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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

 

 

 

Συναντήσεις Μαθήματος: Δευτέρα 14:15-17:00, Αίθουσα 106 & 

 Πέμπτη 15:15-16:00, Αίθουσα 339 (ομάδες) 

 

Ώρες Γραφείου: Δευτέρα 17:30-18:30 &  

Παρασκευή 16:00-17:00 

Γραφείο: Ανδρούτσου 150, Γραφείο 101 

Διεύθυνση e-mail: mmen23@otenet.gr 

 

 

 

 

Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση: Θεσμική, Πολιτική και Οικονομική 

Συγκρότηση της Ε.Ε. 

 
Διδάσκουσα: Μαρία Μενδρινού 

 

 

Σκοπός - Περιγραφή: 

Σκοπός του μαθήματος είναι η συνεκτική παρουσίαση της θεσμικής, πολιτικής και 

οικονομικής συγκρότησης της ΕΕ μέσα από την εξέταση των κύριων διαστάσεων και 

παραμέτρων που διέπουν την οργάνωση και λειτουργία της ΕΕ, την δυναμική εξέλιξής 

της από την ίδρυση της πρώτης Ευρωπαϊκή Κοινότητας μέχρι σήμερα και τις αλλαγές 

που έχουν συντελεστεί. Επιχειρεί με συστηματικό τρόπο τόσο συνθετικά όσο και 

αναλυτικά να παρουσιάσει τα όργανα, τις διαδικασίες και τους δρώντες (σε υπερεθνικό 

και εθνικό επίπεδο) που διαρθρώνουν το θεσμικό πλαίσιο και υποστηρίζουν την 

λειτουργία του ιδιότυπου (sui generis) πολιτικού συστήματος που έχει διαμορφωθεί 

στην ΕΕ. Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών/τριών με το πολιτικό 

σύστημα της ΕΕ, με την εξέλιξης του φαινομένου της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, με 

την ανάπτυξη του θεσμικού πλαισίου και των διαδικασιών συγκρότησης και της 

υλοποίησης των πολιτικών, με τις κύριες θεωρητικές προσεγγίσεις της Ευρωπαϊκής 

ολοκλήρωσης καθώς και με τη συνάφεια μεταξύ θεσμικής ανάπτυξης στην ΕΕ και 

ανάπτυξης των κύριων Ευρωπαϊκών πολιτικών, όπως και μεταξύ πολιτικοθεσμικών 

εξελίξεων και οικονομίας.  

 

Κύριες Θεματικές Ενότητες: 

 Εισαγωγικά 

 Οι αφετηρίες της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Η πορεία της Ευρωπαϊκής 

ολοκλήρωσης μέχρι σήμερα 

 Η εξέλιξη της θεσμικής συγκρότησης της ΕΕ – Από την ιδρυτική Συνθήκη της 

Ρώμης στη Συνθήκη της Λισαβόνας. Αναθεωρήσεις και θεσμικές εξελίξεις. 

 Το πολιτικό σύστημα της ΕΕ – όργανα, διαδικασίες, δρώντες, λειτουργία 

 Πρότυπα διακυβέρνησης στην ΕΕ 

 Κύριες Ευρωπαϊκές πολιτικές και οικονομία 

 Συμπερασματικά: Ζητήματα πολιτικής, οικονομίας και θεσμικής συγκρότησης 

στην ΕΕ 
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Κύρια Βοηθήματα: 

- Nugent, N. 2012. Πολιτική και Διακυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γ΄ έκδοση. 

Αθήνα: Σαββάλας. 

- Μαραβέγιας, Ν. επιμ. 2016. Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση. Αθήνα: Κριτική. 

 

Άλλα Βοηθήματα (internet): 

- www.europa.eu (επίσημος ιστότοπος της ΕΕ) 

- http://www.europedia.moussis.eu/books/Book_2/   

 

Τρόπος Αξιολόγησης: 

Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου. Η επίδοση στις τρείς σεμιναριακές ασκήσεις 

κατά τη διάρκεια του εξαμήνου υπολογίζεται στον τελικό βαθμό στην περίπτωση που 

είναι πάνω από τη βάση (5 – πέντε). 
 

 

http://www.europa.eu/
http://www.europedia.moussis.eu/books/Book_2/

