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Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ)
Σκοπό του δια-πανεπιστημιακού, δια–τμηματικού μεταπτυχιακού προγράμματος "Τοπική και Περιφε-
ρειακή Ανάπτυξη και Αυτοδιοίκηση’’ αποτελεί η παροχή μεταπτυχιακής εκπαίδευσης υψηλού επιπέδου
και η ανάπτυξη εξειδικευμένων δεξιοτήτων από τους συμμετέχοντες φοιτητές, σύμφωνα με τις πραγ-
ματικές ανάγκες και τις προκλήσεις των φορέων της Τοπικής και Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης. Μία διε-
πιστημονική προσέγγιση των κρίσιμων ζητημάτων οργάνωσης και λειτουργίας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
η αποτελεσματικότητα της οποίας διασφαλίζεται από το συνδυασμό θεωρητικής και εμπειρικής γνώ-
σης και τη διδασκαλία εξειδικευμένων μεθοδολογικών εργαλείων, τα οποία και ανταποκρίνονται στο ιδι-
αίτερο περιβάλλον και τις μεταρρυθμιστικές προκλήσεις της Ελληνικής Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Επιδιωκόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα
� Η ανάπτυξη εξειδικευμένων δεξιοτήτων από τους συμμετέχοντες φοιτητές, αναφορικά με την απο-
τελεσματική διαχείριση των κρίσιμων ζητημάτων οργάνωσης και λειτουργίας των φορέων της Ελληνι-
κής Τοπικής Αυτοδιοίκησης
� Η κατανόηση των απαιτήσεων πρακτικής εφαρμογής και ενσωμάτωσης των σύγχρονων μεθοδολο-
γικών εργαλείων στρατηγικού προγραμματισμού, στο ιδιαίτερο περιβάλλον της Ελληνικής Τοπικής Αυ-
τοδιοίκησης
� Η προώθηση της καινοτομίας και της αλλαγής στη λειτουργία των φορέων της Ελληνικής Τοπικής
Αυτοδιοίκησης
� Η μεταρρύθμιση και ο εκσυγχρονισμός των υφιστάμενων μοντέλων προγραμματισμού, οικονομι-
κής διαχείρισης και συντονισμού στους ΟΤΑ, μέσα από τη μεταφορά καλών πρακτικών της διεθνούς
εμπειρίας και την εξειδίκευση τους, βάσει των πραγματικών αναγκών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
στην Ελλάδα
� Η ανάδειξη ενός νέου προτύπου αναπτυξιακού προγραμματισμού σε τοπικό και περιφερειακό επί-
πεδο στην Ελλάδα, βασιζόμενου στη συμμετοχικότητα, τη διαβούλευση και τη δια–τομεακή συνεργα-
σία.

Δομή του Προγράμματος Σπουδών
11..  Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) απαιτείται η συγκέντρωση 75 πι-
στωτικών μονάδων ECTS (ΠΜ−ECTS) και η φοίτηση και η επιτυχής ολοκλήρωση των συναφών υποχρε-
ώσεων των φοιτητών κατά τη διάρκεια δύο (2) διδακτικών εξαμήνων, τα οποία ακολουθούνται από την
εκπόνηση μεταπτυχιακής διατριβής. Οι 60 ΠΜ−ECTS αντιστοιχούν στις κάθε είδους εκπαιδευτικές δρα-
στηριότητες των δύο διδακτικών εξαμήνων (ανά 30 ΠΜ−ECTS σε κάθε εξάμηνο), ενώ οι υπόλοιπες 15
ΠΜ−ECTS αντιστοιχούν στην μεταπτυχιακή διατριβή. Για τον ορισμό των πιστωτικών μονάδων ισχύουν
τα αναφερόμενα στις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 3374/2005.
22..  Η παρακολούθηση όλων των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων είναι υποχρεωτική και αποτελεί προ-
ϋπόθεση για την αξιολόγηση του φοιτητή.
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Οργάνωση ΠΜΣ

Οργάνωση προγράμματος σπουδών 
I. Κοινή φάση σπουδών: Τέσσερα (4) μαθήματα

ΙΙ. Φάση τριών κατευθύνσεων: Τέσσερα (4) μαθήματα
Οι τρεις (3) κατευθύνσεις είναι:
α) ανάπτυξης και προγραμματισμού
β) οικονομικής λειτουργίας
γ) κοινωνικής πολιτικής
Παρακολούθηση δύο (2) μαθημάτων επιλεγείσας κατεύθυνσης και δύο (2) μαθημάτων από
τις άλλες δύο κατευθύνσεις 

ΙΙΙ. Πτυχιακή εργασία

E-Class
Υποστήριξη ΠΜΣ από πρόγραμμα e-class, μέσω του οποίου θα μπορούσαν να παρέχονται 
ενδεχόμενα και κάποια συμπληρωματικά μαθήματα, όπως:
� Μεθοδολογία έρευνας - Συλλογή και ανάλυση δεδομένων λειτουργίας ΟΤΑ (κοινή φάση
σπουδών)
� Καλές πρακτικές διεθνούς εμπειρίας (φάση κατευθύνσεων) 
� Εργαστήρια 
� Υποστήριξη της υλοποίησης του αντικειμένου των πτυχιακών εργασιών 

Δομή μαθημάτων
Τα μαθήματα προτείνεται να περιλαμβάνουν τις κάτωθι διδακτικές ενότητες:
� Υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο εφαρμογής δράσης 
� Διαδικασία εφαρμογής – ανάπτυξης δράσης σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία 
� Διαδικασία ανάπτυξης και υλοποίησης της δράσης 
� Κρίσιμα ζητήματα επιτυχούς υλοποίησης δράσης 
� Καλές πρακτικές διεθνούς εμπειρίας
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Α΄ εξάμηνο: Μαθήματα κορμού 

1. Στρατηγική διοίκηση φορέων Τοπικής και Περιφερειακής 
Αυτοδιοίκησης    

Σκοπό του συγκεκριμένου μαθήματος αποτελεί η ανάπτυξη πρακτικών δεξιοτήτων
των συμμετεχόντων ως προς τη διοίκηση και το προγραμματισμό των ασκούμενων
αρμοδιοτήτων των φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η διδασκαλία του μαθήμα-
τος θα εστιάσει στην εφαρμογή των βασικών αρχών και εργαλείων του στρατηγικού
προγραμματισμού στο ιδιαίτερο περιβάλλον ανάπτυξης του θεσμού στην Ελλάδα, πα-
ρουσιάζοντας παράλληλα τις σύγχρονες τάσεις ως προς την αποτελεσματική διοί-
κηση και συντονισμό των παρεχόμενων υπηρεσιών των ΟΤΑ.

Μαθησιακά αποτελέσματα:
� Η ενημέρωση των φοιτητών ως προς τις ιδιαίτερες απαιτήσεις εφαρμογής του
στρατηγικού προγραμματισμού στο περιβάλλον της Ελληνικής Τοπικής Αυτοδιοί-
κησης 
� Η ανάπτυξη πρακτικών δεξιοτήτων ανάλυσης των αναγκών και των απαιτήσεων
ανάπτυξης του στρατηγικού προγραμματισμού στους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοί-
κησης 
� Η απόκτηση εξειδικευμένων δεξιοτήτων λήψης αποφάσεων στο πλαίσιο του
στρατηγικού προγραμματισμού 
� Η γνώση και εφαρμογή των σύγχρονων και καινοτόμων εργαλείων στρατηγικού
προγραμματισμού στην Τοπική Αυτοδιοίκηση  

2. Παρακολούθηση και αξιολόγηση αποδοτικότητας παρεχόμενων
υπηρεσιών με τη χρήση στατιστικών μεθόδων  

Η διδασκαλία του παρόντος μαθήματος επικεντρώνεται στη παρουσίαση των στατι-
στικών μεθοδολογιών που βοηθούν στην παρακολούθηση και αξιολόγηση των πα-
ρεχόμενων υπηρεσιών των ΟΤΑ και την εκτενή ανάλυση των απαιτήσεων  εφαρμογής
τους στο ιδιαίτερο περιβάλλον της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα. Συγκεκρι-
μένα μέσα από αναλυτικά παραδείγματα θα αναδειχθεί η ιδιαίτερη ικανότητα της
επιστήμης της Στατιστικής στην ενδελεχή μελέτη και αξιολόγηση των παρεχόμενων
υπηρεσιών από τις υπηρεσίες ΟΤΑ.

Μαθησιακά αποτελέσματα:
� Η ανάπτυξη δεξιοτήτων ως προς την αποτελεσματική παρακολούθηση και αξιο-
λόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών των ΟΤΑ
� Η χρησιμοποίηση από τους φοιτητές αναλυτικών στατιστικών μεθοδολογιών για
την αξιολόγηση της λειτουργίας των φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
� Η απόκτηση πρακτικών δεξιοτήτων επιλογής και ενσωμάτωσης δεικτών παρα-
κολούθησης των ασκούμενων αρμοδιοτήτων και υλοποιούμενων πολιτικών των
ΟΤΑ
� Η γνώση των σύγχρονων μεθοδολογικών εργαλείων ποσοτικής και ποιοτικής
ανάλυσης των λειτουργιών των ΟΤΑ   

ECTS

7,5

7,5

Πρόγραμμα Σπουδών
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3. Διαχείριση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων για την Τοπική 
και Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση  

Στόχο του μαθήματος αποτελεί η ενημέρωση και γνώση των συμμετεχόντων ανα-
φορικά με τις χρηματοδοτικές δυνατότητες που παρέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση στους
φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και η ανάπτυξη των απαιτούμενων δεξιοτήτων
αποτελεσματικής διαχείρισης τους. Μέσα από την αναλυτική παρουσίαση των χρη-
ματοδοτικών προγραμμάτων και εργαλείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απώτερη στό-
χευση του μαθήματος αποτελεί η ανάπτυξη πρακτικών δεξιοτήτων σχεδιασμού,
υλοποίησης και παρακολούθησης  συγχρηματοδοτούμενων αναπτυξιακών παρεμ-
βάσεων και έργων, σύμφωνα με τις ανάγκες των φορέων της Ελληνικής Τοπικής Αυ-
τοδιοίκησης.

Μαθησιακά αποτελέσματα:
� Η κατανόηση του περιβάλλοντος λειτουργίας των ΟΤΑ στο πλαίσιο της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης 
� Η ενημέρωση των φοιτητών αναφορικά με τα χρηματοδοτικά προγράμματα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους ΟΤΑ κατά την προγραμματική περίοδο 2014–
2020
� Η ανάπτυξη πρακτικών γνώσεων ως προς την προετοιμασία και συμμετοχή των
φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε σχετικά Ευρωπαϊκά προγράμματα  χρημα-
τοδότησης 
� Η ανάπτυξη δεξιοτήτων ως προς το σχεδιασμό και την εφαρμογή ευρωπαϊκών
προγραμμάτων στους φορείς της Ελληνικής Τοπικής Αυτοδιοίκησης

7,5

4. Ηλεκτρονική  Διακυβέρνηση στην Τοπική και Περιφερειακή 
Αυτοδιοίκηση

Στόχος του συγκεκριμένου μαθήματος είναι η συγκριτική και συστηματική παρου-
σίαση των σύγχρονων και με πρακτική εφαρμογή καινοτόμων μοντέλων παροχής των
υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στο πλαίσιο της νέας τοπικής διακυβέρνη-
σης. Μέσα από τον ορισμό και την αξιολόγηση νέων δεικτών θα αναδειχθεί η συ-
νεισφορά των εφαρμογών της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης ως προς την αποτε-
λεσματική εισαγωγή των εργαλείων της νέας διακυβέρνησης στην Ελληνική Τοπική
Αυτοδιοίκηση. 

Μαθησιακά αποτελέσματα:
� Η απόκτηση πρακτικών γνώσεων ανάπτυξης και ενσωμάτωσης των σύγχρονων
μοντέλων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στην Ελληνική Τοπική Αυτοδιοίκηση
� Η ανάπτυξη δεξιοτήτων ως προς το σχεδιασμό καινοτόμων υπηρεσιών ηλεκτρο-
νικής διακυβέρνησης των ΟΤΑ προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις 
� Η πρακτική διασύνδεση των σύγχρονων εφαρμογών ηλεκτρονικής διακυβέρνη-
σης, με τον προγραμματισμό και τη λήψη αποφάσεων στους φορείς της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα
� Η αποτελεσματική αξιοποίηση των εργαλείων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για
την προώθηση της διαφάνειας και της λογοδοσίας στη λειτουργία των ΟΤΑ

ΣΥΝΟΛΟ

7,5

30



6

Β΄ εξάμηνο

1. Στρατηγικός Προγραμματισμός και Συντονισμός φορέων Τοπικής
και Περιφερειακή Αυτοδιοίκησης    

Η διδασκαλία του μαθήματος αποσκοπεί στην ανάπτυξη πρακτικών δεξιοτήτων  ως
προς το σχεδιασμό και την υλοποίηση  των σύγχρονων μοντέλων και προσεγγίσεων
οικονομικού προγραμματισμού και συντονισμού φορέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης
στην Ελλάδα. Εξειδικευμένα θέματα στρατηγικού και οικονομικού προγραμματι-
σμού τα οποία αφορούν τη χρηματοδότηση των λειτουργιών της Τοπικής Αυτοδιοί-
κησης, το συντονισμό των ασκούμενων πολιτικών σε περιφερειακό και τοπικό επίπε-
δο και το σχεδιασμό βιώσιμων προγραμμάτων οικονομικής ανάπτυξης. 

Μαθησιακά αποτελέσματα:
� Η κατανόηση από τους φοιτητές του ιδιαίτερου περιβάλλοντος και του κανονι-
στικού πλαισίου εφαρμογής του αναπτυξιακού προγραμματισμού στην Ελλάδα 
� Η γνώση των  σύγχρονων μοντέλων αναπτυξιακού και οικονομικού προγραμμα-
τισμού στην Τοπική Αυτοδιοίκηση
� Η απόκτηση πρακτικών δεξιοτήτων σχεδιασμού και εφαρμογής αναπτυξιακών
προγραμμάτων στην Ελληνική Τοπική Αυτοδιοίκηση
� Η ανάπτυξη πρακτικών δεξιοτήτων ως προς την εφαρμογή και ενσωμάτωση
των σύγχρονων μοντέλων διακυβέρνησης στη λειτουργία των ΟΤΑ
� Η βελτίωση του  πολυ–επίπεδου συντονισμού στη λειτουργία των φορέων της
Ελληνικής Αυτοδιοίκησης και η χρήση εξειδικευμένων εργαλείων προώθησης του

ECTS

7,5

2. Ανάπτυξη και Παρακολούθηση Επιχειρησιακών Προγραμμάτων    
Μέσα από το συγκεκριμένο μάθημα οι συμμετέχοντες θα έρθουν σε επαφή και θα
κατανοήσουν τις ιδιαίτερες απαιτήσεις, τους περιορισμούς, αλλά και τις προοπτικές
εφαρμογής επιχειρησιακών προγραμμάτων προώθησης των αλλαγών στην Ελληνική
Τοπική Αυτοδιοίκηση. Στο πλαίσιο αυτό θα παρουσιαστούν τα βασικά μοντέλα επι-
χειρησιακού σχεδιασμού για τη διαχείριση της αλλαγής, εξειδικεύοντας στο περι-
βάλλον της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και οι προϋποθέσεις δημιουργίας κλίματος
αποδοχής και υποστήριξης των προωθούμενων αλλαγών και μεταρρυθμίσεων από
το προσωπικό των ΟΤΑ, τους πολίτες και εμπλεκόμενους. Επικουρικά προς την πα-
ρουσίαση των απαιτήσεων οργάνωσης και εφαρμογής των επιχειρησιακών προ-
γραμμάτων διαχείρισης της αλλαγής, στο πλαίσιο του μαθήματος, θα αναλυθούν
διεξοδικά οι βασικές αρχές και οι διαδικασίες διαχείρισης έργων, ως αναπόσπαστο
μέρος της πολιτικής για τη μεταρρύθμιση των λειτουργιών των ΟΤΑ.

Μαθησιακά αποτελέσματα:
� Η ανάπτυξη εξειδικευμένων δεξιοτήτων ως προς το σχεδιασμό και την παρακο-
λούθηση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των ΟΤΑ
� Η απόκτηση εξειδικευμένων δεξιοτήτων αξιολόγησης, ανάλυσης και σύνθεσης
των δράσεων των επιχειρησιακών σχεδίων
� Η διδασκαλία σύγχρονων μεθοδολογιών υποστήριξης του επιχειρησιακού προ-
γραμματισμού στους ΟΤΑ

7,5

1η κατεύθυνση – Ανάπτυξη και Προγραμματισμός
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� Η ανάπτυξη δεξιοτήτων και γνώσεων διαχείρισης της αλλαγής στους φορείς της
Ελληνικής Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
� Η απόκτηση δεξιοτήτων σχεδιασμού προγραμμάτων αναδιοργάνωσης στους
ΟΤΑ

3. Μάθημα επιλογής από τη 2η ή 3η κατεύθυνση σπουδών 7,5

4. Μάθημα επιλογής από τη 2η ή 3η κατεύθυνση σπουδών 7,5

ΣΥΝΟΛΟ 30

1. Σύνταξη και διαχείριση προϋπολογισμού    
Σκοπό του μαθήματος αποτελεί η παρουσίαση των απαιτούμενων διαδικασιών σύν-
ταξης και διαχείρισης του προϋπολογισμού των ΟΤΑ. Η παρουσίαση των διαδικασιών
σύνταξης και διαχείρισης του προϋπολογισμού, θα εμπλουτιστεί στο πλαίσιο του
μαθήματος, από τη διδασκαλία του πλαισίου και των στόχων εφαρμογής του προ-
ϋπολογισμού στο σύγχρονο περιβάλλον και τις αναδυόμενες ανάγκες της Τοπικής Αυ-
τοδιοίκησης στην Ελλάδα. Διακριτό μέρος του μαθήματος θα αποτελέσει η διδασκαλία
των αρχών και διαδικασιών διασύνδεσης του προϋπολογισμού με το στρατηγικό
προγραμματισμό των ΟΤΑ, καθώς και η παρουσίαση των σύγχρονων μοντέλων ανά-
πτυξης του προϋπολογισμού, όπως ο προϋπολογισμός προγραμμάτων. 

Μαθησιακά αποτελέσματα:
� Η απόκτηση πρακτικών γνώσεων, ως προς το θεσμικό πλαίσιο και τις διαδικα-
σίες ανάπτυξης του προϋπολογισμού στους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
� Η ανάπτυξη εξειδικευμένων δεξιοτήτων διαχείρισης και παρακολούθησης της
εφαρμογής του προϋπολογισμού από τους φορείς 
� Η γνώση των εναλλακτικών πηγών χρηματοδότησης των λειτουργιών των ΟΤΑ
� Η σύνδεση του προϋπολογισμού με την εφαρμογή του στρατηγικού και επιχει-
ρησιακού προγραμματισμού στους ΟΤΑ
� Η απόκτηση πρακτικών δεξιοτήτων υπολογισμού του κόστους των δράσεων και
των παρεχόμενων υπηρεσιών των ΟΤΑ
� Η ενημέρωση και απόκτηση δεξιοτήτων ως προς την εφαρμογή σύγχρονων μον-
τέλων  διαχείρισης του προϋπολογισμού των ΟΤΑ, όπως ο προϋπολογισμός προ-
γραμμάτων

7,5

2. Οικονομική διαχείριση και έλεγχος φορέων Τοπικής 
και Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης   

Στο πλαίσιο του μαθήματος θα παρουσιαστούν αναλυτικά οι βασικές λειτουργίες οι-
κονομικής διαχείρισης και εσωτερικού ελέγχου στους ΟΤΑ στην Ελλάδα, σύμφωνα
με το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο και τις ιδιαίτερες απαιτήσεις εφαρμογής τους.
Ανάπτυξη πρακτικών δεξιοτήτων οικονομικής διαχείρισης και ελέγχου των ασκού-

7,5

2η κατεύθυνση – Οικονομική Λειτουργία
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μενων αρμοδιοτήτων των ΟΤΑ, στις οποίες περιλαμβάνονται η διαχείριση συμβά-
σεων, η οικονομική παρακολούθηση έργων και προγραμμάτων και η κοστολόγηση
των παρεχόμενων υπηρεσιών των φορέων. 

Μαθησιακά αποτελέσματα:
� Η ενημέρωση των φοιτητών αναφορικά με το θεσμικό καθεστώς και τις απαιτή-
σεις ορθής οικονομικής διαχείρισης στους φορείς της Ελληνικής Τοπικής Αυτοδιοί-
κησης 
� Η απόκτηση πρακτικών δεξιοτήτων ως προς την αποτελεσματική εκτέλεση των
οικονομικών λειτουργιών των ΟΤΑ 
� Η ανάπτυξη πρακτικών δεξιοτήτων εφαρμογής του εσωτερικού ελέγχου στους ΟΤΑ
� Η γνώση των διαδικασιών οικονομικής διαχείρισης των αναπτυξιακών προγραμ-
μάτων  των φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
� Η απόκτηση δεξιοτήτων ως προς την εισαγωγή καινοτόμων εργαλείων οικονομι-
κής διαχείρισης στους ΟΤΑ στην Ελλάδα

3. Μάθημα επιλογής από τη 1η ή 3η κατεύθυνση σπουδών 7,5

4. Μάθημα επιλογής από τη 1η ή 3η κατεύθυνση σπουδών 7,5

ΣΥΝΟΛΟ 30

1. Οργάνωση και Διοίκηση Κοινωνικών Υπηρεσιών 
Σκοπό του συγκεκριμένου μαθήματος αποτελεί η ανάπτυξη εξειδικευμένων γνώ-
σεων οργάνωσης και διοίκησης, σύμφωνα με τις ιδιάζουσες ανάγκες και το ιδιαίτερο
περιβάλλον παροχής των κοινωνικών υπηρεσιών σε τοπικό επίπεδο. Πρακτικές δε-
ξιότητες και μεθοδολογικά εργαλεία διοίκησης κοινωνικών υπηρεσιών, τα οποία θα
εστιάζουν στην αποτελεσματική αναγνώριση των αναγκών, την αντιμετώπιση των ιδι-
αίτερων και διαφοροποιημένων κοινωνικών προβλημάτων σε τοπικό και περιφερει-
ακό επίπεδο και την εύρεση των βέλτιστων πολιτικών αντιμετώπιση τους.

Μαθησιακά αποτελέσματα:
� Η γνώση του ιδιαίτερου περιβάλλοντος οργάνωσης και λειτουργίας των κοινωνι-
κών υπηρεσιών στην Ελλάδα
� Η ανάπτυξη εξειδικευμένων δεξιοτήτων οργάνωσης και λειτουργίας των κοινω-
νικών υπηρεσιών των ΟΤΑ
� Η απόκτηση δεξιοτήτων ως προς την αναγνώριση των ιδιαίτερων τοπικών αναγ-
κών σε κοινωνικές υπηρεσίες και την ενσωμάτωση τους στον προγραμματισμό των
ΟΤΑ
� Η ενημέρωση για τις προϋποθέσεις και απαιτήσεις εφαρμογής καινοτόμων μον-
τέλων παροχής και χρηματοδότησης των κοινωνικών υπηρεσιών στην Ελληνική Το-
πική Αυτοδιοίκηση

7,5

3η κατεύθυνση – Κοινωνική Πολιτική 
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2. Κοινωνική Επιχειρηματικότητα: Εναλλακτικά μοντέλα 
χρηματοδότησης και παροχής κοινωνικών υπηρεσιών 

Η διδασκαλία του συγκεκριμένου μαθήματος εξειδικεύεται στην αναλυτική παρου-
σίαση των διαδικασιών και απαιτήσεων εφαρμογής των εναλλακτικών μοντέλων ορ-
γάνωσης και χρηματοδότησης των κοινωνικών υπηρεσιών στην Ελληνική Τοπική
Αυτοδιοίκηση, εστιάζοντας στην κοινωνική επιχειρηματικότητα και τη συνεργασία
με την κοινωνία των πολιτών. Στο πλαίσιο αυτό θα παρουσιαστούν συγκριτικά και
τα εναλλακτικά μοντέλα χρηματοδότησης και συγχρηματοδότησης των κοινωνικών
υπηρεσιών στην Ελληνική Τοπική Αυτοδιοίκηση, καθώς και το απαιτούμενο πλαίσιο
δια – τομεακής συνεργασίας και παροχής των κοινωνικών υπηρεσιών, σύμφωνα με
τις ανάγκες των ωφελούμενων και τα προβλήματα προς αντιμετώπιση. 

Μαθησιακά αποτελέσματα:
� Η ενημέρωση των φοιτητών για το περιβάλλον και το πλαίσιο ανάπτυξης της
κοινωνικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα
� Η γνώση και κατανόηση του θεσμικού πλαισίου σύστασης και λειτουργίας των
κοινωνικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα
� Η ανάπτυξη πρακτικών δεξιοτήτων σχεδιασμού και ανάπτυξης κοινωνικών επι-
χειρήσεων στους ΟΤΑ
� Η απόκτηση δεξιοτήτων ως προς τη διαχείριση της λειτουργίας των κοινωνικών
επιχειρήσεων 
� Η διδασκαλία των εναλλακτικών μοντέλων οργάνωσης της κοινωνικής επιχειρη-
ματικότητας στην Ελλάδα και των απαιτήσεων εφαρμογής τους

7,5

3. Μάθημα επιλογής από τη 1η ή 2η κατεύθυνση σπουδών 7,5

4. Μάθημα επιλογής από τη 1η ή 2η κατεύθυνση σπουδών 7,5

ΣΥΝΟΛΟ 30

Θερινή περίοδος 

Μεταπτυχιακή εργασία  15


