
Τίτλος 
Μαθήματος 

Πολιτική Οικονομία 

Κωδικός 
Μαθήματος 

MPA 645 

Τύπος 
μαθήματος 

Επιλεγόμενο 

Επίπεδο Μεταπτυχιακό (2ος κύκλος) 

Έτος / Εξάμηνο 
φοίτησης 

2ο Έτος / 3ο Εξάμηνο φοίτησης 

Όνομα 
∆ιδάσκοντα 

Θα ανακοινωθεί 

ECTS 8 ∆ιαλέξεις / 
εβδομάδα 

∆εν ισχύει Εργαστήρια / 
εβδομάδα 

Τίποτε 

Στόχος 
Μαθήματος 

Να προσφέρει στους φοιτητές το ακαδημαϊκό υπόβαθρο για να 
μπορούν να εντοπίζουν, να αναλύουν και να αξιολογούν οικονομικά και 
κοινωνικά προβλήματα που χρήζουν της καλύτερης δυνατής 
διαχείρισης από την πολιτεία. Ιδιαίτερη έμφαση θα δίδεται στις 
τρέχουσες εξελίξεις και στα προβλήματα που βρίσκονται στην 
επικαιρότητα. 
 

Μαθησιακά 
Αποτελέσματα 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι διδασκόμενοι αναμένεται να 
είναι σε θέση να: 
 

 Εντοπίζουν κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα τα οποία 
χρήζουν διαχείρισης 

 Αποκτήσουν το ακαδημαϊκό υπόβαθρο, το οποίο θα τους 
βοηθήσει να διαχειρίζονται προβλήματα πιο αποτελεσματικά 

 Αντιλαμβάνονται το ρόλο του κράτους στην διαχείριση 
οικονομικών και κοινωνικών προβλημάτων 

 Αναλύουν το ρόλο της αγοράς στην διαχείριση της οικονομίας 
και να διακρίνουν τις αδυναμίες της αγοράς να εξυπηρετήσουν 
το δημόσιο συμφέρον.  

 Αξιολογούν τις παράπλευρες επιδράσεις των κοινωνικών και 
οικονομικών προβλημάτων  

 Αναλύουν και να αξιολογούν εναλλακτικές λύσεις στα 
προβλήματα που προκύπτουν στην κοινωνία και την οικονομία 

 

Προαπαιτούμενα Κανένα Συναπαιτούμενα Κανένα 



Περιεχόμενο 
Μαθήματος 

Το μάθημα χωρίζεται σε τρεις ενότητες, Μικροοικονομία, 
Μακροοικονομία, και ∆ημόσια Πολιτική.  Η πρώτη και δεύτερη ενότητα 
να ασχοληθούν με το μικροοικονομικό και μακροοικονομικό 
περιβάλλον ενώ η τρίτη ενότητα θα ασχοληθεί με τα μεγάλα 
προβλήματα που ταλανίζουν την κοινωνία και χρήζουν διαχείρισης. 

Μικροοικονομία 

 Τι είναι οικονομία 

 Τα οικονομικά της επιλογής  

 Σπανιότητα και το βασικό οικονομικό πρόβλημα  

 Προσφορά και ζήτηση 

 Ελαστικότητα της ζήτησης και της προσφοράς 

 Πλεόνασμα του καταναλωτή και του παραγωγού 

 ∆ιεθνές εμπόριο 

Μακροοικονομία 

 Μακροοικονομικά δεδομένα  

 Επιχειρηματικοί κύκλοι  

 Κυβερνητική φορολογική πολιτική  

 Νομισματική πολιτική  

 Πληθωρισμός και ανεργία  

 Πολιτική σταθεροποίησης  

 Η συναλλαγματική ισοτιμία και το ισοζύγιο τρεχουσών 

συναλλαγών 

 ∆ιεθνές νομισματικό σύστημα 

∆ημόσια Πολιτική 

Στόχοι της δημόσιας πολιτικής 

Κοινωνική πολιτική και ανάπτυξη 

Σύστημα φορολογίας, άμεση και έμμεση φορολογία 

Αγορά εργασίας, απασχόληση και ανεργία 

Εκπαίδευση, δημόσια και ιδιωτική 

Υγεία, Γενικό Σχέδιο Υγείας 

Κοινωνική ασφάλιση και συνταξιοδότηση 



Περιβάλλον 

∆ιεθνές εμπόριο 

Θέματα της επικαιρότητας σε σχέση με το θέμα 

 

Μεθοδολογία 
∆ιδασκαλίας 

 
Εξ αποστάσεως εκπαίδευση 

Βιβλιογραφία Αρχές οικονομικής θεωρίας 
Με αναφορά στις Ευρωπαϊκές Οικονομίες: 
Μικροοικονομική: Μακροοικονομική 
Συγγραφέας: Gregory N. Mankiw 
Εκδότης: Gutenberg - Γιώργος & Κώστας ∆αρδανός 
 
Αρχές Οικονομικής, Μια Ευρωπαϊκή Προσέγγιση 

Σάββας Σαββίδης, Νίνος Σαββίδης 

Αξιολόγηση  
Συντρέχουσα Αξιολόγηση                               50% 

 Τελική Εξέταση                                                50% 

Γλώσσα Ελληνική 

 


