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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΝΕ75 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Ζ’ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΩΡΙΩΝ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 
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ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

- 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Υποβάθρου - Γενικών Γνώσεων 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 
ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.duth.gr/courses/KOM06161/ 
 

 
(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Περιγραφή και στόχος μαθήματος: 
Το συγκεκριμένο μάθημα σκοπεύει να δώσει στον σπουδαστή της Οικονομικής επιστήμης μια 
ολοκληρωμένη και διαχρονική αποτύπωση της εξέλιξης της οικονομικής σκέψης και θεωρίας. 
 
Μέσα από την διαπραγμάτευση των διαφορετικών προσεγγίσεων αναζητείται η εξοικείωση του 
νέου οικονομολόγου με τις διαφορετικές οπτικές-σχολές σκέψης στο εσωτερικό της επιστήμης μας 
και η ενίσχυση της κριτικής ικανότητας του. 
Μαθησιακά αποτελέσματα: 
Μέσα από την παρακολούθηση και μελέτη του μαθήματος, οι σπουδαστές θα είναι σε θέση: 

• Να αντιλαμβάνονται την ανάπτυξη της θεωρίας των οικονομικών από μία ιστορική 
οπτική. 

• Να κατανοούν τους τρόπους ανάδυσης των νέων «Παραδειγμάτων» και ετερόδοξων 
ρευμάτων στην οικονομική επιστήμη. 

• Να διακρίνουν ομοιότητες και διαφορές μεταξύ διαφορετικών σχολών της οικονομικής 
σκέψης. 

• Να συνειδητοποιούν την συνεξέλιξη μεταξύ της οικονομικής πραγματικότητας και των 
τρόπων θεωρητικής σύλληψης της και εφαρμογής κοινωνικοοικονομικής πολιτικής. 

• Να συσχετίζουν την ανάπτυξη της σύγχρονης οικονομικής επιστήμης με το περίγραμμα 
της εξελισσόμενης παγκόσμιας οικονομίας και, ειδικότερα, με αυτό της τρέχουσας 
φάσης κρίσης και αναδιάρθρωσης της παγκοσμιοποίησης. 

Γενικές Ικανότητες 

• Πληρέστερη κατανόηση των κεντρικών οικονομικών εννοιών. 

• Εξελικτική προσέγγιση των διαφορετικών τρόπων θέασης της οικονομικής 
πραγματικότητας. 

• Κριτική ικανότητα. 

• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης. 

 

https://eclass.duth.gr/courses/KOM06161/
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(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. Η οικονομική επιστήμη και η ιστορία εξέλιξης των οικονομικών θεωριών 
2. Η οικονομική ιστορία και η ανάπτυξη της οικονομικής σκέψης 
3. Η δυναμική της πρώτης ανάπτυξης του καπιταλισμού 
4. Η κλασσική πολιτική οικονομία 
5. Η κριτική της κλασσικής καπιταλιστικής ανάπτυξης και η θεμελίωση της μαρξιστικής σκέψης 
6. Οι παραδοσιακές νεοκλασικές προσεγγίσεις 
7. Η κριτική της νεοκλασικής «αισιοδοξίας»: Οι αντιρρήσεις της γερμανικής ιστορικής σχολής, οι 

ενστάσεις του πρώτου αμερικανικού Ινστιτουσιοναλισμού και η επανάσταση του Keynes 
8. Οι μετα-κεϋνσιανές προσεγγίσεις της οικονομικής μεγέθυνσης και η νεοκλασική σύνθεση: 

Θεωρητικά αδιέξοδα και αναγκαίες υπερβάσεις 
9. Η «υπο-εκτιμημένη» Σουμπετεριανή ετεροδοξία 
10. Το μαοϊκό μοντέλο, η σχολή της εξάρτησης και οι νέο-μαρξιστικές προσεγγίσεις: Εννοιολογικές 

συγκλίσεις και αποκλίσεις 
11. Το βαθμιαίο πέρασμα στην παγκοσμιοποίηση 
12. Τα νεότερα ρεύματα σκέψης στην οικονομική επιστήμη 
13. Επανάληψη και ανακεφαλαίωση 

 
(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ 
ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Διαλέξεις στο αμφιθέατρο 

ΧΡΗΣΗ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 

Χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας eclass.duth.gr: 

• Η επικοινωνία με τον διδάσκοντα, πέρα από τα μαθήματα στο 
αμφιθέατρο, γίνεται μέσω eclass. 

• Το eclass είναι το αποκλειστικό εργαλείο για να ενημερώνεται ο 
φοιτητής σχετικά με το μάθημα και οφείλει να παρακολουθεί 
συστηματικά τις ανακοινώσεις του διδάσκοντα. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

13 Διαλέξεις 52 Ώρες 

Παρακολούθηση οπτικοακουστικού 
υλικού και εξέταση μελετών 

περίπτωσης 

30 ώρες 

Αυτοτελής μελέτη 68 Ώρες 

Σύνολο μαθήματος 150 Ώρες 

Συν προαιρετική εργασία 30 ωρών επεξεργασίας 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

Εργασία (υποχρεωτική ή προαιρετική): 
Με επιλογή που καθορίζεται από τον διδάσκοντα ανά περίπτωση, στους 
φοιτητές ανατίθεται εργασία προαιρετικού ή υποχρεωτικού χαρακτήρα για 
το τρέχον διδακτικό εξάμηνο. 
Γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου: 

• Διάρκεια εξέτασης: 2 ώρες 

• Η εξέταση του μαθήματος γίνεται με ανοιχτές έντυπες σημειώσεις. 
Απαγορεύεται η χρήση ηλεκτρονικών μέσων. 

• Η εξέταση καλύπτει το υλικό των διαφανειών, των παραδόσεων και 
των συγγραμμάτων. 

Κατά τη διάρκεια της εξέτασης οι φοιτητές/φοιτήτριες πρέπει να έχουν 
υπόψη τα εξής:  

• Οι επιτηρητές είναι οι μόνοι υπεύθυνοι για τις θέσεις των 
εξεταζόμενων. Οι επιτηρητές δεν επιτρέπεται να δώσουν καμία 
οδηγία ή βοήθεια σχετική με οποιοδήποτε θέμα των εξετάσεων.  

• Τα κινητά τηλέφωνα πρέπει να είναι απενεργοποιημένα. Χρήση 
κινητού τηλεφώνου ή οποιασδήποτε άλλης ηλεκτρονικής συσκευής 
επισύρει μηδενισμό γραπτού. 

• Δεν επιτρέπεται διάλειμμα κατά τη διάρκεια της εξέτασης. 
Κανείς/καμία φοιτητής/φοιτήτρια δεν επιτρέπεται να φύγει από 
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την αίθουσα εξέτασης πριν παρέλθουν 30 λεπτά από την έναρξη 
της.  

• Σε περίπτωση αντιγραφής ή συνεργασίας, μηδενίζονται τα γραπτά 
όλων των φοιτητών/φοιτητριών που συμμετείχαν, ακόμα και αν 
αυτές οι πράξεις γίνουν αντιληπτές μετά την ολοκλήρωση της 
εξέτασης.  

• Όταν ο διδάσκων αναθέτει εργασία, ο βαθμός της λαμβάνεται 
υπόψιν μόνο για το τρέχον εξάμηνο. Σε περίπτωση επαναληπτικής 
εξέτασης δεν λαμβάνεται υπόψιν η εργασία. 

 
(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Βασική βιβλιογραφία: 

• Ιστορία της οικονομικής αναλύσεως 
Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 41964131 
Έκδοση: 2η έκδ./2015 
Συγγραφείς: Θεοχάρης Ρηγίνος Δ. 
ISBN: 978-960-02-3038-3 
Τύπος: Σύγγραμμα 
Διαθέτης (Εκδότης): ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗ ΑΕΒΕ 

• Το οικονομικό σύστημα και η εξέλιξή του 
Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 11812 
Έκδοση: 1η έκδ./2009 
Συγγραφείς: Χατζηκωνσταντίνου Γεώργιος Θ. 
ISBN: 978-960-218-652-7 
Τύπος: Σύγγραμμα 
Διαθέτης (Εκδότης): ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΕ 

Συμπληρωματική βιβλιογραφία: 

• Vlados, Ch. (Ed.), Chatzinikolaou, D., Deniozos, N., & Demertzis, M. (2019). New globalization 
dynamics. KSP Books. 
http://books.ksplibrary.org/978-605-7736-59-8/ 

• Vlados, Ch. (Ed.), Chatzinikolaou, D., Deniozos, N., Digkas, A., Katimertzopoulos, F., & 
Koutroukis, Th. (2019). Local development dynamics. KSP Books. 
http://books.ksplibrary.org/978-605-7736-61-1/ 

• Vlados, Ch. (Ed.), Chatzinikolaou, D., Deniozos, N., & Falaras, A. (2019). Studies on 
Southeastern Europe and the Greek Economy. KSP Books. 
http://books.ksplibrary.org/978-605-7736-55-0/ 

• Vlados, Ch., Deniozos, N., & Chatzinikolaou, D. (2019). Global crisis and restructuring: 
Theory, analysis, and the case of Greece. KSP Books. 
http://books.ksplibrary.org/978-605-7602-89-3/ 

 

http://books.ksplibrary.org/978-605-7736-59-8/
http://books.ksplibrary.org/978-605-7736-61-1/
http://books.ksplibrary.org/978-605-7736-55-0/
http://books.ksplibrary.org/978-605-7602-89-3/

