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Περιγραφή Μαθήματος

Η τοπική αυτοδιοίκηση έχει εξουσίες, οι οποίες εδράζονται στις διατάξεις του
Συντάγματος απευθείας, και ασκεί δημόσιες πολιτικές αντίστοιχες με τις πολιτικές της
Κεντρικής Διοίκησης. Οι τομείς αρμοδιοτήτων της, οι οποίοι, ενδεικτικά, ρυθμίζονται
από τον κοινό νομοθέτη περιλαμβάνουν υποθέσεις, τις οποίες η αυτοδιοίκηση
οργανώνει και διοικεί με ίδια μέσα. Σε επίπεδο τοπικών και περιφερειακών Αρχών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, προτείνεται η αυτοδιοίκηση να αποτελέσει ένα μοντέλο
διοίκησης, δεδομένου ότι, οι πολιτικές που ασκεί είναι πολυδιάστατες. Στο κύκλο
αρμοδιοτήτων της τοπικής αυτοδιοίκησης περιλαμβάνονται πολιτικές ενέργειας,
μεταφορών,

περιβάλλοντος,

εγκληματικότητας,

κοινωνικής

προστασίας

και

αλληλεγγύης, οι οποίες σε κεντρικό επίπεδο, διοικούνται από διακριτά όργανα.
Στόχος του μαθήματος είναι να αποκτήσουν γνώσεις οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και
φοιτήτριες, ώστε η θεωρητική κατάρτιση σε συνδυασμό με την επαγγελματική
εμπειρία, να εμβαθύνουν στην έρευνα των πολιτικών που ασκεί η τοπική
αυτοδιοίκηση, λαμβανομένων υπόψη και των ευρωπαϊκών πολιτικών, στις οποίες
οφείλει να προσαρμόζεται, ώστε να προσφέρουν στην οργάνωση και διοίκηση της
τοπικής αυτοδιοίκησης τις γνώσεις του προς το γενικότερο δημόσιο συμφέρον και το
συμφέρον της κοινωνίας.

Από τις πολιτικές που ασκεί η τοπική αυτοδιοίκηση δίδεται έμφαση στο μάθημα αυτό
στις

πολιτικές

Ανάπτυξης,

Περιβάλλοντος,

Απασχόλησης,

Μετανάστευσης,

Κοινωνικής Προστασίας και Πολιτισμού.
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περιορισμοί κατά την ελληνική νομοθεσία
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13. Μελέτη Περιπτώσεων

Ενδεικτική Βιβλιογραφία
Δεκλερής Μιχαήλ, (2005) Περιβάλλον και Κοινωνία, Μύθοι και πραγματικότητα,
εκδόσεις Gutenberg-Γιώργος & Κώστας Δαρδανός

Kοντιάδης, Ξ. (2006), «Η δικτύωση των κοινωνικών υπηρεσιών και ο ρόλος της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη», Αθήνα.
Kazepov, Y. (2008), The subsidiarization of social policies: actors, processes and
impacts. Some reflections of the Italian case from a European perspective” European
Societies,
Λαδιάς Χρήστος, (2014), Ειδικά Θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Παπαζήσης
Λαδή Στέλλα, Νταλάκου Π. βασιλική, 2010, Ανάλυση Δημόσιας Πολιτικής, εκδόσεις
Παπαζήση
Α. Μακρυδημήτρης- Μ-Η Πραβίτα (2013): Δημόσια Διοίκηση, Εκδόσεις Σάκκουλα
Νομικός Οδηγός για το περιβάλλον, WWF Συνήγορος του Πολίτη, Αθήνα 2009

Μέντης Κωνσταντίνος,(2007) : Πολιτιστική Διαχείριση και Πολιτιστική Πολιτική,
Πανεπιστημιακές και Πολιτισμικές Εκδόσεις Μέντη

Καλλιόπη

Σπανού,

(2010)Δημόσιες

πολιτικές

στην

Ελλάδα.

Όψεις

και

αντιφάσεις,(επιμ.) Εκδόσεις Παπαζήση.
Α.Τριανταφυλλοπούλου,(2008):
αυτοδιοίκησης, Σ.I.Ζαχαρόπουλος

Οι

επιχειρήσεις

των

οργανισμών

τοπικής

