
Τίτλος 
Μαθήματος 

∆ίκαιο και ∆ημόσια ∆ιοίκηση 

Κωδικός 
Μαθήματος 

MPA610 

Τύπος 
μαθήματος 

Υποχρεωτικό 

Επίπεδο Μεταπτυχιακό (2ος κύκλος) 

Έτος / Εξάμηνο 
φοίτησης 

2ο   Έτος /3ο  Εξάμηνο φοίτησης 

Όνομα 
∆ιδάσκοντα 

Θα ανακοινωθεί 

ECTS 10 ∆ιαλέξεις / 
εβδομάδα 

∆εν ισχύει Εργαστήρια / 
εβδομάδα 

Τίποτε 

Στόχος 
Μαθήματος 

Η θεωρητική ενασχόληση με τη ∆ιοίκηση αποτελεί ένα σχετικώς νέο 
επιστημονικό κλάδο. Τις τελευταίες δεκαετίες παρατηρείται θεαματική 
πρόοδος στη διερεύνηση της ∆ιοίκησης ως κοινωνικού φαινομένου και 
μια γεωγραφική εξάπλωση της σχετικής μελέτης. O ρόλος της 
δημόσιας διοίκησης έχει σημαντικές πολιτικές και κοινωνικές 
επιπτώσεις. - Κατ' αρχάς, η ∆ιοικητική Επιστήμη παρουσιάζει άμεσο 
ενδιαφέρον για τους δημόσιους λειτουργούς και υπαλλήλους. - 
Περαιτέρω, η γνώση της ∆ιοίκησης συνεισφέρει στην καλύτερη 
κατανόηση της ίδιας της διοικητικής πραγματικότητας από το ευρύ 
κοινό. - Η ∆ιοικητική Επιστήμη προκαλεί ακόμη το ενδιαφέρον εκείνων 
που λαμβάνουν τις πολιτικές αποφάσεις και αναζητούν τρόπους 
βελτίωσης των υπηρεσιών των οποίων προΐστανται. - Τέλος, η 
∆ιοικητική Επιστήμη ως ιδιαίτερος επιστημονικός κλάδος εντοπίζει 
παθολογικές συμπεριφορές στο διοικητικό πεδίο και καλείται να 
αναζητήσει τις κατάλληλες μεθόδους για την αντιμετώπισή τους. Η 
συνδυαστική προσέγγιση σε συνδυασμό με το διοικητικό δίκαιο 
επιτρέπει μια ολιστική και διεπιστημονική προσέγγιση του  φαινομένου.

 

Μαθησιακά 
Αποτελέσματα 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο διδασκόμενος αναμένεται να 
είναι σε θέση να: 
 

 Αναλύει την έννοια της ∆ιοίκησης και τον ρόλο της στο 
σύγχρονο δημοκρατικό κράτος. 



 Συγκρίνει τα συστήματα οργάνωσης της δημόσιας διοίκησης 
και την ιστορική τους εξέλιξη 

 Αναλύει την επίδραση που ασκούν οι θεωρίες του σύγχρονου  
managment στην οργάνωση της σύγχρονης δημόσιας 
διοίκησης 

 Εκτιμά τη σημασία του διοικητικού δικαίου στη διαμόρφωση και 
εξέλιξη της διοίκησης 

 Αναλύει τα μέσα που παρέχει το διοικητικό δίκαιο στην 
προάσπιση των δικαιωμάτων και ελευθεριών του πολίτη. 

 ∆ιαθέτει μια σφαιρική και τεκμηριωμένη αντίληψη της 
σύγχρονης δημοκρατικής διοίκησης και του ρόλου του πολίτη. 

 

Προαπαιτούμενα Κανένα Συναπαιτούμενα Κανένα 

Περιεχόμενο 
Μαθήματος 

Το αντικείμενο του μαθήματος είναι να προσεγγίσει το φαινόμενο της 
δημόσιας διοίκησης όχι μόνα από πλευράς διοικητικής επιστήμης αλλά 
και από πλευράς διοικητικού δικαίου και αυτό για να καταστεί σαφές 
όχι μόνο πιο είναι το ιδεατό μοντέλο οργάνωσης της δημόσιας 
διοίκησης αλλά και  πως αυτή λειτουργεί στην πράξη καθώς και να 
επισημανθούν οι τυχόν δυσλειτουργίες  και πως αυτές μπορούν να 
θεραπευθούν. Σκοπός του μαθήματος είναι να μελετηθούν θεματικές 
όπως n άσκηση της εξουσίας και n νομιμοποίnσή της, οι διαδικασίες 
της γραφειοκρατικοποίnσnς των οργανώσεων, οι βασικές αρχές και τα 
αξιώματα της διεύθυνσης και της διοίκnσnς από μέρους των κάθε 
λογής διοικητών και ιθυνόντων, οι οργανωτικές σταθερές των 
συστημάτων, οι σκοποί και οι διαδικασίες της στοχοθεσίας, n λήψn των 
αποφάσεων και n χάραξn, εφαρμογή και αξιολόγηση της στρατηγικής 
και της δnμόσιας πολιτικής, n διοικητική μεταρρύθμισn και ο 
εκσυγχρονισμός της διοίκnσnς και των οργανώσεων και τέλος τα 
ζnτήματα nθικής και δεοντολογίας στην οργανωτική και τη διοικnτική 
συμπεριφορά. 

 

Μεθοδολογία 
∆ιδασκαλίας 

 
Εξ αποστάσεως εκπαίδευση 

Βιβλιογραφία Αντώνης Μακρυδημήτρης: Προσεγγίσεις στην θεωρία των 
οργανώσεων, εκδ. Σάκκουλα ΑΕ 
 
Αντώνης Μακρυδημήτρης: ∆ημόσια ∆ιοίκηση, εκδ. Σάκκουλα 
 
Αντώνης Μακρυδημήτρης:Κράτος και κοινωνία των Πολιτών, εκδ. 
Μεταμεσονύκτιες εκδόσεις 
 
 



Σταυρούλα Κτιστάκη: Εισαγωγή στην ∆ιοικητική Επιστήμη, εκδ. 
Παπαζήσης 
 
Σταυρούλα Κτιστάκη:Εισαγωγή στην ∆ημόσια ∆ιοίκηση, εκδ. 
Παπαζήσης 
 
Ν. Μιχαλόπουλος: Από την δημόσια γραφειοκρατία στο δημόσιο 
μάνατζμεντ, εκδ. Παπαζήσης 
 
Π. Καρκατσούλης; Το κράτος σε μετάβαση, εκδ. Σιδέρης 
 
Π.  Καρκατσούλης: Ρύθμιση, απορύθμιση, μεταρρύθμιση, εκδ. 
Σιδέρης 

Επαμ. Σπηλιωτόπουλος: Εγχειρίδιο ∆ιοικητικού ∆ικαίου, τομ. Ι 

Αξιολόγηση  
Συντρέχουσα Αξιολόγηση                                50% 
Τελική Εξέταση                                                50% 

Γλώσσα Ελληνική 
 

 


