
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ  

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  προπτυχιακό  

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΟΕΑ319 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 5 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ  

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 

   

   
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 
4. 

  

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 

Σκοπός του συγκεκριμένου μαθήματος είναι να εντάξει τους φοιτητές στην προβληματική της 
ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης στην τελικής μορφή μιας νομισματικής ένωσης. Για τον σκοπό αυτό το 
μάθημα χωρίζεται σε τρία μεγάλα τμήματα: 

-  το πρώτο που εξετάζει το σκεπτικό υπόβαθρο της δημιουργίας της ευρωζώνης 
παρουσιάζοντας τις θεωρίες τεκμηρίωσης αλλά και τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα 
της ευρωζώνη 

- το δεύτερο που παρουσιάζει τις αδυναμίες και προβλήματα λειτουργίας κατά την διάρκεια 
της κρίσης του ευρώ και  

- το τρίτο το οποίο παρουσιάζει τις προτάσεις αναμόρφωσης της λειτουργίας της ευρωζώνης  
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια : 

 Θα εντρυφήσει στο θεωρητικό σκεπτικό της δημιουργίας μίας νομισματικής ένωσης  

 Θα μάθει να εκτιμά τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα μίας ένωσης  

 Θα εντρυφήσει στους παράγοντες που καθορίζουν την επιτυχία η αποτυχία μίας 
νομισματικής ένωσης  

 Θα γνωρίσει τους ρυθμιστικούς κανόνες λειτουργίας της ευρωζώνης  



 Θα γνωρίζει και θα μάθε να αξιολογεί τα κριτήρια σύγκλισης του Μάαστριχτ  

 Θα κατανοήσει τα προβλήματα λειτουργίας της ΟΝΕ τα οποία φανερώθηκαν κατά την 
διάρκεια της κρίσης του ευρώ 

 Θα εντρυφήσει στην προβληματική της κρίσης της ζώνης του ευρώ  

 Θα εντρυφήσει στις νέες προτάσεις και τα μέτρα για την τροποποιήσει της 
λειτουργίας της ζώνης του ευρώ  

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 τρία τμήματα:  
1

ο
 Τμήμα : Τα θεωρητικά της νομισματικής ένωσης  

- Το Κόστος και Όφελος της Νομισματικής Ένωσης  
- Θεωρίες Άριστων Νομισματικών Περιοχών  
- Σύγκριση Κόστος Οφέλους  

- Μονεταριστική άποψη  
- Κευνσιανή άποψη  
- Άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής  
- Άποψη του Krugman 

- Προϋποθέσεις Λειτουργίας της Νομισματικής Ένωσης – 
- Νέα Μακροοικονομική Συναίνεση  

2
ο
 Τμήμα : Η ΟΝΕ στην δίνη της κρίσης: Κρίση του ευρώ 

- Τα πρώτα σημάδια της κρίσης στην ευρώπη  
- Η μετάδοση της κρίσης στις χώρες του Νότου και την Ιρλανδία 
- Η αντιμετώπιση της κρίσης στις χώρες που αντιμετώπιζαν προβλήματα  
- Θεωρητική συζήτηση της κρίσης του ευρώ και τα αρχιτεκτονικά σφάλματα της δημιουργίας 

της κρίσης του ευρώ   
- Προτάσεις αντιμετώπισης των αρχιτεκτονικών σφαλμάτων  

3
ο
 Τμήμα: Η ΟΝΕ και Προτάσεις Αναμόρφωσης της  

- Το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης  
- Το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο  
- Προσαρμογή των κριτηρίων του Μάαστριχτ στα νέα δεδομένα  
- Τραπεζική 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 

Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class 



με τους φοιτητές 

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 
 

Εκπαιδευτική εκδρομή / Μικρές 
ατομικές εργασίες εξάσκησης 

 

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 
- Επίλυση προβλημάτων περιφερειακής  Οικονομικής  

ολοκλήρωσης.  
- Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας.  
 
ΙΙ. Γραπτή εργασία και  Παρουσίαση με Power Point  (40%) 
 

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

1. De Grauwe, P. Τα Οικονομικά της Νομισματικής Ένωσης, Εκδόσεις Παζήση, Αθήνα 2018 
Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 68402696. 

2. Baldwin, R., Wyplosz, Ch. Το Οικονομικά της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης. Εκδόσεις 
Τζιόλας, Αθήνα 2017 

3. Ι. Λεβεντάκης, Διεθνής Μακροοικονομική και Χρηματοοικονομική, εκδ. Unibooks, Αθήνα 
2017. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 68402696.  

4. P. Krugman, M.Obstfeld,  Διεθνής  Οικονομική, (μετάφραση) εκδ. κριτική, Αθήνα, 2016. 
Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ:  

5. Ε. Βλαχάκη, Σ. Καλυβίτης, Διεθνής Νομισματική και Μακροοικονομική Ανοικτής 
Οικονομίας, εκδ. Gutenberg, Αθήνα 2011. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 12578767 

6. Καραμούζης, Β. Ν., Χαρδούβελης, Α.Γ.(Επιμ). Από την Διεθνή Κρίση στην Κρίση της 
Ευρωζώνης και της Ελλάδας. Τι μας επιφυλάσσει το μέλλον. Εκδόσεις Λιβάνη, Αθήνα 
2011 

7. Stiglitz, E. J. Ευρώ: Πώς ένα κοινό νόμισμα απειλεί το μέλλον της ευρώπης. Εκδόσεις 
Παπαδόπουλος, Αθήνα 2016 

8. Pisani-Ferry, J. H Αφύπνιση των Δαιμόνων: Η κρίση του ευρώ και πως θα βγούμε από 
αυτήν. Εκδόσεις Πόλις, Αθήνα 2012 

9. Μπόφινγερ, Πετερ. Επιστροφή στο Μάρκο; Η Γερμανία χρειάζεται το ευρώ. Εκδόσεις 
Πόλις, Αθήνα 2012 

10. Patomäki Heikki. Η μεγάλη αποτυχία της ευρωζώνης: Από την κρίση σε ένα παγκόσμιο 
Νιου Ντιλ. Εκδόσεις Μεταίχμιο, Αθήνα 2013 

 

 

 


