
Δια Πανεπιςτημιακό Δια Τμηματικό  

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 

Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη και Αυτοδιοίκηςη 

 

Σημεία Τοποθζτηςησ Διευθφνοντα Συμβοφλου ΕΕΤΑΑ κ. Ιωάννη Μζξη 

 

Η ενδυνάμωςθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ τθσ Τοπικισ  Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ 
Τοπικισ Ανάπτυξθσ, μζςα από τθν εκπαίδευςι του, τθ δια βίου μάκθςθ και τθ 
ςυνεχι ανάπτυξι του, αποτελεί ζνα από τα καίρια κζματα τθσ διοικθτικισ 
οργάνωςθσ τθσ χϊρασ.  Η διαμόρφωςθ "κουλτοφρασ" ςτουσ φορείσ Τοπικισ 
Αυτοδιοίκθςθσ και Τοπικισ Ανάπτυξθσ, που ςυνεχϊσ μακαίνουν και διαχειρίηονται 
τθ γνϊςθ τουσ, αποτελεί όραμα. 

Αποτελεί ςτρατθγικι τθσ ΕΕΤΑΑ από τον πρϊτο χρόνο τθσ λειτουργίασ τθσ.  

Κλείνοντασ φζτοσ 30 χρόνια, θ Εταιρεία μπορεί να υπερθφανευτεί για  

 τθ κεςμοκζτθςθ του Γραφείου Ανάπτυξθσ και Προγραμματιςμοφ των ΤΕΔΚ, 
ςθμερινζσ Περιφερειακζσ Ενϊςεισ Διμων, που ςτελεχϊκθκαν από 
καταρτιςμζνουσ επιςτιμονεσ, οι οποίοι προςλιφκθκαν μετά από επιτυχι 
ολοκλιρωςθ του εξάμθνου Προγράμματοσ Κατάρτιςθσ ςε κζματα Συμβοφλων 
Τοπικισ Ανάπτυξθσ που θ ΕΕΤΑΑ ςχεδίαςε και ολοκλιρωςε τθ πενταετία 1986-
1991 

 τον ςχεδιαςμό και τθν υλοποίθςθ 110 δεκατετράμθνων Προγραμμάτων 
Κατάρτιςθσ και Απόκτθςθσ Εργαςιακισ Εμπειρίασ 2.500 ανζργων επιςτθμόνων 
ςε κζματα Τοπικισ Ανάπτυξθσ και Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ 

 τον ςχεδιαςμό και τθν υλοποίθςθ εκατοντάδων εξειδικευμζνων προγραμμάτων 
κατάρτιςθσ και επιμόρφωςθσ του ανκρϊπινου δυναμικοφ που πραγματοποίθςε 
τα 30 αυτά χρόνια 

Το Δια- επιςτθμονικό, Δια-τμθματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδϊν  ςτο 
γνωςτικό αντικείμενο "Τοπικι και Περιφερειακι Ανάπτυξθ και Αυτοδιοίκθςθ" 
αποτελεί για μασ το επιςτζγαςμα όλων αυτϊν των δράςεων κακϊσ και τθν 
επανεκκίνθςθ τουσ. 

Είναι μια καινοτόμοσ και πρωτοποριακι πρωτοβουλία, τθν οποία ςτθρίηει θ 
Κεντρικι Ζνωςθ Διμων Ελλάδασ (ΚΕΔΕ), αφοφ είναι το πρϊτο που δθμιουργείται με 
ςκοπό τθν κάλυψθ ςθμαντικϊν αναγκϊν εκπαίδευςθσ και επιςτθμονικισ 
κατάρτιςθσ ςτελεχϊν τθσ Τοπικισ και Περιφερειακισ Αυτοδιοίκθςθσ, αλλά και για 
τθ δθμιουργία νζων ςτελεχϊν, κακϊσ και τθν κατάρτιςθ νζων επιςτθμόνων ςτο 
ςυγκεκριμζνο γνωςτικό αντικείμενο.  

 

 



Το Δια- επιςτθμονικό, Δια-τμθματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδϊν 
διοργανϊνεται με τθ ςφμπραξθ των Πανεπιςτημίων  Πελοποννήςου (Τμιμα 
Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Διεκνϊν Σχζςεων), Πειραιώσ (Τμιμα Οργάνωςθσ και 
Διοίκθςθσ Επιχειριςεων), Δημοκρίτειου Θράκησ (Τμιμα Οικονομικϊν Επιςτθμϊν) 
και Αριςτοτελείου Θεςςαλονίκησ (Τμιμα Οικονομικϊν Επιςτθμϊν) και με τθν 
αφορμι τθσ ςθμερινισ εκδιλωςθσ κα ικελα δθμόςια να ευχαριςτιςω τα 
Πανεπιςτθμιακά Ιδρφματα για αυτι τθ ςυνεργαςία. 

Η Ελλθνικι Εταιρεία Τοπικισ Ανάπτυξθσ και Αυτοδιοίκθςθσ (ΕΕΤΑΑ) ςυνεργάηεται 
με τθ ςφμπραξθ των Πανεπιςτθμίων, ςυνειςφζροντασ ςε αυτό το καινοτόμο 
εγχείρθμα τθν τριαντάχρονθ εμπειρία τθσ ςτο χϊρο τθσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ και 
τθσ τοπικισ ανάπτυξθσ. 

Η ςυνεργαςία τθσ ΕΕΤΑΑ και των Πανεπιςτθμίων αναδεικνφει τόςο το δυναμιςμό 
και τθν εξωςτρζφεια των εμπλεκομζνων φορζων όςο και τισ ςυνζργειεσ που 
πρόκειται να αναδειχκοφν μζςα από αυτι τθν κοινι προςπάκεια. 

 

Όραμα τθσ ΕΕΤΑΑ είναι το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδϊν "Τοπικι και 
Περιφερειακι Ανάπτυξθ και Αυτοδιοίκθςθ" να αποτελζςει χϊρο διεπιςτθμονικισ 
προςζγγιςθσ των κρίςιμων ηθτθμάτων οργάνωςθσ και λειτουργίασ τθσ τοπικισ 
αυτοδιοίκθςθσ ςτθν Ελλάδα.  

Σε αυτό το ςτόχο ςυμβάλλουν : 

 Η καινοτόμα ςφμπραξθ φορζων τθσ Ελλθνικισ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ και 
Ακαδθμαϊκϊν Ιδρυμάτων, από τθν Ελλάδα, για τθν παροχι μεταπτυχιακισ 
εκπαίδευςθσ υψθλοφ επιπζδου ςτον τομζα τθσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ, 
ςφμφωνα με τισ πραγματικζσ ανάγκεσ και τισ προκλιςεισ των φορζων τθσ  Τοπικισ και 
Περιφερειακισ Αυτοδιοίκθςθσ και Ανάπτυξθσ 

 Η δυνατότθτα που δίδεται ςτουσ φορείσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ και Τοπικισ 
Ανάπτυξθσ να αναβακμίςουν το προςωπικό που ζχουν και ταυτόχρονα να 
υποςτθριχκοφν επιςτθμονικά και τεχνοκρατικά για τθν προϊκθςθ ζργων ι και 
πρωτοβουλιϊν που για αυτοφσ αποτελοφν πρϊτθ προτεραιότθτα 

 Η ανάπτυξθ ςυνεργαςιϊν με πανεπιςτθμιακοφσ και ερευνθτικοφσ φορείσ του 
εξωτερικοφ, για τθ μεταφορά τεχνογνωςίασ και εμπειριϊν 

 

Η ανταπόκριςθ ςτθν πρϊτθ ανακοίνωςθ για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδϊν 
που πραγματοποιικθκε ςτο Συνζδριο τθσ ΚΕΔΕ ςτθ Χαλκιδικι ιταν μεγάλθ και μασ 
ζδωςε δφναμθ για να ψθλϊςουμε περιςςότερο τον πιχθ. Ήδθ μζχρι ςιμερα ζχουν 
φκάςει ςτθν ΕΕΤΑΑ πάνω από 350 εκδθλϊςεισ ενδιαφζροντοσ (195 για τθν Ακινα, 
130 για τθ Θεςςαλονίκθ και 25 για τθ Κομοτθνι)  

Είμαςτε ςιμερα εδϊ με τθ ςτιριξθ τθσ ΚΕΔΕ για να ςασ παρουςιάςουμε το 
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδϊν "Τοπικι και Περιφερειακι Ανάπτυξθ και 
Αυτοδιοίκθςθ" και να ςυηθτιςουμε μαηί ςασ,  

Σασ ευχαριςτοφμε πολφ που ανταποκρικικατε ςτθν πρόςκλθςι μασ και είμαςτε ςτθ 
διάκεςι ςασ. 



 

 


