
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
1. ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ECO0004 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 6ο  

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις και Εργαστηριακές Ασκήσεις 5 5 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  Εξειδίκευσης 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: -  

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

ΝΑΙ (στην Αγγλική) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.duth.gr/courses/OPE01118/   

 
2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Να κατανοούν τις θεμελιώδεις έννοιες και αρχές της μακροοικονομίας. 

Να χρησιμοποιούν οικονομικούς δείκτες και οικονομετρικά υποδείγματα για να 

εξηγήσουν τα οικονομικά φαινόμενα. 

Να περιγράφουν/εξηγούν το μακροοικονομικό περιβάλλον με αναφορά στην τρέχουσα 

κατάσταση της ελληνικής και διεθνούς οικονομίας. 

Να είναι σε θέση να περιγράψουν και να αξιολογήσουν τις κύριες μακροοικονομικές 

θεωρίες, με έμφαση στην κλασική, κεϋνσιανή  και τη μονεταριστική θεωρία. 

Να γνωρίζουν τον ρόλο κράτους στην οικονομία, τις επιπτώσεις και τους περιορισμούς 

της δημοσιονομικής και νομισματικής πολιτικής. 

Να εφαρμόζουν ένα σύνολο αναλυτικών εργαλείων για την εύρεση σημείων ισορροπίας 

σε κλειστές και ανοιχτές οικονομίες. 
Γενικές Ικανότητες 

▪ Αυτόνομη Εργασία  
▪ Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των 
απαραίτητων τεχνολογιών 
▪ Προαγωγή της επαγωγικής σκέψης 

 
3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. Εισαγωγή.  
2. Συναρτήσεις κατανάλωσης και αποταμίευσης.  
3. Συνάρτηση επενδύσεων. 
4. Προσδιορισμός εισοδήματος ισορροπίας: Χωρίς κρατική παρέμβαση, με κρατική 
παρέμβαση 
5. Η λειτουργία του πολλαπλασιαστή (επενδύσεων, κρατικών δαπανών και φορολογίας). 
6. Ο ρόλος του κράτους στην οικονομία. Δημοσιονομική και νομισματική πολιτική.  
7. Σύγκριση μονεταριστικής και κεϋνσιανής σχολής. 
8. Η αγορά χρήματος, ζήτηση χρήματος και προσδιορισμός επιτοκίου. 
9. Οι καμπύλες IS-LM.  
10. Προσδιορισμός του εισοδήματος σε ανοιχτή οικονομία (τιμή συναλλάγματος, αγορά 
προϊόντος και χρήματος, εισόδημα ισορροπίας). 
11. Σύγχρονες οικονομικές θεωρίες 

https://eclass.duth.gr/courses/OPE01118/


12. Ειδικά θέματα του μακροοικονομικού περιβάλλοντος της Ελλάδας. 
13. Επανάληψη-Ασκήσεις 

 
4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην αίθουσα διδασκαλίας 
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
▪ Χρήση τεχνολογιών πληροφορικής (power point, 
video) 
▪ Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις 39 

Ασκήσεις Πράξης που 
εστιάζουν στην εφαρμογή 
μεθοδολογιών και ανάλυση 
μελετών περίπτωσης σε 
μικρότερες ομάδες φοιτητών 

15 

Φροντιστήριο 26 

Αυτοτελής Μελέτη 45 

Σύνολο Μαθήματος 
(25 ώρες φόρτου εργασίας 
ανά πιστωτική μονάδα) 

 
125 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

 
Ι. Γραπτή τελική εξέταση (90%) που περιλαμβάνει: 
-    Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 
-    Επίλυση άσκησης σχετικών με ποσοτικά 

δεδομένα ενός έργου χρόνου, κόστους 
-    Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας 

 
ΙΙ. Ατομικές Εργασίες (10%) 

 
5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ  

 
Επιλεγμένα Συγγράμματα στο σύστημα Εύδοξος 

[15082]: ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Krugman Paul R.,Wells Robin 

[31760]: ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ-ΕΝΙΑΙΟ, Mankiw Gregory N.  

[30209]: ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. Πετράκη - Κώττη 
Αθηνά,Κώττης Γεώργιος Χ. 

[33133173]: ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ. Λιανός Θ., Μπένος Θ. 

[7779]: ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ, Ευάγγελος Παπαναγιώτου 

 
Επιπλέον βιβλιογραφικές πηγές θα είναι διαθέσιμες στους φοιτητές κατά 
διάρκεια του μαθήματος 

 
 

  



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις 

έκτακτης ανάγκης 

 

Τμήμα: Αγροτικής Ανάπτυξης 

Μάθημα: Μακροοικονομική Ανάλυση 

Κωδικός Μαθήματος ECO0004 

Διδάσκων: Κων/νος Γαλανόπουλος 

Τρόπος επικοινωνίας 
με διδάσκοντα 

kgalanop@agro.duth.gr  

Επόπτες/Επιτηρητές: (1)  

Εξάμηνο:  6 

Επίπεδο σπουδών: (2) ΠΠΣ 

Τρόποι εξέτασης: (3) Γραπτή εξ αποστάσεως εξέταση μέσω e-class (& 
Microsoft Teams) 

Οδηγίες υλοποίησης 
εξέτασης: (4) 

Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί μέσω e-class και 
Microsoft Teams:  
A. Microsoft Teams 
Οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να συνδεθούν στην αίθουσα 
TEAMS του μαθήματος μέσω του ιδρυματικού τους 
λογαριασμού. H ταυτοποίησή τους θα γίνει με τη χρήση 
του ιδρυματικού λογαριασμού τους. 
B. e-Class 
Παράλληλα, θα πρέπει να συνδεθούν στο e-class με τη 
χρήση του ιδρυματικού λογαριασμού τους και να 
μεταβούν στη σελίδα του μαθήματος (απαραίτητη 
προϋπόθεση να έχουν κάνει εγγραφή στο μάθημα) 
 (https://eclass.duth.gr/courses/OPE01118/ )  
και στην ενότητα «ΑΣΚΗΣΕΙΣ» όπου θα τους δοθεί το 
έντυπο των εξετάσεων το οποίο θα συμπληρώσουν 
ηλεκτρονικά. 
Κάθε φοιτητής/τρια θα πρέπει να απαντήσει σε 25 
ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Κάθε μία από τις 
ερωτήσεις βαθμολογείται με 0,4.  
Η διάρκεια των εξετάσεων θα είναι 25 λεπτά. 
 
Γ. Δικαιούχοι συμμετοχής σε εξετάσεις 

▪ Επισυνάπτεται κατάλογος με τα ΑΕΜ των 
δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση. Ο 

mailto:kgalanop@agro.duth.gr
https://eclass.duth.gr/courses/OPE01118/


κατάλογος αυτός θα επικαιροποιείται μέχρι την 
ημέρα έναρξης της εξεταστικής περιόδου. 

Για να συμμετέχει ο φοιτητής / φοιτήτρια στις εξετάσεις 
θα πρέπει να διαβάσει και  να αποδεχθεί τους όρους 
συμμετοχής του / της στη διαδικασία των εξετάσεων. 
Αυτό γίνεται μέσα από τη σελίδα https://students.duth.gr 
και από το μενού «Εξυπηρέτηση», μεταβαίνοντας στην 
επιλογή «Συμμετοχή στην επόμενη εξεταστική περίοδο». 

▪ Επιπρόσθετα, θα πρέπει να έχει κάνει εγγραφή 
στο μάθημα στη σελίδα του e-class. 

 
 

https://students.duth.gr/

