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Σύμφωνα με τον Οδηγό Σπουδών, το μάθημα αποσκοπεί στην εξοικείωση των φοιτητών με 
τις βασικές έννοιες και μεθόδους συγκριτικής ανάλυσης διοικητικών συστημάτων. 
Συγκεκριμένα αναλύονται οι έννοιες ανάπτυξη-υπανάπτυξη και εκσυγχρονισμός. Στη 
συνέχεια αναλύονται τα βασικά χαρακτηριστικά των πολιτικο-διοικητικών συστημάτων επι 
μέρους κρατών (HΠA, M. Bρετανία, Γαλλία, Γερμανία). Tα θέματα προσεγγίζονται από τη 
σκοπιά των σχέσεων Διοίκησης και Πολιτικής της οργάνωσης της δημοσιοϋπαλληλίας, των 
σχέσεων μεταξύ κεντρικών και περιφερειακών υπηρεσιών, των διαφόρων βαθμών 
συγκέντρωσης και αποκέντρωσης, των συστημάτων τοπικής αυτοδιοίκησης, των σχέσεων 
διοίκησης και οικονομίας και διοίκησης και κοινωνίας. 
 
Οι βασικές θεματικές ενότητες είναι οι εξής: 

 Η συγκριτική προσέγγιση (μέθοδοι και τεχνικές) 
 Τα εκλογικά συστήματα  
 Ομάδες συμφερόντων και συστήματα διαμεσολάβησης 
 Ομοσπονδιακά και ενιαία συστήματα διακυβέρνησης 
 Γερμανία – ΗΠΑ 
 Η νομοπαρασκευαστική διαδικασία  (νομοθετικά σώματα και 

κατανομή αρμοδιοτήτων) 
 Η εκτελεστική εξουσία 
 Τα πολιτικά κόμματα (θεσμοποίηση- οργάνωση – τυπολογία)  
 Συντάγματα και νομικό πλαίσιο, δικαστικός έλεγχος και 

συνταγματικά δικαστήρια 
 Η γραφειοκρατία  
 Τοπική και περιφερειακή διοίκηση 
 Η διαδικασία διαμόρφωσης και υλοποίησης πολιτικών 
 Γαλλία, Ιταλία, Βρετανία 

 
 
Η ύλη καλύπτεται  από τα εξής συγγράμματα 
Α’ σύγγραμμα 
 Από τον τόμο των Rod Hague, Martin Harrop, Συγκριτική Πολιτική και Διακυβέρνηση, 

2005, εκδ. Κριτική, σελ.135-164, και τα μέρη ΙΙΙ και ΙV 

 Από τον τόμο του J. A. Chandler, Δημόσια Διοίκηση – Συγκριτική Ανάλυση, , 2003, εκδ. 

Παπαζήση τα κεφάλαια για τα διοικητικά συστήματα της Βρετανίας (2), Γαλλίας (3), 

Γερμανίας (4), Ιταλίας (6), και ΗΠΑ (9).   

Ή εναλλακτικά,Β’ σύγγραμμα 
 
 Από το Α΄ τόμο του Yves Meny , Συγκριτική Πολιτική, εκδόσεις Παπαζήση, 1995: τα 

κεφάλαια 2, 3 4, 5 και 6. 
 Από τον τόμο του J. A. Chandler, Δημόσια Διοίκηση – Συγκριτική Ανάλυση, , 2003, εκδ. 

Παπαζήση τα κεφάλαια για τα διοικητικά συστήματα της Βρετανίας (2), Γαλλίας (3), 
Γερμανίας (4), Ιταλίας (6), και ΗΠΑ (9).   

 

 


