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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Μεηαπηςσιακέρ ζποςδέρ για ηην Τοπική και Πεπιθεπειακή 

Ανάπηςξη και Αςηοδιοίκηζη, από ηην ΕΕΤΑΑ 

Ππώηη παποςζίαζη ηος Ππογπάμμαηορ ζηο Σςνέδπιο ηηρ ΚΕΔΕ ζηη 

Φαλκιδική, 7-9 Μαίος 2015  

 

Σηο Σςνέδπιο ηηρ ΚΕΔΕ πος ππαγμαηοποιήθηκε ζηη Φαλκιδική 

από ηιρ 7 έωρ ηιρ 9 Μαίος 2015, παποςζιάζηηκε ζηοςρ 

ενδιαθεπόμενοςρ για ππώηη θοπά, ηο Ππόγπαμμα ηων 

μεηαπηςσιακών ζποςδών για ηην Τοπική και Πεπιθεπειακή 

Ανάπηςξη και Αςηοδιοίκηζη, πος διοπγανώνει η Ελληνική 

Εηαιπία Τοπικήρ Ανάπηςξηρ και Αςηοδιοίκηζηρ (ΕΕΤΑΑ), ζε 

ζςνεπγαζία με ηη ζύμππαξη ηεζζάπων Πανεπιζηημίων. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ε Ειιεληθή Εηαηξεία Τνπηθήο Αλάπηπμεο θαη 

Απηνδηνίθεζεο (ΕΕΤΑΑ), ζε ζπλεξγαζία κε ηε ζύκπξαμε 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), 

βξίζθεηαη ζηελ ηειηθή θάζε ηεο δηνξγάλσζεο ελόο θαηλνηόκνπ 

Κοινού Μεηαπηςσιακού Ππογπάμμαηορ Σποςδών ζην γλσζηηθό 

αληηθείκελν Τοπική και Πεπιθεπειακή Ανάπηςξη και 

Αςηοδιοίκηζη, ην νπνίν ζα μεθηλήζεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ ην 

αθαδεκατθό έηνο 2015-2016.  

Τν Κνηλό Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ είλαη κηα θαηλνηόκνο 

θαη πξσηνπνξηαθή πξσηνβνπιία, ηελ νπνία ζηεξίδεη ε Κεληξηθή 

Έλσζε Δήκσλ Ειιάδαο (ΚΕΔΕ), αθνύ είλαη ην πξώην πνπ 

δεκηνπξγείηαη κε ζθνπό ηελ θάιπςε ζεκαληηθώλ αλαγθώλ 

εθπαίδεπζεο θαη επηζηεκνληθήο θαηάξηηζεο ζηειερώλ ηεο Τνπηθήο θαη 

Πεξηθεξεηαθήο Απηνδηνίθεζεο, αιιά θαη γηα ηε δεκηνπξγία λέσλ 



ζηειερώλ θαη ηελ θαηάξηηζε λέσλ επηζηεκόλσλ ζην ζπγθεθξηκέλν 

γλσζηηθό αληηθείκελν.  

Σθνπό ηνπ δηα-παλεπηζηεκηαθνύ, δηα-ηκεκαηηθνύ κεηαπηπρηαθνύ 

πξνγξάκκαηνο "Τοπική και Πεπιθεπειακή Ανάπηςξη και 

Αςηοδιοίκηζη’’ απνηειεί ε παξνρή κεηαπηπρηαθήο εθπαίδεπζεο 

πςεινύ επηπέδνπ θαη ε αλάπηπμε εμεηδηθεπκέλσλ δεμηνηήησλ από ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο θνηηεηέο, ζύκθσλα κε ηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο θαη ηηο 

πξνθιήζεηο ησλ θνξέσλ ηεο Τνπηθήο θαη Πεξηθεξεηαθήο 

Απηνδηνίθεζεο.  

Πξόθεηηαη γηα κία δηεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε ησλ θξίζηκσλ 

δεηεκάησλ νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, ε 

απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο νπνίαο δηαζθαιίδεηαη από ην ζπλδπαζκό 

ζεσξεηηθήο θαη εκπεηξηθήο γλώζεο θαη ηε δηδαζθαιία εμεηδηθεπκέλσλ 

κεζνδνινγηθώλ εξγαιείσλ, ηα νπνία θαη αληαπνθξίλνληαη ζην 

ηδηαίηεξν πεξηβάιινλ θαη ηηο κεηαξξπζκηζηηθέο πξνθιήζεηο ηεο 

Ειιεληθήο Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο.  

Τν ΠΜΣ "Τοπική και Πεπιθεπειακή Ανάπηςξη και Αςηοδιοίκηζη" 

ζα απνλέκεη Μεηαπηπρηαθό Δίπισκα Εηδίθεπζεο, κεηά από πιήξε θαη 

επηηπρή νινθιήξσζε ησλ ζπνπδώλ ζε ηξεηο θαηεπζύλζεηο:  

 Αλάπηπμεο θαη Πξνγξακκαηηζκνύ 

 Οηθνλνκηθήο Λεηηνπξγίαο θαη 

 Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο 

Τν θνηλό 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. Η 

επηζπλαπηόκελε Πξόζεζε Εθδήισζεο Ελδηαθέξνληνο ζα καο δώζεη ηε 

δπλαηόηεηα λα αλαπηύμνπκε κηα ζπλερή επηθνηλσλία κε ηνπο 

ελδηαθεξόκελνπο γηα ην ζπκκεηνρή ηνπο ζην θνηλό ΠΜΣ, παξέρνληαο 

πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο θαη δηεπθξηλίζεηο.  

Η έλαξμε ππνβνιήο ησλ Αηηήζεσλ Σπκκεηνρήο ζην Πξόγξακκα 

Μεηαπηπρηαθώλ Σπνπδώλ "Τνπηθή θαη Πεξηθεξεηαθή Αλάπηπμε θαη 

Απηνδηνίθεζε" ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηνλ Ινύλην 2015, ελώ ε έλαξμε 

πινπνίεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο εθηηκάηαη όηη ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηνλ 

Οθηώβξην 2015. 

Τα καζήκαηα ζα γίλνληαη Παξαζθεπή απόγεπκα θαη Σαββαηνθύξηαθα. 

Όζνλ αθνξά ζην θόζηνο  ησλ δηδάθηξσλ, ζα είλαη ρακειό. 



Η ζπλεξγαζία ηεο ΕΕΤΑΑ θαη ησλ Παλεπηζηεκίσλ αλαδεηθλύεη ηόζν 

ην δπλακηζκό θαη ηελ εμσζηξέθεηα ησλ εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ όζν 

θαη ηηο ζπλέξγεηεο πνπ πξόθεηηαη λα αλαδεηρζνύλ κέζα από απηή ηελ 

θνηλή πξνζπάζεηα.  

Αξίζει να ηονίζοςμε ηέλορ όηι, ηο ενδιαθέπον πος επέδειξαν οι 

ζςμμεηέσονηερ ζηο Σςνέδπιο ηηρ ΚΕΔΕ, για ηο ζςγκεκπιμένο 

Ππόγπαμμα μεηαπηςσιακών ζποςδών, ήηαν μεγάλο. 

 

 


