ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Δ΄ΕΞΑΜΗΝΟ
ΚΡΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
Διδάσκοντες Ξ. Κοντιάδης, Καθηγητής & Ε. Μπάλτα, Επ. Καθηγήτρια

Αναλύονται τα κέντρα και οι διαδικασίες λήψης αποφάσεων στο σύγχρονο
δημοκρατικό κράτος δικαίου. Εξετάζεται ο κύκλος δημόσιας πολιτικής και οι σχετικές
θεωρητικές προσεγγίσεις. Παρουσιάζονται τα όργανα συντονισμού του κυβερνητικού
έργου, καθώς και τα επιμέρους στάδια της προκοινοβουλευτικής και της
κοινοβουλευτικής νομοθετικής διαδικασίας.
Κύριες θεματικές ενότητες:
 Θεωρίες λήψης αποφάσεων
 Πολίτευμα, και κέντρα λήψης αποφάσεων
 Πολιτικό σύστημα και παίκτες αρνησικυρίας
 Κύκλος δημόσιας πολιτικής
 Σχέσεις μεταξύ κρατικών οργάνων στη λήψη αποφάσεων
 Κυβέρνηση-πολιτικό κόμμα-κοινοβουλευτική ομάδα
 Ο συντονισμός του κυβερνητικού έργου
 Οργάνωση του Γραφείου του Πρωθυπουργού
 Προκοινοβουλευτική νομοθετική διαδικασία
 Νομοθέτηση-εμπλεκόμενα κρατικά όργανα
 Διοικητικά όργανα και λήψη αποφάσεων
 Εξευρωπαϊσμός των διαδικασιών λήψης αποφάσεων
 Όροι μεταβολής των διαδικασιών λήψης αποφάσεων
 Δημοσιονομική διακυβέρνηση και λήψη αποφάσεων
 Μελέτη περιπτώσεων.
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Εξεταστέα Ύλη
Η εξεταστέα ύλη περιλαμβάνεται στο διανεμόμενο σύγγραμμά (Ξ. Κοντιάδης, Πώς
γράφεται το Σύνταγμα; εκδ. Παπαζήση, Αθήνα 2018, σελ. 41-78, 123-149) καθώς και
στα ακόλουθα κείμενα:
 Ξενοφών Κοντιάδης, Η σχέση πολιτικών κομμάτων και ανεξάρτητων αρχών
μεταξύ έντασης και συμπληρωματικότητας. Εκσυγχρονισμός της δημόσιας
διοίκησης ή αποπολιτικοποίηση της δημοκρατίας; στον τόμο: Δημοκρατία,
Κοινωνικό κράτος και Σύνταγμα στην ύστερη νεωτερικότητα, εκδ. Παπαζήση,
Αθήνα 2006, σελ 69-104.
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Ελλειμματική δημοκρατία, εκδ. Σιδέρης, Αθήνα 2009, σελ. 59-85
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εφικτή; στον τόμο Ελλειμματική δημοκρατία, εκδ. Σιδέρης, Αθήνα 2009, σελ.
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εξουσιών, στον τόμο Το Ανορθολογικό μας Σύνταγμα. Γιατί απέτυχαν οι
πολιτικοί θεσμοί; εκδ. Παπαζήση, Αθήνα 2015, σελ. 164-196.
 Νικόλαος Αλ. Μηλιώνης, Προς μια νέα δημοσιονομική διακυβέρνηση του
κράτους (με αφορμή τον Ν.3871/2010).
 Ευαγγελία Μπαλτά, Δημοσιονομική Διακυβέρνηση και λήψη αποφάσεων.
 Νόμος 4622/2019, άρθρα 21-34, Προεδρία της Κυβέρνησης.
 Power Point: Η προ-κοινοβουλευτική νομοθετική διαδικασία.
 Νόμος 4622/2019: Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης.

 Παναγιώτης Καρκατσούλης: Η Διακυβέρνηση ως περιεχόμενο και διαδικασία
λήψης απόφασης για τις δημόσιες υποθέσεις, στο περιοδικό Επιστήμη και
Κοινωνία, τεύχος 7/2001.
 Πρεβεδούρου Ευγενία, Τι είναι οι Ανεξάρτητες Αρχές και σε τι χρησιμεύουν;
www.SyntagmaWatch.gr

Εξεταστική διαδικασία
Την εξεταστική περίοδο θα πραγματοποιηθεί γραπτή εξέταση.

Ώρες ακρόασης
Για διευκόλυνση των φοιτητών οι ώρες ακρόασης θα προσαρμόζονται με σχετικό
αίτημά τους, είτε μετά το πέρας των μαθημάτων είτε μετά από επικοινωνία στο email:
xcontiades@panteion.gr.

