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ΜΕΟΓΕΙΑΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΙΕΤΘΤΝΗ 

Περιγραφή Μαθήματοσ  

1. Σίτλοσ Μαθήματοσ Η ΟΡΓΑΝΩΗ ΣΟΤ ΚΤΠΡΙΑΚΟΤ 
ΚΡΑΣΟΤ 

2. Κωδικόσ Μαθήματοσ OKK 303 

3. Σφποσ Μαθήματοσ 
 (Τποχρεωτικό/ Ειδίκευςη) 

Υποχρεωτικό  

4. Επίπεδο Μαθήματοσ Μεταπτυχιακό  

5. Ζτοσ  πουδών Δεφτερο 

6. Ενότητα Τρίτθ  

7. Πιςτωτικζσ Μονάδεσ (ECTS) 4 

8. Όνομα Διδάςκοντοσ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Βάςοσ Γεωργίου 

9. Μαθηςιακά Αποτελζςματα 

Με το τζλοσ του μακιματοσ ο φοιτθτισ κα είναι ικανόσ: 

1. Να γνωρίηει πωσ δθμιουργικθκαν τα ςφγχρονα κράτθ 
2. Να κατανοεί τθ ςθμαςία τθσ διάκριςθσ και τθσ διαςταφρωςθσ των 

εξουςιών 
3. Να γνωρίηει τθ διαδρομι και τισ ςυνκικεσ δθμιουργίασ του κυπριακοφ 

κράτουσ 
4. Να αντιλαμβάνεται τα βαςικά ςτοιχεία του κυπριακοφ Συντάγματοσ 
5. Να κατανοεί τθν εφαρμογι του δικαίου τθσ ανάγκθσ 
6. Να γνωρίηει και κατανοεί τθ δομι του κυπριακοφ κράτουσ 
7. Να γνωρίηει τισ βαςικζσ αρμοδιότθτεσ των αξιωματοφχων του κράτουσ, 

των ανεξάρτθτων αρχών, των θμικρατικών οργανιςμών και των αρχών 
τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ 

8. Να κατανοεί τισ διαφορζσ μεταξφ των διάφορων κρατικών οργάνων και 
τθν Αρχι/φορζα ςτθν οποία ο κακζνασ από αυτοφσ λογοδοτεί 
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10.  Σρόποσ Παράδοςησ  
 

Πρόςωπο με Πρόςωπο 

 

11. Προ-απαιτοφμενα και υν-απαιτοφμενα 

Δεν Υπάρχουν 

12.  υνιςτώμενεσ Προαιρετικζσ Εκπαιδευτικζσ υνιςτώςεσ του Προγράμματοσ 
πουδών 

Δεν Υπάρχουν 

13.  Περιεχόμενο Μαθήματοσ (τόχοσ, Περιεχόμενο)  

 τόχοσ  του μαθήματοσ 

Στόχοσ  του μακιματοσ είναι όλοι οι ςυμμετζχοντεσ ςτο μεταπτυχιακό 
πρόγραμμα, ανεξάρτθτα από το ποια ειδικότθτα κα ακολουκιςουν, να 
γνωρίςουν το πώσ είναι οργανωμζνθ θ Κυπριακι Δθμοκρατία ωσ κράτοσ, τισ 
διάφορεσ Αρχζσ που το ςυνκζτουν, κακώσ και τα κακικοντα και τισ εξουςίεσ 
τόςο των κεντρικών οργάνων του κράτουσ, όςο και των τοπικών οργάνων και 
αυτών τθσ κακ΄φλθν αρμοδιότθτασ (Ημικρατικοί Οργανιςμοί και Οργανιςμοί που 
ιδρφκθκαν λόγω τθσ ζνταξθσ τθσ Κφπρου ςτθν ΕΕ).  Πιο ςυγκεκριμζνα, κα 
εξεταςκοφν θ οργάνωςθ και λειτουργία τθσ κεντρικισ διοίκθςθσ/κυβζρνθςθσ, ο 
κεςμόσ των ανεξάρτθτων Αρχών, οι θμικρατικοί οργανιςμοί, οι Αρχζσ Τοπικισ 
Αυτοδιοίκθςθσ, κακώσ και οι κρατικοί οργανιςμοί που είναι οργανωμζνοι με τθ 
μορφι του Νομικοφ Προςώπου Ιδιωτικοφ Δικαίου.  

Περιεχόμενο Μαθήματοσ 

1η διάλεξη 
(α) Το ςφγχρονο κράτοσ, τα ςτοιχεία που ςυνκζτουν το κράτοσ 
(β) είδθ κρατών 
(γ) εκνικότθτα, υπθκοότθτα 
(δ) Συςτιματα διακυβζρνθςθσ 
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 2η διάλεξη 
(α) Η διάκριςθ των εξουςιών/λειτουργιών, θ διαςταφρωςθ των λειτουργιών 
(β) Χαρακτθριςτικά των δθμοκρατικών κρατών 

3η διάλεξη 

Η οργάνωςθ του κυπριακοφ κράτουσ κατά τθν οκωμανικι αυτοκρατορία και 
ποιουσ κεςμοφσ κλθροδότθςε.  
 
4η Διάλεξη 

Η οργάνωςθ του κράτουσ επί Αγγλοκρατίασ και θ επίδραςθ τθσ αγγλικισ 
διοίκθςθσ ςτθν Κυπριακι Δθμοκρατία 

5η διάλεξη 
 
α) Η δθμιουργία τθσ Κυπριακισ Δθμοκρατίασ και οι βαςικζσ πρόνοιεσ του 
Συντάγματοσ του 1960 
(β)  Το δίκαιο τθσ ανάγκθσ 

6η διάλεξη 
Η οργάνωςθ τθσ κεντρικισ (γενικισ) κυβζρνθςθσ 
(α) Προεδρία 
(β) Υπουργεία 
(γ) Υπθρεςίεσ που δεν υπάγονται ςε υπουργείο 
Οι 11 Ανεξάρτθτοι αξιωματοφχοι και θ αποςτολι τουσ 
(α) αξιωματοφχοι με αποφαςιςτικζσ αρμοδιότθτεσ 
(β) αξιωματοφχοι με ςυμβουλευτικζσ αρμοδιότθτεσ 

7η διάλεξη 
(α) Νομικά Πρόςωπα Δθμόςιου Δικαίου, ζννοια και υποδιαιρζςεισ   
(β) Ανεξάρτθτεσ Αρχζσ 

8η διάλεξη 
(α) Εποπτευόμενοι κρατικοί Οργανιςμοί κακ΄φλθν αρμοδιότθτασ (Ημικρατικοί 
οργανιςμοί) 
(β) Αρχζσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ 
9η διάλεξη 
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Νομικά Πρόςωπα Ιδιωτικοφ Δικαίου ςτα οποία ςυμμετζχει το κράτοσ (εταιρείεσ, 
ιδρφματα, ςωματεία)  

10η διάλεξη 
α) Ο ρόλοσ του Γενικοφ Ελεγκτι 
(β) Ο ρόλοσ του Επιτρόπου Διοικιςεωσ 

14.  Απαιτοφμενη Βιβλιογραφία 

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

A. N. Λοΐηου Σφνταγμα Κυπριακισ Δθμοκρατίασ 

15.  χεδιαςμζνεσ 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 

 


