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Στόχοι του μαθήματος
Οι βασικοί στόχοι του μαθήματος είναι οι φοιτητές:
 Να μάθουν πως είναι δομημένη και πως λειτουργεί η δημόσια διοίκηση της Κύπρου
 Να κατανοήσουν τις δυσκολίες που επέφεραν τα τραγικά γεγονότα του 63-64 και του
74, με αποτέλεσμα το κράτος και η δημόσια διοίκηση να λειτουργούν με το δίκαιο της
ανάγκης
 Να.κατανοήσουν ότι η άσκηση δημόσιας εξουσίας απαιτεί διαφορετικές γνώσεις από
την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας, λόγω των πολλών νόμων και
κανονισμών που τη διέπουν
 Να γνωρίσουν τους τρόπους ελέγχου της δημόσιας διοίκησης
 Να γνωρίσουν τα προβλήματα της δημόσιας διοίκησης και ρεαλιστικές λύσεις για τη
βελτίωση της
Μαθησιακά αποτελέσματα
Ο φοιτητής, μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος, αναμένεται:
 Να περιγράφει και επεξηγεί τη δομή της δημόσιας διοίκησης της Κύπρου και να μπορεί να
ξεχωρίζει τα διάφορα όργανά της και τη σχέση τους με την κυβέρνηση
 Να μπορεί να βλέπει με κριτικό φακό τις διάφορες δισλειτουργίες του κράτους και να
διαμορφώνει άποψη για τα θέματα αυτά
 Να αξιολογεί τους διάφορους τρόπους ελέγχου της δημόσιας διοόικησης
 Να αποκτήσει άποψη για το τι πρέπει να γίνει για τη βελτίωση της δημόσιας διοίκησης
 Να είναι σε θέση να παρακολουθεί τις αλλαγές και τις προκλήσεις της δημόσιας διοίκησης στον
21ο αιώνα

Περιεχόμενο του μαθήματος
1. Η αρχή της διάκρισης του εξουσιών, η εφαρμογή της στην Κύπρο και τα προβλήματα που
παρουσιάζονται
2. Ιδιαιτερότητες της Κυπριακής Δημοκρατίας και της δημόσιας διοίκησης με βάση το δίκαιο της
ανάγκης
3. Η οργάνωση της κεντρικής διοίκησης
4. Ανεξάρτητοι Αξιωματούχοι του κράτους
5. Νομικά Πρόσωπα Δημόσιου Δικαίου
6. Ανεξάρτητες αρχές
7. Ημικρατικοί Οργανισμοί
8. Αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης
9. Κρατικές εταιρείες/ιδρύματα/σωματεία
10. Έλεγχος της δημόσιας διοίκησης
11. Η δημόσια διοίκηση στον 21 αιώνα-προτάσεις για βελτίωση
Μαθησιακές δραστηριότητες και διδακτικές μέθοδοι
Διάλεξη, ατομική καθοδήγηση, ανάλυση μελετών περίπτωσης, παρουσιάσεις φοιτητών,
Μέθοδοι αξιολόγησης
Διαμορφωτική αξιολόγηση – ανατροφοδότηση, ατομική εργασία, ομαδική εργασία παρουσίαση, τελική εξέταση.
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