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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

Μαρία Μενδρινού 

 

Σύντομη Περιγραφή 

Το μάθημα προσεγγίζει το φαινόμενο της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και της ΕΕ μέσα από το πρίσμα της 

ανάλυσης της δημόσιας πολιτικής.  

Εξετάζει τα κύρια πρότυπα διακυβέρνησης της ΕΕ και αναλύει τις κύριες διοικητικές διαδικασίες που 

συνδέονται με αυτά. Ειδικότερα εξετάζει τις διαδικασίες (α) συγκρότησης / διαμόρφωσης και (β) εφαρμογής 

/ υλοποίησης και εποπτείας / επιτήρησης των Ευρωπαϊκών πολιτικών. Επικεντρώνεται στη μελέτη της λήψης 

αποφάσεων στην ΕΕ (θεσμική διαδικασία και φορείς και όργανα) και τις παραμέτρους της υλοποίησης / 

εφαρμογής των Ευρωπαϊκών πολιτικών από τα κράτη μέλη και τις εθνικές διοικήσεις (υλοποίηση, εποπτεία / 

έλεγχος, όργανα, διαδικασίες).  

Το μάθημα δίνει ειδικό ενδιαφέρον στο ρόλο και τη σημασία των επιμέρους φορέων δράσης και των οργάνων 

που συμμετέχουν στις διαδικασίες αυτές (όργανα της ΕΕ, εθνικές κυβερνήσεις, εθνικές διοικήσεις, άλλοι 

φορείς, κά) όπως και στην εξέταση των ιδιαιτεροτήτων και των διαφοροποιήσεων που παρουσιάζουν οι 

επιμέρους τομείς πολιτικής της Ένωσης (όπως στις περιπτώσεις της εσωτερικής αγοράς, της πολιτικής 

ανταγωνισμού, της ΟΝΕ, των πολιτικών που διέπονται από την ΑΜΣ, κά.)  

Τέλος, το μάθημα πραγματεύεται τις πολιτικές διαστάσεις των διαδικασιών αυτών και τη σημασία τους για 

την Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, τη διατύπωση και αναδιατύπωση προτεραιοτήτων από τα θεσμικά όργανα και 

τους δρώντες και την ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού θεσμικού πλαισίου.  

 

Θεματικές Μαθήματος 

1. Το «περιεχόμενο» της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης: Οι πολιτικές της ΕΕ 

2. Στοιχεία και συνιστώσες μελέτης της Ευρωπαϊκής δημόσιας πολιτικής 

3. Πρότυπα διακυβέρνησης στην ΕΕ 

3.1. Η ΕΕ ως φορέας διαμόρφωσης πολιτικών. Λήψη αποφάσεων και διαδικασίες συγκρότησης 

Ευρωπαϊκών πολιτικών 

3.2. Η υλοποίηση των Ευρωπαϊκών πολιτικών: Διαδικασίες και φορείς δράσης 

3.3. Διαδικασίες ελέγχου της εφαρμογής / επιτήρησης – Προβλήματα συμμόρφωσης στην ΕΕ 

 

Διδακτικά Βοηθήματα: 

Μαραβέγιας, Ν. Ευρωπαϊκή Ένωση, (Αθήνα: Κριτική, 2016) 

Μούσης, Ν. Ευρωπαϊκή Ένωση, (Αθήνα: Παπαζήσης, 2015)  

 

Ιστότοπος της ΕΕ http://www.europa.eu 

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

Nugent, N. Πολιτική και Διακυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γ΄ έκδοση (Αθήνα: Σαββάλας, 2012) 

 

Τρόπος Αξιολόγησης 

Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου και υπολογισμός της παρουσίας στις συναντήσεις. 

Η συμμετοχή στο μάθημα συνίσταται καθώς το μάθημα συνδυάζει παραδόσεις με σεμιναρικού χαρακτήρα 

συζητήσεις στη βάση παρουσιάσεων επιστημονικών άρθρων και/ή κεφαλαίων από βιβλία.  
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