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ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

Περιγραφή Μαθήματοσ  

1. Τίτλοσ Μαθήματοσ Η Δημόςια Διοίκηςη ςτην 
Κφπρο/Οργάνωςη και λειτουργία του 
δημόςιου τομζα 

2. Κωδικόσ Μαθήματοσ ΔΔΤ 405 

3. Τφποσ Μαθήματοσ 
 (Υποχρεωτικό/ Ειδίκευςη) 

Ειδίκευζη: Δημόζια Διοίκηζη 

 

4. Επίπεδο Μαθήματοσ Μεταπτυχιακό  

5. Ζτοσ  Σπουδών Δεφτερο 

6. Ενότητα Τζταρτθ  

7. Πιςτωτικζσ Μονάδεσ (ECTS) 5  

8. Όνομα Διδάςκοντοσ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Βάςοσ Γεωργίου 

9. Μαθηςιακά Αποτελζςματα 

Με το τζλοσ του μακιματοσ οι φοιτθτζσ κα είναι ςε κζςθ: 

1. Να κατζχουν ολοκλθρωμζνεσ γνϊςεισ για τθν οργάνωςθ και λειτουργία του 
κυπριακοφ κράτουσ με τθ γνϊςθ και των υπόλοιπων οργάνων 

2. Να γνωρίηουν το περιεχόμενο των χρθςιμοποιοφμενων όρων τθσ δθμόςιασ 
διοίκθςθσ 

3. Να αντιλαμβάνονται τισ διαφορζσ που προκφπτουν μεταξφ νομοκετικισ και 
εκτελεςτικισ εξουςίασ 

4. Να γνωρίηουν όλεσ τισ μορφζσ ελζγχου τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ (ιεραρχικό, 
διοικθτικό, εξωδικαςτικό, δικαςτικό) 

5. Να αντιμετωπίηουν με επάρκεια διάφορα προβλιματα διοικθτικισ φφςεωσ 
6. Να κατανοοφν τισ βαςικζσ αρχζσ τθσ κυπριακισ ζννομθσ τάξθσ 
7. Να κατανοοφν τισ βαςικζσ αρχζσ για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ 
8. Να διαμορφϊςουν άποψθ για το ρόλο τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ ςτθ διακυβζρνθςθ 

των κρατϊν ςτον 21ο αιϊνα 

10.  Τρόποσ Παράδοςησ  
 



2 
 

Πρόςωπο με Πρόςωπο 

 

11. Προ-απαιτοφμενα και Συν-απαιτοφμενα 

Δεν Υπάρχουν 

12.  Συνιςτώμενεσ Προαιρετικζσ Εκπαιδευτικζσ Συνιςτώςεσ του Προγράμματοσ Σπουδών 

Δεν Υπάρχουν 

13.  Περιεχόμενο Μαθήματοσ (Στόχοσ, Περιεχόμενο)  

 
Στόχοσ του μαθήματοσ 
 
Το μάκθμα αυτό αποτελεί ςυνζχεια του μακιματοσ Οργάνωςθ του Κυπριακοφ Κράτουσ και 
ςτόχο ζχει τθν όςο το δυνατό πιο ςφαιρικι και επιςτθμονικι ενθμζρωςθ των 
ςυμμετεχόντων για το δθμόςιο τομζα ςτθν Κφπρο, περιλαμβανομζνθσ τθσ νομοκετικισ και 
δικαςτικισ εξουςίασ. Επίςθσ κα δοκεί ζμφαςθ ςτισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ, ςτθν κατανόθςθ 
βαςικϊν εννοιϊν δθμόςιασ διοίκθςθσ, κακϊσ και ςτον ζλεγχο τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ 
(όλεσ τισ μορφζσ ελζγχου, εξωδικαςτικζσ και δικαςτικζσ), όπωσ και ςτο ρόλο τθσ δθμόςιασ 
διοίκθςθσ ςτθ διακυβζρνθςθ των κρατϊν ςτον 21ο αιϊνα. 

Περιεχόμενο του μαθήματοσ 

Διάλεξη 1η  

(α) Επανάλθψθ για τθν οργάνωςθ του κυπριακοφ κράτουσ / ςφνδεςθ με τθν φλθ τθσ 
τρίτθσ ενότθτασ  

(β) Η ζννομθ τάξθ ςτθν Κφπρο 

Διάλεξη 2η  
(α) Γνωμοδοτικά και άλλα ςυλλογικά όργανα τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ τθσ Κφπρου 
(β) Η Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Δθμοκρατίασ  
(γ) Η ςθμαςία τθσ γνϊςθσ των τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν των νόμων από τα ςτελζχθ τθσ 
δθμόςιασ υπθρεςίασ 
 
Διάλεξη 3η  

Βαςικζσ ζννοιεσ, δθμόςιασ διοίκθςθσ για διευκυντικά ςτελζχθ (κράτοσ δικαίου, διοικθτικό 
όργανο, δθμόςια εξουςία, δζςμια εξουςία και διακριτικι εξουςία, δθμόςιο ςυμφζρον 
νομολογία, κ.ά.) 
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Διάλεξη 4η  

Προβλιματα μεταξφ τθσ εκτελεςτικισ και τθσ νομοκετικισ λειτουργίασ, μια πακολογία 
αλλά και μια δφναμθ του ςυςτιματοσ 

Διάλεξη 5η  

Ο ζλεγχοσ τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ (μορφζσ ελζγχου, ιεραρχικόσ και διοικθτικόσ ζλεγχοσ) 

Διάλεξη 6η  

Ο εξωδικαςτικόσ ζλεγχοσ τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ 

Διάλεξη 7η  

Ο δικαςτικόσ ζλεγχοσ τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ 

Διάλεξη 8η  

Οι προςφορζσ του δθμοςίου (βαςικζσ αρχζσ για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ) 

Διάλεξη 9η  

Δθμόςια Διοίκθςθ και Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. Η προςπάκεια ςφγκλιςθσ των δθμόςιων 
διοικιςεων των κρατϊν μελϊν 

Διάλεξη 10η  

Η Νομοκετικι εξουςία/ Βουλι των Αντιπροςϊπων 

Διάλεξη 11η  

Η Δικαςτικι Εξουςία ςτθν Κφπρο:οργάνωςθ, λειτουργία 

Διάλεξη 12η  
Ο ρόλοσ τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ ςτθ διακυβζρνθςθ των κρατϊν  ςτον 21ο αιϊνα 

14.  Απαιτοφμενη Βιβλιογραφία 

Βάςοσ Γεωργίου(2012) Ειςαγωγι ςτθ Δθμόςια Διοίκθςθ (Διοικθτικό Δίκαιο, νομολογία και 
ειςαγωγι ςτθ Διοικθτικι Επιςτιμθ 
Προτεινόμενη βιβλιογραφία 
 

Μακρυδθμιτρθσ  Α (2010)  Δθμόςια Διοίκθςθ, Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. 
 

http://www.biblionet.gr/book/159614/%CE%9C%CE%B1%CE%BA%CF%81%CF%85%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%AE%CF%84%CF%81%CE%B7%CF%82,_%CE%91%CE%BD%CF%84%CF%8E%CE%BD%CE%B7%CF%82/%CE%94%CE%B7%CE%BC%CF%8C%CF%83%CE%B9%CE%B1_%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CE%AF%CE%BA%CE%B7%CF%83%CE%B7
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15.  Σχεδιαςμζνεσ Μαθηςιακζσ Δραςτηριότητεσ και Διδακτικζσ Μζθοδοι 

 

16.  Μζθοδοι Αξιολόγηςησ και κριτήρια 

Μζθοδοι Αξιολόγηςησ 
Μελζτεσ/Projects, 
Γραπτι Εξζταςθ 
Κριτήρια αξιολόγηςησ 
Μελζτεσ 30% 
Εξετάςεισ 60%, 

Παρουςίεσ 10% 

17.  Γλώςςα Διδαςκαλίασ 

Ελλθνικά 

18.  Πρακτική Άςκηςη 

Όχι 

 


