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Οργάνωση και Λειτουργία Δημόσιας Διοίκησης 

Κωδικός Μαθήματος   Τύπος Μαθήματος ECTS   ΕCTS 

LAWG 307G Επιλογής  6  3 

Γλώσσα Διδασκαλίας 

Ελληνική 
Προαπαιτούμενα 

Κανένα 
Χώρος Διδασκαλίας 

Αίθουσες Διδασκαλίας του 

Πανεπιστημίου 

Σκοπός του Μαθήματος: 

Το μάθημα στοχεύει στην εμβάθυνση του τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας της ελληνικής διοίκησης 

στο πλαίσιο του πολιτικού συστήματος. Αντικείμενό του αποτελεί η κατανόηση των διαδικασιών μέσω 

των οποίων παράγονται οι μορφές οργάνωσης και λειτουργίας που την χαρακτηρίζουν. Ειδικότερα 

περιγράφονται οι διάφορες πλευρές του διοικητικού μηχανισμού, τονίζοντας τη δυναμική του 

διάσταση, η οποία αναδεικνύεται μέσω της αντιπαράθεσης τυπικών (νομικών) δεδομένων και των 

ακολουθούμενων πρακτικών και της αλληλεπίδρασης με το πολιτικό και κοινωνικό περιβάλλον. 

Επιπλέον λαμβάνονται υπόψιν οι κοινωνιολογικές και πολιτικές παράμετροι που καθορίζουν και 

ερμηνεύουν τη λειτουργία του ελληνικού διοικητικού μηχανισμού. Τα βασικά θέματα διδασκαλίας 

είναι η ιδιαιτερότητα της δημόσιας διοίκησης, η οργάνωση της κεντρικής κυβέρνησης, η υπουργική 

οργάνωση, η δυναμική της υπουργικής οργάνωσης, η κεντρική και αποκεντρωμένη διοίκηση, η 

στελέχωση της δημόσιας διοίκησης, οι οικονομικές λειτουργίες, ο δημόσιος τομέας ως ο χώρος της 

κρατικής παρέμβασης, η διοικητική μεταρρύθμιση, ο έλεγχος της δημόσιας διοίκησης, η δημόσια 

διοίκηση και η δημόσια πολιτική και η ελληνική διοίκηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Μαθησιακά αποτελέσματα: 

Μέθοδοι Διδασκαλίας & Τρόποι Εκμάθησης: 

Διαλέξεις, διαδραστικός διάλογος με ανάλυση νομολογίας και νομοθεσίας, εργασίες, γραπτές εξετάσεις 

Μέθοδος Αξιολόγησης: 

Εξετάσεις : 70%, Εργασίες: 20%, Παρακολούθηση/ Συμμετοχή:10% 

Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να: 

1. Κατανοούν τις έννοιες της Δημόσιας Διοίκησης,

2. Αντιλαμβάνονται την λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης και τις θεμελιώδεις αρχές που την

διέπουν,

3. Αναλύουν θεωρητικά ζητήματα της Δημόσιας Διοίκησης και

4. Επιλύουν σχετικά πρακτικά ζητήματα.
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Εγχειρίδια Διδασκαλίας :  
 

Συγγραφέας Τίτλος Εκδόσεις Έτος ISBN 

Μακρυδημήτρης Αντ. Δημόσια Διοίκηση. Στοιχεία 

Διοικητικής Οργάνωσης 

Σάκκουλα 

Α.Ε. 

2008  

 

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:  
 

Συγγραφέας Τίτλος Εκδόσεις Έτος ISBN 

Σπανός Κ. Ελληνική Διοίκηση και 

Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση 

Παπαζήση  2001  

Σπηλιωτόπουλος Ε., 

Μακρυδημήτρης Αντ., 

(επιμ.) 

Η Δημόσια Διοίκηση στην 

Ελλάδα 

Αντ. Ν. 

Σάκκουλα 

2001  

 


