
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ  

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  προπτυχιακό  

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΟΓ319 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 3 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη 

του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι 
πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος 

αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 
πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις,  
Εκπόνηση εργασίας μαθήματος,  
Παρουσίαση εργασίας μαθήματος  

3 7,5 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής 
Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ   

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

Δεν υφίστανται απαιτήσεις 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ 
ERASMUS 

ΝΑΙ (στην Αγγλική)  

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
(URL) 

 

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  

 Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο 
Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης 
και Παράρτημα Β 

 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Το μάθημα αναλύει τις δραστηριότητες ενός σύγχρονου κράτους. Στην αρχή εξετάζεται η λειτουργία 
της αγοράς και αναλύεται η αποτελεσματικότητα της. Στην συνέχεια η προσοχή στρέφεται στις 
αποτυχίες της αγοράς και κατ’ επέκταση στην αιτιολόγηση της δραστηριοποίησης του κράτους. 
Εξετάζονται τα δημόσια αγαθά εξωτερικότητες, δημόσια επιλογή και διαδικασίες ψηφοφορίας, 
δημόσιες δαπάνες και ανάλυση κόστους-οφέλους. Στην πλευρά των δαπανών ιδιαίτερη έμφαση 
δίδεται στις κοινωνικές δαπάνες, και ειδικότερα τις δαπάνες υγείας και τις δαπάνες για την 
κοινωνική ασφάλιση. Στην συνέχεια η προσοχή στρέφεται  στα ζητήματα της φορολογίας, 
φορολογικής πολιτικής, δημοσιονομικής πολιτικής γενικά και ειδικότερα την δημοσιονομική 
πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση.  
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να: 

 διακρίνει μεταξύ της θετικής και κανονιστικής ανάλυσης  

 αντιληφθεί την κατά Pareto αποτελεσματικότητα και να την διακρίνει από το 
σημαντικό ζήτημα της διανεμητικής δικαιοσύνης   

 εντρυφήσει στους λόγους και αιτίες παρέμβασης του κράτους  

 εντρυφήσει στους τρόπους παρέμβασης του κράτους, τα καθαρά δημόσια αγαθά και 
τις εξωτερικότητες  

 εντρυφήσει σε ζητήματα δημόσιας και ιδιωτικής διάθεσης δημοσίων αγαθών   

 εντρυφήσει σε ζητήματα φορολόγησης, γνωρίζοντας τις διάφορες θεωρίες 
φορολόγησης καθώς για τα διάφορα είδη φορολόγησης 



 εντρυφήσει σε θεσμικά ζητήματα λειτουργίας του κρατικού προϋπολογισμού  

Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα  
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας 
και ευαισθησίας σε θέματα φύλου  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

• Αυτόνομη Εργασία  
• Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 

 Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  

 Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
 Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Το μάθημα περιλαμβάνει έξη μέρη που περιλαμβάνουν ένα πλήθος ενοτήτων καθένα χωριστά; 
1

ο
 Μέρος: Κανονιστική Ανάλυση: Υπόδειγμα Γενικής Ισορροπίας και η Pareto Αποτελεσματικότητα 

- Εργαλεία Θετικής Ανάλυσης  
- Εργαλεία Κανονιστικής Ανάλυσης  

- Το πρώτο θεμελιώδες θεώρημα της οικονομικής ευημερίας 
- Το δεύτερο θεμελιώδες θεώρημα της οικονομικής ευημερίας και Δικαιοσύνη 

2ο Μέρος: Αποτυχίες της Αγοράς-Δημόσιες Δαπάνες και Εξωτερικότητες  
- Δημόσια Αγαθά  
- Εξωτερικότητες  
- Πολιτική Οικονομία 

- Άμεση Δημοκρατία  
- Αντιπροσωπευτική Δημοκρατία  

- Εκπαίδευση –Παιδεία  
- Ανάλυση Κόστους Οφέλους  

3ο Μέρος: Δημόσιες Κοινωνικές Δαπάνες  
- Αγορά Υπηρεσιών Υγείας  
- Κοινωνική Ασφάλιση  
- Αναδιανομή Εισοδήματος  

4ο Μέρος: Ανάλυση Φόρων  
- Φορολογία και Διανομή Εισοδήματος  
- Φορολογία και Αποτελεσματικότητα  
- Αποτελεσματική και Δίκαια Φορολογία 

5ο Μέρος: Ελληνικό Φορολογικό Σύστημα  
- Φόρος Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων  
- Φόρος Εισοδήματος Νομικών Προσώπων  
- Φόροι Κατανάλωσης και Περιουσίας  
- Χρηματοδότησης του Κράτους μέσω Ελλείμματος 

6ο Μέρος : Δημοσιονομική Πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
 

 (κατανομή θεματολογίας παραδόσεων ανά εβδομάδα) 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ. 
Στην τάξη 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, 
στην Επικοινωνία με τους φοιτητές 

Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω 
της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class 



ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι 
διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, 
Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 
Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική 
διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση 
μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για 
κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες 
μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός 
φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να 
αντιστοιχεί στα standards του ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 58 

Ασκήσεις Πράξης που 
εστιάζουν στην εφαρμογή 
μεθοδολογιών και ανάλυση 
μελετών περίπτωσης σε 
μικρότερες ομάδες φοιτητών 

 

Συγγραφή Εργασίας και 
παρουσίασης    

32 
 

Αυτοτελής Μελέτη 97,5 

Σύνολο Μαθήματος 
(25 ώρες φόρτου εργασίας 
ανά πιστωτική μονάδα) 

187,5 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 
 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / 
Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια 
Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / 
Άλλες 
Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από 
τους φοιτητές. 

 
Ι. Γραπτή τελική εξέταση (60%) που περιλαμβάνει: 
- Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής  
- Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας.  
 
ΙΙ. Γραπτή εργασία και  Παρουσίαση με Power Point  
(40%) 

 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

1. H. Rosen, T. Gayer, Δημόσια Οικονομική: Σύγχρονη Θεωρία και Ελληνική 
Πραγματικότητα. Εκδόσεις Κριτική 2011.  

2. Stiglitz Joseph E. Οικονομική του Δημόσιου Τομέα. Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα 1992.  
3. Καράγιωργας, Π. Δ. Δημόσια Οικονομική (Πρώτος Τόμος): Οι Οικονομικές Λειτουργίες 

του Κράτους. Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 1979.  

 

 
 


