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1. ΕΙΑΓΩΓΗ 

Θ ςυμμετοχι τθσ Ελλάδασ ςτθ διαδικαςία τθσ Ευρωπαϊκισ ολοκλιρωςθσ ζχει 

επιβάλει τθν αναδιάταξθ των εγχϊριων δομϊν και κεςμικϊν πλαιςίων παραγωγισ 

και υλοποίθςθσ δθμόςιασ πολιτικισ, αςκϊντασ ζντονεσ πιζςεισ προςαρμογισ τόςο 

ςτο περιεχόμενο όςο και ςτον τρόπο αυτόν κακ’ αυτόν παραγωγισ πολιτικισ. Θ 

δθμόςια διοίκθςθ ζρχεται ςε κακθμερινι διάδραςθ με το Ευρωπαϊκό επίπεδο 

παραγωγισ πολιτικισ, ςυμμετζχοντασ ςτθ διαδικαςία διαμόρφωςθσ αλλά και 

καλοφμενθ να εφαρμόςει τισ εν λόγω πολιτικζσ. Για τθν όςο το δυνατόν πιο 

επιτυχθμζνθ ανταπόκριςθ ςτισ μείηονεσ προκλιςεισ που ςυνεπάγεται θ ςυμμετοχι 

τθσ χϊρασ ςτθν ενοποιθτικι διαδικαςία απαιτείται, πζραν των υπολοίπων δομικϊν 

αλλαγϊν, και μια διαρκισ και ςτοχευμζνθ εκπαίδευςθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ 

τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ. Υτθν κατεφκυνςθ αυτι ςυμβάλλει θ Εκνικι Υχολι 

Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ (ΕΥΔΔΑ) μζςω των προγραμμάτων ςπουδϊν 

που προετοιμάηουν τθν ανϊτερθ δθμοςιοχπαλλθλία τθσ χϊρασ για τισ απαιτιςεισ 

των κζςεων και τα κακικοντα που κα κλθκοφν να αναλάβουν.      

Θ παροφςα μελζτθ, θ οποία ζχει εκπονθκεί ςτο πλαίςιο του 12ου 

Χρθματοδοτικοφ πρωτοκόλλου του Εκνικοφ Μζντρου Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και 

Αυτοδιοίκθςθσ (ΕΜΔΔΑ) και τθσ ΑΔΕΔΧ – Μοινωνικοφ Σολφκεντρου, ςτοχεφει ςτθν 

αποτφπωςθ του Ευρωπαϊκοφ προςανατολιςμοφ του Σρογράμματοσ Υπουδϊν τθσ 

Υχολισ διαχρονικά, καταγράφοντασ και αναλφοντασ το βακμό που θ εκπαίδευςθ 

των επιτελικϊν ςτελεχϊν τθσ ελλθνικισ δθμόςιασ διοίκθςθσ εντόσ τθσ ΕΥΔΔΑ 

ςυμβάλλει ςτθν εξοικείωςθ των ςτελεχϊν αυτϊν με τισ Ευρωπαϊκζσ δομζσ και 

τρόπουσ παραγωγισ και άςκθςθσ δθμόςιασ πολιτικισ. Θ εκπαίδευςθ αυτι ζχει, 

προφανϊσ, πολλαπλαςιαςτικό χαρακτιρα για τθ δθμόςια διοίκθςθ, δεδομζνου ότι 

τα ςτελζχθ διαχζουν τισ ςχετικζσ γνϊςεισ που αποκτοφν εντόσ τθσ Υχολισ ςτθν 

ευρφτερθ Δθμόςια Διοίκθςθ, ςυμβάλλοντασ με τθ ςειρά τουσ ςτθν εξοικείωςθ του 

ςυνόλου των δθμοςίων υπαλλιλων με κζματα που άπτονται τθσ παραγωγισ και 

διαχείριςθσ τθσ δθμόςιασ πολιτικισ ςε Ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Φο επιδιωκόμενο αποτζλεςμα και θ χρθςιμότθτα τθσ εν λόγω μελζτθσ είναι 

διπλι: πρϊτον, θ διαχρονικι καταγραφι των τμθμάτων των Σρογραμμάτων 
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Υπουδϊν που λειτουργοφν προσ τθν κατεφκυνςθ αυτι κα δθμιουργιςει μια βάςθ 

αναφοράσ και κα απεικονίςει για πρϊτθ φορά το μζγεκοσ και τθν ζκταςθ τθσ 

ςχετικισ προςπάκειασ εκπαίδευςθσ από τθ Υχολι. Υτθ βάςθ τθσ καταγραφισ αυτισ 

εξάγονται χριςιμα ςυμπεράςματα για τθν φπαρξθ ι όχι τάςεων εμπλουτιςμοφ και 

ενίςχυςθσ τθσ παρεχόμενθσ εκπαίδευςθσ και επιχειρείται θ ςφνδεςθ και ερμθνεία 

των τάςεων αυτϊν με τθν ευρφτερθ ποιότθτα και βάκοσ των ςχζςεων τθσ χϊρασ 

μασ με το Ευρωπαϊκό οικοδόμθμα. Σροσ τθν κατεφκυνςθ αυτι, ςυμπλθρωματικό 

υλικό, πζραν τθσ αποτφπωςθσ του ςχετικοφ ρόλου-περιεχομζνου των 

Σρογραμμάτων, αντλείται από μια ςειρά ςυνεντεφξεων που ζγιναν από τθν 

ερευνθτικι ομάδα με διατελζςαντεσ Γενικοφσ Γραμματείσ / Σροζδρουσ του ΕΜΔΔΑ, 

Διευκυντζσ τθσ ΕΥΔΔΑ, μζλθ του Διοικθτικοφ και Επιςτθμονικοφ Υυμβουλίου του 

ΕΜΔΔΑ, Χπεφκυνουσ Υπουδϊν και Ζρευνασ και εξωτερικοφσ εμπειρογνϊμονεσ / 

ςυνεργάτεσ τθσ ΕΥΔΔΑ κατά τθ διαδικαςία ςχεδιαςμοφ των προγραμμάτων 

ςπουδϊν. Δεφτερον, από τθ μελζτθ κα προκφψει προςτικζμενθ αξία ωσ προσ τθν 

αποτελεςματικότθτα τθσ εκπαίδευςθσ αυτισ. Δθλαδι, βαςικό μζλθμα τθσ Υχολισ 

και τθσ ςτοχοκεςίασ τθσ δεν (οφείλει να) είναι θ αρικμθτικι και ποςοτικι μονάχα 

αναβάκμιςθ του ςυγκεκριμζνου μζρουσ των Σρογραμμάτων Υπουδϊν αλλά και θ 

ποιοτικι του αξιολόγθςθ ωσ προσ το αν όντωσ επιτυγχάνεται μζςω των διδαχκζντων 

μακθμάτων θ εξοικείωςθ των μελλοντικϊν επιτελικϊν ςτελεχϊν τθσ Δθμόςιασ 

Διοίκθςθσ με το Ευρωπαϊκό γίγνεςκαι. Για το δεφτερο αυτό επιδιωκόμενο 

αποτζλεςμα, θ ερευνθτικι ομάδα απευκφνκθκε ςτουσ αποφοίτουσ τθσ Υχολισ, 

ηθτϊντασ τουσ να αξιολογιςουν το ςχετικό τμιμα τθσ εκπαίδευςθσ που ζλαβαν. 

Θ μελζτθ αρκρϊνεται ςε οκτϊ διακριτά μζρθ. Ξετά τθν ειςαγωγι, ςτθ 

δεφτερθ ενότθτα επεξθγείται ο ερευνθτικόσ ςχεδιαςμόσ και θ ακολουκοφμενθ 

μεκοδολογία. Θ τρίτθ ενότθτα ςταχυολογεί από τθν ευρφτερθ βιβλιογραφία τα 

βαςικά και πιο ςχετικά ευριματα περί μθχανιςμϊν μεταφοράσ και διάχυςθσ ιδεϊν 

και πιζςεων προςαρμογισ, δεδομζνου ότι ο ςχεδιαςμόσ του Σρογράμματοσ 

Υπουδϊν τθσ ΕΥΔΔΑ δεν λαμβάνει χϊρα ςε κενό αλλά επθρεάηεται από ευρφτερεσ 

κοινωνικζσ δυναμικζσ και διεργαςίεσ. Θ τζταρτθ ενότθτα παρζχει το αναγκαίο 

υπόβακρο για τθν ίδρυςθ και λειτουργία τθσ Υχολισ, διατρζχοντασ τθν 

περιοριςμζνθ ςχετικι βιβλιογραφία. Θ πζμπτθ ενότθτα εςτιάηει ςτο ςχεδιαςμό των 
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Σρογραμμάτων Υπουδϊν τθσ Υχολισ και καταγράφει τα ευριματα από τθ μελζτθ 

τουσ, ενϊ θ ζκτθ αναλφει τα ευριματα από τθν ζρευνα που ζγινε ςτουσ απόφοιτουσ 

τθσ Υχολισ. Θ ζβδομθ ενότθτα παρουςιάηει εν ςυντομία τα αποτελζςματα των θμι-

δομθμζνων ςυνεντεφξεων. Φζλοσ, θ μελζτθ ολοκλθρϊνεται με μια ςφνοψθ των 

ευρθμάτων και τθ διατφπωςθ οριςμζνων βαςικϊν προτάςεων πολιτικισ για το 

μελλοντικό ςχεδιαςμό του Σρογράμματοσ Υπουδϊν και ιδιαίτερα του Ευρωπαϊκοφ 

προςανατολιςμοφ του.  

Θ μελζτθ ςυντάχκθκε από ερευνθτικι ομάδα αποτελοφμενθ από τον 

Αναπλθρωτι Μακθγθτι του Ρικονομικοφ Σανεπιςτθμίου Ακθνϊν, Υπφρο 

Ξπλαβοφκο, που διετζλεςε και ςυντονιςτισ τθσ ομάδασ, τθν Επίκουρθ Μακθγιτρια 

του Σαντείου Σανεπιςτθμίου, Υτζλλα Ναδι, τον Δρ. Υαράντθ Μουγιοφ, Ειδικό 

Επιςτθμονικό Σροςωπικό του ΕΜΔΔΑ, τθ Δρ. Ξαντϊ Ναμπροποφλου, Ειδικό 

Επιςτθμονικό Σροςωπικό του ΕΜΔΔΑ,  και τθν κα Ακθνά Υπακουρι, Αναπλθρϊτρια 

Διευκφντρια τθσ ΕΥΔΔΑ. Μάκε μζλοσ τθσ ομάδασ είχε διακριτό ρόλο ςτθ ςυλλογι, 

καταγραφι και ανάλυςθ του ςχετικοφ υλικοφ όπωσ επίςθσ και ςτθ ςυγγραφι του 

τελικοφ κειμζνου. Υτθν ομάδα ςυμμετείχε ωσ αξιολογθτισ ο Αναπλθρωτισ 

Μακθγθτισ του Σαντείου Σανεπιςτθμίου Αργφρθσ Σαςςάσ. 

Υτο πλαίςιο τθσ ςυλλογικισ προςπάκειασ που ζγινε, θ ερευνθτικι ομάδα κα 

ικελε να εκφράςει τισ ευχαριςτίεσ τθσ ςτθν Σρόεδρο του ΕΜΔΔΑ, κα Ιφιγζνεια 

Μαμτςίδου, και τθ Διευκφντρια τθσ ΕΥΔΔΑ, κα Πανκίππθ Δθμθτροφλια, για τθ 

ςτιριξι τουσ κατά τθ διάρκεια εκπόνθςθσ τθσ μελζτθσ, τουσ πρϊθν Γενικοφσ 

Γραμματείσ / Σροζδρουσ του ΕΜΔΔΑ, Διευκυντζσ τθσ ΕΥΔΔΑ, μζλθ του Διοικθτικοφ 

και Επιςτθμονικοφ Υυμβουλίου και Χπεφκυνουσ Υπουδϊν και Ζρευνασ, οι οποίοι 

διζκεςαν απλόχερα το χρόνο τουσ για μια ςε βάκοσ ςυηιτθςθ περί του ςχεδιαςμοφ 

και περιεχομζνου των Σρογραμμάτων Υπουδϊν, το Διοικθτικό Υυμβοφλιο του 

Υυλλόγου Αποφοίτων τθσ Υχολισ (ΕΟΑΣ) για τθ βοικεια του ςτθν διεξαγωγι τθσ 

ζρευνασ και όλουσ τουσ αποφοίτουσ που ςυμμετείχαν ςε αυτιν. Ευχαριςτίεσ 

οφείλονται επίςθσ ςτον Μακθγθτι κ. Αργφρθ Σαςςά, ο οποίοσ ςυνειςζφερε ωσ 

αξιολογθτισ ςτθν παροφςα μελζτθ, παρζχοντασ κατευκφνςεισ και επιςτθμονικι και 

πρακτικι ςυνδρομι ςτο ζργο τθσ ομάδασ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ μελζτθσ. 
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2. ΧΕΔΙΑΜΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΤΝΑ 

Ξε βάςθ τθ ςτοχοκεςία τθσ μελζτθσ, διαμορφϊκθκε μια ερευνθτικι ςτρατθγικι με 

δφο βαςικοφσ άξονεσ, οι οποίοι εξελίχκθκαν ςε τρία διακριτά ςτάδια. Ρι δφο άξονεσ 

αυτοί είναι από τθ μία μεριά θ καταγραφι του περιεχομζνου Ευρωπαϊκοφ 

προςανατολιςμοφ εντόσ των Σρογραμμάτων Υπουδϊν τθσ Υχολισ διαχρονικά και ο 

τρόποσ διαμόρφωςισ τουσ και από τθν άλλθ, θ ποςοτικι και ποιοτικι αξιολόγθςθ 

του περιεχομζνου αυτοφ από τουσ αποφοίτουσ τθσ Υχολισ. Ξια επιμζρουσ 

ερευνθτικι πτυχι που ωσ τρίτθ διάςταςθ διατρζχει και τροφοδοτεί και τουσ δφο 

παραπάνω άξονεσ είναι θ καταγραφι επί των κεμάτων αυτϊν των απόψεων 

ανκρϊπων με άμεςθ εμπλοκι ςτθ διοίκθςθ τθσ Υχολισ από τθν αρχι λειτουργίασ 

τθσ, οι οποίοι μποροφν να παρακζςουν τθν προςωπικι τουσ εμπειρία και 

αξιολόγθςθ του εν λόγω προςανατολιςμοφ, καλφπτοντασ κενά και ςυμπλθρϊνοντασ 

το υπόλοιπο ερευνθτικό υλικό.  

Χρονικά, θ μελζτθ εξελίχκθκε ςε διάςτθμα ζξι μθνϊν, με παράλλθλθ 

διερεφνθςθ και ανάλθψθ ερευνθτικισ δράςθσ και ςτουσ δφο προαναφερκζντεσ 

άξονεσ. Υτο πρϊτο ςτάδιο, θ ερευνθτικι ομάδα περιςυνζλεξε ό,τι ςχετικό με τθ 

λειτουργία τθσ Υχολισ βιβλιογραφικό υλικό υπάρχει, εν αναμονεί και τθσ 

ολοκλιρωςθσ ψθφιοποίθςθσ των Σρογραμμάτων Υπουδϊν τθσ Υχολισ. Φα 

αποτελζςματα τθσ βιβλιογραφικισ ζρευνασ είναι πενιχρά. Θ ιςχνι βιβλιογραφικι 

βάςθ τθσ μελζτθσ περιλαμβάνει ζναν πολφ μικρό αρικμό μελετϊν εςτιαςμζνων 

αποκλειςτικά ςτθ Υχολι (Σαποφλιασ et al. 2002, 2005; Σαςςάσ και Φςζκοσ 2004; 

Υωτθρόπουλοσ 1999, Ξακρυδθμιτρθσ 1996), γεγονόσ που από μόνο του 

αναδεικνφει ζνα ερευνθτικό κενό και ζνα ζλλειμμα γνϊςθσ ωσ προσ το modus 

operandi τθσ Υχολισ. Θ ολοκλιρωςθ τθσ ψθφιοποίθςθσ των Σρογραμμάτων 

επζτρεψε τθ μετάβαςθ ςτο δεφτερο ςτάδιο, όπου και εκκίνθςε θ καταγραφι των 

ςχετικϊν πλθροφοριϊν που ιταν δυνατόν να αντλθκοφν από κάκε Σρόγραμμα. 

Σαράλλθλα, θ ερευνθτικι ομάδα προχϊρθςε ςτθ διαμόρφωςθ και αποςτολι του 

ερωτθματολογίου προσ τουσ απόφοιτουσ τθσ Υχολισ και οργάνωςε τθ ςειρά των 
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ςυνεντεφξεων που πρόςκεςαν επιπλζον υλικό. Φο τρίτο ςτάδιο αφοροφςε τθ 

ςφνκεςθ των ευρθμάτων και τθν παραγωγι του τελικοφ κειμζνου τθσ μελζτθσ.      

Από τα παραπάνω προκφπτει ότι θ μελζτθ ςτθρίηεται, πζραν τθσ 

περιοριςμζνθσ ςχετικισ βιβλιογραφίασ, ςε τρεισ πρωτογενείσ πθγζσ δεδομζνων και 

πλθροφοριϊν, δθλαδι ςτα Σρογράμματα Υπουδϊν από τθν ίδρυςθ τθσ Υχολισ 

μζχρι το 2018 (Υειρά Αϋ ζωσ ΜΕ’), ςτα ερωτθματολόγια που ςυμπλιρωςαν οι 

απόφοιτοι τθσ Υχολισ και ςε ςυνεντεφξεισ με πρόςωπα που ζχουν ιδία πείρα και 

εικόνα τθσ λειτουργίασ τθσ Υχολισ και του τρόπου διαμόρφωςθσ των εκπαιδευτικϊν 

προγραμμάτων. Υτισ επόμενεσ υποενότθτεσ του δεφτερου κεφαλαίου, κα 

παρουςιαςτοφν περιςςότερεσ λεπτομζρειεσ για κακεμία από τισ τρεισ αυτζσ 

πρωτογενείσ πθγζσ. Θ ανάλυςθ των ευρθμάτων από τισ πθγζσ αυτζσ, ωςτόςο, κα 

ακολουκιςει ςτα κεφάλαια πζντε, ζξι και εφτά.   

 

2.1 Προγράμματα πουδϊν   

Θ καταγραφι του περιεχομζνου των Σρογραμμάτων Υπουδϊν για το ςφνολο των 

εκπαιδευτικϊν ςειρϊν τθσ ΕΥΔΔΑ αποτζλεςε τθ βαςικι (κεςμικι) ειςροι ωσ προσ τα 

εμπειρικά δεδομζνα τθσ μελζτθσ. Θ διαδικαςία ςυνάντθςε ςθμαντικά πρακτικά 

εμπόδια. Μφριο πρόβλθμα ιταν θ μθ-φπαρξθ, ςυγκεντρωτικά και ςε ενιαία μορφι, 

των Σρογραμμάτων τθσ Υχολισ, κακϊσ δεν τθροφνταν ςχετικό αρχείο με τα πλιρθ 

κείμενα. Ξε βάςθ αυτόν τον περιοριςμό, τα μζλθ τθσ ομάδασ ζργου ςυγκζντρωςαν 

πρϊτα τα υφιςτάμενα προγράμματα από το γραφείο τθσ Διευκφντριασ τθσ ΕΥΔΔΑ, 

το Φμιμα Υυντονιςμοφ Εκπαιδευτικοφ Ζργου τθσ ΕΥΔΔΑ και το φυςικό αρχείο τθσ 

Υχολισ. Εν ςυνεχεία, και με τθ ςυνδρομι του Φμιματοσ Διοικθτικισ και 

Εκπαιδευτικισ Χποςτιριξθσ τθσ ΕΥΔΔΑ1, αναηιτθςαν τα υπολειπόμενα 

προγράμματα ςτα Σρακτικά των ςυνεδριάςεων του Διοικθτικοφ Υυμβουλίου του 

ΕΜΔΔΑ, ανά τόμο, για τισ χρονολογίεσ που δεν καλφπτονταν από το υφιςτάμενο 

υλικό.  

                                                           
1
 Ευχαριςτίεσ οφείλονται ςτον προϊςτάμενο του Φμιματοσ Χ. Υταυράκογλου για τθ ςυνδρομι του 

ςτθν αναηιτθςθ και τον εντοπιςμό των Σρογραμμάτων Υπουδϊν προθγοφμενων ετϊν. 
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Ρ εντοπιςμόσ των Σρογραμμάτων Υπουδϊν ςε αυτιν τθ φάςθ ςυνάντθςε 

δυςκολίεσ, λόγω αφενόσ τθσ ζλλειψθσ οργανωμζνθσ καταγραφισ και αφετζρου τθσ 

ενςωμάτωςισ τουσ ςε διαφορετικά ςθμεία (φυςικά και χρονικά) των πρακτικϊν. Για 

παράδειγμα, ςυχνά τα Σρογράμματα Υπουδϊν δεν εγκρίνονταν ςυνολικά, αλλά 

τμθματικά, κακιςτϊντασ δφςκολο των εντοπιςμό και ενοποίθςι τουσ από τα μζλθ 

τθσ ομάδασ ζργου. Θ διαδικαςία τθσ ςυγκζντρωςθσ των Σρογραμμάτων απαίτθςε 

αρκετό χρόνο, περίπου 1 μινα. Αυτά τα Σρογράμματα αποτζλεςαν περίπου το ζνα 

τρίτο (1/3)  του ςυνολικοφ υλικοφ και εν γζνει καλφφκθκε το ςφνολο των ςειρϊν. 

Ξόνο επιμζρουσ τμιματα Σρογραμμάτων δεν κατζςτθ δυνατό να βρεκοφν, ςε 

μεμονωμζνεσ περιπτϊςεισ, εν προκειμζνω θ Μοινι Φάςθ Υπουδϊν τθσ ΙΒ’ 

εκπαιδευτικισ ςειράσ και θ Ειδικι Φάςθ Υπουδϊν τθσ ΥΦ ‘ εκπαιδευτικισ ςειράσ.  

Ξετά τθν ολοκλιρωςθ του εντοπιςμοφ και τθ ςυγκζντρωςθ του ςυνόλου 

των κειμζνων των Σρογραμμάτων Υπουδϊν τθσ ΕΥΔΔΑ ςε ζντυπθ μορφι, από το 

αρχείο τθσ Υχολισ και τα πρακτικά των ςυνεδριάςεων του ΔΥ του ΕΜΔΔΑ, 

απαιτικθκε θ ψθφιοποίθςθ και οργάνωςθ του υλικοφ. Φα αποςπάςματα από τουσ 

τόμουσ φωτοτυπικθκαν και μαηί με το φυςικό αρχείο δόκθκαν για μετατροπι ςε 

θλεκτρονικι μορφι. Εν ςυνεχεία, τα Σρογράμματα ςυγκεντρϊκθκαν και 

κατθγοριοποιικθκαν ςε ζνα ενιαίο θλεκτρονικό αρχείο και κατανεμικθκαν ςτα 

μζλθ τθσ ομάδασ ζργου, προκειμζνου να εκκινιςει θ ανάλυςθ και επεξεργαςία 

τουσ.  

Υθμαντικζσ δυςκολίεσ ςυνάντθςε το ζργο επίςθσ ωσ προσ άλλα ςτοιχεία των 

προγραμμάτων εκπαίδευςθσ τα οποία διερευνικθκαν ςτο πλαίςιο τθσ παροφςθσ 

μελζτθσ. Υυγκεκριμζνα, ελλείψεισ παρατθρικθκαν ςε επίπεδο καταγραφισ των 

τελικϊν εργαςιϊν των ςπουδαςτϊν/ςτριϊν, ιδίωσ για τισ πρϊτεσ εκπαιδευτικζσ 

ςειρζσ. Υτο φυςικό αρχείο τθσ Υχολισ και ςτθν ιςτοςελίδα του ΕΜΔΔΑ δεν υπιρχαν 

ςυγκεντρωτικά δεδομζνα για τον αρικμό και τουσ τίτλουσ των τελικϊν εργαςιϊν. Ωσ 

εκ τοφτου, τα ςτοιχεία που παρουςιάηονται ςτθ ςυνζχεια τθσ μελζτθσ αφοροφν τθ 

διακζςιμθ πλθροφορία, δεδομζνου ότι αυτι δεν μποροφςε να αναηθτθκεί από 

άλλθ πθγι (όπωσ τα Σρογράμματα Υπουδϊν από τα Σρακτικά των Υυνεδριάςεων 

του ΔΥ του ΕΜΔΔΑ). 
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Χρονικά, θ μελζτθ καλφπτει τα Σρογράμματα Υπουδϊν τθσ ΕΥΔΔΑ από τθν 

πρϊτθ (Α’) ζωσ τθν τρζχουςα (ΜΕ’) εκπαιδευτικι ςειρά.  Θ καταγραφι των 

Σρογραμμάτων και θ διερεφνθςθ του βακμοφ προςανατολιςμοφ τουσ ςε 

Ευρωπαϊκζσ πολιτικζσ και υποκζςεισ ςτθρίχκθκε και οργανϊκθκε βάςει τεςςάρων 

διακριτϊν ερευνθτικϊν κριτθρίων, τα οποία περιλαμβάνουν: 

1. Φον αρικμό των Φμθμάτων εξειδίκευςθσ με προςανατολιςμό ςτισ 

Ευρωπαϊκζσ πολιτικζσ και υποκζςεισ (κριτιριο 1). Φο εν λόγω κριτιριο 

πρακτικά αντανακλά τθν φπαρξθ ι μθ αυτοτελοφσ τμιματοσ Ευρωπαϊκοφ / 

Μοινοτικοφ προςανατολιςμοφ και τθ δθμιουργία / κατάργθςθ των εν λόγω 

τμθμάτων κακ’ όλθ τθ διάρκεια λειτουργίασ τθσ ΕΥΔΔΑ. 

2. Φο πλικοσ των μακθμάτων, εργαςτθρίων και ςεμιναρίων2 Ευρωπαϊκοφ 

προςανατολιςμοφ που περιλαμβάνονταν ςτα προγράμματα ςπουδϊν και τθ 

ςχετικι βαρφτθτα αυτϊν ςτο ςφνολο των προγραμμάτων (κριτιριο 2). 

Μρίςιμο ηιτθμα αποτζλεςε ςε αυτό το κριτιριο θ ανομοιογζνεια όςον 

αφορά τουσ τίτλουσ των εκπαιδευτικϊν δραςτθριοτιτων μεταξφ 

διαφορετικϊν εκπαιδευτικϊν ςειρϊν. Αυτά τα ςτοιχεία, παρόλο που μεταξφ 

των εκπαιδευτικϊν ςειρϊν εμφανίηονται με διαφορετικοφσ όρουσ, ςτθν 

πράξθ αντιςτοιχοφν ςτο γενικό περιεχόμενο που ζχουν τα μακιματα, ωσ 

βαςικζσ ενότθτεσ του προγράμματοσ ςπουδϊν. Ωσ εκ τοφτου, ςτθν παροφςα 

μελζτθ, οι εν λόγω κατθγορίεσ, οι οποίεσ εντόσ των Σρογραμμάτων 

διακρίνονται ςε «μακιματα», «ςεμινάρια» και «εργαςτιρια» ζχουν υπαχκεί 

ςε ενιαίο πλαίςιο (ωσ μια μεταβλθτι). 

3. Φουσ τίτλουσ των τελικϊν εργαςιϊν των ςπουδαςτϊν/ςτριϊν τθσ Υχολισ που 

καλφπτουν Ευρωπαϊκι κεματολογία (κριτιριο 3). Αυτό το κριτιριο 

αντανακλά τθ βαρφτθτα των Ευρωπαϊκϊν πολιτικϊν και ηθτθμάτων ςτο 

τελευταίο ςτάδιο τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ, απομονϊνοντασ τισ 

κεματικζσ Ευρωπαϊκοφ ενδιαφζροντοσ από το ςφνολο των εκπονθκειςϊν 

εργαςιϊν και αποτιμϊντασ τθν εξζλιξθ και τθ ςχετικι τουσ βαρφτθτα. 

                                                           
2
 Θ διάκριςθ των τριϊν κατθγοριϊν δεν είναι ςαφισ ςτα προγράμματα ςπουδϊν τθσ ΕΥΔΔΑ, κακϊσ 

οι τρεισ όροι ςυχνά χρθςιμοποιοφνται αδιακρίτωσ, αντιςτοιχϊντασ πρακτικά ςε ςυναφείσ 
δραςτθριότθτεσ. Επομζνωσ, ςτο πλαίςιο τθσ παροφςθσ μελζτθσ (και χάριν ομοιογζνειασ) 
προςεγγίηονται ωσ ζνα ενιαίο ςφνολο. Επίςθσ, δεν γίνεται διάκριςθ των περιόδων / φάςεων του 
Σρογράμματοσ Υπουδϊν ςτα οποία υπάγονται. 
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4. Φθν πραγματοποίθςθ πρακτικισ άςκθςθσ ι / και εκπαιδευτικϊν επιςκζψεων 

ςε φορείσ και κεςμοφσ τθσ ΕΕ (κριτιριο 4). Φο τελευταίο κριτιριο αφορά τθ 

διάςταςθ τθσ εξωςτρζφειασ όςον αφορά τον Ευρωπαϊκό προςανατολιςμό 

του προγράμματοσ ςπουδϊν και πρακτικά αποτιμάται βάςει τθσ 

πραγματοποίθςθσ (ι μθ) επιςκζψεων ςε φορείσ και κεςμοφσ τθσ ΕΕ, ςτο 

εςωτερικό και εξωτερικό κατά τθ διάρκεια τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ. 

Θ διαδικαςία τθσ επεξεργαςίασ διιρκθςε περίπου τρεισ εβδομάδεσ και βαςίςτθκε 

ςε ζνα ενιαίο πρότυπο καταγραφισ, το οποίο υπάρχει ςτο Σαράρτθμα Ι. Υτθ 

διάρκεια αυτισ τθσ περιόδου, χρειάςτθκαν ςυχνζσ αναπροςαρμογζσ και διορκϊςεισ 

των κριτθρίων, λόγω τθσ παρατθροφμενθσ (υψθλισ) ανομοιογζνειασ του υλικοφ των 

Σρογραμμάτων Υπουδϊν. Επιμζρουσ ανακεωριςεισ ζγιναν επίςθσ όςον αφορά 

ποιοτικζσ παραμζτρουσ τθσ καταγραφισ, κυρίωσ ςε ηθτιματα οριςμοφ τθσ 

ςυνάφειασ (ι μθ) του περιεχομζνου των μακθμάτων με κεματικζσ Ευρωπαϊκοφ 

ενδιαφζροντοσ. Φζλοσ, ζχοντασ καταλιξει ςτα κοινά κριτιρια και αφοφ 

ενοποιικθκαν τα αναλυτικά ςτοιχεία, καταρτίςτθκε ζνασ ςυνολικόσ Σίνακασ με τα 

κριτιρια προςδιοριςμοφ των Σρογραμμάτων Υπουδϊν και εξάχκθκαν οι γενικζσ 

τάςεισ. Ρι τελευταίεσ, ςυγκροτοφν τθ βάςθ τθσ ανάλυςθσ ωσ προσ τθν παράμετρο 

του ςχεδιαςμοφ και τθσ διαμόρφωςθσ των Σρογραμμάτων Υπουδϊν και παράλλθλα 

αποτζλεςαν ειςροι ςτθ διαδικαςία των ςυνεντεφξεων και κα ςυηθτθκοφν διεξοδικά 

ςτο πζμπτο κεφάλαιο τθσ παροφςασ μελζτθσ (βλ. Σαράρτθμα Ι για τθ ςυνολικι 

παρουςίαςθ των ςχετικϊν ευρθμάτων).  

Υυνοπτικά, αυτι θ καταγραφι επιχειρεί να αποδϊςει τθν αντίλθψθ και τθ 

φιλοςοφία των Σρογραμμάτων Υπουδϊν υπό μια «εκ των άνω» (top-down) οπτικι, 

δθλαδι βάςει των προκζςεων και των κανονιςτικϊν προδιαγραφϊν που τζκθκαν 

ςτθ φάςθ του ςχεδιαςμοφ των προγραμμάτων.  

 

2.2 Παρουςίαςθ ζρευνασ αποφοίτων με χριςθ ερωτθματολογίου 

Σροκειμζνου να διερευνθκοφν οι απόψεισ των επιτελικϊν ςτελεχϊν τθσ Δθμόςιασ 

Διοίκθςθσ, που αποφοίτθςαν από τθν ΕΥΔΔΑ, ςχετικά με τον Ευρωπαϊκό 
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προςανατολιςμό του Σρογράμματοσ Υπουδϊν, κρίκθκε ςκόπιμο να διεξαχκεί μία 

ζρευνα (survey) μεταξφ των αποφοίτων. Θ ζρευνα ςτθρίχκθκε ςε ζνα θλεκτρονικό 

ερωτθματολόγιο (βλ. Σαράρτθμα ΙΙ για τθν ολοκλθρωμζνθ εκδοχι του 

ερωτθματολογίου). Φο ερωτθματολόγιο «ανζβθκε» ςε μια θλεκτρονικι πλατφόρμα 

που επζτρεπε τθν παρακολοφκθςθ τθσ προόδου ςυμπλιρωςθσ (αρικμόσ 

ερωτθματολογίων) και τθν άμεςθ εξαγωγι –μθ επεξεργαςμζνων (raw data)- 

ςτοιχείων προσ περαιτζρω ανάλυςθ. Ρ ςφνδεςμοσ για τθ ςυμπλιρωςθ του 

ερωτθματολογίου απεςτάλθ μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου από τθν Ζνωςθ 

Αποφοίτων ΕΥΔΔ/ΕΥΦΑ/ΕΥΔΔΑ (ΕΟΑΣ). Θ ΕΟΑΣ ενθμερϊνει τακτικά ζνα μεγάλο 

μζροσ των αποφοίτων και ελλείψει επίςθμου και ενθμερωμζνου μθτρϊου 

αποφοίτων ςτθν ΕΥΔΔΑ/ΕΜΔΔΑ, θ ενθμζρωςθ των μελϊν τθσ υπιρξε ςθμαντικι για 

τθ διεξαγωγι τθσ εν λόγω ζρευνασ. Φο ερωτθματολόγιο ςυνοδεφονταν από κείμενο 

με πλθροφορίεσ για τθν ζρευνα και τθ ςτοχοκεςία τθσ. Ξετά τθν παρζλευςθ 

περίπου εικοςαθμζρου, εςτάλθ υπενκφμιςθ προσ τουσ αποφοίτουσ για τθ 

ςυμπλιρωςθ του ερωτθματολογίου. Φο ερωτθματολόγιο παρζμεινε ανοικτό για 

ςυμπλιρωςθ επί 5 εβδομάδεσ κατά τουσ μινεσ Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2019 

και, εν τζλει, ςυμπλθρϊκθκε από 203 αποφοίτουσ, ςυμμετοχι θ οποία κρίνεται 

αρκοφντωσ ικανοποιθτικι. 

Φο ερωτθματολόγιο ςυμπλθρϊνονταν ανϊνυμα και αποτελοφνταν από οκτϊ 

«κλειςτοφ» τφπου ερωτιςεισ και μια ερϊτθςθ όπου οι ςυμμετζχοντεσ μποροφςαν 

να αναδείξουν ςχετικά κζματα που δεν καλφπτονταν επαρκϊσ. Αρχικά, ηθτοφςε τθν 

εκπαιδευτικι ςειρά του αποφοίτου ΕΥΔΔΑ και το τμιμα εξειδίκευςισ του και, εν 

ςυνεχεία, τθ ςυνάφεια τθσ τωρινισ ι παρελκοφςασ κζςθσ του ερωτϊμενου με 

Ευρωπαϊκά κζματα. Σροφανισ ςκοπόσ ιταν να διερευνθκεί αν ο απόφοιτοσ ζχει 

κατά τθ διάρκεια τθσ υπθρεςίασ του εμπλακεί ςε χειριςμό ςχετικϊν ηθτθμάτων. 

Θετικι απάντθςθ ςτο ερϊτθμα αυτό, κακιςτά μεγαλφτερθσ βαρφτθτασ τισ 

υπόλοιπεσ απαντιςεισ ςε ςχζςθ με τθν επάρκεια ι όχι των γνϊςεων και δεξιοτιτων 

Ευρωπαϊκοφ προςανατολιςμοφ που απζκτθςε κατά τθ φοίτθςθ του ςτθν ΕΥΔΔΑ.  

Σαρουςιάηοντασ ςυνοπτικά το ερωτθματολόγιο, θ πρϊτθ ερϊτθςθ ηθτά τθν 

εκτίμθςθ του/τθσ αποφοίτου για τον αρικμό μακθμάτων/εργαςτθρίων/ςεμιναρίων 

Ευρωπαϊκοφ προςανατολιςμοφ ςε ςχζςθ με το πρόγραμμα ςπουδϊν. Θ ερϊτθςθ 
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αυτι αποςκοποφςε ςτθν καταγραφι τθσ προςωπικισ εκτίμθςθσ των 

ςυμμετεχόντων ςχετικά με το κατά πόςο θ ΕΥΔΔΑ δίνει τθ δζουςα ςθμαςία ςε 

μακιματα, εργαςτιρια και ςεμινάρια Ευρωπαϊκοφ προςανατολιςμοφ. Φα ευριματα 

τθσ ερϊτθςθσ αυτισ ςυμπλθρϊνουν τα αντίςτοιχα τθσ προθγοφμενθσ ενότθτασ 

ςχετικά με το ποςοςτό αρικμοφ μακθμάτων/ εργαςτθρίων/ςεμιναρίων Ευρωπαϊκοφ 

προςανατολιςμοφ ςε ςχζςθ με το Σρόγραμμα Υπουδϊν διαχρονικά. Υτθν ερϊτθςθ 

αυτι είναι ενδιαφζρον να διαπιςτωκεί αν οι απόψεισ και θ αίςκθςθ των 

ςπουδαςτϊν τθσ Υχολισ ςυμπίπτουν με τισ καταγραφείςεσ τιμζσ.  

Θ δεφτερθ ερϊτθςθ διερευνά το αν και κατά πόςο θ πρακτικι άςκθςθ ςτο 

εξωτερικό ι οι εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ ςε φορείσ τθσ ΕΕ ιταν χριςιμεσ για τθν 

εξοικείωςθ των αποφοίτων με τισ διαδικαςίεσ παραγωγισ και υλοποίθςθσ 

πολιτικϊν τθσ ΕΕ. Ρι δυνθτικζσ απαντιςεισ περιλαμβάνουν τθ δυνατότθτα επιλογισ 

ότι τζτοιου είδουσ εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ δεν ζγιναν ι δεν προβλζπονταν. Θ 

λογικι που διζπει τθ ςυγκεκριμζνθ ερϊτθςθ είναι ότι μία εκπαιδευτικι επίςκεψθ 

ςε κεςμοφσ τθσ ΕΕ ι ςε υπθρεςίεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ, αποτελεί μία πολφ 

καλι ευκαιρία για γνωριμία με τον τρόπο που λειτουργεί θ ΕΕ και για τθν 

κατανόθςθ του τρόπου με τον οποίο θ εκνικι δθμόςια διοίκθςθ εμπλζκεται ςτθ 

διαδικαςία παραγωγισ και υλοποίθςθσ πολιτικϊν. Επίςθσ, οι ςπουδαςτζσ ζρχονται 

ςε άμεςθ επαφι με το περιβάλλον και τθν κουλτοφρα των Ευρωπαϊκϊν οργάνων 

όπου διαμορφϊνονται οι δθμόςιεσ πολιτικζσ τισ οποίεσ καλείται να εφαρμόςει θ 

δθμόςια διοίκθςθ. 

Θ τρίτθ ερϊτθςθ ςυγκεντρϊνει ςτοιχεία ςχετικά με το αν οι ςυμμετζχοντεσ 

ςτθν ζρευνα απόφοιτοι ζχουν εργαςτεί ςε φορείσ/όργανα τθσ ΕΕ, ωσ εκνικοί 

εμπειρογνϊμονεσ, αν ζχουν κάνει πρακτικι άςκθςθ (stage) και αν εκτιμοφν ότι οι 

γνϊςεισ που ζλαβαν από τθν ΕΥΔΔΑ ιταν επαρκείσ για τθν ανταπόκριςθ τουσ ςτα 

ςχετικά κακικοντα. Σαρομοίωσ με τθν πρϊτθ ερϊτθςθ, απόφοιτοι που απάντθςαν 

κετικά ότι ζχουν εργαςιακι εμπειρία ςε κεςμοφσ και όργανα τθσ ΕΕ μποροφν να 

δϊςουν πιο ολοκλθρωμζνθ απάντθςθ ςχετικά με τθν επάρκεια τθσ εκπαίδευςθσ 

τουσ ςτθν ΕΥΔΔΑ ςε ςχζςθ με Ευρωπαϊκά κζματα και να ςυμβάλλουν περιςςότερο 

ςτθν ποιοτικι αποτίμθςι του Σρογράμματοσ Υπουδϊν που παρακολοφκθςαν 

αναφορικά με τον Ευρωπαϊκό του προςανατολιςμό. 
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Θ τζταρτθ ερϊτθςθ εςτιάηει ςτο αν κατά τθ διάρκεια τθσ ςταδιοδρομίασ 

τουσ ςτθν ελλθνικι δθμόςια διοίκθςθ οι απόφοιτοι ζχουν ςυμμετάςχει ςε ομάδεσ 

εργαςίασ ι άλλεσ επιτροπζσ ςε επίπεδο ΕΕ και αν οι γνϊςεισ που ζλαβαν από τθν 

ΕΥΔΔΑ ιταν επαρκείσ για τθν ανταπόκριςθ τουσ ςτα ςχετικά κακικοντα. Υκοπόσ τθσ 

ερϊτθςθσ ιταν να εντοπιςτοφν οι απόφοιτοι που από τισ κζςεισ τουσ ςτθν ελλθνικι 

δθμόςια διοίκθςθ ζχουν εργαςτεί πάνω ςε Ευρωπαϊκά κζματα, εκπροςωπϊντασ τισ 

Χπθρεςίεσ τουσ ςε Ευρωπαϊκό επίπεδο ςτθ διαμόρφωςθ και τθν υλοποίθςθ 

πολιτικϊν. Ξε τθν ίδια λογικι όπωσ και θ παραπάνω ερϊτθςθ, θ ποιοτικι 

αποτίμθςι του προγράμματοσ ςπουδϊν από τουσ/τισ αποφοίτουσ που ζχουν 

ςχετικι εμπειρία ζχει ιδιαίτερθ χρθςιμότθτα. 

Θ πζμπτθ ερϊτθςθ εξετάηει αν κατά τθ διάρκεια των ςπουδϊν τουσ οι 

απόφοιτοι διδάχκθκαν για ςυςτιματα άλλων κρατϊν-μελϊν ι αν ιρκαν ςε επαφι 

με εκπροςϊπουσ τθσ δθμόςιασ διοίκθςισ άλλων κρατϊν-μελϊν, κακϊσ και αν οι 

ςχετικζσ γνϊςεισ που αποκόμιςαν τουσ βοικθςαν ςτθν άςκθςθ των κακθκόντων 

τουσ και ςε ποιο βακμό. Θ λογικι που διζπει τθν ερϊτθςθ αυτι είναι θ διερεφνθςθ 

ιπιων μθχανιςμϊν διάχυςθσ καλφτερων διοικθτικϊν πρακτικϊν και ςτο αν και κατά 

πόςο οι ςπουδαςτζσ εκτίκενται ςε τζτοιου είδουσ μθχανιςμοφσ κατά τθ διάρκεια 

των ςπουδϊν τουσ. Θ επαφι με άλλα διοικθτικά ςυςτιματα και εκνικζσ πολιτικζσ 

κάνει δυνατι τθ γνωριμία με καλζσ πρακτικζσ ςε επίπεδο κρατϊν-μελϊν και ειςάγει 

τθ διάςταςθ τθσ Υυγκριτικισ Σολιτικισ Ανάλυςθσ ςτο Σρόγραμμα Υπουδϊν.  

Θ ζκτθ ερϊτθςθ παρακζτει μία ςειρά αρχϊν και ηθτάει από τουσ 

ερωτθκζντεσ να απαντιςουν ςτο αν οι αρχζσ αυτζσ ςυηθτικθκαν ςτο πλαίςιο των 

ςπουδϊν τουσ ςτθν ΕΥΔΔΑ. Ρι απόφοιτοι μποροφςαν να επιλζξουν περιςςότερεσ 

από μία από τισ παρακάτω απαντιςεισ: αφοςίωςθ ςτθν ΕΕ και ςτουσ πολίτεσ τθσ, 

ακεραιότθτα, αντικειμενικότθτα, ςεβαςμόσ προσ τουσ ςυναδζλφουσ και τουσ 

πολίτεσ, διαφάνεια, «καμία από τισ παραπάνω», ι άλλθ που κα μποροφςαν να 

αναφζρουν γράφοντασ ςε ςχετικό πεδίο. Θ ερϊτθςθ αυτι διερευνοφςε το βάκοσ 

επαφισ με τισ αρχζσ τθσ ΕΕ μζςα από το πρόγραμμα ςπουδϊν τθσ ΕΥΔΔΑ και του 

βακμοφ ςτον οποίο οι ςπουδαςτζσ και οι μετζπειτα απόφοιτοι ζγιναν κοινωνοί τουσ 

και τισ μετζφεραν δυνθτικά ςτθν ελλθνικι δθμόςια διοίκθςθ. 
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Θ ζβδομθ ερϊτθςθ ηθτάει από τουσ αποφοίτουσ να προβοφν ςε μια 

αξιολόγθςθ του κατά πόςο θ εκπαίδευςθ ςτθν ΕΥΔΔΑ τουσ εξοικείωςε με τισ 

διαδικαςίεσ παραγωγισ κα εφαρμογισ πολιτικϊν τθσ ΕΕ. Θ ερϊτθςθ αυτι δεν 

αφορά τον αρικμό και τθν ποςότθτα των μακθμάτων/ εργαςτθρίων/ ςεμιναρίων, 

αλλά κυρίωσ τθν ποιότθτά τουσ και το αν θ παρακολοφκθςι τουσ ςυνζβαλλε ςτθν 

εξοικείωςθ με τισ διαδικαςίεσ ςχεδιαςμοφ, παραγωγισ και εφαρμογισ πολιτικϊν 

τθσ ΕΕ ςε Ευρωπαϊκό και εκνικό επίπεδο. 

Θ όγδοθ ερϊτθςθ είναι μια γενικότερθ ερϊτθςθ αποτίμθςθσ του ρόλου τθσ 

ΕΥΔΔΑ ςτον εκςυγχρονιςμό τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ, ενϊ, τζλοσ, το ερωτθματολόγιο 

ολοκλθρϊνεται με ζνα πεδίο όπου οι απόφοιτοι μποροφν να ςυμπλθρϊςουν 

οποιοδιποτε ςχόλιο κεωροφν ςχετικό με τον Ευρωπαϊκό προςανατολιςμό και τθ 

ςυμβολι τθσ παρεχόμενθσ εκπαίδευςθσ από τθν ΕΥΔΔΑ ςτθν εξοικείωςθ τουσ με τισ 

διαδικαςίεσ παραγωγισ και υλοποίθςθσ πολιτικϊν τθσ ΕΕ. Φο πεδίο αυτό επιτρζπει 

τθν άντλθςθ ςχετικϊν πλθροφοριϊν που τυχόν διζφυγαν των προθγοφμενων 

ερωτιςεων «κλειςτοφ» τφπου. 

 

2.3 υνεντεφξεισ  

Ρι ςυνεντεφξεισ αποτελοφν βαςικι πθγι πρωτογενοφσ υλικοφ ςτθν Σολιτικι 

Επιςτιμθ και όχι μόνο, ςυμβάλλοντασ ςτθ ςυλλογι πλθροφοριϊν από ανκρϊπουσ 

που ζχουν προνομιακι πλθροφόρθςθ λόγω ιδίασ εμπλοκισ τουσ ςτισ υπό 

ερευνθτικι διερεφνθςθ πολιτικζσ διεργαςίεσ (Richards 1996). Για τισ ανάγκεσ τθσ 

μελζτθσ, ζλαβαν χϊρα εννιά ςτοχευμζνεσ ςυνεντεφξεισ, κατά τθ χρονικι περίοδο 

Δεκζμβριοσ 2018 – Φεβρουάριοσ 2019 (βλ. Σαράρτθμα ΙΙΙ για τον πλιρθ κατάλογο). 

Θ επιλογι των ανκρϊπων με τουσ οποίουσ θ ερευνθτικι ομάδα ιρκε ςε επαφι για 

ςυνζντευξθ ζγινε με κριτιριο τθ ςτενι εμπλοκι τουσ ςτθ λειτουργία τθσ Υχολισ και, 

ειδικότερα, τθ ςυμβολι τουσ ςτθ διαμόρφωςθ του Σρογράμματοσ. Ματά κφριο λόγο 

πρόκειται για καταξιωμζνουσ ακαδθμαϊκοφσ με μακρά εμπειρία και βακειά 

επιςτθμονικι κατάρτιςθ ςε κζματα Δθμόςιασ Σολιτικισ, Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και 

Ευρωπαϊκισ Ρλοκλιρωςθσ. Επιπρόςκετα, ζγινε προςπάκεια θ επιλογι των εν λόγω 

προςϊπων να καλφπτει ςυνολικά τθν περίοδο λειτουργίασ τθσ Υχολισ από τθ 
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δεκαετία του 1980 ζωσ ςιμερα, ϊςτε τα ευριματα να είναι όςο το δυνατόν πιο 

πλιρθ ωσ προσ τθ χρονικι και ςυγκριτικι τουσ αξία και εγκυρότθτα. Ζτςι, βαςικό 

μζλθμα κατά τθ διαδικαςία επιλογισ ιταν να υπάρχει θ μεγαλφτερθ δυνατι 

χρονικι διαςπορά μεταξφ των περιόδων που οι άνκρωποι αυτοί ενεπλάκθςαν ςτθ 

λειτουργία τθσ Υχολισ, προκειμζνου να ζχουμε ςυμπλθρωματικά ςτοιχεία για 

μεγαλφτερθσ διάρκειασ χρονικζσ περιόδουσ. Επίςθσ, λόγω του ςτενοφ, ςχετικά, 

χρονικοφ ορίηοντα εκπόνθςθσ τθσ μελζτθσ, ρόλο ζπαιξε και θ άμεςθ διακεςιμότθτά 

τουσ, προκειμζνου να υπάρξει ο ςχετικόσ χρόνοσ επεξεργαςίασ των πλθροφοριϊν 

που κα μετζδιδαν. Θ ανταπόκριςθ ςτα αιτιματα που υποβάλαμε ιταν πολφ 

ενκαρρυντικι, κακϊσ το ςφνολο των ςυμμετεχόντων αναγνϊριςε τθ ςθμαςία τθσ 

μελζτθσ αυτισ. Θ πολφ κετικι διάκεςθ και θ προκυμία ςυμμετοχισ προκφπτει 

αβίαςτα και από τθ χρονικι διάρκεια των ςυνεντεφξεων, που ςε οριςμζνεσ 

περιπτϊςεισ ξεπζραςε τθ μία ϊρα.       

Ρι ςυνεντεφξεισ ιταν θμι-δομθμζνθσ φφςθσ (semi-structured interviews) για 

να εξαςφαλιςτεί ζνασ βακμόσ ςχετικισ ςυγκριςιμότθτασ των πλθροφοριϊν αλλά και 

να δοκεί επαρκισ χϊροσ ςτουσ ςυνεντευξιαηόμενουσ να αναδείξουν και να 

εμβακφνουν ςε ιδιαίτερεσ πτυχζσ που ζκριναν οι ίδιοι πιο ςθμαντικζσ (Burnham et 

al., 2004: 212-213; Leech, 2002). Θ ερευνθτικι ομάδα διαμόρφωςε ζξι βαςικζσ 

ερωτιςεισ, επιτρζποντασ, όμωσ, ςχετικι ευελιξία ςτθ ςειρά διατφπωςισ τουσ, 

ανάλογα με τθ ροι τθσ ςυνζντευξθσ και τισ δοκείςεσ απαντιςεισ. Υτο τζλοσ τθσ 

ςυνζντευξθσ δίνονταν πάντοτε θ ευκαιρία να αναδείξει κάκε ςυνεντευξιαηόμενοσ 

ειδικά κζματα που δεν είχαν κιχκεί κατά τθ διάρκεια τθσ ςυηιτθςθσ. Για λόγουσ 

ερευνθτικισ δεοντολογίασ και θκικισ, όλοι οι ςυμμετζχοντεσ ρωτικθκαν για τθν 

άδεια θχθτικισ καταγραφισ των λεγομζνων τουσ και ηθτικθκε θ ςυγκατάκεςι τουσ 

να αναφερκοφν οι απόψεισ τουσ επωνφμωσ. Αν και θ μεγάλθ πλειοψθφία ιταν 

κετικι και ςτα δφο ηθτιματα, θ ερευνθτικι ομάδα επζλεξε το δρόμο τθσ 

χρθςιμοποίθςθσ του εν λόγω υλικοφ ανωνφμωσ, εςτιάηοντασ ςτθν ανάγκθ 

ανάδειξθσ του περιεχομζνου και όχι του φορζα του μθνφματοσ.   

Ωσ προσ το περιεχόμενο των ερωτιςεων, βαςικό μζλθμα τθσ ερευνθτικισ 

ομάδασ ιταν να επιβεβαιωκοφν τα ευριματα των δφο βαςικϊν ερευνθτικϊν 

αξόνων (ανάλυςθ Σρογραμμάτων Υπουδϊν και ερωτθματολόγια αποφοίτων) και να 
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αναδειχκοφν επιμζρουσ πτυχζσ που διζλακαν τθν προςοχι μασ. Ζτςι, το ςθμείο 

εκκίνθςθσ κάκε ςυνζντευξθσ ιταν ο γενικόσ ςχολιαςμόσ των βαςικϊν ευρθμάτων τα 

οποία και κακιςτοφςαμε γνωςτά εκ των προτζρων ι κατά τθ διάρκεια τθσ 

ςυνζντευξθσ. Θ επόμενθ ερϊτθςθ εςτίαηε ςτον αν και κατά πόςο υπιρξε επιδίωξθ 

ενίςχυςθσ των μακθμάτων Ευρωπαϊκοφ προςανατολιςμοφ τθν περίοδο εμπλοκισ 

του ερωτθκζντοσ ςτθ λειτουργία τθσ Υχολισ. Αν θ απάντθςθ ιταν καταφατικι, τότε 

ηθτοφςαμε να τεκμθριωκεί θ ςυγκεκριμζνθ επιλογι και να εντοπιςτοφν παράγοντεσ 

που διευκόλυναν ι εμπόδιςαν τθν εφαρμογι τθσ. Θ ερϊτθςθ αυτι, ςυνδζονταν 

άμεςα με τθν επόμενθ, θ οποία διερευνοφςε τθ διαδικαςία ςχεδιαςμοφ και 

τροποποίθςθσ των Σρογραμμάτων Υπουδϊν και ειδικότερα τθν ανάδειξθ των 

Ευρωπαϊκϊν κεμάτων ςε αυτά. Θ τζταρτθ ερϊτθςθ αφοροφςε τθ ςυμβολι και 

αποτελεςματικότθτα των μακθμάτων/ εργαςτθρίων/ ςεμιναρίων Ευρωπαϊκοφ 

προςανατολιςμοφ των Σρογραμμάτων Υπουδϊν ςτθν ενίςχυςθ των ικανοτιτων των 

αποφοίτων να χειρίηονται αποτελεςματικά Ευρωπαϊκζσ πολιτικζσ και υποκζςεισ. Θ 

πζμπτθ ερϊτθςθ αναηθτοφςε τυχόν επιρροζσ ςτο ςχεδιαςμό και τροποποίθςθ των 

Σρογραμμάτων Υπουδϊν από άλλα κράτθ-μζλθ και καλζσ πρακτικζσ. Φζλοσ, ςτθν 

ζκτθ ερϊτθςθ, ηθτικθκε να εκτιμθκεί –υποκειμενικά, προφανϊσ- θ ιδανικι ζκταςθ 

των μακθμάτων / εργαςτθρίων / δραςτθριοτιτων Ευρωπαϊκοφ Σροςανατολιςμοφ 

που κα ζπρεπε να ζχει το Σρόγραμμα Υπουδϊν τθσ ΕΥΔΔΑ ςιμερα. 

Θ ςθμαςία των ςυνεντεφξεων αναδεικνφει το ηιτθμα τθσ υποκειμενικισ 

ερμθνείασ και χριςθσ των απαντιςεων αλλά και το κζμα τθσ εγκυρότθτασ και 

αξιοπιςτίασ των λεχκζντων (Dorussen et al. 2005; Berry 2002). Βαςικόσ τρόποσ 

αντιμετϊπιςθσ τθσ κατάςταςθσ αυτισ, είναι θ προςπάκεια μεκοδολογικισ 

τριγωνοποίθςθσ (triangulation), με τθ χριςθ διαφορετικϊν πθγϊν προκειμζνου να 

διαςταυρωκεί μια πλθροφορία (Bryman, 2004: 275; Hertz and Imber 1995: 9). Θ 

μζκοδοσ αυτι ακολουκικθκε και ςτθ μελζτθ αυτι, με προςπάκειεσ επιβεβαίωςθσ 

τθσ κακολικισ αποδοχισ -και άρα τεκμαίρουςασ εγκυρότθτασ- των λεχκζντων από 

ζνα ςυνεντευξιαηόμενο από τουσ υπόλοιπουσ, όπου αυτό ιταν εφικτό, βζβαια, 

λόγω των διαφορετικϊν περιόδων και εμπειριϊν που ζχουν από τθ λειτουργία τθσ 

Υχολισ. Υε γενικζσ γραμμζσ, πάντωσ, θ αίςκθςθ που αποκόμιςε θ ερευνθτικι ομάδα 

είναι αυτι τθσ ςφγκλιςθσ απόψεων και όχι τθσ ουςιαςτικισ διαφοροποίθςθσ 
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ςχετικά με τον Ευρωπαϊκό προςανατολιςμό τθσ Υχολισ διαχρονικά και τον τρόπο 

διαμόρφωςθσ των Σρογραμμάτων Υπουδϊν.   

 

3. ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΤΓΚΛΙΗ: ΠΙΕΕΙ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΜΟΙ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ 

3.1 Πιζςεισ προςαρμογισ και Δθμόςια Διοίκθςθ 

Θ ςυμμετοχι μιασ χϊρασ ςτθ διαδικαςία τθσ Ευρωπαϊκισ ολοκλιρωςθσ ςθμαίνει 

τθν ζκκεςθ των πολιτικϊν, οικονομικϊν και κοινωνικϊν δομϊν τθσ ςε μια ςειρά 

εκτεταμζνων πιζςεων προςαρμογισ ςτο διαςταλτικά οριηόμενο «κοινοτικό 

κεκτθμζνο». Θ πολυδιάςτατθ ζννοια του «εξευρωπαϊςμοφ» (Europeanization), θ 

οποία ςυμπυκνϊνει τισ πιζςεισ αυτζσ, αναγνωρίηει τθν αλλθλεπίδραςθ του εκνικοφ 

και του Ευρωπαϊκοφ επιπζδου ςτθ δθμιουργία πολιτικισ, τθν τυπικι και άτυπθ 

διάχυςθ των ιδεϊν και πολιτικϊν μζςα ςτα ςφνορα τθσ Ε.Ε., αλλά και τθν επίδραςθ 

τθσ Ε.Ε. ςε κράτθ εκτόσ των ςυνόρων τθσ, όπωσ για παράδειγμα ςτα υποψιφια 

κράτθ-μζλθ. Για τον Radaelli (2003: 27-56), ο εξευρωπαϊςμόσ αναφζρεται ςε: 

«Διαδικαςίεσ α) δόμθςθσ, β) διάχυςθσ, και γ) κεςμοκζτθςθσ τυπικϊν και 

άτυπων κανόνων, διαδικαςιϊν, παραδειγμάτων πολιτικισ, ςτιλ, πρακτικϊν, 

κοινϊν πιςτεφω και νορμϊν, που πρϊτα ορίηονται και παγιϊνονται κατά τθ 

δθμιουργία πολιτικισ τθσ Ε.Ε. και μετά ενςωματϊνονται ςτθ λογικι των 

εςωτερικϊν «λόγων», ταυτοτιτων, πολιτικϊν δομϊν και δθμόςιων πολιτικϊν». 

Ρ οριςμόσ αυτόσ παρουςιάηει ενδιαφζρον για τρεισ λόγουσ: Σρϊτον, αντιλαμβάνεται 

τον εξευρωπαϊςμό ωσ μια διαδικαςία κεςμικισ και πολιτικισ αλλαγισ που λαμβάνει 

χϊρα τόςο ςτο Ευρωπαϊκό όςο και ςτο εκνικό επίπεδο. Δεφτερον, αναγνωρίηει τθ 

ςθμαςία τθσ μεταφοράσ πολιτικϊν και τθσ διάχυςθσ. Φρίτον, οδθγεί ςε ζναν ευρφ 

οριςμό τθσ πολιτικισ αλλαγισ. Θ πολιτικι αλλαγι μπορεί να ανιχνευκεί ςτον 

εςωτερικό «λόγο», ςτισ ταυτότθτεσ, ςτισ πολιτικζσ δομζσ και τισ δθμόςιεσ πολιτικζσ. 

Ρ Ladrech (2010) επιςθμαίνει ότι θ επίδραςθ τθσ Ε.Ε. ςτα κράτθ-μζλθ μπορεί να 

παρατθρθκεί ςε τρεισ διαςτάςεισ: α) ςτο πολιτικό ςφςτθμα (politics), που 

περιλαμβάνει τα πολιτικά κόμματα και τισ ομάδεσ ςυμφερόντων, β) ςτουσ 

πολιτικοφσ κεςμοφσ (polity), δθλαδι ςτθν εκτελεςτικι εξουςία, τα εκνικά 
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κοινοβοφλια και δικαςτιρια και τθν κεντρικι και περιφερειακι οργάνωςθ του 

κράτουσ, και γ) ςτισ δθμόςιεσ πολιτικζσ (policy), διακρίνοντασ μεταξφ άμεςων ι 

ςκλθρϊν Ευρωπαϊκϊν πολιτικϊν και ζμμεςων ι ιπιων Ευρωπαϊκϊν πολιτικϊν. Φο 

ερϊτθμα που προκφπτει είναι πϊσ αυτοί οι κανόνεσ, οι διαδικαςίεσ, τα 

παραδείγματα, οι νόρμεσ και τα πιςτεφω δθμιουργοφνται, διαχζονται και 

κεςμοκετοφνται. Ξε άλλα λόγια, ποιοι είναι οι μθχανιςμοί του εξευρωπαϊςμοφ; 

(Ναδι και Οταλάκου, 2016) 

Φο ερϊτθμα αυτό είναι ιδιαίτερα ενδιαφζρον για τθν περίπτωςθ των 

προγραμμάτων ςπουδϊν τθν ΕΥΔΔΑ και του πϊσ ζχουν ςυμβάλει ςτθ διαδικαςία 

ςφγκλιςθσ τθσ Ελλθνικισ δθμόςιασ διοίκθςθσ με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα κακϊσ 

πρόκειται για μια περίπτωςθ όπου δεν υπάρχει ςυγκεκριμζνο κεςμικό μοντζλο ωσ 

προσ το οποίο κα όφειλε να ςυγκλίνει θ δθμόςια διοίκθςθ.  πωσ παρατθρεί ο 

Σαςςάσ (2012: 207) όςον αφορά τθ δθμόςια διοίκθςθ: «Θ πίεςθ για προςαρμογι 

των εκνικϊν πολιτικοδιοικθτικϊν ςυςτθμάτων δεν οδιγθςε ςτθ διαμόρφωςθ 

κάποιου ενιαίου οργανωτικοφ προτφπου για τθ διαχείριςθ τθσ Ευρωπαϊκισ 

πολιτικισ. Αντικζτωσ, επικρατεί μια οργανωτικι πολυμορφία, επιτρζποντασ ςτα 

επιμζρουσ κυβερνθτικά και διοικθτικά ςχιματα να διατθροφν και να αναπαράγουν 

τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά τουσ».  Άρα, ςτθν περίπτωςθ τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ 

ενδιαφερόμαςτε για τθ ςφγκλιςθ άτυπων κανόνων, διαδικαςιϊν, παραδειγμάτων 

πολιτικισ, ςτιλ, πρακτικϊν, κοινϊν πιςτεφω και νορμϊν όπωσ αυτζσ αποτυπϊνονται 

ςτισ βαςικζσ αξίεσ τθσ Ευρωπαϊκισ δθμόςιασ διοίκθςθσ και ςτα ευρωπαϊκά εκνικά 

διοικθτικά ςυςτιματα.  

 

3.2 Μθχανιςμοί εξευρωπαϊςμοφ 

Θ βιβλιογραφία περί εξευρωπαϊςμοφ και πιζςεων προςαρμογισ διακρίνει ζναν 

αρικμό μθχανιςμϊν που μποροφν να καταταχκοφν ςε μια κλίμακα από «ςκλθροφσ» 

(hard) ζωσ «ιπιουσ» (soft) (Ladi, 2005). Θ πιο χριςιμθ ταξινόμθςθ προςφζρεται από 

τον Knill (2001), ο οποίοσ υποςτθρίηει ότι υπάρχουν τρεισ μθχανιςμοί διάχυςθσ και 

μετακφλιςθσ των πιζςεων αυτϊν: θ «κεςμικι ςυμμόρφωςθ» (institutional 

compliance), θ «αλλαγι των εκνικϊν δομϊν ευκαιριϊν» (changing domestic 
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opportunity structures) και θ «πλαιςίωςθ των εκνικϊν πιςτεφω και προςδοκιϊν» 

(framing domestic beliefs and expectations). Ρ ςαφισ αυτόσ διαχωριςμόσ μεταξφ 

τριϊν μθχανιςμϊν, που προςφζρει ο Knill, αποδίδει τόςο τισ τυπικζσ όςο και τισ 

άτυπεσ διαςτάςεισ του εξευρωπαϊςμοφ, και προςφζρεται για μια ςε βάκοσ 

εμπειρικι ζρευνα των φαινομζνων αυτϊν, κακϊσ, ςε αντίκεςθ με άλλεσ 

ταξινομιςεισ, επικεντρϊνεται ςτουσ ςθμαντικότερουσ και πιο ςυγκεκριμζνουσ 

μθχανιςμοφσ για παρατιρθςθ. 

Θ κεςμικι ςυμμόρφωςθ αναφζρεται ςε εκείνεσ τισ Ευρωπαϊκζσ πολιτικζσ 

που ξεκάκαρα περιγράφουν ζνα ςυγκεκριμζνο κεςμικό μοντζλο που πρζπει να 

ειςαχκεί ςτο εκνικό επίπεδο. Είναι ο πιο «ςκλθρόσ» μθχανιςμόσ, κακϊσ τα κράτθ-

μζλθ ζχουν πολφ περιοριςμζνθ διακριτικι ευχζρεια ωσ προσ το πϊσ κα εφαρμόςουν 

τθ κεςμικι αλλαγι. Σαραδείγματα τζτοιων μθχανιςμϊν είναι οι Μανονιςμοί τθσ Ε.Ε., 

οι οποίοι μεταφζρονται αυτοφςιοι ςτο εκνικό επίπεδο, και οι Ρδθγίεσ, οι οποίεσ 

αφινουν περικϊρια ωσ προσ τον τρόπο εφαρμογισ ςτο εκνικό επίπεδο αλλά όχι ωσ 

προσ τα επικυμθτά αποτελζςματα.  Υτθν περίπτωςθ τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ, θ 

οποία αποτελεί το ευρφτερο πεδίο εντόσ του οποίου λειτουργεί θ ΕΥΔΔΑ, δεν 

υπάρχουν Ρδθγίεσ και Μανονιςμοί ςε ςχζςθ με τθν εκπαίδευςθ των δθμοςίων 

υπαλλιλων, που κα μποροφςαν να αποτελζςουν ζνα κεςμικό μοντζλο και να 

χαρακτθριςτοφν κατ’ επζκταςθ ωσ ζνασ ςκλθρόσ μθχανιςμόσ εξευρωπαϊςμοφ. Υτθν 

πραγματικότθτα, ακόμα και θ φπαρξθ εκνικϊν ςχολϊν δθμόςιασ διοίκθςθσ είναι 

περιοριςμζνθ ςε πολφ λίγα κράτθ-μζλθ (π.χ. Γαλλία). Θ μόνθ περίπτωςθ όπου 

κζματα δθμόςιασ διοίκθςθσ διζπονται από ςυγκεκριμζνεσ υποχρεωτικζσ διατάξεισ 

είναι μζςα από τα Σρογράμματα Ρικονομικισ Σροςαρμογισ που εφαρμόςκθκαν 

ςτθν Ελλάδα και ςε άλλεσ χϊρεσ τθν περίοδο τθσ οικονομικισ κρίςθσ (2010-2018). 

Σάντωσ, ακόμα και τα Σρογράμματα αυτά δεν αςχολοφνται με κζματα εκπαίδευςθσ 

δθμοςίων υπαλλιλων.            

Ρ δεφτεροσ μθχανιςμόσ είναι θ αλλαγι των εκνικών δομών ευκαιριών, και 

τοποκετείται κάπου ςτθ μζςθ τθσ κλίμακασ, που οριοκετείται από τουσ «ςκλθροφσ» 

ζωσ τουσ «ιπιουσ» μθχανιςμοφσ. Σεριγράφει περιπτϊςεισ ςτισ οποίεσ οι 

Ευρωπαϊκζσ πολιτικζσ αλλάηουν τθν κατανομι τθσ ιςχφοσ μεταξφ των εκνικϊν 

φορζων και δρϊντων και ωσ αποτζλεςμα λαμβάνουν χϊρα κάποιεσ κεςμικζσ 
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αλλαγζσ. Ζνα χαρακτθριςτικό παράδειγμα είναι θ ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των Ξθ 

Μυβερνθτικϊν Ρργανϊςεων (ΞΜΡ) ςτον ςχεδιαςμό και τθν εφαρμογι τθσ δθμόςιασ 

πολιτικισ ςτθν Ελλάδα, λόγω των αλλαγϊν που δθμιουργοφνται ςτισ ευκαιρίεσ που 

δίνονται ςτισ Ξ.Μ.Ρ. λόγω τθσ ςυμμετοχισ τθσ Ελλάδασ ςτθν Ε.Ε. Ζνα άλλο 

χαρακτθριςτικό παράδειγμα είναι θ οικονομικι ενίςχυςθ κάποιων δραςτθριοτιτων 

ι φορζων μζςω τθσ περιφερειακισ πολιτικισ τθσ ΕΕ και των κονδυλίων για τθν 

Σολιτικι Υυνοχισ. Θ ΕΥΔΔΑ είναι ζνασ φορζασ που ζχει ςυςτθματικά 

χρθματοδοτθκεί από τζτοια κονδφλια και το εφλογο ερϊτθμα που προκφπτει είναι 

αν και κατά πόςο θ χρθματοδότθςθ αυτι μπορεί να ζχει επθρεάςει τα 

Σρογράμματα Υπουδϊν τθσ ΕΥΔΔΑ τονϊνοντασ τον Ευρωπαϊκό προςανατολιςμό 

τουσ.   

Ρ πιο «ιπιοσ» μθχανιςμόσ είναι θ πλαιςίωςθ των εκνικών πιςτεφω και 

προςδοκιών. Ρ μθχανιςμόσ αυτόσ περιγράφει ενζργειεσ τθσ Ε.Ε., όπωσ θ διάχυςθ 

των βζλτιςτων πρακτικϊν, που ζχουν ωσ ςτόχο να προετοιμάςουν το ζδαφοσ για 

κεςμικζσ αλλαγζσ, τροποποιϊντασ τον τρόπο κατανόθςθσ των διαφόρων κεμάτων 

από τουσ εκνικοφσ φορείσ. Ζτςι, για παράδειγμα, το πρόγραμμα κινθτικότθτασ 

φοιτθτϊν και λοιπϊν κατθγοριϊν πολιτϊν ERASMUS, είναι ζνασ «ιπιοσ» 

μθχανιςμόσ που ειςάγει τουσ φοιτθτζσ ςτθν ιδζα τθσ Ενωμζνθσ Ευρϊπθσ και τουσ 

εξοικειϊνει με το εκπαιδευτικό ςφςτθμα άλλων ευρωπαϊκϊν χωρϊν. Θα μποροφςε 

να υποςτθριχτεί ότι είναι μια δραςτθριότθτα θ οποία, με τθ ςυνδρομι και άλλων 

ανάλογων δραςτθριοτιτων, κζτει τισ βάςεισ για μια κοινι Ευρωπαϊκι εκπαιδευτικι 

πολιτικι. Ρ μθχανιςμόσ αυτόσ είναι πιο κοντά από τουσ υπόλοιπουσ δφο ςτισ 

διαδικαςίεσ με τισ οποίεσ τα Σρογράμματα Υπουδϊν τθσ ΕΥΔΔΑ μπορεί να οδθγοφν 

ςτθ ςφγκλιςθ τθσ ελλθνικισ δθμόςιασ διοίκθςθσ με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα. 

Ωςτόςο, μεκοδολογικά, υπάρχει δυςκολία να εντοπιςτεί θ ακριβισ αιτιϊδθσ ςχζςθ 

μεταξφ ςυγκεκριμζνων δράςεων και ευρφτερων αλλαγϊν νοθματοδότθςθσ και 

πλαιςίωςθσ. Ξια τζτοια ςχζςθ τεκμαίρεται από μια ςειρά δράςεων που διζπονται 

από ςυςτθματικότθτα και επαρκι χρονικι διάρκεια, χαρακτθριςτικά που 

υποδθλϊνουν μια ςε βάκοσ αλλαγι παραδείγματοσ ςκζψθσ και πρόςλθψθσ τθσ 

πραγματικότθτασ από τουσ παρόχουσ πολιτικισ, με άλλα λόγια, ζναν 

μεταςχθματιςμό και όχι μια επιφανειακι προςαρμογι. Δράςεισ με αυτά τα 
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χαρακτθριςτικά κα επιφζρουν ουςιαςτικι και βακειά αλλαγι και ςτουσ 

καταναλωτζσ δθμόςιασ πολιτικισ, εν προκειμζνω και για το ςκοπό τθσ μελζτθσ 

αυτισ τουσ ςπουδαςτζσ τθσ Υχολισ, οι οποίοι κα εκτίκενται ςυςτθματικά ςτο νζο 

πιο Ευρωπαϊκοφ προςανατολιςμοφ Σρόγραμμα Υπουδϊν.  

Ζνασ τζταρτοσ μθχανιςμόσ ιδιαίτερα ςχετικόσ όταν δεν υπάρχει 

ςυγκεκριμζνο μοντζλο ςφγκλιςθσ, όπωσ ςτθν περίπτωςθ μασ, είναι θ μεταφορά 

πολιτικϊν. Φο πλαίςιο ανάλυςθσ τθσ «μεταφοράσ πολιτικϊν» επικεντρϊνεται ςτθν 

επίδραςθ των εξωγενϊν παραγόντων, τόςο κατά τον ςχεδιαςμό πολιτικϊν όςο και 

κατά τισ διαδικαςίεσ μεταβολισ των δθμόςιων πολιτικϊν. Ρ Dolowitz και ο Marsh 

(1996: 344) ςε ζνα άρκρο-ορόςθμο, ςυγκζντρωςαν ζννοιεσ όπωσ θ «εκμάκθςθ 

πολιτικισ», θ διάχυςθ και θ μίμθςθ μζςα ςτο ίδιο αναλυτικό πλαίςιο και 

υποςτιριξαν ότι: «Θ μεταφορά πολιτικϊν, θ μίμθςθ και θ εκμάκθςθ πολιτικϊν 

αναφζρονται ςε μια διαδικαςία κατά τθν οποία θ γνϊςθ ςχετικά με δθμόςιεσ 

πολιτικζσ, διοικθτικζσ μεταρρυκμίςεισ, κεςμοφσ κ.λπ. ςε ζναν τόπο ι/και χρόνο 

χρθςιμοποιοφνται για τον ςχεδιαςμό δθμόςιων πολιτικϊν, διοικθτικϊν 

μεταρρυκμίςεων και κεςμϊν ςε ζναν άλλο τόπο ι/και χρόνο». Θ εκμάκθςθ 

πολιτικισ αναφζρεται μόνο ςε περιπτϊςεισ οικειοκελοφσ μεταφοράσ, κακϊσ θ 

παρατιρθςθ και θ μελζτθ των βζλτιςτων πρακτικϊν από ζνα κράτοσ δεν οδθγεί 

πάντα ςε μεταφορά τουσ. Θ μεταφορά πολιτικϊν, εκτόσ από οικειοκελισ μπορεί να 

είναι και υποχρεωτικι λόγω εξωγενϊν παραγόντων, όπωσ οι πιζςεισ διεκνϊν 

οργανιςμϊν (π.χ. Σαγκόςμια Φράπεηα), που ςυχνά υποχρεϊνουν τα κράτθ ςε 

ςυγκεκριμζνεσ μεταρρυκμίςεισ για να λάβουν χρθματοδότθςθ. Φζλοσ, είναι πικανό θ 

εκμάκθςθ να αφορά και αρνθτικά παραδείγματα, δθλαδι τι κα πρζπει να αποφφγει 

ζνα κράτοσ κατά τθ διάρκεια μιασ μεταρρφκμιςθσ, αν αυτι προζρχεται από χϊρεσ 

με προβλιματα (Rose, 1991). Δεδομζνθσ τθσ απουςίασ ενόσ κεντρικοφ προτφπου ςε 

επίπεδο ΕΕ, ο μθχανιςμόσ αυτόσ αφινει περικϊρια διερεφνθςθσ του εάν και κατά 

πόςο τα Σρογράμματα Υπουδϊν τθσ ΕΥΔΔΑ μεταφζρουν τθν εμπειρία κάποιου 

ςυγκεκριμζνου κράτουσ-μζλουσ και ζχουν επθρεαςτεί και διαμορφωκεί 

αντιςτοίχωσ. 
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4. ΡΟΛΟ ΣΗ ΕΔΔΑ ΚΑΙ ΧΕΗ ΜΕ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ 

Θ δθμιουργία τθσ ΕΥΔΔΑ εντάςςεται ςτο εγχείρθμα του εκςυγχρονιςμοφ τθσ 

δθμόςιασ διοίκθςθσ από τθ ςκοπιά τθσ (αναμενόμενθσ) ςυμβολισ τθσ ςτθν 

αναβάκμιςθ τθσ ποιότθτασ του ανκρϊπινου δυναμικοφ τθσ διοίκθςθσ και τθν 

υποςτιριξθ τθσ άςκθςθσ των επιτελικϊν κυρίωσ λειτουργιϊν. Θ ανϊτερθ 

δθμοςιοχπαλλθλία ςτθν Ελλάδα εμφανίηει διαχρονικά αδυναμία ςυγκρότθςθσ ςε 

ζνα διακριτό ςϊμα με επαγγελματικζσ προδιαγραφζσ και ανεξαρτθςία από το 

πολιτικό ςφςτθμα. Αυτό το κενό, μεταξφ άλλων, επιχείρθςε να καλφψει θ ΕΥΔΔΑ, 

μζςω τθσ δθμιουργίασ ενόσ ςτρϊματοσ ςτελεχϊν ταχείασ εξζλιξθσ που κα 

διαφοροποιοφνταν από το ευρφτερο ςφνολο των δθμόςιων υπαλλιλων και κα 

ανελίςςονταν γρθγορότερα ςτισ ανϊτερεσ βακμίδεσ τθσ διοίκθςθσ (Spanou & 

Sotiropoulos, 2008, ς. 729; Spanou, 2014, ς. 651-652). Φα εν λόγω ςτελζχθ 

χαρακτθρίηονταν από αυξθμζνα τυπικά προςόντα και κα διζπονταν από μια 

επαγγελματικι κουλτοφρα «δθμόςιου λειτουργοφ» (Σαποφλιασ et al., 2005: 92). 

Σαράλλθλα με τθν αναβάκμιςθ τθσ ποιότθτασ των ανκρωπίνων πόρων τθσ 

διοίκθςθσ, θ δθμιουργία τθσ ΕΥΔΔΑ αποςκοποφςε ςτο λειτουργικό εκςυγχρονιςμό 

(Ξακρυδθμιτρθσ, 1996) και τθν ποιοτικι αναβάκμιςθ τθσ διοίκθςθσ, ςτθν παροχι 

καλφτερων υπθρεςιϊν προσ τουσ πολίτεσ και ςτθν ενδυνάμωςθ τθσ αξιοκρατίασ 

(Σαποφλιασ et al., 2002).  

Θ ΕΥΔΔΑ ςυγκροτικθκε ςτο πρότυπο τθσ Γαλλικισ Υχολι Διοίκθςθσ (ΕΟΑ) ωσ 

προσ τθ δομι και το περιεχόμενο του προγράμματοσ εκπαίδευςθσ (Σαποφλιασ et 

al., 2002: 26). Υτθν πράξθ ωςτόςο, ο τρόποσ λειτουργίασ τθσ Υχολισ κακϊσ και θ 

κζςθ των αποφοίτων τθσ εντόσ του διοικθτικοφ μθχανιςμοφ εμφανίηουν ςθμαντικι 

απόκλιςθ από το παράδειγμα αναφοράσ τθσ (Ξακρυδθμιτρθσ, 1996). Θ χαμθλι 

ανταπόκριςθ τθσ ΕΥΔΔΑ ςτισ κανονιςτικζσ προδιαγραφζσ τθσ, ιδίωσ όςον αφορά το 

ρόλο και τθ κζςθ των αποφοίτων ςτισ ανϊτερεσ διοικθτικζσ βακμίδεσ, ερμθνεφεται 

από ευρφτερεσ πακογζνειεσ οι οποίεσ χαρακτθρίηουν διαχρονικά τθ λειτουργία τθσ 

δθμόςιασ διοίκθςθσ ςτθν Ελλάδα. Ιδιαίτερθ ζκφανςθ αυτϊν αποτελεί ο τρόποσ 

διαμόρφωςθσ και αναπαραγωγισ των χαρακτθριςτικϊν τθσ ανϊτερθσ 

δθμοςιοχπαλλθλίασ, θ οποία δεν κατάφερε να ςυγκροτθκεί ςε ζνα ενιαίο και 

ανεξάρτθτο από τθν πολιτικι ςφαίρα ςϊμα (Spanou, 2014). Υυνζπεια αυτισ τθσ 
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αδυναμίασ αποτελεί (και) θ απουςία ενόσ διακριτοφ επαγγελματικοφ ςϊματοσ 

ανϊτερων δθμόςιων υπαλλιλων, όπωσ για παράδειγμα αποτελοφν ςτθ Γαλλία οι 

απόφοιτοι τθσ ΕΟΑ.  

Ρ κεςμόσ ςυνάντθςε ιςχυρζσ αντιςτάςεισ, κυρίωσ από το εςωτερικό του 

διοικθτικοφ μθχανιςμοφ (Σαςςάσ & Φςζκοσ, 1999, ς. 51-52; Spanou & Sotiropoulos, 

2008, ς. 729), οι οποίεσ ςταδιακά αλλοίωςαν και αποδυνάμωςαν το ρόλο και τθ 

ςθμαςία τθσ Υχολισ. Μφριο αναςταλτικό παράγοντα ζχει αποτελζςει θ 

πολιτικοποίθςθ-κομματικοποίθςθ τθσ διοίκθςθσ (Spanou, 1996; Sotiropoulos, 

2004), θ οποία κακιςτά τα προςωπικά ι /και πολιτικά - κομματικά δίκτυα τθν κφρια 

δίοδο προσ τθν κατάλθψθ των κζςεων ευκφνθσ, τα οποία φαίνεται να υπεριςχφουν 

του επαγγελματικοφ-τεχνοκρατικοφ προφίλ των αποφοίτων (Spanou & Sotiropoulos, 

2008, ς. 732). Ενδιαφζρον (και ενδεικτικό τθσ αδυναμίασ οριςμοφ ςυγκεκριμζνου 

ρόλου για τθ Υχολι) είναι το ότι θ ίδρυςθ τθσ ΕΥΔΔΑ λαμβάνει χϊρα τθν ίδια 

περίπου περίοδο που, από τθν ίδια κυβζρνθςθ, προχωράει θ κατάργθςθ τθσ 

ανϊτατθσ υπθρεςιακισ βακμίδασ, αυτι των Γενικϊν Διευκυντϊν (Ναμπροποφλου & 

Ρικονόμου, 2018, ς. 536-537), χωρίσ ωςτόςο το εν λόγω υπθρεςιακό επίπεδο να 

ςυνδζεται με το ρόλο τθσ Υχολισ. Αντικζτωσ, ςτθν πράξθ οι τοποκετιςεισ ςτισ 

ανϊτερεσ βακμίδεσ τθσ διοίκθςθσ εν πολλοίσ ελζγχονταν και χρθςιμοποιικθκαν 

από τθν πολιτικι ςφαίρα, όπωσ και μετά τθν επαναφορά τθσ βακμίδασ των Γενικϊν 

Διευκυντϊν, χωρίσ ουςιαςτικι διαςφνδεςθ με τουσ αποφοίτουσ. Υτισ δεκαετίεσ που 

ακολοφκθςαν, θ κατάςταςθ δεν μεταβλικθκε ςθμαντικά, με το μεγαλφτερο μζροσ 

των αποφοίτων να ενςωματϊνεται πρακτικά ςτο δθμοςιοχπαλλθλικό ςϊμα, 

αςκϊντασ τισ λειτουργίεσ τθσ διοίκθςθσ χωρίσ ουςιαςτικι διαφοροποίθςθ βάςει τθσ 

εκπαίδευςθσ που ζχει λάβει ςτθ Υχολι.  

Ξε αυτόν τον τρόπο, και παρά τισ επιμζρουσ προςπάκειεσ που 

καταγράφονται για τθν ενίςχυςθ τθσ Υχολισ, θ αποφοίτθςθ από τθν ΕΥΔΔΑ δεν 

φαίνεται να αποτελεί ικανι ςυνκικθ για τθν ανζλιξθ των ςτελεχϊν τθσ ςτα ανϊτερα 

ιεραρχικά κλιμάκια τθσ διοικθτικισ πυραμίδασ και τθν εκπλιρωςθ τθσ κεςμικισ 

τουσ αποςτολισ ωσ επιτελικά ςτελζχθ. Αντικζτωσ, θ ςυνικθσ κατάλθξθ είναι θ 

αφομοίωςι τουσ από το λοιπό ςϊμα των δθμόςιων υπαλλιλων, χωρίσ να αςκοφν 

διακριτά κακικοντα και αρμοδιότθτεσ ςφμφωνεσ με το προφίλ και τθν εκπαίδευςι 
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τουσ (Σαςςάσ & Φςζκοσ, 1999, ς. 52). Ξεταξφ του ςϊματοσ των δθμόςιων 

υπαλλιλων και των αποφοίτων τθσ ΕΥΔΔΑ, φαίνεται μάλιςτα ςυχνά να 

αναπτφςςεται ανταγωνιςτικι ςχζςθ (Φςζκοσ, 1999). Ωσ αποτζλεςμα, θ ΕΥΔΔΑ, 

παρόλο που ξεκίνθςε με υψθλζσ προδιαγραφζσ, ςτθν πράξθ δεν κατάφερε να 

ανταποκρικεί ςε αυτζσ τισ προςδοκίεσ και ο κεςμόσ ςταδιακά απϊλεςε το κφροσ 

που προδιαγραφόταν από τισ κανονιςτικζσ του αναφορζσ (Υωτθρόπουλοσ, 1999). Εν 

κατακλείδι, τόςο θ Υχολι όςο και οι ίδιοι οι απόφοιτοί τθσ φαίνονται να είναι ςε 

(διαρκι) αναηιτθςθ και εδραίωςθ του ρόλου τουσ εντόσ του διοικθτικοφ 

μθχανιςμοφ.  
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5. Ο ΧΕΔΙΑΜΟ ΣΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΣΗ ΕΔΔΑ ΚΑΙ 

Ο ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟ ΣΟΤ 

Φο περιεχόμενο και ο τρόποσ ςχεδιαςμοφ των Σρογραμμάτων Υπουδϊν τθσ ΕΥΔΔΑ 

τθν περίοδο 1986-2018 δεν ακολουκοφν ζνα κοινό πρότυπο ι μια ςυγκεκριμζνθ 

μεκοδολογία. Θ ακολουκοφμενθ πρακτικι ςε γενικζσ γραμμζσ αντιςτοιχοφςε ςε ζνα 

ςυνδυαςμό τυπικϊν και άτυπων δικτφων ςυνεργαςίασ για τθ διαμόρφωςθ των 

προγραμμάτων. Υε αυτά ςυμμετείχαν εςωτερικοί παράγοντεσ (οι Διευκυντζσ και 

μζλθ του επιςτθμονικοφ προςωπικοφ τθσ ΕΥΔΔΑ), εξωτερικοί εμπειρογνϊμονεσ, 

ακαδθμαϊκοί ι ςφμβουλοι με ςχετικι επιςτθμονικι εξειδίκευςθ, κακϊσ και 

υπθρεςιακοί παράγοντεσ και ςτελζχθ τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ με ςυναφι εμπειρία3. 

Αυτζσ οι ομάδεσ διαμόρφωναν το πρόγραμμα ςπουδϊν τθσ Υχολισ, το οποίο 

υποβαλλόταν προσ ζγκριςθ ςτο Επιςτθμονικό Υυμβοφλιο του ΕΜΔΔΑ. Φο τελευταίο 

δεν είχε ουςιαςτικό ρόλο και ςυνικωσ θ ςυμμετοχι του περιοριηόταν ςε οριακοφ 

τφπου παρεμβάςεισ. Θ τελικι (τυπικι) ζγκριςθ, τα εμπλεκόμενα όργανα και θ 

διαδικαςία ςχεδιαςμοφ και ζγκριςθσ του προγράμματοσ ςπουδϊν τθσ ΕΥΔΔΑ 

αποτυπϊνονται ςτο Υχιμα 1. 

χιμα 1. Εμπλεκόμενοι και διαδικαςία ςχεδιαςμοφ των προγραμμάτων ςπουδϊν 

 

                                                           
3
 Για τθν ακολουκοφμενθ διαδικαςία βλ. και Σαποφλιασ et al., 2002, ςς. 28-29. 
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Θ διαδικαςία ςχεδιαςμοφ των προγραμμάτων τθσ ΕΥΔΔΑ δεν προςζλαβε 

ςυγκεκριμζνθ δομι και, ωσ εκ τοφτου, προςδιοριηόταν ad hoc, ςφμφωνα με τισ 

απόψεισ και τισ επιδιϊξεισ των εκάςτοτε ςυμμετεχόντων ςτθ διαμόρφωςθ των 

αποφάςεων. Ελλείψει κεςμικά προςδιοριςμζνθσ και ςυγκεκριμζνθσ μεκοδολογίασ, 

θ διαμόρφωςθ του περιεχομζνου των προγραμμάτων ςπουδϊν εξαρτιόταν ςε 

ςθμαντικό βακμό από τα πρόςωπα που ςτελζχωναν τθν ΕΥΔΔΑ και τα προςωπικά 

τουσ δίκτυα που επζλεγαν να κινθτοποιιςουν και εμπλζξουν ςτισ ςχετικζσ 

αποφάςεισ. Ωσ αποτζλεςμα, τα προγράμματα εμφανίηουν ανομοιογζνεια ωσ προσ 

τθ δομι, τα κριτιρια και τθ διαδικαςία ςχεδιαςμοφ τουσ (όπωσ και το 

επαγγελματικό profile των αποφοίτων τθσ Υχολισ, βλ. Ξακρυδθμιτρθσ, 1996),  θ 

οποία εμφανίηεται κατακερματιςμζνθ και αςυνεχισ μεταξφ των εκπαιδευτικϊν 

ςειρϊν.  

Θ παρατθροφμενθ ανομοιογζνεια αντανακλάται εν πολλοίσ (και) ςτο 

περιεχόμενων των προγραμμάτων. Υθμαντικζσ διαφορζσ παρατθροφνται, εν 

προκειμζνω, διαχρονικά όςον αφορά τον αρικμό, το περιεχόμενο και τον 

προςανατολιςμό των μακθμάτων και των τμθμάτων εξειδίκευςθσ τθσ Υχολισ. 

Υυναφϊσ, παρατθρείται με αρκετι ςυχνότθτα το φαινόμενο τθσ δθμιουργίασ, 

τροποποίθςθσ και κατάργθςθσ τμθμάτων, μακθμάτων, εργαςτθρίων και 

ςεμιναρίων, λειτουργϊντασ αναςταλτικά για τθ ςυνζχεια και τθ ςυνοχι τθσ 

παρεχόμενθσ εκπαίδευςθσ. Ρι τροποποιιςεισ του προγράμματοσ ςπουδϊν είναι 

ςυχνζσ, παρατθροφνται ςχεδόν ςε κάκε εκπαιδευτικι ςειρά και ποικίλουν από 

οριακοφ χαρακτιρα προςαρμογζσ ζωσ άρδθν ανακεϊρθςθ και αλλαγι τθσ 

εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ. Αναςταλτικά για τθ ςτακερότθτα και τθ ςυνζχεια τθσ 

Υχολισ δρουν και οι αλλεπάλλθλεσ τροποποιιςεισ του κεςμικοφ πλαιςίου 

(Σαποφλιασ et al. 2002).  

Άλλωςτε, όπωσ επιβεβαιϊκθκε και από τισ ςυνεντεφξεισ που 

πραγματοποιικθκαν, βαςικι αδυναμία τθσ ΕΥΔΔΑ ζχει αποτελζςει διαχρονικά θ 

ζλλειψθ ευρφτερου ςχεδιαςμοφ, εν είδει μακροπρόκεςμθσ ςτρατθγικισ και 

οράματοσ4. Μάτι τζτοιο, μεταξφ άλλων, οδθγοφςε ςε μια αποςπαςματικι 

προςζγγιςθ ςχετικά με το περιεχόμενο των ςπουδϊν, αντίςτοιχθ ςυνικωσ του 
                                                           
4
 Υυνζντευξθ, πρϊθν Γεν. Γραμματζα ΕΜΔΔΑ και Υφμβουλοσ Υπουδϊν ΕΥΔΔΑ.   
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χρονικοφ ορίηοντα τθσ κθτείασ των επικεφαλισ του κεςμοφ. Αυτι θ κατάςταςθ 

επιβαρφνκθκε περαιτζρω από το κακεςτϊσ του επιςτθμονικοφ προςωπικοφ τθσ 

Υχολισ, το οποίο κατά το μεγαλφτερο μζροσ του αποτελοφνταν και μζχρι ςιμερα 

εξακολουκεί να αποτελείται από αποςπαςμζνουσ υπαλλιλουσ.  

Θ απουςία ςυνζχειασ και ςυγκεκριμζνων προδιαγραφϊν οδθγοφςε 

αναπόφευκτα ςτθν άμεςθ εξάρτθςθ τθσ διαδικαςίασ διαμόρφωςθσ του 

προγράμματοσ από τισ επιλογζσ των προςϊπων που διοικοφςαν και ςτελζχωναν τθ 

Υχολι. Υε οριςμζνεσ δε περιπτϊςεισ, ο ςχεδιαςμόσ και θ εξειδίκευςθ των 

εκπαιδευτικϊν αναγκϊν και δραςτθριοτιτων προςδιοριηόταν βάςει πιζςεων από 

τθν πλευρά τθσ ηιτθςθσ (διδάςκοντεσ – εκπαιδευτζσ)5. Σζραν αυτϊν, υπιρχαν και 

αντικειμενικοί περιοριςμοί όςον αφορά τουσ διακζςιμουσ πόρουσ που ιταν 

δυνατόν να αξιοποιθκοφν ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία. Εν γζνει, τα κριτιρια 

επιλογισ δεν διζπονταν πάντα από ορκολογιςμό και επαρκι προετοιμαςία, ενϊ τα 

πρόςωπα που εμπλζκονταν ςτθ διοίκθςθ και λειτουργία του κεςμοφ φαίνεται ότι 

διαδραμάτιηαν κακοριςτικό ρόλο ςτθ διαμόρφωςθ των ςχετικϊν αποφάςεων6. 

Φα χαρακτθριςτικά και οι ςτρεβλϊςεισ τθσ διαδικαςίασ ςχεδιαςμοφ των 

προγραμμάτων προςδιόριηαν εν πολλοίσ και το περιεχόμενο τθσ παρεχόμενθσ 

εκπαίδευςθσ, θ οποία επίςθσ εμφανίηει αςυνζχειεσ και ςυχνζσ μεταβολζσ. Ρι 

γενικζσ τάςεισ του τρόπου διαμόρφωςθσ του προγράμματοσ εκπαίδευςθσ 

αναπαράγονταν περαιτζρω ςτο ειδικότερο επίπεδο των μακθμάτων και 

δραςτθριοτιτων που ςυνδζονται με τουσ κεςμοφσ και τθ λειτουργία τθσ ΕΕ. Ξε 

επίκεντρο το μζροσ των προγραμμάτων ςπουδϊν που καλφπτουν Ευρωπαϊκζσ 

κεματικζσ, ςτθ ςυνζχεια επιχειρείται θ ςυγκριτικι ανάλυςθ, ςε ποςοτικοφσ και 

ποιοτικοφσ όρουσ, του ειδικότερου περιεχομζνου και τθσ εξζλιξθσ του 

προγράμματοσ ςπουδϊν τθσ ΕΥΔΔΑ από τθν πρϊτθ (Α’) ζωσ τθν τρζχουςα (ΜΕ’) 

εκπαιδευτικι ςειρά, καλφπτοντασ ςυνολικά τα υφιςτάμενα είκοςι πζντε (25) 

προγράμματα ςπουδϊν. πωσ αναφζρκθκε και ςτο δεφτερο κεφάλαιο, θ 

αποτίμθςθ βαςίηεται ςτθν καταγραφι και αξιολόγθςθ τθσ εξζλιξθσ τεςςάρων 

κρίςιμων παραμζτρων των Σρογραμμάτων Υπουδϊν που περιλαμβάνουν: 

                                                           
5
 Υυνζντευξθ, μζλοσ Επιςτθμονικοφ Υυμβουλίου και Υφμβουλο Υπουδϊν 

6
 Υυνζντευξθ, πρϊθν Γεν. Γραμματζασ ΕΜΔΔΑ. 
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- τθν φπαρξθ ι μθ διακριτϊν τμθμάτων εξειδίκευςθσ, προςανατολιςμζνων 

ςτισ Ευρωπαϊκζσ πολιτικζσ και υποκζςεισ (κριτιριο 1), 

- τα μακιματα, εργαςτιρια και ςεμινάρια Ευρωπαϊκοφ προςανατολιςμοφ που 

περιλαμβάνονταν ςτα Σρογράμματα Υπουδϊν και τθ ςχετικι βαρφτθτα 

αυτϊν ςτο ςφνολο των προγραμμάτων (κριτιριο 2), 

- τουσ τίτλουσ των τελικϊν εργαςιϊν των ςπουδαςτϊν/ςτριϊν τθσ Υχολισ που 

καλφπτουν Ευρωπαϊκι κεματολογία (κριτιριο 3), 

- τθν πραγματοποίθςθ πρακτικισ άςκθςθσ ι / και εκπαιδευτικϊν επιςκζψεων 

ςε φορείσ και κεςμοφσ τθσ ΕΕ (κριτιριο 4). 

 

5.1  Δθμιουργία και κατάργθςθ αυτοτελϊν Σμθμάτων Εξειδίκευςθσ 

Θ λειτουργία τθσ ΕΥΔΔΑ χαρακτθρίηεται διαχρονικά από ςυχνζσ αλλαγζσ ωσ προσ τθ 

ςφνκεςθ και τον προςανατολιςμό των τμθμάτων εξειδίκευςθσ7. Σζραν του 

ςτακεροφ πυρινα τθσ Γενικισ Διοίκθςθσ, ο εκπαιδευτικόσ προςανατολιςμόσ των 

λοιπϊν τμθμάτων προςλαμβάνει πιο εξειδικευμζνο χαρακτιρα. Από αυτά, τα 

Φμιματα με αντικείμενο τισ περιφερειακζσ πολιτικζσ και τθν κοινωνικι πολιτικι 

εμφανίηουν μεγαλφτερθ ςτακερότθτα. Αντίκετα, τμιματα όπωσ οι Εμπορικοί και 

Ρικονομικοί Ακόλουκοι και οι Ακόλουκοι Φφπου και τμιματα εξειδικευμζνα ςε 

τομεακζσ πολιτικζσ όπωσ ο πολιτιςμόσ, ο τουριςμόσ και θ πλθροφορικι εμφανίηουν 

μεγαλφτερθ αςτάκεια και τείνουν να καταργοφνται και επανεμφανίηονται ςε 

μεμονωμζνεσ χρονικζσ περιόδουσ. Φο ίδιο ιςχφει και για τα τμιματα τα οποία 

δθμιουργικθκαν με βαςικό ςτόχο τθν εκπαίδευςθ ςτελεχϊν για τον χειριςμό των 

Ευρωπαϊκϊν κεμάτων και πολιτικϊν. 

Υε ςχζςθ με τα ηθτιματα Ευρωπαϊκοφ ενδιαφζροντοσ, παρατθρείται εν 

προκειμζνω θ εμφάνιςθ, κατάργθςθ και επαναδθμιουργία ειδικοφ τμιματοσ με 

ςχετικό προςανατολιςμό, υπό διαφορετικοφσ τίτλουσ ςε δφο (2) περιόδουσ 

λειτουργίασ τθσ ΕΥΔΔΑ: 

                                                           
7
 Βλ. και Σαποφλιασ et al., 2002, ςς. 22-26 
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α.) Τμήμα Κοινοτικήσ Κατεφθυνςησ   

Θ πρϊτθ εμφάνιςθ αυτοτελοφσ Φμιματοσ Μοινοτικισ Ματεφκυνςθσ καταγράφεται το 

1994. Φο εν λόγω τμιμα λειτουργεί ςτα μζςα τθσ δεκαετίασ του 1990, κατά τθ Θ’ και 

τθν Ι’ εκπαιδευτικι ςειρά. Ρι προδιαγραφζσ του τμιματοσ όριηαν ςαφϊσ το προφίλ 

των αποφοίτων και τον προςανατολιςμό του προγράμματοσ ςτισ Ευρωπαϊκζσ 

πολιτικζσ: 

«Με το πρόγραμμα αυτό επιδιώκεται θ παραγωγι ςτελεχών με 

εξειδικευμζνεσ γνώςεισ ςε κζματα Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και 

Κοινοτικών Πολιτικών με ςκοπό τθν ενίςχυςθ τθσ Ελλθνικισ 

Δθμόςιασ Διοίκθςθσ με ςτελζχθ εξειδικευμζνα και ειδικά 

καταρτιςμζνα ςε κζματα κεςμικά, οικονομικά, πολιτικά και 

διαχειριςτικά ςχετικά με κεςμοφσ, όργανα, πολιτικζσ, 

προγράμματα, εξελίξεισ και προοπτικζσ τθσ Ευρωπαϊκισ 

Ζνωςθσ. 

(…) Οι απόφοιτοι του Τμιματοσ προορίηονται να ςτελεχώςουν 

τισ Δ/νςεισ ι Υπθρεςίεσ Ευρωπαϊκών Υποκζςεων των 

Υπουργείων ι ΝΠΔΔ ι τθσ ΜΕΑ Βρυξελλών»8. 

Αυτι θ περιγραφι υποδθλϊνει (και) τον ρόλο που προδιαγραφόταν για τουσ 

αποφοίτουσ του ςυγκεκριμζνου τμιματοσ εντόσ του διοικθτικοφ μθχανιςμοφ: 

δεδομζνων των αυξθμζνων αναγκϊν ενςωμάτωςθσ και προςαρμογισ τθσ χϊρασ 

ςτα δεδομζνα και τισ απαιτιςεισ που δθμιοφργθςε θ ςυμμετοχι τθσ ςτθν ΕΕ, θ 

διοίκθςθ καλοφνταν να ςτθρίξει αυτό το εγχείρθμα, μεταξφ άλλων, μζςω των 

αποφοίτων τθσ Υχολισ. Θ δθμιουργία του τμιματοσ Μοινοτικισ Ματεφκυνςθσ ιταν 

εν προκειμζνω ζνα ενδεικτικό παράδειγμα τθσ ευρφτερθσ ανόδου τθσ Ευρωπαϊκισ 

Ζνωςθσ ςτθν εκνικι ατηζντα, θ οποία εμφανίηονταν και ςτο επίπεδο τθσ διοίκθςθσ. 

Φα μακιματα που περιλάμβανε το πρόγραμμα ςπουδϊν κάλυπταν μια 

ευρεία γκάμα κεματικϊν περιοχϊν, όπωσ το Θεςμικό και Σολιτικό Υφςτθμα τθσ ΕΕ, 

τθν Ενιαία Αγορά, τθν Ρικονομικι και Σολιτικι Γεωγραφία των Μρατϊν Ξελϊν, τθ 

ςχζςθ τθσ Εκνικισ Δθμόςιασ   Διοίκθςθσ με τθν ΕΕ και τισ Ρικονομικζσ Υχζςεισ τθσ 

                                                           
8
 Βλζπε Σρόγραμμα Υπουδϊν Ειδικισ Φάςθσ, Ι’ Εκπαιδευτικι Υειρά, ς. 4. 
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Ελλάδασ με τθν Ευρωπαϊκι Μοινότθτα. Φο πρόγραμμα εξειδίκευςθσ περιλάμβανε 

επίςθσ εξειδικευμζνα μακιματα τα οποία εςτίαηαν ςε επιμζρουσ πεδία πολιτικισ, 

όπωσ οι Εκνικζσ και Μοινοτικζσ Σολιτικζσ κατά Φομείσ και τα Ειδικά Θζματα 

Μοινοτικισ Ζννομθσ Φάξθσ  και θ Μοινι Εξωτερικι Σολιτικι και Σολιτικι Αςφαλείασ. 

Σζραν των αμιγϊσ κεωρθτικϊν γνϊςεων και τθσ εξοικείωςθσ με το κεςμικό πλαίςιο 

τθσ ΕΕ, ζμφαςθ δόκθκε ςτθν ανάπτυξθ των πρακτικϊν δεξιοτιτων των ςπουδαςτϊν 

ςε περιβάλλον προςομοίωςθσ καταςτάςεων, τισ οποίεσ κα καλοφνταν να χειριςτοφν 

ςτθ μελλοντικι υπθρεςιακι τουσ καριζρα. Αυτό κακίςταται ζκδθλο μζςω τθσ 

φπαρξθσ μακθμάτων, όπωσ θ «Θεωρία και Σρακτικι των Μοινοτικϊν 

Διαπραγματεφςεων». Υτθν περιγραφι του εν λόγω μακιματοσ, αναφζρεται 

χαρακτθριςτικά ότι «επιδιώκεται θ εξοικείωςθ των μελλοντικών χρθςτών των 

κοινοτικών υποκζςεων με τα πλαίςια, μεκόδουσ και πρακτικζσ των κοινοτικών 

διαπραγματεφςεων»9. 

Φο Φμιμα Μοινοτικισ Ματεφκυνςθσ ιδρφκθκε τον Φεβρουάριο του 199210 και 

ιταν ζνα (1) εκ των ζξι (6) Φμθμάτων εξειδίκευςθσ τα οποία λειτουργοφςαν ςτθν 

ΕΥΔΔΑ εκείνθ τθν περίοδο, μετά από ςθμαντικζσ αλλαγζσ ςτθ ςφνκεςθ (κατάργθςθ 

/ δθμιουργία) επιμζρουσ τμθμάτων. Θ δθμιουργία του αποτζλεςε εν πολλοίσ 

απάντθςθ ςτθν απόςχιςθ του διπλωματικοφ κλάδου από τθν ΕΥΔΔΑ (με τθν 

υπαγωγι του ςτο Χπουργείο Εξωτερικϊν), αποςκοπϊντασ να καλφψει το ςχετικό 

κενό11. Ωςτόςο, το Φμιμα λειτοφργθςε για βραχφ χρονικό διάςτθμα, καλφπτοντασ 

μόνο δφο εκπαιδευτικζσ ςειρζσ (Θ’ και Ι’), και εν ςυνεχεία καταργικθκε και δεν 

επανεμφανίςτθκε με τθν ίδια μορφι ςε κανζνα από τα επόμενα προγράμματα 

ςπουδϊν τθσ ΕΥΔΔΑ. 

β.) Τμήμα Διεθνών – Ευρωπαϊκών Υποθέςεων 

Διακριτό τμιμα με Ευρωπαϊκό προςανατολιςμό εμφανίηεται ςχεδόν δφο (2) 

δεκαετίεσ μετά τθν περίοδο λειτουργίασ του Φμιματοσ Μοινοτικισ Ματεφκυνςθσ, 

υπό τον τίτλο Φμιμα Διεκνϊν – Ευρωπαϊκϊν Χποκζςεων. Φο εν λόγω Φμιμα 

λειτουργεί τισ δφο (2) τελευταίεσ εκπαιδευτικζσ ςειρζσ, από τθν ΜΔ’ (2016) ζωσ τθν 

                                                           
9
 Βλζπε Σρόγραμμα Υπουδϊν Ειδικισ Φάςθσ, Θ’ Εκπαιδευτικι Υειρά, ς. 65. 

10
 Σαποφλιασ et al., 2002, ς. 25. 

11
 Υυνζντευξθ, πρϊθν Γεν. Γραμματζασ ΕΜΔΔΑ και Υφμβουλοσ Υπουδϊν. 



33 
 

τρζχουςα ςειρά (ΜΕ’ - 2017) και ειςάγονται ςε αυτό δζκα (10) ςπουδαςτζσ/ςτριεσ 

ανά ςειρά. Υε αυτιν τθν περίπτωςθ, παρατθρείται ότι ο προςανατολιςμόσ του 

τμιματοσ δεν είναι αμιγϊσ Ευρωπαϊκόσ, αλλά περιλαμβάνει και το διεκνζσ επίπεδο. 

Θ διατφπωςθ του ςκοποφ του είναι εν μζρει αςαφισ ωσ προσ τθ διάκριςθ των δφο 

επιπζδων, κακϊσ αυτόσ προςδιορίηεται ωσ: 

«Η δθμιουργία ςτελεχών υπθρεςιών αμιγώσ ευρωπαϊκισ 

αρμοδιότθτασ και υπθρεςιών που εμπλζκονται ςτθν 

υλοποίθςθ των ευρωπαϊκών και διεκνών πολιτικών»12. 

Σρακτικά, θ (επαν)εμφάνιςθ ενόσ τμιματοσ με Ευρωπαϊκό προςανατολιςμό 

αποτζλεςε εν πολλοίσ απόρροια των αυξθμζνων αναγκϊν ςυνεργαςίασ με τθν ΕΕ, 

ιδίωσ υπό τουσ όρουσ που δθμιοφργθςαν οι απαιτιςεισ διαχείριςθσ των 

προγραμμάτων προςαρμογισ τθσ χϊρασ τθν περίοδο 2010-2018, αλλά και θ 

διαπίςτωςθ ςχετικοφ ελλείμματοσ ςτθν παρεχόμενθ εκπαίδευςθ13. Θεςμικά, 

ακολοφκθςε τθν αναδιοργάνωςθ των δομϊν των κεντρικϊν Χπουργείων και τθ 

ςφςταςθ οριηόντιων (ςε πολλζσ περιπτϊςεισ αυτοτελϊν) τμθμάτων με αρμοδιότθτα 

τον χειριςμό των διεκνϊν και Ευρωπαϊκϊν υποκζςεων. Φα εν λόγω τμιματα 

αποτελοφν τισ υπθρεςίεσ που ανταποκρίνονται ςτισ προδιαγραφζσ των αποφοίτων 

του Φμιματοσ, παρόλο που βζβαια ςτθν πράξθ θ τοποκζτθςι τουσ δεν γίνεται με 

ορκολογικά κριτιρια, αλλά βάςει των ευρφτερων υπθρεςιακϊν ι / και ςυγκυριακϊν 

αναγκϊν.  

Φα μακιματα, εργαςτιρια και ςεμινάρια που ςυγκροτοφν τθ Β’ ειδικι φάςθ 

ςπουδϊν περιλαμβάνουν βαςικζσ γνϊςεισ τθσ κεωρίασ και του κεςμικοφ πλαιςίου 

τθσ ΕΕ, καλφπτοντασ κεματικζσ όπωσ θ Ρικονομικι, Θεςμικι & Σολιτικι ςυγκρότθςθ 

τθσ ΕΕ, οι Διεκνείσ και Ευρωπαϊκοί κεςμοί και ΞΜΡ και οι Διεκνείσ & Ευρωπαϊκζσ 

Ρικονομικζσ Υχζςεισ. Φο πρόγραμμα περιλαμβάνει παράλλθλα εργαςτιρια τεχνικοφ 

περιεχομζνου, τα οποία αποςκοποφν ςτθν καλλιζργεια και ενδυνάμωςθ των 

απαιτοφμενων δεξιοτιτων των ςπουδαςτϊν για το χειριςμό Ευρωπαϊκϊν 

υποκζςεων και πολιτικϊν, όπωσ θ Σροςομοίωςθ του Τόλου των Εκνικϊν 

                                                           
12

 Βλζπε Σρόγραμμα Υπουδϊν ΜΔ Εκπαιδευτικισ Υειράσ, ς. 7 και Σρόγραμμα Υπουδϊν ΜΕ 
Εκπαιδευτικισ Υειράσ, ς. 7. 
13

 Υυνζντευξθ, Σρόεδροσ ΕΜΔΔΑ. 
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Διοικιςεων ςτο Σλαίςιο των Ευρωπαϊκϊν Διαβουλεφςεων, Διαπραγματεφςεων και 

Επιτροπολογίασ και θ Αξιοποίθςθ Δικτφων τθσ ΕΕ. 

 

5.2 Η εξζλιξθ των μακθμάτων, ςεμιναρίων και εργαςτθρίων Ευρωπαϊκοφ 

προςανατολιςμοφ 

Ζνα εκ των βαςικϊν κριτθρίων αποτίμθςθσ του Ευρωπαϊκοφ προςανατολιςμοφ τθσ 

παρεχόμενθσ εκπαίδευςθσ ςτθν ΕΥΔΔΑ αποτελοφν τα μακιματα, εργαςτιρια και 

ςεμινάρια που άπτονται Ευρωπαϊκϊν κεμάτων και πολιτικϊν. Θ ποιοτικι και 

ποςοτικι επεξεργαςία των προγραμμάτων ςπουδϊν τθσ ΕΥΔΔΑ για όλθ τθν περίοδο 

λειτουργίασ τθσ ανζδειξε τθν Ευρωπαϊκι παράμετρο ωσ μια ςτακερι ςυνιςτϊςα 

των προγραμμάτων ςπουδϊν. Ωςτόςο, παρατθρείται ςθμαντικι διαφοροποίθςθ 

αφενόσ ωσ προσ το περιεχόμενο των ςχετικϊν ςτοιχείων, και αφετζρου ωσ προσ τθν 

ζκταςθ και τθ βαρφτθτα που καταλαμβάνουν διαχρονικά ωσ μζροσ του 

εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ. Υτθν παροφςα υποενότθτα παρουςιάηονται θ 

κατεφκυνςθ και θ ζνταςθ των ποςοτικϊν διακυμάνςεων των εν λόγω μεγεκϊν κακ’ 

όλθ τθ διάρκεια λειτουργίασ τθσ ΕΥΔΔΑ, προκειμζνου ςτθ ςυνζχεια να ςυνδυαςτοφν 

με τισ ποιοτικζσ παραμζτρουσ. 

Βάςει των διακζςιμων δεδομζνων, ςτο Διάγραμμα 1 απεικονίηεται θ εξζλιξθ 

του αρικμοφ των μακθμάτων, ςεμιναρίων και εργαςτθρίων Ευρωπαϊκοφ 

προςανατολιςμοφ, από τθν πρϊτθ (1θ) ζωσ τθν τρζχουςα (25θ) εκπαιδευτικι ςειρά 

τθσ ΕΥΔΔΑ (1986-2018). Φα ςτοιχεία αντανακλοφν ςθμαντικζσ ποςοτικζσ αλλαγζσ 

του αρικμοφ των εν λόγω ςτοιχείων. Θ ανϊτερθ τιμι εμφανίηεται ςτθν Ι’ 

εκπαιδευτικι ςειρά (1996) με είκοςι οκτϊ (28) μακιματα, ςεμινάρια και 

εργαςτιρια με Ευρωπαϊκζσ κεματικζσ. Ωςτόςο, αυτό θ τιμι εμφανίηεται ωσ 

μεμονωμζνθ αλλαγι, κακϊσ τα προγράμματα ςπουδϊν των προθγοφμενων και των 

επόμενων εκπαιδευτικϊν ςειρϊν περιλαμβάνουν κατά πολφ χαμθλότερο αρικμό 

μακθμάτων, ςεμιναρίων και εργαςτθρίων Ευρωπαϊκοφ προςανατολιςμοφ. 

Υυγκεκριμζνα, τα ςχετικά μεγζκθ για τισ πρϊτεσ πζντε (5) εκπαιδευτικζσ ςειρζσ τθσ 

ΕΥΔΔΑ (Α’ – Ε’) κυμαίνονται ςε ςτακερά επίπεδα, από οκτϊ (8) ζωσ δζκα (10), ενϊ 

μζχρι τθν ΙΒ’ (πλθν τθσ Ι’) ςε μικρότερεσ τιμζσ, από τζςςερα (4) ζωσ επτά (7). Θ 
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ελάχιςτθ τιμι, τζςςερα (4), εντοπίηεται τθν ίδια περίοδο, ςτθ Η’ ςειρά, και ςτισ 

επόμενεσ ςειρζσ ςτθν ΜΓ’ (4) και ΜΒ’ (5). Από τθν ΙΑ’ ζωσ τθν ΙΘ’ εκπαιδευτικι ςειρά, 

ο αρικμόσ των μακθμάτων, ςεμιναρίων και εργαςτθρίων Ευρωπαϊκοφ 

προςανατολιςμοφ εμφανίηεται αυξθμζνοσ, από είκοςι (20) ζωσ είκοςι τζςςερα (24) 

και αυτι θ τάςθ χαρακτθρίηεται από ςτακερότθτα. Ρι λοιπζσ ςειρζσ (ΙΓ’, Μ’, ΜΑ’, ΜΔ’, 

ΜΕ’) κινοφνται ςε μζςα επίπεδα, περιλαμβάνοντασ από δεκατρία (13) ζωσ δεκαζξι 

(16) μακιματα, ςεμινάρια και εργαςτιρια ςυναφι με Ευρωπαϊκζσ κεματικζσ. 

 

Διάγραμμα 1. Εξζλιξθ του αρικμοφ των μακθμάτων Ευρωπαϊκοφ 

προςανατολιςμοφ  

 

 

Υτο Διάγραμμα 2, οι εκπαιδευτικζσ ςειρζσ τθσ ΕΥΔΔΑ επιχειρείται να 

κατθγοριοποιθκοφν ςε τρία ςυγκριτικά επίπεδα, χαμθλό (κάτω από 10), μζςο (10-

20), υψθλό (άνω των 20), αναλόγωσ του αρικμοφ των τίτλων των μακθμάτων, 

ςεμιναρίων και εργαςτθρίων Ευρωπαϊκοφ προςανατολιςμοφ που περιγράφθκε 

παραπάνω. Θ ποςοςτιαία κατανομι δείχνει ότι διαχρονικά ςτο μεγαλφτερο μζροσ 

των εκπαιδευτικϊν ςειρϊν (44%) ο αρικμόσ των εν λόγω μακθμάτων, ςεμιναρίων 

και εργαςτθρίων είναι μικρότεροσ του δζκα (10), ςτο 30% κυμαίνεται από δζκα (10) 
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ζωσ είκοςι (20), ενϊ άνω των είκοςι (20) μακθμάτων, ςεμιναρίων και εργαςτθρίων 

Ευρωπαϊκοφ προςανατολιςμοφ περιλαμβάνουν το 26% των προγραμμάτων 

ςπουδϊν. 

 

Διάγραμμα 2. Ποςοςτιαία κατανομι του αρικμοφ των μακθμάτων / ςεμιναρίων / 

εργαςτθρίων Ευρωπαϊκοφ προςανατολιςμοφ  

 

  

Θ αποτφπωςθ μακθμάτων, ςεμιναρίων και εργαςτθρίων Ευρωπαϊκοφ 

προςανατολιςμοφ ςε (απόλυτεσ) αρικμθτικζσ τιμζσ, παρόλο που αντανακλά 

οριςμζνεσ βαςικζσ τάςεισ, δεν αποδίδει με απόλυτθ ακρίβεια τισ ςχετικζσ αλλαγζσ 

ςε ςυγκριτικό πλαίςιο, κακϊσ μεταξφ των προγραμμάτων ςπουδϊν τθσ ΕΥΔΔΑ 

παρατθροφνται γενικότερα ςθμαντικζσ μεταβολζσ και αυξομειϊςεισ ωσ προσ 

ουςιϊδθ ςτοιχεία αυτοφ, όπωσ ο αρικμόσ των μακθμάτων, ςεμιναρίων και 

εργαςτθρίων, αλλά και των τμθμάτων εξειδίκευςθσ. Επομζνωσ, από τα απόλυτα 

μεγζκθ δεν είναι αςφαλζσ να εξαχκοφν ακριβι και ζγκυρα ςυγκριτικά 

ςυμπεράςματα. Δεδομζνων αυτϊν των περιοριςμϊν, ςτο Διάγραμμα 3 επιχειρείται 

θ αναγωγι των απόλυτων τιμϊν ςε ςχετικά (ςυγκρίςιμα) ποςοςτά των μακθμάτων, 

ςεμιναρίων και εργαςτθρίων του προγράμματοσ με Ευρωπαϊκό προςανατολιςμό ωσ 

προσ το ςυνολικό αρικμό των μακθμάτων, ςεμιναρίων και εργαςτθρίων, ανά 

εκπαιδευτικι ςειρά. Αυτι θ προςζγγιςθ παρζχει μια πιο ζγκυρθ αποτφπωςθ των 

μεγεκϊν για τουσ ςκοποφσ τθσ ςυγκριτικισ μελζτθσ, δεδομζνων των ςθμαντικϊν 
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αυξομειϊςεων που παρατθροφνται μεταξφ των επιμζρουσ προγραμμάτων, οι 

οποίεσ κακιςτοφν τθν απόλυτθ τιμι των μεγεκϊν μθ-αντιπροςωπευτικι των 

πραγματικϊν τάςεων. 

 

Διάγραμμα 3. Πλικοσ μακθμάτων / ςεμιναρίων / εργαςτθρίων Ευρωπαϊκοφ 

προςανατολιςμοφ ςε ςφνολο μακθμάτων / ςεμιναρίων / εργαςτθρίων του 

Προγράμματοσ πουδϊν 

 

 

Φα εμπειρικά δεδομζνα των ποςοςτιαίων ςτοιχείων αναδεικνφουν μια 

ςχετικά διαφοροποιθμζνθ εικόνα από ό,τι θ (απόλυτθ) αρικμθτικι τουσ 

αποτφπωςθ. πωσ και ςτισ απόλυτεσ τιμζσ, το μζγιςτο ςθμείο αντιςτοιχεί ςτθν Ι’ 

εκπαιδευτικι ςειρά, με περίπου το ζνα τζταρτο (24%) των μακθμάτων, ςεμιναρίων 

και εργαςτθρίων του προγράμματοσ ςπουδϊν να αντιςτοιχεί ςε αυτά με Ευρωπαϊκό 

προςανατολιςμό. Ρι πιο χαμθλζσ τιμζσ εμφανίηονται ςτθ Η’ και τθ Θ’ ςειρά, με 

αντίςτοιχα ποςοςτά των Ευρωπαϊκϊν 5% και 6% επί του ςυνόλου των παρεχόμενων 

μακθμάτων, ςεμιναρίων και εργαςτθρίων. Θ εν λόγω διαφορά καταδεικνφει και το 

μζγεκοσ τθσ απόκλιςθσ που προςλαμβάνει διαχρονικά θ αντίλθψθ και κζςθ – 

ζκταςθ των μακθμάτων, ςεμιναρίων και εργαςτθρίων Ευρωπαϊκοφ 
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προςανατολιςμοφ ςτο πρόγραμμα ςπουδϊν τθσ ΕΥΔΔΑ. Υθμαντικι και ςχετικά 

ςτακερι ενίςχυςθ των εν λόγω ςτοιχείων του προγράμματοσ παρατθρείται από τισ 

αρχζσ τθσ δεκαετίασ του 2000, από τθν ΙΓ’ ςειρά (2001) ζωσ τισ αρχζσ τθσ επόμενθσ 

δεκαετίασ (ΜΒ’ ςειρά, 2013). Ματά τθ διάρκεια αυτισ τθσ περιόδου, το ποςοςτό των 

μακθμάτων, ςεμιναρίων και εργαςτθρίων ςε Ευρωπαϊκζσ κεματικζσ είναι ςτακερά 

άνω του 10% επί του ςυνόλου των προςφερόμενων μακθμάτων. Ενδυνάμωςθ των 

Ευρωπαϊκϊν ςτοιχείων του προγράμματοσ παρατθρείται επίςθσ ςτισ πιο πρόςφατεσ 

εκπαιδευτικζσ ςειρζσ τθσ ΕΥΔΔΑ, ΜΔ’ και ΜΕ’, ςτισ οποίεσ το εν λόγω ποςοςτό 

αυξάνεται και φτάνει αντίςτοιχα το 17% και 12%. 

Αυτι θ ςυγκριτικι εικόνα αποδίδεται και ςε απόλυτουσ αρικμοφσ ςτο 

Διάγραμμα 4, το οποίο αποτυπϊνει αρικμθτικά το πλικοσ των μακθμάτων, 

ςεμιναρίων και εργαςτθρίων Ευρωπαϊκοφ προςανατολιςμοφ ωσ προσ το ςφνολο 

των παρεχόμενων μακθμάτων, ςεμιναρίων και εργαςτθρίων των προγραμμάτων 

ςπουδϊν. Φα ςτοιχεία δεν αντανακλοφν ςτακερι κατεφκυνςθ, κακϊσ ςε οριςμζνεσ 

περιπτϊςεισ θ γενικι αφξθςθ των μακθμάτων, ςεμιναρίων και εργαςτθρίων 

ςυνδυάηεται με αφξθςθ των αντίςτοιχων με Ευρωπαϊκό προςανατολιςμό (μεταξφ 

των ςειρϊν Ι’ και Θϋ, ΙΑ’ ζωσ ΙΔ’, Μ’ και ΜΑ’, ΜΓ’ και ΜΔ’), ςε άλλεσ με μείωςθ (μεταξφ 

των ςειρϊν Α’ και Βϋ, Ε’ και Η’, ΙΘ’ και ΙΘ’), ενϊ ςε άλλεσ με ςτακερότθτα (μεταξφ 

των ςειρϊν ΙΕ’ και ΙΥΦ’, ΜΔ’ και ΜΕ’). Υε οριςμζνεσ, επίςθσ, περιπτϊςεισ, ενϊ ο 

ςυνολικόσ μακθμάτων, ςεμιναρίων και εργαςτθρίων μειϊνεται ι μζνει ςτακερόσ, 

το πλικοσ αυτϊν με Ευρωπαϊκό προςανατολιςμό αυξάνεται (μεταξφ των ςειρϊν Β’, 

Γϋ και ΔΕ, Η’ και Θ’ ). 
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Διάγραμμα 4. Μακιματα / ςεμινάρια / εργαςτιρια Ευρωπαϊκοφ 

προςανατολιςμοφ και ςφνολο μακθμάτων / ςεμιναρίων / εργαςτθρίων του 

Προγράμματοσ πουδϊν 

 

 

Υτο Διάγραμμα 5 αποτυπϊνεται θ ποςοςτιαία κατανομι των μακθμάτων, 

ςεμιναρίων και εργαςτθρίων Ευρωπαϊκοφ προςανατολιςμοφ ςτο ςφνολο του 

προγράμματοσ ςπουδϊν ςε μια τετραβάκμια κλίμακα. πωσ φαίνεται και 

ςχθματικά, ςτθν πλειονότθτα των προγραμμάτων (70%), τα μακιματα, ςεμινάρια 

και εργαςτιρια ςε Ευρωπαϊκζσ κεματικζσ καταλαμβάνουν το 10-15% των 

ςυνολικϊν ςτοιχείων του προγράμματοσ. Ρι χαμθλότερεσ τιμζσ του αντίςτοιχου 

ποςοςτοφ, μικρότερο από 10%, εμφανίηεται ςτο 13% των προγραμμάτων ςπουδϊν. 

Ρι υψθλότερεσ τιμζσ, άνω του 20% αντιςτοιχοφν μόνο ςτο 4% των προγραμμάτων 

και, όπωσ αναφζρκθκε παραπάνω,  ςτθν πραγματικότθτα ςυναντιοφνται μόνο ςτθν 

περίπτωςθ τθσ Ι’ εκπαιδευτικισ ςειράσ τθσ ΕΥΔΔΑ. Φζλοσ, ποςοςτό ςυμμετοχισ των 

μακθμάτων, ςεμιναρίων και εργαςτθρίων Ευρωπαϊκοφ προςανατολιςμοφ ςτο 

ςφνολο του προγράμματοσ ςπουδϊν 15-20% εμφανίηεται ςτο λοιπό 13% των 

προγραμμάτων. Ρ μζςοσ όροσ αυτϊν των μεγεκϊν διαχρονικά (ςτο ςφνολο των 

εκπαιδευτικϊν ςειρϊν) αντιςτοιχεί ςτο 13%. 
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Διάγραμμα 5. Ποςοςτιαία κατανομι μακθμάτων / ςεμιναρίων / εργαςτθρίων ςε 

ςφνολο μακθμάτων / ςεμιναρίων / εργαςτθρίων του Προγράμματοσ πουδϊν 

 

 

5.3  Η εξζλιξθ των τελικϊν εργαςιϊν ςε Ευρωπαϊκζσ κεματικζσ 

Θ κεματολογία των τελικϊν εργαςιϊν των ςπουδαςτϊν/τριϊν αντανακλά 

αυξομειϊςεισ του ενδιαφζροντοσ για ηθτιματα ςχετικά με Ευρωπαϊκζσ πολιτικζσ 

και υποκζςεισ14. πωσ φαίνεται από τα ςτοιχεία του Διαγράμματοσ 6, ο απόλυτοσ 

αρικμόσ των επιλεχκζντων κεμάτων εμφανίηει διαχρονικά ςθμαντικζσ 

αυξομειϊςεισ. Ρ μζγιςτοσ αρικμόσ καταγράφεται ςτθν ΜΕ’ εκπαιδευτικι ςειρά (39), 

ενϊ ο ελάχιςτοσ (1) ςτθν Α’. Εν γζνει, ςτισ πρϊτεσ εκπαιδευτικζσ ςειρζσ, ο αρικμόσ 

των εργαςιϊν Ευρωπαϊκισ κεματολογίασ που εκπονικθκαν εμφανίηεται ςχετικά 

χαμθλόσ (0-13). Από τθν ΙΒ’ ςειρά φαίνεται να αυξάνεται και να διατθρείται εν γζνει 

ςε υψθλά επίπεδα, ιδίωσ μεταξφ των ΙΕ’ και ΙΘ’ ςειρϊν (28-36). Φο πλικοσ των 

κεμάτων Ευρωπαϊκοφ ενδιαφζροντοσ περιορίηεται ςχετικά από τθν ΙΘ’ ςειρά (17-

24) και αρχίηει πάλι να αυξάνεται από τθν ΜΓ’ ζωσ τθν ΜΕ’ εκπαιδευτικι ςειρά. 

 

                                                           
14

 Για τθν ΙΑ’ εκπαιδευτικι ςειρά δεν υπάρχουν διακζςιμα ςτοιχεία, ελλείψει τθσ πρόβλεψθσ 
εκπόνθςθσ τελικϊν εργαςιϊν ςτο εκπαιδευτικό πρόγραμμα. 
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Διάγραμμα 6. Πλικοσ τελικϊν εργαςιϊν Ευρωπαϊκισ κεματολογίασ 

 

 

Ρ αρικμόσ των τελικϊν εργαςιϊν με κεματολογία ςυναφι με τθν ΕΕ δεν 

αρκεί για τθν απόδοςθ μιασ πλιρουσ ςυγκριτικισ εικόνασ τθσ εξζλιξθσ και τθσ 

βαρφτθτασ τουσ ςτο ςφνολο των προγραμμάτων ςπουδϊν, κακϊσ θ τελευταία 

εξαρτάται από το ςυνολικό αρικμό των ςπουδαςτϊν και των εργαςιϊν. Υτο 

Διάγραμμα 7 εμφανίηεται θ αναλογία των κεμάτων ςχετικϊν με Ευρωπαϊκά 

ηθτιματα ωσ προσ το ςφνολο των εκπονθκζντων τελικϊν εργαςιϊν ανά 

εκπαιδευτικι ςειρά. Φα δεδομζνα (ςτρογγυλοποιθμζνα μζχρι το 2ο δεκαδικό ψθφίο) 

δείχνουν ότι θ ςχετικι βαρφτθτα τθσ Ευρωπαϊκισ κεματολογίασ κυμαίνεται ςε 

χαμθλά ζωσ μζςα επίπεδα ςτθ διάρκεια των πρϊτων εκπαιδευτικϊν ςειρϊν (Α’ ζωσ 

Θ’), από 4%-13%. Υθμαντικι αφξθςθ ςθμειϊνεται ςτθν Ι’ εκπαιδευτικι ςειρά, με 

ςχεδόν το ζνα πζμπτο των κεμάτων (19%) να άπτονται Ευρωπαϊκϊν ηθτθμάτων. Ρι 

υψθλότερεσ τιμζσ εμφανίηονται μεταξφ των ςειρϊν ΙΕ’ και ΙΘϋ, από 22% ζωσ 29%. Ρι 

επόμενεσ ςειρζσ, ΙΘ’ ζωσ ΜΓ’, κινοφνται ςε μζςα επίπεδα, με τα κζματα Ευρωπαϊκοφ 

ενδιαφζροντοσ να καταλαμβάνουν ποςοςτό 17%-21% επί των ςυνολικϊν κεμάτων. 

Υθμαντικι ενίςχυςθ τθσ Ευρωπαϊκισ κεματολογίασ των τελικϊν εργαςιϊν 

ςθμειϊνεται και κατά τισ δφο τελευταίεσ ςειρζσ, ΜΔ’ και ΜΕ’, με αντίςτοιχα ποςοςτά 

1 

5 4 

11 
9 

13 

6 

9 

12 

15 

20 

25 

36 

28 

33 

36 

24 24 

20 

17 

21 

24 

39 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Α’ Β’ Γ’ Δ’-Ε’ ΥΦ’  Η’ Θ’ Θ’  I’ IA’ ΙΒ’ ΙΓ ’ ΙΔ’  ΙΕ’ ΙΥΦ’ ΙΗ ’ ΙΘ  ΙΘ’ Μ ΜΑ ΜΒ ΜΓ ΜΔ ΜΕ 

Θζματα ευρωπαϊκοφ προςανατολιςμοφ 



42 
 

30% και 25%. Υτθν πρϊτθ (ΜΔ’) εμφανίηεται και το υψθλότερο ςθμείο ςτο ςφνολο 

τθσ καταγραφισ. 

 

Διάγραμμα 7. Ποςοςτό εργαςιϊν Ευρωπαϊκισ κεματολογίασ ωσ προσ το ςφνολο 

των τελικϊν εργαςιϊν 

 

 

Υτο Διάγραμμα 8 απεικονίηονται τα ακριβι μεγζκθ του αρικμοφ των 

κεμάτων Ευρωπαϊκοφ προςανατολιςμοφ και του ςυνόλου των εργαςιϊν των 

τελικϊν εργαςιϊν που εκπονικθκαν ανά εκπαιδευτικι ςειρά, από τα οποία 

προκφπτουν τα δεδομζνα τθσ ςχετικισ αναλογίασ που παρουςιάςτθκαν παραπάνω. 

Από αυτά τα ςτοιχεία φαίνεται ότι τόςο θ ζκταςθ όςο και θ κατεφκυνςθ των 

μεταβολϊν ςτα ςτοιχεία του προγράμματοσ με Ευρωπαϊκι αναφορά δεν είναι 

ανάλογεσ με τισ ευρφτερεσ αλλαγζσ που λαμβάνουν χϊρα και αφοροφν ςυνολικά τθ 

δομι και το περιεχόμενο των προγραμμάτων ςπουδϊν τθσ ΕΥΔΔΑ. 
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Διάγραμμα 8. Ποςοςτό εργαςιϊν Ευρωπαϊκισ κεματολογίασ και ςφνολο τίτλων 

τελικϊν εργαςιϊν 

 

 

Βάςει τθσ βαρφτθτασ των κεμάτων Ευρωπαϊκοφ προςανατολιςμοφ ςτο 

ςφνολο των κεμάτων των τελικϊν εργαςιϊν, ςτο Διάγραμμα 9 παρουςιάηεται θ 

κατανομι των εν λόγω  μεγεκϊν, διαβακμιςμζνθ ςε μια κλίμακα τριϊν επιπζδων. 

Από τα δεδομζνα προκφπτει ότι ςε παραπάνω από το ζνα πζμπτο των 

εκπαιδευτικϊν ςειρϊν (22%) αυτι θ αναλογία είναι χαμθλι, μικρότερθ του 10%. Ρι 

υπόλοιπεσ ςειρζσ εμφανίηουν ιςόποςθ κατανομι των τελικϊν εργαςιϊν μεταξφ 

μζτριου (10-20%) και αυξθμζνου (άνω του 20%) αρικμοφ τίτλων Ευρωπαϊκοφ 

ενδιαφζροντοσ, ωσ ποςοςτό επί των ςυνολικϊν τίτλων των τελικϊν εργαςιϊν. Ρ 

μζςοσ όροσ αυτϊν διαχρονικά (ςτο ςφνολο των εκπαιδευτικϊν ςειρϊν) αντιςτοιχεί 

ςτο 18%.   
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Διάγραμμα 9. Ποςοςτιαία κατανομι του αρικμοφ των εργαςιϊν Ευρωπαϊκοφ 

προςανατολιςμοφ  

 

5.4  Πρακτικι άςκθςθ / επιςκζψεισ ςε φορείσ τθσ ΕΕ 

Ξεταξφ των δραςτθριοτιτων του προγράμματοσ ςπουδϊν προβλζπονται 

εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ ςε φορείσ τθσ ΕΕ και, ςε οριςμζνεσ ςειρζσ, πρακτικι 

άςκθςθ των ςπουδαςτϊν και ςπουδαςτριϊν ςε κεςμοφσ τθσ ΕΕ το εξωτερικό. Θ 

περίπτωςθ τθσ πρακτικισ ςτο εξωτερικό ίςχυςε για μεμονωμζνεσ ςειρζσ (Η’-Θϋκαι 

ΜΔ’-ΜΕ’) και ςε λίγεσ περιπτϊςεισ15, ενϊ ο κφριοσ προςδιοριςτικόσ παράγων ιταν θ 

φπαρξθ (ι μθ) των απαιτοφμενων χρθματοδοτικϊν πόρων. Θ ςθμαςία αυτϊν των 

επιςκζψεων είναι κρίςιμθ, όχι μόνο για τθν εξοικείωςθ και γνωριμία των 

ςπουδαςτϊν/ςτριϊν με τουσ κεςμοφσ και τισ υπθρεςίεσ που διαμορφϊνουν και 

χειρίηονται τισ Ευρωπαϊκζσ πολιτικζσ, αλλά και από τθν οπτικι τθσ ςχζςθσ μεταξφ 

των δφο κεςμϊν (ΕΥΔΔΑ και ΕΕ), δεδομζνου ότι θ χρθματοδότθςθ τθσ Υχολισ 

προζρχεται αποκλειςτικά από Ευρωπαϊκά κονδφλια. 

Φο περιεχόμενο των εν λόγω επιςκζψεων και δραςτθριοτιτων δεν είναι 

προκακοριςμζνο και διαμορφϊνεται κατά περίπτωςθ ανά εκπαιδευτικι ςειρά. Ρι 

ςπουδαςτζσ/ςτριεσ των ΜΔ’ και ΜΕ’ εκπαιδευτικϊν ςειρϊν ςτο πλαίςιο τθσ 

Σρακτικισ Άςκθςθσ επιςκζφκθκαν Ευρωπαϊκοφσ και διεκνείσ κεςμοφσ ςτο 

                                                           
15

 Βλ. και επόμενθ ενότθτα βάςει αποτελεςμάτων απαντιςεων ςπουδαςτϊν/ςτριϊν ςτο 
ερωτθματολόγιο τθσ ζρευνασ. 

22% 

39% 

39% 

>10%

10-20%

>20%



45 
 

εξωτερικό όπωσ το Υυμβοφλιο τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι, το 

Ευρωπαϊκό Μοινοβοφλιο, θ Ευρωπαϊκι Ρικονομικι και Μοινωνικι Επιτροπι και θ 

Επιτροπι των Σεριφερειϊν. Επίςθσ, οι  ςπουδαςτζσ/ςτριεσ των εν λόγω ςειρϊν 

επιςκζφκθκαν τα γραφεία τθσ Ξόνιμθσ Αντιπροςωπείασ τθσ Ελλάδασ ςτισ 

Βρυξζλλεσ. Σαράλλθλα, οι ςπουδαςτζσ του τμιματοσ Διεκνϊν – Ευρωπαϊκϊν 

Χποκζςεων επιςκζφκθκαν τθν Αντιπροςωπεία τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ και το 

Γραφείο του Ευρωπαϊκοφ Μοινοβουλίου ςτθν Ακινα. 

 

5.5 φνκεςθ και ςυηιτθςθ των ευρθμάτων 

Από τθν εμπειρικι αποτφπωςθ των βαςικϊν τάςεων, ζνα πρϊτο εφρθμα αποτελεί θ 

(εξαιρετικά υψθλι) ςυχνότθτα και ζκταςθ των αλλαγϊν ωσ προσ το μζροσ του 

Σρογράμματοσ Υπουδϊν τθσ ΕΥΔΔΑ που αφορά τθν επιμόρφωςθ των 

ςπουδαςτϊν/ςτριϊν ςε κζματα Ευρωπαϊκοφ ενδιαφζροντοσ. Υχεδόν ςε κάκε ςειρά 

εντοπίηονται αλλαγζσ και προςαρμογζσ ςε όλα τα υπό μελζτθ (4) κριτιρια. Αυτό το 

φαινόμενο, ςε ςθμαντικό βακμό εξθγείται από τθ ςυχνι εναλλαγι των προςϊπων 

που καταλαμβάνουν τισ κζςεισ των επικεφαλισ του ΕΜΔΔΑ και τθσ ΕΥΥΔΑ και του 

(εκάςτοτε) δικτφου ςυνεργατϊν τουσ. πωσ επιςθμάνκθκε και από τουσ 

ςυνεντευξιαηόμενουσ, οι εν λόγω αλλαγζσ ςυνικωσ διαςποφν τθ ςυνζχεια των 

πολιτικϊν και τισ κακιςτοφν αποςπαςματικζσ, ςε ορίηοντα κθτείασ των οργάνων 

διοίκθςθσ.  

Σαράλλθλα με τα ποςοτικά μεγζκθ, εντοπίηονται επίςθσ κρίςιμεσ ποιοτικζσ 

αλλαγζσ του περιεχομζνου των ςτοιχείων των Σρογραμμάτων Υπουδϊν. Ρ κφριοσ 

κορμόσ των μακθμάτων, εργαςτθρίων και ςεμιναρίων Ευρωπαϊκοφ 

προςανατολιςμοφ ςυγκροτείται διαχρονικά γφρω από τουσ βαςικοφσ κεςμοφσ και 

πολιτικζσ τθσ ΕΕ, τθ δομι και οργάνωςθ του ςυςτιματοσ και τον τρόπο άςκθςθσ 

των δθμόςιων πολιτικϊν, εςτιάηοντασ παράλλθλα ςταδιακά ςε ευρφτερεσ ζννοιεσ 

όπωσ ο εξευρωπαϊςμόσ τθσ διοίκθςθσ μζςω τθσ ςυμμετοχισ τθσ χϊρασ ςτθν ΕΕ. ςο 

εδραιϊνεται θ ςχζςθ τθσ Ελλάδασ με τθ διαδικαςία τθσ Ευρωπαϊκισ ενοποίθςθσ, 

τόςο πιο εξειδικευμζνο χαρακτιρα προςλαμβάνει θ παρεχόμενθ εκπαίδευςθ ςε 

Ευρωπαϊκά κζματα ςτθν ΕΥΔΔΑ, εςτιάηοντασ ςε επιμζρουσ κεματικζσ περιοχζσ όπωσ 
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θ ΜΑΣ, θ Σεριφερειακι Σολιτικι, θ Μοινωνικι Ευρϊπθ, ο Σροχπολογιςμόσ τθσ ΕΕ 

και θ Φοπικι Αυτοδιοίκθςθ16. 

Εξαιρετικά κρίςιμο ςθμείο αλλαγισ αποτελεί θ ενίςχυςθ μακθμάτων με 

Ευρωπαϊκι αναφορά που αντανακλοφν τισ εκάςτοτε (πολιτικζσ και οικονομικζσ) 

προτεραιότθτεσ. Για παράδειγμα, μακιματα ςχετικά με τθ διαχείριςθ των 

κοινοτικϊν κονδυλίων εμφανίηονται και ενιςχφονται, ιδίωσ μετά τθν ΙΒ’ ςειρά, κατ’ 

αναλογία με τισ διαχειριςτικζσ ανάγκεσ που δθμιουργεί θ ειςροι των Ευρωπαϊκϊν 

πόρων από το Ευρωπαϊκό ςτο εκνικό επίπεδο. Ζκτοτε, τα εν λόγω μακιματα και 

εργαςτιρια αποτελοφν ςτακερι παράμετρο των Σρογραμμάτων και αποκτοφν 

ςταδιακά πιο εξειδικευμζνο χαρακτιρα17, υποδθλϊνοντασ τθν αυξανόμενθ 

ςθμαςία των αντίςτοιχων ικανοτιτων ςτο πλαίςιο του επικυμθτοφ προφίλ των 

αποφοίτων τθσ Υχολι για τθν υποςτιριξθ των (νζων) λειτουργιϊν τθσ διοίκθςθσ. 

Αυτό το εφρθμα αντανακλά εν πολλοίσ το ςυγχρονιςμό τθσ εκπαιδευτικισ 

διαδικαςίασ τθσ ΕΥΔΔΑ με τισ ευρφτερεσ τάςεισ και αλλαγζσ  ςτθν εκνικι ατηζντα και 

τισ μεταβαλλόμενεσ απαιτιςεισ διαχείριςθσ του διοικθτικοφ μθχανιςμοφ. 

Ζνα κρίςιμο ερϊτθμα που προκφπτει κατά τθ ςυνκετικι αποτίμθςθ των 

εμπειρικϊν δεδομζνων είναι το αν οι τάςεισ των ερευνθτικϊν κριτθρίων που 

αναλφκθκαν μεμονωμζνα ςυμπίπτουν. Υτον Σίνακα 1 αποτυπϊνονται ςυγκριτικά τα 

δεδομζνα και οι αλλαγζσ των παραμζτρων προςδιοριςμοφ του Ευρωπαϊκοφ 

προςανατολιςμοφ των προγραμμάτων ςπουδϊν. Βάςει αυτϊν, παρατθρείται κατ’ 

αρχάσ ότι θ κατεφκυνςθ των αλλαγϊν δεν είναι θ ίδια ςτισ περιςςότερεσ 

περιπτϊςεισ. Φα ςθμεία που το περιεχόμενο και θ αλλαγζσ των τεςςάρων (4) 

μεταβλθτϊν ςυμπίπτουν είναι τα εξισ: 

 Υτισ εκπαιδευτικζσ ςειρζσ ΙΒ’, ΙΥΦ’, ΙΘ’ και ΙΓ’ μειϊνεται θ ζκταςθ (ςχετικι 

βαρφτθτα) του αρικμοφ των μακθμάτων, εργαςτθρίων και ςεμιναρίων 

Ευρωπαϊκοφ προςανατολιςμοφ, όπωσ και των κεμάτων των τελικϊν 

εργαςιϊν (κριτιρια 2 και 3). Σαράλλθλα, ςε αυτζσ τισ ςειρζσ δεν 

λειτοφργθςε αυτοτελζσ Φμιμα με αντικείμενο τισ Ευρωπαϊκζσ υποκζςεισ και 

                                                           
16

 Υτοιχεία από τα Σρογράμματα Υπουδϊν. 
17

 Σαραδείγματοσ χάριν μζςω τθσ εςτίαςθσ ςε ςυγκεκριμζνα περιφερειακά / τομεακά προγράμματα 
και εργαλεία χρθματοδότθςθσ. 
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πολιτικζσ, οφτε πραγματοποιικθκε πρακτικι άςκθςθ ςτο εξωτερικό 

(κριτιρια 1 και 4). Ωςτόςο, από τα ςτοιχεία των ςυνεντεφξεων, δεν 

προκφπτει ότι αυτι θ αλλαγι ιταν απόρροια ευρφτερου ςχεδιαςμοφ, 

υπόκεςθ θ οποία ενιςχφεται και από τθν παρατθροφμενθ αςυνζχεια αυτϊν 

των τάςεων, κακϊσ εμφανίηονται ςε μεμονωμζνεσ ςειρζσ χωρίσ να ζχουν 

διάρκεια. 

 Θ εκπαιδευτικι ςειρά ΜΔ’ είναι θ μόνθ περίπτωςθ όπου θ μεταβολι και των 

τεςςάρων κριτιριων είναι κετικι, αντανακλϊντασ τθν ενίςχυςθ των 

Ευρωπαϊκϊν μακθμάτων, εργαςτθρίων και ςεμιναρίων, τθν φπαρξθ 

διακριτοφ ςχετικοφ τμιματοσ (Διεκνϊν – Ευρωπαϊκϊν Υπουδϊν) και τθν 

πραγματοποίθςθ πρακτικισ άςκθςθσ ςτο εξωτερικό. πωσ και ςτθν 

προθγοφμενθ περίπτωςθ, ο χαρακτιρασ αυτισ τθσ αλλαγισ είναι 

μεμονωμζνοσ και παρατθρείται αςυνζχεια τθσ πορείασ των μεταβολϊν ςε 

ςχζςθ με τισ προθγοφμενεσ και προθγοφμενεσ ςειρζσ.  

Ωσ προσ τθν ζνταςθ των αλλαγϊν, τα ςθμεία ςτα οποία θ κλίμακα των μεταβολϊν 

είναι υψθλότερθ εντοπίηονται: 

 Υτθν Ι’ εκπαιδευτικι ςειρά, όπου καταγράφεται ςθμαντικι ενίςχυςθ τθσ 

Ευρωπαϊκισ παραμζτρου και κατακόρυφθ αφξθςθ τόςο των μακθμάτων, 

εργαςτθρίων και ςεμιναρίων Ευρωπαϊκοφ προςανατολιςμοφ (κριτιριο 2), 

όςο και αντίςτοιχων κεματικά εςτιαςμζνων διπλωματικϊν εργαςιϊν 

(κριτιριο 3). Φο εν λόγω (ανϊτατο) ςθμείο ςυνδζεται ςτο μίκρο-επίπεδο με 

τθ βοφλθςθ τθσ θγεςίασ εκείνθσ τθσ περιόδου για τθν ενίςχυςθ των 

μακθμάτων Ευρωπαϊκοφ προςανατολιςμοφ. Υτο μάκρο-επίπεδο αντανακλά 

επίςθσ τθ γενικότερθ πολιτικι και οικονομικι ςυγκυρία τθσ εποχισ (μζςα 

δεκαετίασ 1990) θ οποία επιδίωκε τθν ουςιαςτικότερθ και βακφτερθ 

διαςφνδεςθ και ςυμμετοχι τθσ χϊρασ ςτθ διαδικαςία τθσ Ευρωπαϊκισ 

ολοκλιρωςθσ. 

 Υτθν ΙΑ’ εκπαιδευτικι ςειρά, θ οποία χαρακτθρίηεται από τθ μεγαλφτερθ 

πτϊςθ του ποςοςτοφ των μακθμάτων, εργαςτθρίων και ςεμιναρίων 

Ευρωπαϊκοφ προςανατολιςμοφ ςτο ςφνολο του προγράμματοσ (κριτιριο 2). 

Επίςθσ, τθν ίδια περίοδο καταργείται το τμιμα Μοινοτικισ Ματεφκυνςθσ 
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(κριτιριο 1), υποδθλϊνοντασ  μια τάςθ αποδυνάμωςθσ των ςχετικϊν 

κεματικϊν. Θ δθμιουργία του εν λόγω τμιματοσ φαίνεται ότι, πζραν τθσ 

επιδίωξθσ κάλυψθσ του κενοφ που άφθςε θ απόςχιςθ του διπλωματικοφ 

κλάδου, δεν κατάφερε να βρει τθ φυςιογνωμία και τον προςανατολιςμό 

του. Υε αυτιν τθν περίοδο, δεδομζνου ότι οι πολιτικζσ και οικονομικζσ 

ςυνκικεσ δεν ζχουν μεταβλθκεί ςθμαντικά, θ αλλαγι κα μποροφςε να 

αποδοκεί ςε προςωπικοφσ ι ςυγκυριακοφσ παράγοντεσ. 

 Υτθν ΙΘ’ εκπαιδευτικι ςειρά καταγράφεται θ υψθλότερθ αρνθτικι μεταβολι 

του 3ου κριτθρίου, κακϊσ υπάρχει μεγάλθ μείωςθ του αρικμοφ των τίτλων 

εργαςιϊν με Ευρωπαϊκι κεματολογία επί του ςυνόλου των τίτλων των 

τελικϊν εργαςιϊν. Αυτι θ εξζλιξθ αντανακλά ενδεχομζνωσ τθ μείωςθ του 

ενδιαφζροντοσ των ςπουδαςτϊν απζναντι ςτθν Ευρωπαϊκι κεματολογία, 

αλλά, επειδι ο προςδιοριςμόσ των κεμάτων των εργαςιϊν δεν αποτελεί 

αντικείμενο κεντρικοφ ςχεδιαςμοφ, ιςχυρι είναι επίςθσ θ πικανότθτα να 

ςυνιςτά ςυγκυριακό γεγονόσ. 

Υτισ υπόλοιπεσ ςειρζσ, ςε αρκετζσ περιπτϊςεισ ανακεϊρθςθσ του προγράμματοσ 

ςπουδϊν, θ κατεφκυνςθ δεν είναι κοινι (γεγονόσ που ενδεχομζνωσ να υποδθλϊνει 

και αςάφεια ι απουςία κατεφκυνςθσ), κακϊσ τα κριτιρια 2 και 3 μεταβάλλονται 

προσ αντίκετεσ κατευκφνςεισ (ςειρζσ Β’, Γ’, Η’, Θ’, Θ’, ΙΔ’. ΙΕ’, ΙΘ’, ΜΑ’ και ΜΒ’). Αυτι θ 

εικόνα αντανακλά εν πολλοίσ και τθν παρατθροφμενθ αςυνζχεια προςϊπων, 

διαδικαςιϊν και πολιτικϊν, θ οποία ζχει επιςθμανκεί ςε αρκετά ςθμεία τθσ 

παροφςθσ μελζτθσ και αποτελεί ζναν κρίςιμο ερμθνευτικό παράγοντα του τρόπου 

διαμόρφωςθσ και ςχεδιαςμοφ των Σρογραμμάτων Υπουδϊν τθσ ΕΥΔΔΑ.  

Υε άλλεσ περιπτϊςεισ, θ μεταβολι των κριτθρίων είναι προσ τθν ίδια κατεφκυνςθ 

(εκπαιδευτικζσ ςειρζσ Δ’-Ε’, ΙΓ’, ΙΗ’, Μ’ και ΜΕ’), ωςτόςο αντιςτοιχεί ςε διαφορετικισ 

ζνταςθσ αυξιςεισ ι μειϊςεισ. Αυτζσ οι διαπιςτϊςεισ αντανακλοφν οριςμζνεσ, 

ποςοτικζσ κυρίωσ, μεταβολζσ, χρειάηεται όμωσ υψθλότεροσ βακμόσ ανάλυςθσ και 

ςυνδυαςμοφ με ποιοτικζσ παραμζτρουσ, προκειμζνου να τεκμθριωκεί αν θ 

εμφάνιςι τουσ αποτελεί απόρροια προθγοφμενου ςχεδιαςμοφ ι ςυγκυριακό 

γεγονόσ.  
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Πίνακασ 1. υγκλίςεισ και αποκλίςεισ των κριτθρίων διερεφνθςθσ 

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΕ 

ΕΙΡΕ 

Υπαρξθ 

διακριτοφ 

Σμιματοσ 

(1) 

Μεταβολι 

αρικμοφ 

μακθμάτων, 

ςεμιναρίων, 

εργαςτθρίων 

(2) 

Θζματα 

τελικϊν 

εργαςιϊν 

(3) 

Πρακτικι 

άςκθςθ 

ςτο 

εξωτερικό 

(4) 

Α ΡΧΙ - - ΡΧΙ 

Β ΡΧΙ ↓ ↑ ΡΧΙ 

Γ ΡΧΙ ↑ ↓ ΡΧΙ 

Δ-Ε ΡΧΙ ↑ ↑ ΡΧΙ 

Σ  ΡΧΙ - ↑ ΡΧΙ 

Ζ ΡΧΙ ↑ ↓ ΟΑΙ 

Η ΡΧΙ ↑ ↓ ΟΑΙ 

Θ  ΟΑΙ ↓ ↑ ΡΧΙ 

I ΟΑΙ ↑ ↑ ΡΧΙ 

IA ΡΧΙ ↓ - ΡΧΙ 

ΙΒ ΡΧΙ ↓ ↓ ΡΧΙ 

ΙΓ ΡΧΙ ↑ ↑ ΡΧΙ 

ΙΔ  ΡΧΙ ↑ ↓ ΡΧΙ 

ΙΕ ΡΧΙ ↓ ↑ ΡΧΙ 

ΙΣ ΡΧΙ ↓ ↓ ΡΧΙ 

ΙΖ ΡΧΙ ↑ ↑ ΡΧΙ 

ΙΗ ΡΧΙ ↓ ↑ ΡΧΙ 

ΙΘ ΡΧΙ ↓ ↓ ΡΧΙ 

Κ ΡΧΙ ↑ ↑ ΡΧΙ 

ΚΑ ΡΧΙ ↓ ↑ ΡΧΙ 

ΚΒ ΡΧΙ ↓ ↑ ΡΧΙ 

ΚΓ ΡΧΙ ↓ ↓ ΡΧΙ 

ΚΔ ΟΑΙ ↑ ↑ ΟΑΙ 

ΚΕ ΟΑΙ ↓ ↓ ΟΑΙ 
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6. ΟΙ ΓΝΩΜΕ ΣΩΝ ΑΠΟΦΟΙΣΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ 

ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟ ΣΗ ΧΟΛΗ  

Υτο παρόν κεφάλαιο, το ερευνθτικό ενδιαφζρον ςτρζφεται ςτουσ άμεςα 

εμπλεκόμενουσ και επωφελοφμενουσ από τα Σρογράμματα Υπουδϊν τθσ Υχολισ. 

Ζτςι, όπωσ αναφζρκθκε και ςτθν ειςαγωγι τθσ μελζτθσ, προκειμζνου να 

διερευνθκοφν οι απόψεισ των επιτελικϊν ςτελεχϊν, που αποφοίτθςαν από τθν 

ΕΥΔΔΑ, ςχετικά με τον Ευρωπαϊκό προςανατολιςμό του Σρογράμματοσ Υπουδϊν, 

κρίκθκε ςκόπιμο να διεξαχκεί μία ζρευνα με ερωτθματολόγιο που απευκφνονταν 

ςτουσ αποφοίτουσ τθσ. Αυτό το ερωτθματολόγιο αποςκοποφςε ςτο να καταγράψει 

τισ αντιλιψεισ των αποφοίτων ςχετικά με τθν ποιότθτα των ςχετικϊν με τθ μελζτθ 

γνϊςεων και δεξιοτιτων που απζκτθςαν ωσ ςπουδαςτζσ και τθ ςυμβολι αυτϊν 

ςτθν άςκθςθ των υπθρεςιακϊν τουσ κακθκόντων κατά το μζροσ που αφορά 

υποκζςεισ και ηθτιματα Ευρωπαϊκοφ ενδιαφζροντοσ. Ξε τθν ανάλυςθ των 

απαντιςεων των αποφοίτων τθσ ΕΥΔΔΑ ςε αυτό το ερωτθματολόγιο, είναι δυνατι 

μία πλθρζςτερθ εκτίμθςθ τθσ ςυμβολισ του τμιματοσ αυτοφ των Σρογραμμάτων 

Υπουδϊν ςτθ γενικότερθ εκπαίδευςθ που παρζχεται από τθ Υχολι. 

Ρι λεπτομζρειεσ για το περιεχόμενο και τθν οργάνωςθ τθσ ζρευνασ μζςω 

ερωτθματολογίου ζχουν ιδθ ςυηθτθκεί ςτο δεφτερο κεφάλαιο, όπου παρατίκεται θ 

γενικότερθ μεκοδολογία τθσ μελζτθσ. Υτο παρόν κεφάλαιο παρουςιάηονται τα 

βαςικά ευριματα που προκφπτουν από τισ απαντιςεισ των αποφοίτων, αρχισ 

γενομζνθσ από τθν παρουςίαςθ του προφίλ των ςυμμετεχόντων που ςυμπλιρωςαν 

το ερωτθματολόγιο και προχωρϊντασ, εν ςυνεχεία, ςτθν ανάλυςθ των απαντιςεϊν 

τουσ.  

 

6.1  Σο Προφίλ των υμμετεχόντων   

Φο ερωτθματολόγιο ςυμπλθρϊκθκε πλιρωσ ι ςχεδόν πλιρωσ από ζναν αρικμό 203 

αποφοίτων, ο οποίοσ μπορεί να κεωρθκεί πολφ ικανοποιθτικόσ για τουσ ςκοποφσ 

τθσ ζρευνασ.  
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Θ κατανομι των αποφοίτων που ανταποκρίκθκαν παρουςιάηεται ανά 

εκπαιδευτικι ςειρά ςτο Διάγραμμα 10. Ξποροφμε να παρατθριςουμε ότι 

απόφοιτοι από ςχεδόν όλεσ τισ εκπαιδευτικζσ ςειρζσ ςυμμετείχαν ςτθν ζρευνα, 

πλθν ςειρϊν Α’, Ε’, Ι’ και ΜΕ’, κακϊσ και από τισ 4 πρϊτεσ ςειρζσ τθσ ΕΥΦΑ (Εκνικι 

Υχολι Φοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ) που κατόπιν ςυγχωνεφτθκε ςτθν ΕΥΔΔΑ. Ρι ςειρζσ 

που εκπροςωποφνται με πάνω από 10 αποφοίτουσ είναι, κατά φκίνουςα ςειρά, οι: 

ΙΘ’ (με τον υψθλότερο αρικμό 28 αποφοίτων), ΙΘ’ (16 απόφοιτοι), ΙΥΦ’, ΜΑ’ και ΜΒ’ 

(με 15 απόφοιτουσ ζκαςτθ), θ ςειρά ΜΔ με 14 απόφοιτουσ και θ ΜΓ’ με 11 

απόφοιτουσ. Σαρατθρείται ξεκάκαρα μια μεγαλφτερθ ςυμμετοχι από τισ πιο 

πρόςφατεσ ςχετικά ςειρζσ, κυρίωσ τθσ τελευταίασ δεκαετίασ, γεγονόσ που πρζπει 

να λθφκεί υπόψθ ςτθν ανάλυςθ των ςχετικϊν ςυμπεραςμάτων. Επίςθσ, κρίνεται 

ςθμαντικι και θ απουςία ςυμμετεχόντων ςτθν ζρευνα από τθ ςειρά Ι’, θ οποία 

παρουςιάηει και το υψθλότερο ποςοςτό μακθμάτων/ εργαςτθρίων/ ςεμιναρίων 

Ευρωπαϊκοφ προςανατολιςμοφ ςε ςχζςθ με το ςφνολο των διδαχκζντων 

μακθμάτων, όπωσ είδαμε και ςτο προθγοφμενο κεφάλαιο.  

 

 

Διάγραμμα 10. Εκπαιδευτικζσ ςειρζσ ςυμμετεχόντων ςτθν ζρευνα 
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Διάγραμμα 10:  
ΕΜΣΑΙΔΕΧΦΙΜΕΥ ΥΕΙΤΕΥ ΥΧΞΞΕΦΕΧΡΟΦΩΟ ΥΦΘΟ ΕΤΕΧΟΑ 
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Φα τμιματα εξειδίκευςθσ που δθλϊκθκαν από τουσ ςυμμετζχοντεσ 

αποφοίτουσ εμφανίηονται αναλυτικά ςτον Διάγραμμα 11. Θ Γενικι Διοίκθςθ (ΓΔ) 

κυριαρχεί με 56 επιλογζσ, τα τμιματα εξειδίκευςθσ ςτθν περιφερειακι και τοπικι 

ανάπτυξθ (ΑΣΣ/ΣΕΤΙΦ./ΦΡΣΙΜΘ18) ζχουν 24 επιλογζσ, ενϊ το ζνα και μοναδικό 

τμιμα «διοίκθςθσ και οικονομικισ διαχείριςθσ» ςτο οποίο οργανϊνονταν θ Υχολι 

ςτισ ςειρζσ ΜΒ’ και ΜΓ’ ζχει 19 επιλογζσ. (ΔΙΡΙΜ. ΡΙΜ. ΔΙΑΧ. ΜΒ/ΜΓ). Ακολουκεί το 

τμιμα οικονομικισ διαχείριςθσ τθσ ΕΥΦΑ με 10 επιλογζσ. Σάνω από 10 επιλογζσ 

ζχουν τα τμιματα τθσ Διοίκθςθσ Χπθρεςιϊν Χγείασ (ΔΧΧ) με 12 και Μοινωνικισ 

Διοίκθςθσ ι Μοινωνικισ Σολιτικισ ι Διοίκθςθσ Ρργανιςμϊν Μοινωνικισ Σολιτικισ 

(ΜΡΙΟΩΟΙΜΘ ΔΙΡΙΜ./ΣΡΝ./ΔΡΜΣ19) με 23 επιλογζσ.  

Φο τμιμα Γενικισ Διοίκθςθσ, το ενιαίο τμιμα το οποίο λειτουργοφςε ςτθ 

Υχολι ςτθν ΜΒ’ και ΜΓ’ ςειρά, κακϊσ και τα τμιματα περιφερειακισ και τοπικισ 

πολιτικισ και ανάπτυξθσ ςυνολικά ακροίηουν 99 επιλογζσ και μαηί με τθν 1 επιλογι 

του τμιματοσ Διεκνϊν-Ευρωπαϊκϊν Χποκζςεων φτάνουν τισ 100. Επίςθσ 9 επιλογζσ 

αφοροφν ςτο τμιμα Ρικονομικϊν-Εμπορικϊν Χποκζςεων που ςτα Ευρωπαϊκά 

κζματα επικεντρϊνεται ςτθν Μοινι Εμπορικι Σολιτικι και τθν Ενιαία Αγορά τθσ ΕΕ, 

με τα οποία αςχολοφνται οι απόφοιτοι-εμπορικοί ακόλουκοι του Χπουργείου 

Εξωτερικϊν. Αυτά είναι τμιματα με υπολογίςιμο αρικμό αποφοίτων που 

ςυμμετείχαν ςτθν ζρευνα και που ζχουν μία εφλογθ Ευρωπαϊκι διάςταςθ ςτον 

τομζα εξειδίκευςθσ τουσ. Επίςθσ, υπάρχει μία καλι εκπροςϊπθςθ και των άλλων 

τμθμάτων εξειδίκευςθσ (ςυνολικά 15 τμιματα ι ομάδεσ τμθμάτων) όπωσ το ΔΧΧ και 

τα ΜΡΙΟΩΟΙΜΘ ΔΙΡΙΜ./ΣΡΝ./ΔΡΜΣ, που προςφζρουν εξειδίκευςθ ςε πεδία πολιτικισ 

που εμπίπτουν κατά μεγαλφτερο μζροσ τουσ ςτθν εκνικι δικαιοδοςία και ζχουν ζνα 

μικρότερο μζροσ με Ευρωπαϊκι διάςταςθ. Διαμορφϊκθκε λοιπόν ζνα αρκετά καλό 

δείγμα με ενδιαφζροντα τμιματα εξειδίκευςθσ τθσ ΕΥΔΔΑ για τουσ ςκοποφσ τθσ 

μελζτθσ. 

 

                                                           
18

 Θ ονομαςία του τμιματοσ άλλαηε κατά καιροφσ αλλά το αντικείμενο εξειδίκευςθσ ιταν ςχεδόν 
ίδιο: τοπικι και κυρίωσ περιφερειακι ανάπτυξθ, για αυτό ομαδοποιικθκαν οι εν λόγω ςυνειςφορζσ 
ςτθν καταμζτρθςθ. 
19

 Σαρά τισ μικρζσ αλλαγζσ ςτθν ονομαςία, ομαδοποιικθκαν ςτθν καταμζτρθςθ επειδι το 
αντικείμενο εξειδίκευςθσ παρζμενε κατά βάςθ το ίδιο. 
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Διάγραμμα 11. Σμιματα εξειδίκευςθσ ςυμμετεχόντων ςτθν ζρευνα 

 

 

6.2  Παρουςίαςθ και ανάλυςθ των απαντιςεων  

Υτθν πρϊτθ ερϊτθςθ που αφορά ςτθν υποκειμενικι εκτίμθςθ του αποφοίτου 

ςχετικά με το πλικοσ των μακθμάτων Ευρωπαϊκοφ προςανατολιςμοφ, θ 

πλειοψθφία των αποφοίτων ζκρινε ότι ο ςχετικόσ αρικμόσ είναι μζτριοσ (54,19%) 

(βλ. Διάγραμμα 12). Ζνασ ςτουσ τζςςερισ περίπου ζκρινε ότι ο αρικμόσ ιταν υψθλόσ 

(24,14%) και πολφ υψθλόσ (0,99%), ενϊ μόλισ ζνασ ςτουσ πζντε (20,69%) επζλεξε να 

απαντιςει ότι ο αρικμόσ των μακθμάτων που παρακολοφκθςε ιταν χαμθλόσ ι 

πολφ χαμθλόσ. Ζτςι, οι απόφοιτοι ςε ζνα ιδιαίτερα υψθλό ποςοςτό που αγγίηει το 
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ΦΞΘΞΑΦΑ ΕΠΕΙΔΙΜΕΧΥΘΥ ΥΧΞΞΕΦΕΧΡΟΦΩΟ ΥΦΘΟ ΕΤΕΧΟΑ 
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80% εκτιμοφν ότι ο αρικμόσ των μακθμάτων Ευρωπαϊκοφ προςανατολιςμοφ είναι 

τουλάχιςτον μζτριοσ. Θ άποψθ αυτι εντοπίηεται ςτουσ αποφοίτουσ του ςυνόλου 

των τμθμάτων, χωρίσ ιδιαίτερεσ διακυμάνςεισ.  

 

Διάγραμμα 12. Ερϊτθςθ 1 

 

 

Υτθ δεφτερθ ερϊτθςθ που αφοροφςε τθν πρακτικι άςκθςθ ςτο εξωτερικό 

και τισ εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, ειδικά ςε φορείσ τθσ ΕΕ, το μεγαλφτερο ποςοςτό 

(66,01%) απάντθςε ότι κάτι τζτοιο δεν προβλζπονταν ι δεν ζγινε (βλ. Διάγραμμα 

13). Από τισ υπόλοιπεσ απαντιςεισ, δθλαδι το 34%, οι μιςοί (17,73%) εκτίμθςαν ότι 

αυτζσ οι δραςτθριότθτεσ ιταν χριςιμεσ ςε πολφ υψθλό και υψθλό βακμό και ζνα 

7,88% τισ αξιολόγθςε ωσ μζτριασ χρθςιμότθτασ. Ακροιςτικά, λοιπόν, ο αρικμόσ των 

ςυμμετεχόντων ςτθν ζρευνα που είχαν ςχετικζσ εμπειρίεσ και απάντθςαν από 

μζτρια και πάνω ιταν τριπλάςιοσ των αποφοίτων που ζκριναν ότι δεν βοθκικθκαν 

κακόλου ι ςχεδόν κακόλου από αυτζσ. Είναι, επομζνωσ, εμφανζσ ότι θ πρακτικι 

άςκθςθ και οι εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ ςτο εξωτερικό ζχουν κετικό αντίκτυπο και 

υψθλι χρθςιμότθτα για τουσ ςπουδαςτζσ. Θ ΜΔ’ ςειρά είχε πραγματοποιιςει 

εκπαιδευτικι επίςκεψθ ςτισ Βρυξζλλεσ. Θ ΜΕ’ ςειρά πραγματοποίθςε και αυτι 

εκπαιδευτικι επίςκεψθ ςε δφο ομάδεσ ςπουδαςτϊν, ςτισ Βρυξζλλεσ και ςτο Σαρίςι. 
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Επίςθσ, πολφ ςθμαντικό είναι ότι πραγματοποιικθκε και πρακτικι άςκθςθ 2 

εβδομάδων ςε πρεςβείεσ τθσ Ελλάδασ ςτο εξωτερικό για τα τμιματα Ρικονομικϊν-

Εμπορικϊν Χποκζςεων και Υυμβοφλων-Γραμματζων Επικοινωνίασ με πολφ κετικά 

αποτελζςματα20. Ειδικά θ πρακτικι ςτο εξωτερικό ςυμβάλλει ςτθν καλφτερθ 

προετοιμαςία των ςπουδαςτϊν για να χειρίηονται διεκνείσ και Ευρωπαϊκζσ πτυχζσ 

των τμθμάτων εξειδίκευςθσ τουσ. Εφλογα, λοιπόν, αξιολογείται ωσ ιδιαίτερα 

χριςιμθ ςε βακμό άνω του μετρίου από τθ μεγάλθ πλειοψθφία των αποφοίτων. 

 

Διάγραμμα 13. Ερϊτθςθ 2 

 

 

Θ τρίτθ ερϊτθςθ μελετά τθν εργαςιακι εμπειρία των αποφοίτων ςε 

φορείσ/όργανα τθσ ΕΕ με οποιοδιποτε κακεςτϊσ, δθλαδι ςτο πλαίςιο πρακτικισ 

άςκθςθσ, stage ι πρακτικι άςκθςθ για δθμοςίουσ υπαλλιλουσ-NEPT, ωσ 

Αποςπαςμζνοι Εκνικοί Εμπειρογνϊμονεσ/SNE, κ.α., κακϊσ και αν οι γνϊςεισ που 

ζλαβαν ςτθν ΕΥΔΔΑ ιταν επαρκείσ για τθν ανταπόκριςθ τουσ ςτα ςχετικά 

κακικοντα. Ρι τζςςερισ ςτουσ πζντε απόφοιτουσ (80,5%) απάντθςαν ότι δεν ζχουν 

                                                           
20

 http://www.ekdd.gr/ekdda/index.php/en/2015-10-13-10-11-22/155-2015-all/772-praktiki-askisi-
spoudaston-strion-esdda-sto-eksoteriko  

http://www.ekdd.gr/ekdda/index.php/en/2015-10-13-10-11-22/155-2015-all/772-praktiki-askisi-spoudaston-strion-esdda-sto-eksoteriko
http://www.ekdd.gr/ekdda/index.php/en/2015-10-13-10-11-22/155-2015-all/772-praktiki-askisi-spoudaston-strion-esdda-sto-eksoteriko
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τζτοια εμπειρία. Από το υπόλοιπο 19,5% που ζχουν εργαςτεί ςε φορείσ/όργανα τθσ 

ΕΕ, μόνο το 0,5% απάντθςε ότι οι γνϊςεισ που ζλαβε από τθν ΕΥΔΔΑ δεν ιταν 

κακόλου επαρκείσ για να ανταποκρικεί ςτα κακικοντά του ςτθ κζςθ που πιγε. 

πωσ φαίνεται ςτο Διάγραμμα 14, το μεγαλφτερο ποςοςτό από αυτοφσ που 

απαςχολικθκαν κεϊρθςαν αρκετά (9,5%), πολφ (2,5%) και απολφτωσ (0.5%) 

επαρκείσ τισ γνϊςεισ που πιραν από τθν ΕΥΔΔΑ για να εργαςτοφν ςτθν ΕΕ. 

  

Διάγραμμα 14. Ερϊτθςθ 3 

 

 

Σζρα από τθν μικρι πικανότθτα κάποιοι απόφοιτοι να ζχουν εργαςτεί ςε 

φορείσ/όργανα τθσ ΕΕ, είναι πικανότερο οι απόφοιτοι κατά τθ διάρκεια τθσ 

ςταδιοδρομίασ τουσ να ζχουν ςυμμετάςχει ςε ομάδεσ εργαςίασ ι άλλεσ επιτροπζσ 

ςε επίπεδο ΕΕ. Αυτιν τθν περίπτωςθ καλφπτει θ τζταρτθ ερϊτθςθ για το αν οι 

γνϊςεισ που ζλαβαν ςτθν ΕΥΔΔΑ ιταν επαρκείσ για τθν ανταπόκριςθ τουσ ςτα 

ςχετικά κακικοντα. πωσ φαίνεται ςτο ςχετικό Διάγραμμα 15, οι μιςοί απόφοιτοι 

(50,25%) διλωςαν ότι ζχουν ςυμμετάςχει ςε τζτοιεσ επιτροπζσ ι ομάδεσ εργαςίασ 

ςε επίπεδο ΕΕ. Από αυτοφσ που ζχουν τζτοια εμπειρία, δθλαδι τουσ μιςοφσ,  ζνασ 

ςτουσ τρεισ (ποςοςτό 16,75% επί του ςυνόλου των απαντιςεων ςτθν ερϊτθςθ) 
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ζκρινε ότι οι παρεχόμενεσ γνϊςεισ ιταν κακόλου ι λίγο επαρκείσ. Αντίκετα, οι 

υπόλοιποι ςυμμετζχοντεσ με ςχετικι εμπειρία (33,49% του ςυνόλου) απάντθςαν ότι 

οι γνϊςεισ που ζλαβαν από τθν ΕΥΔΔΑ ιταν αρκετά/πολφ/απολφτωσ επαρκείσ για 

να ανταποκρικοφν ςτα κακικοντα τουσ.  

 

 

Διάγραμμα 15. Ερϊτθςθ 4 

 

 

Θ πζμπτθ ερϊτθςθ αφορά ςτο αν οι απόφοιτοι κατά τθ διάρκεια των 

ςπουδϊν τουσ διδάχκθκαν για τα ςυςτιματα άλλων κρατϊν-μελϊν, ι αν ιρκαν ςε 

επαφι με εκπροςϊπουσ τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ άλλων κρατϊν-μελϊν και αν οι 

γνϊςεισ που αποκόμιςαν τουσ βοικθςαν ςτθν άςκθςθ των κακθκόντων τουσ. πωσ 

φαίνεται ςτο Διάγραμμα 16, ςχεδόν ο ζνασ ςτουσ δφο (44,33%) δεν ζχει τζτοια 

εμπειρία και γνϊςθ. Από τουσ υπόλοιπουσ, το 28,08% απάντθςε ότι οι γνϊςεισ που 

αποκόμιςε βοικθςαν λίγο ι κακόλου ςτθν άςκθςθ των κακθκόντων τουσ ενϊ το 

27,58% απάντθςε ότι οι ςχετικζσ γνϊςεισ βοικθςαν αρκετά ι πολφ. Υυνδυαςτικά με 

τισ απαντιςεισ ςτθν ερϊτθςθ 1, όπου ο αρικμόσ των μακθμάτων Ευρωπαϊκοφ 
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προςανατολιςμοφ ςε ςχζςθ με το ςφνολο των μακθμάτων ςτο πρόγραμμα 

ςπουδϊν χαρακτθρίςτθκε άνω του μετρίου προσ υψθλόσ ςε ποςοςτό περίπου 80%, 

προκφπτει ότι τα μακιματα/ εργαςτιρια / ςεμινάρια του προγράμματοσ ςπουδϊν 

είναι διαχρονικά προςανατολιςμζνα κυρίωσ  προσ τθν ΕΕ, τουσ κεςμοφσ, τα όργανα 

και τισ πολιτικζσ τθσ και λιγότερο ςτα διοικθτικά ςυςτιματα κρατϊν-μελϊν και ςε 

πολιτικζσ που ακολουκοφνται από αυτά.  

 

 

Διάγραμμα 16. Ερϊτθςθ 5 

 

 

Ζνα βαςικό ςθμείο ςφγκλιςθσ τθσ ελλθνικισ δθμόςιασ διοίκθςθσ με τα 

Ευρωπαϊκά πρότυπα, είναι οι αρχζσ που διζπουν τθ διοικθτικι δράςθ. Αυτζσ τισ 

αρχζσ διερευνά θ ζκτθ ερϊτθςθ, ηθτϊντασ από τουσ ςυμμετζχοντεσ να επιλζξουν 

μία ι περιςςότερεσ αρχζσ που ςυηθτικθκαν ςτο πλαίςιο των ςπουδϊν τουσ ςτθν 

ΕΥΔΔΑ (πολλαπλζσ απαντιςεισ). Υτο παρακάτω Διάγραμμα 17 παρουςιάηονται οι 

αρχζσ που αναφζρονται και τα ποςοςτά απαντιςεων, κατά φκίνουςα ςειρά: 

Διαφάνεια (29,33%), αντικειμενικότθτα (19,78%), ςεβαςμόσ προσ τουσ 

ςυναδζλφουσ και τουσ πολίτεσ (17,33%), ακεραιότθτα (16,89%). Για τθν ΕΕ, οι αρχζσ 
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τθσ διοικθτικισ δράςθσ ομαδοποιοφνται ςε τζςςερισ κατθγορίεσ: i) αξιοπιςτία και 

προβλεψιμότθτα (αςφάλεια δικαίου), ii) διαφάνεια, iii) λογοδοςία, iv) 

αποδοτικότθτα και αποτελεςματικότθτα21.  

Θ διαφάνεια είναι θ πρϊτθ αρχι και με διαφορά ςτισ απαντιςεισ κακϊσ 

αποτελεί ζνα βαςικό κοινωνικό αίτθμα για τθ δθμόςια διοίκθςθ ςτθν Ελλάδα. 

Γενικά θ ΕΥΔΔΑ από τισ απαντιςεισ των αποφοίτων, φαίνεται να προβάλλει όλεσ τισ 

βαςικζσ αρχζσ που ομαδοποιεί θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, ενϊ επιπλζον οι απόφοιτοι 

ανζφεραν ςτο πεδίο «άλλο» τθν ελεφκερθ διακίνθςθ, τθ ςοβαρότθτα-ειλικρίνεια 

και τθ βιωςιμότθτα. 

 

Διάγραμμα 17. Ερϊτθςθ 6 

 

 

                                                           
21

 EUROPEAN PRINCIPLES FOR PUBLIC ADMINISTRATION, SIGMA Papers No 27, EU & OECD, 1999, ςελ. 
8, πρόςβαςθ (23.2.2019): 
http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/nispacee/unpan006804.pdf    

http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/nispacee/unpan006804.pdf
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Θ ζβδομθ ερϊτθςθ ηθτά από τουσ αποφοίτουσ μια γενικι ποιοτικι 

αποτίμθςθ του Ευρωπαϊκοφ προςανατολιςμοφ τθσ εκπαίδευςθσ ςτθν ΕΥΔΔΑ και 

κατά πόςο τουσ εξοικείωςε με τισ διαδικαςίεσ παραγωγισ και εφαρμογισ πολιτικϊν 

τθσ ΕΕ. πωσ φαίνεται ςτο Διάγραμμα 18, πάνω από τουσ μιςοφσ (56,06%) ζδωςαν 

μια κετικι απάντθςθ ( «αρκετά» το 43,43%, «πολφ» το 12,12% και «απολφτωσ» το 

0,51%,), ενϊ «κακόλου» και «λίγο» απάντθςε ζνα ποςοςτό τθσ τάξθσ του 43,94%. 

Άρα, λοιπόν, υπάρχει μία μικρι πλειοψθφία κετικϊν γνωμϊν όςον αφορά το αν θ 

ΕΥΔΔΑ καταφζρνει να εξοικειϊςει τουσ αποφοίτουσ με τισ διαδικαςίεσ παραγωγισ 

και εφαρμογισ των πολιτικϊν τθσ ΕΕ.  

 

Διάγραμμα 18. Ερϊτθςθ 7 

 

 

Θ όγδοθ ερϊτθςθ αποςκοπεί ςτθν γενικι αποτίμθςθ τθσ ςυνειςφοράσ τθσ 

ΕΥΔΔΑ ςτον εκςυγχρονιςμό τθσ ελλθνικισ δθμόςιασ διοίκθςθσ, ο οποίοσ είναι 

ςυνδεδεμζνοσ ςε μεγάλο βακμό με τθν ενςωμάτωςθ του κοινοτικοφ κεκτθμζνου και 

τθ ςφγκλιςθ με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα. Σροσ τθν κατεφκυνςθ αυτι ςυμβάλλει θ 

ΕΥΔΔΑ μζςα από τθν εκπαίδευςθ ςτελεχϊν με τα προγράμματα ςπουδϊν τθσ και 

ιδιαίτερα τον Ευρωπαϊκό τουσ προςανατολιςμό. πωσ φαίνεται ςτο Διάγραμμα 19, 
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ςε κετικι αποτίμθςθ του ρόλου τθσ ΕΥΔΔΑ καταλιγει το 76,65% των ςυμμετεχόντων 

αποφοίτων τθσ Υχολισ («αρκετά» 27,92% , «πολφ» 25,9% και «πάρα πολφ» 21,83%) 

ζναντι 23,35% για τισ επιλογζσ «λίγο» και «κακόλου». Ρι απόφοιτοι λοιπόν ζχουν ςε 

υψθλό ποςοςτό κετικι γνϊμθ για τθ ςυνειςφορά τθσ ΕΥΔΔΑ ςτον εκςυγχρονιςμό 

τθσ ελλθνικισ δθμόςιασ διοίκθςθσ. 

 

Διάγραμμα 19. Ερϊτθςθ 8 

 

 

Από τον ελεφκερο ςχολιαςμό ςτθν «ανοικτοφ τφπου» ζνατθ ερϊτθςθ του 

ερωτθματολογίου, ςταχυολογοφμε τισ πιο αντιπροςωπευτικζσ κετικζσ και αρνθτικζσ 

ςυνειςφορζσ. Ενδεικτικά, μεμονωμζνοι απόφοιτοι κεωροφν ότι το Σρόγραμμα 

Υπουδϊν χαρακτθρίηονταν από μια «ρεαλιςτικι προςζγγιςθ ςτθ λειτουργία τθσ ΕΕ», 

ενϊ αξιολογοφνταν ωσ ιδιαίτερα κετικά ςθμεία οι «πρακτικζσ εφαρμογζσ» και οι 

«μελζτεσ περιπτϊςεων» που χρθςιμοποιοφνταν ςε οριςμζνα μακιματα. Από τθν 

άλλθ μεριά, οριςμζνοι απόφοιτοι κρίνουν ότι δεν ιρκαν ςε επαρκι επαφι με «…τθν 

πρακτικι τθσ κατάρτιςθσ Ευρωπαϊκϊν πολιτικϊν και τθ δυνατότθτα παρζμβαςθσ 

ςτθ φάςθ τθσ διαμόρφωςθσ τουσ» και κα επικυμοφςαν «…μεγαλφτερθ ζμφαςθ, ςτο 

πωσ παράγεται θ νομοκεςία ςτθν ΕΕ, ςε πιο πρακτικό επίπεδο: Επιτροπϊν, 

εμπειρογνωμόνων  κτλ» με ςτόχο τθ «… μεγαλφτερθ εξοικείωςθ με τισ διαδικαςίεσ 
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παραγωγισ και υλοποίθςθσ πολιτικϊν τθσ ΕΕ». Ζνα ακόμα ςχόλιο που εμφανίηεται 

επανειλθμμζνωσ είναι ο απαραίτθτοσ χαρακτιρασ που πρζπει να ζχει θ πρακτικι 

άςκθςθ ςε κζςεισ εξωτερικοφ και ςε όργανα τθσ ΕΕ. 

Σροκφπτει, επομζνωσ, μια ξεκάκαρθ ανάγκθ και προτροπι να δίνεται 

περιςςότερο βάροσ ςτο Σρόγραμμα Υπουδϊν ςε πρακτικζσ εφαρμογζσ και μελζτεσ 

περιπτϊςεων ςτισ Ευρωπαϊκζσ πολιτικζσ, που κα ζδιναν ςτουσ απόφοιτουσ τα 

εφόδια και τθν πρακτικι εμπειρία να γνωρίςουν και να κατανοιςουν εισ βάκοσ τθ 

διαδικαςία παραγωγισ δθμοςίων πολιτικϊν τθσ ΕΕ και τθ δυνατότθτα τθσ ελλθνικισ 

διοίκθςθσ να παρζμβει ςτθ φάςθ διαμόρφωςθσ τουσ, προσ όφελοσ και του 

ελλθνικοφ δθμοςίου ςυμφζροντοσ. Ρι πρακτικζσ εφαρμογζσ ςτα ςχετικά μακιματα, 

κα ςυνζβαλλαν ςτθν αφξθςθ των κετικϊν γνωμϊν για τθν καλφτερθ εξοικείωςθ των 

αποφοίτων με τισ διαδικαςίεσ παραγωγισ και εφαρμογισ των πολιτικϊν τθσ ΕΕ. 

 

6.3  φνκεςθ και ςυηιτθςθ των ευρθμάτων  

Ρι απόφοιτοι που ςυμμετείχαν ςτθν ζρευνα, ςυγκεντρϊνονται κυρίωσ ςτα τμιματα 

τθσ Γενικισ Διοίκθςθσ, των Αναπτυξιακϊν Σεριφερειακϊν Σολιτικϊν, ςτο ενιαίο 

τμιμα τθσ Υχολισ των ςειρϊν ΜΒ’/ΜΓ’ και τα τμιματα ΔΧΧ και ΔΡΑΜΣ. λα τα 

τμιματα ςε μεγάλο ι μικρότερο βακμό, είναι ςχετικά με Ευρωπαϊκζσ πολιτικζσ ι 

ζχουν Ευρωπαϊκι διάςταςθ ςτο αντικείμενο εξειδίκευςθσ τουσ. Ρι ςυμμετζχοντεσ 

ςτθν ζρευνα απόφοιτοι ΕΥΔΔΑ αυξάνονται μετά τθν ΙΔ’ ςειρά και ζωσ τισ πιο 

πρόςφατεσ ςειρζσ αποφοίτων υπάρχει μία αυξθμζνθ ςυμμετοχι ςτθν ζρευνα ςε 

ςχζςθ με παλιότερεσ ςειρζσ. 

Ωσ προσ τα ποςοτικά χαρακτθριςτικά του Ευρωπαϊκοφ προςανατολιςμοφ 

του Σρογράμματοσ Υπουδϊν, θ εκτίμθςθ των ςυμμετεχόντων αποφοίτων είναι ότι 

το Σρόγραμμα Υπουδϊν τθσ ΕΥΔΔΑ ζχει μακιματα με Ευρωπαϊκι διάςταςθ ςε 

βακμό άνω του μετρίου προσ υψθλό. Δεν ιςχφει, όμωσ, το ίδιο για τθ γνϊςθ 

ςυςτθμάτων δθμόςιασ διοίκθςθσ και πολιτικϊν άλλων κρατϊν-μελϊν τθσ ΕΕ, κακϊσ 

ςχεδόν ο ζνασ ςτουσ δφο δεν ζλαβε κάποια ςχετικι γνϊςθ ι δεν ιρκε ςε επαφι με 

άλλα διοικθτικά ςυςτιματα. Από το κομμάτι των ςπουδαςτϊν που είχε ςχετικι 
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εμπειρία, οι απόψεισ διίςτανται ςχετικά με το αν θ εμπειρία αυτι βοικθςε 

(27,58%) ι όχι  (28,08%) ςτθν άςκθςθ των κακθκόντων τουσ. Ζτςι, ζνα αβίαςτο 

ςυμπζραςμα και διαπίςτωςθ είναι ότι κα ιταν εποικοδομθτικό να εξεταςτεί ςτο 

πλαίςιο του Ευρωπαϊκοφ προςανατολιςμοφ του Σρογράμματοσ Υπουδϊν τθσ ΕΥΔΔΑ 

όχι μόνο θ διαςφνδεςθ τθσ ελλθνικισ δθμόςιασ διοίκθςθσ με το γίγνεςκαι τθσ ΕΕ 

αλλά και με τισ δθμόςιεσ διοικιςεισ άλλων κρατϊν-μελϊν τθσ ΕΕ.  

Ωσ προσ τα ποιοτικά χαρακτθριςτικά του Ευρωπαϊκοφ προςανατολιςμοφ του 

Σρογράμματοσ, θ πλειοψθφία των ςυμμετεχόντων (56,06%) κρίνει ότι θ ΕΥΔΔΑ τουσ 

βοικθςε «αρκετά», «πολφ» και «απολφτωσ» ςτθν εξοικείωςθ με τισ διαδικαςίεσ 

παραγωγισ και εφαρμογισ των Ευρωπαϊκϊν πολιτικϊν. Ρι λίγοι απόφοιτοι που 

ζχουν εργαςτεί ςε φορείσ/όργανα τθσ ΕΕ κρίνουν, επίςθσ, μάλλον επαρκείσ τισ 

γνϊςεισ που ζλαβαν εντόσ τθσ Υχολισ. Σιο κετικζσ είναι οι αξιολογιςεισ από τουσ 

αποφοίτουσ που ςυμμετείχαν ςε ομάδεσ εργαςίασ και επιτροπζσ ςε επίπεδο ΕΕ. 

Υτθν περίπτωςθ αυτι, είναι διπλάςιοσ ο αρικμόσ εκείνων που ζκριναν 

«πολφ/αρκετά/απολφτωσ» επαρκείσ τισ γνϊςεισ που ζλαβαν εντόσ τθσ Υχολισ ςε 

ςχζςθ με εκείνουσ που τισ κρίνουν λίγο ι κακόλου επαρκείσ. 

Από πλευράσ διδακτικισ μεκοδολογίασ, θ πρακτικι εξωτερικοφ και οι 

εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ ςε φορείσ/όργανα τθσ ΕΕ, αν και ζγιναν για ζνα μικρό 

ςχετικά αρικμό ςυμμετεχόντων (34%), κρίνονται ιδιαιτζρωσ κετικά και αναφζρονται 

και ςτθν ερϊτθςθ ανοικτοφ πεδίου ωσ το πιο ςθμαντικό μζτρο για τθν ενίςχυςθ του 

Ευρωπαϊκοφ προςανατολιςμοφ τθσ Υχολισ. Θ επεξεργαςία των ςχολίων αυτϊν 

καταλιγει ςτο ςυμπζραςμα ότι θ οργάνωςθ τθσ πρακτικισ ςτο εξωτερικό για 2 

εβδομάδεσ για το τμιμα Ρικονομικϊν-Εμπορικϊν Χποκζςεων και για το τμιμα 

Υυμβοφλων-Γραμματζων Επικοινωνίασ, ιταν προσ τθ ςωςτι κατεφκυνςθ, όπωσ και 

το εκπαιδευτικό ταξίδι τθσ ΜΕ’ ςειράσ τθσ ΕΥΔΔΑ ςτισ Βρυξζλλεσ και ςτο Σαρίςι. 

Γενικότερα, οι ςυμμετζχοντεσ απόφοιτοι κατανοοφν τθν υψθλι ςθμαςία τθσ 

διαμόρφωςθσ και υλοποίθςθσ των Ευρωπαϊκϊν πολίτικων και ηθτοφν πρακτικι 

άςκθςθ ςε κεςμοφσ και όργανα τθσ ΕΕ, κακϊσ και πρακτικζσ εφαρμογζσ ςτα 

μακιματα τθσ ΕΥΔΔΑ, μελζτεσ περιπτϊςεων (case studies), εργαςτιρια και 

προςομοιϊςεισ, για καλφτερθ πρακτικι κατανόθςθ τθσ διαδικαςίασ αυτισ και του 

ρόλου και των περικωρίων παρζμβαςθσ που ζχουν οι εκνικζσ διοικιςεισ. 
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Εν κατακλείδι, οι απόφοιτοι που ςυμμετείχαν ςτθν ζρευνα πιςτεφουν ςε 

υψθλό ποςοςτό (76,65%) ότι θ ΕΥΔΔΑ ζχει ςυμβάλλει ςθμαντικά ςτον 

εκςυγχρονιςμό τθσ ελλθνικισ δθμόςιασ διοίκθςθσ και κατ’ επζκταςθ και ςτθ 

ςφγκλιςθ με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα. Φα Σρογράμματα Υπουδϊν περιζχουν ςε ζνα 

ςθμαντικό μζροσ τουσ μακιματα με Ευρωπαϊκό προςανατολιςμό και θ Υχολι 

φαίνεται ότι ςτισ εκτιμιςεισ των αποφοίτων κινείται ςε ζνα επίπεδο άνω του 

μετρίου προσ υψθλό αναφορικά με τθν κάλυψθ των Ευρωπαϊκϊν κεμάτων και τθσ 

Ευρωπαϊκισ πτυχισ των δθμοςίων πολιτικϊν. Ρι γνϊςεισ που προςφζρονται 

βοθκοφν τουσ ςπουδαςτζσ ςτα κακικοντά τουσ, ειδικά ςε επιτροπζσ και ομάδεσ 

εργαςίασ ςε Ευρωπαϊκό επίπεδο ςτισ οποίεσ ςυμμετζχουν ωσ εκπρόςωποι των 

Χπθρεςιϊν τουσ. Αναμφιςβιτθτα, υπάρχουν περικϊρια ποιοτικισ βελτίωςθσ ςτα 

Σρογράμματα Υπουδϊν με τθν κακιζρωςθ, για παράδειγμα, πρακτικισ ςτο 

εξωτερικό και με τθν ειςαγωγι πρακτικϊν εφαρμογϊν και μελετϊν περίπτωςθσ, 

που κα ςυμβάλλουν ακόμα περιςςότερο ςτθν κατανόθςθ τθσ διαδικαςίασ 

παραγωγισ και υλοποίθςθσ των Ευρωπαϊκϊν πολιτικϊν, κακϊσ και του ρόλου τθσ 

ελλθνικισ δθμόςιασ διοίκθςθσ ςε αυτι τθ διαδικαςία και τα περικϊρια 

παρζμβαςθσ που ζχει.  
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7. ΤΝΟΨΗ ΤΛΙΚΟΤ ΤΝΕΝΣΕΤΞΕΩΝ  

Φο ζβδομο κεφάλαιο τθσ μελζτθσ παρουςιάηει τα βαςικά ευριματα των 

ςυνεντεφξεων που ζγιναν με άτομα που ζχουν ςυμμετοχι ςτθ διοίκθςθ τθσ Υχολισ 

και κατ’ επζκταςθ ζχουν εμπλακεί ςτο ςχεδιαςμό και τισ τροποποιιςεισ του 

Σρογράμματοσ Υπουδϊν. πωσ αναφζρκθκε και ςτο δεφτερο κεφάλαιο που 

παρακζτει τθ μεκοδολογία τθσ ζρευνασ, ο οδθγόσ των ςυνεντεφξεων αποτελοφνταν 

από ζξι βαςικζσ ερωτιςεισ που κάλυπταν το ςχολιαςμό των ποςοτικϊν ευρθμάτων 

τθσ καταγραφισ που προθγικθκε, τον τρόπο ςχεδιαςμοφ του Προγράμματοσ 

πουδϊν και τθ λογικι ενίςχυςθσ του Ευρωπαϊκοφ του προςανατολιςμοφ και, 

τζλοσ, τθν αποτελεςματικότθτα των ςχετικϊν εκπαιδευτικϊν δραςτθριοτιτων 

ςτθν επίτευξθ των αντίςτοιχων ςτόχων. Ξε βάςθ τθν ομαδοποίθςθ αυτι, 

ακολουκοφν τα βαςικά ςυμπεράςματα των ςυνεντεφξεων. Αξίηει να επιςθμανκεί 

ότι, με λίγεσ εξαιρζςεισ και λογικισ ζνταςθσ και ζκταςθσ διαφοροποιιςεισ, οι 

ςυμμετζχοντεσ ςτισ ςυνεντεφξεισ ςυγκλίνουν ωσ προσ τισ απόψεισ τουσ και ςτα τρία 

αυτά ηθτιματα. 

 

7.1 χολιαςμόσ ευρθμάτων καταγραφισ 

Φο ςθμείο εκκίνθςθσ κάκε ςυνζντευξθσ ιταν ο ςχολιαςμόσ των ευρθμάτων τθσ 

καταγραφισ των μακθμάτων/ εργαςτθρίων/ ςεμιναρίων Ευρωπαϊκοφ 

προςανατολιςμοφ ςτα Σρογράμματα τθσ Υχολισ διαχρονικά, εςτιάηοντασ ςτισ 

μεγάλεσ διακυμάνςεισ που παρατθροφνται και παρουςιάηονται διεξοδικά ςτο 

πζμπτο κεφάλαιο τθσ παροφςασ μελζτθσ. Ρι απαντιςεισ ςτθν ερϊτθςθ αυτι 

ςυνδζονται άμεςα και με το δεφτερο κεματικό άξονα των ερωτιςεων ςχετικά με 

τον τρόπο ςχεδιαςμοφ και κατ’ επζκταςθ και αλλαγισ του Σρογράμματοσ Υπουδϊν 

τθσ Υχολισ. Βαςικι ςυνιςταμζνθ των απαντιςεων είναι ότι οι διακυμάνςεισ αυτζσ 

δεν αποτελοφν ζκπλθξθ, δεδομζνθσ τθσ απουςίασ ξεκάκαρου κεντρικοφ ςχεδίου και 

οράματοσ για τθν εκπαίδευςθ τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ γενικότερα και ειδικότερα 

των μελλοντικά επιτελικϊν τθσ ςτελεχϊν. Βεβαίωσ και θ Υχολι φτιάχτθκε κατά το 

μοντζλο τθσ αντίςτοιχθσ γαλλικισ Υχολισ (Ecole Nationale d'Administration - ENA), 

αλλά πολφ γριγορα το αρχικό πλάνο οργάνωςθσ και λειτουργίασ – αν υπιρχε κάτι 
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τζτοιο- διαςτρεβλϊκθκε. Αποτζλεςμα αυτοφ είναι να υπάρχουν διαδοχικζσ και 

αλλεπάλλθλεσ αλλαγζσ ςτο Σρόγραμμα Υπουδϊν, το περιεχόμενο των οποίων 

κακορίηεται, εν πολλοίσ, από τθν κεντρικι διοίκθςθ τθσ Υχολισ, αντανακλϊντασ, 

επομζνωσ, τισ δικζσ τθσ εκάςτοτε προτεραιότθτεσ.  

Υε γενικζσ γραμμζσ, πάντωσ, θ τάςθ ενίςχυςθσ του Ευρωπαϊκοφ 

προςανατολιςμοφ, όπωσ διαπιςτϊνεται ςε μεγάλο βακμό κατά τθ διάρκεια τθσ 

δεκαετίασ του 1990, ςυνδζεται με τισ γενικότερεσ τάςεισ του ευρφτερου πολιτικοφ-

διοικθτικοφ περιβάλλοντοσ τθσ εποχισ εκείνθσ, το οποίο ζδινε ιδιαίτερθ ζμφαςθ 

ςτον Ευρωπαϊκό προςανατολιςμό τθσ χϊρασ και τθν ιςότιμθ ςυμμετοχι τθσ ςτισ 

διαδράςεισ και πολιτικζσ διεργαςίεσ εντόσ τθσ Ευρωπαϊκισ ολοκλιρωςθσ με ςτόχο 

τθν ζνταξθ ςτθν Ρικονομικι και Οομιςματικι Ζνωςθ. Σαράλλθλα, θ προγραμματικι 

ολοκλιρωςθ του ςχεδίου τθσ Ενιαίασ Αγοράσ (‘Υχζδιο 1992’) αφξανε διαρκϊσ τισ 

πιζςεισ προςαρμογισ που αςκοφνταν ςτον διοικθτικό μθχανιςμό, με άμεςο 

ςυνεπακόλουκο τθν αφξθςθ τθσ ανάγκθσ ενίςχυςθσ του ανκρϊπινου δυναμικοφ τθσ 

Δθμόςιασ Διοίκθςθσ προσ αυτι τθν κατεφκυνςθ. Ζτςι, λοιπόν, υπάρχει ςφγκλιςθ 

απόψεων μεταξφ των ερωτθκζντων ωσ προσ το γεγονόσ ότι θ αφξθςθ των 

μακθμάτων Ευρωπαϊκοφ προςανατολιςμοφ ςυνδζονταν με τθν άνοδο τθσ ΕΕ ςτθν 

εγχϊρια πολιτικι ατηζντα και το δθμόςιο διάλογο. Σάντωσ, αξίηει να αναφερκεί ότι 

ςταδιακά «… μεταβάλλονται αρκετζσ ποιοτικζσ παράμετροι *των μακθμάτων+… 

αρχικά, *τα μακιματα+ είναι κυρίωσ ειςαγωγικοφ («διαφωτιςτικοφ») χαρακτιρα ςε 

μια νζα πραγματικότθτα εν πολλοίσ άγνωςτθ ςτο εκνικό επίπεδο», ςε αντίκεςθ με 

τθν πιο εξειδικευμζνθ λογικι πολλϊν εξ’ αυτϊν αργότερα22. 

Θ παρατθροφμενθ διακφμανςθ και αυξομείωςθ ςε οριςμζνεσ χρονιζσ 

εξθγείται, επίςθσ, από προβλιματα εντοπιςμοφ επαρκοφσ αρικμοφ και ποιότθτασ 

διδακτικοφ προςωπικοφ για να διδάξει τα εν λόγω μακιματα και είναι ενδεικτικι 

ευρφτερων πακογενειϊν ςτθν επιλογι των διδαςκόντων. Υε κάκε περίπτωςθ, 

πάντωσ, θ αφξθςθ των ςχετικϊν μακθμάτων/ εργαςτθρίων/ ςεμιναρίων ςυνδζεται 

ςε κάποιο βακμό με τθ χρθματοδότθςθ τθσ λειτουργίασ τθσ Υχολισ από πόρουσ 

προερχόμενουσ από τθν ΕΕ. Αν και δεν υφίςταται κάποιοσ επίςθμοσ ςχετικόσ όροσ, 

ςίγουρα εκτιμάται ότι θ φπαρξθ υψθλοφ αρικμοφ μακθμάτων Ευρωπαϊκοφ 
                                                           
22

 Υυνζντευξθ Διευκυντισ ΕΥΔΔΑ. 
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προςανατολιςμοφ λειτουργεί επιβοθκθτικά ςτθν κατεφκυνςθ αναηιτθςθσ και 

εξαςφάλιςθσ ςχετικϊν πόρων. Υε επιμζρουσ ηθτιματα και ευριματα, θ κατάργθςθ 

των πτυχιακϊν εργαςιϊν (και κατ’ επζκταςθ και των ςχετικϊν με Ευρωπαϊκά 

ηθτιματα εργαςιϊν) αποτελοφςε ςυνειδθτι επιλογι ςτο πλαίςιο ουςιαςτικισ 

αναδόμθςθσ του Σρογράμματοσ και τθσ φιλοςοφίασ λειτουργίασ τθσ Υχολισ, αλλά 

δεν μακροθμζρευςε. Φζλοσ, επιςθμαίνεται και ζνασ μεκοδολογικόσ 

προβλθματιςμόσ που εκφράςτθκε ωσ προσ τα δεδομζνα τθσ καταγραφισ, θ οποία 

ςτθρίχτθκε κατά βάςθ ςτον τίτλο του ςχετικοφ μακιματοσ ι τθσ εργαςίασ, 

παραγνωρίηοντασ το ακριβζσ περιεχόμενο ι/και τον διδάςκοντα.        

 

7.2 χεδιαςμόσ Προγράμματοσ πουδϊν  

Υε άμεςθ ςυςχζτιςθ με τα παραπάνω, θ ίδρυςθ τθσ Υχολισ καταδεικνφει τθ 

δεκαετία του ‘80 τθ διάχυτθ ανάγκθ αλλά και τθν πολιτικι βοφλθςθ για τον 

εκςυγχρονιςμό τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ. Επομζνωσ, τα αρχικά Σρογράμματα τθσ 

ΕΥΔΔΑ διαπνεόταν από το πνεφμα αυτό. Φθ δεκαετία του ‘90 θ  ενίςχυςθ του 

Ευρωπαϊκοφ προςανατολιςμοφ του Σρογράμματοσ οφείλεται, όπωσ είπαμε, ςτθ 

μεγαλφτερθ προςπάκεια προςαρμογισ και ιςότιμθσ ςυμμετοχισ ςτο Ευρωπαϊκό 

γίγνεςκαι, με τθ δθμιουργία, για παράδειγμα, αμιγοφσ Φμιματοσ Μοινοτικισ 

Ματεφκυνςθσ προκειμζνου οι απόφοιτοι αυτοφ να ςτελεχϊνουν ςχετικζσ κζςεισ 

ευκφνθσ ςτθ Δθμόςια Διοίκθςθ. Αυτό φαίνεται ξεκάκαρα και από τθν εκτίναξθ των 

ςχετικϊν μακθμάτων, ειδικά ςτθ ςειρά Ι’. Επίςθσ, θ ενίςχυςθ των ςχετικϊν 

μακθμάτων/ εργαςτθρίων/ ςεμιναρίων ςχετίηεται και με τθν εμφάνιςθ, αργότερα, 

των Φμθμάτων Υτελεχϊν Επικοινωνίασ και Ρικονομικϊν-Εμπορικϊν Χποκζςεων, 

λόγω του αντικειμζνου εξειδίκευςισ τουσ.  

Ιδιαίτερθσ μνείασ χριηει θ προςπάκεια, προσ το τζλοσ τθσ δεκαετίασ του ’90 

και αργότερα, οριηόντιασ επζκταςθσ του Ευρωπαϊκοφ προςανατολιςμοφ και 

ςυμπερίλθψθσ τθσ αντίςτοιχθσ διάςταςθσ ςτο ςφνολο των μακθμάτων και 

τμθμάτων, όπωσ, για παράδειγμα, αναφζρκθκε από ζναν ςυνεντευξιαηόμενο ςε πιο 

πρόςφατα μακιματα για τθν θλεκτρονικι διακυβζρνθςθ όπου και διδάςκονται 

πλζον οι «βζλτιςτεσ πρακτικζσ» ςε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Ζτςι, θ Ευρωπαϊκι 
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διάςταςθ ενυπάρχει, δυνθτικά, ςε μεγαλφτερο αρικμό εκπαιδευτικϊν 

δραςτθριοτιτων από αυτζσ που ζχουν εντοπιςτεί από τθν ερευνθτικι ομάδα. Θ 

οριηόντια διάχυςθ του Ευρωπαϊκοφ ςτοιχείου ςτο ςφνολο των Φμθμάτων/ 

Ειδικοτιτων και κατ’ επζκταςθ των διδαςκόμενων μακθμάτων  κα βελτίωνε ςε 

πολφ μεγάλο βακμό τθ δυνατότθτα των αποφοίτων να διαχειρίηονται ανάλογα 

ηθτιματα ανεξαρτιτωσ κζςθσ και ρόλου. Θ επιςιμανςθ αυτι παραπζμπει ςτθν 

ανάγκθ αλλαγισ φιλοςοφίασ ςτον τρόπο οργάνωςθσ τθσ παρεχόμενθσ εκπαίδευςθσ, 

αφοφ θ Ευρωπαϊκι διάςταςθ ενυπάρχει πλζον ςε όλα τα γνωςτικά πεδία. Ζτςι, δεν 

μπορεί να διαχωρίηεται θ γνϊςθ του περιεχομζνου πολιτικισ και του αντικειμζνου 

κάκε μακιματοσ από τθ γνϊςθ του ενωςιακοφ κεςμικοφ και πολιτικοφ 

περιβάλλοντοσ που παράγει το εν λόγω αντικείμενο.  

Υε κάκε περίπτωςθ, πάντωσ, δεν υπιρχε μια γενικι κεντρικι κατεφκυνςθ ι 

οδθγία από το αρμόδιο επιβλζπον Χπουργείο για ενίςχυςθ του ςχετικοφ χαρακτιρα 

τθσ Υχολισ. Σεριςςότερο, επρόκειτο για μια φυςικι διαδικαςία προςαρμογισ, 

δεδομζνου ότι κζματα που μζχρι πρότινοσ χειρίηονταν θ εκνικι διοίκθςθ κατ’ 

αποκλειςτικότθτα, πλζον διεκνοποιοφνταν αποκτϊντασ μια Ευρωπαϊκι διάςταςθ, 

τθν οποία ζπρεπε θ Δθμόςια Διοίκθςθ να λάβει υπόψθ και να ανταποκρικεί.  

Ματά το ςχεδιαςμό και προςαρμογι των Σρογραμμάτων Υπουδϊν, ζχουν, 

κατά περιόδουσ, υπάρξει εξωτερικζσ ειςροζσ, πζραν τθσ Εκνικισ Υχολισ Διοίκθςθσ 

τθσ Γαλλίασ (ΕΟΑ), με ςυμμετοχι ςε διεκνι ςυνζδρια και επαφζσ με το γερμανικό 

πανεπιςτιμιο Speyer, που εξειδικεφεται ςε κζματα διοικθτικισ επιςτιμθσ και το 

European Institute of Public Administration (EIPA), ςτο Ξααςτρίχτ. Ρι διαδράςεισ 

αυτζσ βοθκοφςαν ςτθν παρακολοφκθςθ και ενθμζρωςθ για τισ τελευταίεσ εξελίξεισ 

ςτο χϊρο τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ και τθν απαραίτθτθ ανταλλαγι ςχετικισ 

τεχνογνωςίασ. Ρ ΡΡΥΑ, επίςθσ, υπιρξε μια πθγι καλϊν πρακτικϊν, κυρίωσ 

αναδεικνφοντασ τθ διαφοροποίθςθ Βορρά-Οότου και των οικονομικϊν και νομικϊν 

προτεραιοτιτων που ακολουκοφν τα κράτθ-μζλθ ςτισ προςεγγίςεισ τουσ για τθν 

οργάνωςθ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ. Από τισ επαφζσ αυτζσ, «… μία ςειρά μακθμάτων 

και αντικειμζνων που αφοροφςαν ςτθν καλι νομοκζτθςθ, ανάλυςθ κανονιςτικών 

επιπτώςεων και αιτιολογικζσ εκκζςεισ νομοςχεδίων, ανάλυςθ κόςτουσ-οφζλουσ και 
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ανάλυςθ SWOT, ειςιχκθςαν ςτθ Σχολι ωσ καλζσ πρακτικζσ από τθν Ευρώπθ και τθν 

ΕΕ, επειδι ενδιζφεραν και τθν ελλθνικι δθμόςια διοίκθςθ».23 

Ωσ προσ τθ μεκοδολογία αλλαγισ του Σρογράμματοσ Υπουδϊν τθσ Υχολισ, 

κοινι κζςθ όλων των ςυνεντευξιαηόμενων ιταν ότι δεν υπάρχει μια ςτακερι 

μεκοδολογία κατάρτιςι τουσ. Αποτζλεςμα είναι θ εκάςτοτε διοίκθςθ να προβαίνει 

ςε μικρότερεσ ι μεγαλφτερεσ αλλαγζσ ανάλογα με τισ δικζσ τθσ απόψεισ και 

αντιλιψεισ επί του κζματοσ. Ναμβάνοντασ υπόψθ τθν απουςία κεντρικοφ οράματοσ 

για τθ λειτουργία τθσ ΕΥΔΔΑ και το ςθμαντικό βακμό αυτονομίασ του Διευκυντι τθσ 

Υχολισ, γίνεται αντιλθπτό ότι ζνα μεγάλο μζροσ τθσ παρατθροφμενθσ διακφμανςθσ 

οφείλεται ςτα πρόςωπα που άςκθςαν διοίκθςθ ςτθ Υχολι και τισ επιλογζσ τουσ. Θ 

διαδικαςία αλλαγισ είναι ςε μεγάλο βακμό εςωτερικι υπόκεςθ, ςτθν οποία 

εμπλζκεται πζραν του Διευκυντι, το επιςτθμονικό προςωπικό τθσ Υχολισ και κατά 

περίπτωςθ εξωτερικοί ςφμβουλοι και εμπειρογνϊμονεσ. Σροςπάκεια ςφνκεςθσ 

απόψεων με τθν ευρφτερθ ακαδθμαϊκι κοινότθτα, που επιχειρικθκε μία φορά 

μζςω ενόσ εκτεταμζνου πλαιςίου διαβοφλευςθσ ςτα τζλθ του ϋ90, δεν ςτζφκθκε με 

επιτυχία. Φο Επιςτθμονικό Υυμβοφλιο τθσ Υχολισ εγκρίνει το Σρόγραμμα αλλά δεν 

ζχει εκτεταμζνθ εμπλοκι ςτθ διαμόρφωςι του. Ρι αλλαγζσ ςτο Σρόγραμμα ζχουν, 

τισ περιςςότερεσ φορζσ, «προςαυξθτικι φφςθ», βαςιηόμενεσ ςε προθγοφμενα 

Σρογράμματα και όχι εκκινϊντασ από μθδενικι βάςθ. Υτισ αλλαγζσ αυτζσ γίνεται, 

ενίοτε, προςπάκεια ςυνεργαςίασ με τουσ ιδθ ι ενδεχόμενουσ διδάςκοντεσ ενϊ 

λαμβάνονται υπόψθ και βελτιωτικά ςχόλια από τθ μεριά των ςπουδαςτϊν. λα τα 

παραπάνω εξθγοφν και ερμθνεφουν, ςφμφωνα με τουσ ερωτθκζντεσ, τισ ςυχνζσ 

αλλαγζσ ςτο ςφνολο του Σρογράμματοσ και κατ’ επζκταςθ, ςτο βακμό που αφορά 

τθ μελζτθ, ςτον Ευρωπαϊκό προςανατολιςμό του. 

 

7.3 Αποτελεςματικότθτα εκπαιδευτικϊν δραςτθριοτιτων Ευρωπαϊκοφ 

προςανατολιςμοφ 

Υτο τρίτο αυτό ςθμείο, ανάλογα με τθν εςτίαςθ του κάκε ςυμμετζχοντα, οι 

απαντιςεισ διίςταντο, με κοινό, ωςτόςο, παρονομαςτι ότι δεν ζχει δοκεί γενικά 

                                                           
23

 Υυνζντευξθ, πρϊθν Διευκυντισ ΕΥΔΔΑ. 
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αρκετι προςοχι ςε ουςιαςτικζσ διαδικαςίεσ αξιολόγθςθσ τθσ παρεχόμενθσ 

εκπαίδευςθσ από τθ Υχολι. Από τθν ανζλιξθ πολλϊν αποφοίτων ςε κζςεισ Γενικϊν 

Διευκυντϊν και Γραμματζων και τθ γενικότερθ πορεία των αποφοίτων εντόσ τθσ 

Δθμόςιασ Διοίκθςθσ τεκμαίρεται, για δφο από τουσ ερωτϊμενουσ, θ υψθλοφ 

επιπζδου εκπαίδευςθ των ςπουδαςτϊν τθσ Υχολισ γενικά. Ματ’ αντιςτοιχία, κα 

μποροφςε να υποςτθρίξει κάποιοσ ότι και ςε κζματα Ευρωπαϊκοφ 

προςανατολιςμοφ ιςχφει το ίδιο, με τθν επιπλζον επιςιμανςθ ενόσ τρίτου 

ςυμμετζχοντα περί υψθλοφ επιπζδου ουςιαςτικισ κατάρτιςθσ και ικανότθτασ 

εφαρμογισ Ευρωπαϊκϊν πολιτικϊν ςε αντιδιαςτολι με τθν τυπικι κατάρτιςθ που 

μπορεί να ζχουν οι απόφοιτοι από άλλεσ πθγζσ. Ωςτόςο, δεν απουςιάηει και θ 

αντίκετθ άποψθ ότι θ αποτελεςματικότθτα είναι μάλλον περιοριςμζνθ, κάνοντασ 

λόγο για μια διάχυτθ αίςκθςθ ότι οι απόφοιτοι τθσ ΕΥΔΔΑ, γενικά,  «…δεν είναι οι 

υπάλλθλοι που κζλαμε»24. Εκ κατακλείδι, από τισ ςυνεντεφξεισ δεν αναδφεται μία 

ςυνολικι, ςυςτθματικι αποτίμθςθ του βακμοφ ςυμμετοχισ των μακθμάτων 

Ευρωπαϊκοφ προςανατολιςμοφ ςτθν καλλιζργεια των ικανοτιτων των αποφοίτων 

τθσ ΕΥΔΔΑ να χειρίηονται αποτελεςματικά Ευρωπαϊκζσ Σολιτικζσ. Θ αδυναμία αυτι 

ςυνδζεται με ζνα ζλλειμμα αξιολόγθςθσ του κατά πόςο οι απόφοιτοι τθσ Υχολισ 

είναι ςε κζςθ και επαρκϊσ καταρτιςμζνοι να επωμιςτοφν τα προβλεπόμενα 

κακικοντα γενικότερα.  

  

                                                           
24

 Υυνζντευξθ, πρϊθν Υφμβουλοσ Υπουδϊν ΕΥΔΔΑ.  
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8. ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ ΜΕΛΕΣΗ  

Υφμφωνα με τθν αρχικι ςτοχοκεςία τθσ, θ μελζτθ απζβλεπε ςτθν αποτφπωςθ του 

Ευρωπαϊκοφ προςανατολιςμοφ του Σρογράμματοσ Υπουδϊν τθσ Υχολισ διαχρονικά, 

καταγράφοντασ και αναλφοντασ το βακμό που θ εκπαίδευςθ των επιτελικϊν 

ςτελεχϊν τθσ ελλθνικισ δθμόςιασ διοίκθςθσ εντόσ τθσ ΕΥΔΔΑ ζχει ενςωματϊςει 

εξωτερικζσ επιρροζσ και τάςεισ και αν με τον τρόπο αυτό ζχει ςυμβάλει ςτθν 

εξοικείωςθ των ςτελεχϊν αυτϊν με τισ Ευρωπαϊκζσ δομζσ και τρόπουσ παραγωγισ 

δθμόςιασ πολιτικισ.  

Υυνοψίηοντασ τα εμπειρικά ευριματα τθσ μελζτθσ, αξίηει να επιςθμάνει κανείσ 

τα παρακάτω: 

1. Διαπιςτϊνεται θ υψθλι ςχετικά ςυχνότθτα και ζκταςθ αλλαγϊν ςυνολικά 

ςτο Σρόγραμμα Υπουδϊν τθσ ΕΥΔΔΑ και ωσ προσ το μζροσ του που αφορά 

τθν επιμόρφωςθ των ςπουδαςτϊν/ςτριϊν ςε κζματα Ευρωπαϊκοφ 

ενδιαφζροντοσ με αλλαγζσ και προςαρμογζσ ςε όλα τα υπό μελζτθ κριτιρια 

να εντοπίηονται ςχεδόν ςε κάκε ςειρά. Διαπιςτϊνεται μια αυξθτικι τάςθ, 

ιδιαίτερα από τα μιςά τθσ δεκαετίασ του 1990, που ςυνδζεται με εξελίξεισ ςε 

επίπεδο ΕΕ αλλά και εγχϊριεσ πολιτικζσ και κοινωνικζσ αναδιατάξεισ που 

ανζδειξαν τθν ενωςιακι προοπτικι και υποςτιριξαν τθν ενεργι ςυμμετοχι 

τθσ χϊρασ ςτθ διαδικαςία Ευρωπαϊκισ ολοκλιρωςθσ.   

2. Σαρατθροφνται κρίςιμεσ ποιοτικζσ αλλαγζσ του περιεχομζνου των ςχετικϊν 

ςτοιχείων των Σρογραμμάτων Υπουδϊν με πιο εξειδικευμζνο χαρακτιρα και 

μεγαλφτερθ ζμφαςθ ςε επιμζρουσ κεματικζσ περιοχζσ όπωσ θ ΜΑΣ, θ 

Σεριφερειακι Σολιτικι, θ Μοινωνικι Ευρϊπθ, ο Σροχπολογιςμόσ τθσ ΕΕ και 

θ Φοπικι Αυτοδιοίκθςθ, όςο εδραιϊνεται θ ςχζςθ τθσ Ελλάδασ με τθν 

ενωςιακι διαδικαςία και προκφπτουν νζεσ διαχειριςτικζσ προκλιςεισ για 

τθν ελλθνικι δθμόςια διοίκθςθ, όπωσ θ διαχείριςθ των αυξθμζνων ροϊν 

κοινοτικϊν κονδυλίων. 

3. Θ εκτίμθςθ των αποφοίτων τθσ Υχολισ είναι ότι υπάρχει ςχετικι ποςοτικι 

επάρκεια των ςχετικϊν μακθμάτων/ εργαςτθρίων/ ςεμιναρίων ςτο 

Σρόγραμμα Υπουδϊν και οι γνϊςεισ που αποκομίηουν οι ςπουδαςτζσ 
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κρίνονται από αυτοφσ που ζχουν εργαςτεί ςε Ευρωπαϊκοφσ κεςμοφσ ι ζχουν 

χειριςτεί ςχετικά ηθτιματα από τισ κζςεισ που ζχουν καταλάβει ςτθ δθμόςια 

διοίκθςθ ωσ ςχετικά ικανοποιθτικζσ και επιβοθκθτικζσ. Ωςτόςο, κεωροφν 

ότι υπάρχουν, αναμφιςβιτθτα, περικϊρια ποιοτικισ βελτίωςθσ ςτα 

Σρογράμματα Υπουδϊν με τθν κακιζρωςθ, για παράδειγμα, πρακτικισ ςτο 

εξωτερικό και με τθν ειςαγωγι πρακτικϊν εφαρμογϊν και μελετϊν 

περίπτωςθσ, που κα ςυμβάλλουν ακόμα περιςςότερο ςτθν κατανόθςθ τθσ 

διαδικαςίασ παραγωγισ και υλοποίθςθσ των Ευρωπαϊκϊν πολιτικϊν, κακϊσ 

και του ρόλου τθσ ελλθνικισ δθμόςιασ διοίκθςθσ ςε αυτι τθ διαδικαςία και 

τα περικϊρια παρζμβαςθσ που ζχει. 

4. Ρι ςυνεντεφξεισ ανζδειξαν τθ διαχρονικι και αντικειμενικι ανάγκθ 

παρουςίαςθσ των ευρωπαϊκϊν κεμάτων ςτο πρόγραμμα ςπουδϊν τόςο 

ςτθν γενικι-κεςμικι διάςταςθ τουσ, όςο και ςτα ειδικότερα πεδία πολιτικισ. 

Θ ΕΥΔΔΑ διαχρονικά δίνει ιδιαίτερθ βαρφτθτα ςτα παραπάνω και για αυτό 

αξιολογείται ωσ άνω του μετρίου επαρκισ ι πολφ επαρκισ ςτθν κάλυψθ των 

Ευρωπαϊκϊν κεμάτων ςτο πρόγραμμα ςπουδϊν από τουσ αποφοίτουσ τθσ. 

Ματά καιροφσ, πρόςωπα με ειδικότερο ενδιαφζρον ι κατάρτιςθ ςτα 

Ευρωπαϊκά κζματα ζχουν προωκιςει ακόμα περιςςότερο τον ευρωπαϊκό 

προςανατολιςμό του προγράμματοσ ςπουδϊν, ςε ςυνάρτθςθ και με τθν 

ευρφτερθ επιρροι των κεςμικϊν εξελίξεων ςτο Ευρωπαϊκό επίπεδο.  

Δεδομζνθσ τθσ ζλλειψθσ ςυγκεκριμζνων κεςμοκετθμζνων διαδικαςιϊν 

αξιολόγθςθσ του Σρογράμματοσ, ο ςυχνά ad hoc χαρακτιρασ 

αναςχεδιαςμοφ των ΣΥ τθσ ΕΥΔΔΑ εξθγεί ςε μεγάλο βακμό τθ ςυχνότθτα και 

τθν ζνταςθ των μεταβολϊν, ανάλογα με τισ διοικθτικζσ αλλαγζσ ςτθ Υχολι.  

Αν υπιρχε ζνα Ευρωπαϊκό πρότυπο οργάνωςθσ τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ, κα 

μποροφςε να επιχειρθκεί μια ςφγκριςθ των βαςικϊν χαρακτθριςτικϊν τθσ 

ελλθνικισ και Ευρωπαϊκισ εμπειρίασ. Μάτι τζτοιο, ωςτόςο, δεν υφίςταται. πωσ 

προβλζπεται ςχετικά ςτθ Υυνκικθ τθσ Νιςαβόνασ, θ ΕΕ επιδιϊκει τθ διοικθτικι 

ςυνεργαςία, τον ςυντονιςμό, τθ ςυμπλιρωςθ και τθν υποςτιριξθ των κρατϊν-

μελϊν τθσ ΕΕ ςε κζματα διοικθτικισ ςυνεργαςίασ, χωρίσ, όμωσ, να ζχει τθν 

εξουςιοδότθςθ να διαμορφϊςει ζνα ενιαίο, ςυγκροτθμζνο και ςυνεκτικά 
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προςδιοριςμζνο περιεχόμενο Ευρωπαϊκισ δθμόςιασ πολιτικισ που να αφορά τισ 

δθμόςιεσ διοικιςεισ των κρατϊν.  

Επομζνωσ, από τουσ τζςςερισ ςχετικοφσ μθχανιςμοφσ μεταφοράσ πιζςεων 

προςαρμογισ που εντοπίηονται ςτθ ςχετικι βιβλιογραφία, ο πρϊτοσ, πιο «ςκλθρόσ» 

μθχανιςμόσ τίκεται εκτόσ ςυηιτθςθσ και το ενδιαφζρον ςτρζφεται κυρίωσ ςτουσ 

υπόλοιπουσ τρεισ. Επ’ αυτϊν, θ ςυνεχισ χρθματοδότθςθ τθσ λειτουργίασ τθσ ΕΥΔΔΑ 

από κοινοτικοφσ πόρουσ δθμιουργεί ζνα «παράκυρο ευκαιρίασ» για τθν ενίςχυςθ 

του Ευρωπαϊκοφ προςανατολιςμοφ του Σρογράμματοσ Υπουδϊν, χωρίσ, ωςτόςο, 

κάτι τζτοιο να αποτελεί προχπόκεςθ για τθν εξαςφάλιςθ των πόρων αυτϊν. Θ 

ςυχνότθτα των αλλαγϊν δθμιουργεί προβλθματιςμοφσ για τθ ςυςτθματικότθτα τθσ 

προςπάκεια νζασ νοθματοδότθςθσ και πλαιςίωςθσ, ωςτόςο, είναι ξεκάκαρθ θ τάςθ 

ενίςχυςθσ του ςχετικοφ ςτοιχείου ςτα Σρογράμματα Υπουδϊν και, επομζνωσ, 

ανεξαρτιτωσ του ακριβοφσ τουσ περιεχομζνου, είναι βάςιμο να υποςτθρίξει κανείσ 

ότι επζρχεται μια ολοζνα και μεγαλφτερθ εξοικείωςθ με τθν Ευρωπαϊκι πολιτικι 

αρχιτεκτονικι, τισ κεςμικζσ δομζσ, κακϊσ επίςθσ και τθν οργανωςιακι και 

λειτουργικι κουλτοφρα τθσ ΕΕ. Μάτι τζτοιο επιβεβαιϊνεται ςε μεγάλο βακμό και 

από τουσ αποφοίτουσ τθσ Υχολισ και λειτουργεί ςυμπλθρωματικά των ψθγμάτων 

«μεταφοράσ πολιτικϊν» που εντοπίηονται ςε περιοριςμζνθ ζκταςθ, κυρίωσ μζςω 

των διαδράςεων τθσ Υχολισ με τθν ΕΕ και αντίςτοιχουσ φορείσ και ιδρφματα ςε 

άλλα κράτθ. 

Αποτολμϊντασ μια ςυνολικι αποτίμθςθ και επιχειρϊντασ μια περιεκτικι 

απάντθςθ ςτο αρχικό μασ ερευνθτικό ερϊτθμα περί του Ευρωπαϊκοφ 

προςανατολιςμοφ τθσ εκπαιδευτικισ δράςθσ τθσ ΕΥΔΔΑ, κα λζγαμε ότι ζνασ τζτοιοσ 

προςανατολιςμόσ ενυπάρχει με αρκετζσ διακυμάνςεισ αλλά κατά βάςθ αυξθτικι 

τάςθ και οφείλεται, εν πολλοίσ, ςτον ςυγχρονιςμό τθσ εκπαίδευςθσ που παρζχει θ 

Υχολι με ευρφτερεσ κοινωνικζσ τάςεισ κετικισ πρόςλθψθσ τθσ διαδικαςίασ 

Ευρωπαϊκισ ολοκλιρωςθσ. Ρ προςανατολιςμόσ αυτόσ κρίνεται από τουσ 

αποφοίτουσ ποςοτικά και ποιοτικά επαρκισ, βοθκϊντασ τουσ ςτθν επιτζλεςθ των 

κακθκόντων τουσ.  
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Ζχοντασ διαπιςτϊςει τθν ενιςχυτικι αυτι τάςθ του Ευρωπαϊκοφ 

προςανατολιςμοφ τθσ εκπαιδευτικισ δράςθσ τθσ Υχολισ, ζςτω και με διακυμάνςεισ, 

θ πιο ςθμαντικι πρόκλθςθ και το επόμενο βιμα ςχετίηεται με τθν αλλαγι 

φιλοςοφίασ του Σρογράμματοσ και τθ διάχυςθ τθσ Ευρωπαϊκισ διάςταςθσ με 

οριηόντιο τρόπο, ςε όλα τα τμιματα εξειδίκευςθσ και ςτο ςφνολο των 

εκπαιδευτικϊν δράςεων. Μάτι τζτοιο κα κακιςτοφςε το ςφνολο των ςπουδαςτϊν 

τθσ Υχολισ ςτακερά και όχι αποςπαςματικά κοινωνοφσ τθσ διάςταςθσ αυτισ. Φο 

γεγονόσ αυτό κα αναβάκμιηε ουςιαςτικά τθν ελλθνικι δθμόςια διοίκθςθ, 

δεδομζνων των εξαιρετικά πυκνϊν διαδράςεϊν τθσ πλζον με τον Ευρωπαϊκό χϊρο 

παραγωγισ δθμόςιασ πολιτικισ.                   
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ I: ΤΓΚΕΝΣΡΩΣΙΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ/ΕΜΙΝΑΡΙΩΝ/ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΣΑ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΤΔΩΝ ΣΗ ΧΟΛΗ 

Εκπαιδευτικζσ 

ειρζσ ΕΔΔΑ 

Υπαρξθ  τμθμάτων 

Ευρωπαϊκισ ειδίκευςθσ 

Μακιματα/ςεμινάρια/εργαςτιρια 

(Κοινι / Ειδικι Φάςθ)   (πλικοσ + τίτλοι) 

Πρακτικι άςκθςθ 

/ εκπαιδευτικζσ 

επιςκζψεισ ςτο 

εξωτερικό 

Θζματα τελικϊν 

εργαςιϊν              

(πλικοσ) 

Α’ 

 

 

ΡΧΙ 

 

 

1.Διεκνισ Ρργάνωςθ και Ευρωπαϊκι Μοινότθτα  (ΜΦ)                            

2. Ευρωπαϊκι Μοινότθτα (ΕΦ, Διπλωματικισ Ματεφκυνςθσ) 

3.Μοινοτικό Δίκαιο (ΕΦ, ΔΜ) 

4.Ειδικά κζμα Υχζςεων Ελλάδασ-Ε.Μ (ΕΦ, ΔΜ) 

5.Ε.Ρ.Μ-Ειδικά κζματα (ΕΦ, ΓΔ-ΦΑ) 

OXI 1 
 

Β’ 

 

ΡΧΙ 

 

1.Ευρωπαικι Μοινότθτα και Διεκνείσ Ρργανιςμοί  (ΜΦ)                            

2. Ευρωπαϊκι Μοινότθτα (ΕΦ, ΔΜ) 

3.Μοινοτικό Δίκαιο (ΕΦ, ΔΜ) 

4.Ειδικά κζμα Υχζςεων Ελλάδασ-Ε.Μ (ΕΦ, ΔΜ) 

5.Σεριφερειακι Ανάπτυξθ και Σολιτικι (ΕΦ, ΓΔ-ΦΑ) 

6. Ειδικά Θζματα- Ε.Ρ.Μ. (ΕΦ, Εμπορικϊν Ακολοφκων) 

OXI 5 
 

Γ’ 

 

ΡΧΙ 

 

 

 

 

1.Ευρωπαικι Μοινότθτα και Διεκνείσ Ρργανιςμοί  (ΜΦ)                            

2. Ευρωπαϊκι Μοινότθτα (ΕΦ, ΔΜ) 

3.Μοινοτικό Δίκαιο (ΕΦ, ΔΜ) 

4.Ειδικά κζμα Υχζςεων Ελλάδασ-Ε.Μ (ΕΦ, ΔΜ) 

5.Ε.Ρ.Μ-Ειδικά κζματα (ΕΦ, ΓΔ) 

7.Ε.Ρ.Μ-Ειδικά πολιτιςτικά κζματα (ΕΦ, ΞΑ) 

8. Ειδικά Θζματα- Ε.Ρ.Μ. (ΕΦ, ΕΑ) 

 4 
 



80 
 

Δ’-Ε’ 

 

 

ΡΧΙ 

 

 

 

 

1.Ευρωπαικι Μοινότθτα και Διεκνείσ Ρργανιςμοί  (ΜΦ)                            

2. Ευρωπαϊκι Μοινότθτα (ΕΦ,ΔΜ) 

3.Μοινοτικό Δίκαιο (ΕΦ,ΔΜ) 

4.Ειδικά κζμα Υχζςεων Ελλάδασ-Ε.Μ (ΕΦ,ΔΜ) 

5.Ε.Ρ.Μ-Ειδικά κζματα (ΕΦ,ΔΜ) 

6.Ειδικά Θζματα- Ε.Ρ.Μ. (ΕΦ,ΓΔ) 

7.Ε.Ρ.Μ-Ειδικά πολιτιςτικά κζματα (ΕΦ,ΞΑ) 

8. Ειδικά Θζματα- Ε.Ρ.Μ. (ΕΦ,ΕΑ) 

 11 
 

Σ’  

 

ΡΧΙ 

 

1.Ρι Διεκνείσ Ρργανιςμοί και οι Ευρωπαϊκζσ Μοινότθτεσ Ι  (ΜΦ)                            

2. Ρι Διεκνείσ Ρργανιςμοί και οι Ευρωπαϊκζσ Μοινότθτεσ ΙΙ  (ΜΦ)                           

Υφνολο μακθμάτων ΜΦ: 18 

 7 

 *Θ ΕΙΔΙΜΘ ΦΑΥΘ ΔΕΟ ΣΕΤΙΝΑΞΒΑΟΕΦΑΙ ΥΦΡ ΣΤΡΓΤΑΞΞΑ    

Ζ’ 

 

 

ΡΧΙ 

 

1.Υυγκριτικι τοπικι αυτοδιοίκθςθ: οι κεςμοί τθσ ΦΑ ςτθν Ελλάδα, 

ςτον Διεκνι χϊρο και ιδιαίτερα ςτθν Ε.Μ  (ΕΦ)                            

2. Σεριφερειακι πολιτικι και Ανάπτυξθ. Θ περιφερειακι πολιτικι 

τθσ Ε.Μ (ΕΦ ΓΔ, ΦΑ) 

3. Διεκνείσ οικονομικζσ ςχζςεισ και Ευρωπαϊκι Ρλοκλιρωςθ (ΕΦ, 

ΕΑ) 

4.Μοινοτικό Δίκαιο (ΕΦ, ΕΑ) 

ΟΑΙ 

 

13 
 

H’ 

 

ΡΧΙ 

 

1.Ρι Διεκνείσ Ρργανιςμοί και οι Ευρωπαϊκζσ Μοινότθτεσ Ι  (ΜΦ)                            

2. Ρι Διεκνείσ Ρργανιςμοί και οι Ευρωπαϊκζσ Μοινότθτεσ ΙΙ  (ΜΦ)                           

4. Σεριφερειακι Σολιτικι και Ανάπτυξθ. Θ Σεριφερειακι 

Σολιτικι τθσ ΕΕ (ΕΦ ΓΔ, TA) 

5. Φοπικι Ανάπτυξθ και Σολιτικι. Επιχειρθματικι δραςτθριότθτα 

των ΡΦΑ. Ρλοκλθρωμζνα προγράμματα και πρωτοβουλίεσ 

ενδογενοφσ ανάπτυξθσ: Θ ευρωπαϊκι εμπειρία (ΕΦ, ΦΑ) 

ΟΑΙ 

 

6 
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6. Μοινοτικό Δίκαιο  (ΕΦ, ΕΑ) 

Θ’  

 

ΟΑΙ 1.Ρι Διεκνείσ Ρργανιςμοί και οι Ευρωπαϊκζσ Μοινότθτεσ Ι  (ΜΦ)                            

2. Ρι Διεκνείσ Ρργανιςμοί και οι Ευρωπαϊκζσ Μοινότθτεσ ΙΙ  (ΜΦ)                           

3.Εκνικζσ και κοινοτικζσ πολιτικζσ κατά τομείσ Ι, ΙΙ ΕΦ, ΓΔ & ΦΑ) 

4. Φο κεςμικό πλαίςιο τθσ Φοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ ςτθν Ελλάδα 

και τθν Ε.Ε (ΕΦ, ΦΑ) 

5.Εκνικι Διοίκθςθ και Ε.Ε. 

6. Διεκνείσ Ρικονομικζσ Υχζςεισ  και Ευρωπαϊκι Ρλοκλιρωςθ 

(ΕΦ, ΕΑ) 

7. Διεκνζσ και Μοινοτικό Ρικονομικό Δίκαιο (ΕΦ, ΕΑ) 

8. Θεςμικό Σολιτικό ςφςτθμα τθσ Ε.Ε. (ΕΦ, ΜΜ) 

9. Θ ενιαία αγορά τθσ Ευρωπαϊκι Μοινότθτασ (ΕΦ, ΜΜ) 

10. Εκνικι και Μοινοτικι πολιτικι κατά τομείσ Ι, ΙΙ (ΕΦ, ΜΜ) 

11. Ρικονομικι και Σολιτικι Γεωγραφία των Μρατϊν – Ξελϊν 

(ΕΦ, ΜΜ) 

12. Εξωτερικζσ Υχζςεισ τθσ Ευρωπαϊκι Μοινότθτασ (ΕΦ, ΜΜ) 

13. Ειδικά κζματα Μοινοτικισ Ζννομθσ  τάξθσ (ΕΦ, ΜΜ) 

14. κεωρία και πρακτικι Μοινοτικϊν Διαπραγματεφςεων (ΕΦ, ΜΜ) 

15. Ρικονομικζσ Υχζςεισ τθσ Ελλάδοσ- Ευρωπαϊκισ Μοινότθτασ 

(ΕΦ, ΜΜ) 

16. Ρικονομικζσ Υχζςεισ τθσ Ευρωπαϊκισ  Μοινότθτασ με τρίτεσ 

χϊρεσ (ΕΦ, ΜΜ) 

17. Μοινι Εξωτερικι Σολιτικι και Σολιτικι Αςφαλείασ (ΕΦ, ΜΜ) 

  

I’ ΟΑΙ 1. Ρργάνωςθ και κεςμικό πλαίςιο λειτουργίασ τθσ Ευρωπαϊκισ 

Ζνωςθσ Ι (ΜΦ) 

2. Ρργάνωςθ και κεςμικό πλαίςιο λειτουργίασ τθσ Ευρωπαϊκισ 

ΡΧΙ 12 
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Ζνωςθσ ΙΙ (ΜΦ) 

3. Εκνικζσ και κοινοτικζσ πολιτικζσ κατά τομείσ Ι (ΕΦ, Μοιν. 

Ματ.) 

4. Θ ενιαία αγορά τθσ ευρωπαϊκισ κοινότθτασ (οικονομικι και 

νομικι κεϊρθςθ) (ΕΦ, Μοιν. Ματ.) 

5. Ρικονομικι και πολιτικι γεωγραφία των κρατϊν-μελϊν (ΕΦ, 

Μοιν. Ματ.) 

6. Φο κεςμικό και πολιτικό ςφςτθμα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 

(ΕΦ, Μοιν. Ματ.) 

7. Εξωτερικζσ ςχζςεισ τθσ Ευρωπαϊκισ Μοινότθτασ (ΕΦ, Μοιν. 

Ματ.) 

8. Εκνικζσ και κοινοτικζσ πολιτικζσ κατά τομείσ ΙΙ (ΕΦ, Μοιν. 

Ματ.) 

9. Ειδικά κζματα κοινοτικισ ζννομθσ τάξθσ (ΕΦ, Μοιν. Ματ.) 

10. Θεωρία και πρακτικι κοινοτικϊν διαπραγματεφςεων (ΕΦ, 

Μοιν. Ματ.) 

11. Εκνικι Διοίκθςθ και Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (ΕΦ, Μοιν. Ματ.) 

12. Εκνικόσ και κοινοτικόσ προχπολογιςμόσ και ςχζςεισ αυτϊν 

(ΕΦ, Μοιν. Ματ.) 

13. Ρικονομικζσ ςχζςεισ τθσ ΕΜ με τρίτεσ χϊρεσ (ΕΦ, Μοιν. Ματ.) 

14. Διεκνείσ οικονομικζσ ςχζςεισ ΙΙ: ευρωπαϊκι ολοκλιρωςθ 

(ΕΦ, Εμπορικοί Ακόλουκοι/Ε.Α.) 

15. Διεκνζσ και κοινοτικό οικονομικό δίκαιο  (ΕΦ, Ε.Α.) 

16. Θεωρία και πρακτικι των διεκνϊν νομιςματικϊν εξελίξεων 

(2,5 ςθμεία από 5, ΕΦ, Ε.Α.) 

17. Εκνικζσ και κοινοτικζσ πολιτικζσ κατά τομείσ Ι (ΕΦ, Γενικι 

Διοίκθςθ/ΓΔ) 
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18. Εκνικζσ και κοινοτικζσ πολιτικζσ κατά τομείσ ΙΙ (ΕΦ, ΓΔ) 

19. Εκνικι Διοίκθςθ και Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (ΕΦ, ΓΔ) 

20. Διοίκθςθ και αυτοδιοίκθςθ ςτθν Ελλάδα και ςτισ άλλεσ 

χϊρεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ Ι (ΕΦ, Φμιμα τοπικισ 

αυτοδιοίκθςθσ και περιφερειακισ ανάπτυξθσ/ΦΑΣΑ) 

21. Εκνικζσ και κοινοτικζσ πολιτικζσ κατά τομείσ Ι (ΕΦ, ΦΔΣΑ) 

22. Θ περιφερειακι πολιτικι τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ Ι: Θ 

περιφερειακι πολιτικι τθσ ΕΕ (ΕΦ, ΦΑΣΑ) 

23. Ειδικά κζματα οικονομικισ νομιςματικισ πολίτικθσ και 

χρθματοοικονομικισ διοίκθςθσ Ι: Ειδικά κζματα ελλθνικισ 

οικονομικισ πολιτικισ (5 από 8 ςθμεία, ΕΦ, ΦΑΣΑ) 

24. Διοίκθςθ και αυτοδιοίκθςθ ςτθν Ελλάδα και ςτισ άλλεσ 

χϊρεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ΙΙ (ΕΦ, ΦΑΣΑ) 

25. Εκνικζσ και κοινοτικζσ πολιτικζσ κατά τομείσ ΙΙ (ΕΦ, ΦΔΣΑ) 

26. Θ περιφερειακι πολιτικι τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ΙΙ: Θ 

περιφερειακι και τοπικι ανάπτυξθ: Θ ευρωπαϊκι εμπειρία 

(ΕΦ, ΦΑΣΑ) 

27. Ευρωπαϊκι διοίκθςθ και κοινωνικι διοίκθςθ (ΕΦ, 

Μοινωνικισ Διοίκθςθσ/ΜΔ) 

28. Ρικονομία Ι: Ελλθνικι οικονομία και Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (ΕΦ, 

Ακόλουκοι Φφπου/ΑΦ) 

IA’ ΡΧΙ 

 

1. Δθμόςια πολιτικι ςε εκνικό και υπερεκνικό επίπεδο (ΓΔ, ΕΦ, 

ςεμινάριο απολφτου εξειδίκευςθσ ΙΑ001, ς. 15, δεν ζχει 

λεπτομζρειεσ μόνο τίτλο-μπορεί να μθν διδάχτθκε) 

2. Διεκνζσ δίκαιο, διεκνείσ ςχζςεισ, Ευρωπαϊκι Ζνωςθ 

(Ακόλουκοι Φφπου/ΑΦ, ΕΦ) 

OXI Δεν υπιρχαν 

τελικζσ εργαςίεσ 

ςτθν ΙΑ’ ςειρά, 

88 ςπουδαςτζσ. 
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3. Διεκνείσ οικονομικζσ ςχζςεισ και διεκνζσ οικονομικό δίκαιο 

(Εμπορικοί Ακόλουκοι/Ε.Α., ΕΦ, ςεμινάριο, 2 από 4 ςθμεία) 

4. Διοίκθςθ και διαχείριςθ αναπτυξιακϊν προγραμμάτων 

(ΦΑΣΑ, ςεμινάριο, ΕΦ, 3 ςθμεία από 5) 

5. Δράςεισ και προγράμματα των διαρκρωτικϊν ταμείων για 

τον πολιτιςμό (ΦΑΣΑ, ΕΦ, ςεμινάριο επιλογισ,  2 από 4 

ςθμεία) 

6. Δράςεισ και προγράμματα των διαρκρωτικϊν ταμείων για το 

περιβάλλον και τθν χωροταξία (ΦΑΣΑ, ΕΦ, ςεμινάριο 

επιλογισ,  1 από 2 ςθμεία) 

ΙΒ’ ΡΧΙ 

 

1. Δθμόςια πολιτικι ςε εκνικό και ενωςιακό επίπεδο (ΓΔ, ΕΦ) 

2. Διαχείριςθ προχπολογιςμοφ ζργων κοινοτικοφ πλαιςίου 

ςτιριξθσ (ΓΔ, ΕΦ, ςεμινάριο εξειδίκευςθσ) 

3. Σεριφερειακι πολιτικι τθσ ΕΕ-κοινοτικά προγράμματα (ΕΦ, 

ΦΑΣΑ) 

4. Ευρωπαϊκι Ζνωςθ: Εςωτερικι διάρκρωςθ-πολιτικζσ και 

εξωτερικζσ ςχζςεισ (ΕΦ, Ε.Α./εμπορικοί ακόλουκοι) 

5. Ειδικά κζματα Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΕΦ, Ε.Α. ςεμινάριο 

εξειδίκευςθσ) 

6. Ευρϊπθ και κόςμοσ (ΕΦ, Α.Φ./Ακόλουκοι Φφπου) 

7. Διεκνείσ ςχζςεισ και Ευρϊπθ (ΕΦ, Α.Φ. ςεμινάριο 

εξειδίκευςθσ) 

 ΦΡ ΣΤΡΓΤΑΞΞΑ ΥΣΡΧΔΩΟ ΦΘΥ ΜΡΙΟΘΥ ΦΑΥΘΥ ΔΕΟ 
ΒΤΕΘΘΜΕ ΥΦΡ ΑΤΧΕΙΡ 

OXI  

15  

ΙΓ ’ ΡΧΙ 

 

1. Ευρωπαϊκι ολοκλιρωςθ (ΜΦ) 

2. Δθμόςια πολιτικι ςε εκνικό και ενωςιακό επίπεδο (ΓΔ, ΕΦ, 

OXI 20 
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μάκθμα-μετά ςτθν ΙΔ’ ζγινε «ςεμινάριο» αποτελοφμενο από 

μακιματα και εργαςτιρια) 

3. Δθμόςιεσ επενδφςεισ, προχπολογιςμόσ δθμοςίων 

επενδφςεων και Γ’ κοινοτικό πλαίςιο ςτιριξθσ (ΓΔ, ΕΦ) 

4. Διαχείριςθ προχπολογιςμοφ ζργων Μοινοτικοφ πλαιςίου 

Υτιριξθσ (ΓΔ, ΕΦ, εργαςτιριο) 

5. Αρχζσ και πρακτικι τθσ περιφερειακισ πολιτικισ τθσ ΕΕ 

(ΦΑΣΑ, ΕΦ) 

6. Μοινοτικά προγράμματα, αναπτυξιακι πολιτικι ΥΣΑ και 

διαχείριςθ προγραμμάτων και κοινοτικϊν πρωτοβουλιϊν 

(ΦΑΣΑ, ΕΦ) 

7. Ειδικά κζματα περιφερειακισ πολιτικισ τθσ ΕΕ (ΦΑΣΑ, ΕΦ, 

ςεμινάριο εξειδίκευςθσ) 

8. Ειδικά κζματα κοινοτικϊν προγραμμάτων ΥΣΑ, 

επιχειρθςιακά προγράμματα (ΦΑΣΑ, ΕΦ, ςεμινάριο 

εξειδίκευςθσ) 

9. Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, εςωτερικι αγορά, ςυνοδευτικζσ 

πολιτικζσ και κοινι εμπορικι πολιτικι (Εμπορικοί 

Ακόλουκοι/Ε.Α. ΕΦ) 

10. Ειδικά κζματα Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (Ε.Α. ΕΦ, ςεμινάριο) 

11. Ευρϊπθ και κόςμοσ (Ακόλουκοι Φφπου/Α.Φ. ΕΦ) 

12. Διεκνείσ ςχζςεισ και Ευρϊπθ (Α.Φ. ΕΦ, ςεμινάριο) 

13. Διαχείριςθ και διακίνθςθ πλθροφοριϊν: Θ περίπτωςθ των 

ευρωπαϊκϊν κεςμϊν (Α.Φ. ΕΦ, εργαςτιριο) 

ΙΔ’ 

 

ΡΧΙ 

 

1. Ευρωπαϊκό πολιτικό ςφςτθμα (ΜΦ) 

2. Δθμόςιεσ επενδφςεισ, προχπολογιςμόσ δθμοςίων 

ΡΧΙ 25 
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επενδφςεων και Γ’ κοινοτικό πλαίςιο ςτιριξθσ (ΓΔ, ΕΦ) 

3. Διαχείριςθ προχπολογιςμοφ ζργων ΜΣΥ (ΓΔ, ΕΦ, 

εργαςτιριο) 

4. Διαμόρφωςθ και υλοποίθςθ ευρωπαϊκισ πολιτικισ (ΓΔ, ΕΦ) 

5. Σροςομοίωςθ του ρόλου των εκνικϊν διοικιςεων ςτο 

πλαίςιο κοινοτικϊν διαβουλεφςεων, διαπραγματεφςεων και 

επιτροπολογίασ (ΓΔ, ΕΦ, εργαςτιριο) 

6. Δθμόςιεσ πολιτικζσ, πρακτικι και εφαρμογζσ (ΓΔ, ΕΦ) 

7. Μοινωνικι Ευρϊπθ και κοινωνικό κράτοσ δικαίου ςτθν 

Ελλάδα (ΜΔ/ΣΔΧΧ, ΕΦ) 

8. Μοινωνικι Ευρϊπθ και κοινωνικό κράτοσ δικαίου ςτθν 

Ελλάδα (ΜΔ/ΣΔΡΜΣ, ΕΦ) 

9. Διαδικαςία διαμόρφωςθσ δθμόςιασ πολιτικισ ςτθν 

Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (ΜΔ/ΣΔΧΧ, ΕΦ) 

10. Διαδικαςία διαμόρφωςθσ δθμόςιασ πολιτικισ ςτθν 

Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (ΜΔ/ΣΔΡΜΣ, ΕΦ)  

11. Ανάλυςθ ςυςτθμάτων υγείασ, ευρωπαϊκζσ και εκνικζσ 

δράςεισ (ΜΔ/ΣΔΧΧ, ΕΦ) 

12. Ευρωπαϊκζσ πολιτικζσ απαςχόλθςθσ και κατάρτιςθσ 

(ΜΔ/ΣΔΧΧ, ΕΦ) 

13. Ευρωπαϊκι βάςθ δεδομζνων για τθν απαςχόλθςθ ειδικϊν 

κοινωνικϊν ομάδων (ΜΔ/ΣΔΧΧ, ΕΦ, εργαςτιριο) 

14. Ευρωπαϊκζσ και εκνικζσ δράςεισ για τθν απαςχόλθςθ 

(ΜΔ/ΣΔΧΧ, ΕΦ, ςεμινάριο) 

15. Αρχζσ και πρακτικι τθσ περιφερειακισ πολιτικισ τθσ ΕΕ: 

κοινοτικά προγράμματα: αναπτυξιακι πολιτικι ΜΣΥ και 

επιχειρθςιακά προγράμματα και κοινοτικζσ πρωτοβουλίεσ 
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(ΦΑΣΑ, ΕΦ) 

16. Διαδικαςία διαμόρφωςθσ δθμόςιασ πολιτικισ ςτθν ΕΕ 

(ΦΑΣΑ, ΕΦ) 

17. Ειδικά κζματα περιφερειακισ πολιτικισ και κοινοτικϊν 

προγραμμάτων: ςχεδιαςμόσ, διαχείριςθ και αξιολόγθςθ 

ΜΣΥ-ΣΕΣ, επιχειρθςιακά τομεακά προγράμματα και 

κοινοτικζσ πρωτοβουλίεσ (ΦΑΣΑ, ΕΦ, ςεμινάριο 

εξειδίκευςθσ) 

18. Φεχνικζσ ςχεδιαςμοφ, διαχείριςθσ, αξιολόγθςθσ, 

επιχειρθςιακϊν προγραμμάτων (περιφερειακϊν και 

τομεακϊν) (ΦΑΣΑ, ΕΦ) 

19. Θ ςφγχρονθ ελλθνικι εξωτερικι πολιτικι, θ ΕΕ και ο κόςμοσ 

(Ακόλουκοι Φφπου/ΑΦ, ΕΦ) 

20. Φο μζλλον τθσ Ευρϊπθσ-θ νζα επικοινωνιακι πολιτικι τθσ ΕΕ 

(ΑΦ, ΕΦ, εργαςτιριο) 

21. Διαχείριςθ και διακίνθςθ πλθροφοριϊν, θ περίπτωςθ των 

ευρωπαϊκϊν κεςμϊν (ΑΦ, ΕΦ, εργαςτιριο) 

22. Διεκνζσ ςφςτθμα, Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και ελλθνικι εξωτερικι 

πολιτικι (ΑΦ, ΕΦ, ςεμινάριο εξειδίκευςθσ) 

23. Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, εςωτερικι αγορά, ςυνοδευτικζσ 

πολιτικζσ και Μοινι Εμπορικι Σολιτικι (Εμπορικοί 

Ακόλουκοι/Ε.Α. ΕΦ) 

24. Διεκνισ πολιτικι οικονομία, οικονομικι διπλωματία, 

Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (Ε.Α. ΕΦ, ςεμινάριο εξειδίκευςθσ) 

ΙΕ’  ΡΧΙ 

 

1. Ευρωπαϊκό πολιτικό ςφςτθμα (ΜΦ) 

2. Υχεδιαςμόσ και διαχείριςθ δθμοςίων επενδφςεων και 

επιχειρθςιακϊν προγραμμάτων του Μοινοτικοφ Σλαιςίου 

ΡΧΙ 27 
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Υτιριξθσ (ΓΔ, ΕΦ) 

3. Διαχείριςθ προχπολογιςμοφ ζργων ΜΣΥ (ΓΔ, ΕΦ, 

εργαςτιριο) 

4. Διαμόρφωςθ και υλοποίθςθ ευρωπαϊκισ πολιτικισ (ΓΔ, ΕΦ) 

5. Σροςομοίωςθ του ρόλου των εκνικϊν διοικιςεων ςτο 

πλαίςιο κοινοτικϊν διαβουλεφςεων, διαπραγματεφςεων και 

επιτροπολογίασ (ΓΔ, ΕΦ, εργαςτιριο) 

6. Μρατικόσ – κοινοτικόσ προχπολογιςμόσ (ΓΔ, ΕΦ) 

7. Δθμόςιεσ πολιτικζσ ςε εκνικό και ενωςιακό επίπεδο (ΓΔ, ΕΦ, 

ςεμινάριο εξειδίκευςθσ) 

8. Μοινωνικι Ευρϊπθ, κεμελιϊδεισ αρχζσ και κεςμοί 

κοινωνικισ πολιτικισ (ΜΔ/ΣΔΧΧ, ΕΦ) 

9. Ευρωπαϊκζσ πολιτικζσ απαςχόλθςθσ (ΜΔ/ΣΔΡΜΣ, ΕΦ) 

10. Ευρωπαϊκι βάςθ δεδομζνων για τθν απαςχόλθςθ ειδικϊν 

κοινωνικϊν ομάδων (ΜΔ/ΣΔΡΜΣ, ΕΦ, ςεμινάριο) 

11. Επιχειρθςιακό πρόγραμμα απαςχόλθςθ και επαγγελματικι 

κατάρτιςθ-διαδικαςίεσ ζνταξθσ πράξεων (ΜΔ/ΣΔΡΜΣ, ΕΦ, 

εργαςτιριο) 

12. Διεκνζσ και ευρωπαϊκό δίκαιο κοινωνικισ αςφάλειασ 

(ΜΔ/ΣΔΡΜΣ, ΕΦ) 

13. Ευρωπαϊκζσ και εκνικζσ δράςεισ για τθν απαςχόλθςθ 

(ΜΔ/ΣΔΡΜΣ, ΕΦ, ςεμινάριο) 

14. Αρχζσ και πρακτικι τθσ περιφερειακισ πολιτικισ τθσ ΕΕ: 

κοινοτικά προγράμματα και κοινοτικζσ πρωτοβουλίεσ (ΦΑΣΑ, 

ΕΦ) 

15. Ευρωπαϊκι κατοχφρωςθ τθσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ: 

ςυγκριτικά παρουςίαςθ των ςυςτθμάτων που επικρατοφν ςε 
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ευρωπαϊκζσ χϊρεσ (ΦΑΣΑ, ΕΦ) 

16. Ειδικά κζματα περιφερειακισ πολιτικισ και κοινοτικϊν 

προγραμμάτων: ςχεδιαςμόσ, διαχείριςθ και αξιολόγθςθ 

ΜΣΥ-ΣΕΣ, επιχειρθςιακά τομεακά προγράμματα και 

κοινοτικζσ πρωτοβουλίεσ (ΦΑΣΑ, ΕΦ, ςεμινάριο 

εξειδίκευςθσ) 

17. Θ ςφγχρονθ ελλθνικι εξωτερικι πολιτικι, θ ΕΕ και ο κόςμοσ 

(Ακόλουκοι Φφπου/ΑΦ, ΕΦ) 

18. Θ νζα επικοινωνιακι πολιτικι τθσ ΕΕ και ο ακόλουκοσ 

τφπου-θ μονάδα πλθροφόρθςθσ και επικοινωνίασ τθσ ΕΕ 

(ΑΦ, ΕΦ, εργαςτιριο) 

19. Διεκνζσ ςφςτθμα, Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και ελλθνικι εξωτερικι 

πολιτικι (ΑΦ, ΕΦ, ςεμινάριο εξειδίκευςθσ) 

20. Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, εςωτερικι αγορά, ςυνοδευτικζσ 

πολιτικζσ και κοινι εμπορικι πολιτικι (Ε.Α. ΕΦ) 

21. Διεκνισ πολιτικι οικονομία, οικονομικι διπλωματία, 

Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (Ε.Α. ΕΦ, ςεμινάριο) 

ΙΣ’ 

 

ΡΧΙ 

 

1. Ευρωπαϊκό Σολιτικό Υφςτθμα (ΜΦ) 

2. Δθμόςιεσ Επενδφςεισ και ΜΣΥ (ΕΦ Α – ΓΔ) 

3. Διαχείριςθ Σροχπολογιςμοφ Ζργων ΜΣΥ (ΕΦ Α – ΓΔ) 

4. Μρατικόσ – Μοινοτικόσ Σροχπολογιςμόσ (ΕΦ Α – ΓΔ) 

5. Διαμόρφωςθ και Χλοποίθςθ Ευρωπαϊκισ Σολιτικισ (ΕΦ Α – 

ΓΔ) 

6. Μοινωνικι Ευρϊπθ: Θεμελιϊδεισ ζννοιεσ, κεςμοί και 

Ξοντζλα Μοινωνικισ Σολιτικισ (ΕΦ Α- ΔΧΧ) 

7. Μοινωνικι Ευρϊπθ: Θεμελιϊδεισ ζννοιεσ, κεςμοί και 

ΡΧΙ 28 
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Ξοντζλα Μοινωνικισ Σολιτικισ (ΕΦ Α- ΔΧΧ) 

8. Μοινωνικι Ευρϊπθ: Θεμελιϊδεισ ζννοιεσ, κεςμοί και 

Ξοντζλα Μοινωνικισ Σολιτικισ (ΕΦ Α- ΜΔ) 

9. Ευρωπαϊκζσ Σολιτικζσ Απαςχόλθςθσ και Ματάρτιςθσ  (ΕΦ Α- 

ΜΔ)  

10. Ευρωπαϊκι Βάςθ Δεδομζνων για τθν Απαςχόλθςθ Ειδικϊν 

Μοινωνικϊν Ρμάδων (ΕΦ Α- ΜΔ) 

11. Διεκνζσ και Ευρωπαϊκό Δίκαιο Μοινωνικισ Αςφάλιςθσ  (ΕΦ 

Α- ΜΔ)  

12. Ευρωπαϊκζσ και Εκνικζσ Δράςεισ για τθν Απαςχόλθςθ (ΕΦ Β- 

ΜΔ) 

13. Αρχζσ και Σρακτικι Σεριφερειακισ Σολιτικισ τθσ ΕΕ: 

Μοινοτικά Σρογράμματα και Μοινοτικζσ Σρωτοβουλίεσ (ΕΦ Α 

– ΦΑΣΑ) 

14. Ευρωπαϊκι Ματοχφρωςθ τθσ Σεριφερειακισ Διοίκθςθσ και 

Φοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ: Υυγκριτικι Σαρουςίαςθ (ΕΦ Α- 

ΦΑΣΑ) 

15. Ειδικά Θζματα Σεριφερειακισ Σολιτικισ και Μοινοτικϊν 

Σρογραμμάτων: Υχεδιαςμόσ, Διαχείριςθ και Αξιολόγθςθ ΜΣΥ 

– ΣΕΣ – Επιχειρθςιακά Φομεακά Σρογράμματα – Μοινοτικζσ 

Σρωτοβουλίεσ (ΕΦ Β- ΦΑΣΑ) 

16. Διεκνείσ και Ευρωπαϊκζσ Ρικονομικζσ Υχζςεισ (ΕΦ Α - ΥΕ) 

17. Θ Υφγχρονθ Ελλθνικι Εξωτερικι Σολιτικι, θ ΕΕ και ο Μόςμοσ 

(ΕΦ Α –ΥΕ) 

18. Θ Οζα Επικοινωνιακι Σολιτικι τθσ ΕΕ και ο Τόλοσ του 

Υτελζχουσ Επικοινωνίασ (ΕΦ Α – ΥΕ) 
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19. Διεκνζσ Υφςτθμα, ΕΕ και Ελλθνικι Εξωτερικι Σολιτικι (ΕΦ Α 

– ΥΕ) 

20. ΕΕ: Εςωτερικι Αγορά – Υυνοδευτικζσ Σολιτικζσ και Μοινι 

Εμπορικι Σολιτικι (ΕΦ Α - ΕΡΧ) 

21. Σροςομοίωςθ του ρόλου των εκνικϊν διοικιςεων ςτο 

πλαίςιο κοινοτικϊν διαβουλεφςεων, διαπραγματεφςεων & 

επιτροπολογιασ (Εργαςτιριο) 

ΙΖ ’ 

 

ΡΧΙ 

 

1. Ευρωπαϊκό πολιτικό ςφςτθμα (ΜΦ) 

2. Δθμόςια οικονομικι (ΜΦ, 3 ςθμεία από 6) 

3. Δθμόςιεσ επενδφςεισ και κοινοτικό πλαίςιο ςτιριξθσ (ΓΔ, 

ΕΦ) 

4. Διαχείριςθ προχπολογιςμοφ ζργων ΜΣΥ (ΓΔ, ΕΦ, 

εργαςτιριο) 

5. Μρατικόσ-κοινοτικόσ προχπολογιςμόσ (ΓΔ, ΕΦ) 

6. Διαμόρφωςθ και υλοποίθςθ ευρωπαϊκισ πολιτικισ (ΓΔ, ΕΦ) 

7. Σροςομοίωςθ του ρόλου των εκνικϊν διοικιςεων ςτο 

πλαίςιο κοινοτικϊν διαβουλεφςεων, διαπραγματεφςεων και 

επιτροπολογίασ (ΓΔ, ΕΦ, εργαςτιριο) 

8. Δθμόςιεσ πολιτικζσ ςε εκνικό και ενωςιακό επίπεδο (ΓΔ, ΕΦ, 

ςεμινάριο) 

9. Μοινωνικι Ευρϊπθ, κεμελιϊδεισ ζννοιεσ και κεςμοί 

κοινωνικι πολιτικισ (ΜΔ/ΜΔΧΧ, ΕΦ) 

10. Μοινωνικι Ευρϊπθ, κεμελιϊδεισ ζννοιεσ και κεςμοί 

κοινωνικι πολιτικισ (ΜΔ/ΜΔΡΜΣ, ΕΦ) 

11. Ευρωπαϊκζσ πολιτικζσ απαςχόλθςθσ και κατάρτιςθσ 

(ΜΔ/ΜΔΡΜΣ, ΕΦ) 

ΡΧΙ 33 
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12. Διεκνζσ και ευρωπαϊκό δίκαιο κοινωνικισ αςφάλειασ 

(ΜΔ/ΜΔΡΜΣ, ΕΦ) 

13. Ευρωπαϊκζσ και εκνικζσ δράςεισ για τθν απαςχόλθςθ 

(ΜΔ/ΜΔΡΜΣ, ΕΦ, ςεμινάριο) 

14. Σρογράμματα και μζτρα ενεργθτικϊν πολιτικϊν 

απαςχόλθςθσ ςτθν Ελλάδα (ΜΔ/ΜΔΡΜΣ, ΕΦ) 

15. Ε.Σ. Απαςχόλθςθ και επαγγελματικι κατάρτιςθ, διαδικαςίεσ 

ζνταξθσ πράξεων (ΜΔ/ΜΔΡΜΣ, ΕΦ, εργαςτιριο) 

16. Αρχζσ και πρακτικι τθσ περιφερειακισ πολιτικισ τθσ ΕΕ: 

κοινοτικά προγράμματα και κοινοτικζσ πρωτοβουλίεσ 

(Σεριφερειακι Διοίκθςθ/ΣερΔ, ΕΦ) 

17. Ειδικά κζματα περιφερειακισ πολιτικισ και κοινοτικϊν 

προγραμμάτων: ςχεδιαςμόσ, διαχείριςθ και αξιολόγθςθ 

ΜΣΥ-ΣΕΣ, επιχειρθςιακά τομεακά προγράμματα και 

κοινοτικζσ πρωτοβουλίεσ (ΣερΔ, ΕΦ, ςεμινάριο 

εξειδίκευςθσ) 

18. Ευρωπαϊκι κατοχφρωςθ περιφερειακισ διοίκθςθσ και 

τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ-ςυγκριτικι παρουςίαςθ (ΣερΔ, ΕΦ) 

19. Διεκνείσ και ευρωπαϊκζσ οικονομικζσ ςχζςεισ (Ακόλουκοι 

Επικοινωνίασ/ΑΕ, ΕΦ) 

20. Υφγχρονθ ελλθνικι εξωτερικι πολιτικι, θ ΕΕ και ο κόςμοσ 

(ΑΕ, ΕΦ) 

21. Θ νζα επικοινωνιακι πολιτικι τθσ ΕΕ και ο ακόλουκοσ 

τφπου-θ μονάδα πλθροφόρθςθσ και επικοινωνίασ τθσ ΕΕ 

(ΑΕ, ΕΦ, εργαςτιριο) 

22. Διεκνζσ πολιτικό και οικονομικό ςφςτθμα, Ευρωπαϊκι 

Ζνωςθ και ελλθνικι εξωτερικι πολιτικι (ΑΕ, ΕΦ, ςεμινάριο) 
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23. Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, εςωτερικι αγορά-ςυνοδευτικζσ 

πολιτικζσ και Μοινι Εμπορικι Σολιτικι (ΡΕΧ, ΕΦ)  

24. Διεκνζσ εμπορικό και χρθματοοικονομικό ςφςτθμα (ΕΑ, ΕΦ, 

3 από 14 ςθμεία)  

25. Διεκνισ πολιτικι οικονομία, οικονομικι διπλωματία και 

Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (ΕΑ, ΕΦ, ςεμινάριο) 

ΙΗ’  

 

ΡΧΙ 

 

1. Δθμόςια οικονομικι πολιτικι ςτα πλαίςια τθ ΕΕ (ΜΦ) 

2. Δθμόςιεσ Επενδφςεισ και ΜΣΥ (ΕΦ Α – ΓΔ) 

3. Διαχείριςθ Σροχπολογιςμοφ Ζργων ΜΣΥ (ΕΦ Α– ΓΔ) 

4. Μοινοτικόσ Σροχπολογιςμόσ (ΕΦ Α - ΓΔ) 

5. Διαμόρφωςθ και Χλοποίθςθ Ευρωπαϊκισ Σολιτικισ (ΕΦ – Α 

ΓΔ) 

6. Δθμόςιεσ Σολιτικζσ ςε Εκνικό και Ενωςιακό Επίπεδο. 

7. Σροςομοίωςθ του ρόλου των εκνικϊν διοικιςεων ςτο 

πλαίςιο κοινοτικϊν διαβουλεφςεων, διαπραγματεφςεων & 

επιτροπολογίασ (ΕΦ Α – ΓΔ) 

8. Μοινωνικι Ευρϊπθ: Θεμελιϊδεισ ζννοιεσ, κεςμοί και 

Ξοντζλα Μοινωνικισ Σολιτικισ (ΕΦ Α- ΔΧΧ) 

9. Μοινωνικι Ευρϊπθ: Θεμελιϊδεισ ζννοιεσ, κεςμοί και 

Ξοντζλα Μοινωνικισ Σολιτικισ (ΕΦ Α- ΜΔ) 

10. Ευρωπαϊκζσ Σολιτικζσ Απαςχόλθςθσ  και Ματάρτιςθσ (ΕΦ Α- 

ΜΔ)  

11. Διεκνζσ και Ευρωπαϊκό Δίκαιο Μοινωνικισ Αςφάλιςθσ  (ΕΦ 

Α- ΜΔ)  

12. Ευρωπαϊκζσ και Εκνικζσ Δράςεισ για τθν Απαςχόλθςθ  (ΕΦ Α- 

ΜΔ) 

 36 
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13. ΕΕ: Εςωτερικι Αγορά – Υυνοδευτικζσ Σολιτικζσ και Μοινι 

Εμπορικι Σολιτικι (ΕΦ Α - ΕΡΧ) 

14. Διεκνείσ και Ευρωπαϊκζσ Ρικονομικζσ Υχζςεισ – Ελλθνικι 

Ρικονομικι Διπλωματία (ΕΦ Α - ΕΡΧ) 

15. Σεριφερειακι Σολιτικι τθσ ΕΕ – Σρακτικζσ  (ΕΦ Α - ΣΑ) 

16. Υυγκριτικι Σαρουςίαςθ Υυςτθμάτων Σεριφερειακισ 

Διοίκθςθσ & Φοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ των Χωρϊν - Ξελϊν τθσ 

Ε.Ε. (ΕΦ Α - ΣΑ) 

17. Σεριφερειακι Σολιτικι και Σρακτικι ςτθν Ελλάδα και τθν ΕΕ 

(ΕΦ Β - ΣΑ) 

18. Διεκνείσ και Ευρωπαϊκζσ Ρικονομικζσ Υχζςεισ (ΕΦ Α - ΥΕ) 

19. Θ Υφγχρονθ Ελλθνικι Εξωτερικι Σολιτικι, θ ΕΕ και ο Μόςμοσ 

(ΕΦ Α –ΥΕ) 

20. Θ Οζα Επικοινωνιακι Σολιτικι τθσ ΕΕ και ο Τόλοσ του 

Υτελζχουσ Επικοινωνίασ (ΕΦ Α – ΥΕ) 

21. Διεκνζσ Υφςτθμα, ΕΕ και Ελλθνικι Εξωτερικι Σολιτικι (ΕΦ Α 

– ΥΕ) 

22. Φουριςμόσ και Μοινοτικά Σρογράμματα (ΕΦ Α – ΦΡΑ) 

 

ΙΘ’ 

 

ΡΧΙ 

 

1. Ευρωπαϊκό Σολιτικό Υφςτθμα (ΜΦ) 

2. Διαμόρφωςθ & Χλοποίθςθ Ευρωπαϊκισ Σολιτικισ (ΕΦ Α, ΓΔ) 

3. Μοινοτικόσ Σροχπολογιςμόσ (ΕΦ Α, ΓΔ) 

4. Δθμόςιεσ Επενδφςεισ & Μοινοτικό Σλαίςιο Υτιριξθσ (ΕΦ Α, 

ΓΔ) 

5. Μοινωνικι Ευρϊπθ: Θεμελιϊδεισ ζννοιεσ, κεςμοί και 

Ξοντζλα Μοινωνικισ Σολιτικισ (ΜΔΡΜΣ, ΕΦ Α) 

ΡΧΙ 24 
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6. Διεκνζσ και Ευρωπαϊκό Δίκαιο Μοινωνικισ Αςφάλιςθσ 

(ΜΔΡΜΣ, ΕΦ Α) 

7. Ευρωπαϊκζσ Σολιτικζσ Απαςχόλθςθσ (ΜΔΡΜΣ, ΕΦ Α) 

8. Μοινωνικι Ευρϊπθ: Θεμελιϊδεισ Αρχζσ & Θεςμοί Μοινωνικισ 

Σολιτικισ (ΕΦ Α, ΣΔΧΧ) 

9. Ευρωπαϊκι Ζνωςθ: Εςωτερικι Αγορά - Υυνοδευτικζσ 

Σολιτικζσ & Μοινι Εμπορικι Σολίτικθ (ΕΦ Α, ΡΕΧ) 

10. Υυγκριτικι Σαρουςίαςθ Υυςτθμάτων Σεριφερειακισ 

Διοίκθςθσ & Φοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ Φων Μρατϊν-Ξελϊν τθσ 

Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΕΦ Α, Σεριφ.Δ) 

11. Φεχνικζσ Υχεδιαςμοφ, Διαχείριςθσ & Αξιολόγθςθσ 

Επιχειρθςιακϊν Σρογραμμάτων (ΣΕΤΙΦΕΤΕΙΑΜΩΟ & 

ΦΡΞΕΑΜΩΟ) (ΕΦ Α, Σεριφ.Δ) 

12. Διεκνείσ & Ευρωπαϊκζσ Ρικονομικζσ Υχζςεισ (ΕΦ Α, ΥΓΕ) 

13. Θ Υφγχρονθ Ελλθνικι Εξωτερικι Σολίτικθ, θ ΕΕ. & ο Μόςμοσ 

(ΕΦ Α, ΥΓΕ) 

14. Σροςομοίωςθ του Τολοφ των Εκνικϊν Διοικιςεων ςτο 

Σλαίςιο Μοινοτικϊν Διαβουλεφςεων, Διαπραγματεφςεων & 

Επιτροπολογίασ (ΕΦ Β, ΓΔ, Εργαςτιριο) 

15. Διαχείριςθ Σροχπολογιςμοφ Ζργων Μοινοτικοφ Σλαιςίου 

Υτιριξθσ/Μ.Σ.Υ. (ΕΦ Β, ΓΔ, Εργαςτιριο) 

16. Ευρωπαϊκζσ & Εκνικζσ Υτρατθγικζσ Απαςχόλθςθσ (ΜΔΡΜΣ, 

ΕΦ Β, Εργαςτιριο) 

17. Χλοποίθςθ Σεριφερειακϊν ΣολιτικϊντΦθσ Ευρωπαϊκισ 

Ζνωςθσ (ΕΦ Α, Σεριφ.Δ , Εργαςτιριο) 

18. ΥΧΥΦΘΞΑ ΔΙΡΙΜΘΥΘΥ & ΔΙΑΧΕΙΤΙΥΘΥ ΕΤΓΩΟ 
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ΥΧΓΧΤΘΞΑΦΡΔΡΦΡΧΞΕΟΩΟ ΑΣΡ ΦΘΟ ΕΧΤΩΣΑΙΜΘ ΕΟΩΥΘ 

(ΕΦ Α, Σεριφ.Δ , Εργαςτιριο) 

19. Θ ΟΕΑ ΕΣΙΜΡΙΟΩΟΙΑΜΘ ΣΡΝΙΦΙΜΘ ΦΘΥ Ε.Ε. & Ρ ΤΡΝΡΥ ΦΡΧΥ 

ΥΦΕΝΕΧΡΧΥ ΕΣΙΜΡΙΟΩΟΙΑΥ – Θ ΞΡΟΑΔΑ ΣΝΘΤΡΦΡΤΘΥΘΥ & 

ΕΣΙΜΡΙΟΩΟΙΑΥ ΦΘΥ Ε.Ε. (ΕΦ Α, ΥΓΕ, Εργαςτιριο) 

20. ΦΡΧΤΙΥΞΡΥ & ΜΡΙΟΡΦΙΜΑ ΣΤΡΓΤΑΞΞΑΦΑ (ΕΦ Α, ΦΡΑ, 

Εργαςτιριο) 

Κ’ 

 

ΡΧΙ 

 

1. Ευρωπαϊκό Σολιτικό Υφςτθμα (KΦ) 

2. Μοινωνικι Ευρϊπθ: Θεμελιϊδεισ ζννοιεσ, κεςμοί και 

Ξοντζλα Μοινωνικισ Σολιτικισ (ΕΦ Α- ΜΔ) 

3. Διεκνζσ και Ευρωπαϊκό Δίκαιο Μοινωνικισ Αςφάλιςθσ  (ΕΦ 

Α- ΜΔ)  

4. Ευρωπαϊκζσ Σολιτικζσ Απαςχόλθςθσ  (ΕΦ Α- ΜΔ)  

5. Μοινωνικι Ευρϊπθ: Θεμελιϊδεισ Αρχζσ & Θεςμοί Μοινωνικισ 

Σολιτικισ (ΕΦ Α- ΜΔΧΧ) 

6. Ευρωπαϊκι Ζνωςθ Μαι 4θ Σρογραμματικι Σερίοδοσ (ΕΦ Α- 

ΣΔ) 

7. Υφςτθμα Διοίκθςθσ και Διαχείριςθσ Υυγχρθματοδοτοφμενων 

Ζργων (ΕΦ Α- ΣΔ) 

8. Υφςτθμα Διοίκθςθσ Μαι Διαχείριςθσ Υυγχρθματοδοτοφμενων 

Ζργων ΕΥΣΑ (ΕΦ Β – ΓΔ, ΜΔ, ΜΔΧΧ) 

9. Θεςμοί τθσ περιφερειακισ διοίκθςθσ & τοπικισ 

αυτοδιοίκθςθσ ςτθν Ελλάδα - ςυγκριτικι παρουςίαςθ 

ςυςτθμάτων περιφερειακισ διοίκθςθσ & τοπικισ 

αυτοδιοίκθςθσ των κρατϊν - μελϊν τθσ Ε.Ε. (ΕΦ Α- ΣΔ) 

10. Θ ελλθνικι εξωτερικι πολιτικι και θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (ΕΦ 

 24 
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Α- ΥΕ) 

11. Φουριςμόσ & Μοινοτικά Σρογράμματα (ΕΦ Α- ΦΡΑ) 

12. Δθμόςιεσ Επενδφςεισ & Μοινοτικόσ  Σροχπολογιςμόσ (ΕΦ Α- 

ΓΔ) 

13. Ανάλυςθ Δθμόςιασ Σολιτικισ (ΕΦ Α – ΓΔ) (1 υποενότθτα) 

14. Σροςομοίωςθ του ρόλου των εκνικϊν διοικιςεων ςτο 

πλαίςιο κοινοτικϊν διαβουλεφςεων, διαπραγματεφςεων & 

επιτροπολογίασ (ΕΦ Β – ΓΔ) 

ΚΑ’ 

 

ΡΧΙ 

 

1. Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και Σολιτικζσ (ΜΦ) 

2. Εκνικό Υτρατθγικό Σλαίςιο Αναφοράσ (ΜΦ) 

3. Μοινωνικι Ευρϊπθ: Θεμελιϊδεισ Αρχζσ και Θεςμοί Μοινωνικισ 

Σολιτικισ (ΕΦ Α – ΜΔΧΧ) 

4. Ρργάνωςθ ςυςτθμάτων υγείασ και ςυγκριτικι πολιτικι υγείασ 

(ΕΦ Α – ΜΔΧΧ) 

5. Μοινοτικόσ Σροχπολογιςμόσ (ΕΦ Α - ΓΔ) 

6. Εκνικι Διοίκθςθ και Ευρωπαϊκι Ρλοκλιρωςθ (ΕΦ Α - ΓΔ) 

7. Ανάλυςθ Δθμόςιασ Σολιτικισ (ΕΦ Α – ΓΔ) (1 υποενότθτα) 

8. Υφςτθμα Διοίκθςθσ και Διαχείριςθσ Υυγχρθματοδοτοφμενων 

Ζργων (ΕΦ Β- ΜΔΧΧ, ΜΔΡΜΣ – εργαςτιριο / μάκθμα) 

9. Υφςτθμα Διοίκθςθσ και Διαχείριςθσ Υυγχρθματοδοτοφμενων 

Ζργων ΕΥΣΑ (ΕΦ Β- ΓΔ, ΣΔ) 

10. Μοινωνικι Ευρϊπθ: Θεμελιϊδεισ ζννοιεσ, κεςμοί και 

Ξοντζλα Μοινωνικισ Σολιτικισ (ΕΦ Α- ΜΔ) 

11. Διεκνζσ και Ευρωπαϊκό Δίκαιο Μοινωνικισ Αςφάλιςθσ  (ΕΦ Α- 

ΜΔ)  

12. Εκνικζσ και Ευρωπαϊκζσ Σολιτικζσ Απαςχόλθςθσ  (ΕΦ Α- ΜΔ)  

ΡΧΙ 20 
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13. Θεςμοί τθσ περιφερειακισ διοίκθςθσ και τοπικισ 

αυτοδιοίκθςθσ ςτθν Ελλάδα – Υυγκριτικι παρουςίαςθ 

ςυςτθμάτων περιφερειακισ διοίκθςθσ και τοπικισ 

αυτοδιοίκθςθσ των κρατϊν μελϊν τθσ ΕΕ (ΕΦ Α – ΣΔ) 

14. Θ ελλθνικι εξωτερικι πολιτικι και θ ΕΕ (ΕΦ Α – ΥΕ) 

15. Φουριςμόσ και Μοινοτικά Σρογράμματα (ΕΦ Α – ΦΡΑ) 

16. Σροςομοίωςθ του ρόλου των εκνικϊν διοικιςεων ςτο 

πλαίςιο κοινοτικϊν διαβουλεφςεων, διαπραγματεφςεων & 

επιτροπολογίασ (ΕΦ Β – ΓΔ) 

ΚΒ’ 

 

ΡΧΙ 

 

1. Ρ ενωςιακόσ ρόλοσ τθσ εκνικισ δθμόςιασ διοίκθςθσ (ΜΦ) 

2. Δθμόςιεσ Επενδφςεισ και ΕΥΣΑ (ΜΦ) 

3. Υτοιχεία ευρωπαϊκοφ δικαίου και ευρωπαϊκοί κεςμοί (ΜΦ) 

4. Σρογραμματιςμόσ ζργων ΕΥΣΑ (ΕΦ – Α) 

5. Διαχείριςθ ζργων ΕΥΣΑ (ΕΦ – Α) 

ΡΧΙ 17 

ΚΓ’ 

 

ΡΧΙ 

 

1. Ευρϊπθ 2020 και Υτρατθγικζσ Ματευκφνςεισ 2014-2020 (ΕΦ 

– Α) 

2. Διαχείριςθ Υυγχρθματοδοτοφμενων Ζργων (ΕΦ – Α) 

3. Ρργάνωςθ Υυςτθμάτων Χγείασ και Υυγκριτικι Σολιτικι 
Χγείασ (ΕΦ – Α) 

4. Θ Εκνικι Δθμόςια Διοίκθςθ ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ: 
Διαμόρφωςθ και Χλοποίθςθ Σολιτικϊν (ΕΦ – Β) 

 

ΡΧΙ 21 
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ΚΔ’ 

 

ΟΑΙ 1. Θ Εκνικι ΔΔ ςτο πλαίςιο τθσ ΕΕ (ΜΦ) 

2. Φο εταιρικό ςφμφωνο για το πλαίςιο ανάπτυξθσ και διοίκθςθ 

ςυγχρθματοδοτοφμενων ζργων (ΜΦ) 

3. Ξορφζσ διακυβζρνθςθσ ςτθν Ελλάδα και τθν ΕΕ (ΕΦ Α) 

4. Μοινωνικι Ευρϊπθ (ΕΦ Β) (Χ2) 

5. Διεκνζσ και ευρωπαϊκό δίκαιο κοινωνικισ αςφάλιςθσ (ΕΦ Β) 

6. Ευρωπαϊκζσ και εκνικζσ πολιτικζσ απαςχόλθςθσ 

7. Διαχείριςθ του Ευρωπαϊκοφ Φαμείου Αςφλου, 

Ξετανάςτευςθσ και Ζνταξθσ (ΕΦ Β) 

8. ΕΕ – Εςωτερικι αγορά – ςυνοδευτικζσ πολιτικζσ και ΜΑΣ (ΕΦ 

Β) 

9. Ρικονομικι, κεςμικι και πολιτικι ςυγκρότθςθ τθσ ΕΕ (ΕΦ Β) 

10. Διεκνείσ και ευρωπαϊκοί κεςμοί (ΕΦ Β) 

11. Διεκνείσ, ευρωπαϊκοί και εκνικοί ΞΜΡ (ΕΦ Β) 

12. Διεκνείσ και ευρωπαϊκζσ οικονομικζσ ςχζςεισ (ΕΦ Β) 

13. Αξιοποίθςθ δικτφων τθσ ΕΕ (ΕΦ Β) 

14. Σροςομοίωςθ του ρόλου των εκνικϊν διοικιςεων ςτο 

πλαίςιο των ενωςιακϊν διαβουλεφςεων, 

διαπραγματεφςεων και επιτροπολογίασ (ΕΦ Β - εργαςτιριο) 

(Χ2: ΓΔ, ΔΕΧ) 

ΟΑΙ 
 

24 
 

ΚΕ’ 

 

ΟΑΙ 
 

1. Θ Εκνικι ΔΔ ςτο πλαίςιο τθσ ΕΕ (ΜΦ) 
2. Δθμοςιονομικι πολιτικι και πρόγραμμα δθμοςιονομικισ 

προςαρμογισ (ΜΦ) 
3. Φο εταιρικό ςφμφωνο για το πλαίςιο ανάπτυξθσ και διοίκθςθ 

ςυγχρθματοδοτοφμενων ζργων (ΜΦ) 
4. Μοινωνικι Ευρϊπθ (ΕΦ Β) (Χ2) 

ΟΑΙ 

 

39 
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5. Διεκνζσ και ευρωπαϊκό δίκαιο κοινωνικισ αςφάλιςθσ (ΕΦ Β) 

6. Ευρωπαϊκζσ και εκνικζσ πολιτικζσ απαςχόλθςθσ 

7. Διαχείριςθ του Ευρωπαϊκοφ Φαμείου Αςφλου, 

Ξετανάςτευςθσ και Ζνταξθσ (ΕΦ Β) 

8. Διεκνζσ και Ευρωπαϊκό Ρικονομικό και Εμπορικό Υφςτθμα 

9. Ρικονομικι, κεςμικι και πολιτικι ςυγκρότθςθ τθσ ΕΕ (ΕΦ Β) 

10. Διεκνείσ και ευρωπαϊκοί κεςμοί (ΕΦ Β) 

11. Διεκνείσ, ευρωπαϊκοί και εκνικοί ΞΜΡ (ΕΦ Β) 

12. Διεκνείσ και ευρωπαϊκζσ οικονομικζσ ςχζςεισ (ΕΦ Β) 

13. Αξιοποίθςθ δικτφων τθσ ΕΕ (ΕΦ Β) 

14. Σροςομοίωςθ του ρόλου των εκνικϊν διοικιςεων ςτο 

πλαίςιο των ενωςιακϊν διαβουλεφςεων, 

διαπραγματεφςεων και επιτροπολογίασ (ΕΦ Β - εργαςτιριο) 

(Χ2: ΓΔ, ΔΕΧ) 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ IΙ : ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΠΟΦΟΙΣΩΝ 

Φο ερωτθματολόγιο είναι διακζςιμο ςτθν ολοκλθρωμζνθ μορφι του ςτθν παρακάτω 

ιςτοςελίδα: https://ekdda.questionpro.com/ 

  

 

Εκνικι χολι Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ 

 

Σίτλοσ μελζτθσ: «Θ διαδικαςία ςφγκλιςθσ τθσ ελλθνικισ δθμόςιασ διοίκθςθσ με τα 

Ευρωπαϊκά πρότυπα μζςα από τα προγράμματα ςπουδϊν τθσ ΕΥΔΔΑ» 

 

φντομθ περιγραφι: Υτόχοσ τθσ μελζτθσ είναι θ διερεφνθςθ τθσ ςυμβολισ τθσ παρεχόμενθσ 
από τθν ΕΥΔΔΑ εκπαίδευςθσ ςτθν εξοικείωςθ των εκπαιδευόμενων 
επιτελικϊν ςτελεχϊν τθσ εκνικισ διοίκθςθσ με τισ διαδικαςίεσ 
παραγωγισ πολιτικισ τθσ ΕΕ. 
 
Ξεκοδολογικά, αυτό υλοποιείται με δφο τρόπουσ:  πρϊτον, μζςω 

ςχετικοφ ερωτθματολογίου που απευκφνεται ςε αποφοίτουσ τθσ ΕΥΔΔΑ 

και δεφτερον,  μζςω τθσ  ανίχνευςθσ και αξιολόγθςθσ ςτα προγράμματα 

ςπουδϊν τθσ ΕΥΔΔΑ των εκπαιδευτικϊν δράςεων εκείνων  που 

ςυμβάλλουν προσ τθν εν λόγω κατεφκυνςθ. 

  

  

κοπόσ 

ερωτθματολογίου 

Φο παρόν ερωτθματολόγιο ζχει ωσ ςτόχο να καταγράψει τισ εκτιμιςεισ 

των αποφοίτων τθσ ΕΥΔΔΑ ςχετικά με τθ ςυμβολι τθσ εκπαίδευςθσ που 

ζλαβαν ςτθν ΕΔΔΑ ςτθν εξοικείωςι τουσ με τισ διαδικαςίεσ παραγωγισ 

και εφαρμογισ πολιτικισ τθσ ΕΕ. Υυγκεκριμζνα διερευνά: 

 τθν επάρκεια τθσ παρεχόμενθσ εκπαίδευςθσ τθσ ΕΥΥΔΑ όςον 

αφορά τθν ικανότθτα των αποφοίτων να χειρίηονται 

αποτελεςματικά τα ευρωπαϊκά κζματα  

 τθ ςυμβολι των προγραμμάτων ςπουδϊν τθσ ΕΥΔΔΑ ςτθ 

διαδικαςία ςφγκλιςθσ τθσ ελλθνικισ δθμόςιασ διοίκθςθσ με 

τα ευρωπαϊκά πρότυπα 

Ομάδα - ςτόχοσ Απόφοιτοι Εκνικισ Υχολισ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ  

(25 ςειρζσ: Α- ΜΕ) 

 

https://ekdda.questionpro.com/
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ΧΕΔΙΟ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟΤ 

Εκπαιδευτικι Υειρά ΕΥΔΔΑ  

Φμιμα Εξειδίκευςθσ  

Υυνάφεια τωρινισ 

/παρελκοφςασ κζςθσ με 

Ευρωπαϊκά κζματα  
   

Οαι    

χι 

 

1. Εκτιμάτε ότι ο αρικμόσ των μακθμάτων / εργαςτθρίων Ευρωπαϊκοφ προςανατολιςμοφ 

ςε ςχζςθ με το ςφνολο του προγράμματοσ ςπουδϊν ιταν… 

  Σολφ χαμθλόσ 
   

  Χαμθλόσ 
  Α 

  Ξζτριοσ 
   

  Χψθλόσ 
   

  Σολφ υψθλόσ 

 

2. Η Πρακτικι άςκθςθ εξωτερικοφ/εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ ςε φορείσ τθσ ΕΕ ιταν 

χριςιμθ/εσ για τθν εξοικείωςι ςασ με τισ διαδικαςίεσ παραγωγισ και υλοποίθςθσ 

πολιτικϊν τθσ ΕΕ ςε βακμό …  

  Σολφ χαμθλό 
   

  Χαμθλό  
  Α 

  Ξζτριο 
   

  Χψθλό 
   

  Σολφ υψθλό 

  Δεν προβλζπονταν/δεν ζγιναν 

 

3. Αν ζχετε εργαςτεί ςε φορείσ/όργανα τθσ ΕΕ (εκνικοί εμπειρογνϊμονεσ, πρακτικι 

άςκθςθ, κ.λπ.), εκτιμάτε ότι οι γνϊςεισ που λάβατε ςτθν ΕΔΔΑ ιταν επαρκείσ για τθν 

ανταπόκριςι ςασ ςτα ςχετικά κακικοντα? 

  Μακόλου 
   

  Νίγο 
  Α 

  Αρκετά 
   

  Σολφ 
   

  Απολφτωσ 

  Δεν ζχω απαςχολθκεί 

 

  

[
[
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4.  Αν κατά τθ διάρκεια τθσ ςταδιοδρομίασ ςασ ςτθν ελλθνικι διοίκθςθ  ζχετε 

ςυμμετάςχει ςε ομάδεσ εργαςίασ ι άλλεσ επιτροπζσ ςε επίπεδο ΕΕ, εκτιμάτε ότι οι 

γνϊςεισ που λάβατε ςτθν ΕΔΔΑ ιταν επαρκείσ για τθν ανταπόκριςι ςασ ςτα ςχετικά 

κακικοντα; 

  Μακόλου 
   

  Νίγο 
  Α 

  Αρκετά 
   

  Σολφ 
   

  Απολφτωσ 

  Δεν ζχω απαςχολθκεί 

 

5. Αν κατά τθ διάρκεια των ςπουδϊν ςασ ςτθν ΕΔΔΑ διδαχκικατε για τα ςυςτιματα 

άλλων κρατϊν-μελϊν ι ιρκατε ςε επαφι με εκπροςϊπουσ τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ 

άλλων κρατϊν μελϊν, οι γνϊςεισ που αποκομίςατε ςασ βοικθςαν ςτθν άςκθςθ των 

κακθκόντων ςασ;   

  Μακόλου 

  Νίγο 

  Αρκετά 

  Σολφ 

  Δεν διδαχκικαμε/ δεν ιρκαμε ςε επαφι με άλλα διοικθτικά ςυςτιματα  

 

6. Ποιεσ από τισ παρακάτω αρχζσ ςυηθτικθκαν ςτο πλαίςιο των ςπουδϊν ςασ ςτθν 

ΕΔΔΑ?  

  Αφοςίωςθ ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και τουσ πολίτεσ τθσ 
   

  Ακεραιότθτα 
   

  Αντικειμενικότθτα 
   

  Υεβαςμόσ προσ τουσ ςυναδζλφουσ και τουσ πολίτεσ 
   

  Διαφάνεια 

  Μαμία από τισ παραπάνω 

  Άλλο (παρακαλϊ αναφζρετε) 

 

7. Γενικά, πόςο θ εκπαίδευςθ ςτθν ΕΔΔΑ ςασ εξοικείωςε με τισ διαδικαςίεσ παραγωγισ  

και εφαρμογισ πολιτικϊν τθσ ΕΕ; 

  Μακόλου 
   

  Νίγο 
  Α 

  Αρκετά 
   

  Σολφ 
   

  Απολφτωσ 
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8. Θεωρείτε ότι θ ΕΔΔΑ ζχει ςυμβάλει ςτον εκςυγχρονιςμό τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ? 

  Μακόλου 
   

  Νίγο 
  Α 

  Αρκετά 
   

  Σολφ 
   

  Σάρα πολφ 

 

9. υμπλθρϊςτε οποιοδιποτε άλλο ςχόλιο κεωρείτε ςχετικό με τθ ςυμβολι τθσ 

παρεχόμενθσ από τθν ΕΔΔΑ εκπαίδευςθσ ςτθν εξοικείωςι ςασ με τισ διαδικαςίεσ 

παραγωγισ και υλοποίθςθσ πολιτικϊν τθσ ΕΕ. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ IIΙ : ΛΙΣΑ ΤΝΕΝΣΕΤΞΕΩΝ 

1. Ανδρονόπουλοσ Βαςίλθσ, Ειδικόσ Γραμματζασ τθσ Σροεδρίασ τθσ Δθμοκρατίασ. 

2. Δθμθτροφλια Πανκίππθ (Φιτίκα), Αναπλθρϊτρια Μακθγιτρια ΑΣΘ, Διευκφντρια 

ΕΥΔΔΑ. 

3. Μαμτςίδου Ιφιγζνεια, Αναπλθρϊτρια Μακθγιτρια ΑΣΘ, Σρόεδροσ ΕΜΔΔΑ. 

4. Ξακρυδθμιτρθσ Αντϊνιοσ, Μακθγθτισ, Φμιμα Σολιτικισ Επιςτιμθσ και Δθμόςιασ 

Διοίκθςθσ, ΕΜΣΑ. 

5. Σαναγιωτόπουλοσ Θεμιςτοκλισ, Μακθγθτισ ςτο Φμιμα Σλθροφορικισ του 

Σανεπιςτθμίου Σειραιά. 

6. Σαςςάσ Ανάργυροσ, Αναπλθρωτισ Μακθγθτισ Μρατικισ Διοίκθςθσ και 

Ευρωπαϊκισ Ενοποίθςθσ του Φμιματοσ Διεκνϊν, Ευρωπαϊκϊν και Σεριφερειακϊν 

Υπουδϊν του Σαντείο Σανεπιςτθμίου και κάτοχοσ Jean Monnet Chair in Public 

Administration & European Integration. 

7. Υπανοφ Μαλλιόπθ, Μακθγιτρια, Φμιμα Σολιτικισ Επιςτιμθσ και Δθμόςιασ 

Διοίκθςθσ του ΕΜΣΑ. 

8. Χάλαρθσ Ιωάννθσ, Μακθγθτισ Σανεπιςτθμίου Δυτικισ Αττικισ. 


