
Κωδικός Μαθήματος 
MPA-534 DL 

Τίτλος Μαθήματος 
  Οικονομία και   Πολιτική 

Διδακτικές Μονάδες 
3 Credits  
10 ECTS 

Τμήμα 
Ευρωπαϊκών Σπουδών 
και Διεθνών Σχέσεων 

Εξάμηνο 

θερινό 

Προαπαιτούμενα 
Μαθήματα 
Κανένα 

Τύπος Μαθήματος 
Επιλογής 

Τομέας  
Δημόσιας Διοίκησης 

Γλώσσα Διεξαγωγής 
Μαθήματος 
Ελληνική 

Επίπεδο Σπουδών 
Μεταπτυχιακό 

 Έτος Σπουδών 
2ο 

Μέθοδος Παράδοσης 
Εξ  Αποστάσεως 

Περιγραφή μαθήματος 

Το μάθημα Οικονομία και Πολιτική εξετάζει την αλληλεπίδραση μεταξύ της 
οικονομίας και της πολιτικής σε ένα αυξανόμενα περίπλοκο σύστημα εντός και 
εκτός των κρατών. Η άσκηση Δημόσια Πολιτικής επηρεάζεται από το ευρύτερο 
πολιτικό και οικονομικό περιβάλλον. Τι πρέπει να ξέρουμε για το περιβάλλον 
αυτό; Πώς επηρεάζει τη Δημόσια Διοίκηση; Πώς παρεμβαίνει η οικονομία και η 
πολιτική στη Δημόσια Διοίκηση; Σε ποιο βαθμό μπορεί η Δημόσια Διοίκηση να 
λειτουργήσει απρόσκοπτα σε ένα πολυεπίπεδο πολιτικό και οικονομικό 
περιβάλλον; Αυτά είναι μερικά ερωτήματα τα οποία θα μας απασχολήσουν στο 
μάθημα αυτό. 

Περιεχόμενο μαθήματος 

1. Πολιτική και Οικονομία: Θεωρίες και πράξη

2. Η έννοια του δημόσιου αγαθού και η προστασία αυτού σε εθνικό και
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παγκόσμιο επίπεδο 

3. Λιγότερη ή περισσότερη Δημόσια Διοίκηση (ή πόσο «κράτος» 
χρειαζόμαστε) 

4. Η πολιτική ως επάγγελμα και η Διοίκηση ως λειτούργημα  

5. Σχέσεις κράτους, κυβέρνησης, πολιτικής και οικονομίας 

6. Η παρέμβαση της πολιτικής και της οικονομίας στη Δημόσια Διοίκηση 

7. Ο βαθμός εξάρτησης και ανεξαρτησίας της Δημόσιας Διοίκησης από την 
οικονομία και την πολιτική 

8. Αρχές Δημόσιας Διοίκησης 

9. Γραφειοκρατία (πόσο αναγκαία είναι) 

10. Πόσο καλά «πουλάει» η Διοίκηση τα «προϊόντα της (ή είναι ζήτημα ορθού 
μάρκετινγκ); 

11. Η πολιτική οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι επιπτώσεις της στα 
κράτη μέλη 

12. Προς μια ισορροπία ανάμεσα στην πολιτική την οικονομία και τη Δημόσια 
Διοίκηση (;) 

 
    Στόχοι του μαθήματος 

 
Οι βασικοί στόχοι του μαθήματος είναι οι φοιτητές: 
• Να παρέχει στους φοιτητές τη δυνατότητα να κατανοήσουν τις βασικές 

αρχές και θεματικούς τομείς που σχετίζονται με την οικονομία και την 
πολιτική σε εθνικό, περιφερειακό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Το 
μάθημα στοχεύει επίσης στο να βοηθήσει τους φοιτητές στην κατανόηση 
προβλημάτων και ζητημάτων που εγείρονται σε ένα αλληλοεξαρτώμενο 
παγκόσμιο περιβάλλον. 

 
 
Μαθησιακά αποτελέσματα 
 
Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση: 

1. Να κατανοήσουν τις βασικές έννοιες στην πολιτική οικονομία 
2. Να χρησιμοποιούν τα κύρια υποδείγματα της οικονομίας και της πολιτικής 

στα πλαίσια της αξιολόγησης εθνικών και διεθνών ζητημάτων και 
φαινομένων 
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3. Να συζητούν για τα οικονομικά εργαλεία τα οποία τα κράτη έχουν στη 
διάθεσή τους για τη διατήρηση της οικονομικής ανάπτυξης στο εσωτερικό 
τους 

4. Να αναλύουν κριτικά την αποτελεσματικότητα των διαφορετικών τύπων 
οικονομικών και πολιτικών μοντέλων 

5. Να κατανοήσουν την αλληλεξάρτηση και τη διασύνδεση της οικονομίας με 
την πολιτική 

6. Να είναι σε θέση να αξιολογήσουν κριτικά διάφορες κρίσεις και κομβικά 
σημεία στο ευρύτερο διεθνές περιβάλλον 

7. Να επιδεικνύουν τις μαθησιακές δεξιότητες τους μετέχοντας στην έρευνα 
των διεθνών φαινομένων 

 
 
Μαθησιακές δραστηριότητες/διδακτικές μέθοδοι 
 
Μαγνητοσκοπημένες διαλέξεις, Face-to-Face Tutorials (Δια Ζώσης Συναντήσεις) 
τηλεδιασκέψεις. 
 
 
Διδακτικά εγχειρίδια 
 

Συγγραφέας Τίτλος Εκδόσεις Έτος ISBN 
Αντώνης 

Μακρυδημήτρης 
Δημόσια Διοίκηση Σάκκουλα 2010 978-960-

445-586-7 
Αντώνης 

Μακρυδημήτρης 
Η Διοίκηση σε κρίση: 
Κείμενα για τη 
Διοίκηση και την 
Κοινωνία 

«Νέα 
Σύνορα»--

Α.Α. 
Λιβάνης 

1996 960-236-
634-6 

Α. Πασσάς, Θ. 
Τσέκος 

Εθνική Διοίκηση και 
Ευρωπαϊκή 
Ολοκλήρωση 

Παπαζήση 2009 978-960-
02-2277-7 
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