
Παποςζίαζη Ππογπάμμαηορ Μεηαπηςσιακών 

Σποςδών για ζηελέση Τοπικήρ Αςηοδιοίκηζηρ από 

ΚΕΔΕ και ΕΕΤΑΑ 

 

 

Το Κοινό Ππόγπαμμα Μεηαπηςσιακών  Σποςδών, ζηο γνωζηικό ανηικείμενο 

«Τοπική και Πεπιθεπειακή Ανάπηςξη και Αςηοδιοίκηζη», παξνπζίαζαλ ζε 

ζπλέληεπμε Τύπνπ, ν Ππόεδπορ ηηρ ΚΕΔΕ Γιώπγορ Παηούληρ, ν ππόεδπορ ηηρ 

ΕΕΤΑΑ, Κώζηαρ Αζκούνηρ, θαη ν διεςθύνων ζύμβοςλορ ηηρ ΕΕΤΑΑ, Ιωάννηρ 

Μέξηρ. 

Σηνπο βαζηθνύο άμνλεο θαη ηνπο ζηόρνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο, ην νπνίν ζα μεθηλήζεη 

ηε ιεηηνπξγία ηνπ ην αθαδεκατθό έηνο 2015-2016,αλαθέξζεθαλ νη θ.θ. Παληειήο 

Σθιηάο, πξόεδξνο Τκήκαηνο Πνιηηηθήο Επηζηήκεο θαη Δηεζλώλ Σρέζεσλ, ζην 

Πανεπιζηήμιο Πελοποννήζος,  Μηράιεο Σθαθηαλάθεο, πξόεδξνο Τκήκαηνο 

Οξγάλσζεο θαη Δηνίθεζεο Επηρεηξήζεσλ, ζην Πανεπιζηήμιο Πειπαιά, θαη 

Επάγγεινο Δξπκπέηαο, πξόεδξνο Τκήκαηνο Οηθνλνκηθώλ Επηζηεκώλ, ζην  

Δημοκπίηειο Πανεπιζηήμιο Θπάκηρ. 

Τν πξόγξακκα πινπνηείηαη κε ηελ πξσηνβνπιία ηεο ΚΕΔΕ θαη ηεο ΕΕΤΑΑ θαη κε ηε 

ζπλεξγαζία ησλ  Παλεπηζηεκίσλ Πεινπνλλήζνπ (Τκήκα Πνιηηηθήο Επηζηήκεο θαη 

Δηεζλώλ Σρέζεσλ), Πεηξαηώο (Τκήκα Οξγάλσζεο θαη Δηνίθεζεο Επηρεηξήζεσλ), 

Δεκνθξίηεηνπ Θξάθεο (Τκήκα Οηθνλνκηθώλ Επηζηεκώλ) θαη Αξηζηνηειείνπ 

Θεζζαινλίθεο (Τκήκα Οηθνλνκηθώλ Επηζηεκώλ). 

«Είλαη έλα πξόγξακκα πνπ κπνξεί λα πξνρσξήζεη ην ζεζκό ηεο Απηνδηνίθεζεο 

βήκαηα κπξνζηά θαη ζίγνπξα πην θνληά ζηηο ζύγρξνλεο αλάγθεο ησλ δήκσλ θαη ησλ 

δεκνηώλ, ηδηαίηεξα ζηηο ζπλζήθεο θαη ηηο πξνθιήζεηο πνπ θαινύληαη λα 

αληηκεησπίζνπλ ζηηο κέξεο καο», ηόληζε ν πξόεδξνο ηεο ΚΕΔΕ Γ. Παηνύιεο, θαη 

πξόζζεζε: 

«Η επένδςζη ζηη γνώζη ηος ανθπώπινος δςναμικού αποηελεί για μαρ 

πποηεπαιόηηηα», ππνγξακκίδνληαο όηη, «ην κεγαιύηεξν θεθάιαην γηα ηελ αλάπηπμε 

θαη ηελ αλαβάζκηζε ηεο Απηνδηνίθεζεο, είλαη ε θαηάξηηζε θαη ε εμεηδίθεπζε ηνπ 

ζηειερηαθνύ δπλακηθνύ ηεο». 
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«Γηα καο ε ιεηηνπξγία θαη ε αλαδηνξγάλσζε ηεο Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο πξέπεη λα 

ζηεξηρζεί ζηελ αμηνπνίεζε ηνπ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ ησλ θνξέσλ ηεο θαη ζηελ 

ελίζρπζε απηώλ κε ηηο απαηηνύκελεο ζύγρξνλεο δεμηόηεηεο», ηόληζε ραξαθηεξηζηηθά. 

Ο Γ. Παηνύιεο δήισζε επίζεο  όηη, ε  ΚΕΔΕ ζα αλαιάβεη πξσηνβνπιία λα  

δηεθδηθήζεη από ηελ Κεληξηθή Εμνπζία ,νη  απόθνηηνη ηνπ πξνγξάκκαηνο λα 

απνξξνθώληαη- κέζσ ΑΣΕΠ- απεπζείαο ζηελ Τνπηθή Απηνδηνίθεζε. 

Επίζεο ζηόρνο ηεο ΚΕΔΕ  όπσο είπε, είλαη, κέζσ ηνπ  πξνγξάκκαηνο, λα δνζεί ε 

επθαηξία όρη  κόλν ζηνπο εξγαδόκελνπο αιιά  θαη ζηα αηξεηά ζηειέρε ηεο 

Απηνδηνίθεζεο,  λα εληζρύζνπλ ην γλσζηηθό ηνπο αληηθείκελν θαη λα κπνξνύλ λα  

αληαπνθξηζνύλ θαιύηεξα ζηα θαζήθνληά ηνπο. Παξάιιεια ζα  ππάξρνπλ θίλεηξα κε 

ηελ κνξθή ππνηξνθηώλ, γηα ηνπο αξηζηεύζαληεο ηνπ πξνγξάκκαηνο . 

Ο πξόεδξνο ηεο ΚΕΔΕ δηαβεβαίσζε, ηέινο, όηη ζα θαηαβάιιεη θάζε πξνζπάζεηα γηα 

ηε ιεηηνπξγία ηνπ πξνγξάκκαηνο ζην ζύλνιν ησλ πεξηθεξεηώλ γηα ηελ θάιπςε ησλ 

αλαγθώλ ησλ ζηειερώλ ηεο Ειιεληθήο Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ζε κεηαπηπρηαθή 

εθπαίδεπζε πςεινύ επηπέδνπ. 

«Επηδίσμή καο είλαη ηε ζηειέρε ηεο απηνδηνίθεζεο λα ιάβνπλ ηηο  θαηάιιειεο 

γλώζεηο πνπ ζα ηνπο βνεζήζνπλ λα παξέρνπλ θαιύηεξεο θαη απνηειεζκαηηθόηεξεο 

ππεξεζίεο ζηνπο πνιίηεο», αλέθεξε ν πξόεδξνο ηεο ΕΕΤΑΑ, Κ. Αζθνύλεο. 

«Όξακά καο ε δηακόξθσζε θνπιηνύξαο, ζηνπο θνξείο ηεο Απηνδηνίθεζεο πνπ 

ζπλερώο καζαίλνπλ θαη δηαρεηξίδνληαη ηε γλώζε ηνπο», είπε από ηελ πιεπξά ηνπ, ν 

Δηεπζύλσλ Σύκβνπινο ηεο ΕΕΤΑΑ, Ι. Μέμεο. Ήδε κέρξη ζήκεξα, πξόζζεζε, έρνπλ 

θζάζεη 350 εθδειώζεηο ελδηαθέξνληνο ζηελ ΕΕΤΑΑ. 

Tο Ππόγπαμμα 

Τν κοινό ΠΜΣ ζα έρεη δηάξθεηα δώδεθα (12) κήλεο θαη νη ηόπνη δηεμαγσγήο ηνπ ζα 

είλαη ε Κνκνηελή, ε Θεζζαινλίθε θαη ε Αζήλα, ζύκθσλα κε ηνλ αξηζκό ησλ 

ζπκκεηερόλησλ ζε θάζε Τκήκα. 

Τν ΠΜΣ «Τνπηθή θαη Πεξηθεξεηαθή Αλάπηπμε θαη Απηνδηνίθεζε» ζα απνλέκεη 

Μεηαπηπρηαθό Δίπισκα Εηδίθεπζεο, κεηά από πιήξε θαη επηηπρή νινθιήξσζε ησλ 

ζπνπδώλ ζε ηξεηο θαηεπζύλζεηο: 

 Αλάπηπμεο θαη Πξνγξακκαηηζκνύ 

 Οηθνλνκηθήο Λεηηνπξγίαο θαη 

 Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο 
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