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Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων
Τα Τμήματα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων (ΠΕΔΙΣ) και
Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στο πλαίσιο του
Ευρωπαϊκού Κέντρου Αριστείας Jean Monnet διοργανώνουν Θερινό Σχολείο
European Academy Jean Monnet 2017 (EurAcad-JM17) με αντικείμενο «Η
Ευρωπαϊκή Χρηματοδότηση στην Ελλάδα: Αναζητώντας τις Αθέατες Επιπτώσεις»
και εισηγήσεις από υψηλού επιπέδου ομιλητές. Θα πραγματοποιηθεί κατά την
περίοδο 4-6 Σεπτεμβρίου 2017 στην Κόρινθο στις εγκαταστάσεις του τμήματος
ΠΕΔΙΣ (εδώ) με την αξιοποίηση σύγχρονων μεθόδων διδασκαλίας και
αμφίδρομης επικοινωνίας ομιλητών και συμμετεχόντων. Το θερινό σχολείο είναι
δωρεάν και θα ωφελήσει ιδιαίτερα προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές
(παρέχοντας τρία ECTS και σχετική βεβαίωση παρακολούθησης), καθώς και
όσους επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες σχετικά με τη διαχείριση
πόρων από τα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ.

Περιγραφή και ζητήματα
Στα βασικά ζητήματα τα οποία θα διερευνηθούν στο Θερινό Σχολείο
EurAcadJM17 περιλαμβάνονται η επίδραση των πόρων ΕΕ στην οικονομική
ανάπτυξη της χώρας, η εξέλιξη των ανισοτήτων μεταξύ περιφερειών, οι θεσμικές
όψεις και οι πολιτικές πρακτικές οι οποίες συνοδεύουν τη διαχείριση των πόρων
από τα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ. Στο επίκεντρο θα βρεθεί η παραδοχή ότι οι
μέθοδοι, οι όροι και τα συμπεράσματα από τη μελέτη της μεταφοράς πόρων
αναπτυξιακής βοήθειας μεταξύ Βορρά και Νότου μπορούν να αξιοποιηθούν για
την επίδραση της χρηματοδότησης προερχόμενης από την ΕΕ στην οικονομική
ανάπτυξη μίας χώρας. Αναλυτές στο πεδίο των οικονομικών της ανάπτυξης
καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι η αναπτυξιακή βοήθεια ούτε πάντοτε
λειτουργεί καταλυτικά, ούτε πάντοτε αποτυγχάνει. Άλλωστε, η ανάπτυξη δεν

είναι μία απλή υπόθεση, και η γενίκευση των υποθέσεων δύσκολα μπορεί να
υποστηριχθεί. Από τη βιβλιογραφία προκύπτει μία θετική συσχέτιση μεταξύ
βοήθειας και μεγέθυνσης, ανάπτυξης και μείωσης της φτώχειας, αλλά ο (χαμηλός
ή υψηλός) βαθμός αυτής της συσχέτισης αποτελεί ζήτημα διαφωνιών. Πάντως,
οι περισσότεροι αναπτυξιακοί οικονομολόγοι και ειδικοί στη διαχείριση πόρων
κλίνουν προς τη διαπίστωση ότι προκύπτει μία απόκλιση μεταξύ της προοπτικής
και της πραγματικής επίτευξης αποτελεσμάτων από την οικονομική βοήθεια, με
τις διαφωνίες να αφορούν στο εύρος αυτής της απόκλισης. Όλες οι πλευρές
αναδεικνύουν τους παράγοντες που επηρεάζουν τα ζητήματα αυτά.
Στα ζητήματα που θα εξετασθούν στο EurAcad-JM17 περιλαμβάνονται τα εξής:
 Η απόκλιση μεταξύ κινήτρων και στόχων των παρόχων οικονομικής
βοήθειας, και των στόχων των αποδεκτών της βοήθειας.
 Το πρόβλημα εντολέα-εντολοδόχου όπως προκύπτει όταν τα κίνητρα των
ωφελούμενων φορέων διαφέρουν σημαντικά από εκείνα των φορέων οι
οποίοι καθορίζουν το πλαίσιο λειτουργίας.
 The fungibility problem.
 The resource curse’ problem.
 Οι πολιτικές πρακτικές οι οποίες χαρακτηρίζουν τη διαχείριση των πόρων
με έμφαση στα προβλήματα λογοδοσίας, αδιαφάνειας και πελατειακών
σχέσεων.
 The “moral hazard” problem.

Μαθησιακοί Στόχοι
 Κατανόηση των ζητημάτων στο πεδίο της αναπτυξιακής βοήθειας,
 Κατανόηση των στόχων και της διαχείρισης των πόρων οι οποίοι
προέρχονται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Ταμεία,
 Εξέταση της σχέσης μεταξύ αναπτυξιακής βοήθειας και Διαρθρωτικών
Πόρων ΕΕ,
 Ανάλυση συγκεκριμένων προγραμμάτων και αποτελεσμάτων των
Διαρθρωτικών Πόρων ΕΕ.

Γνώσεις & Δεξιότητες
Η παρακολούθηση του EurAcadJM17 θα ενισχύσει της γνώσεις και τις δεξιότητες
ιδιαίτερα προς τις παρακάτω κατευθύνσεις:
ανάπτυξη της ικανότητας κατανόησης σύνθετων ζητημάτων και κριτικής
εξέτασης από μία δι-επιστημονική, πολύ-επίπεδη και συγκριτική σκοπιά,
ανάπτυξη της ικανότητας σύνθεσης θεωρητικών διερευνήσεων και
επιχειρημάτων,
εκτενής κατανόηση της οικονομικής δυναμικής και της επίδρασής της στην
πολιτική και κοινωνική ανάπτυξη της περιφέρειας της ΕΕ,

η σύζευξη θεωρίας και πράξης με στόχο την ερμηνεία γεγονότων, τάσεων και
εξελίξεων στο πεδίο της Περιφερειακής Πολιτικής της ΕΕ,
ανάπτυξη της ικανότητας για ενεργό συμμετοχή σε σεμιναριακές ασκήσεις, την
αναζήτηση βιβλιογραφικών και εμπειρικών στοιχείων τα οποία τεκμηριώνουν τγβ
ανάλυση και δεξιότητες για την καλύτερη καταγραφή και παρουσίασή τους.
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Όλες οι αιτήσεις γίνονται ηλεκτρονικά σύμφωνα με το υπόδειγμα αίτησης, το
οποίο πρέπει να αποσταλεί στην παρακάτω διεύθυνση:
jmce@uop.gr
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