
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ Επιστημών Οικονομίας και Δημόσιας Διοίκησης 

ΤΜΗΜΑ Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Μεταπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 800064 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ B’ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Δημοσιονομικός Παρεμβατισμός και Οικονομική 

Δραστηριότητα 
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 

 4 7,5 
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 

Γενικών γνώσεων, ανάπτυξη δεξιοτήτων 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

Ναι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://openeclass.panteion.gr/courses/PMS175/ 

(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 αναμένεται οι φοιτητές να έχουν:  

 

- Γνώσεις για να κατανοούν και να διακρίνουν τους οικονομικούς στόχους και 

σκοπούς του κράτους, καθώς και τα μέσα πολιτικής με τα οποία το κράτος 

πραγματοποιεί τους στόχους αυτούς.  

- Δεξιότητες που θα τους καθιστούν ικανούς να σκεφθούν κριτικά πάνω στον 

οικονομικό ρόλο του κράτους, τα μέσα πολιτικής και τους δημοσιονομικούς θεσμούς 

που εφαρμόζει, καθώς και τις επιπτώσεις της παρέμβασης του κράτους στην 

οικονομία και την κοινωνία ως προς την οικονομική αποτελεσματικότητα και 

αποδοτικότητα, αλλά και κοινωνικές αξίες όπως η ελευθερία, η δικαιοσύνη και η 

δημοκρατία.  

- Ικανότητες να κατανοούν, να αναλύουν και να παρουσιάζουν πρωτογενή και 

δευτερογενή δεδομένα που να αφορούν τα δημόσια οικονομικά και τις 

δημοσιονομικές πολιτικές. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

Στο μάθημα επιχειρείται μια συστηματική παρουσίαση των οικονομικών σκοπών και 

στόχων του κράτους, καθώς και των μέσων οικονομικής πολιτικής με τα οποία το 

κράτος πραγματοποιεί τους οικονομικούς σκοπούς και στόχους του. Σύμφωνα με 

τους παρεμβατιστές οικονομολόγους, οι στόχοι του κράτους περιλαμβάνουν τον 

περιορισμό των αποκλίσεων από την άριστη κατανομή των μέσων παραγωγής, την 

αναδιανομή του εισοδήματος, τη σταθεροποίηση της οικονομίας και την 

προσαρμογή του ρυθμού ανάπτυξης σε κοινωνικά επιθυμητά επίπεδα. Για την 

επίτευξη των στόχων αυτών το κράτος εφαρμόζει μέσα δημοσιονομικής πολιτικής 

και δημιουργεί δημοσιονομικούς θεσμούς, όπως τον κρατικό προϋπολογισμό, τις 

δημόσιες δαπάνες, τους φόρους, το δημόσιο δανεισμό και τη δημόσια επιχείρηση.  

 

Στο μάθημα αναλύονται οι στόχοι και τα μέσα του δημοσιονομικού παρεμβατισμού 

στην οικονομική δραστηριότητα υιοθετώντας μια διεπιστημονική προσέγγιση η 

οποία διαβλέπει τις οικονομικές, κοινωνικές, πολιτικές, ιστορικές και πολιτισμικές 

διαστάσεις της παρέμβασης του κράτους στην οικονομία. Η ανάλυση του πλαισίου 

δράσης του κράτους σε πεδία πολιτικής, όπως η κοινωνική ασφάλιση και η 

προστασία τους περιβάλλοντος, ρίχνει φως στις επιπτώσεις των μέσων πολιτικής του 

κράτους στην πράξη ως προς την εξυπηρέτηση των στόχων του κοινωνικού συνόλου 

που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την αποτελεσματικότητα, την ελευθερία, τη 

δικαιοσύνη και τη δημοκρατία. Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στους δημοσιονομικούς 

θεσμούς που αναπτύσσονται στην Ελλάδα και διαμορφώνονται από το νομικό και 

οικονομικό πλαίσιο το οποίο προσδιορίζεται από τη συμμετοχή της χώρας στην 

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 
…… 
Άλλες… 
……. 

• 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 και διεπιστημονικό περιβάλλον  

• Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών   

• Σχεδιασμός και διαχείριση ερευνητικού έργου  

• Σεβασμός σε αξίες όπως η συμμετοχή, η αλληλεγγύη, η προστασία του 

περιβάλλοντος, η κατάργηση των διακρίσεων και η προαγωγή των δυνατοτήτων 

ευζωίας και ανάπτυξης  

• Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 

• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 



Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωζώνη, καθώς και από τις δράσεις της κοινωνίας των 

πολιτών σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και υπερεθνικό επίπεδο. 

 

 

ΔΟΜΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

 

Στα πλαίσια του μαθήματος παρουσιάζονται οι εξής θεματικές ενότητες:  

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Εισαγωγή – Δημόσιος τομέας και οικονομία  

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Πολιτικός μηχανισμός – Κρατικός προϋπολογισμός  

ΕΝΟΤΗΤΑ 3: Δημόσια αγαθά – Δημόσιες επιχειρήσεις  

ΕΝΟΤΗΤΑ 4: Διαχρονική εξέλιξη και αξιολόγηση δημοσίων δαπανών  

ΕΝΟΤΗΤΑ 5: Δημόσιος δανεισμός - Φόροι  

ΕΝΟΤΗΤΑ 6: Επιδράσεις και άριστη διάρθρωση των φόρων  

ΕΝΟΤΗΤΑ 7: Μικροοικονομικές επιδράσεις των δημοσιονομικών μέσων  

ΕΝΟΤΗΤΑ 8: Μακροοικονομικές επιδράσεις των δημοσιονομικών μέσων  

ΕΝΟΤΗΤΑ 9: Παραδείγματα – Κοινωνική Ασφάλιση  

ΕΝΟΤΗΤΑ 10: Παραδείγματα – Προστασία Περιβάλλοντος  

ΕΝΟΤΗΤΑ 11: Κοινωνία πολιτών και δημόσιος τομέας  

ΕΝΟΤΗΤΑ 12: Ευρωπαϊκή Ένωση και δημόσιος τομέας 
 

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

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

με τους φοιτητές 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 

Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με 

τους φοιτητές. Χρήση των δυνατοτήτων του 

openeclass: 

https://openeclass.panteion.gr/courses/PMS175/ 
 

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 σύμφωνα 
με τις αρχές του ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις/Διαδραστική 

διδασκαλία 

48 

Μελέτη και ανάλυση 

βιβλιογραφίας 

40 

Εκπόνηση μελέτης 36 

Συγγραφή εργασίας 36 

Γραπτή εξέταση 27,5 

Σύνολο Μαθήματος  

(25 ώρες ανά ECTS) 
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 

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 

 

Ο τελικός βαθμός στο μάθημα προσδιορίζεται από:  

-το βαθμό της εργασίας (30%), μιας σύντομης 

εργασίας η οποία θα επικεντρώνεται σε θέματα 

που σχετίζονται με τους στόχους, τα μέσα και τις 

επιπτώσεις του δημοσιονομικού παρεμβατισμού 

των χωρών ή/και σε θέματα που στηρίζονται στην 



Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 
 
Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές. 

επεξεργασία και ανάλυση στατιστικών στοιχείων 

που αφορούν δημοσιονομικά μεγέθη και θεσμούς 

για διάφορες χώρες από σχετικές βάσεις 

δεδομένων.  

-το βαθμό της τελικής γραπτής εξέτασης (70%). 

 

Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών 

-Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, 

Συμπερασματική) 

-Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις ανάπτυξης/ 

κρίσης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική) 

 

Κοινοποίηση των ρητά προσδιορισμένων κριτηρίων 

αξιολόγησης των φοιτητών  

-Στον οδηγό σπουδών του ΠΜΣ 

-Στην ιστοσελίδα του μαθήματος 

https://openeclass.panteion.gr/courses/PMS175/ 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 

• ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, Θ. (2012), ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ, ΑΘΗΝΑ: 
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΠΕΝΟΥ.  

• ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑΣ, Δ. (1981), ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 1: ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 
ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ, ΑΘΗΝΑ: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗ.  

• ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑΣ, Δ. (1981), ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 2: ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΙ 
ΘΕΣΜΟΙ, ΑΘΗΝΑ: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗ.  

• ROSEN, H. S., GAYER, T./ ΡΑΠΑΝΟΣ, Β. Θ., ΚΑΠΛΑΝΟΓΛΟΥ, Γ. (2011), ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ: ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, 2Η ΈΚΔΟΣΗ, 
ΑΘΗΝΑ: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΙΤΙΚΗ.  

• STIGLITZ, J. E., ROSENGARD, J. K./ ΚΑΡΑΒΙΤΗΣ, Ν., ΑΔΑΜ, Α. (2019), ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΑΘΗΝΑ: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΙΤΙΚΗ.  

 

- Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

 

Fiscal Studies, Journal of European Social Policy, Public Administration Review, Journal of 

Public Economics, Public Choice, International Tax and Public Finance, International Journal 

of Public Administration, Journal of Public Policy, Journal of Economic Issues, Review of 

Social Economy, Forum for Social Economics, European Journal of the History of Economic, 

Thought, European Journal of Law and Economics, Competition & Change, The Economic 

Journal  

 

 


