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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ Επιστημών Οικονομίας και Δημόσιας Διοίκησης 

ΤΜΗΜΑ Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Μεταπτυχιακό 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 800084 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Β’ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Οργάνωση και Oικονομικά της Αυτοδιοίκησης 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη 

του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι 
πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος 

αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 
πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

 4 7,5  
   
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί.  
Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που 
χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο (δ). 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

γενικού υποβάθρου,  
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης,  

γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων 

Γενικού Υποβάθρου, Γενικών γνώσεων 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

Εισαγωγικά μαθήματα στη δημόσια διοίκηση και τοπική 

αυτοδιοίκηση, δημόσιο δίκαιο και δημόσια οικονομική. 
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 
Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

Όχι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://openeclass.panteion.gr/courses/TMI170/  

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  

• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο 

Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β 

• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

 

Βασικός σκοπός του μαθήματος είναι η συστηματική παρουσίαση και ανάλυση του 

πλαισίου οργάνωσης, λειτουργίας και χρηματοοικονομικής διαχείρισης των ΟΤΑ στην 

Ελλάδα. Στο πλαίσιο αυτό, το μάθημα περιλαμβάνει την αναλυτική περιγραφή του 

θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα, καθώς επίσης του 

οργανωτικού πλαισίου και των επιμέρους ζητημάτων λειτουργίας των Οργανισμών 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης (δομές, αρμοδιότητες, μέσα, διαδικασίες). Στο μάθημα 

περιλαμβάνεται επίσης η παρουσίαση των συστημάτων και των αρχών Διοίκησης και 

Διασφάλισης Ολικής Ποιότητας, με έμφαση στην εφαρμογή των Συστημάτων 

Διασφάλισης Ποιότητας στις λειτουργίες και δραστηριότητες των Οργανισμών Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης. Επιπλέον, αναλύονται εις βάθος τα Οικονομικά της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης, μέσω αρχικά της σκιαγράφησης της διεθνούς πρακτικής και κατόπιν της 

εστίασης της ανάλυσης στην περίπτωση της Ελλάδας (πηγές χρηματοδότησης, 

κατηγορίες πόρων, διαχείριση, δαπάνες, προϋπολογισμοί-διαδικασίες και μεθοδολογία 
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εκπόνησης, επιχειρηματική δραστηριότητα των ΟΤΑ κ.λπ.). 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, τα κύρια αντικείμενα διερεύνησης του συγκεκριμένου 

μαθήματος συνοψίζονται σε τρεις κύριες διδακτικές ενότητες, που είναι οι εξής: 

- Οργάνωση και λειτουργία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

- Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

- Οικονομικά της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

Τελικός στόχος του μαθήματος είναι να μεταδώσει στους φοιτητές το πλαίσιο 

λειτουργίας της τοπικής αυτοδιοίκησης στο σύγχρονο κόσμο, με αναφορά στις 

αρμοδιότητες, τα διλήμματα, τους περιορισμούς και τα μέσα που διαθέτει για την 

εκπλήρωσή τους. Το μάθημα περιλαμβάνει την διεθνή και ευρωπαϊκή εμπειρία, αλλά 

αφορά κυρίως την τοπική αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα μετά τη διοικητική μεταρρύθμιση 

και την εφαρμογή του προγράμματος «Καλλικράτης» (Ν. 3852/2010) και την ψήφιση 

και εφαρμογή του προγράμματος «Κλεισθένης» (Ν. 4555/2018). 

 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές (τριες) θα είναι σε θέση:  

Γνώσεις: 

• να έχουν αποκτήσει εξειδικευμένη θεωρητική γνώση του συστήματος και 

οργάνωσης και λειτουργίας της τοπικής αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα. 

• να γνωρίζουν για τα συστήματα αυτοδιοίκησης και διαχείρισης των οικονομικών 

τους πόρων σε αντίστοιχα τοπικά μορφώματα ευρωπαϊκών χωρών. 

•  να  γνωρίζουν πλήρως  τις αρχές Διοίκησης και Διασφάλισης Ολικής Ποιότητας, με 

έμφαση στις λειτουργίες και δραστηριότητες των Οργανισμών Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης. 

• να αναζητούν, αναλύουν και συνθέτουν δεδομένα και πληροφορίες με τη χρήση των 

κατάλληλων βιβλιογραφικών πηγών, με παράλληλη χρήση των ΤΠΕ. 

  

• να έχουν μάθει, μέσω της γραπτής εργασίας, τις αρχές διαχείρισης της 

επιστημονικής γνώσης, των μεθόδων και μεθοδολογίας, και έρευνας στο αντίστοιχο 

επιστημονικό πεδίο. 

 

Δεξιότητες: 

 

• να γνωρίζουν επαρκώς σε πρακτικό επίπεδο την άσκηση δημόσιων πολιτικών για 

την επίτευξη οικονομικής, περιβαλλοντικής, κοινωνικής και πολιτιστικής ανάπτυξης, 

σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. 

• να γνωρίζουν στην πράξη τη "δεδομένη" δυνατότητα των εκάστοτε Κυβερνήσεων να 

ρυθμίζουν ή να "μεταρρυθμίζουν" τις Κρατικές, Περιφερειακές  και Τοπικές Δομές 

Διοίκησης και να καθορίζουν τις αντίστοιχες αναπτυξιακές πολιτικές, σε 

περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. 

• να γνωρίζουν τις δυνατότητες και τα εργαλεία οικονομικών παρεμβάσεων 

Περιφερειακών και Τοπικών Δομών ιδία πρωτοβουλία και ιδία ευθύνη, 

• να "δανείζονται" βέλτιστες πρακτικές από άλλα ανάλογα μορφώματα Κρατών-

Μελών της Ε.Ε., 

• να αξιοποιούν μηχανισμούς, όπως τα Περιφερειακά Ταμεία Ανάπτυξης, 

• να αξιοποιούν πρακτικά τα ανταγωνιστικά σημεία/πλεονεκτήματα των 
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Επιχειρησιακών Σχεδίων Περιφερειών και Δήμων. 

• να συσχετίζουν τα εμπειρικά δεδομένα με τα προβλεπόμενα υπό των νόμων  και να 

διατυπώνουν κρίσεις, οι οποίες θα περιλαμβάνουν προβληματισμό και θα 

συνδέονται με την εφαρμογή της γνώσης τους επί των οικονομικών προβλημάτων 

της ανάπτυξης και ιδιαίτερα της τοπικής ανάπτυξης. 

• να κοινοποιούν με σαφήνεια τα συμπεράσματά τους, που απορρέουν από την μελέτη 

τους σε θέματα τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης, αλλά και τη γνώση και το 

σκεπτικό στο οποίο αυτά βασίζονται καθώς και τις λογικές παραδοχές και 

περιορισμούς της έρευνάς τους.  

• να διαθέτουν τις απαραίτητες μαθησιακές δεξιότητες που τους επιτρέπουν να 

συνεχίσουν τις σπουδές τους σε σχετικά θέματα διακυβέρνησης με τρόπο 

αυτοδύναμο ή αυτόνομο. 

Ικανότητες:  

 

• Έχουν την ικανότητα να χρησιμοποιήσουν τα εργαλεία θεωρητικής και εμπειρικής 

ανάλυσης για να χειριστούν, να ερμηνεύσουν και προτείνουν λύσεις στα σύνθετα  

ζητήματα της τοπικής αυτοδιοίκησης και οικονομικής, κοινωνικής, πολιτιστικής και 

περιβαλλοντικής τοπικής ανάπτυξης.  

• Εφαρμόζουν με πρωτοτυπία τις αποκτηθείσες γνώσεις και δεξιότητες και αξιοποιούν 

μηχανισμούς, όπως το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης, πλεονεκτήματα, όπως αυτά 

που προσφέρουν τα Επιχειρησιακά Σχέδια των Περιφερειών και οι προσφερόμενες 

χρηματοδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και του Ταμείου 

Ανάκαμψης, με σκοπό την ενίσχυση  της χρηματοδότησης των επενδυτικών έργων 

των Δήμων και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους. 

ΤΠ 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα  
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας 
και ευαισθησίας σε θέματα φύλου  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
Άλλες 

 

• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και 

των απαραίτητων τεχνολογιών. 

• Σχεδιασμός και διαχείριση έργων. 

• Αυτόνομη εργασία. 

• Ομαδική εργασία. 

• Άσκηση κριτικής. 
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(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

 

• Έννοια, μορφές και διακρίσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης: Νομικές και 

θεσμικές διαστάσεις. 

• Η τοπική αυτοδιοίκηση ως πολιτικός θεσμός: τοπική εξουσία, τοπική 

αυτονομία, συμμετοχή.  

• Οι οικονομικές λειτουργίες της τοπικής αυτοδιοίκησης: δημοσιονομικές 

λειτουργίες τοπικής αυτοδιοίκησης και τοπικά δημόσια αγαθά. 

• Διαχρονική εξέλιξη του συστήματος της τοπικής αυτοδιοίκησης στην 

Ελλάδα. 

• Η τοπική αυτοδιοίκηση στο πλαίσιο της διοικητικής μεταρρύθμισης του 

προγράμματος «Καλλικράτης». 

• Η τοπική αυτοδιοίκηση μετά την εφαρμογή του προγράμματος 

«Κλεισθένης».  

• Πιστοποίηση διαδικασιών στην παροχή υπηρεσιών της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης. 

• Προϋπολογισμός, Ισολογισμός, Απολογισμός: Λογιστικό σύστημα 

Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

• Πηγές εσόδων και κατηγορίες δαπανών των Οργανισμών Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης. 

• Μορφές χρηματοδότησης των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τοπικό 

χρέος, μορφές διαχείρισης και ελέγχου. 

• Το καθεστώς της δημόσιας χρηματοδότησης των Οργανισμών Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης: η Διεύθυνση των Οικονομικών των ΟΤΑ. 

• Διοικητικός έλεγχος των οικονομικών και του χρέους των Οργανισμών 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης και ο ρόλος του Παρατηρητηρίου. 

• Δικαστικός έλεγχος των οικονομικών και του χρέους των Οργανισμών 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης: ο ρόλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου.  
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(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο (υπό κανονικές συνθήκες). 

Εξ αποστάσεως χρήση οπτικοακουστικών μέσων μέσω 

της χρήσης διαδικτύου (υπό συνθήκες COVID 19 ή 

άλλων λόγων που να επιβάλλουν εξ αποστάσεως. 

διδασκαλία). 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή 

Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές, 

https://openeclass.panteion.gr/courses/TMI170/  

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 
μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση 
μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / 
εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή 
για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς 
και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης 
σύμφωνα με τις αρχές του ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 36 

Σεμινάρια 11 

Μελέτη και ανάλυση 

case studies 

30 

Μελέτη και ανάλυση 

βιβλίων και άρθρων 

55 

Συγγραφή τελικής 

εργασίας  

45 

Εξετάσεις 10,5 

Σύνολο Μαθήματος  

(25 ώρες ανά ECTS) 
187,5 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 
 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, 
Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις 
Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης 
Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή 
Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική 
Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, 
Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση 
Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / 
Άλλες 
 
Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι 
προσβάσιμα από τους φοιτητές. 

• Εργασία και μια τελική γραπτή εξέταση με 

στάθμιση ως ακολούθως: εργασία 50% και 

τελική εξέταση 50%. 

 

Κοινοποίηση των ρητά προσδιορισμένων 

κριτηρίων αξιολόγησης των φοιτητών  

• Στον οδηγό σπουδών του ΠΜΣ. 

• Στην ιστοσελίδα του μαθήματος 

https://openeclass.panteion.gr/courses/TMI170/ 

(5) ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Π Johnson, Martin and Moldogazief (2014), State and Local Financial Instruments: Policy 

Changes and Management, Edward Elgar. 

Χρυσανθάκης X (2013), Καλλικράτης: Ο νέος νόμος για την αυτοδιοίκηση και την 

αποκεντρωμένη διοίκηση, Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη.  

Πετράκος Γ., Ψυχάρης Ι., Περιφερειακή Ανάπτυξη στην Ελλάδα (2016), Εκδόσεις Κριτική, 

B΄ έκδοση. 

Δεληθέου Β. (2018), Θεσμικό Πλαίσιο Περιφερειακής Ανάπτυξης, Εκδόσεις Παπαζήση. 

Πολύζος Σ. (2019), Περιφερειακή Ανάπτυξη, Εκδόσεις Κριτική. 
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Διαφάνειες εισηγήσεων, που θα δοθούν από τους Εισηγητές. 

Νόμοι, που θα αναρτηθούν από τους εισηγητές (Ν.3852/2010, Ν.4071/2012, Ν.4555/2018 ). 

Άρθρα και Μελέτες,  που θα αναρτηθούν από τους Εισηγητές. Ενδεικτικώς αναφέρονται:  

• Prud-homme Remy (1995), The dangers of decentralization.pdf,  

• Psycharis, Zoi, Iliopouloy (2015), Local Government autonomy.pdf. 

• Μελέτη: ΙΤΑ-ΚΕΔΕ: Τριετής Στρατηγική Μεταρρυθμίσεων της Δημόσιας 

Διοίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 2016-2018, Αθήνα. 

Διπλωματικές (μεταπτυχιακές) εργασίες, που θα υποδειχθούν από τους Εισηγητές. 

Διαδικτυακοί τόποι, που θα υποδειχθούν από τους Εισηγητές. 

Ιστοσελίδες Δήμων και Περιφερειών.  

 


