ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
Μεταπτυχιακό (executive MBA)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Β

Ειδικά Θέματα Δημοσίου Δικαίου

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη
του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι
πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος
αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των
πιστωτικών μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Διαλέξεις

2

Ασκήσεις Πράξης

2

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο
4.

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων,
Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης
Δεξιοτήτων

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

Υποχρεωτικό
Υποβάθρου
Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Κανένα

Ελληνική

ΝΑΙ (στην αγγλική γλώσσα)

Υπό Κατασκευή

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες

7,5

καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο
Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης
και Παράρτημα Β
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Η λειτουργία της οικονομίας αποτελεί πεδίο στο οποίο εκδηλώνεται η οργανωτικού
και ρυθμιστικού χαρακτήρα παρέμβαση του Κράτους. Κύριος σκοπός της
παρέμβασης είναι να κατευθύνει την αναπτυσσόμενη στο εσωτερικό του κράτους
οικονομική δραστηριότητα προς την επιδίωξη του δημοσίου συμφέροντος και
ειδικότερα του συνολικού συμφέροντος της εθνικής οικονομίας. Η άσκηση της
οικονομικής-εμπορικής δραστηριότητας των επιχειρήσεων, στο πλαίσιο του
οικονομικού συστήματος της ελεύθερης αγοράς, επηρεάζεται από τους κανόνες που
θεσπίζουν τα αρμόδια όργανα της Δημόσιας Διοίκησης. Από την άλλη, η έννομη
τάξη κατοχυρώνει θεμελιώδεις ατομικές ελευθερίες και δικαιώματα με οικονομικό
περιεχόμενο, φορείς άσκησης των οποίων είναι τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ενώ η
υποχρέωση για το σεβασμό τους επιβάλλεται κατά κύριο λόγο στα όργανα του
Κράτους. Όλα τα παραπάνω θέματα αποτελούν αντικείμενο ρύθμισης κανόνων του
Δημοσίου Δικαίου και συγκεκριμένα ενός ιδιαίτερου κλάδου του, του Δημοσίου
Οικονομικού Δικαίου.
Σκοπός του μαθήματος είναι να εμβαθύνουν οι φοιτητές στις βασικές αρχές και τους
κανόνες που είναι σχετικοί με τα ως άνω ειδικά θέματα του Δημοσίου Οικονομικού
Δικαίου. Αναλύονται εις βάθος από νομική σκοπιά η σχέση ΣυντάγματοςΟικονομίας και η σχέση Δημόσιας Διοίκησης-Οικονομίας
Η απόκτηση των εξειδικευμένων αυτών γνώσεων είναι απαραίτητη για την ανάλυση
των θεμάτων που σχετίζονται αφενός άμεσα με το ουσιαστικό περιεχόμενο των
οικονομικών ελευθεριών που κατοχυρώνει το Σύνταγμα καθώς και με την άσκησή
τους και τους δικαιούχους τους και αφετέρου με την παρέμβαση της δημόσιας
διοίκησης και των οργάνων της στο πεδίο της οικονομίας.
Στο πλαίσιο του μαθήματος οι φοιτητές θα εμβαθύνουν :
Στις βασικές έννοιες του Συνταγματικού Δικαίου και του Διοικητικού Δικαίου με
έμφαση στον καθορισμό της έννοιας και του ρυθμιστικού αντικειμένου του
Δημοσίου Οικονομικού Δικαίου ως ειδικού κλάδου του Δημοσίου Δικαίου.
Στις θεμελιώδεις αρχές που συγκροτούν το «οικονομικό» Σύνταγμα και αφορούν
ειδικότερα την άσκηση των οικονομικών ελευθεριών, το δικαίωμα στην ιδιοκτησία,
το δικαίωμα στην εργασία.
Στις γενικές αρχές που διέπουν τη δράση της δημόσιας διοίκησης
Στους κανόνες που αφορούν την παρέμβαση των αρμοδίων οργάνων της δημόσιας
διοίκησης στο πεδίο της οικονομίας
Στους κανόνες που διέπουν την κατάρτιση και εκτέλεση του προϋπολογισμού του
κράτους
Στα νομικά ζητήματα που συνδέονται με τις δημόσιες συμβάσεις που αποτελούν
βασικό εργαλείο άσκησης οικονομικής-αναπτυξιακής πολιτικής κάθε κράτους
Έχοντας εμβαθύνει στα παραπάνω ειδικά νομικά ζητήματα, οι φοιτητές θα έχουν τη
δυνατότητα, ως διοικητικά στελέχη υψηλής εξειδίκευσης, να καλύπτουν συμβουλευτικά
τους πελάτες τους στα συγκεκριμένα πεδία ή να ασχολούνται επιστημονικά και ερευνητικά

με σχετικά θέματα.

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων
τεχνολογιών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Λήψη αποφάσεων

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας
και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Αυτόνομη εργασία
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Ομαδική εργασία
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

1.Λήψη αποφάσεων.
2.Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις.
3.Σεβασμός στην διαφορετικότητα και πολυπολιτισμικότητα.
4.Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε
θέματα φύλου.
5.Σχεδιασμός και διαχείριση έργων.
6.Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης.
7. Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ι. Εισαγωγή στο Δημόσιο Δίκαιο
•

Έννοια Δημοσίου Δικαίου

•

Κλάδοι Δημοσίου Δικαίου

•

Συνταγματικό Δίκαιο – Έννοια και Αντικείμενο

•

Διοικητικό Δίκαιο – Αντικείμενο ρύθμισης

•

Δημόσιο Οικονομικό Δίκαιο - Ορισμός

ΙΙ. Σύνταγμα και Οικονομία
•

Το Σύνταγμα ως Θεμελιώδης Νόμος του Κράτους

•

Οι Θεμελιώδεις Αρχές του «Οικονομικού» Συντάγματος

•

Η Οικονομική Ελευθερία
-

Η επαγγελματική Ελευθερία

-

Η Επιχειρηματική Ελευθερία

-

Η Ελευθερία των Συμβάσεων

-

Η Ελευθερία του Ανταγωνισμού

-

Η Ελευθερία κερδοσκοπικών Ενώσεων

•

Περιορισμοί στην άσκηση της Οικονομικής Ελευθερίας

•

Το Δικαίωμα στην Ιδιοκτησία

•

Το Δικαίωμα στην Εργασία

•

Η Αρχή της Ισότητας

ΙΙΙ. Δράση της Δημόσιας Διοίκησης και Οικονομία
•

Έννοια της Δημόσιας Διοίκησης

•

Αρχές Δράσης Δημόσιας Διοίκησης

•

Τα Διοικητικά Όργανα: Έννοια και Διακρίσεις

•

Τα Όργανα διαμόρφωσης και άσκησης πολιτικών στο πεδίο της Οικονομίας

•

-

Τα Όργανα της Κεντρικής Διοίκησης

-

Τα Όργανα της Περιφερειακής Διοίκησης

-

Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης

-

Ο ρόλος των Ανεξάρτητων Αρχών

Νομικά Μέσα Παρέμβασης της Δημόσιας Διοίκησης στο πεδίο της Οικονομίας

IV. Στοιχεία Δημοσιονομικού Δικαίου
V. Οι Δημόσιες Συμβάσεις
VI. Το Καθεστώς των Κρατικών Ενισχύσεων

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως
εκπαίδευση κ.λπ.

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία
με τους φοιτητές

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται αναλυτικά
μέθοδοι διδασκαλίας.

ο

τρόπος

Ανάλογα με την απόφαση της ΣΕΜΣ το μάθημα μπορεί
να προφέρεται με μεθόδους εξ’ αποστάσεως
εκπαίδευσης
Χρήση σύγχρονων μεθόδων διδασκαλίας και εξ’
αποστάσεως εκπαίδευσης (google/classroom)
Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της
ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class
Δραστηριότητα

και

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση,
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση
βιβλιογραφίας,
Φροντιστήριο,
Πρακτική
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό
Εργαστήριο,
Διαδραστική
διδασκαλία,
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών,
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου

Διαλέξεις

60

Εκπόνηση εργασιών

40

Ασκήσεις πράξης

20

Αυτοτελής Μελέτη

30

Σύνολο Μαθήματος

150

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή
για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και
οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του
ECTS

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

Ι. Γραπτή τελική εξέταση (60%) που περιλαμβάνει:
- Ερωτήσεις θεωρητικού περιεχομένου

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης,
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων,
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία,

- Θέματα κριτικής σκέψης
II. Δύο (2) Γραπτές Εργασίες (40%), σε θεματολογία

Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση,
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία,
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

συναφή με το γνωστικό αντικείμενο του μαθήματος

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα
από τους φοιτητές.

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Προτεινόμενη βιβλιογραφία:
•

Γέροντας Απόστολος, Δημόσιο Οικονομικό Δίκαιο, β’ έκδοση, εκδόσεις
Σάκκουλα, 2011.

•

Πλιάκος Αστέριος, Εισαγωγή στο Οικονομικό Δίκαιο, Νομική Βιβλιοθήκη,
2011.

•

Μπάρμπας Ν., Στοιχεία Δημοσιονομικού Δικαίου, Στ’ έκδοση, εκδόσεις
Σάκκουλα, 2016

•

Γέροντας Απόστολος,
Σάκκουλα, 2014.

•

Σπηλιωτόπουλος Επ., Εγχειρίδιο Διοικητικού Δικαίου – Τόμος Ι, 14η έκδοση,
Νομική Βιβλιοθήκη, 2011.

•

Δαγτόγλου Πρ., Γενικό Διοικητικό Δίκαιο, έβδομη έκδοση, εκδόσεις Σάκκουλα,
2015.

•

Τζέμος Β., Οργανωτικό Διοικητικό Δίκαιο, Νομική Βιβλιοθήκη, 2013.

•

Χρυσανθάκης Χ., Εισηγήσεις Συνταγματικού Δικαίου, Νομική Βιβλιοθήκη,
2007.

•

Καραγιάννης Β., Κρατικές Ενισχύσεις, Νομική Βιβλιοθήκη, 2006.

•

Ράικος Δ., Δίκαιο των Δημοσίων Συμβάσεων, εκδόσεις Σάκκουλα, 2016.

Επιτομή

Γενικού

Συναφή Επιστημονικά Περιοδικά:
1. Ελληνική Επιθεώρηση Ευρωπαϊκού Δικαίου
2. Θεωρία και Πράξη Διοικητικού Δικαίου
3. Εφαρμογές Δημοσίου Δικαίου
4. Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου

Διοικητικού

Δικαίου,

εκδόσεις

