
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΣΟΙΚ38-2 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 1Ο   

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ 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 
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Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 
(δ). 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

γενικού υποβάθρου,  
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης  

γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων 

Γενικού υποβάθρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

Όχι 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.unipi.gr/courses/DES167/ 

(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 το Πλαίσιο 

Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

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

• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να: 

• αναγνωρίζουν βασικές έννοιες της οικονομικής επιστήμης 

• διακρίνουν και να εξηγούν μεθόδους, εργαλεία, τρόπους προσέγγισης της Οικονομικής Θεωρίας 

• ορίζουν βασικά μακροοικονομικά μεγέθη και μακροοικονομικές πολιτικές 

• αναλύουν σύγχρονα οικονομικά θέματα / παραδείγματα με τη χρήση μεθόδων και εργαλείων 
της οικονομικής θεωρίας. 

 

Γενικές Ικανότητες 



(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Στο εισαγωγικό αυτό μάθημα παρουσιάζονται σε απλουστευμένη μορφή οι βασικές έννοιες της 
οικονομικής επιστήμης, ο τρόπος προσέγγισής τους και οι μέθοδοι ανάλυσής τους. Ειδικότερα 
αναλύονται οι βασικές έννοιες, οι μέθοδοι, οι τεχνικές, τα εργαλεία και ο τρόπος προσέγγισης της 
επικρατούσας σήμερα οικονομικής θεωρίας τόσο στο μικροοικονομικό όσο και στο μακροοικονομικό 
επίπεδο. Συγκεκριμένα αναπτύσσονται οι ακόλουθες ενότητες 
1. Η οικονομική επιστήμη, θεωρίες και υποδείγματα  
2. Οικονομικά δεδομένα και οικονομικά μεγέθη  
3. Καμπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων, αποτελεσματικότητα, κόστος ευκαιρίας  
4. Ζήτηση και προσφορά  
5. Ελαστικότητα  
6. Επιλογές καταναλωτή και ζήτηση  
7. Κόστος και οι αποφάσεις προσφοράς των επιχειρήσεων  
8. Μορφές Αγοράς  
9. Οικονομικά της ευημερίας  
10. Εισαγωγή στη μακροοικονομική θεωρία και τα μακροοικονομικά μεγέθη 
11. Η πραγματική οικονομία στη μακροχρόνια περίοδο 
12. Τιμές και χρήμα στη μακροχρόνια περίοδο 
13. Οικονομική μεγέθυνση και οικονομικοί κύκλοι  
14. Μακροοικονομική πολιτική 
 
Θεματικές Ενότητες: 

1. Αρχές της Οικονομικής Θεωρίας (Εβδομάδα 1) 
Σκοπός της ενότητας είναι να εισάγει τους φοιτητές σε βασικές οικονομικές έννοιες , με έμφαση στους 

στόχους  της μικροοικονομικής  και μακροοικονομικής καθώς και στο γενικό πλαίσιο λειτουργίας της 

αγοράς. 

2. Καμπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων, αποτελεσματικότητα, κόστος ευκαιρίας (Εβδομάδα  
Μελέτη  της καμπύλης παραγωγικών δυνατοτήτων , ανάλυση της σχέσης αλληλεξάρτησης και 

εμπορίου καθώς και του κόστους ευκαιρίας, παράλληλα, ανάλυση του συγκριτικού και απόλυτου 

πλεονεκτήματος.  

3. Θεωρία συμπεριφοράς καταναλωτή , ζήτηση και προσφορά (Εβδομάδες 3-5) 

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 
…… 
Άλλες… 
……. 

Αυτόνομη εργασία 
Ομαδική εργασία  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτική 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
 



Μελέτη της θεωρίας συμπεριφοράς καταναλωτή και στη συνέχεια ανάλυση του νόμου της 

προσφοράς και της ζήτησης καθώς και της ισορροπίας στην αγορά Αναλύετε επίσης η ελαστικότητα 

της ζήτησης και της προσφοράς.  

4. Μορφές Αγοράς (Εβδομάδα 6)  
Στην ενότητα αυτή εξετάζονται οι μορφές αγοράς και πιο συγκείμενα,  ο πλήρης (ή τέλειος) 

ανταγωνισμός, το μονοπώλιο, το ολιγοπώλιο και ο μονοπωλιακός ανταγωνισμός καθώς και οι 

μέθοδοι κρατικής παρέμβασής στην αγορά.  

5. Τα οικονομικά της ευημερίας – εξωτερικότητες (Εβδομάδα 7) 
Τα οικονομικά της ευημερίας εξετάζουν τους τρόπους με τους οποίους η κατανομή των παραγωγικών 

πόρων επηρεάζει την ευημερία των ατόμων. Παράλληλα στο πλαίσιο αυτής της ενότητας 

προσεγγίζεται η έννοια της εξωτερικότητας.  

6. Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν (Εβδομάδες 7 - 8) 
Μελέτη στα βασικά μακροοικονομικά μεγέθη και τη μέτρησή τους – Εθνικοί λογαριασμοί, 

Ακαθάριστο εγχώριο και ακαθάριστο εθνικό προϊόν – δυνητικό ΑΕΠ – ονομαστικό και πραγματικό ΑΕΠ 

– ταυτότητα των λογαριασμών του ΑΕΠ. 

7. Κατανάλωση, αποταμίευση, επένδυση (Εβδομάδα 9) 
Μελέτη της συνάρτησης κατανάλωσης [και αποταμίευσης], με έμφαση στο εισόδημα – άριστο 

απόθεμα κεφαλαίου και επένδυση – εισοδηματικοί περιορισμοί και δανεισμός – αγορά δανειακών 

κεφαλαίων και χρηματοπιστωτικό σύστημα – πολιτική επενδύσεων.  

8. Απασχόληση, ανεργία και οι θεσμοί της αγοράς εργασίας (Εβδομάδα 10) 
Μελέτη της αγοράς εργασίας – προσφορά και ζήτηση εργασίας – ηθελημένη και αθέλητη εργασία – 

θεσμοί της αγοράς εργασίας και δομική ανεργία – το ποσοστό ανεργίας σε ισορροπία.  

9. Το φαινόμενο του πληθωρισμού (Εβδομάδα 11)  
Tί είναι ο πληθωρισμός – ποσοτική θεωρία του χρήματος – κλασσική διχοτόμος και νομισματική 

ουδετερότητα – οι επιδράσεις και επιπτώσεις του πληθωρισμού – νομισματική πολιτική.  

10. Μακροοικονομικά μεγέθη της ανοικτής οικονομίας (Εβδομάδα 12) 
Εμπορικό ισοζύγιο – μακροοικονομικές ταυτότητες στην ανοικτή οικονομία – συναλλαγματική 

ισοτιμία – αγορές κεφαλαίων και συναλλάγματος – τα οφέλη και το κόστος της οικονομικής 

ολοκλήρωσης.   

Ανασκόπηση Μαθήματος (Εβδομάδα 13) 

 

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ. 

ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

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

με τους φοιτητές 

ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΙ PROJECTOR ΣΤΗ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 
 
ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ https://eclass.unipi.gr/ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ 
ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 
μέθοδοι διδασκαλίας. 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 52 



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 σύμφωνα με 
τις αρχές του ECTS 

  

Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας 

73 

  

Σύνολο Μαθήματος  125 
 

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. 

 
 
 
1. Γραπτή Εξέταση 100% 

 
 
 
 
 
 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 

- Σύγγραμμα 1: Εισαγωγή στην  Οικονομική Θεωρία , Δ. Γιαννέλης και Π. Παντελίδης 2014  
Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

 


