοήσουν το σύστηµα 
σπουδών και την αλληλεξάρτηση του προγράµµατος σπουδών και των επιµέρους µαθηµάτων. 
 
Περιγραφή Μαθήµατος: 
- Πολιτικά και κοινωνικά συστήµατα. Η ιστορική τους διαδροµή, η ιστορία των κοινωνικών 
πολιτικών  
- Πολιτικό σύστηµα και Αυτοδιοίκηση. Από το πρωτόγονο κοινοτικό σύστηµα ως τις ηµέρες µας, η 
ιστορική διαδροµή της Αυτοδιοίκησης. 
- Η πολιτική , κοινωνική και ∆ιοικητική ιστορία της Ελλάδας . Η ιστορική της διαδροµή από την 
Αρχαία Ελλάδα  µέχρι και την Επανάσταση του 21 
Από τον Ν. περί ∆ήµων του Μάουερ - στον Κώδικα ∆ΝΖ του Βενιζέλου. Οι περιπέτειες του 20ου 
αιώνα - Από την Γερµανική κατοχή στην απελευθέρωση και από τον εµφύλιο στην δικτατορία των 
συνταγµαταρχών. Η µεταπολίτευση. Το δηµοψήφισµα - Η ∆ηµοκρατία - Η ένταξη στην Ευρωπαϊκή 
Κοινότητα - Το Σύνταγµα - Οι µεταρρυθµίσεις - Οι περιπέτειες της Αυτοδιοίκησης - Οι «χάρτες της 
Αυτοδιοίκησης» - Καποδίστριας «Νέοι ∆ήµοι» - Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση - Περιφερειακή 
∆ιοίκηση. 
 
Προτεινόµενη Βιβλιογραφία: 
1. Γέρακα Κ., «∆ιοικητική Ιστορία της Ελλάδας» 
2. Μακρυγιάννη Ι., «Αποµνηµονεύµατα» 
3. Ανδρονοπούλου Β. - Μαπτουδάκη Μ., «Νεοελληνική ∆ιοικητική Ιστορία.» 
4. Παπαγιάννη Π., «Από τον Νεοελληνικό ∆ιαφωτισµό στους Κώδικες της Αντίστασης - Η 

Αυτοδιοίκηση στην Ελεύθερη Ελλάδα». 
5. Σβορώνος Ν.Γ. «Επισκόπηση της Ελληνικής Ιστορίας» 
6. Βερέµης Θάνος & Κολιόπουλος Γιάννης «Ελλάς, η σύγχρονη συνέχεια. Από το 1821 µέχρι 

σήµερα». 
7. Περιοδικό «Τοπική Αυτοδιοίκηση - Αποκέντρωση» τεύχη 6/96 και 6/98 ευρετήρια κατά θέµα 

και συγγραφέα. 
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ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ 
 
Ωρες / εβδοµ.: 

 
4 (Θ=2, Ε=2) 

∆ιδακτικές µονάδες: 5 
Τυπικό Εξάµηνο διδασκαλίας: Β΄ 
Επίπεδο µαθήµατος: Υποχρεωτικό  (Υ) 
Κατηγορία µαθήµατος: ΜΓΥ 
Προαπαιτούµενα: Χρηµατοοικονοµική Λογιστική Ι 
 
 
Σκοπός: 
Να βοηθήσει τους φοιτητές στην εκµάθηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και πιο συγκεκριµένα 
τη σύσταση, τη λειτουργία, τις λογιστικές διαδικασίες και τις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις των 
εταιρικών επιχειρήσεων µε έµφαση στην Ανώνυµη Εταιρεία. Στην απόκτηση των γνώσεων και 
τεχνικών που θα τους είναι απαραίτητες για επιτυχή σταδιοδροµία στο Λογιστήριο µιας 
Επιχείρησης. 
 
Περιγραφή Μαθήµατος: 
Γενικά παραδεκτές λογιστικές αρχές. Ενιαίο Γενικό Λογιστικό Σχέδιο. Τα Λογιστικά Βιβλία και 
Στοιχεία. Εταιρικές Επιχειρήσεις (ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ): Χαρακτηριστικά, σύσταση, λειτουργία, 
λογιστική. Ανώνυµη Εταιρία: Χαρακτηριστικά, Σύσταση, Λειτουργία. Λογαριασµός 
Αποτελεσµάτων Χρήσεως Πίνακας ∆ιάθεσης Κερδών, Μερίσµατα, Αποθεµατικά. Προχωρηµένη 
ανάλυση στοιχείων ενεργητικού, Ιδίων Κεφαλαίων & Υποχρεώσεων. Ανάπτυξη Λογιστικών 
διαδικασιών µιας ΑΕ σε πραγµατικά χειρόγραφα λογιστικά βιβλία.  
 
Προτεινόµενη Βιβλιογραφία: 
 
1. Σαρσέντη Β. και Παπαναστασάτου Α., «Λογιστική Εταιρειών» 
2. Ποµόνης Νικόλαος, « Γενική Λογιστική ΙΙ» 
3. Ποµόνης Νικόλαος, «Λογιστική γενικές αρχές λογιστικής (Θεωρία και Πρακτική): Ελληνικό 

Γενικό Λογιστικό Σχέδιο» 
4. Γκίνογλου ∆ηµ., « Λογιστική Εταιριών, Φορολογία εισοδήµατος φυσικών και νοµικών 

προσώπων» 
5. Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων 
6. Ενιαίο Γενικό Λογιστικό Σχέδιο 
7. Μπαλής Θ., «Σύγχρονη Χρηµατοοικονοµική Λογιστική Β» 
8. Ρεβανόγλου Α. - Γεωργόπουλου Ι., «Γενική Λογιστική µε ΕΓΛΣ,» 
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ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  
  
Ώρες / εβδοµ.: 4 (Θ=3, ΑΠ=1) 
∆ιδακτικές µονάδες: 6 
Τυπικό Εξάµηνο διδασκαλίας: Β΄ 
Επίπεδο µαθήµατος: Υποχρεωτικό  (Υ) 
Κατηγορία µαθήµατος: ΜΓΥ 
Προαπαιτούµενα: Μικροοικονοµική 
 
 
Σκοπός: 
Σκοπός του µαθήµατος είναι, µε βάση και την ανάλυση των αγορών που έχει προηγηθεί στη 
Μικροοικονοµική, να εισαγάγει τους φοιτητές  στις έννοιες των συνολικών οικονοµικών µεγεθών 
και να του δώσει τα εφόδια για την κατανόηση του οικονοµικού συστήµατος στο σύνολο τους, 
όπως αυτό διαµορφώνεται από τη λειτουργία των επιµέρους αγορών, στα πλαίσια µιας ανοικτής 
οικονοµίας και ρυθµίζεται από την παρέµβαση του κράτους µέσω των οικονοµικών λειτουργιών 
και πολιτικών που ασκεί. 
 
Περιγραφή Μαθήµατος: 
Εισαγωγή στα µακροοικονοµικά µεγέθη. Εθνικό Εισόδηµα - Έννοιες, µέτρηση οικονοµικής 
δραστηριότητας. Θεωρία κατανάλωσης και αποταµίευσης. Θεωρία επένδυσης. Προσδιορισµός 
του εισοδήµατος, πολλαπλασιαστής. Αγορά χρήµατος, καθορισµός επιτοκίων. Αγορά κεφαλαίων 
– χρηµατοδότηση επιχειρήσεων. Μακροοικονοµική πολιτική. ∆ηµοσιονοµικά. Νοµισµατικά. 
Οικονοµικές διακυµάνσεις. Ανεργία και πληθωρισµός. Εξωτερικός τοµέας, ισοζύγιο πληρωµών 
Αναπτυσσόµενες οικονοµίες. Συγκριτικά οικονοµικά συστήµατα.  
 
Προτεινόµενη Βιβλιογραφία: 
 
1. Γεωργακόπουλος Θ. - Λιανός Θ., «Εισαγωγή στην Πολιτική Οικονοµία» 
2. Πουρναράκης Ε, «Εισαγωγή στην Οικονοµική - Μακροοικονοµία» 
3. Κόττης Γ. - Κόττη Α., «Εισαγωγή στη Σύγχρονη Μακροοικονοµική» 
4.  Πετράκη Αθ. & Κότη Γ, «Η Σύγχρονη Μακροοικονοµική» 
6.  Λιανού και Μπένου «Πολιτική Οικονοµία» 
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΙΙ  
 
Ώρες / εβδοµ.: 

 
4 (Ε=4) 

∆ιδακτικές µονάδες: 2 
Τυπικό Εξάµηνο διδασκαλίας: Β΄ 
Επίπεδο µαθήµατος: Υποχρεωτικό  (Υ) 
Κατηγορία µαθήµατος: ΜΓΥ 
Προαπαιτούµενα: Πληροφορική Ι 
 
 
Σκοπός: 
Η απόκτηση γνώσεων για την οργάνωση και εκµετάλλευση δεδοµένων µέσω λογιστικών φύλλων 
και διαχειριστικών βάσεων δεδοµένων. Ειδικότερα τα εργαστηριακά µαθήµατα στοχεύουν στην 
απόκτηση δεξιοτήτων για τη δηµιουργία µοντέλων οργάνωσης και εκµετάλλευσης δεδοµένων µε 
λογιστικά φύλλα και βάσεις δεδοµένων. 
 
Περιγραφή Μαθήµατος  
α) Λογιστικά φύλλα: Εφαρµογές και χρήσεις. Οργάνωση δεδοµένων. Λογικός Σχεδιασµός. 
Συντεταγµένες σε Λογιστικά Φύλλα. Συναρτήσεις. Παρουσίαση δεδοµένων. ∆ιασύνδεση µε 
βάσεις δεδοµένων και άλλα προγράµµατα. Εκµετάλλευση Βάσεων δεδοµένων – Λογιστικά Φύλλα 
 
Εφαρµογές σε: διαχείριση δεδοµένων µε λογιστικά φύλλα. Εκµετάλλευση και παρουσίαση 
δεδοµένων 
 
β) Βάσεις δεδοµένων: Εισαγωγή στις βάσεις δεδοµένων. Αρχιτεκτονική συστήµατος διαχείρισης 
βάσεων δεδοµένων. Σχεδιασµός βάσης δεδοµένων. ∆οµή και χαρακτηριστικά σχεδίασης βάσεις 
δεδοµένων. Λογική συσχέτιση και κανονικοποιήση δεδοµένων. Γλώσσα χειρισµού δεδοµένων.  
Λεξικό ∆εδοµένων.  Γεννήτριες εφαρµογών και εκτυπώσεων. Εκµετάλλευση βάσεων δεδοµένων 
  
Εφαρµογές σε σχεδιασµό  βάσεων δεδοµένων και διαχείριση αυτών. Εκµετάλλευση και 
παρουσίαση δεδοµένων. 
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ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ 
 
Ώρες / εβδοµ.: 

 
3 (Θ=2, Ε=1) 

∆ιδακτικές µονάδες: 4 
Τυπικό Εξάµηνο διδασκαλίας: Β΄ 
Επίπεδο µαθήµατος: Υποχρεωτικό  (Υ) 
Κατηγορία µαθήµατος: ΜΓΥ 
Προαπαιτούµενα: Μαθηµατικά Ι 

 
Σκοπός του Μαθήµατος:  
Σκοπός του µαθήµατος «Μαθηµατικά ΙΙ», είναι να δώσει στους φοιτητές τις απαραίτητες γνώσεις 
για να µπορούν να κατανοούν και να επιλύουν προβλήµατα αναφορικά µε δανεισµό χρήµατος 
(απλός και σύνθετος τόκος), θέµατα πιστωτικών τίτλων (γραµµάτια, συναλλαγµατικές), να 
υπολογίζουν Ράντες καθώς και δάνεια σταθερού και µεταβλητού επιτοκίου. 
 
Περιγραφή Μαθήµατος: 
Βασικές έννοιες των οικονοµικών και χρηµατοοικονοµικών µαθηµατικών. Θεωρία απλού και 
σύνθετου (ανατοκισµός) τόκου, Απλή και σύνθετη κεφαλαιοποίηση. Σειρές πληρωµών, Ράντες. 
∆άνεια. Εφαρµογές µε λογιστικά φύλλα. 
  
Προτεινόµενη Βιβλιογραφία: 
 
1. Φράγκος Α., Χουβαρδάς Β. «Μαθηµατικά για Οικονοµολόγους», εκδόσεις Α.Σταµούλης 
2. Αποστολόπουλος Ι. « Οικονοµικά Μαθηµατικά» 
3. Παπαµιχαήλ ∆ , «Οικονοµικά Μαθηµατικά» 
4. Αλεξανδρής Ν., «Οικονοµικά Μαθηµατικά» 
5. Μπλέσιος Ν., «Μαθηµατικά Χρηµατοδότησης» 
6. Μαγείρου Ε., «Οικονοµικά Μαθηµατικά και αξιολόγηση επενδύσεων», Gutenberg, Αθήνα 1993. 
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ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 
 
Ώρες / εβδοµ.: 

 
4 (Θ=3, ΑΠ=1) 

∆ιδακτικές µονάδες: 6 
Τυπικό Εξάµηνο διδασκαλίας: Β΄ 
Επίπεδο µαθήµατος: Υποχρεωτικό  (Υ) 
Κατηγορία µαθήµατος: ΜΕ 
Προαπαιτούµενα: Όχι 
 
 
Σκοπός: 
Σκοπός του µαθήµατος είναι η διάκριση των πολιτικών και των διοικητικών θεσµών, η 
αποσαφήνιση της έννοιας, του ρόλου και των αρµοδιοτήτων της τοπικής αυτοδιοίκησης από την 
ίδρυση του νεοελληνικού Κράτους µέχρι σήµερα και η συσχέτιση της µε το πολιτικό σύστηµα. Το 
µάθηµα επίσης στοχεύει στο να αναδείξει πως εντάσσεται η ΤΑ στους πολιτικούς θεσµούς και 
ποιες δυνατότητες έχει για να λειτουργήσει ως «ρυθµιστής» της πολιτικής συµπεριφοράς. 
 
 
Περιγραφή του Μαθήµατος: 
Θεσµικό και πολιτικό πλαίσιο της τοπικής αυτοδιοίκησης. Πολιτικοί – ∆ιοικητικοί θεσµοί, 
πολιτικές, κόµµατα, πολιτείες. Σχέσεις κεντρικής εξουσίας και αυτοδιοίκησης. Τοπικό πολιτικό 
σύστηµα, το κοµµατικό φαινόµενο στους θεσµούς της ΤΑ. Η συνδικαλιστική οργάνωση του 
προσωπικού των ΟΤΑ. Τοπικές οµάδες συµφερόντων.  
Έννοια, αρµοδιότητες, λειτουργίες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Βαθµίδες της αυτοδιοίκησης. Η 
εξέλιξη της σε συσχέτιση µε την αλλαγή της δηµογραφικής δυναµικής του χώρου – «ερηµωµένα 
χωριά» – «ανοικτές πόλεις». Ισόρροπη – βιώσιµη ανάπτυξη. 
Η πορεία των µεταρρυθµίσεων από την συγκρότηση του νεοελληνικού Κράτους µέχρι τον 
Ν.2218/94 «περί νοµαρχιακής αυτοδιοίκησης». Το πρόγραµµα «Καποδίστριας» και ο κίνδυνος 
αποσάθρωσης του τοπικού κοινωνικού ιστού σ’ ότι αφορά τις εµπειρίες του κοινού λόγου και 
βίου.  
Η δοµή, οι αρµοδιότητες , η λειτουργία της ΤΑ α’ και β’  βαθµού. Η εξέλιξη των δοµών και των 
αρµοδιοτήτων σε σχέση µε τις κατά καιρούς µεταρρυθµίσεις. 
 
Προτεινόµενη Βιβλιογραφία: 
 
1. Ανδρικοπούλου Ε., «Οι περιφέρειες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η εξέλιξη της περιφερειακής 

πολιτικής από τη συνθήκη της Ρώµης έως το Μάαστριχ». 
2. ∆αγτόγλου Πρ., «Γενικό ∆ιοικητικό ∆ίκαιο»,Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα – Κοµοτηνή, 1992. 
3. Ιωακειµίδης Π.Κ. «Η µεταρρύθµιση της συνθήκης του Μάαστριχτ». Αθήνα, 1995. 
4. Κοντογιώργης Γ., «Κοινωνική δυναµική και πολιτική αυτοδιοίκηση. Οι Ελληνικές κοινότητες της 

Τουρκοκρατίας», Εκδόσεις Νέα Σύνορα, Αθήνα, 1982. 
5. Μακρυδηµήτρης Α., «Χαρακτηριστικά της Ελληνικής διοικητικής κρίσης», στο ∆ιοικητικές 

µελέτες (του ιδίου), Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα – Κοµοτηνή, 1991. 
6. Μακρυδηµήτρης Α., «Μαθήµατα διοικητικής επιστήµης», Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα, 1986. 
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7. «Νοµαρχιακή αυτοδιοίκηση – Προσδοκίες και προοπτικές» (συλλογικό), Εκδόσεις Σάκκουλα, 
Αθήνα – Κοµοτηνή, 1997. 

8. Παπαγιάννης Π. «Η αυτοδιοίκηση στην Ελεύθερη Ελλάδα», Εκδόσεις Νέα σκέψη, Αθήνα, 
1990. 

9. Παπαγιάννης Π. - Κατσούλης ∆., «Οι χάρτες και η Ευρώπη της αυτοδιοίκησης», Εκδόσεις 
Τ.Ε.∆.Κ.Ν.Α., Αθήνα, 1995. 

10. Παπαδηµητρίου Γ. - Παπαγιάννη Θ. επιµ. «Συστήµατα διοίκησης µητροπολιτικών περιοχών 
στην Ελλάδα», Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα – Κοµοτηνή, 1994. 

11. Παπαδηµητρίου Γ., «Τοπική κοινωνία και Τοπική ∆ηµοκρατία, Συνταγµατικά Επίκαιρα», 
Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα – Κοµοτηνή, 1992. 

12. Παπαδηµητρίου Γ., «Η Τοπική αυτοδιοίκηση στη σύγχρονη δηµοκρατία»,Εκδόσεις Σάκκουλα, 
Αθήνα – Κοµοτηνή, 1993. 

13. Τοµαρά – Σιδέρη Ματούλα, «Η Ελληνική Τοπική αυτοδιοίκηση. Κοινότητα βίου - Κράτος - 
Πολιτική», Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα, 1999. 

14. Χλέπας Ν.Κ. «Η Πολυβάθµια Αυτοδιοίκηση», Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα, 1994. 
15. Ψυχοπαίδης Κ. «Η Τοπική αυτοδιοίκηση ως πολιτικός θεσµός», στο περιοδικό «Τοπική 

Αυτοδιοίκηση» τ.6, Αθήνα 1982. 
16. Ψυχοπαίδης Κ. - Γετίµης Π. «Ρυθµίσεις τοπικών προβληµάτων», Εκδόσεις Ίδρυµα 

Μεσογειακών Μελετών, Αθήνα, 1989. 
17. Πουλής Π. «Εισαγωγή στο ∆ηµόσιο ∆ίκαιο» 
18.  Μπέσιλα – Βήκα Ε. «Τοπική Αυτοδιοίκηση Τ.1» 
 
Ενδεικτική ξενόγλωσση βιβλιογραφία:  
 
1. Batley R. Stoker G. “Local Government in Europe”, Macmillan, London, 1991. 
2. Blyton P.S., Morris A., “Flexible future? Prospects for employment and organization”, De 

Gruyter, N.Y. 1991. 
3. Botwinick A. “Postmodernism and Democratic Theory”, Temple University Press, Philadelphia, 

1993. 
4. Cooke P., “Back to the future”, Modernity, Postmodernity and Locality”, Unwin Hyman, London, 

1990. 
5. Mouzelis N., “Politics in the Semi-Periphery: Early Parliamentarism and Late Industrialization in 

the Balkans and Latin America”, Macmillan, 1986. 
6. Seligman A., “The idea of Civil Society”, Macmillan, 1992. 
 
Περιοδικά: 
 
1. Τοπική Αυτοδιοίκηση – Αποκέντρωση 
2. Τετράδια Αυτοδιοίκησης 
3. Τόπος 
4. Revue Pole Sud 
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ΑΡΧΕΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 
  
Ώρες / εβδοµ.: 5 (Θ=3, ΑΠ=2) 
∆ιδακτικές µονάδες: 7 
Τυπικό Εξάµηνο διδασκαλίας: Β΄ 
Επίπεδο µαθήµατος: Υποχρεωτικό  (Υ) 
Κατηγορία µαθήµατος: ΜΕΥ 
Προαπαιτούµενα: Αρχές ∆ιοίκησης 
 
Σκοπός: 
Με βάση τις Αρχές ∆ιοίκησης που έχουν διδαχθεί οι φοιτητές στο Α΄ εξάµηνο, σκοπός του 
µαθήµατος είναι να εισαγάγει τους φοιτητές  στις έννοιες, τις αρχές και τις διαδικασίες εφαρµογής 
των αρχών  της θεωρίας της διοίκησης όπως αυτές εφαρµόζονται στους οργανισµούς και τους 
φορείς του δηµοσίου τοµέα. 
 
Περιγραφή Μαθήµατος: 
Εισαγωγικές έννοιες θεωρίας της ∆ιοίκησης. Οι δηµόσιες οργανώσεις ως πολιτικό – διοικητικές 
οντότητες. Βασικές κατευθύνσεις και Σχολές. Κλασσική θεωρία και Σχολή Ανθρώπινων Σχέσεων 
 
Προτεινόµενη Βιβλιογραφία:  
 
1. Μακρυδηµήτρης Α., «∆ηµόσια διοίκηση - Στοιχεία διοικητικής οργάνωσης» 
2. Τσέκος Θ., «Τιµσιτ - Κράτη και ∆ιοικήσεις»,Πανεπιστηµιακές εκδόσεις.  
3. Παπαγιάννη Π., Κατσούλη ∆.,«Πρόταση - µελέτη για την Συνταγµατική µεταρρύθµιση» τεύχος 

1/98, Περιοδικό «Τοπική Αυτοδιοίκηση - Αποκέντρωση», τεύχη ΙΝΠΕΣ 6/96 και 6/98, 
«Τετράδια Αυτοδιοίκησης», έκδοση ΚΕ∆ΚΕ 

4. Εκδόσεις εταιρείας πολιτικής επιστήµης 
5. Συνέδρια Ελλήνων Συνταγµατολόγων 
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ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
 
Ώρες / εβδοµ.: 

 
5 (Θ=3, Ε=3) 

∆ιδακτικές µονάδες: 7 
Τυπικό Εξάµηνο διδασκαλίας: Γ΄ 
Επίπεδο µαθήµατος: Υποχρεωτικό  (Υ) 
Κατηγορία µαθήµατος: ΜΓΥ 
Προαπαιτούµενα: Μαθηµατικά Ι 

Πληροφορική ΙΙ 
 
Σκοπός: 
Σκοπός του µαθήµατος είναι να εισαγάγει τους φοιτητές στις βασικές έννοιες και στα εργαλεία της 
στατιστικής ανάλυσης, όπως αυτή εφαρµόζεται στις κοινωνικές επιστήµες. Ιδιαίτερη έµφαση 
δίνεται στην εκµάθηση του προγράµµατος  στατιστικής ανάλυσης SPSS και στις πρακτικές 
εφαρµογές µε βάση αυτό το  πρόγραµµα, κατά τη διάρκεια της εργαστηριακής διδασκαλίας. Η 
γνώση της στατιστικής ανάλυσης και του SPSS θα προετοιµάζει τους φοιτητές  για το µάθηµα 
Μεθοδολογία Κοινωνικής Έρευνας. 
 
 
Περιγραφή Μαθήµατος:  
Εισαγωγή στις στατιστικές µεθόδους. Εµπειρικές κατανοµές πιθανοτήτων. Περιγραφικά µέτρα 
Στοιχεία της θεωρίας πιθανοτήτων. Πληθυσµοί, δείγµατα και θεωρητικές κατανοµές (κανονική, 
διωνυµική, Poisson). Στοιχεία χρονολογικών σειρών. Συσχέτιση – Παλινδρόµηση. Αριθµοδείκτες 
Εφαρµογές µε τη χρήση του προγράµµατος SPSS. 
 
Προτεινόµενη Βιβλιογραφία:  
 
1. Χαλκιά  Ι.,  «Στατιστική – Μέθοδοι Ανάλυσης για Επιχειρηµατικές Αποφάσεις» 
2. Παπαδήµας & Κοίλιας, «Εφαρµοσµένη Στατιστική» 
3. Κεβόρκ Κ. Η., «Στατιστική» I, II, III IV, Αθήνα, 1975 
4. Αποστολόπουλος Η. Θ., «Στατιστική Επιχειρήσεων.  
5. Περιγραφική και Επαγωγική», Αθήνα, 1991 
6. ∆ρακάτος, Α. Γ., «Στατιστική», Παπαζήσης, Αθήνα, 1984 
7. Μπένος Β. Κ., «Στατιστική Επιχειρήσεων», Πειραιάς, 1978 
8. Ymane T., “Statistics”, Harper & Row, Nerw York, 1967 Εγχειρίδιο χρήσης του SPSS. 
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ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙΙ 
  
Ώρες / εβδοµ.: 4 (Θ=2, ΑΠ=1, Ε=1) 
∆ιδακτικές µονάδες: 5 
Τυπικό Εξάµηνο διδασκαλίας: Γ΄ 
Επίπεδο µαθήµατος: Υποχρεωτικό  (Υ) 
Κατηγορία µαθήµατος: ΜΓΥ 
Προαπαιτούµενα: Χρηµατοοικονοµική Λογιστική ΙΙ 
 
Σκοπός:  
Να βοηθήσει τους φοιτητές στην κατανόηση του Λογιστικού φορολογικού πλαισίου της Ελλάδας 
στην εκµάθηση σύγχρονων και προχωρηµένων θεµάτων Λογιστικής. Στην απόκτηση βασικών 
γνώσεων Ανάλυσης των  Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων και της χρήσης τους στη λήψη 
επιχειρηµατικών αποφάσεων. 
 
Περιγραφή Μαθήµατος:  
Το Φορολογικό Πλαίσιο. Εργατικά και Ασφαλιστικά Θέµατα (Ανάπτυξη και Λογιστική 
Παρακολούθηση).Μηχανογραφηµένη Λογιστική. 
 Εφαρµογή πλήρους ανάπτυξης του λογιστικού κύκλου σε Μηχανογραφηµένα Βιβλία. 
Περιλαµβάνει Φορολογικές και Ασφαλιστικές ∆ηλώσεις. 
Κατάσταση Πηγών και Χρήσεων Κεφαλαίων (Κατάσταση Μεταβολών στην Οικονοµική 
Κατάσταση) 
Εσωτερικός Έλεγχος.  
Ανάλυση Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων.  
Στατική και ∆υναµική Ανάλυση ∆ιερεύνηση Αριθµοδεικτών. Εξαγωγή συµπερασµάτων, 
προβλέψεις.  
 
Προτεινόµενη Βιβλιογραφία:  
 
1. Κάντζος Κ., «Ανάλυση Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων» 
2. Φλώρος Αριστ , «Φορολογικη λογιστικη φορολογια εισοδηµατος φυσικων και νοµικων 

προσωπων: λογιστικη και πρακτικη αντιµετωπιση» 
3. Παπαδέας Παναγ , «Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων µε Φ.Π.Α. &. Ε.Γ.Λ.Σ.» 
4. Ρουσάκη Αν., «Φόρος Προστιθέµενης Αξίας» 
5. Μπαλής Θ., «Σύγχρονη Χρηµατοοικονοµική Λογιστική Β’» 
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∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ∆ΙΚΑΙΟ 
  
Ώρες / εβδοµ.: 4 (Θ=3, ΑΠ=1) 
∆ιδακτικές µονάδες: 6 
Τυπικό Εξάµηνο διδασκαλίας: Γ΄ 
Επίπεδο µαθήµατος: Υποχρεωτικό  (Υ) 
Κατηγορία µαθήµατος: ΜΕΥ 
Προαπαιτούµενα: Όχι  
 
 
Σκοπός: 
Το µάθηµα έχει ως στόχο να διδάξει στους φοιτητές τους ειδικούς κανόνες δικαίου, που 
εφαρµόζονται στη δηµόσια διοίκηση και κατά συνέπεια στην περιφερειακή διοίκηση και στην 
τοπική αυτοδιοίκηση. 
 
Περιγραφή Μαθήµατος: 
∆ηµόσια ∆ιοίκηση και ∆ιοικητικό ∆ίκαιο. Βασικές αρχές του ∆∆. Πηγές . ∆ιοικητική πράξη 
(Έννοια, παραγωγή και ισχύς, ανάκληση, το δικαίωµα γνώσης των διοικητικών εγγράφων, δέσµια 
αρµοδιότητα και διακριτική ευχέρεια). ∆ιοικητική σύµβαση, ∆ιοικητικά όργανα (διακρίσεις, 
αρµοδιότητα). ∆ηµόσια πράγµατα.  Έλεγχος της διοικητικής δράσης (πολιτικός, δικαστικός, 
εσωτερικός). Εξωσυµβατική ευθύνη της δηµόσιας διοίκησης. 
 
Προτεινόµενη Βιβλιογραφία:  
 
1. Τσούντας Κ.,  «Οι λειτουργίες του Κράτους στα σύγχρονα πολιτεύµατα» 
2. ∆αγτόγλου Π., «Γενικό ∆ιοικητικό ∆ίκαιο», 1997 
3. ∆αγτόγλου Π., «∆ιοικητικό ∆ικονοµικό ∆ίκαιο», 1994 
4. Κόρσου ∆., «∆ιοικητικό ∆ίκαιο, Γενικό Μέρος», 1995 
5. Παπανικολαϊδη ∆., «Σύστηµα ∆ιοικητικού ∆ικαίου», 1992 
6. Σκουρή Β., «∆ιοικητικό ∆ικονοµικό ∆ίκαιο τ. Ι», 1996 
7. Σπηλιωτόπουλου Ε., «Εγχειρίδιον ∆ιοικητικού ∆ικαίουτ. Ι-ΙΙ», 1997 
8. Τάχου Α., «Ελληνικό διοικητικό δίκαιο», 1996 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ 
  
Ώρες / εβδοµ.: 3 (Θ=2, ΑΠ=1) 
∆ιδακτικές µονάδες: 4 
Τυπικό Εξάµηνο διδασκαλίας: Γ΄ 
Επίπεδο µαθήµατος: Υποχρεωτικό  (Υ) 
Κατηγορία µαθήµατος: ΜΕΥ 
Προαπαιτούµενα: Όχι 
 
Σκοπός: 
Το µάθηµα έχει ως στόχο την εισαγωγή των φοιτητών  στις βασικές έννοιες και στις λειτουργίες 
της διεθνούς και ευρωπαϊκής κοινωνίας. Η απόκτηση των βασικών αυτών γνώσεων είναι 
απαραίτητη για την περαιτέρω κατανόηση και εµβάθυνση στα θέµατα τα οποία σχετίζονται άµεσα 
µε τις παρεµβάσεις της διεθνούς και ευρωπαϊκής κοινωνίας στην περιφερειακή διοίκηση και στην 
τοπική αυτοδιοίκηση της χώρας µας. 
 
Περιγραφή Μαθήµατος: 
Στοιχεία ∆ηµόσιου ∆ιεθνούς ∆ικαίου: ∆ιεθνής κοινωνία και διεθνείς σχέσεις (έννοια, ιστορική 
αναδροµή, γενικές αρχές), διεθνές δίκαιο (χαρακτηριστικά, διακρίσεις, θεωρητική βάση, σχέσεις 
µε το εσωτερικό δίκαιο, πηγές διεθνούς δικαίου, διεθνής ευθύνη και επίλυση διαφορών). Φορείς 
∆ηµόσιου ∆ιεθνούς ∆ικαίου και ∆ιεθνών Σχέσεων (Κράτος, ∆ιεθνείς Οργανώσεις και ∆ιεθνείς 
Οργανισµοί, τα άτοµα ως φορείς δικαιωµάτων και υποχρεώσεων του διεθνούς δικαίου). 
Στοιχεία Ευρωπαϊκού ∆ικαίου: Ευρώπη και Ευρωπαϊκή Ένωση ( Ιστορική αναδροµή, θεωρίες και 
πολιτικές της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης).Φορείς του δικαίου της ΕΕ (Ευρωπαϊκή Ένωση, 
Ευρωπαϊκές Κοινότητες, κράτη µέλη, ευρωπαίοι πολίτες). Οργάνωση της ΕΕ (όργανα , οικονοµικά 
– προϋπολογισµός, προσωπικό, κοινοτική έννοµη τάξη), δράσεις της ΕΕ (δεύτερος και τρίτος 
πυλώνας). 
 
Προτεινόµενη Βιβλιογραφία:  
 
1. Πανάγου Βασίλειος & Τσούντας Κωνσταντίνος, «Παγκοσµιοποίηση, ολοκλήρωση & 

Συνεργασία στη Σύγχρονη ∆ιεθνή Κοινωνία, Τόµος 1: Η ∆ιεθνής Έννοµη Τάξη» 
2. Σατλάνης Χρήστος Ν., «Θεµελιώδεις έννοιες και διαστάσεις της διεθνούς και ευρωπαϊκής 

έννοµης τάξης» 
3. Ρούκουνας Α., «∆ιεθνές ∆ίκαιον», τ.Α (1997), τ.Β. (1983), τ. Γ (1983) 
4. Ιωάννου Κ. «∆ηµόσιο ∆ιεθνές ∆ίκαιο» (4 τόµοι), 1998-91 
5. Μπρεδήµας Α., «∆ιεθνείς Οργανισµοί», τβ’, 1990 
6. ∆αγτόγλου Π., «Ευρωπαϊκό Κοινοτικό ∆ίκαιο», τ.Ι (1985), τ.ΙΙ (1998) 
7. Καλαβρού Γ., «Στοιχεία ευρωπαϊκού κοινοτικού δικαίου», 1995 
8. Μαραβέγιας Ν. - Τσινισιζέλης Μ (επιµέλεια), «Η ολοκλήρωση της Ε.Ε»., 1995 
9. Σκανδάµης Ν, «Ευρωπαϊκό ∆ίκαιο», 1997 
10. Μούσης Ν., «Ευρωπαϊκή Ένωση, ∆ίκαιο-Οικονοµία», Πολιτική, 1998 
11. Νάσκου Π. - Περράκη, «Το ∆ίκαιο των ∆ιεθνών Οργανισµών. Η θεσµική διάσταση», 1993 
12. Boulouis J., “Droit Institutionnel de l’ Union Europeenne”, Domat, 1998 
13. Cartou L., L’ “Union Europeenne, Dalloz”, 1996 
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14. Colliard C.A. –Dudouis L., “Institutions Intermantionales”, Dalloz, 1995 
15. Dupuy P.M, “Droit International Public”, Dalloz, 1998 
16. Dutheil J. de la Rochere, “Introduction au Droit de l’ Union Europeenne”, H achette, 1997. 
17. Gounelle M., “Relations Internationales”, Dalloz, 1998 
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ΑΡΧΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 

  
Ώρες / εβδοµ.: 3 (Θ=2, ΑΠ=1) 
∆ιδακτικές µονάδες: 4 
Τυπικό Εξάµηνο διδασκαλίας: Γ΄ 
Επίπεδο µαθήµατος: Υποχρεωτικό  (Υ) 
Κατηγορία µαθήµατος: ΜΕΥ 
Προαπαιτούµενα: Αρχές ∆ιοίκησης 

Μικροοικονοµική 
 
Σκοπός: 
Να βοηθήσει του φοιτητές στην κατανόηση της έννοιας και της φιλοσοφίας του Μάρκετινγκ. Στην 
εξοικείωση µε τις µεθόδους και τεχνικές του Μάρκετινγκ, όπως την έρευνα Μάρκετινγκ, την 
αγοραστική συµπεριφορά του καταναλωτή, την τµηµατοποίηση της αγοράς, την επιλογή της 
αγοράς - στόχου, την πρόβλεψη των πωλήσεων. Στην κατανόηση της εφαρµογής των στρατηγικών 
του Μάρκετινγκ, στρατηγική του προϊόντος, στρατηγική της τιµολόγησης, στρατηγική του 
συστήµατος διανοµής, στρατηγική της επικοινωνίας και προβολής. 
Στη σύνδεση της θεωρίας του Μάρκετινγκ µε την επιχειρηµατική πραγµατικότητα 
 
Περιγραφή Μαθήµατος: 
Η έννοια του Μάρκετινγκ. Μάρκετινγκ ολικής ποιότητας. Το περιβάλλον του Μάρκετινγκ. Μείγµα 
Μάρκετινγκ. Ο ρόλος του Μάρκετινγκ στην επιχείρηση. Προγραµµατισµός Μάρκετινγκ. 
Αξιολόγηση Επιχειρηµατικών ιδεών. Έρευνα Μάρκετινγκ και σύστηµα πληροφοριών. Η 
αγοραστική συµπεριφορά του καταναλωτή. Επιδράσεις του περιβάλλοντος. ∆ιαδικασία λήψης 
αγοραστικής απόφασης. Τµηµατοποίηση της αγοράς. Επιλογή της αγοράς - στόχου. Τοποθέτηση 
προϊόντων στο µυαλό του καταναλωτή. Πρόβλεψη πωλήσεων. Κατάταξη προϊόντων. Σχεδιασµός 
προϊόντων. Κύκλος ζωής προϊόντος. Στρατηγική ανάπτυξης νέου προϊόντος. Τιµολόγηση 
προϊόντων. Καθορισµός της τιµής πώλησης. Στρατηγικές και τακτικές τιµολόγησης. 
∆ίκτυα διανοµής. Επιχειρήσεις χονδρεµπορίου. Επιχειρήσεις Λιανεµπορίου. Στρατηγική δικτύων 
διανοµής. Στρατηγική επικοινωνίας και προβολής. ∆ιαφήµιση. Προώθηση πωλήσεων. ∆ηµόσιες 
Σχέσεις. Προσωπική πώληση. 
Βιοµηχανικό Μάρκετινγκ. ∆ιαδικασία λήψης αγοραστικής απόφασης στη βιοµηχανική αγορά. 
 
Προτεινόµενη Βιβλιογραφία:  
 
1. Τοµαράς Πέτρος,  «Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ και στην Έρευνα Αγοράς» 
2. Παπανίκος Γ., «Αρχές Μάρκετινγκ», Αθήνα, 1997 
3. Τζωρτζάκης Κ. - Τζωρτζάκη Α., «Μάρκετινγκ Μάνατζµεντ - Η ελληνική προσέγγιση», Rosili, 

Αθήνα, 1996 
4. Kotler Philip, «Μάρκετινγκ – Μάνατζµεντ». 
5. McCarthy E. J. & Perreault W. D., “Basic Marketing, 1990” 
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΙΙΙ 
  
Ώρες / εβδοµ.: 4 (Θ=1, Ε=3) 
∆ιδακτικές µονάδες: 4 
Τυπικό Εξάµηνο διδασκαλίας: Γ΄ 
Επίπεδο µαθήµατος: Υποχρεωτικό  (Υ) 
Κατηγορία µαθήµατος: ΜΕΥ 
Προαπαιτούµενα: Πληροφορική ΙΙ 
 
 
Σκοπός: 
Η απόκτηση δεξιοτήτων για την αναζήτηση, παρουσίαση, συγκέντρωση και επεξεργασία 
πληροφοριών, στο χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλους κοινωνικούς και αναπτυξιακούς 
φορείς µε τη χρήση νέων τεχνολογιών µέσω Πληροφοριακών Παρατηρητηρίων και του διαδικτύου. 
 
 
Περιγραφή Μαθήµατος: 
Κωδικοποίηση δεδοµένων (Χρήση προτύπων). Συσχέτιση και κατηγοριοποίηση δεδοµένων 
Αρχές δηµιουργίας και λειτουργίας πληροφοριακών παρατηρητηρίων. ∆υνατότητες και χρήση του 
διαδικτύου. Εφαρµογές κατασκευής ιστοσελίδων. Εφαρµογές οπτικοακουστικών µέσων 
(Mulitmedia).  
 
Προτεινόµενη Βιβλιογραφία:  
 
1. Σκουρλάς Χ., Σχεσιακές Βάσεις ∆εδοµένων 
2. Γιαννακουδάκης Εµµ., «Συστήµατα βάσεων δεδοµένων, &  SQL» 
3. ∆έρβος ∆., «Μαθήµατα Βάσεων ∆εδοµένων» 
4. Φραγκοπούλου Σ. - Πατέστου Γ., «Εισαγωγή στην Πληροφορική και στις Εφαρµογές της» 
5. Εγχειρίδια χρήσης σχετικών πακέτων λογισµικού 
6. Υλικό από το διαδίκτυο 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
58

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ 
  
Ώρες / εβδοµ.: 4 (Θ=3, ΑΠ=1) 
∆ιδακτικές µονάδες: 6 
Τυπικό Εξάµηνο διδασκαλίας: ∆΄ 
Επίπεδο µαθήµατος: Υποχρεωτικό  (Υ) 
Κατηγορία µαθήµατος: ∆ΟΝΑ 
Προαπαιτούµενα: Πολιτική, Κοινωνική και διοικητική Ιστορία της Ελλάδας 
 
Σκοπός : 
Η απόκτηση γνώσεων σχετικά µε ζητήµατα που αφορούν το χώρο, τον αγροτικό χώρο (ύπαιθρο) 
και τον αστικό (πόλη).Οι γνώσεις αυτές θα συµβάλλουν στην κατανόηση των αλλαγών που 
επιχειρούνται στους χώρους αυτούς και των σχέσεων υπαίθρου – πόλης και τέλος  πως 
διαµορφώνονται οι πολιτικές και οι παρεµβάσεις της ΤΑ για την ανάπτυξη  της υπαίθρου και των 
πόλεων. 
 
Περιγραφή Μαθήµατος:  
Εισαγωγή στις βασικές αρχές και έννοιες της Κοινωνιολογίας 
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ 
α) Ενότητα Ι: θεωρητικές προσεγγίσεις .Η έννοια της κοινότητας. ∆ιαφορετικές προσεγγίσεις. Η 
κοινωνική διαστρωµάτωση στην αγροτική κοινότητα. Η µορφολογία των αγροτικών οικισµών. Τα 
οικονοµικά χαρακτηριστικά της αγροτικής κοινότητας. 
β) Ενότητα II : Η  Ιστορία 
Το πρόβληµα της γαιοκτησίας στο νεοελληνικό κράτος. Η αγροτική µεταρρύθµιση και το αγροτικό 
ζήτηµα στην Ελλάδα. 
γ) Ενότητα III   Κοινωνικές µορφές στην ελληνική ύπαιθρο  
Η οργάνωση της παραγωγής στην ύπαιθρο. Οι κοινωνικές τάξεις στον αγροτικό χώρο. Η ΚΑΠ και 
ο ελληνικός αγροτικός τοµέας. 
δ) Ενότητα IV  Oδηγός διάγνωσης της αγροτικής οικονοµίας σε τοπικό επίπεδο 
ΑΣΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ 
α) Ενότητα I  θεωρητικές προσεγγίσεις για το χώρο και την πόλη 
Οι θεωρίες περί χώρου, Προσέγγιση του φαινοµένου της πόλης. Η πόλη ως γεωγραφική ενότητα 
Κοινωνιολογική προσέγγιση της πόλης. Προβιοµηχανική πόλη – αστικοποίηση – βιοµηχανική 
πόλη, σχέσεις υπαίθρου-πόλης , µητροπόλεις, νέες πόλεις. Ανάλυση του αστικού φαινοµένου 
Αστικότητα και Εθνότητα. Η ταυτότητα της νεοελληνικής πόλης 
β) Ενότητα II Η δοµή της πόλης 
Κοινωνική διαστρωµάτωση στην πόλη. Πόλη και καταµερισµός εργασίας. Η γειτονιά, οι 
«κοινότητες» στις σύγχρονες πόλεις. Εθνότητες και σύγχρονη πόλη. Ο σχεδιασµός της πόλης και 
η τοπική οργάνωση . Ανάκτηση των παλιών κέντρων και αστικότητα. Η πόλη και ο σύγχρονος 
πολιτισµός.  
 
Προτεινόµενη Βιβλιογραφία:  
1. Βεργόπουλος Κ. «Το αγροτικό ζήτηµα στην Ελλάδα»  Εξάντας, 1975 
2. ΕΚΚΕ-ΚΝΕ/ΕΙΕ «Ο αγροτικός κόσµος στον Μεσογειακό χώρο» πρακτικά του ελληνογαλλικού 

συνεδρίου. Αθήνα 1998 
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3. Μαρτίνος Ν. «Οδηγός διάγνωσης της αγροτικής οικονοµίας σε τοπικό επίπεδο», Αθήνα 1990.  
4. Grafmeyer Υ., Joseph I. “Le ecole de Chicago” Aubier/Res 1979 
5. Kαστελς, Κοπ, Μπέρι «Η πόλη στο σοσιαλιστικό Σύστηµα»,εκδόσεις Οδυσσέας, 1980 
6. Εισαγωγικό Εγχειρίδιο στην Κοινωνιολογία 
7. Παπακωνσταντινίδης Λ. «Ευαισθητοποιηµένη Τοπική Κοινωνία» Εκδόσεις ∆αραδάνος – 

Τυπωθήτω ,2000 
8. Νικολαϊδου Σήλια «Η κοινωνική οργάνωση του αστικού χώρου» 
9. Giddens Anthony-(µετφρ. Επιµ. Γ.Τσαούσης) «Κοινωνιολογία» 
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ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ 
 
Ώρες / εβδοµ.: 

 
3 (Θ=2, ΑΠ=1) 

∆ιδακτικές µονάδες: 4 
Τυπικό Εξάµηνο διδασκαλίας: ∆΄ 
Επίπεδο µαθήµατος: Υποχρεωτικό  (Υ) 
Κατηγορία µαθήµατος: ΜΕΥ 
Προαπαιτούµενα: Αρχές ∆ιοίκησης ∆ηµοσίων Οργανισµών 
 
Σκοπός: 
Να εξοικειώσει τους φοιτητές µε τις έννοιες, τα µέσα και τις διαδικασίες του στρατηγικού 
σχεδιασµού σε οργανισµούς (του ιδιωτικού και του δηµόσιου τοµέα). Επίσης να καθοδηγήσει 
τους φοιτητές στις αρχές και διαδικασίες εκπόνησης εφαρµοσµένων επιχειρησιακών 
προγραµµάτων σε φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Συνολικά, οι φοιτητές  θα έχουν τη 
δυνατότητα να κατανοήσουν αφ’ ενός τη σηµασία του ολοκληρωµένου και µακροχρόνιου 
σχεδιασµού και αφ’ ετέρου την εφαρµογή του σε µεσοπρόθεσµα προγράµµατα για την επίλυση 
συγκεκριµένων επιχειρησιακών προβληµάτων των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης. 
 
Περιγραφή Μαθήµατος:  
Η έννοια του Στρατηγικού Σχεδιασµού. Στρατηγικοί στόχοι. Ανάλυση του εξωτερικού και 
εσωτερικού περιβάλλοντος. ∆ιαφοροποίηση (Συνεργία, τύποι διαφοροποίησης). Ανάλυση 
χαρτοφυλακίου. ∆ιαµόρφωση στρατηγικών. Αξιολόγηση  και έλεγχος στρατηγικών (προβλέψεις, 
τεχνικές αξιολόγησης, αξιολόγηση στρατηγικών επιλογών). Εφαρµογές επιχειρηµατικών σχεδίων 
(προγραµµατισµός στα πλαίσια του στρατηγικού σχεδιασµού). Εξειδίκευση  του στρατηγικού 
σχεδιασµού στην ΤΑ.Πρότυπα στρατηγικά σχέδια τοπικής ανάπτυξης και µεσοπρόθεσµα 
επιχειρησιακά σχέδια ΟΤΑ. Στόχοι και διαδικασίες σύνταξης µακροχρόνιου στρατηγικού σχεδίου 
τοπικής ανάπτυξης. Στόχοι και διαδικασίες σύνταξης µεσοπρόθεσµου επιχειρησιακού 
προγράµµατος ΟΤΑ. Παρακολούθηση και αξιολόγηση εφαρµογής των ετήσιων προγραµµάτων 
των ΟΤΑ. 
Οργανωτικές δοµές υποστήριξης των διαδικασιών προγραµµατισµού στους ΟΤΑ. Υπηρεσίες 
προγραµµατισµού. Φορείς / επιχειρήσεις τοπικής ανάπτυξης. Εισαγωγή  πληροφορικής – 
συστήµατα υποστήριξης διαδικασιών προγραµµατισµού. Εκπαίδευση ανθρώπινου δυναµικού 
στις διαδικασίες προγραµµατισµού. Μελέτη οδηγών και εντύπων και λοιπού υποστηρικτικού 
υλικού. 
Εφαρµογή στην Τοπική Αυτοδιοίκηση – Μελέτες περιπτώσεων (π.χ. στις ∆ηµοτικές Επιχειρήσεις) 
 
Προτεινόµενη Βιβλιογραφία:  
1. Wright, P., Pringle, C., Kroll, M., “Strategic Management”, εκδ. Allyn and Bacon, Boston, 1992. 
2. Μηλιώτη, Ε., «Προγραµµατισµός ∆ράσεως Επιχειρήσεων», Σύγχρονη Εκδοτική, Αθήνα, 1995 
3. Έντυπο υλικό (από την ΕΕΤΑΑ, το ΥΠΕΣ∆∆Α, την ΚΕ∆ΚΕ και άλλους κεντρικούς φορείς) 

σχετικά µε τις αρχές σύνταξης και την εφαρµογή επιχειρησιακών προγραµµάτων στους ΟΤΑ 
4. Papakonstantinidis L., “Integrated Totel Quality Management and Sustoinable Development:” 

Journel of Hospitality and Tourism Vol I, issne 1, 2002 
5. Αλεξάκης Γ. «Η τέχνη της ∆ιαχείρισης» 
6. Παπαδάκης Β. «Στρατηγική των επιχειρήσεων-Ελληνική και διεθνής εµπειρία». 
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∆ΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
 
Ώρες / εβδοµ.: 

 
4 (Θ=2, ΑΠ=1) 

∆ιδακτικές µονάδες: 4 
Τυπικό Εξάµηνο διδασκαλίας: ∆΄ 
Επίπεδο µαθήµατος: Υποχρεωτικό  (Υ) 
Κατηγορία µαθήµατος: ΜΕΥ 
Προαπαιτούµενα: Μακροοικονοµική 
 
 
Σκοπός: 
Σκοπός του µαθήµατος είναι να δώσει στους φοιτητές τα εφόδια να κατανοήσουν τους λόγους, 
τους τρόπους, τις µορφές και τα µέσα της παρέµβασης του κράτους στην οικονοµία. Επίσης οι 
φοιτητές  θα είναι σε θέση να αναλύσουν και να αξιολογήσουν τα αποτελέσµατα αυτής της 
παρέµβασης, σε αναπτυξιακούς όρους, καθώς και να διακρίνουν τα όρια παρέµβασης µεταξύ της 
κεντρικής διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης. 
 
Περιγραφή Μαθήµατος:  
Τα βασικά οικονοµικά προβλήµατα και τρόποι επίλυσής τους. Το πλαίσιο της ∆ηµόσιας 
Οικονοµικής-θεωρίες για το οικονοµικά ουδέτερο και παρεµβατικό κράτος. Η επίλυση των 
οικονοµικών προβληµάτων από την ανταγωνιστική αγορά. Οι ατέλειες της αγοράς και οι 
λειτουργίες του παρεµβατικού κράτους. Κεντρικό έναντι τοπικού κράτους-όρια δυνατότητες, 
αρµοδιότητες, αλληλεξαρτήσεις. ∆ηµόσια αγαθά. Εξωτερικές οικονοµίες και επιβαρύνσεις. Η 
κρατική παρέµβαση στη διανοµή του εισοδήµατος. Κρατικός προϋπολογισµός. Πρόγραµµα 
∆ηµοσίων Επενδύσεων – Φιλοσοφία, δοµή, κατάρτιση. ∆ηµόσιες δαπάνες και φόροι. ∆ηµόσιος 
δανεισµός. ∆ηµόσιες επιχειρήσεις. 
Η συµµετοχή της ΤΑ στα πλαίσια του ∆ηµόσιου τοµέα της Οικονοµίας (Ανάλυση Εθνικών 
Λογαριασµών). Ανάλυση περιπτώσεων – Εφαρµογές.  
 
Προτεινόµενη Βιβλιογραφία:  
1. Καράγιωργας Σ., «Οι δηµοσιονοµικοί θεσµοί, Οι οικονοµικές λειτουργίες του κράτους» 
2. Τάτσος Ν. (επιµέλεια), «Τα δηµόσια οικονοµικά στην Ελλάδα» 
3. ∆αλαµάγκας Β «Εισαγωγή στη ∆ηµόσια Οικονοµική» 
4. Γεωργακόπουλος Θ «Εισαγωγή στη ∆ηµόσια Οικονοµική» 
5. Φινοκαλιώτης Κ. Μπάρµπας «∆ηµόσια Οικονοµικά» 
6. Rossen H «∆ηµόσια Οικονοµική» 
7. Έντυπο υλικό (ΥΠΕΘΟ, ΕΣΥΕ κλπ) σχετικά µε την εφαρµογή του Π∆Ε, τον προϋπολογισµό, 

τους εθνικούς λογαριασµούς και άλλα στοιχεία. 
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 
Ώρες / εβδοµ.: 4 (Θ=2, ΑΠ=2) 
∆ιδακτικές µονάδες: 5 
Τυπικό Εξάµηνο διδασκαλίας: ∆΄ 
Επίπεδο µαθήµατος: Υποχρεωτικό  (Υ) 
Κατηγορία µαθήµατος: ΜΕΥ 
Προαπαιτούµενα: Στοιχεία ∆ιεθνούς και Ευρωπαϊκού ∆ικαίου 
 
 
Σκοπός: 
Η απόκτηση γνώσεων για την λειτουργία της Ε.Ε., τις πολιτικές που ασκεί σε Ευρωπαϊκό επίπεδο 
και οι επιρροές αυτών των πολιτικών σε εθνικό και τοπικό επίπεδο. Επίδραση των πολιτικών 
αυτών στις αρµοδιότητες της ΤΑ . 
  
Περιγραφή Μαθήµατος :  
α.  Η Θεωρία της διεθνούς οικονοµικής ολοκλήρωσης: 
Από την τελωνειακή ένωση στην ενιαία αγορά . Πιο συγκεκριµένα θα αναλυθεί η τελωνειακή 
ένωση, η κοινή αγορά και η ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς. Η Οικονοµική και Νοµισµατική 
Ένωση 
Η ∆ηµοσιονοµική εναρµόνιση και ενοποίηση. 
β.  Πολιτικές της Ε.Ε.  
Αγροτική πολιτική, η αφετηρία της ΚΑΠ και οι στόχοι της, η εφαρµογή της και οι προοπτικές της. 
Περιβαλλοντική Πολιτική . Οι απαρχές της Ευρωπαϊκής Περιβαλλοντικής Πολιτικής .  
Αειφόρος Ανάπτυξη. Κοινωνική πολιτική. 
Το θεσµικό πλαίσιο από τη συνθήκη της Ρώµης στη Λευκή Βίβλο και το Πράσινο Βιβλίο. 
Το ΕΚΤ ∆απάνες Κοινωνικής Προστασίας, Κοινωνικός αποκλεισµός Απασχόλησης, 
Επαγγελµατική κατάρτιση, Ισοτιµία ανδρών και γυναικών. Παιδεία και Νεολαία. Αλιεία. 
Συνεργασία και ∆ιεύρυνση προς τρίτες χώρες. Πολιτική για τον ανταγωνισµό. Κοινωνία των 
πληροφοριών.  
Βιοµηχανική πολιτική, έρευνα και ανάπτυξη. Πολιτική καταναλωτών. Εξωτερικές σχέσεις.  
 
Προτεινόµενη Βιβλιογραφία:  
 
1. Πανάγου Β. και Τσούντα Κ. «Παγκοσµιοποίηση Ολοκλήρωση και Συνεργασία στη Σύγχρονη 

∆ιεθνή Κοινωνία(τ.2 Οι Βάσεις της Ευρωπαϊκής Οικοδόµησης» 
2. Σκούντζου Θ. «Θεσµοί και Πολιτικές Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης» 
3. Μαραβέγιας Ν.- Τσινισιζέλης Μ. «Η ολοκλήρωση της Ε.Ε., Θεσµικές Πολιτικές και Οικονοµικές 

πτυχές» Θεµέλιο, Βιβλιοθήκη Ευρωπαϊκών Θεµάτων, Αθήνα 1995 
4. Μούσης Ν. «Ευρωπαϊκή Ένωση, ∆ίκαιο - Οικονοµία - Πολιτική», Παπαζήση, Αθήνα 1998 
5. Werner Weidenfeld- Wolfgang Wessels «Η Ευρώπη από το Α εώς το Ω. Οδηγός της 

ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης»,  Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 1997 
6. Ευρωπαϊκή Επιτροπή «Η Ευρωπαϊκή Ένωση, Ένα σύντοµο οδοιπορικό στην Ιστορία, τους 

Θεσµούς και τις βασικές Πολιτικές της», Κείµενα: Ν. Κωστίτσης, Αθήνα, Μάρτιος 1998  
7. Ιωακειµίδης Π.Κ., «Η Συνθήκη του Άµστερνταµ», Θεµέλιο, Βιβλιοθήκη Ευρωπαϊκών Θεµάτων, 

Αθήνα 1998 
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8. Ιωακειµίδης Π.Κ. «Ευρωπαϊκή Πολιτική Ένωση», Θεµέλιο, Βιβλιοθήκη Ευρωπαϊκών Θεµάτων, 
Αθήνα 1995 

9. Ιωακειµίδης Π.Κ. «Η Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση», Θεµέλιο, Βιβλιοθήκη Ευρωπαϊκών 
Θεµάτων, Αθήνα 1997 

10. Παπαγιάννη Π.- Κατσούλη ∆. «Οι Χάρτες και η Ευρώπη της Αυτοδιοίκησης», Τ.Ε.∆.Κ.Ν.Α., 
Αθήνα 1995 

11. Μιχαλάκης Ν. - Σταµατοπούλου Α. «Η Ιστορία της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας», Νέα 
Σύνορα- Α.Α. ΛΙΒΑΝΗ, Αθήνα 1993 

12. Klauw- Dieter Borchardt «Η Ευρωπαϊκή Ενοποίηση. Η δηµιουργία και ανάπτυξη της Ε.Ε», 
Υπηρεσία Επίσηµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Ευρωπαϊκά Κείµενα, 
Λουξεµβούργο 1995 

13. Ιωακειµίδης Π.Κ. «Οι εξωτερικές οικονοµικές σχέσεις και πολιτική της Ευρωπαϊκής 
κοινότητας», Παπαζήση,  

14. Ευρωπαϊκή Ένωση, «Η Ευρώπη και ο Προϋπολογισµός της: Πώς χρησιµοποιούνται τα 
χρήµατά σας», 1996 

15. Ευρωπαϊκή Ένωση «Τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης», 1995 
16. Ευρωπαϊκή Ένωση «Ευρωπαϊκή Ένωση και Παγκόσµιο Εµπόριο», 1995 
17. Ευρωπαϊκή Ένωση «Η Ευρωπαϊκή Ένωση – Τι σηµαίνει για µένα», 1996 
18. Ευρωπαϊκή Ένωση «Η ενιαία αγορά», 1996 
19. Ευρωπαϊκή Ένωση «Στην υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης», 1996 
20. Ευρωπαϊκή Ένωση «Ποιος διαχειρίζεται τη Γεωργία και την Αλιεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης», 

1996 
21. Συµβούλιο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, «Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση», Υπηρεσία 

Επίσηµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 1992 
22. Πιέρρος Φ.Τ.- Μιχαλοπούλου ∆ωρή Λ.Α., «Η Κοινωνική Πολιτική της ΕΟΚ», Παπαζήση, 1992 
23. Ευρωπαϊκή Επιτροπή «Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο»,Υπηρεσία Επίσηµων Εκδόσεων 

των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
24. Μαραβέγιας Ν. «Η ένταξη της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα: Επιπτώσεις στον Αγροτικό 

Τοµέα», Ίδρυµα Μεσογειακών Μελετών, Αθήνα 1989 
25. Παρασκευόπουλος Χ., «Κοινωνικό Κεφάλαιο και Θεσµικά ∆ίκτυα Συλλογικής Εκµάθησης», 

ΤΟΠΟΣ Επιθεώρηση αστικών και περιφερειακών µελετών, 12/97 
26. Στεφάνου Α.Σ., «Η θεσµική µεταρρύθµιση της Ε.Ε», Παπαζήση, Αθήνα 1996 
27. Παπακωνσταντινίδης Λ.., «Από τις Κοινές Ευρωπαϊκές Παρεµβάσεις στην Κοινή Πολιτική 

Τοπικής Ανάπτυξης» ∆ιδακτορική ∆ιατριβή, 1997 
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∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ  
 
Ώρες / εβδοµ.: 

 
3 (Θ=2, Ε=1) 

∆ιδακτικές µονάδες: 4 
Τυπικό Εξάµηνο διδασκαλίας: ∆΄ 
Επίπεδο µαθήµατος: Υποχρεωτικό  (Υ) 
Κατηγορία µαθήµατος: ΜΕΥ 
Προαπαιτούµενα: Χρηµατοοικονοµική Λογιστική Ι 
 
 
 
Σκοπός: 
Να βοηθήσει του φοιτητές 
Στην κατανόηση της χρήσης της Λογιστικής πληροφόρησης και συγκεκριµένα του κόστους στις 
βασικές λειτουργίες ∆ιοίκησης /Management (Προγραµµατισµός, Έλεγχος και Λήψη Αποφάσεων) 
Στην εκµάθηση των τεχνικών κοστολόγησης και της εφαρµογής τους στη λήψη αποφάσεων. 
 
Περιγραφή Μαθήµατος: 
Σκοπός και διακρίσεις ∆ιοικητικής Λογιστικής / Κοστολόγησης. Στοιχεία κόστους. Ταξινόµηση. 
Ροή και έλεγχος Υλικών, Εργατικών, ΓΒΕ Προϋπολογιστικός συντελεστή ΓΒΕ. Λογιστική Κόστους. 
Κοστολόγηση µε βάση τον τρόπο παραγωγής / κατασκευής.  
α. Κοστολόγηση κατά προϊόν / έργο, 
β. Κοστολόγηση κατά φάση 
Εφαρµογές – Τιµολόγηση. Λογιστική λήψης Αποφάσεων. Κοστολόγηση µε βάση τον τρόπο 
καταλογισµού των ΓΒΕ.      
α. Άµεση κοστολόγηση 
β. Πλήρης κοστολόγηση. Εφαρµογές. 
Ανάλυση Νεκρού Σηµείου. Λήψη βραχυπρόθεσµων αποφάσεων. Πρόοδος.  
Λογιστική Ελέγχου. Κοστολόγηση µε βάση το χρόνο υπολογισµού του κόστους. 
α. Πρότυπη Κοστολόγηση 
β. Πραγµατική Κοστολόγηση 
Εφαρµογές::Προϋπολογιστικός έλεγχος. Ανάλυση Αποκλίσεων. 
 
Προτεινόµενη Βιβλιογραφία:  
1. Πάγγειος Γ., «Θεωρία Κόστους», τεύχη Ι & ΙΙ, 1993,  
2. Τσακλάγκανος Α., «Θεωρία και Λογιστική του Κόστους», 1990,  
3. Βενιέρης Γ., «Λογιστική Κόστους» 
4. Γ. Βενιέρης, Σ. Κοέν & Μ. Κωλέτση , «Λογιστική Κόστους, Αρχές & Εφαρµογές» 
5. ∆ηµοπούλου – ∆ηµάκη Ιωάννα , «Κοστολόγηση» 
6. Ποµόνης Νικόλαος Σ , «Κοστολόγηση» 
7. Garrison Ray H., « ∆ιοικητική Λογιστική» 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
 
Ώρες / εβδοµ.: 

 
5 (Θ=3, ΑΠ=2) 

∆ιδακτικές µονάδες: 7 
Τυπικό Εξάµηνο διδασκαλίας: ∆΄ 
Επίπεδο µαθήµατος: Υποχρεωτικό  (Υ) 
Κατηγορία µαθήµατος: ΜΕΥ 
Προαπαιτούµενα: Μακροοικονοµική 
 
Σκοπός: 
Η εξέταση των σηµερινών αναπτυξιακών πρακτικών σε αντιπαραβολή µε προηγούµενες πρακτικές 
και θεωρήσεις (π.χ. growth economics, φορντισµός κτλ.). Η διεύρυνση της έννοιας της ανάπτυξης 
στο σύγχρονο οικονοµικό περιβάλλον. Η µεθοδολογική και πρακτική σύζευξη των καθαρά 
οικονοµικών παραµέτρων της αναπτυξιακής διαδικασίας µε τις χωρικές διαστάσεις. Η τεκµηρίωση 
της αναγκαιότητας µιας χωρικής προσέγγισης ως εκ των ων ουκ άνευ όρου για µια 
αποτελεσµατική οικονοµική πολιτική ανάπτυξης. Η ένταξη της περιφερειακής ανάπτυξης στη 
σύγχρονη προβληµατική περί του βιώσιµου της αναπτυξιακής  προσπάθειας. Τέλος, η 
συνεκτίµηση της ανάπτυξης µε το συνεχώς εντεινόµενο δεδοµένο της ολοκλήρωσης των 
οικονοµικών δοµών σε υπερεθνικό επίπεδο. 
 
Περιγραφή Μαθήµατος: 
Βασικές έννοιες της ανάπτυξης. Εργαλεία κατανόησης και µέθοδοι ανάλυσης. Εισαγωγή στις 
θεωρίες οικονοµικής ανάπτυξης. Ορισµός του περιφερειακού προβλήµατος. Αίτια και µηχανισµοί 
παραγωγής χωρικών ανισοτήτων. Ανάλυση των χωρικών διαδικασιών και σύνδεσή τους µε τους 
οικονοµικούς µηχανισµούς παραγωγής και µεταφοράς αξίας. Τεκµηρίωση του φαινοµένου της 
περιφερειακής ανισότητας ως συστατικού στοιχείου των οικονοµικών ανισοτήτων. Πολιτικές 
προγραµµατισµού για τη µείωση των περιφερειακών ανισοτήτων. 
Ιστορική αναδροµή στις πολιτικές αυτές. Το σύγχρονο πλαίσιο άσκησης περιφερειακής πολιτικής 
Η περιφερειακή πολιτική ως προϋπόθεση για µια αποτελεσµατική οικονοµική πολιτική. Η 
ανάπτυξη στο πλαίσιο της παγκοσµιοποίησης των οικονοµικών δοµών. Περιφερειοποιήσει και 
ολοκλήρωση: αντινοµίες και συνάφειες. 
 
Προτεινόµενη Βιβλιογραφία:  
 
1. Παπακωνσταντινίδης Λ. Στρατηγική της Οικονοµίας και Περειφεριακής Ανάπτυξης» σελ. 450, εκδ. 

«∆ΑΡ∆ΑΝΟΣ – ΤΥΠΩΘΗΤΩ» Οκτώβριος 2002 
2. Πετράκος Γ και Ψυχάρης Γ «Περιφερειακή Ανάπτυξηστην Ελλάδα» 
3. Κίνητρα Περιφερειακής Ανάπτυξης στις χώρες της ΕΟΚ. ∆ιερεύνηση των δυνατοτήτων της Ελλάδος 

σε εθνικοπεριφερειακό και κοινοτικό επίπεδο», εκδ. «∆ιεύθυνση Μελετών ΑΤΕ», 1984, «Μελέτες για 
την ανάπτυξη»   

4. Gillis, Perkins, Roemer, Snodgrass, «Οικονοµική της Ανάπτυξης», Τυπωθήτω, Αθήνα, 2000 
5. Ρέππας Π., «Οικονοµική Ανάπτυξη: Θεωρίες και Στρατηγικές», Σταµούλης, Αθήνα, 1991. 
6. Sweezy P., «Η Θεωρία της Καπιταλιστικής Ανάπτυξης», Gutenberg, 1982 
7. Baran P., «The Political Economy of Growth», Modern Reader, New York, 1988 
8. Καζάκος Π., «Μαθήµατα Περιφερειακής Ανάπτυξης», Αθήνα, Σταµούλης 
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9. Kindleberger C., Herrick, B., «Οικονοµική Ανάπτυξη», Σταµούλης, Αθήνα 
10. Βαϊτσος Κ., «Σηµειώσεις για το Μάθηµα Οικονοµική Ανάπτυξη»,Σταµούλης, Αθήνα 
11. Παπακωνσταντινίδης Λ., “Local Integration”: Steps towards Independency” University of Newcastle, 

Dpt of Geography, Sept.1996 
12.  Παπακωνσταντινίδης Λ., “Sensitization and Involving the Community . A Rural Development 

Application of the Win – Win-Win Model” Επιθεώρηση Οικονοµικών Επιστηµών (Περιοδική έκδοση 
ΤΕΙ Ηπείρου – ανάγνωση) τεύχος 6/2004  pp 177-192 (Φ 2002-2005 Β)  

13. Παπακωνσταντινίδης Λ., “Operations Management  by  a hypercube & win-win-win perspective: A 
Local Development Approach” Journal of Applied Economics and Management, Volume 2, /2004, pp 
11-113, ISSN 0972-8937, JAMES – INSTITUTE OF ECONOMICS AND FINANCE, Bundelkhand 
University, Janise ( Φ 2002-2005 Β) 

14. Παπακωνσταντινίδης Λ., “Win-Win-Win Model and Sensitization Process” – Journal if Space and 
Community – Hungarian Academy of Sciences/ Regional Studies Dpt (Φ2002-2005-Β)  

15. Παπακωνσταντινίδης Λ., «Στρατηγική της Ανάπτυξης» (Τόµος Ι και ΙΙ) – ΤΕΙ Πάτρας, Εκδ. ΜΑΡΕΛ-
ΝΙΚΑΣ, 1996 και 1998 (αντίστοιχα).  

16. Παπακωνσταντινίδης Λ., «Ευαισθητοποιηµένη Τοπική Κοινωνία» Εκδ. ∆ΑΡ∆ΑΝΟΣ – ΤΥΠΩΘΗΤΩ» 
έτος 2000 

17. Παπακωνσταντινίδης Λ., “Sensitization as a form of knowledge creation and the Win-Win – Win 
Model…..” Επιστηµονική Επετηρίδα Εφαρµοσµένης έρευνας (Περιοδική Επιστηµονική Έκδοση του 
ΤΕΙ Πειραιά) Vol VII, No 2/2003,pp 89-108, ISSN 1106-4110  
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ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 
 
Ώρες / εβδοµ.: 4 (Θ=2, ΑΠ=2) 
∆ιδακτικές µονάδες: 5 
Τυπικό Εξάµηνο διδασκαλίας: Ε΄ 
Επίπεδο µαθήµατος: Υποχρεωτικό  (Υ) 
Κατηγορία µαθήµατος: ΜΕ 
Προαπαιτούµενα: Πολιτικοί και ∆ιοικητικοί Θεσµοί της Ελλάδας 

∆ιοικητικό ∆ίκαιο 
Στοιχεία ∆ιεθνούς και Ευρωπαϊκού ∆ικαίου 

Σκοπός: 
Το µάθηµα έχει ως στόχο να επιτρέχει στους φοιτητές να προσεγγίσουν και να αφοµοιώσουν τη 
νοµοθεσία που αφορά στη διοικητική οργάνωση και στη λειτουργία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
(Α’ και Β’ βαθµού) καθώς και στο προσωπικό της, τόσο σε θεωρητικό επίπεδο όσο και σε 
πρακτικό, δηλ. µέσα από τις κείµενες διατάξεις, εγκυκλίους, και ιδίως πρακτικών ασκήσεων (case 
studies). 
  
Περιγραφή Μαθήµατος: 
Παρουσίαση και ανάλυση των διατάξεων του ∆ΚΚ και του ΚΝΑ (καθώς και σχετικών Π∆, ΥΑ, 
εγκυκλίων, κτλ) που αφορούν: στη σύσταση και στις αρµοδιότητες των ΟΤΑ και των ΝΑ., στις 
δηµοτικές – κοινοτικές και νοµαρχιακές αρχές, στα ΝΠ και στην Εποπτεία της νοµοθεσίας για το 
προσωπικό των ΟΤΑ και των ΝΑ. Εποπτεία της νοµοθεσίας για την ιθαγένεια, τα δηµοτολόγια και 
τα ληξιαρχεία.. 
Εφαρµογές – Ανάλυση περιπτώσεων. 
 
 
Προτεινόµενη Βιβλιογραφία:  
1. Ανδρονόπουλου Β. - Μαθιουδάκη Μ., «Ερµηνεία Υπαλληλικού Κώδικα», Περιοδική έκδοση σε 

κινητά φύλλα, 1999. 
2. Κώδικας  δήµων και κοινοτήτων(νόµος 3463/2006, σχετική νοµοθεσία, νοµολογία) 
3. Ανδρονόπουλου Β. - Μαθιουδάκη Μ., «Ερµηνεία Υπαλληλικού Κώδικα», Περιοδική έκδοση σε 

κινητά φύλλα, 1999 
4. Καραναστάση Μ., «∆ηµοτικός και Κοινοτικός Κώδικας»,  ερµηνεία κατ’ άρθρο, 2006. 
5. Καρανστάση Μ., «Η φορολογική νοµοθεσία των ∆ήµων και Κοινοτήτων», 1993 
6. Καραναστάση Μ., «∆ηµόσια - ∆ηµοτικά και Κοινοτικά Έργα», 1993, συµπλήρωµα:1 
7. Καραναστάση Μ., «∆ηµοτικός και Κοινοτικός Κώδικας»,  ερµηνεία κατ’ άρθρο, 1998. 
8. Καρανστάση Μ., «Η φορολογική νοµοθεσία των ∆ήµων και Κοινοτήτων», 1993 
9. Καραναστάση Μ., «∆ηµόσια - ∆ηµοτικά και Κοινοτικά Έργα», 1993, συµπλήρωµα:1995 
10. Κουτσούρη ∆., «Το προσωπικό των ΟΤΑ», 1996, 2 τόµοι. 
11. Κουτσούρη ∆., «Λειτουργία ∆ήµων και Κοινοτήτων», 1997. 
12. Σολδάτου ∆.,«∆ηµοτικός και Κοινοτικός Κώδικας και οι επιχειρήσεις των ΟΤΑ», 1998. 
13. Σολδάτου ∆., «Ληξιαρχικές πράξεις - Ιθαγένεια - ∆ηµοτολόγια», 1998. 
14. Σολδάτου ∆, «∆εύτερος βαθµός τοπικής αυτοδιοίκησης», 1995. 
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15. Ελληνική Εταιρεία Πολιτικής Επιστήµης, Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση 1997 
16. Γ. Παπαδηµητρίου, «Τοπική Αυτοδιοίκηση στη Σύγχρονη ∆ηµοκρατία» 
17. «Προοπτικές της Τοπικής ∆ηµοκρατίας– ένας Ελληνογερµανικός ∆ιάλογος», Επιµέλεια Ν. 

Χλέπα 
18. Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων (Ν 3463/2006- Νοµοθεσία – Νοµολογία) 
19. Καραναστάση Μ., «Ο νέος δηµοτικός και κοινοτικός κώδικας» 
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ  
 
Ώρες / εβδοµ.: 

 
4 (Θ=2, ΑΠ=2) 

∆ιδακτικές µονάδες: 5 
Τυπικό Εξάµηνο διδασκαλίας: Ε΄ 
Επίπεδο µαθήµατος: Υποχρεωτικό  (Υ) 
Κατηγορία µαθήµατος: ΜΕ 
Προαπαιτούµενα: Ευρωπαικές Πολιτικές 

Οικονοµική και περιφερειακή ανάπτυξη 
 
Σκοπός: 
Η απόκτηση γνώσεων για την κατανόηση – αξιολόγηση της Περιφερειακής Πολιτικής και 
ειδικότερα των εργαλείων του Περιφερειακού Προγραµµατισµού της ΕΕ. Ανάλυση των 
χρηµατοδοτικών µέσων και των προτεραιοτήτων για την Περιφερειακή Ανάπτυξη και την επιρροή 
αυτών στις εθνικές δηµοσιονοµικές πολιτικές.  
 
Περιγραφή Μαθήµατος : 
Ενότητα Ι : ∆ιαστάσεις Περιφερειακής Πολιτικής 
Ο µετασχηµατισµός της Περιφερειακής Πολιτικής .Η άνιση Περιφερειακή Ανάπτυξη . Περιφερειακή 
Πολιτική και Οικονοµική συγκυρία. Περιφερειακές ανισότητες στον Ευρωπαϊκό χώρο. 
Ενότητα ΙΙ : Η Περιφερειακή Πολιτική στις ιδρυτικές συνθήκες της Κοινότητας 
Το ιστορικό των ιδρυτικών συνθηκών, η περιφερειακή πολιτική στα πλαίσια αυτών των συνθηκών 
Ενότητα ΙΙΙ : Οι νέοι θεσµοί στην Περιφερειακή Πολιτική της ΕΕ 
Η αρχή της Επικουρικότητας, η Επιτροπή των Περιφερειών, τα ∆ιευρωπαϊκά δίκτυα.  
Ενότητα IV : Η µεταρρύθµιση των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων και οι Νέοι Κανονισµοί 
Τα Κοινοτικά µέσα κοινωνικής και οικονοµικής συνοχής, τα διαρθρωτικά Ταµεία. 
Οι βασικές αρχές οι έξι στόχοι προτεραιότητας  τα διαρθρωτικά ταµεία µετά το 1999  
Σκοποί της µεταρρύθµισης της διαρθρωτικής πολιτικής. Οι παρεµβάσεις των διαρθρωτικών 
ταµείων και ο ρόλος τους στη µείωση των περιφερειακών ανισοτήτων. Εφαρµογή των 
προγραµµάτων . 
Τα βασικά στοιχεία της µεταρρύθµισης. Σχέδια Περιφερειακής Ανάπτυξης. ΚΠΣ, ΠΕΠ 
Καινοτόµες ενέργειες και πρότυπα σχέδια. Άλλα µέσα κοινωνικής και οικονοµικής συνοχής, 
Ευρωπαϊκά Προγράµµατα. 
Ιδιαίτερη έµφαση θα δοθεί : 
Στο ΕΤΠΑ και στη θέση του στο κοινοτικό πλαίσιο του προγραµµατισµού. Στο ρόλο της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης στο προγραµµατισµό και στην εφαρµογή των κοινοτικών πολιτικών. ∆ιαδικασίες 
υποβολής και αξιολόγησης των ΣΠΑ και ΠΕΠ.  
Εφαρµογές:  
Κατάρτιση ενός Σχεδίου Περιφερειακής Ανάπτυξης (κατευθυντήριοι άξονες, φιλοσοφία 
σχεδιασµού)  
Κατάρτιση ενός Επιχειρησιακού Σχεδίου Περιφερειακής Ανάπτυξης. (Προγράµµατα, 
Υποπρογράµµατα, Μέτρα). Συµπλήρωση Τεχνικών ∆ελτίων ΚΠΣ, ΕΠΤΑ και άλλων 
προγραµµάτων 
Αιτήσεις Κοινοτικών Πρωτοβουλιών. 
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Προτεινόµενη Βιβλιογραφία:  
1. Παπαδασκαλόπουλος Α. – Χριστοφάκης Μ «Περιφερειακός Προγραµµατισµός» 
2. Ανδρικοπούλου Ε. «Οι περιφέρειες στην Ευρωπαϊκή Ένωση» Θεµέλιο- Βιβλιοθήκη 

Ευρωπαϊκών Θεµάτων, Αθήνα 1995  
3. Γεωργίου Γ., «Κριτήρια Περιφερειακών Κατανοµών των Πόρων του Β’ Κ.Π.Σ. 1994 - 1999 : 

κριτική θεώρηση», ΤΟΠΟΣ , σελ.115-138, 10/95 
4. «Η Ευρώπη στην υπηρεσία της περιφερειακής ανάπτυξης», Ε.Ε. 1996 
5. Κ.Ε.Π.Ε. Εκθέσεις 28, «Μελέτη αξιολόγησης των ΠΕΠ του ΚΠΣ 1994-1999», Αθήνα, 1997 
6. ∆ιάφορες εκδόσεις της ΕΕ και σχετικό υλικό από το διαδίκτυο 
7. Παπακωνσταντινίδης Λ.: « Από τις Κοινές Ευρωπαϊκές παρεµβάσεις, στην Κοινή Πολιτική 

τοπικής Ανάπτυξης»,1997 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΟΤΑ 
Ώρες / εβδοµ.: 4 (Θ=3, ΑΠ=1) 
∆ιδακτικές µονάδες: 6 
Τυπικό Εξάµηνο διδασκαλίας: Ε΄ 
Επίπεδο µαθήµατος: Υποχρεωτικό  (Υ) 
Κατηγορία µαθήµατος: ΜΕ 
Προαπαιτούµενα: ∆ηµόσια Οικονοµική 
 
Σκοπός: 
Το µάθηµα έχει δύο βασικούς στόχους. Ο πρώτος είναι να εισαγάγει τους φοιτητές στο θεωρητικό 
πλαίσιο της οικονοµικής των ΟΤΑ, ως συνέχεια της ανάλυσης στη ∆ηµόσια Οικονοµική, 
αιτιολογώντας και οριοθετώντας τις οικονοµικές λειτουργίες του τοπικού κράτους και τις 
απαιτούµενες διαδικασίες (εύρος παροχής αγαθών, χρηµατοδότηση κλπ.) καθώς και τις 
οικονοµικές σχέσεις κεντρικής διοίκησης και τοπικής αυτοδιοίκησης. Ο δεύτερος στόχος είναι να 
µυήσεις τους φοιτητές στο σύστηµα τω οικονοµικών των ΟΤΑ στην Ελλάδα (σύστηµα διαχείρισης 
εσόδων – εξόδων, πηγές και χρήσεις των πόρων) σε συνδυασµό µε µία κριτική αξιολόγηση του 
συστήµατος, τόσο σε θεωρητική ανάλυση, όσο και µέσα από διεθνείς συγκρίσεις. 
 
Περιγραφή Μαθήµατος: 
Η αποδοτική κατανοµή των πόρων και ο τοπικός δηµόσιος τοµέας. Τοπικά δηµόσια αγαθά – 
οριοθέτηση, παροχή, χρηµατοδότηση. Θεωρητική ανάλυση της τοπικής δηµόσιας δαπάνης 
Κοινωνική / πληθυσµιακή κινητικότητα και προσδιορισµός της δηµόσιας δαπάνης (Μοντέλο 
Tibeout). Οικονοµική αυτονοµία των ΟΤΑ - προϋποθέσεις, όρια, περιορισµοί, κριτική αξιολόγηση 
Τοπική φορολογία. Τέλη. 
∆ηµοσιονοµικές σχέσεις µεταξύ κεντρικής διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης (επιχορηγήσεις 
κλπ.). Εποπτεία του Κράτους στην Τ.Α. – Θεσµικό πλαίσιο. 
Τοπική Αυτοδιοίκηση και χρηµατοπιστωτικό σύστηµα - Χρηµατοδότηση της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης 
Τα οικονοµικά των ΟΤΑ στην Ελλάδα. Λογιστικό – ∆ιαχειριστικό Σύστηµα. Παρουσίαση και 
αξιολόγηση. Θεσµικό Πλαίσιο.  
– Κατηγορίες εσόδων + δαπανών , ανάλυση + αξιολόγηση 
– Ανάλυση - Παρουσίαση ποσοτικών δεδοµένων 
Σύγκριση εσόδων / δαπανών Τοπικής Αυτοδιοίκησης µε αυτά της Κεντρικής   ∆ιοίκησης. 
Αξιολόγηση του συστήµατος των οικονοµικών των ΟΤΑ. Προϋπολογισµός ΟΤΑ. Σύστηµα 
Παρακολούθησης προϋπολογισµού. Οικονοµικές υπηρεσίες ΟΤΑ – ∆οµή , οργάνωση, λειτουργία, 
στελέχωση. ∆ιεθνείς συγκρίσεις των οικονοµικών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (κριτική αξιολόγηση 
 
Προτεινόµενη Βιβλιογραφία:  
1. Γκέκας Ρ., «Κρατικές επιχορηγήσεις προς την Τοπική Αυτοδιοίκηση», ∆ιδακτορική ∆ιατριβή, 

Πάντειο Πανεπιστήµιο, Αθήνα, 1996. 
2. Τάτσος Ν., «Τα Οικονοµικά της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης», ΕΕΤΑΑ, 1997. 
3. Τάτσος Ν., «∆ηµοσιονοµική Αποκέντρωση: Θεωρία & Πράξη», Αθήνα, Τυπωθήτω, 1999. 
4. Τοπική Αυτοδιοίκηση και αποκέντρωση, Περιοδικό, ∆ιάφορα τεύχη 
5. Τετράδια Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Περιοδικό, ∆ιάφορα τεύχη 
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ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ  
 
Ώρες / εβδοµ.: 

 
4 (Θ=2, ΑΠ=1, Ε=1) 

∆ιδακτικές µονάδες: 5 
Τυπικό Εξάµηνο διδασκαλίας: Ε΄ 
Επίπεδο µαθήµατος: Υποχρεωτικό  (Υ) 
Κατηγορία µαθήµατος: ΜΕΥ 
Προαπαιτούµενα: Μαθηµατικά ΙΙ 

Χρηµατοοικονοµική Λογιστική ΙΙΙ 
 
Σκοπός: 
Να βοηθήσει τους φοιτητές στην απόκτηση των γνώσεων που είναι απαραίτητες στην 
χρηµατοοικονοµική λειτουργία µιας επιχείρησης δηλ. στη λήψη επενδυτικών, χρηµατοδοτικών 
αποφάσεων και αποφάσεων µερισµατικής πολιτικής. Στην εκµάθηση σύγχρονων και 
προχωρηµένων θεµάτων Χρηµατοοικονοµικής ∆ιοίκησης. 
 
Περιγραφή Μαθήµατος: 
Η Χρηµατοοικονοµική Λειτουργία. 
Επενδυτικές Αποφάσεις: 
– ∆ιαχρονική Αξία χρήµατος. Σχεδιασµός και ∆ιοίκηση των στοιχείων του Ενεργητικού. 
– Προγραµµατισµός Κεφαλαιουχικών Επενδύσεων. Μέθοδοι Αξιολόγησης Επενδύσεων. 
– ∆ιοίκηση Κεφαλαίου Κίνησης, µε έµφαση στη ∆ιοίκηση Χρεογράφων. Χρηµατοδοτικές  
Αποφάσεις 
– Κεφαλαιακή ∆ιάρθρωση. Ίδια και Ξένα Κεφάλαια. Ανάπτυξη και αξιολόγηση των 
διαφόρων µορφών χρηµατοδότησης.  Αγορές Χρήµατος & Κεφαλαίου. Κόστος Κεφαλαίου. 
Σύγχρονα εργαλεία, Χρηµατοδότησης Επιχειρήσεων. Τεχνικές προβλέψεων. Μερισµατική 
Πολιτική Εφαρµογές στην αξιολόγηση επενδύσεων, εκπόνηση Οικονοµοτεχνικών Μελετών. 
 
Προτεινόµενη Βιβλιογραφία:  
 
1. Παπούλια Γ., Χρηµατοοικονοµική ∆ιοίκηση & Πολιτική 
2. Αρτίκη Γ., Χρηµατοοικονοµική ∆ιοίκηση, Αποφάσεις Επενδύσεων 
3. Αρτίκη Γ., Χρηµατοοικονοµική ∆ιοίκηση, Αποφάσεις Χρηµατοδοτήσεων 
4. Κιόχος Π., Παπανικολάου Γ., Θάνος Γ., Κιόχος Α., «Χρηµατοοικονοµική διοίκηση και πολιτική» 
5. Βασιλείου ∆. & Ηρειώτης Ν., «Χρηµατοοικονοµική διοίκηση, Θεωρία και πρακτική» 
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ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟ∆ΟΙ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 
 
Ώρες / εβδοµ.: 

 
4 (Θ=2, ΑΠ=2) 

∆ιδακτικές µονάδες: 4 
Τυπικό Εξάµηνο διδασκαλίας: Ε΄ 
Επίπεδο µαθήµατος: Υποχρεωτικό  (Υ) – Οµάδα ∆ 
Κατηγορία µαθήµατος: ∆ΟΝΑ 
Προαπαιτούµενα: Μαθηµατικά ΙΙ 

Στατιστική Επιχειρήσεων 
∆ιοικητική Λογιστική 

Σκοπός: 
Να εξοπλίσει τους φοιτητές µε τη χρήση των  ποσοτικών µεθόδων υποστήριξης της λήψης 
διοικητικών αποφάσεων, στοχοθεσίας, ελέγχου και αξιολόγησης δραστηριοτήτων. 
 
Περιγραφή Μαθήµατος: 
Συστήµατα πληροφόρησης της ∆ιοίκησης. Εισαγωγή. Θεωρία και υποστήριξη διαδικασιών λήψης 
αποφάσεων. Ποσοτική στοχοθεσία. Θεωρία δεικτών – Είδη και γενικές προδιαγραφές δεικτών 
∆είκτες επίδοσης (performance easurement). ∆είκτες ικανοποίησης (satisfaction measurement) 
Ποσοτικοί και ποιοτικοί δείκτες. Είδη δεικτών κατά πεδίο δραστηριοτήτων. Μετρήσεις ενεργειών 
(job measurement). Μετρήσεις διαδικασιών (process measurement). 
Μέτρηση κόστους – ποιότητας. Ποσοτικές προδιαγραφές (standards). Η µέθοδος Balanced 
Scorecard. Τεχνικές PBM (Performance Based Management). Βασικές αρχές διαχείρισης 
αποθεµάτων (logistics). Χρήση και όρια µοντέλου εκτίµησης του κόστους τοπικών υπηρεσιών 
Στο Εργαστήριο θα γίνουν εφαρµογές προσοµοίωσης των παραπάνω τεχνικών µε βάση 
πραγµατικά δεδοµένα αυτοδιοικητικών και άλλων φορέων. 
 
Προτεινόµενη Βιβλιογραφία:  
 
1. Παπαδασκαλόπουλος Α., «Μέθοδοι Περιφερειακής Ανάλυσης», Σταµούλης, Αθήνα 
2. Πραστάκος Γρ., «Επιχειρησιακή Έρευνα για τη Λήψη Επιχειρηµατικών Αποφάσεων», 

Σταµούλης, Αθήνα, 1994 
3. Οικονόµου Γ., Τσιόρτας Γ., «Ποσοτική Ανάλυση Περιπτώσεων», Σταµούλης, Αθήνα, 1996 
4. Υψηλάντη  Ι., « Επιχειρησιακή Έρευνα: Εφαρµογές στην σηµερινή επιχείρηση» 
5. Κιόχος Π., Θάνος Γ., Σαλαµούρης ∆., «Επιχειρησιακή έρευνα» 
6. Levin, Rubin, Stinson, Gardner, «Quantitative Approaches to Management», 8th ed., McGraw 

Hill, New York, 1992 
7. Eppen, Gould, Schmidt, “Quantitative Concepts for Management: Decision Making Without 

Algorithms”, 3d ed., Prentice Hall, NJ, 1988. 
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ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΕ ΟΤΑ 
  
Ώρες / εβδοµ.: 4 ( Θ=2, ΑΠ=2) 
∆ιδακτικές µονάδες: 5 
Τυπικό Εξάµηνο διδασκαλίας: Ε΄ 
Επίπεδο µαθήµατος: Υποχρεωτικό  (Υ) – Οµάδα ∆ 
Κατηγορία µαθήµατος: ΜΕ 
Προαπαιτούµενα: Πληροφορική ΙΙΙ 
 
 
Σκοπός: 
Η απόκτηση γνώσεων σχετικών µε τα προγράµµατα και τις διαδικασίες εισαγωγής της 
πληροφορικής στους ΟΤΑ καθώς και η εξοικείωση των φοιτητών  µε τις εφαρµογές λογισµικού 
που λειτουργούν σε διοικητικές και οικονοµικές υπηρεσίες των ΟΤΑ. 
 
Περιγραφή Μαθήµατος:  
Εφαρµογή της πληροφορικής στους ΟΤΑ. Οργάνωση – Μηχανοργάνωση στους Ο.Α. 
Συνοπτική περιγραφή πακέτων γενικής χρήσης και οι εφαρµογές τους. Εξοικείωση µε πακέτα 
(εφαρµογές) για µηχανοργάνωση των ∆ιοικητικών και Οικονοµικών Υπηρεσιών των ΟΤΑ. (∆ήµοι, 
Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, ∆ηµοτικές Επιχειρήσεις κλπ.).Μηχανοργάνωση των 
Καποδιστριακών ∆ήµων. Απόκτηση δεξιοτήτων για την αναζήτηση και παρουσίαση πληροφοριών 
στην τοπική αυτοδιοίκηση και στους άλλους αναπτυξιακούς και κοινωνικούς φορείς µε την χρήση 
νέων τεχνολογιών µέσω των διαδικτύου. Τράπεζες δεδοµένων για ΟΤΑ.  
Προγράµµατα, µελέτες για τη µηχανοργάνωση ΟΤΑ, πρόγραµµα µηχανοργάνωσης νέων δήµων 
(Καποδίστρια). Υπηρεσίες πληροφορικής στους ΟΤΑ, στελέχωση , εκπαίδευση προσωπικού  σε 
θέµατα χρήσης Η/Υ 
 
Προτεινόµενη Βιβλιογραφία:  
 
Το µάθηµα είναι εργαστηριακό και αναφέρεται σε προγράµµατα - εφαρµογές που ήδη λειτουργούν 
ή πρόκειται να λειτουργήσουν στους ΟΤΑ. Η βιβλιογραφία εποµένως θα στηρίζεται σε κείµενα και 
εγχειρίδια που αναφέρονται: 
– σε εφαρµογές πληροφορικής στους ΟΤΑ 
– µελέτες εφαρµογής νέων συστηµάτων πληροφορικής στους ΟΤΑ 
– εισαγωγή νέους τεχνολογίας γενικότερα και εφαρµογή της στους ΟΤΑ (∆ίκτυα, Επικοινωνίες) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
75

ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 
 
Ώρες / εβδοµ.: 

 
4 (Θ=2, ΑΠ=2) 

∆ιδακτικές µονάδες: 5 
Τυπικό Εξάµηνο διδασκαλίας: Ε΄ 
Επίπεδο µαθήµατος: Υποχρεωτικό  (Υ) – Οµάδα ΠΑ 
Κατηγορία µαθήµατος: ΜΕ 
Προαπαιτούµενα: Αγροτική και Αστική Κοινωνιολογία 

Ευρωπαϊκές πολιτικές 
Οικονοµική και περιφερειακή ανάπτυξη 

Σκοπός: 
Να εισαγάγει τους φοιτητές στις θεωρητικές σχολές και στα µοντέλα αυτοδιοίκησης που έχουν 
εφαρµοσθεί στην πράξη. Επίσης, να δώσει στους φοιτητές  τα βασικά εργαλεία ανάλυσης της 
πολιτικής επιστήµης, και ιδίως τις θεωρίες που έχουν αναπτυχθεί για το τοπικό αποκεντρωµένο 
κράτος. Συνολικά, να  βοηθήσει τους φοιτητές να κατανοήσουν τα θεωρητικά ρεύµατα που 
αναλύουν και ερµηνεύουν την αυτοδιοικητική πρακτική στις διάφορες εκφάνσεις της. 
 
Περιγραφή Μαθήµατος: 
Γενική Προσέγγιση: Η Αυτοδιοίκηση και τα µοντέλα πολιτικής - κοινωνικής - διοικητικής και 
οικονοµικής ολοκλήρωσης. Κράτος - ∆ιοίκηση - Αυτοδιοίκηση  
α) Τα αυτοκρατορικά - ολοκληρωτικά συγκεντρωτικά µοντέλα ολοκλήρωσης και 
β) Τα ∆ηµοκρατικά µοντέλα ολοκλήρωσης µε αποκέντρωση και αυτοδιοίκηση. Οι µορφές τους στα 
διάφορα πολιτικά και κοινωνικά συστήµατα. 
Οι έννοιες της Αποκέντρωσης  (decentrer) και της αποσυγκέντρωσης (decocentrer) η σύγχυση 
ορίων. 
Η Αποκέντρωση - το µοίρασµα της εξουσίας µεταξύ κεντρικού κράτους και ενός συστήµατος 
Τοπικής και Περιφερειακής εξουσίας - µε περιορισµού της Κεντρικής Κυβέρνησης - Κεντρική 
εξουσίας - στον επιτελικό ρόλο της Αυτοδιοίκησης. 
Αποσυγκέντρωση του Κράτους (η κεντρική εξουσία η κυβέρνηση) δεν µοιράζει την εξουσία. 
Μεταφέρει την δική της εξουσία (την αποσυγκεντρωική) γεωγραφικά ή καθ’ ύλη, σε όργανα - 
φορείς, που λειτουργούν κατά τις πολιτικές και διοικητικές εντολές της κεντρικής εξουσίας και 
εκφράζουν την κυβερνητική πολιτική. Η εικόνα του αποκεντρωτικού κράτους. 
Η αρχή της επικουρικότητας - οι αποφάσεις πρέπει να λαµβάνονται στο πιο κοντινό προς τον 
πολίτη επίπεδο από εκείνους που τους αφορούν οι αποφάσεις. 
Η αρχή του τεκµηρίου Αρµοδιότητας στις τοπικές υποθέσεις - ότι ρητά δεν αποκλείεται ανήκει στις 
αρµοδιότητες της αυτοδιοίκησης. Ο συνδυασµός των δύο αρχών προσδιορίζεται στην έννοια της 
«τοπικής αυτονοµίας» 
 
Η αρχή της ισοσθένειας 
Η διάσταση της Αυτοδιοίκησης: Η Αυτοδιοίκηση ως πολιτικό πρωτογενές δικαίωµα και φορέας 
πολιτικής και διοικητικής εξουσίας. 
Η Συµµετοχική λειτουργία - Η Ευρωπαϊκή της ∆ιάσταση του «Τρίτου Θεσµικού και πολιτικού 
Εταίρου» της Ευρωπαϊκής  Ένωσης και οι παρεµβάσεις της στο Ευρωπαϊκό γίγνεσθαι. 
Η θεωρία των µεταρρυθµίσεων στην Ευρώπη. 
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Προτεινόµενη Βιβλιογραφία:  
 
1. Τσέκος Θ., «Τιµσιτ - Κράτη και ∆ιοικήσεις», Πανεπιστηµιακές εκδόσεις  
2. Ν-Κ Χλέπας «Η τοπική ∆ιοίκηση στην Ελλάδα: ο διαλεκτικός ανταγωνισµός της αποκέντρωσης 

µε την αυτοδιοίκηση» 
3. Μακρυδηµήτρης Α(επιµέλεια) «Αυτοδιοίκηση και κράτος στο πλαίσιο της παγκοσµιοποίησης» 
4. Παπαγιάννη Π., Κατσούλη ∆., , «Πρόταση - µελέτη για την Συνταγµατική µεταρρύθµιση» 

τεύχος 1/98, Περιοδικό «Τοπική Αυτοδιοίκηση - Αποκέντρωση», τεύχη ΙΝΠΕΣ 6/96 και 6/98, 
«Τετράδια Αυτοδιοίκησης», έκδοση ΚΕ∆ΚΕ 

5. Εκδόσεις εταιρείας πολιτικής επιστήµης 
6. Συνέδρια Ελλήνων Συνταγµατολόγων 
7. Παπαγιάννη Π, Κατσούλη ∆., «Η Ευρώπη και οι Χάρτες της Αυτοδιοίκησης», έκδοση ΤΕ∆ΚΝΑ. 
8. Συµβούλίο της Ευρώπης, «∆ιάλογος για τις µεταρρυθµίσεις στην Ευρώπη. (Θεωρητικές και 

πολιτικές προσεγγίσεις)» 
9. Τα αναπτυξιακά προγράµµατα των κυβερνήσεων Νέας ∆ηµοκρατίας και ΠΑΣΟΚ (η θεσµική 

τους διάσταση). 
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ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
 
Ώρες / εβδοµ.: 

 
4 (Θ=2, ΑΠ=2) 

∆ιδακτικές µονάδες: 4 
Τυπικό Εξάµηνο διδασκαλίας: Ε΄ 
Επίπεδο µαθήµατος: Υποχρεωτικό  (Υ) – Οµάδα ΠΑ 
Κατηγορία µαθήµατος: ∆ΟΝΑ 
Προαπαιτούµενα: Ευρωπαϊκές πολιτικές 

Οικονοµική και περιφερειακή ανάπτυξη 
 
Σκοπός: 
Η απόκτηση γνώσεων και ικανοτήτων για την κατανόηση , ανάλυση και αξιολόγηση των 
πολιτικών διαχείρισης περιβάλλοντος  σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο. Οι αρµοδιότητες της 
ΤΑ στη διαχείριση και προστασία του περιβάλλοντος , η υφιστάµενη κατάσταση και οι 
διαδικασίες του σχεδιασµού σε τοπικό επίπεδο .  
Περιγραφή Μαθήµατος :  
Ενότητα Ι: Η προστασία του περιβάλλοντος 
Θεσµικό Πλαίσιο: Αρµοδιότητες ΤΑ, δοµές, υπηρεσίες και φορείς ΤΑ ειδικευµένοι στο 
αντικείµενο. Αξιολόγηση προγραµµάτων και παρεµβάσεων ΤΑ για την προστασία περιβάλλοντος. 
Αρµοδιότητες. Περιβαλλοντικά προβλήµατα στον αστικό και αγροτικό χώρο, η περιβαλλοντική 
προστασία στις πολιτικές  αστικής και περιφερειακής ανάπτυξης. Περιβαλλοντικός Σχεδιασµός, 
θέµατα πολιτικής προστασίας του περιβάλλοντος. 
Ενότητα ΙΙ: Εθνικός ή Περιφερειακός Προγραµµατισµός: Επιχειρησιακό πρόγραµµα 
«περιβάλλον»  
 Ενότητα III  Πολιτικές διαχείρισης του περιβάλλοντος από την ΤΑ –  
Απορρίµµατα-Λύµατα. Το θεσµικό πλαίσιο διαχείρισης των απορριµµάτων. Λειτουργία ΧΥΤΑ 
Όροι και κριτήρια χωροθέτησης εγκαταστάσεων διάθεσης και αξιοποίησης Αποβλήτων, διαλογή 
στην πηγή , το ζήτηµα της κοινωνικής αποδοχής. Η διαχείριση των λυµάτων.  
Η διαχείριση των υδάτινων πόρων, Το θεσµικό πλαίσιο, η διαχείριση, το ενδεχόµενο γενικευµένης 
έλλειψης νερού πιθανοί τρόποι αντιµετώπισης του προβλήµατος, η Ευρωπαϊκή πολιτική για τους 
υδάτινους πόρους. Η διαχείριση των δασών. To αστικό πράσινο . 
Ενότητα IV Ο θεσµός των περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
ΕνότηταV : Η ευρωπαϊκή πολιτική για το περιβάλλον 
Ενότητα VI: Αειφόρος Ανάπτυξη  
Ενότητα VII: Προστασία της άγριας  ζωής και των οικοτόπων της - ο ρόλος της ΤΑ 
 
Προτεινόµενη Βιβλιογραφία:  
1. Παναγόπουλος Θ. «∆ίκαιο Περιβάλλοντος» 
2. Καρβούνης Σ.&Γεωργακέλλος ∆ «∆ιαχείριση του περιβάλλοντος-επιχειρήσεις και βιώσιµη 

ανάπτυξη» 
3. Τom Τietenberg “Oικονοµική του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων» Εκδόσεις Gutenberg 

, Aθήνα 1998  
4. Rene Passet «Οικονοµία και περιβάλλον» παρατηρητής , Θεσσαλονίκη 1987 
5. Σαµιωτης Γ., Τσαλτας Γ. «∆ιεθνής προστασία του Περιβάλλοντος» Παπαζήση Αθήνα 1990. 
6. Μαργαρη Ν. Παππα Β. «Οδηγός για το Αστικό πράσινο» Ε.Ε.Τ.Α.Α., Αθήνα 1992. 
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7. Ε.Ε.Τ.Α.Α. «Οδηγός διάθεσης και διαχείρισης Απορριµµάτων»Αθήνα 1994  
8. Σπινάνης Γ., Περιφερειακός Οικονοµικός Σχεδιασµός και περιβάλλον, εκδ. Παρατηρητής 
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ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 

 
Ώρες / εβδοµ.: 

 
4 (Θ=2, E=2) 

∆ιδακτικές µονάδες: 5 
Τυπικό Εξάµηνο διδασκαλίας: ΣΤ΄ 
Επίπεδο µαθήµατος: Υποχρεωτικό  (Υ)  
Κατηγορία µαθήµατος: ∆ΟΝΑ 
Προαπαιτούµενα: Πληροφορική ΙΙΙ 

Στρατηγικός Σχεδιασµός 
∆ιοικητική Λογιστική 

 
Σκοπός: 
Να βοηθήσει τους φοιτητές στην κατανόηση των τεχνικών και της µεθοδολογίας για την ανάλυση 
και ανάπτυξη ολοκληρωµένων πληροφοριακών Συστηµάτων ∆ιοίκησης για την παροχή των 
απαραίτητων πληροφοριών στη ∆ιοίκηση. Στην ανάπτυξη πληροφοριακών συστηµάτων διοίκησης 
για φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης.   
 
Περιγραφή Μαθήµατος :  
Πληροφοριακά συστήµατα και κατηγορίες. Ο ρόλος του Information Management. Οργάνωση 
Πληροφοριακών συστηµάτων και επιδράσεις στη ∆ιοίκηση. Συγκεντρωτικά, αποκεντρωτικά, 
κατανεµηµένα πληροφορικά συστήµατα υποστήριξης αποφάσεων. ∆ίκτυα, επικοινωνίες.  
Ανάπτυξη και σχεδιασµός Πληροφοριακών Συστηµάτων. Ασφάλεια Συστηµάτων. ∆ιοίκηση του 
κύκλου ζωής των Πληροφοριακών Συστηµάτων. Εφαρµογές Πληροφοριακών Συστηµάτων σε 
ΟΤΑ. 
 
Προτεινόµενη Βιβλιογραφία:  
 
1. Γιανακόπουλου ∆. - Παπουτσή Γ., «∆ιοικητικά Πληροφοριακά Συστήµατα» 
2. Γιαννακόπουλος ∆ιον. & Παπουτσής Γιάννης, «Α Πληροφοριακά Συστήµατα επιχειρήσεων Ι» 
3. Οικονόµου Γ. - Γεωργόπουλος Ν., «Πληροφοριακά Συστήµατα για τη ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων» 
4. ∆ηµητριάδη Α., «∆ιοίκηση - ∆ιαχείριση Πληροφοριακών Συστηµάτων» 
5. Papakonstantidis.L.A, “ Digital Economy and Hyper-cube: New Applied Economics in Managing 

a Local Government Organization: A Proposal” Journal of Applied Economics and 
Management, Volume  1, issue 1,/2003, pp17-34, ISSn 0972-8937, JAMES – INSTITUTE OF 
ECONOMICS AND FINANCE, Bundelkhand University, Janise ( Φ 2002-2005 Β) 
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ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΟΤΑ  

 
Ώρες / εβδοµ.: 

 
6 (Θ=3, ΑΠ=1, Ε=2) 

∆ιδακτικές µονάδες: 7 
Τυπικό Εξάµηνο διδασκαλίας: ΣΤ΄ 
Επίπεδο µαθήµατος: Υποχρεωτικό  (Υ)  
Κατηγορία µαθήµατος: ΜΕ 
Προαπαιτούµενα: Χρηµατοοικονοµική Λογιστική ΙΙΙ 

Οικονοµική των ΟΤΑ 
∆ιοικητική Λογιστική 

 
Σκοπός: 
Να καταστήσει τους φοιτητές  ικανούς να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της Οικ. Υπηρεσίας των 
ΟΤΑ και να κατανοήσουν µέσω των ΕΓΛΣ για τους ΟΤΑ τις οικονοµικές αλλά και κοινωνικές 
ιδιαιτερότητές τους. 
 
Περιγραφή Μαθήµατος: 
∆ραστηριότητες, Λογιστική Οργάνωση και Οικονοµική διαχείριση των ΟΤΑ. Λογιστικό Σύστηµα 
ΟΤΑ. Ανάλυση των Λογαριασµών σε συνδυασµό µε το ΕΓΛΣ. Μετάβαση από το απλογραφικό στο 
∆ιπλογραφικό Σύστηµα. Οικονοµικές Εκθέσεις βάσει ∆ηµοσίου Λογιστικού και ΕΓΛΣ. 
Προϋπολογισµός και Απολογισµός ΟΤΑ. Συσχέτιση Προϋπολογισµού και Απολογισµού. 
Εφαρµογή Συστήµατος Προϋπολογιστικού Ελέγχου στους ΟΤΑ. Έσοδα και ∆απάνες ΟΤΑ. 
Βεβαίωση και Έλεγχος. ∆ιαδικασία ανάληψης και Εκτέλεση ∆απανών. Λογιστική Υπηρεσία 
∆ήµου. Λογιστικά Βιβλία. Ταµειακή Υπηρεσία ∆ήµου. Κοστολόγηση και Τιµολόγηση ΟΤΑ. 
∆ιαδικασίες βεβαίωσης και είσπραξης των εσόδων στους ΟΤΑ. 
 
 
Προτεινόµενη Βιβλιογραφία:  
 
1. Καραγιλάνης Σ., «Το οικονοµικό διαχειριστικό λογιστικό σύστηµα των δήµων: Εφαρµογή της 

διπλογραφικής λογιστικής µεθόδου» 
2. Καραναστάση Μ , «.Πρακτική εφαρµογή του διπλογραφικού λογιστικού συστήµατος στους 

ΟΤΑ» 
3. Μπεσίλα –  Βήκα Ε., «Τοπική Αυτοδιοίκηση» 
4. Γεωργα-κοπούλου Θ., «Εισαγωγή στη δηµόσια οικονοµική» 
5. Καραναστάση Μ , «Η φορολογική νοµοθεσία των ∆ήµων και Κοινοτήτων» 
6. Καραγιλάνης Σ., «Ο οικονοµικός προγραµµατισµός των ΟΤΑ και ο νέος τύπος 

προϋπολογισµού Κ.Υ.Α. 7028/04» 
7. ΕΓΛΣ για τους ΟΤΑ 
8. ΕΓΛΣ για το ∆ηµόσιο 
9. Στατιστική σειρά «Εσοδα – Εξοδα ∆ήµων», ΕΣΥΕ 
10. Οικονοµικές καταστάσεις ΟΤΑ 
11. Καραναστάση Μ., Το Λογιστικό των ∆ήµων και Κοινοτήτων 
12. Λοιπό σχετικό έντυπο υλικό από τους αρµόδιους κεντρικούς φορείς 
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ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
  
Ώρες / εβδοµ.: 5 (Θ=3, ΑΠ=2) 
∆ιδακτικές µονάδες: 7 
Τυπικό Εξάµηνο διδασκαλίας: ΣΤ΄ 
Επίπεδο µαθήµατος: Υποχρεωτικό  (Υ) – Οµάδα ∆ 
Κατηγορία µαθήµατος: ∆ΟΝΑ 
Προαπαιτούµενα: Ποσοτικές Μέθοδοι ∆ιοίκησης 

Αγροτική και Αστική Κοινωνιολογία 
 
Σκοπός : 
Η απόκτηση γνώσεων και ικανοτήτων για τη διάγνωση αναγκών και την ανάλυση και επεξεργασία 
δεδοµένων, τα οποία συµβάλλουν στη διαµόρφωση στρατηγικής και στο σχεδιασµό πολιτικών 
που η Τ.Α. µπορεί να υλοποιήσει στην τοπική κοινωνία, καθώς επίσης και στην αξιολόγηση 
πολιτικών που µπορούν να αποτελέσουν βάση για τη λήξη αποφάσεων. 
   
Περιγραφή Μαθήµατος: 
Ενότητα Ι: Εισαγωγή στη κοινωνική Έρευνα –Μεθοδολογικά προβλήµατα της κοινωνικής 
έρευνας. Μέθοδοι  και τεχνικές , η διαφορετική έννοια της λέξης  µεθόδου, και οι  τεχνικές. 
Ενότητα ΙΙ:  H διαδικασία της έρευνας. 
Η επιλογή και η διατύπωση του προβλήµατος της έρευνας, ο σχεδιασµός στην κοινωνική έρευνα, 
∆ιερευνητικές, περιγραφικές, πειραµατικές έρευνες, το πείραµα «εκ των υστέρων.», η γενίκευση 
των αποτελεσµάτων της έρευνας, τα πρακτικά προβλήµατα στην κοινωνική έρευνα. 
Ενότητα III Προβλήµατα µέτρησης στις κοινωνικές έρευνες 
∆ιακυµάνσεις στη βαθµολογία των οργάνων µέτρησης, η αξιοπιστία και η εγκυρότητα της 
µέτρησης, κλίµακες µέτρησης.  
Ενότητα IV Συλλογή των δεδοµένων 
Η επιλογή του δείγµατος, οι τεχνικές της επιλογής του δείγµατος, η αντιπροσωπευτικότητα  του 
δείγµατος , το ερωτηµατολόγιο, η συνέντευξη, tests, η µέτρηση των στάσεων, µερικά 
παραδείγµατα κλιµάκων στάσεων. 
Ενότητα V Επεξεργασία –Ανάλυση και ερµηνεία δεδοµένων 
Έλεγχος στοιχειοληψίας, Κωδικογράφηση, διαδικασία της ανάλυσης, στατιστική ανάλυση 
Ενότητα VI Εφαρµογές σε θέµατα τοπικής αυτοδιοίκησης 
 
Προτεινόµενη Βιβλιογραφία:  
1. Καλαµατιανού Α., «Κοινωνική Στατιστική Μέθοδοι Μονοδιάστατης Ανάλυσης», Αθήνα, 1992 
2. Φίλιας Β. , «Εισαγωγή στη Μεθοδολογία και τις τεχνικές των κοινωνικών ερευνών» 

«Σπουδαστήριο Κοινωνιολογίας (ΠΑΣΠΕ) - Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών», Gutenberg , 
Αθήνα 1993 

3. Rongere P. “methodes des sciences sociales” dalloz 1979 
4. ∆ηµητρόπουλος Ε. «Εισαγωγή στη Μεθοδολογία της επιστηµονικής έρευνας. Ένα Συστηµικό 

∆υναµικό Μοντέλο» 
5. Bell Judith «Μεθοδολογικός Σχεδιασµός Παιδαγωγικής και Κοινωνικής Ερευνας» 
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ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ – ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ  
  
Ώρες / εβδοµ.: 5 (Θ=2, ΑΠ=3) 
∆ιδακτικές µονάδες: 5 
Τυπικό Εξάµηνο διδασκαλίας: ΣΤ΄ 
Επίπεδο µαθήµατος: Υποχρεωτικό  (Υ) – Οµάδα ∆ 
Κατηγορία µαθήµατος: ΜΕ 
Προαπαιτούµενα: Εφαρµογές Πληροφορικής σε ΟΤΑ 

Ποσοτικές Μέθοδοι ∆ιοίκησης 
 
Σκοπός: 
Στόχος του µαθήµατος είναι να εισάγει τους φοιτητές στις βασικές έννοιες των συστηµάτων 
γεωγραφικών πληροφοριών (ΣΓΠ) και στη χρήση των συστηµάτων αυτών  στην επεξεργασία και 
παρουσίαση οικονοµικών και κοινωνικών δεδοµένων και στον χωρικό σχεδιασµό και 
προγραµµατισµό. 
Με την ολοκλήρωση του µαθήµατος, οι φοιτητές  θα πρέπει να έχουν ικανοποιητική αντίληψη των 
θεµελιωδών αρχών της ανάπτυξης και λειτουργίας των Συστηµάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών, 
ώστε να είναι ικανοί να χρησιµοποιούν κατάλληλα τη συγκεκριµένη τεχνολογία και να 
υποστηρίξουν εργασίες σχεδιασµού και ανάλυσης. 
 
Περιγραφή Μαθήµατος: 
Εισαγωγή στο θεµελιώδες γνωστικό υπόβαθρο σχετικό µε τη χρήση και ανάπτυξη των ΣΓΠ, 
περιλαµβανοµένων µοντέλων δεδοµένων, απεικονίσεων και χαρτογραφικών αρχών. 
Συσχέτιση των τεχνολογικών δυνατοτήτων των ΣΓΠ µε τις ανάγκες σχεδιασµού, ανάλυσης, 
διαχείρισης και λήψεως αποφάσεων. 
Παρουσίαση και ανάλυση του λογισµικού ΣΓΠ, µε έµφαση στην πρακτική εξάσκηση σε θέµατα 
ανάπτυξης βάσεων δεδοµένων, ανάκτησης πληροφοριών και χωρικής ανάλυσης. 
∆ιερεύνηση σύγχρονων ερευνητικών θεµάτων και τάσεων στο χώρο της Γεωπληροφορικής 
Εργαστηριακές εφαρµογές στο χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης. 
 
Περιεχόµενο 
Θεωρητική Βάση  Γεωπληροφορικής – Ιστορική εξέλιξη. 
Έννοιες του Χώρου και Χρόνου και απεικόνιση Χωρικής Γνώσης 
Στοιχεία χωρικών βάσεων δεδοµένων (Α: Κλασσικά µοντέλα βάσεων δεδοµένων – Βήµατα 
σχεδιασµού, Β: Ανάπτυξη χωρικών (µη παραδοσιακών) βάσεων δεδοµένων – Επέκταση 
κλασσικών µοντέλων). Μοντέλα . 
 
Προτεινόµενη Βιβλιογραφία:  
1. Ανδρουλακάκης Ν., Κουτσόπουλος Κ., «Eφαρµογές του λογισµικού ArcGIS 9Χ µε απλά λόγια 

Γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφοριών, µε Χρήση Λογισµικού» 
2. Ανδρουλακάκης Ν., «Εισαγωγή στο ArcView» 
3. Σύγχρονα πακέτα λογισµικού µε τα αντίστοιχα εγχειρίδια και εφαρµογές 
4. Ψηφιακά υπόβαθρα για την ανάπτυξη εφαρµογών 
5. Εφαρµογές και τα αντίστοιχα εγχειρίδια από ερευνητικές οµάδες  και πανεπιστηµιακά 

τµήµατα 
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∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΟΥ 

 
Ώρες / εβδοµ.: 

 
4 (Θ=3, ΑΠ=1) 

∆ιδακτικές µονάδες: 6 
Τυπικό Εξάµηνο διδασκαλίας: ΣΤ΄ 
Επίπεδο µαθήµατος: Επιλογής Υποχρεωτικό  (ΕΥ) – Οµάδα ∆ 
Κατηγορία µαθήµατος: ΜΕ 
Προαπαιτούµενα: Ποσοτικές Μέθοδοι ∆ιοίκησης 

Στρατηγικός Σχεδιασµός 
 
Σκοπός: 
Να εξοικειώσει τους φοιτητές  µε τη θεωρία και τις διαδικασίες ορθολογικού προγραµµατισµού, 
διοικητικής υποστήριξης και παρακολούθησης της υλοποίησης τεχνικών, προγραµµάτων και 
έργων που υλοποιούν οι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης. 
 
Περιγραφή Μαθήµατος: 
Η έννοια του έργου – Τυπολογία έργων. ∆ιοικητικός Προγραµµατισµός – Τεχνικές και Έλεγχοι. 
Σχεδιασµός έργου µε βάση τις ανάγκες του φορέα και τα ευρύτερο περιβάλλον θεσµικό, 
προγραµµατικό, λειτουργικό. Το έργο και η πάγια οργανωτική δοµή – Οργάνωση τύπου Matrix. 
Προδιαγραφές έργου. Περιγραφή φυσικού αντικειµένου. Προγραµµατισµός των χρονικών, 
ποιοτικών, οικονοµικών χαρακτηριστικών καθώς και των περιορισµών του έργου. 
∆ιοίκηση οµάδας έργου. Συγκρότηση οµάδας έργου. Ο ρόλος του υπεύθυνου έργου (Project 
Leader). Οργάνωση των αναγκαίων µέσων και της Οµάδας Έργου (Εκπαίδευση – Ενηµέρωση, 
µελών Οµάδας, Καταµερισµός, Έλεγχος). Μέθοδοι Pert και CPM για το  σχεδιασµό και έλεγχο 
έργων. 
Προϋπολογισµός έργων. Προγραµµατισµός των ενεργειών για την εκτέλεση του έργου. 
Χρονοπρογραµµατισµός – τεχνικές PERT  και GANTT. Παρακολούθηση και συντονισµός 
εφαρµογής των επι µέρους ενεργειών, σταδίων και φάσεων, χρονικός και ποιοτικός έλεγχος, 
αξιολόγηση. Σχεδιασµός, εφαρµογή συστήµατος παρακολούθησης. Αξιολόγηση έργου. Τεχνικό 
∆ελτίο έργου: Αρχική συµπλήρωση, συνεχής ενηµέρωση ενδιάµεσων δελτίων, συµπλήρωση 
τελικού δελτίου έργου. Ενηµέρωση βάσης ∆εδοµένων Συστήµατος. 
 
Προτεινόµενη Βιβλιογραφία:  
 
1. Burke R., « ∆ιαχείριση Έργου, Τεχνικές Σχεδιασµού και Ελέγχου» 
2. Duffy M.G ., «Αποτελεσµατικό Project Management» 
3. Πραστάκος Γρ., «Επιχειρησιακή Έρευνα για τη Λήψη Επιχειρηµατικών Αποφάσεων», 

Σταµούλης, Αθήνα, 1994 
4. Οικονόµου Γ., Τσιόρτας Γ., «Ποσοτική Ανάλυση Περιπτώσεων»,  Σταµούλης, Αθήνα, 1996 
5. Levin, Rubin, Stinson, Gardner, “Quantitative Approaches to Management”, 8th ed., McGraw 

Hill, New York, 1992 
6. Υλικό από φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης σχετικά µε έργα, τεχνικά προγράµµατα δήµων, υλικό 

σχετικά µε τη νοµοθεσία για επενδύσεις και τεχνικά έργα. 
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ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 
 
Ώρες / εβδοµ.: 

 
5 (Θ=3, ΑΠ=1) 

∆ιδακτικές µονάδες: 6 
Τυπικό Εξάµηνο διδασκαλίας: ΣΤ΄ 
Επίπεδο µαθήµατος: Επιλογής Υποχρεωτικό  (ΕΥ) – Οµάδα ∆ 
Κατηγορία µαθήµατος: ΜΕ 
Προαπαιτούµενα: Στρατηγικός Σχεδιασµός 
 
 
Σκοπός: 
Να εξοικειώσει τους φοιτητές  µε τις αρχές και ιδιαιτερότητες του Μάρκετινγκ υπηρεσιών και µε τις 
σύγχρονες και ευρείες εφαρµογές του σε αυτοδιοικητικούς φορείς. 
 
Περιγραφή Μαθήµατος: 
Εισαγωγή στο Marketing Υπηρεσιών. 
∆ιάκριση µεταξύ υπηρεσιών και βιοµηχανικών προϊόντων,  µεταξύ υπηρεσιών του δηµόσιου και 
του ιδιωτικού τοµέα. 
∆ιαφοροποίηση ΟΤΑ σε σχέση µε ιδιωτικούς φορείς . Ο ρόλος των δηµοτών - ως “καταναλωτών” 
υπηρεσιών - στην διαδικασία παραγωγής των υπηρεσιών. 
“Τµηµατοποίηση της αγοράς” µε βάση τα κοινωνικό-οικονοµικά χαρακτηριστικά  της περιοχής και 
τις ιδιαίτερες ανάγκες των διάφορων οµάδων του πληθυσµού. 
Επικοινωνία ΟΤΑ µε δηµότες- ∆ιαδικασίες σχεδιασµού, διάθεσης και αξιολόγησης των 
υπηρεσιών των ΟΤΑ .       
∆ιάκριση µεταξύ χρηστών υπηρεσιών και επωφελούµενων άµεσα ή έµµεσα από αυτές. 
Εύρος υπηρεσιών ΟΤΑ. ∆ιαφοροποίηση  στρατηγικής ανά οµάδα  υπηρεσιών και ανά υπηρεσία. 
∆ιάκριση υπηρεσιών σε συλλογικής/ ατοµικής κατανάλωσης, θετικές / αρνητικές,  ελέγχου / 
υποστήριξης, υποχρεωτικές / εθελοντικές. 
Ο ΟΤΑ ως “εσωτερική αγορά”. Standards υπηρεσιών. ∆είκτες επίδοσης ΟΤΑ και ποιότητας 
υπηρεσιών. Εσωτερική οργάνωση – προσωπικό- συστήµατα διοίκησης. “Τιµολογιακή” πολιτική. 
Αποκέντρωση. ∆οµές υποστήριξης λειτουργιών marketing. 
Επικοινωνία ΟΤΑ µεταξύ τους και µε άλλους  φορείς του δηµοσίου και του ιδιωτικού τοµέα . 
∆ίκτυα ΟΤΑ σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. 
 
Προτεινόµενη Βιβλιογραφία:  
 
1. Beckwith H., «Πώς να πουλάτε υπηρεσίες» 
2. Γούναρης Σ., «Μάρκετινγκ Υπηρεσιών» 
3. Kieron Walsh, “Marketing in Local Government Gen”. Edt: M.. Clarke and J. Stewart, εκδ. 

Longman in assoc, with the Local Government Training Board 
4. Rich Brown, «Μάρκετινγκ Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων», Εκδ. Γαλαίος 
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ΧΩΡΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 
 
Ώρες / εβδοµ.: 

 
5 (Θ=3, ΑΠ=2) 

∆ιδακτικές µονάδες: 7 
Τυπικό Εξάµηνο διδασκαλίας: ΣΤ΄ 
Επίπεδο µαθήµατος: Υποχρεωτικό  (Υ) – Οµάδα ΠΑ 
Κατηγορία µαθήµατος: ∆ΟΝΑ 
Προαπαιτούµενα: Θεωρητικές Προσεγγίσεις στη ΤΑ 

Πολιτικές ∆ιαχείρισης Περιβάλλοντος 
Ευρωπαϊκή Περιφερειακή Πολιτική 

 
Σκοπός: 
 Η απόκτηση γνώσεων για τις διαδικασίες χωρικού προγραµµατισµού που εφαρµόζονται στη 
χώρα µας σε επίπεδο χωροταξίας και πολεοδοµίας καθώς και για τις αντίστοιχες πολιτικές. Η 
απόκτηση ικανοτήτων κατανόησης και συµµετοχής στις διαδικασίες σχεδιασµού και υλοποίησης 
πολεοδοµικών παρεµβάσεων σε επίπεδο ΟΤΑ καθώς και  στις ανάλογες χωροταξικές 
παρεµβάσεις σε επίπεδο νοµού / περιφέρειας.  
 
Περιγραφή Μαθήµατος :  
Βασικές θεωρητικές έννοιες χωροταξίας και πολεοδοµίας, επισκόπηση θεωρητικών προσεγγίσεων 
για το χώρο. 
Θεσµικό πλαίσιο χωροταξίας και πολεοδοµίας, φορείς άσκησης χωροταξικής και πολεοδοµικής 
πολιτικής. 
Αρµοδιότητες της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας τοπικής αυτοδιοίκησης που έχουν σχέση µε 
τον χωροταξικό και πολεοδοµικό σχεδιασµό και την εφαρµογή των ανάλογων σχεδίων. 
Τα πρότυπα χωροταξικής και πολεοδοµικής ανάπτυξης στην Ελλάδα, χρήσεις γής, οικιστική 
πολιτική, διοικητική δοµή και χωρική οργάνωση. 
Το πληροφοριακό υπόβαθρο του χωρικού προγραµµατισµού : κτηµατολόγιο, εφαρµογές 
γεωγραφικών συστηµάτων πληροφοριών, δηµόσια /δηµοτική ακίνητη περιουσία. 
Οργανωτικές µονάδες, υπηρεσίες ΤΑ µε αρµοδιότητα στο αντικείµενο. Στελέχωση. Ανάπτυξη 
προσωπικού 
Εργαστηριακή διδασκαλία: Με συγκεκριµένες επιδεικτικές εφαρµογές των γεωγραφικών 
συστηµάτων πληροφοριών και µε ασκήσεις που θα υλοποιηθούν από τους φοιτητές, θα 
επιδιωχθεί η εµπειρική κατανόηση του χωρικού προγραµµατισµού και η σύνδεσή του µε τις 
αρµοδιότητες και τις πολιτικές της τοπικής αυτοδιοίκησης. 
 
Προτεινόµενη Βιβλιογραφία:  
1. Χριστοφιλόπουλος ∆., «Πολιτιστικό περιβάλλον-Χωρικός σχεδιασµός και βιώσιµη ανάπτυξη. 

∆ιαµόρφωση πολιτιστικού(ανθρωπογενούς) περιβάλλοντος µέσω χωροταξικού και 
πολεοδοµικού σχεδιασµού. Η πόλη του 21ου αιώνα» 

2. Αγγελίδης Μ. «Χωροταξικός Σχεδιασµός και βιώσιµη ανάπτυξη» 
3. Μέλισσας ∆. «Θεµελι΄ωδη ζητήµατα του δικαίου της χωροταξίας» 
4. Χριστοφιλόπουλος ∆., «Χωροταξία - Πολεοδοµία: Θεσµοί»,τεύχος β΄, Έκδ. Αφοι Π. Σάκκουλα 

1984 
5. Λουκάκης Π., «Σηµειώσεις χωροταξίας» Πάντειο Πανεπιστήµιο, ΤΑΠΑ 1995 
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6. Παναγιωτάτου Ελίζα, «Θέµατα ανάπτυξης του χώρου», ΕΜΠ 1983 
7. Γετίµης Π., «Πολεοδοµικός σχεδιασµός», Πανεπιστηµιακές παραδόσεις, Πάντειο 

Πανεπιστήµιο, ΤΑΠΑ 1994 
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ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΚΑΙ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

 
Ώρες / εβδοµ.: 

 
5 (Θ=2, ΑΠ=3) 

∆ιδακτικές µονάδες: 5 
Τυπικό Εξάµηνο διδασκαλίας: ΣΤ΄ 
Επίπεδο µαθήµατος: Υποχρεωτικό  (Υ) – Οµάδα ΠΑ 
Κατηγορία µαθήµατος: ΜΕ 
Προαπαιτούµενα: Θεωρητικές προσεγγίσεις στην ΤΑ 

Οικονοµική των ΟΤΑ 
Πολιτικές ∆ιαχείρισης Περιβάλλοντος 

Σκοπός: 
Η σκοπιµότητα του µαθήµατος έγκειται στη διασύνδεση των γενικών αρχών και του ευρύτερου 
πλαισίου προγραµµατικής δράσης µε τους συγκεκριµένους τρόπους µέσα από τους οποίους οι 
αρχές και οι πολιτικές αυτές εφαρµόζονται στην πράξη. Στόχος εδώ είναι η συµπλήρωση και άρα 
ο εµπλουτισµός της θεωρητικής γνώσης µε την πρακτική εφαρµογή και τα προβλήµατα που 
αναφύονται στην πορεία υλοποίησης. 
 
Περιγραφή Μαθήµατος: 
Χαρτογράφηση των επιπέδων αποκέντρωσης και του ρόλου του κάθε επιπέδου στη  διαδικασία 
προγραµµατισµού. Υφιστάµενοι θεσµοί αποκέντρωσης και λειτουργίες προγραµµατισµού. ∆οµές 
οριζόντιας και κάθετης διάρθρωσης του προγραµµατισµού. 
Προγραµµατισµός από πάνω προς τα κάτω (top down) και προγραµµατισµός από κάτω προς τα 
πάνω (bottom up). Τα στάδια και οι φάσεις του προγραµµατισµού. 
∆ιασύνδεση µε τις διαδικασίες που περιγράφηκαν στο µάθηµα «Ευρωπαϊκή Περιφερειακή 
Πολιτική». 
Πρακτικές εφαρµογές και ασκήσεις πάνω στις διαδικασίες προγραµµατισµού. ∆ιαδικασίες 
κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης των ΣΠΑ. Εκταµιεύσεις και υλοποιήσεις του φυσικού 
αντικειµένου. 
∆ιαδικασίες αξιολόγησης και παρακολούθησης. 
Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα: ∆ιαδικασίες κατάρτισης και υλοποίησης. 
Χρηµατοοικονοµική και παρεµβατική διάρθρωση των ΠΕΠ. Τα Τοπικά Αναπτυξιακά Προγράµµατα 
ως εργαλείο προγραµµατισµού και πολιτικής. Τοπικές αναπτυξιακές πρωτοβουλίες: 
χρηµατοδότηση και η συµβολή τους στην ανάπτυξη. 
 
Προτεινόµενη Βιβλιογραφία:  
1. Παπαδασκαλόπουλος Α και Χριστοφάκης Μ. «Περιφερειακός Προγραµµατισµός» 
2. Κοντογιώργης ∆. «Ανάπτυξη και Εθνικός Προγραµµατισµός- Η περίπτωση της Ελλάδας» 
3. Σκάγιαννης Π., «Πολιτική Προγραµµατισµού των Υποδοµών»,Σταµούλης, Αθήνα, 1994 
4. ΕΕΤΑΑ, «Τοπική Αυτοδιοίκηση και Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων», Ειδικά Θέµατα 3, 

Αθήνα, 1989 
5. ΕΕΚ και ΥΠΕΘΟ, «Τεχνικά Κριτήρια Προεπιλογής Εργων Περιφερειακών Προγραµµάτων 

1994-1999», Αθήνα, 1993 
6. Γενική ∆ιεύθυνση Εθνικών Λογαριασµών (Γ∆ΕΛ) του ΥΠΕΘΟ, ∆ιάφορες Εκδόσεις 
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ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

 
Ώρες / εβδοµ.: 

 
4 (Θ=3, ΑΠ=1) 

∆ιδακτικές µονάδες: 6 
Τυπικό Εξάµηνο διδασκαλίας: ΣΤ΄ 
Επίπεδο µαθήµατος: Επιλογής Υποχρεωτικό  (ΕΥ) – Οµάδα ΠΑ 
Κατηγορία µαθήµατος: ΜΕ 
Προαπαιτούµενα: Θεωρητικές Προσεγγίσεις στην ΤΑ 

Πολιτικές ∆ιαχείρισης Περιβάλλοντος 
Ευρωπαϊκή Περιφερειακή Πολιτική 

Σκοπός: 
 Η απόκτηση γνώσεων και ικανοτήτων για την κατανόηση, ανάλυση και αξιολόγηση του 
τουρισµού ως οικονοµικού και κοινωνικού φαινοµένου µε έµφαση στην τοπική και περιφερειακή 
του διάσταση. Η απόκτηση γνώσεων για τις αρµοδιότητες της τοπικής αυτοδιοίκησης που έχουν 
σχέση µε τον τουρισµό και ικανοτήτων για την άσκησή τους και για τη συµµετοχή τους στις 
διαδικασίες τουριστικού σχεδιασµού σε τοπικό επίπεδο. 
 
Περιγραφή Μαθήµατος :  
Τα χαρακτηριστικά του τουριστικού φαινοµένου: προσφορά και ζήτηση τουριστικών υπηρεσιών, 
ενδεικτικά µεγέθη σε παγκόσµιο, ευρωπαϊκό και µεσογειακό επίπεδο. 
Τουριστική ταυτότητα της χώρας: ανάλυση της προσφοράς τουριστικών υπηρεσιών 
(µακροοικονοµικά µεγέθη, στατιστικά στοιχεία σε εθνικό, περιφερειακό, τοπικό επίπεδο), 
χαρακτηριστικά του εισερχόµενου και εσωτερικού τουρισµού. 
Τουριστική πολιτική : σύντοµη ιστορική αναδροµή, πενταετή προγράµµατα και κλαδικές πολιτικές, 
φορείς τουριστικής πολιτικής, βασική νοµοθεσία, η κοινοτική πολιτική στον τουρισµό, προοπτικές 
του ελληνικού τουρισµού, προβλήµατα (διαρθρωτικά - συγκυριακά). 
Μορφές τουρισµού, Τυπολογία τουριστικών κατηγοριών, καθιερωµένες µορφές, αξιολόγηση, 
ειδικές µορφές τουρισµού. 
Τουρισµός και περιβάλλον: Το φυσικό και δοµηµένο περιβάλλον ως τουριστικός πόρος, 
περιβάλλον και ανάπτυξη, χωροταξικός - πολεοδοµικός σχεδιασµός. 
Τουρισµός και τοπική ανάπτυξη:  οικονοµικές και κοινωνικές επιπτώσεις του τουρισµού σε τοπικό 
και περιφερειακό επίπεδο, µεθοδολογία πινάκων εισροών - εκροών σε τοπικό επίπεδο, 
αναπτυξιακός προγραµµατισµός και τουριστικός σχεδιασµός, µορφές τουρισµού και τοπική 
ανάπτυξη. 
Αρµοδιότητες και ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης: αρµοδιότητες της πρωτοβάθµιας και 
δευτεροβάθµιας αυτοδιοίκησης που έχουν σχέση µε τον τουρισµό, επιχειρηµατική δραστηριότητα 
των ΟΤΑ στον τουρισµό, συµµετοχή των ΟΤΑ στην εκπόνηση και υλοποίηση τουριστικών 
προγραµµάτων, τουριστική προβολή σε τοπικό /νοµαρχιακό επίπεδο. 
Εργαστηριακή διδασκαλία : Οι σπουδαστές /στριες θα αναλάβουν την εκπόνηση εργασιών, αφού 
τους δοθούν βέβαια οι κατάλληλες κατευθύνσεις και τους υποδειχθούν οι υπάρχουσες πηγές και 
βιβλιογραφία. Ένας ενδεικτικός κατάλογος θεµάτων, τα οποία θα αποτελέσουν αντικείµενο 
συζήτησης και επεξεργασίας κατά τη διάρκεια του µαθήµατος, έχει ως εξής :  
Τουριστική ταυτότητα νοµού ή δήµου: Συγκέντρωση, επεξεργασία και παρουσίαση στατιστικών 
στοιχείων.   
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Τοπικό τουριστικό προϊόν: συγκέντρωση και σύνθεση στοιχείων που συγκροτούν την προσφορά 
τουριστικών υπηρεσιών σε µία περιοχή (δήµος /νοµός), όπως φυσικοί πόροι, πολιτισµός, 
αθλητισµός, γαστρονοµία, τουριστικές και άλλες υποδοµές, κλπ. 
Σχεδιασµός τοπικού σχεδίου τουριστικής προβολής : καθορισµός στόχων, τουριστικό προϊόν, 
τιµές, αγορές, επικοινωνία 
Οι τουριστικές αρµοδιότητες των ΟΤΑ: καταγραφή, ανάλυση και προτάσεις για την άσκηση τους, 
µε στόχο την αναβάθµιση του τοπικού τουριστικού προϊόντος 
 
Προτεινόµενη Βιβλιογραφία:  
1. Παπακωνσταντινίδης Λ., «Αγροτουρισµός: Σταθµός στο δρόµο για την τοπική Ανάπτυξη» εκδ. 

∆ΩΡΙΚΟΣ 1992 
2. Παπακωνσταντινίδης Λ «∆ιαπραγµάτευση και Τοπική Ανάπτυξη» 
3. Χριστοφάκη Μ. «Τοπική Ανάπτυξη και Περιφερειακή Πολιτική» 
4. Ζαχαράτος Γ., «Τουριστική κατανάλωση», ΚΕΠΕ 1986 
5. Κοµίλης Π., «Χωρική ανάλυση του τουρισµού», ΚΕΠΕ 1986 
6. Κραντονέλλης Κ. - Καλοκάρδου Ρ., «Τοπική αυτοδιοίκηση και τουρισµός: αξιοποίηση 

τουριστικών δυνατοτήτων», (µελέτη), ΕΕΤΑΑ 1990 
7. Πιστοφίδης Α., «Αγροτοτουρισµός - οικοτουρισµός»,Eco System International 1994 
8. Βαφειάδης Γ., Κοντογεώργος Χρ., Παπακωνσταντινίδης Λ.. «Αγροτοτουρισµός και ισόρροπη 

ανάπτυξη» , ΑΤΕ 1992 
9. Χατζηνικολάου Ελισάβετ, «Η τουριστική προβολή σε επίπεδο νοµού», ΕΕΤΑΑ 1995 
10. Βαρβαρέσος Στέλιος, «Τουριστική ανάπτυξη και διοικητική αποκέντρωση», Εκδ. Προνοµινός, 

1999 
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ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 

 
Ώρες / εβδοµ.: 

 
4 (Θ=3, ΑΠ=1) 

∆ιδακτικές µονάδες: 6 
Τυπικό Εξάµηνο διδασκαλίας: ΣΤ΄ 
Επίπεδο µαθήµατος: Επιλογής Υποχρεωτικό  (ΕΥ) – Οµάδα ΠΑ 
Κατηγορία µαθήµατος: ΜΕ 
Προαπαιτούµενα: Θεωρητικές Προσεγγίσεις στην Τ.Α. 

Ευρωπαϊκή Περιφερειακή Πολιτική 
Πολιτικές ∆ιαχείρισης Περιβάλλοντος 

 
Σκοπός: 
Η απόκτηση γνώσεων και ικανοτήτων για την κατανόηση , ανάλυση και αξιολόγηση της άσκησης 
πολιτιστικής πολιτικής σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο. Οι αρµοδιότητες της ΤΑ στην 
άσκηση πολιτιστικής πολιτικής, η υφιστάµενη κατάσταση και η συµµετοχή της στις διαδικασίες 
του σχεδιασµού σε τοπικό επίπεδο   
 
Περιγραφή Μαθήµατος :  
Ενότητα Ι: Ο πολιτισµός ως έννοια 
Θεωρητικές προσεγγίσεις του πολιτισµού, εννοιολογικές διασαφηνίσεις του περιεχοµένου της 
κουλτούρας και του πολιτισµού  και της πολιτιστικής ανάπτυξης. 
Ενότητα ΙΙ: Πολιτιστική Πολιτική 
Οι στόχοι, ο σχεδιασµός και οι άξονες της Πολιτιστικής Πολιτικής. Η προβληµατική της 
περιφερειακής διάστασης στην πολιτιστική πολιτική. Οι σύγχρονες τάσεις. Η πόλη και η ανάπτυξη 
της πολιτιστικής πολιτικής. 
Οι πολιτιστικοί τοµείς ( θέατρο, χορός, κινηµατογράφος, µουσική, εικαστικά, βιβλιοθήκες) 
Οι φορείς άσκησης της πολιτιστικής πολιτικής σε κεντρικό επίπεδο.  
Εθνικά δίκτυα πόλεων, αποκέντρωση της πολιτιστικής πολιτικής της Κεντρικής ∆ιοίκησης 
Ενότητα ΙΙΙ:  ΤΑ και Πολιτισµός 
Οι αρµοδιότητες της ΤΑ στον σχεδιασµό και τη εφαρµογή πολιτιστικής πολιτικής. 
Το θεσµικό πλαίσιο άσκησης πολιτιστικής πολιτικής, οι τοµείς και η παροχή πολιτιστικών 
υπηρεσιών σε τοπικό επίπεδο.  
Ο τρόπος λειτουργίας των πολιτιστικών φορέων των ΟΤΑ (Οργάνωση , ∆ιαχείριση , Πρακτικές) – 
∆ηµιουργία, λειτουργία, στελέχωση και υποστήριξη ειδικών υπηρεσιών στους ΟΤΑ. 
Προγράµµατα πολιτιστικών ανάπτυξης σε τοπικό επίπεδο. Αξιολόγηση υπάρχουσας εµπειρίας 
Πολιτιστικές παρεµβάσεις της ΤΑ στον αγροτικό και αστικό χώρο. 
Παραδείγµατα – Εµπειρίες- Προτάσεις. 
Το οικονοµικό πλαίσιο της πολιτιστικής δραστηριότητας των ΟΤΑ. 
 Ενότητα IV: Πολιτικές και προγράµµατα της ΕΕ στον πολιτιστικό τοµέα 
(Ραφαέλ, Αριάνδη, Καλειδοσκόπιο). 
Ενότητα V: Θεµατικές Επιλογές 
Η συµµετοχή των πολιτιστικών συλλόγων και οµάδων στην πολιτιστική ανάπτυξη και ο ρόλος της 
Τ.Α. 
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Ο πολιτισµός ως τεταρτογενής τοµέας της οικονοµίας. Η πολιτιστική κληρονοµιά, τα µνηµεία, οι 
παραδοσιακοί οικισµοί ως στοιχεία «ταυτότητας» και πολιτιστικής ανάπτυξης. 
Η εθνογραφική έρευνα ως πολιτισµική καταγραφή. Μνήµη και Ταυτότητα. Ένα εναλλακτικό 
µοντέλο πολιτιστικής πολιτικής σε τοπικό επίπεδο. 
Ο ρόλος των ΜΜΕ στην τοπική πολιτιστική Ανάπτυξη. Ποιότητα ζωής, Περιβάλλον και πολιτισµός. 
Αναγκαία συµφιλίωση της πόλης µε τον πολιτισµό. Πολεοδοµικός ιστός και πολιτιστική ανάπτυξη. 
Μελέτες περιπτώσεων 
Προτεινόµενη Βιβλιογραφία:  
1. Μπιανκίνι Φ. – Πάρκινσον Μ., «Πολιτιστική Πολιτική και αναζωογόνηση των πόλεων» ΕΕΤΑΑ, 

1994 
2. Ε.Ε.Τ.Α.Α. «Πολιτισµός και τοπική δηµοκρατία» ΕΕΤΑΑ 1994 
3. Bauman Ζ.. «Ο Πολιτισµός ως Πράξη» Πατάκη, Αθήνα 1992 
4. Ταίηλορ Τ., «Πολυπολιτισµικότητα» ΠÖΛΙΣ, Αθήνα 1999 
5. Κόνσολα Ντ. «Πολιτιστική δραστηριότητα και κρατική πολιτική στην Ελλάδα» Παπαζήση, 

Αθήνα 1990 
6. ∆αράκη Π. «Πολιτισµός και Τοπική Αυτοδιοίκηση», Πατάκη, Αθήνα 1996 
7. «Πολιτισµός και Τοπική Αυτοδιοίκηση» Πλήρη Πρακτικά Συνεδρίου Τ.Ε.∆.Κ.Ν.Α., 1993  
8. Αγραφιώτης Α., «Πολιτιστικές ασυνέχειες» Υψιλον 1987 
9. Έκο Ο., «Κήνσορες και θεράποντος» Γνώση, Αθήνα 1987 
10. Έκο Ο., «Η σηµειολογία στη καθηµερινή ζωή» Μάλλιαρης - Παιδεία Α.Ε. 1985 
11. Σερεµετάκη Ν. «Η τελευταία λέξη» Νέα Σύνορα - Λιβάνη 1994 
12. Σερεµετάκη Ν. «Παλιννόστηση αισθήσεων» Νέα Σύνορα- Λιβάνη 1997 
13. Γκαντερέ Φ. - Λογκιγιοµι Π.- Μπέρτο Ζ., Μπρόµ Ζ Μ.. «Αθλητισµός, κουλτούρα και καταπίεση 

ουτοπία» 
14. ̈Fiske J” (1992) Εισαγωγή στην επικοινωνία 
15. Λούντζης Ε. «Επικοινωνία και Κουλτούρα» Αθήνα 
16. Marcuse H. (1984) «Παρατηρήσεις για έναν επαναπροσδιορισµό της κουλτούρας» . Τέχνη και 

Μαζική Κουλτούρα ¨Υψιλον, Αθήνα 
17. Αθανασόπουλος ∆. «Για µια πολιτική της Κουλτούρας»Ε.Κ.∆.∆. (Εθνικό Κέντρο ∆ηµόσιας 

∆ιοίκησης) Αθήνα 1990 
18. Αντωνακοπούλου Γαρδίκη «Πρακτική και Οργάνωση των κοινωνικο - πολιτιστικών 

δραστηριοτήτων» ( 2 τόµοι ΕΚΚΕ) Ααθήνα 1977 
19. Αdorno T., «Σύνοψη της πολιτιστικής βιοµηχανίας(1963)», Εκδόσεις Αλεξάνδρεια 1969 
20. Eliot T.S. «Σηµειώσεις για το ορισµό της κουλτούρας», Πλέθρον 1980 
21. Gramsci A., «Η οργάνωση της κουλτούρας» Στοχαστής, Αθήνα 1973 
22. Grossberg L.- Nelson C. «Καλειδοσκόπιο, Μελέτες για τον πολιτισµό», Εκδόσεις Μαγια, 

Θεσσαλονίκη 1992 
23. Hebdige D., «Υποκουλτούρα , το νόηµα του στυλ», Γνώση, Αθήνα 1981 
24. Lyo tard Jean Francois «Η µεταµοντέρνα κατάσταση»Γνώση, Αθήνα 1988,1993 
25. Marcuse H. «Παρατηρήσεις για ένα ορισµό του πολιτισµού» Μπουκουµάνης, Αθήνα 1970 
26. «Τέχνη και µαζική κουλτούρα» Υψιλον, Αθήνα 1984 
27. Zolie R., «Η πόλη και ο Αστικός Πολιτισµός» Σύγχρονη εποχή, Αθήνα 1991 
28. Μπιτσάνη Ε. «Πολιτισµική ∆ιαχείριση και Τοπική Ανάπτυξη» 
29. Κοντογιώργη ∆. «Ανάπτυξη και εθνικός προγραµµατισµός-Η περίπτωση της Ελλάδας» 
30. Σακελλαρόπουλος Θ. «Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση και Ελλάδα-Οικονοµία, Κοινωνία Πολιτικές» 
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ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 

 
Ώρες / εβδοµ.: 

 
4 (ΑΠ=4) 

∆ιδακτικές µονάδες: 9 
Τυπικό Εξάµηνο διδασκαλίας: Ζ’ 
Επίπεδο µαθήµατος: Υποχρεωτικό  (Υ)  
Κατηγορία µαθήµατος: ΜΕ 
Προαπαιτούµενα: Όλα τα µαθήµατα ειδικότητας των προηγούµενων εξαµήνων 
 
 
Σκοπός: 
Να καθοδηγήσει τους φοιτητές µε την χρήση επιστηµονικής µεθοδολογίας στην ανάλυση και 
χρήση των δεδοµένων και πληροφοριών και στη σύνθεσή τους για την εκπόνηση εργασιών και τη 
σύνταξη τελικών εκθέσεων σε γνωστικά αντικείµενα του Τµήµατος και της τοπικής αυτοδιοίκησης 
γενικότερα. 
Επίσης, να τους µυήσει στην λογική και πρακτική της έρευνας και της εφαρµογής των 
επιστηµονικών γνώσεων και ταυτόχρονα να τους προετοιµάσει και να τους εφοδιάσει µε τα 
απαραίτητα εργαλεία για χρήση σε µεταπτυχιακό επίπεδο. 
 
Περιγραφή Μαθήµατος: 
Παρουσίαση της µεθοδολογίας και των εργαλείων για την έρευνα και τη σύνταξη επιστηµονικών 
εργασιών. 
Μελέτες περιπτώσεων: Παρακολούθηση εκπόνηση εργασιών από τους φοιτητές. Παρουσίαση 
εργασιών. 
 
 
Προτεινόµενη βιβλιογραφία 
 
1.Πασσάς Α & Τσέκος Θ. «∆ηµόσια ∆ιοίκηση. Η ελληνική εµπειρία» 
2. Θεολόγου Κ. «Ευρωπαϊκή Ένωση –προσέγγιση στα υπερεθνικά» 
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ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 

 
Ώρες / εβδοµ.: 

 
3 (Θ=3) 

∆ιδακτικές µονάδες: 5 
Τυπικό Εξάµηνο διδασκαλίας: Ζ΄ 
Επίπεδο µαθήµατος: Υποχρεωτικό  (Υ)  
Κατηγορία µαθήµατος: ΜΕ 
Προαπαιτούµενα: Ευρωπαϊκή Περιφερειακή Πολιτική 

Νοµοθεσία τοπικής αυτοδιοίκησης 
 
Σκοπός: 
Η κατανόηση συστηµάτων και δοµών αυτοδιοίκησης σε άλλες χώρες. Η απόκτηση ικανοτήτων 
ανάπτυξης επαφών και συνεργασιών των ελληνικών ΟΤΑ µε ΟΤΑ άλλων κρατών και οργάνωσης 
υπηρεσιών διεθνών σχέσεων και κοινοτικών προγραµµάτων σε δήµους και νοµαρχιακές 
αυτοδιοικήσεις. Η απόκτηση γνώσεων για τις δυνατότητες συνεργασίας των ΟΤΑ σε διεθνές και 
ευρωπαϊκό επίπεδο. 
 
Περιγραφή Μαθήµατος:  
Τα διεθνή και ευρωπαϊκά συλλογικά /συνδικαλιστικά όργανα της αυτοδιοίκησης, η έννοια και το 
περιεχόµενο των διεθνών σχέσεων και των δικτύων µεταξύ φορέων αυτοδιοίκησης, η 
αδελφοποίηση ως πρώτο βήµα συνεργασίας µεταξύ  ΟΤΑ και τα δίκτυα ανταλλαγής εµπειριών.  
Τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα οποία συµµετέχει η τοπική αυτοδιοίκηση και η 
συµµετοχή τους στις κοινοτικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Τα αντίστοιχα όργανα του 
Συµβουλίου της Ευρώπης, οµοιότητες και διαφορές. Οι πρωτοβουλίες της αυτοδιοίκησης σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο, µε στόχο τη διαµόρφωση κοινών θέσεων και πολιτικών. (Χάρτες, 
Ευρωπαϊκές Συµβάσεις). 
Η δοµή της αυτοδιοίκησης στα ευρωπαϊκά κράτη : βαθµοί αυτοδιοίκησης, κατανοµή 
αρµοδιοτήτων, δηµοσιονοµική αποκέντρωση, ιστορική διαµόρφωση, κοινά στοιχεία και διαφορές. 
Εργαστηριακή διδασκαλία : Οι σπουδαστές /στριες θα µελετήσουν κείµενα (ορισµένα από αυτά σε 
ξένη γλώσσα) σχετικά µε τις διεθνείς σχέσεις της αυτοδιοίκησης, τα συστήµατα αυτοδιοίκησης 
που λειτουργούν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, (θα δοθεί ιδιαίτερο βάρος σε θέµατα ορολογίας) και 
θα εκπονήσουν τις ανάλογες εργασίες ή και παρουσιάσεις.Θα συµπληρώσουν αιτήσεις 
αδελφοποίησης και δικτύων ανταλλαγής εµπειριών που συγχρηµατοδοτούνται από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση 
 
Προτεινόµενη Βιβλιογραφία:  
1. Μπέσιλα-Βήκα Ε. «Τοπική Αυτοδιοίκηση Τ.1 Θεσµικό Πλαίσιο-Ευρωπαϊκή ∆ιάσταση» 
2. Τσούντας Κ. «Οι λειτουργίες του Κράτους στα σύγχρονα Πολιτεύµατα» 
3. Φλογαϊτης Σ. «θεµελιώδεις έννοιες διοικητικής οργανώσεως» 
4. Γεωργούλης  Σ. «Τοπική και περιφερειακή αυτοδιοίκηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση» 
5. Κοµνηνός - Χλέπας Ν., «Η πολυβάθµια αυτοδιοίκηση»,Έκδ. Α.Ν. Σάκκουλα 1993 
6. Γεωργούλη Στ., «Τοπική και περιφερειακή αυτοδιοίκηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση», Έκδ Α.Ν. 

Σάκκουλα 1997 
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7. Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Η Ευρώπη από το Α έως το Ω: Οδηγός της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, 
Υπηρεσία Επισήµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 1997  

8. Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, «Η Τοπική Αυτοδιοίκηση και η Ευρώπη, Πρακτικός 
οδηγός αδελφοποιήσεων», 1991. 

9. Επιτροπή των Περιφερειών, "Regional and Local Government in the European Union", 1996 
10. EUROSTAT - D.G. XVI (Regional Policy), «Portrait of the Islands», 1994 
11. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Organizations representing regional and local authorities at the 

European level, D.G. for Research, Regional Policy Series, 1994 
12. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, The organization of local and regional government in the European 

Community, D.G. for Research, Regional Policy Series, 1993 
13. Harloff E., The structure of local government in Europe, IULA 1987 
14. Ιωακειµίδης Π. Κ., Η Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση: επιλογή βιβλιογραφίας, Έκδ. Θεµέλιο 

1997 
15. Κλωνής ∆., «Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ανάπτυξη νησιωτικών περιφερειών», 

Κέντρο Έρευνας Περιφ. Αναπτύξεως “Ιερώνυµος Πίντος” 1998 
16. Κοµνηνός - Χλέπας Ν., «Η πολυβάθµια αυτοδιοίκηση»,Έκδ. Α.Ν. Σάκκουλα 1993 
17. Κοµνηνός - Χλέπας Ν.(επιµέλεια), «Προοπτικές της τοπικής δηµοκρατίας: ένας 

ελληνογερµανικός διάλογος για την Τ. Α.», Έκδ. Α.Ν. Σάκκουλα 1993 
18. Μπεσίλα - Βήκα Ε. & Παπαγιάννη ∆., «Σύγχρονες αρµοδιότητες της τοπικής αυτοδιοίκησης και 

ευρωπαϊκή ενοποίηση», Έκδ. Π.Ν. Σάκκουλα 1996 
19. Ξυθάλη - Κερκύρα Θ., «Τα όρια της συνεργασίας µεταξύ τοπικών και περιφερειακών αρχών 

κατά το ελληνικό δίκαιο», εισήγηση σε διεθνές συµπόσιο, Στρασβούργο, ∆εκέµβριος 1996 
20. Παπαδηµητρίου Γ., «∆ηµοκρατία και ευρωπαϊκή ολοκλήρωση», Τετράδια Συνταγµατικού 

∆ικαίου, Αθήνα, Έκδ. Α.Ν. Σάκκουλα 1993 
21. Παπαγιάννη Π. - Κατσούλη ∆., «Οι Χάρτες και η Ευρώπη της Αυτοδιοίκησης», Έκδ. ΤΕ∆ΚΝΑ 

1995 
22. Σαπουνάκης Τ., «Η αυτοδιοίκηση των Ευρωπαϊκών Νησιών: συστήµατα τοπικής και 

περιφερειακής αυτοδιοίκησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση», Συγκριτική έρευνα, Π.Ε.Τ.Α. 1995 
23. Σκουµπούρη Ι & Τασιόπουλου Χ., «Η Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη και η Συνθήκη του 

Μάαστριχτ», Έκδ. ΕΕΤΑΑ 1992 
24. Συµβούλιο των Ευρωπαϊκών ∆ήµων και Περιφερειών (CCRE), «Τοπικές και περιφερειακές 

δοµές του περιβάλλοντος στην Ευρωπαϊκή Ένωση», Συγκριτική µελέτη, Βρυξέλλες, 1994 
25. Συµβούλιο της Ευρώπης, «Major Cites and their peripheries, Report No 51», Στρασβούργο 

1993 
26. «Συστήµατα διοίκησης µητροπολιτικών περιοχών», Έκδ. Α.Ν. Σάκκουλα 1994 
27. Χριστοφιλοπούλου Ε. & Αλογοσκούφη ∆., «Απογραφική µελέτη Ενώσεων ΟΤΑ και φορέων 

τεχνικής υποστήριξης ΟΤΑ στη Μεγάλη Βρετανία», ΕΕΤΑΑ 1986 
28. Τα τοπικά όργανα στο πολιτικό σύστηµα του καπιταλισµού, Ακαδηµία Επιστηµών ΕΣΣ∆, Έκδ. 

Σύγχρονη Εποχή 1986 
29. TEPSA, «Trends in regional and local government in the European Community», Acco, 

Βρυξέλλες 1993 
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ENGLISH FOR BUSINESS AND ADMINISTRATION 

 
Ώρες / εβδοµ.: 

 
5 (Θ=3, ΑΠ=2) 

∆ιδακτικές µονάδες: 5 
Τυπικό Εξάµηνο διδασκαλίας: Z’ 
Επίπεδο µαθήµατος: Υποχρεωτικό  (Υ)  
Κατηγορία µαθήµατος: ∆ΟΝΑ 
Προαπαιτούµενα: Αγγλικά σε επίπεδο Lower 
 
 
Requirements / Prerequisites: Students taking this course are expected to have a thorough 
understanding of the English grammar, syntax and vocabulary. 
 
Course Objectives 
 
Theory: Students will be exposed to a wide variety of reading passages that aim at  familiarizing  
them with the terminology used in the fields of Business, Local Government and Local Government 
Administration. Students will be asked to engage in activities which require that they actively use 
the English language in meaningful situations such as in-class discussions, group work  etc. In 
addition, they will be encouraged to participate in activities that require the use of Role Play and 
Critical Thinking. 
 
Laboratory: Students will be given written assignments which focus on Local Government, local 
Government Administration and Business matters. They will be asked to present their work in 
class. 
 
Προτεινόµενη Βιβλιογραφία: 
 
1. Economics by Christopher St. J.Yates (English for Academic Purpose series) Prentice Hall 

International 
2. Business studies by Vaughan James Prentice Hall International  
3. Marketing (Business Management English) by Jeremy Comfort and Nick Brieger. Prentice Hall 

International.  
4. Production and operations by Jeremy Comfort and Nick Brieger 
5. Personnel by Jeremy Comfort and Nick Brieger 
6. Business Issues by Brieger and Comfort Puntice Hall International 
7. Academic Reading and Study Skills for International students by Lisa Rosenthal and Susan 

Blake Rowland (Chapter IV) Pages 91-146 
8. English For Commerce by David Davies and Douglas Pickett, Prentice Hall 
9. Reading, Etc. (An integrated skills text) by Robert L. Roseberry and Rachel Weinstocks (Unit 

one) pages 1-59 
10. English Law and Language by Frances Russell and Christine Lacke Prentice International 
11. Studies Skills for Academic Writing by J.Trzeciak and S.E. Mackay Prentice Hall International 
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Dictionaries  
 
1. Dictionary of Business English (Longman) 
2. Oxford Dictionary of Business English 
3. Longman’s Dictionary of Contemporary English 
4. The Reader’s Digest Oxford Word finder  
a. Oxford Greek – English Learner’s Dictionary by D.N. Stavropoulos  
b. Oxford English – English – Greek Learner’s Dictionary by D.N. Stavropoulos 
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∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΟΤΑ 

 
Ώρες / εβδοµ.: 

 
5 (Θ=1, ΑΠ=4) 

∆ιδακτικές µονάδες: 5 
Τυπικό Εξάµηνο διδασκαλίας: Ζ΄ 
Επίπεδο µαθήµατος: Υποχρεωτικό  (Υ) – Οµάδα ∆ 
Κατηγορία µαθήµατος: ΜΕ 
Προαπαιτούµενα: Νοµοθεσία Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

Μάρκετινγκ υπηρεσιών και Τοπική Αυτοδιοίκηση / ∆ιοίκηση 
Έργου 
Συστήµατα Πληροφοριών ∆ιοίκησης 
Λογιστική των ΟΤΑ 
Χρηµατοοικονοµική ∆ιοίκηση και Πολιτική 

 
Σκοπός: 
Σκοπός του µαθήµατος  είναι να αναπτύξει τις ικανότητες των φοιτητών  να: 
σχεδιάζουν προγράµµατα  βελτίωσης της διοικητικής λειτουργίας και της οργάνωσης  των 
υπηρεσιών των ΟΤΑ  
εφαρµόζουν σύγχρονες µεθόδους προγραµµατισµού, παρακολούθησης και αξιολόγησης των 
έργων των ΟΤΑ µε τη χρήση συστηµάτων ολικής ποιότητας και δεικτών επίδοσης των ΟΤΑ 
οργανώνουν προγράµµατα ενηµέρωσης, εκπαίδευσης και γενικά αναβάθµισης του ανθρώπινου 
δυναµικού των ΟΤΑ (αιρετού σώµατος και προσωπικού) 
 σχεδιάζουν και εφαρµόζουν προγράµµατα και διαδικασίες επικοινωνίας  των ΟΤΑ µε τους 
δηµότες και γενικά µε το ευρύτερο  περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιούνται. 
 
Περιγραφή Μαθήµατος: 
Προγράµµατα οργανωτικής /ανάπτυξης και βελτίωσης  της διοικητικής λειτουργίας  των ΟΤΑ 
(εκπόνηση µελετών οργάνωσης, σύνταξη οργανισµών εσωτερικής υπηρεσίας, θέµατα 
προσωπικού και εργασιακών σχέσεων) 
συστήµατα  προγραµµατισµού του έργου  και δεικτών  επίδοσης των ΟΤΑ (στρατηγικό σχέδιο , 
επιχειρησιακό πρόγραµµα, τεχνικό πρόγραµµα – προϋπολογισµός ΟΤΑ) 
δείκτες επίδοσης ΟΤΑ, εξοικείωσης µε εφαρµογές σε ΟΤΑ 
σχεδιασµός προγράµµατος και εφαρµογή διαδικασιών  προµηθειών ΟΤΑ 
προγράµµατα ολικής ποιότητας των υπηρεσιών των ΟΤΑ 
εισαγωγή  νέων τεχνολογιών  για τη βελτίωση της διοικητικής λειτουργίας και της ποιότητας  των 
υπηρεσιών των ΟΤΑ (προγράµµατα µηχανοργάνωσης ΟΤΑ) 
προγράµµατα επικοινωνίας  των ΟΤΑ µε τους πολίτες.. Σχεδιασµός πολιτικής, δηµιουργία δοµών  
και ανάπτυξη µέσων επικοινωνίας 
οδηγοί / κανονισµοί  λειτουργίας των οργανωτικών µονάδων των ΟΤΑ  και βελτίωσης της 
ποιότητας των υπηρεσιών των ΟΤΑ προς τους δηµότες 
σχεδιασµός /υλοποίηση  προγραµµάτων ενηµέρωσης, εκπαίδευσης του ανθρώπινου δυναµικού 
των ΟΤΑ (αιρετού σώµατος ή προσωπικού) 
διεθνής εµπειρία διοικητικών πρακτικών ΟΤΑ 
εκτίµηση και αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων ΟΤΑ 
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Προτεινόµενη Βιβλιογραφία: 
1. Συλλογικά προγράµµατα κεντρικών φορέων (ΥΠΕΣ∆∆Α, ΚΕΚ∆ΚΕ, ΤΕ∆Κ) που εφαρµόζονται 

στους ΟΤΑ 
2. Επιχειρησιακά προγράµµατα των ΟΤΑ 
3. Μελέτες εφαρµογής συστηµάτων , προγραµµατισµού των έργων και δεικτών επίδοσης των 

ΟΤΑ 
4. Οδηγούς / κανονισµούς λειτουργίας υπηρεσιών ΟΤΑ 
5. Εισαγωγή καινοτόµων διοικητικών πρακτικών και νέων τεχνολογιών 
6. Business Management, Γ. Γιαννάτος, Β.Αγγελεσόπουλος 
7. Τεχνικές Μείωσης Κόστους και Αύξησης Απόδοσης, Αντώνης ∆ηµητριάδης, Εκδ. Νένων 

τεχνολογιών 
8. Οικονοµικά της ΤΑ και νέες θεσµικές ρυθµίσεις, Πανγ. Ε. Παπαδόπουλος , Εκδ. 

Ασηµακόπουλος, Μύτικας 1999 
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ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΑ ΣΧΕ∆ΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 

 
Ώρες / εβδοµ.: 

 
5 (Θ=3, ΑΠ=2) 

∆ιδακτικές µονάδες: 6 
Τυπικό Εξάµηνο διδασκαλίας: Ζ’ 
Επίπεδο µαθήµατος: Επιλογής Υποχρεωτικό  (ΕΥ) – Οµάδα ∆ 
Κατηγορία µαθήµατος: ΜΕ 
Προαπαιτούµενα: Χρηµατοοικονοµική ∆ιοίκηση και Πολιτική 

Οικονοµική των ΟΤΑ 
 
Σκοπός: 
Να καταστήσει τους φοιτητές ικανούς να κατανοήσουν: 
Τα όρια και τη δυνατότητα παρέµβασης της ΤΑ στην τοπική κοινωνία. Τα µέσα και τους 
περιορισµούς για την εφαρµογή των επενδυτικών της σχεδίων. Την εφαρµογή συγκριτικών 
επενδυτικών προγραµµάτων σε ευρύ φάσµα δραστηριοτήτων και τη εξασφάλιση κοινωνικών 
συνεργασιών. 
 
Περιγραφή Μαθήµατος: 
Το µάθηµα θα προσανατολιστεί σε εφαρµογές όπως: 
Τοπικά επενδυτικά προγράµµατα ΟΤΑ. Χρηµατοδότηση από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους. 
Σχέση ΟΤΑ µε ιδιωτικούς φορείς. Παρέµβαση των ΟΤΑ στην τοπική αγορά εργασίας. 
Αντιµετώπιση της ανεργίας. Παρέµβαση των ΟΤΑ για τη δηµιουργία ευνοϊκού περιβάλλοντος για 
επενδύσεις. 
∆ηµιουργία υποδοµών, εκπαίδευση ανθρώπινου δυναµικού. Εθνικά και ευρωπαϊκά δίκτυα – 
Ανταλλαγή πληροφοριών και εµπειριών.  
Μελέτη περιπτώσεων – πόλεων /περιοχών µε αυξηµένα προβλήµατα λόγω αναδιάρθρωση της 
παραγωγικής βάσης. 
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∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 
Ώρες / εβδοµ.: 

 
5 (Θ=3, ΑΠ=2) 

∆ιδακτικές µονάδες: 6 
Τυπικό Εξάµηνο διδασκαλίας: Ζ’ 
Επίπεδο µαθήµατος: Επιλογής Υποχρεωτικό  (ΕΥ) – Οµάδα ∆ 
Κατηγορία µαθήµατος: ΜΕ 
Προαπαιτούµενα: Μάρκετινγκ Υπηρεσιών και Τ.Α. 

Οικονοµική των ΟΤΑ 
 
Σκοπός: 
Να εξοικειώσει τους φοιτητές  
µε τα εργαλεία και τις µεθόδους της ορθολογικής οικονοµικής διαχείρισης συλλογικών τοπικών 
αγαθών µε τις µεθόδους της επιχειρηµατικής δράσης των ΟΤΑ, σε συνεργασία µε τον ιδιωτικό 
τοµέα ή όχι. 
 
Περιγραφή Μαθήµατος:  
Η έννοια της δηµόσιας πολιτικής . Θεσµικό πλαίσιο επιχειρηµατικής δραστηριότητας ΟΤΑ. Το 
πλαίσιο παροχής αστικών υπηρεσιών (προσαρµογή σε θεσµικές µεταρρυθµίσεις, οικονοµικές 
αλλαγές, δηµογραφικές και κοινωνικές αλλαγές). Αποκέντρωση της παροχής αστικών υπηρεσιών 
Μη κερδοσκοπικοί οργανισµοί (ΜΚΟ). Συµµετοχή του ιδιωτικού τοµέα στην παροχή αστικών 
υπηρεσιών. Πολιτικές κάλυψης του κόστους. Μελέτες περιπτώσεων - Εφαρµογές στην Τοπική 
Αυτοδιοίκηση. Πολιτικό-διοικητικό σύστηµα και υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολίτη. ∆ιαφορές policy 
& politics. Κριτήρια και µεθοδολογία κατηγοριοποίησης  δηµοσίων πολιτικών & υπηρεσιών. 
Κατηγοριοποίηση  υπηρεσιών ΟΤΑ: Υπηρεσίες δηµοσίου – κοινωνικού ανταποδοτικού και 
επιχειρηµατικού χαρακτήρα. Ο ρόλος του ιδιωτικού τοµέα. Θεσµικό πλαίσιο παροχής υπηρεσιών 
σε τοπικό επίπεδο. ∆ιαδικασίες αποκέντρωσης, τοπικού ελέγχου. 
Εφαρµογή και αξιολόγηση ∆ηµοσίων Πολιτικών και υπηρεσιών σε τοπικό επίπεδο. Σχεδιασµός 
πολιτικών, προϋπολογισµοί, έλεγχοι. ∆ιερεύνηση πηγών χρηµατοδότησης , αξιοποίηση τοπικών 
πόρων. 
Σχεδιασµός και εφαρµογή επιχειρησιακών προγραµµάτων παραγωγής, διάθεσης, αξιολόγησης 
υπηρεσιών. ∆είκτες προγραµµατισµού και ελέγχου  της επίδοσης των ΟΤΑ. ∆ίκτυα δηµοσίων 
πολιτικών  και υπηρεσιών σε τοπικό επίπεδο. 
 
Προτεινόµενη Βιβλιογραφία: 
1. Τριανταφυλλοπούλου Αθανασία , «Οι Επιχειρήσεις των ΟΤΑ» 
2. Burgel Guy, «Η σύγχρονη Ευρωπαϊκή Πόλη (2ος Τόµος)» 
3. Παναγιωτακόπουλος ∆., «Αποκέντρωση και Παραγωγικότητα: Στρατηγική Θεώρηση των 

Μηχανισµών Παροχής αστικών Υπηρεσιών», Οµάς, Ξάνθη, 1986 
4. Gage R. W. and Sloan R. P., eds., “Delivery of Urban Services”, Bureau of Governmental 

Research and Services and University of Colorado, Boudler, Colo,, 1976 
5. Υλικό από φορείς Τ.Α. σχετικά µε τις υπηρεσίες που παράγουν και παρέχουν στους δηµότες. 
6. Υλικό σχετικά µε τη νοµοθεσία που διέπει την οργάνωση και λειτουργία φορέων παροχής 

αστικών υπηρεσιών. 
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ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΟΤΑ 

 
Ώρες / εβδοµ.: 

 
5 (Θ=1, ΑΠ=4) 

∆ιδακτικές µονάδες: 5 
Τυπικό Εξάµηνο διδασκαλίας: Ζ’ 
Επίπεδο µαθήµατος: Υποχρεωτικό  (Υ) – Οµάδα ΠΑ 
Κατηγορία µαθήµατος: ΜΕ 
Προαπαιτούµενα: Τουρισµός και Τοπική Ανάπτυξη / Πολιτισµός και Τοπική 

Αυτοδιοίκηση 
Μέθοδοι και ∆ιαδικασίες Προγραµµατισµού 
Χωρικός Προγραµµατισµός 

 
Σκοπός: 
 Η κατανόηση των δυνατοτήτων και περιορισµών των αναπτυξιακών δραστηριοτήτων των ΟΤΑ. Η 
απόκτηση ικανοτήτων αξιολόγησης των υποκειµενικών και αντικειµενικών συνθηκών που 
διαµορφώνουν το πλαίσιο άσκησης των δραστηριοτήτων αυτών. Η εξέταση και ανάλυση 
επιδεικτικών και πιλοτικών αναπτυξιακών πρωτοβουλιών της τοπικής αυτοδιοίκησης. Θα δοθεί 
ιδιαίτερη έµφαση στα τοπικά αναπτυξιακά προγράµµατα και στις επιχειρήσεις των ΟΤΑ.  
 
Περιγραφή Μαθήµατος:  
Αναπτυξιακές Μελέτες, Τοπικά αναπτυξιακά προγράµµατα (ΤΑΠ): µεθοδολογία εκπόνησης, 
αντικείµενα µελέτης, διαδικασίες υλοποίησης, ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης, πρακτικές 
εφαρµογές. 
Επιχειρηµατική δραστηριότητα των ΟΤΑ : παραδείγµατα τυπικών περιπτώσεων, καινοτοµικές και 
πιλοτικές επιχειρήσεις, συστήµατα διοίκησης και προγραµµατισµός σε επιχειρήσεις ΟΤΑ. 
Μεθοδολογία συγκρότησης πολιτικών στήριξης του ιδιωτικού τοµέα σε τοπικό επίπεδο µέσα από 
την άσκηση των αρµοδιοτήτων, παραδείγµατα σε κλαδικό επίπεδο π.χ. πρωτογενής τοµέας, 
τουρισµός, µικροµεσαίες επιχειρήσεις και προγραµµατισµού σε επιχειρήσεις ΟΤΑ. 
Ο ρόλος του ανθρώπινου δυναµικού στις τοπικές αναπτυξιακές πρωτοβουλίες, η σηµασία της 
επαγγελµατικής κατάρτισης και οι δυνατότητες των ΟΤΑ. Παρεµβάσεις της Τ.Α. για δηµιουργία 
νέων θέσεων εργασίας και της αντιµετώπισης της ανεργίας. 
Κοινοτικά προγράµµατα που προωθούν τις αναπτυξιακές πρωτοβουλίες των ΟΤΑ π.χ. κοινοτικές 
πρωτοβουλίες : παρουσίαση, µελέτη περιπτώσεων. 
∆ίκτυα σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο για την ανταλλαγή εµπειριών και τη προώθηση 
καινοτοµικών πολιτικών σε θέµατα τοπικής ανάπτυξης. 
 
Προτεινόµενη Βιβλιογραφία: 
 
1. Πανάς Ε., «Τοπικά Αναπτυξιακά Προγράµµατα», Gutenberg 1995 
2. Μαρτίνος Ν., «Οδηγός διάγνωσης της αγροτικής οικονοµίας σε τοπικό επίπεδο», ΕΕΤΑΑ 1990 
3. «∆ράσεις για την απασχόληση: πρακτικός οδηγός»,Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 

1993 
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ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΩΓΡΑΦΙΑ 

 
Ώρες / εβδοµ.: 

 
5 (Θ=3, ΑΠ=2) 

∆ιδακτικές µονάδες: 6 
Τυπικό Εξάµηνο διδασκαλίας: Ζ΄ 
Επίπεδο µαθήµατος: Επιλογής Υποχρεωτικό  (Υ) – Οµάδα ΠΑ 
Κατηγορία µαθήµατος: ΜΕ 
Προαπαιτούµενα: Αγροτική και Αστική Κοινωνιολογία 

Χωρικός Προγραµµατισµός 
Μέθοδοι και ∆ιαδικασίες Προγραµµατισµού 

 
 
Σκοπός:  
Η ένταξη της προβληµατικής για την Τ.Α. στο ευρύτερο πλαίσιο της γεωγραφικής προσέγγισης. Ο 
εµπλουτισµός της αναπτυξιακής προβληµατικής και της επακόλουθης θεσµικής προσέγγισης µε 
στοιχεία από τη σύγχρονη προσέγγιση για τη διαρθρωτική σχέση κοινωνίας και χώρου. 
 
Περιγραφή Μαθήµατος: 
Εισαγωγή - Γενικά στοιχεία ανθρωπογεωγραφίας. Ειδική έµφαση στην οικονοµική και πολιτική 
γεωγραφία. Η συνεισφορά της ανθρωπογεωγραφικής προσέγγισης στην κατανόηση των 
κοινωνικών φαινοµένων. Η διαφοροποίηση των αναλυτικών µεθόδων της γεωγραφίας σε σχέση 
µε τις µεθόδους άλλων επιστηµονικών ειδικοτήτων. Ανθρωπογεωγραφικές θεµελιώσεις του 
«τοπικού» και η νέα δυναµική που προκύπτει από τη µελέτη των κοινωνικών φαινοµένων ως 
τοπικά συγκροτούµενων φαινοµένων. ∆ιασύνδεση των γεωγραφικών θεωρήσεων µε τις 
αντιλήψεις περί «ενδογενούς ανάπτυξης» ως τρόπου που εξασφαλίζει την ανάπτυξη της τοπικής 
δυναµικής και της τοπικής πρωτοβουλίας. 
∆ηµογραφική ανάλυση. ∆ηµογραφικά προβλήµατα και τοπική ανάπτυξη. Τοπική αυτοδιοίκηση και 
εκλογική γεωγραφία. Η γεωγραφική διάρθρωση των νέων τοπικών «ελίτ» και ο ρόλος τους στην 
αυτοδιοικητική λειτουργία. Χωρικές δοµές και οµάδες συµφερόντων: η νέα γεωγραφία της 
πολιτικής εξουσίας στην Ελλάδα. 
 
Προτεινόµενη Βιβλιογραφία:  
 
1. Σακέλλης Γ., «Πληθυσµός και εργατικό δυναµικό στην Ελλάδα», Γαβρικλίδης, 1993 
2. Derruan M., «Ανθρωπογεωγραφία», ΜΙΕΤ 1987 
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΟΤΑ 

 
Ώρες / εβδοµ.: 

 
5 (Θ=3, ΑΠ=2) 

∆ιδακτικές µονάδες: 6 
Τυπικό Εξάµηνο διδασκαλίας: Ζ’ 
Επίπεδο µαθήµατος: Επιλογής Υποχρεωτικό  (Υ) – Οµάδα ΠΑ 
Κατηγορία µαθήµατος: ΜΕ 
Προαπαιτούµενα: Αγροτική και Αστική Κοινωνιολογία 

Χωρικός Προγραµµατισµός 
Μέθοδοι και ∆ιαδικασίες Προγραµµατισµού 

 
Σκοπός: 
Η απόκτηση γνώσεων και ικανοτήτων για την κατανόηση, ανάλυση και αξιολόγηση της άσκησης 
κοινωνικής πολιτικής ,των φορέων της σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο . Οι αρµοδιότητες 
της Τ.Α. στην άσκηση κοινωνικής πολιτικής και η συµµετοχή της στις διαδικασίες του σχεδιασµού 
σε τοπικό επίπεδο. 
 
Περιγραφή Μαθήµατος:  
Η Κοινωνική Πολιτική και το Κράτος Πρόνοιας : Η έννοια της Κ.Π. και του κράτους Πρόνοιας. 
Περίοδοι και στάδια ανάπτυξης του Κράτους Πρόνοιας. Η κρίση του Κράτους Πρόνοια. Από το 
Κράτος Πρόνοιας στα καθεστώτα προνοµιακού καπιταλισµού. Γενικές αρχές, πρότυπα πολιτικής- 
κύριοι τοµείς. Η ΚΠ στο πλαίσιο της παγκοσµιοποίησης. 
Φορείς και τρόποι άσκησης ΚΠ από την ΤΑ: 
Θεσµικό Πλαίσιο: Εθνικό Σύστηµα Κοινωνικής Φροντίδας. Εθνικά Προγράµµατα Κοινωνικής 
Φροντίδας. Υπηρεσίες πρωτοβάθµιας, δευτεροβάθµιας, τριτοβάθµιας κοινωνικής Φροντίδας. 
Ανάπτυξη εθελοντισµού. Ιστορική εξέλιξη των κοινωνικών υπηρεσιών στην Ελλάδα και στην 
Ευρώπη. Το θεσµικό πλαίσιο άσκησης ΚΠ σε τοπικό επίπεδο. Φορείς και παροχή υπηρεσιών 
στα πλαίσια της ΤΑ.   
Από την προστασία στην ενδυνάµωση:Μέθοδοι σχεδιασµών και υλοποίησης πολιτικής. 
Σύνδεση και Ευρωπαϊκού επιπέδου Καινοτόµες Μορφές παρέµβασης από την ΤΑ.  
Στο πρακτικό µέρος θα δοθεί έµφαση σε: 
Ασκήσεις στις µεθόδους σχεδιασµού ΚΠ Καινοτόµες ∆ράσεις της ΤΑ Ευρωπαϊκά Προγράµµατα 
Σχεδιασµός. Συµπλήρωση αιτήσεων. Κ∆ΑΠ Μονάδες Μέριµνας. Κατάρτιση. Κατάρτιση Κέντρων 
Πληροφόρησης για την Απασχόληση. Σύγκριση λειτουργιών - Παρεµβάσεις- Πληθυσµός Στόχος. 
∆οµές της ΤΑ. Κέντρα πληροφόρησης Γυναικών. Καταγραφή - Σύγκριση λειτουργιών. Κέντρα 
πληροφόρησης Νέων. Παρεµβάσεις και πληθυσµός Στόχος.  
 
Προτεινόµενη Βιβλιογραφία:  
 

1. Στασινοπούλου Ολ. «Κράτος Πρόνοιας», Gutenberg , Αθήνα 1992 
2. Γετίµης Π.- Γράβαρης ∆. «Κοινωνικό κράτος και κοινωνική πολιτική», Θεµέλιο Αθήνα 1993 
3. Μαλούτας Θ. - Οικονόµου ∆. «Προβλήµατα ανάπτυξης του Κράτους Πρόνοιας στην Ελλάδα»  
4. Πετµεζίδου- Τσουλουβή Μ. «Κοινωνικές ανισότητες και Κ.Π.» εξάντας 1992  
5. Ίδρυµα Σάκη Καράγιωργα «Οι λειτουργίες του Κράτους σε περίοδο κρίσης», Αθήνα 1990  
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6. Papakonstantinidis L. “Building Social Capital at Local Level –A model”  (Based on Innate 
Inclination)  

7. Ρόµπολης Σ., Χλέτσος Μ. «Η κοινωνική πολιτική µετά την κρίση του Κράτους Πρόνοιας», 
Παρατηρητής , Θεσσαλονίκη 1995  

8. Χλέτσος Μ. «Σκέψεις γύρω από την ύπαρξη του Κράτους Πρόνοιας στην Ελλάδα», περ. 
Λεβιάθαν, Νο 10, 1991, σσ. 117-130 

9. Merrient Fr. – Χ. (επιµ.) «Αντιµέτωποι µε την φτώχεια» Κατάρτι, Αθήνα 1996 
10. Rocard M. «Τι να κάνουµε για την αντιµετώπιση της ανεργίας» Λιβάνης, Αθήνα 1998  
11. ΕΕΤΑΑ, «Κοινωνική Πολιτική και Τοπική Αυτοδιοίκηση», Αθήνα 1995 
12. Χτουρής Σ. (επιµ.), «Θεσµοί και ρυθµίσεις της Κοινωνικής Πολιτικής» Πράξις, Αθήνα 1993 
13. ΕΕΤΑΑ, «Κοινωνική Πολιτική και Τοπική Αυτοδιοίκηση», Αθήνα 1995 
14. Ευρωπαϊκή Ένωση, «Ευρωπαϊκή Κοινωνική Πολιτική» Πράσινο και Λευκό βιβλίο 
15. Ιατρίδης ∆. «Σχεδιασµός κοινωνικής πολιτικής: θεωρία και πράξη του κοινωνικού σχεδιασµού» 

Gutenberg, Αθήνα 1990  
16. Κασιµάτη Κ. (επιµ.) «Κοινωνικός Αποκλεισµός: Η ελληνική εµπειρία» ΚΕΚΜΟΚΟΠ- Gutenberg 

, Αθήνα 1998 
17. ΚΕΠΕ «Κοινωνική πρόνοια – Εκθέσεις» (διάφορα)  
18. Σακελλαρόπουλος Θ. «Ευρωπαϊκή Κοινωνική Πολιτική» Κριτική, Αθήνα 1993 
19. Σ.Κ.Λ.Ε. – Τ.Ε.∆.Κ.Ν.Α. «Κοινωνικές Υπηρεσίες στην Τοπική Αυτοδιοίκηση», 1993 


