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  Διάγραμμα Μαθήματος 
 

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Πιστωτικές Μονάδες ECTS 
LLB-107 Οργάνωση και Λειτουργία Δημόσιας 

Διοίκησης 6  
Προαπαιτούμενα 
Μαθήματος 

Τμήμα Εξάμηνο 

Κανένα Τμήμα Ευρωπαϊκών  Σπουδών και 
Διεθνών Σχέσεων Θερινό  

Τύπος Μαθήματος Γνωστικό Πεδίο Γλώσσα Διδασκαλίας 
Επιλογής Δημόσια Διοίκηση Ελληνική 
Επίπεδο Σπουδών Διδάσκων Έτος Σπουδών 
Προπτυχιακό  Βάσος Γεωργίου  
Μέθοδος  Διδασκαλίας Πρακτική Άσκηση Συναπαιτούμενα 

Μαθήματος 
Πρόσωπο με πρόσωπο Δεν απαιτείται Κανένα  

 
Στόχοι Μαθήματος: 
 

Οι βασικοί στόχοι του μαθήματος είναι: 
1. Να εισαγάγει τους φοιτητές στη Δημόσια Διοίκηση, στις τρεις διαστάσεις της, δηλαδή, ως 

ανθρώπινης δραστηριότητας (διοίκηση/μάνατζμεντ), ως οργανωτικής δομής, και ως 
ακαδημαϊκού κλάδου.                   

2. Να μελετηθεί η οργάνωση της διοικητικής/εκτελεστικής λειτουργίας και ειδικότερα του 
διοικητικού μηχανισμού της Κύπρου σε όλες της τις διαστάσεις.  

3. Να εξετασθούν η οργάνωση και λειτουργία της κεντρικής διοίκησης/κυβέρνησης οι θεσμοί 
των ανεξάρτητων αξιωματούχων και Αρχών, οι Οργανισμοί καθ΄ύλην αρμοδιότητας, οι 
Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και οι κρατικοί οργανισμοί που είναι οργανωμένοι 
με τη μορφή του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου.                                                             

4. Να εξετασθούν οι μορφές ελέγχου της δημόσιας διοίκησης (δικαστικός, εξωδικαστικός, 
έλεγχος γενικού ελεγκτή, ιεραρχικές προσφυγές κλπ.  
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Μαθησιακά Αποτελέσματα: 
 

Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να: 
Στο τέλος του μαθήματος ο φοιτητής θα είναι ικανός:  
1. Να μπορεί να κατανοεί τις βασικές αρχές οργάνωσης της διοικητικής/εκτελεστικής λειτουργίας 
και της δημόσιας διοίκησης στην Κύπρο 
2. Να είναι σε θέση να ξεχωρίζει τη διοίκηση(executive/administration) στα πλαίσια της διάκρισης 
των εξουσιών και της διαχείρισης των δημόσιων υποθέσεων (public management) 
3. Να μάθει πως είναι οργανωμένη στο σύνολο της η Δημόσια Διοίκηση στην Κύπρο και να 
μπορεί να ξεχωρίζει την ιεραρχική ή μη σχέση των οργάνων εξουσίας  
4. Να μάθει σε γενικές γραμμές τα καθήκοντα και ευθύνες των οργάνων άσκησης δημόσιας 
εξουσίας 
5. Να γνωρίσει τα όργανα ελέγχου των πράξεων της Δημόσιας Διοίκησης 
6 Να μπορεί να αξιολογεί τους κύριους θεσμούς της Δημόσιας Διοίκησης 

 
Περιεχόμενο Μαθήματος: 
 

1. Το σύγχρονο κράτος, είδη κρατών, η διάκριση και διασταύρωση των εξουσιών,  
αποσαφήνιση ορισμένων χρήσιμων εννοιών δημόσιας διοίκησης 

2. Η έννοια του όρου διοίκηση, οι πόροι και οι λειτουργίες της διοίκησης. η διάκριση 
δημόσιας και ιδιωτικής διοίκησης, οι διαφορές μεταξύ δημόσιας και ιδιωτικής διοίκησης, 
οι πιέσεις επί της δημόσιας διοίκησης, ορισμοί δημόσιας διοίκησης 

3.  Η δημόσια διοίκηση στο πλαίσιο του πολιτικού συστήματος Κυβέρνηση/πολιτική ηγεσία 
και Δημόσια Διοίκηση. Η σημασία της δημόσιας διοίκησης ως συνδετικού κρίκου μεταξύ 
των τριών λειτουργιών και μεταξύ πολιτικής εξουσίας και πολιτών, η σημασία της 
δημόσιας διοίκησης. Το περιεχόμενο της εργασίας της δημόσιας διοίκησης. Ταξινόμηση 
των λειτουργιών του κράτους και της διοίκησης. Διάκριση της Δημόσιας Διοίκησης σε 
κυριαρχική και συναλλακτική διοίκηση. Διάκριση μεταξύ πολιτικής 
και διοικητικής λειτουργίας. Δημόσια διοίκηση υπό στενή και πλατιά έννοια. Η δημόσια 
διοίκηση ως ακαδημαϊκός κλάδος και ως επιστήμη και η σχέση της με άλλες επιστήμες 

4.  Γιατί η Δημόσια Διοίκηση δεν είναι μόνο Μάνατζμεντ και γιατί δεν μπορεί να λειτουργεί 
όπως μια επιχείρηση. Συστήματα διοικητικής οργάνωσης της Δημόσιας  Διοίκησης  

5. Η δημιουργία της Κυπριακής Δημοκρατίας. Οι κυριότερες πρόνοιες του Συντάγματος, 
σχόλια για το σύνταγμα, το δίκαιο της ανάγκης και οι αρχές που το διέπουν. Πως είναι 
οργανωμένο το κράτος από το 1964 και εντεύθεν. Η οργάνωση του κεντρικού κράτους 
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(κυβέρνησης) και τα καθήκοντα της 
6. Ανεξάρτητοι αξιωματούχοι. Ποιοι προνοούνται στο σύνταγμα, αποφασιστικές και μη 

αποφασιστικές αρμοδιότητες, παρουσίαση των υφιστάμενων ανεξάρτητων αξιωματούχων  
7. Τι είναι νομικό πρόσωπο, διακρίσεις των νομικών προσώπων. Ανεξάρτητες Αρχές. 

Δικαιολογητική βάση δημιουργίας Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών. τα Χαρακτηριστικά 
και αρμοδιότητες των Ανεξάρτητων Αρχών   

8. Οργανισμοί καθ΄ύλην αρμοδιότητας (Ημικρατικοί οργανισμοί) αντικείμενο, 
χαρακτηριστικά, κατηγοριοποίηση τους. Αυτοδιοίκηση. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση στην 
Κύπρο (δήμοι και κοινότητες) 

9. Αρχές τοπικής αρμοδιότητας (συμβούλια αποχετεύσεων, συμβούλια υδατοπρομήθειας, 
σχολικές εφορείες, Συμβούλια εκμετάλλευσης του χώρου διάθεσης ή αξιοποίησης των 
οικιακών αποβλήτων) 

10. Τα κρατικά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου 
11. Μηχανισμοί ελέγχου της δημόσιας διοίκησης 
12. H δημόσια διοίκηση στον 21ο αιώνα 

 
Μαθησιακές Δραστηριότητες και Διδακτικές Μέθοδοι:  
 

Διαλέξεις και παραδείγματα 
 
Μέθοδοι Αξιολόγησης:  
 

Συμμετοχή στην τάξη, εργασία ή/και ενδιάμεση εξέταση, τελική εξέταση 
 
Απαιτούμενα Διδακτικά Εγχειρίδια και Βιβλιογραφία: 
 

Τίτλος Συγγραφέας Εκδοτικός Οίκος Έτος ISBN 
Η Δημόσια 
Διοίκηση στην 
Κύπρο 

Γεωργίου Βάσος Εν τύποις 2012 978-9963-691-58-
6 
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Προτεινόμενα Διδακτικά Εγχειρίδια και Συμπληρωματική Βιβλιογραφία: 
 
Τίτλος Συγγραφέας Εκδόσεις Έτος ISBN 
Δημόσια 
Διοίκηση. Στοιχεία 
Διοικητικής 
Οργάνωσης 

Μακρυδημήτρης Αντ. Σάκκουλα 
Αθήνα-
Θεσσαλονίκη 

2008 978-960-445586-7 

Εισαγωγή στη 
Δημόσια Διοίκηση 

Κόντης Θ Σύγχρονη 
Εκδοτική 

1988 960-8165-18-0 

 
  


