ΜΔΣΟΓΔΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΙΔΥΘΥΝΣΗΣ
Πεπιγπαθή Μαθήμαηορ
1.

Τίηλορ Μαθήμαηορ

Απσέρ, Οπγάνωζη και Λειηοςπγία
ηηρ Γημόζιαρ Γιοίκηζηρ

2.

Κωδικόρ Μαθήμαηορ

ΟΓΓ108

3.

Τύπορ Μαθήμαηορ

Τπνρξεσηηθφ

4.

Δπίπεδο Μαθήμαηορ

Μεηαπηπρηαθφ

5.

Έηορ Σποςδών

1ν

6.

Δνόηηηα

1ε

7.

Πιζηωηικέρ Μονάδερ (ECTS)

7.5

8.

Όνομα Γιδαζκόνηων

Βάζνο Γεσξγίνπ θαη Γηψξγνο
Υξπζαθίλεο

9. Μαθηζιακά Αποηελέζμαηα
Με ην ηέινο ηνπ καζήκαηνο ν θνηηεηήο ζα είλαη ζε ζέζε:
1. Να γλσξίδεη πσο πξνέθπςαλ ηα ζχγρξνλα θξάηε θαη λα θαηαλνεί ηε
ζεκαζία ηεο δηάθξηζεο θαη ηεο δηαζηαχξσζεο ησλ εμνπζηψλ
2. Να γλσξίδεη θαη θαηαλνεί ηε δνκή ηνπ θππξηαθνχ θξάηνπο θαη ηεο
δεκφζηαο δηνίθεζεο θαη λα γλσξίδεη ηηο θπξηφηεξεο ξπζκίζεηο ηνπ
θππξηαθνχ πληάγκαηνο
3. Να γλσξίδεη ηηο βαζηθέο αξκνδηφηεηεο ησλ αμησκαηνχρσλ θαη ησλ
αλεμάξηεησλ αξρψλ, ησλ εκηθξαηηθψλ νξγαληζκψλ θαη ησλ αξρψλ
ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο
4. Να αληηιακβάλεηαη ηελ έλλνηα θαη ηε ζεκαζία ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο θαη
ηηο δηαθνξέο θαη νκνηφηεηεο δεκφζηαο θαη ηδησηηθήο δηνίθεζεο
5. Να θαηαλνεί ην ζχλζεην θαη πνιπζρηδή ραξαθηήξα θαη λα αμηνινγεί ηηο
βαζηθέο ζεσξίεο θαη ζεσξήζεηο γηα ηε δεκφζηα δηνίθεζε
6. Να αλαγλσξίδεη θαη λα εληάζζεη ζην πιαίζην ηεο δεκφζηαο δηνηθεηηθήο
ιεηηνπξγίαο ηελ πινπνίεζε πνιηηηθψλ
7. Να αλαγλσξίδεη ηε ζεκαζία ηεο ζρέζεο θαη ηεο εζηθήο δηάζηαζεο ηεο
άζθεζεο δεκφζηαο δηνίθεζεο πξνο ηελ ελ γέλεη πνιηηηθή δξαζηεξηφηεηα
8. Να πξνζδηνξίδεη θαη λα αλαιχεη ηα ζρεηηθά κε ηηο επί κέξνπο ιεηηνπξγίεο
ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο δεηήκαηα
9. Να αλαδεηθλχεη ην ξφιν ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο εληφο ηνπ πεξηγξάκκαηνο
ηεο έλλνκεο θαη πξαγκαηηθήο ηάμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο
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10. Τπόπορ Παπάδοζηρ
Πξφζσπν κε Πξφζσπν
11.

Ππο-απαιηούμενα και Σςν-απαιηούμενα

Γελ ππάξρνπλ
12. Πεπιεσόμενο Μαθήμαηορ (Σηόσορ, Πεπιεσόμενο)
Ο ζηφρνο ζην πξψην κέξνο ηνπ καζήκαηνο (πξψηεο ελλέα δηαιέμεηο) είλαη νη
θνηηεηέο λα γλσξίζνπλ ην πψο είλαη νξγαλσκέλν ην θξάηνο, ηα δηάθνξα φξγαλα
θαη ηηο Αξρέο πνπ ην ζπλζέηνπλ, θαζψο θαη ηα θαζήθνληα θαη ηηο εμνπζίεο ηφζν
ησλ θεληξηθψλ νξγάλσλ ηνπ θξάηνπο ησλ αλεμάξηεησλ αμησκαηνχρσλ θαη αξρψλ,
φζν θαη ησλ απνθεληξσκέλσλ νξγάλσλ (ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη θαζ΄χιελ
αξκνδηφηεηαο νξγαληζκνί (Ηκηθξαηηθνί Οξγαληζκνί θαη θξαηηθά λνκηθά πξφζσπα
ηδησηηθνχ δηθαίνπ). Θα κειεηεζνχλ επίζεο ηα γλσκνδνηηθά φξγαλα ηεο δεκφζηαο
δηνίθεζεο, ν έιεγρνο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο απφ δηάθνξα φξγαλα, ή έλλνηα ηεο
δεκφζηαο δηνίθεζεο θαη νη νκνηφηεηεο θαη δηαθνξέο κεηαμχ δεκφζηαο θαη
ηδησηηθήο δηνίθεζεο..
ην δεχηεξν κέξνο ηνπ καζήκαηνο, ε έκθαζε θαηεπζχλεηαη πξνο ηηο ζεσξεηηθέο
πξνζεγγίζεηο θαη νπηηθέο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, νη νπνίεο θαη
αληηπαξαβάιινληαη κε ηηο δηεξγαζίεο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα θαη ηηο εθαξκνγέο, ηα
ζπζηήκαηα θαη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ πηνζεηνχληαη ζηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν. Κχξηεο
παξάκεηξνη πνπ αλαιχνληαη θαη ζπδεηνχληαη είλαη ην πεξηερφκελν, ηα φξηα θαη νη
πξννπηηθέο, νη εζηθέο πξνυπνζέζεηο θαη νη πνιηηηθέο δηαζηάζεηο ηεο άζθεζεο
δεκφζηαο δηνίθεζεο.
Πεπιεσόμενο Μαθήμαηορ
1η Γιάλεξη
(α) Σν ζχγρξνλν θξάηνο, ηα ζηνηρεία πνπ ζπλζέηνπλ ην θξάηνο
(β) Δίδε θξαηψλ- πζηήκαηα δηαθπβέξλεζεο
(γ) Η δηάθξηζε ησλ εμνπζηψλ/ιεηηνπξγηψλ, ε δηαζηαχξσζε ησλ ιεηηνπξγηψλ
2η Γιάλεξη
α) Η δεκηνπξγία ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο θαη νη βαζηθέο πξφλνηεο ηνπ
πληάγκαηνο ηνπ 1960
(β) Σν δίθαην ηεο αλάγθεο
3η Γιάλεξη
Η νξγάλσζε ηεο θεληξηθήο (γεληθήο) θπβέξλεζεο
(α) Πξνεδξία
(β) Τπνπξγεία
(γ) Τθππνπξγεία
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(δ) Τπεξεζίεο πνπ δελ ππάγνληαη ζε ππνπξγείν
(ε) Οη Αλεμάξηεηνη αμησκαηνχρνη θαη ε απνζηνιή ηνπο
4η Γιάλεξη
(α) Ννκηθά Πξφζσπα Γεκφζηνπ Γηθαίνπ, έλλνηα θαη ππνδηαηξέζεηο
(β) Οη αλεμάξηεηεο Αξρέο θαη ν ξφινο ηνπο
5η Γιάλεξη
(α) Δπνπηεπφκελνη θξαηηθνί Οξγαληζκνί θαζ΄χιελ αξκνδηφηεηαο (Ηκηθξαηηθνί
νξγαληζκνί)
(β) Αξρέο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο
(γ) Αξρέο Σνπηθήο Αξκνδηφηεηαο
6η Γιάλεξη
(α) Ννκηθά Πξφζσπα Ιδησηηθνχ Γηθαίνπ ζηα νπνία ζπκκεηέρεη ην θξάηνο
(εηαηξείεο, ηδξχκαηα, ζσκαηεία)
(β) Γλσκνδνηηθά φξγαλα ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο ηεο Κχπξνπ
(γ) Η Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο
7η Γιάλεξη
(α) Πσο δηεμάγεηαη ε θξαηηθή δξαζηεξηφηεηα
(β) Η αζηηθή επζχλε ηνπ θξάηνπο γηα πξάμεηο ησλ ππαιιήισλ ηνπ θαη ε αστικθ
ευιφνη υπαλλθλου για απώλεια η ζημιά
8η Γιάλεξη
Ο έιεγρνο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο
9η Γιάλεξη
(α) Έλλνηα δεκφζηαο δηνίθεζεο (νξηζκφο)
(β) Η ζεκαζία ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο
(γ) Η Γεκφζηα Γηνίθεζε σο ζπλδεηηθφο θξίθνο κεηαμχ ησλ ηξηψλ ιεηηνπξγηψλ
(δ) δεκφζηα θαη ηδησηηθή δηνίθεζε -νκνηφηεηεο/δηαθνξέο
10η Γιάλεξη
Όςεηο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο
(α) Ιζηνξηθή Αλαδξνκή
(β) Όξηα θαη Πεξηερφκελν
11η Γιάλεξη
Τινπνίεζε Γεκφζησλ Πνιηηηθψλ
(α) Γηακφξθσζε, Δθαξκνγή θαη Αμηνιφγεζε
(β) Ννκνζεηηθή Ρχζκηζε θαη Πξαθηηθή Δθαξκνγή Γεκφζησλ Πνιηηηθψλ
12η Γιάλεξη
Ηζηθέο Πξνυπνζέζεηο ηεο Γεκφζηαο Γηνηθεηηθήο Λεηηνπξγίαο
(α) Ηζηθή θαη πιινγηθή Γξάζε
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(β) Κψδηθεο θαη Οδεγνί Πεηζαξρίαο θαη Γενληνινγίαο
13η Γιάλεξη
Γεκφζηα Γηνίθεζε θαη Πνιηηηθή
(α) Γνκέο θαη Πιέγκαηα
(β) ηάζεηο θαη πκπεξηθνξέο
14η Γιάλεξη
Γεκφζηα Γηνίθεζε θαη Γεκνθξαηηθή Γηαθπβέξλεζε
(α) Ιδενινγηθά Πιαίζηα
(β) Αξρέο Γεκνθξαηηθήο Γηαθπβέξλεζεο
15η Γιάλεξη
Οη Δπί Μέξνπο Λεηηνπξγίεο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο
(α) Βαζηθή Θεσξία, Όξνη θαη Έλλνηεο
(β) Κχξηεο Λεηηνπξγίεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο
16η Γιάλεξη
Λήςε Απνθάζεσλ ζηνλ Γεκφζην Σνκέα
(α) Μνληέια Λήςεο Απνθάζεσλ
(β) Θεζκηθφ Πιαίζην θαη Πξαγκαηηθφ Πεξηβάιινλ
17η Γιάλεξη
Γηαρείξηζε Έξγσλ ζηνλ Γεκφζην Σνκέα
(α) Γηακφξθσζε ρεδίσλ Γξάζεο
(β) Γηαδηθαζίεο θαη Σερληθέο
18η Γιάλεξη
Η Δπξσπατθή Γηάζηαζε ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο
(α) Πξννπηηθέο θαη Πεξηνξηζκνί
(β) Μέζα θαη Μεραληζκνί Δθαξκνγήο Δπξσπατθψλ Πνιηηηθψλ

13. Σςνιζηώμενη ή Απαιηούμενη Βιβλιογπαθία
Γεωπγίος, Β. (2012). Εισαγωγή στη Δημόσια Διοίκηση (Διοικητικό Δίκαιο,
νομολογία και εισαγωγή στη Διοικητική Επιστήμη), Λεπθσζία: Δλ ηχπνηο
Φπςζαθίνηρ, Γ. (2013). Η Κυπριακή Δημόσια Διοίκηση: Συστημική Θεώρηση.
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14. Σσεδιαζμένερ Μαθηζιακέρ Γπαζηηπιόηηηερ και Γιδακηικέρ Μέθοδοι

15. Μέθοδοι Αξιολόγηζηρ και κπιηήπια
Σειηθή Δμέηαζε: 60%
Δξγαζίεο / Μειέηεο: 30%
Παξνπζία / πκκεηνρή ζηελ ηάμε: 10%
16. Γλώζζα Γιδαζκαλίαρ
Διιεληθά
17. Ππακηική Άζκηζη
Πξναηξεηηθή
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