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Περιγραφή μαθήματος
Το μάθημα πραγματεύεται την οργάνωση και τη διοίκηση του σύγχρονου
κράτους. Εξετάζεται ο τρόπος οργάνωσης, η λειτουργία, ο ρόλος και η σημασία
της δημόσιας διοίκησης, οι θεσμοί της, το περιεχόμενο και το αντικείμενο της
εργασίας της, οι διακρίσεις της σε διάφορα είδη, οι επιρροές από το περιβάλλον,
και η ανάγκη εκσυγχρονισμού της. Ειδικότερα εξετάζεται η οργάνωση του
ελληνικού κράτους σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο.
Εξετάζεται επίσης η δημόσια διοίκηση ως ακαδημαϊκός και επιστημονικός
κλάδος.

Περιεχόμενο μαθήματος
1. Η έννοια του κράτους, διάκριση των κρατικών εξουσιών και των οργάνων
τους, διασταύρωση των εξουσιών.
2. Η έννοια του όρου «διοίκηση» και ο διαχωρισμός της σε Δημόσια και
Ιδιωτική διοίκηση.
3. Ομοιότητες και διαφορές δημόσιας και ιδιωτικής διοίκησης
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Πιέσεις επί της δημόσιας διοίκησης από το περιβάλλον της.
Η δημόσια διοίκηση στο πλαίσιο του πολιτικού συστήματος.
Γιατί δεν μπορεί η δημόσια διοίκηση να λειτουργεί ως επιχείρηση.
Η Διοικητική επιστήμη και οι κλάδοι της, Διασαφήνιση των εννοιών
διοίκηση και μάνατζμεντ
8. Διοίκηση, οργάνωση και μάνατζμεντ. Διοίκηση και μάνατζμεντ ως
περιεχόμενο εργασίας
9. Η δυσκολία ορισμού της δημόσιας διοίκησης, διάφοροι ορισμοί και ένας
περιγραφικός ορισμός.
10. Η Δημόσια Διοίκηση ως συνδετικός κρίκος μεταξύ των τριών λειτουργιών
Συνδετικός κρίκος πολιτικής εξουσίας και πολιτών
11. Η Σημασία της Δημόσιας Διοίκησης
12. Το περιεχόμενο και το αντικείμενο της εργασίας του μηχανισμού της
Δημόσιας Διοίκησης και οι λειτουργίες της.
13. Ταξινόμηση των λειτουργιών του κράτους και της διοίκησης. Ο δυναμικός
χαρακτήρας της Δημόσιας Διοίκησης και η ανάγκη συνεχούς
εκσυγχρονισμού της.
14. Η δημόσια διοίκηση ως ακαδημαϊκός κλάδος και ως επιστήμη. Ο
πολυεπιστημονικός χαρακτήρας της Δημόσιας Διοίκησης.
15. Η οργάνωση της εκτελεστικής εξουσίας.
16. Νομικά Πρόσωπα Δημόσιου Δικαίου και Νομικά πρόσωπα Ιδιωτικού
Δικαίου.
17. Η οργάνωση του ελληνικού κράτους.
4.
5.
6.
7.

Στόχοι του μαθήματος
Οι βασικοί στόχοι του μαθήματος είναι οι φοιτητές:
• να έλθουν σε επαφή με το γνωστικό αντικείμενο της δημόσιας διοίκησης
και της διοικητικής επιστήμης γενικότερα.
• να ενδιατρίψουν στην αποστολή της δημόσιας διοίκησης στον κόσμο του
σήμερα.
• να μάθουν να ξεχωρίζουν τις νομικές μορφές των δημόσιων οργανισμών
(ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ).
• να γνωρίσουν τη δομή και οργάνωση των σύγχρονων κρατών.
• να γνωρίσουν τη δομή και οργάνωση του ελληνικού κράτους και της
δημόσιας διοίκησής του.
Μαθησιακά αποτελέσματα
Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος, ο φοιτητής θα είναι σε θέση να:
• κατανοήσει την αποστολή της δημόσιας διοίκησης και τις θεμελιώδεις
διαφορές της από την ιδιωτική διοίκηση (τη διοίκηση επιχειρήσεων και
άλλων οργανισμών).
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αποκτήσει μερικές γνώσεις για το μάνατζμεντ και να γνωρίσει τη δομή του
ελληνικού κράτους.
• ενδιατρίψει στα προβλήματα του δημόσιου τομέα.
εισηγείται ρεαλιστικές λύσεις για βελτίωση του δημόσιου τομέα.
•

Μαθησιακές δραστηριότητες/διδακτικές μέθοδοι
Μαγνητοσκοπημένες διαλέξεις, Face-to-Face Tutorials (Δια Ζώσης Συναντήσεις)
τηλεδιασκέψεις.
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