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1. ΓΕΝΙΚΑ  

ΧΟΛΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ  

ΣΜΗΜΑ  ΔΙΟΙΚΗΗ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ, ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ & 

ΣΟΤΡΙΜΟΤ  

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΠΡΟΠΣΤΧΙΑΚΟ  

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  1605-210609  ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ  6ο 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  ΘΕΜΑΣΑ ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΣΗ ΔΗΜΟΙΑ 

ΔΙΟΙΚΗΗ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ   
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε διακριτά  

μζρθ του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι  
πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για το ςφνολο του μακιματοσ 

αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ και το ςφνολο των  
πιςτωτικϊν μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ  
ΩΡΕ  

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ  

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 

ΜΟΝΑΔΕ  

Διαλζξεισ  3  5  

   

   

Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Η οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι 

διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά 

ςτο (δ).  

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
γενικοφ υποβάκρου,   

ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ   
γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ δεξιοτιτων 

Γενικοφ Τπόβακρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ:  

 
ΟΧΙ  

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 

ΕΞΕΣΑΕΩΝ:  
Ελλθνικά  

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε  
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS  

 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL)  
https://exams-

sod.the.ihu.gr/course/view.php?id=299 

2. ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ  

Μαθηςιακά Αποτελζςματα 
Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ  γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ 
καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ.  
Συμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α   
• Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν ςφμφωνα με το Πλαίςιο 

Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ  
• Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου Μάκθςθσ και το Παράρτθμα 

Β•Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων  



Σο μάκθμα διερευνά τθ Δθμόςια Επιχείρθςθ από διοικθτικι, οργανωτικι και 
εμπειρικι πλευρά. Σο μάκθμα εςτιάηει ςε κζματα παραγωγισ ςτθ Δθμόςια 
Επιχείρθςθ και ςτθν ανάλυςθ των προβλθμάτων που ςχετίηονται με το ρόλο του 
κράτουσ ςαν ιδιοκτιτθ, παραγωγό και ταυτόχρονα επιφορτιςμζνου με τθ 
διοίκθςθ ι/και τθν εποπτεία τουσ. τόχοσ του μακιματοσ είναι θ εμβάκυνςθ ςτα 
λειτουργικά χαρακτθριςτικά τθσ Δθμόςιασ Επιχείρθςθσ και θ περιγραφι τθσ από 
διοικθτικι και οργανωςιακι άποψθ.  
το τζλοσ αυτοφ του μακιματοσ ο φοιτθτισ κα μπορεί:   

1. Γνώςη: να περιγράφει όλεσ τισ διαδικαςίεσ ςτθ δθμόςια διοίκθςθ 

2. Κατανόηςη: να εντοπίηει ςθμεία που ενδζχεται να παρατθρείται διαφκορά 

3. Εφαρμογή: να αναπτφςςει διαδικαςίεσ πρόλθψθσ και καταπολζμθςθσ τθσ 

διαφκοράσ 

4. Ανάλυςη: να αναλφει προβλιματα που ςχετίηονται με τθ δθμόςια διοίκθςθ και 
τισ επιπτϊςεισ τθσ διαφκοράσ ςτθν ευρωςτία ενόσ κράτουσ   

5. φνθεςη: να αναπτφςςει ευζλικτα ςχζδια δράςθσ και καινοτόμεσ μεκόδουσ 
δθμόςιασ διοίκθςθσ καταπολεμϊντασ τθ διαφκορά.  

6. Aξιολόγηςη: να μπορεί να ανταπεξζλκει από τθ κζςθ διοικθτι δθμόςιασ 
επιχείρθςθσ ςτισ προκλιςεισ που ςυνδζονται με το ςφγχρονο δθμόςιο κράτοσ 

Γενικζσ Ικανότητεσ  
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο 
Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ αποςκοπεί το μάκθμα;.  
Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και  Σχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων   
πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων  Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα 
τεχνολογιϊν   Σεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον   
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ   
Λιψθ αποφάςεων   
Αυτόνομθ εργαςία   Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ   
Ομαδικι εργαςία   Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ  
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον   ……  
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον   Άλλεσ… Παράγωγι νζων 

ερευνθτικϊν ιδεϊν   ……. 

Με τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ οι φοιτθτζσ/ τριεσ αναπτφςςουν 
γνϊςεισ που κα τουσ βοθκιςουν ςτθν 

 Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν, για τισ 
αγορζσ και τισ ςυνκικεσ που επικρατοφν με τθ χριςθ τθσ κατάλλθλθσ 
μεκοδολογίασ και των απαραίτθτων τεχνολογιϊν    

 Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ    

 Λιψθ αποφάςεων    

 Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον    

 χεδιαςμό και διαχείριςθ ζργων   

 Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ    

 Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  

 εβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα 

 εβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον   

 Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ υπευκυνότθτασ και 
ευαιςκθςίασ ςε κζματα φφλου  

 Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 



 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

1. Διοικθτικι οργάνωςθ του κράτουσ.  
2. Σοπικι και Περιφερειακι Διοίκθςθ.  
3. Κρατικι Οργάνωςθ και Λιψθ Αποφάςεων.  
4. Θεμελιϊδθ Δικαιϊματα.  
5. Δθμόςια Διοίκθςθ και τόχοι Βιϊςιμθσ Ανάπτυξθσ.  
6. τρατθγικι Διοίκθςθ.  
7. Διοικθτικι μεταρρφκμιςθ.  
8. Ανάπτυξθ και υλοποίθςθ επιχειρθματικϊν ςχεδίων.  
9. Διαφκορά ςτθν δθμόςια διοίκθςθ.  
10. Δθμόςιεσ υμβάςεισ.  
11. Διοικθτικι Οικονομικι.  
12. Προςταςία προςωπικϊν δεδομζνων ςτθ δθμόςια διοίκθςθ. 

 

4. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ  

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ  
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 

εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Πρόςωπο με πρόςωπο διαλζξεισ ςτθν αίκουςα 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  

Χριςθ Τ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν  

 

Γίνεται ανάρτθςθ των διαφανειϊν των διαλζξεων 

ςτθν ιςτοςελίδα του μακιματοσ ςτθν 

πλατφόρμα moodle  του Σμιματοσ  

 
μζκοδοι διδαςκαλίασ.  
Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ,  
Άςκθςθ  Πεδίου,  Μελζτθ  & ανάλυςθ  

 
Εργαςτιριο,  Διαδραςτικι
 διδαςκαλία, Εκπαιδευτικζσ 
επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ μελζτθσ (project), 
Συγγραφι εργαςίασ / εργαςιϊν, Καλλιτεχνικι 
δθμιουργία, κ.λπ.  
 

 
ϊρεσ μθ κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ςφμφωνα με 

τισ αρχζσ του ECTS  

 

Δραςτθριότθτα   Φόρτοσ Εργαςίασ 

Εξαμινου  

Διαλζξεισ   39  

Μελζτθ και ανάλυςθ 

βιβλιογραφίασ 

46 

Εκπόνθςθ μελζτθσ 

(project) 

35 

υγγραφι εργαςίασ 30 

φνολο Μακιματοσ    150  

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ   
Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ  
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι αξιολόγθςθσ, 
Διαμορφωτικι  ι Συμπεραςματικι, Δοκιμαςία  
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ Σφντομθσ 
Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ Δοκιμίων, 
Επίλυςθ Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία, 
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι Εξζταςθ,  
Δθμόςια Παρουςίαςθ, Εργαςτθριακι Εργαςία,  
Κλινικι Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι 
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ  
Αναφζρονται  ρθτά προςδιοριςμζνα κριτιρια 

αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι προςβάςιμα 

από τουσ φοιτθτζσ.  

Η αξιολόγθςθ των φοιτθτϊν γίνεται με ςυμμετοχι τουσ 
ςτθν ανάπτυξθ δοκιμίου που ςυνδυάηεται με επίλυςθ 
προβλιματοσ διαφκοράσ ςε δθμόςιο οργανιςμό που 
επιλζγουν από το μθτρϊο δθμοςίων υπθρεςιϊν. Η 
εκφϊνθςθ τθσ εργαςίασ αναρτάται ςτθν εκπαιδευτικι 
πλατφόρμα moodle και τα κριτιρια βακμολόγθςθσ 
ςυνδζονται με τθν μορφι του προβλιματοσ και τισ 
προτεινόμενεσ λφςεισ καταπολζμθςθσ τθσ διαφκοράσ.  
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