
Τίτλος 
Μαθήματος 

∆ημόσια Πολιτική 

Κωδικός 
Μαθήματος 

MPA600 

Τύπος 
μαθήματος 

Υποχρεωτικό 

Επίπεδο Μεταπτυχιακό (2ος κύκλος) 

Έτος / Εξάμηνο 
φοίτησης 

1ο Έτος  / 1ο Εξάμηνο φοίτησης 

Όνομα 
∆ιδάσκοντα 

Θα ανακοινωθεί 

ECTS 10 ∆ιαλέξεις / 
εβδομάδα 

∆εν ισχύει Εργαστήρια / 
εβδομάδα 

Τίποτε 

Στόχος 
Μαθήματος 

 
Στόχος του μαθήματος είναι η εισαγωγή των φοιτητών σε καίρια 
ζητήματα και θεωρητικά μοντέλα δημόσιας πολιτικής. 
 

Μαθησιακά 
Αποτελέσματα 

 
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι διδασκόμενοι αναμένεται να 
είναι σε θέση να:  

 Αναλύουν τους στόχους της δημόσιας πολιτικής 
 Αναλύουν δημόσια ζητήματα 
 Αναλύουν κυβερνητικές πολιτικές/αποφάσεις 
 Αναλύουν τον τρόπο λειτουργιάς φορέων δημόσιας πολιτικής 
 Αξιολογούν στόχους και αποτελέσματα δημόσιας πολιτικής 
 Αναλύουν τις συνιστώσες που συγκροτούν το σύγχρονο 

περιβάλλον της δημόσιας πολιτικής 
 

Προαπαιτούμενα Κανένα Συναπαιτούμενα Κανένα 

Περιεχόμενο 
Μαθήματος 

Συνολικά, το μάθημα επιδιώκει να προσφέρει στους φοιτητές το 
αναγκαίο γνωσιολογικό υπόβαθρο που θα επιτρέψει την κατανόηση και 
μελέτη της δημιουργίας δημόσιας πολιτικής και της λειτουργίας αυτής 
μέσα σε ένα περιβάλλον βαθιάς ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και 
αλληλεξάρτησης. Το μάθημα χρησιμοποιεί εννοιολογικά πρότυπα 
δημόσιας πολιτικής (ορθολογικό μοντέλο, προσαυξητικό, «κάδος 
απορριμμάτων») και προσφέρει το αναγκαίο θεωρητικό υπόβαθρο 
ώστε να εξηγήσει γιατί οι κυβερνητικές πολιτικές δεν είναι αποκλειστικά 
ορθολογικές. ∆ίνεται έμφαση στο πώς και από ποιους διαμορφώνεται 



η πολιτική ατζέντα, ποιοι παράγοντες, επίσημοι και ανεπίσημοι, 
επηρεάζουν την υλοποίηση, την αποτυχία ή επιτυχία των πολιτικών και 
πόσο εύκολα επιτυγχάνονται μεταρρυθμίσεις και αλλαγές στη δημόσια 
πολιτική. Η περίπτωση του Κυπριακού μοντέλου δημόσιας πολιτικής 
εξετάζεται αναλυτικά, όπως και η επίδραση που έχει στο Κυπριακό 
μοντέλο, αλλά και γενικότερα σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, η διαδικασία εξευρωπαϊσμού. Τέλος χρησιμοποιούνται δύο 
παραδείγματα δημόσιας πολιτικής, ώστε να δοθεί και η απαραίτητη 
πρακτική υπόσταση στη θεωρητική ανάλυση. 
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