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 Περιγραφή Μαθήματος 

Η διοίκηση των τοπικών υποθέσεων και η εφαρμογή των πολιτικών που ακολουθεί, 

πραγματοποιείται με τη συνεργασία του πολιτικού και υπηρεσιακού προσωπικού. Η 

στελέχωση των Υπηρεσιών των οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, πρώτου και 

δεύτερου βαθμού, ακολουθεί τις διατάξεις του δημοσίου, αν και ελέγχεται η 

αποτελεσματικότητα της εφαρμογής κοινών διατάξεων για τη συγκρότηση του 

σώματος των δημοσίων και των δημοτικών υπαλλήλων. Η φύση των υποθέσεων της 

τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά και διοικητικές δυσχέρειες, οδηγεί την τοπική 

αυτοδιοίκηση σε εναλλακτικές μορφές διοίκησης και οργάνωσης των υποθέσεών της, 

οι οποίες συνεπάγονται διοικητικές και δημοσιονομικές μεταβολές στη λειτουργία 

τους. 

Η Ελληνική Δικαιοσύνη και το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής ́ Ένωσης, έχουν επιληφθεί 

υποθέσεων, κυρίως επί ζητημάτων αναγκαιότητας αναθέσεων δημοτικών και 

δημοσίων δραστηριοτήτων προς τρίτους, αλλά και με το καθεστώς των ενταγμένων 

στις διοικητικές ενότητες προσωπικού, αναφορικά με την προς τρίτους ανάθεση 

αρμοδιοτήτων. 

 

Περιεχόμενο Μαθήματος 

1. Η συμβατική άσκηση δημόσιας πολιτικής 

2. Δημόσια Προβλήματα 

3. Δημόσιες Συμβάσεις 

4. Μορφές κρατικής παρέμβασης 

5. Συμβάσεις παραχώρησης 

6. Επιχειρηματικότητα και συνεργασίες της τοπικής αυτοδιοίκησης 

7. Προγραμματικές Συμβάσεις-Διαδημοτικές/Διαβαθμηδικές Συνεργασίες-Διεθνείς 

Συνεργασίες 

8. Πειθαρχικό δίκαιο και η ευθύνη των τρίτων 

9. Οι συμβάσεις έργου και η θέση της Ελληνικής Δικαιοσύνης  

10. Κριτήρια παραχώρησης αρμοδιοτήτων της τοπικής αυτοδιοίκησης 

11. Η θέση του Ελεγκτικού Συνεδρίου στην άσκηση συμβασιακών πολιτικών 

12. Η νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

13. Μελέτη περιπτώσεων. 
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