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Περίγραμμα Μαθήματος 
 
Το μάθημα αποσκοπεί στο να εξοικειώσει σπουδαστές/τριες με περιορισμένο ή 
ανύπαρκτο υπόβαθρο στα οικονομικά με τη μεθοδολογία, τα ερωτήματα και τις 
βασικές τεχνικές της οικονομικής επιστήμης. Χωρίζεται σε δύο μέρη τα οποία 
συγκροτούν τη Μικροοικονομική και τη Μακροοικονομική ανάλυση αντίστοιχα. 
Πρόκειται για τις δύο επικρατέστερες προσεγγίσεις ως προς τον τρόπο λειτουργίας 
της οικονομίας οι οποίες ξεκινούν από διαφορετικές αφετηρίες και καταλήγουν συχνά 
σε αντικρουόμενα συμπεράσματα οικονομικής πολιτικής. Το ενδιαφέρον ωστόσο του 
μαθήματος θα επικεντρωθεί περισσότερο στην εισαγωγή των εννοιών και των 
αναλυτικών τεχνικών που απορρέουν από την κάθε προσέγγιση παρά με την 
αντιπαράθεσή τους. 
 
Ενότητες Μαθημάτων Μακροοικονομικής 
 

 Τα Βασικά Μακροοικονομικά Μεγέθη- Εθνικοί Λογαριασμοί – δεδομένα της 
μακροοικονομικής 

 Εθνικό Εισόδημα.  
 Χρήμα και πληθωρισμός. 
 Απασχόληση και Ανεργία. 
 Οικονομική Μεγέθυνση. 
 Οικονομική Ανάπτυξη και Θεσμοί 

 
Αξιολόγηση: Η  βαθμολογία αποτελεί συνδυασμό της επίδοσης στις τελικές 
εξετάσεις καθώς και των γραπτών εργασιών που θα πραγματοποιηθούν κατά τη 
διάρκεια του εξαμήνου. Για τα Μακροοικονομικά η στάθμιση είναι 70% (εξετάσεις) 
και 30% (εργασία) αντίστοιχα. 
 
Σημειώσεις του Καθηγητή διαθέσιμες στο eclass: 
https://openeclass.uom.gr/courses/INTER1101/ 
 
Προτεινόμενο Εγχειρίδιο: 
 
Acemoglou, Laibson και List (2015) Μακροοικονομική, , εκδόσεις Κριτική 
 
Ενναλακτικά: 
 
Mankiw (2002) Αρχές Οικονομικής, εκδόσεις Gutenberg. 
 
Mankiw G.N. και Ball L. (2011) Μακροοικονομική και το χρηματοπιστωτικό 
σύστημα, Gutenberg 
 



 
Subject Course: Principles of Economic Theory and Policy 

 
 

Syllabus 
 

The aim of the course is to accommodate students of a limited background in 
economics with the basic questions, the methodology, and the analytic techniques 
applied in economic science. The course is divided into two parts: Microeconomics 
and Macroeconomics, each one providing a different analytic frame for the analysis of 
the market economy. The two frames, more often than not, focus on different 
questions and end up drawing contradicting conclusions. An evaluation of the relative 
merits of the two approaches is beyond the scope of this course whose focus is on 
introductory concepts and elementary techniques. 


