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Οικονομική Πολιτική: διάγραμμα μαθημάτων 

Έννοια & φορείς της οικονομικής πολιτικής· δημόσια πολιτική & ιδιωτικά κίνητρα  

  02.03 1. Εισαγωγή  

08.03 2. Οικονομικά συστήματα  09.03 3. Το κράτος και οι λειτουργίες του: ιστορική 
εισαγωγή 

15.03 4. Οικονομικός παρεμβατισμός στο 
σύγχρονο κράτος δυτικού τύπου  

16.03 5. Φορείς της οικονομικής πολιτικής 

22.03 6. Η ευρωπαϊκή και διεθνής διάσταση της 
εθνικής οικονομικής πολιτικής  

23.03 7. Εισαγωγή στην θεωρία της δημόσιας 
επιλογής (περιγραφικές θεωρίες της 
οικονομικής πολιτικής) 

Στόχοι της οικονομικής πολιτικής, οικονομική ανάλυση & σχεδιασμός των δημόσιων πολιτικών 

29.03 8. Οι βασικοί τομείς και οι γενικοί στόχοι της 
οικονομικής πολιτικής: ανάπτυξη, 
απασχόληση, σταθεροποίηση, εξωτερική 
ισορροπία  

30.03 9. Σκοποί και μέσα στην οικονομική πολιτική  

05.04 10. Θεμελιώδεις αρχές και γνωσιακές 
προϋποθέσεις της άσκησης οικονομικής 
πολιτικής: οικονομική θεωρία (με 
κανονιστικά στοιχεία) & εμπειρικά στοιχεία 
(δημογραφικά, οικονομικά, στατιστικά)  

06.04 11. Το σύστημα εθνικών λογαριασμών ως 
μέθοδος απεικόνισης της συνολικής 
οικονομίας  

12.04 12. Οικονομικοί δείκτες και συγκριτικές 
κατατάξεις  

13.04 13. Κρατική ρύθμιση της ιδιωτικής 
οικονομικής δραστηριότητας: «αποτυχίες 
της αγοράς» & ρυθμιστική παρέμβαση ‒ 
αλλά και: αποτυχίες του κράτους  

Εισαγωγή στο κράτος προνοίας & το πρόβλημα βιωσιμότητάς του 

19.04 14. Κράτος προνοίας και σύστημα 
κοινωνικής ασφάλισης  

20.04 15. Δημογραφικές πιέσεις και 
συνταξιοδοτικό σύστημα  

 

Μικροοικονομικά κίνητρα & τομεακές πολιτικές Δημοσιονομική & μακροοικονομική πολιτική 

10.05 16. Αγορά εργασίας, ανεργία, ρύθμιση των 
όρων εργασίας και πολιτική για την 
απασχόληση  

11.05 17. Ρόλος & περιορισμοί της  
μακροοικονομικής πολιτικής: κρατική 
χρηματοδότηση & δημοσιονομική 
βιωσιμότητα  

17.05 18. Πολιτική για τον ανταγωνισμό  18.05 19. Φορολογικό σύστημα  

24.05 20. Ενεργή ζήτηση και πολιτικές μισθών και 
εισοδημάτων  

25.05 21. Δημοσιονομική διαχείριση & 
μακροοικονομικές συνέπειές της  

31.05 22. Ανάπτυξη και ρύθμιση της λειτουργίας 
των υποδομών και δικτύων  

01.06 23. Νομισματική πολιτική  

07.06 24. Εξωτερική οικονομική πολιτική και 
διεθνές εμπόριο· συναλλαγματική πολιτική 

08.06 25. Πολιτική οικονομία των 
μεταρρυθμίσεων  
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