
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΕΤΡΩΠΑΪΚΟΙ ΘΕΜΟΙ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ 

ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΠΡΟΠΣΤΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ AF502 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ 5ο
 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟΙ ΘΕΜΟΙ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε διακριτά μζρθ 

του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι 
πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για το ςφνολο του μακιματοσ 

αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ και το ςφνολο των 
πιςτωτικϊν μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 
ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ και Αςκιςεισ Πράξεισ 3 5 

ΤΝΟΛΟ 3 5 
Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Η οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι 
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά ςτο 
(δ). 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  
γενικοφ υποβάκρου,  

ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ  
γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ δεξιοτιτων 

Μάκθμα Ειδικότθτασ (Μ.Ε.) 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 
 

Δεν υφίςτανται απαιτιςεισ 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 

ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS  

Ναι (εφόςον υπάρχει αίτθμα από φοιτθτζσ Erasmus) 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

 

 

(2) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μαθηςιακά Αποτελζςματα 
Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ  γνϊςεισ, δεξιότθτεσ 
και ικανότθτεσ καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ 

του μακιματοσ. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α  

 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν 

ςφμφωνα με το Πλαίςιο Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ 

 Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου  

Μάκθςθσ και το Παράρτθμα Β 

 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων  

Με τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ, ο φοιτθτισ κα αποκτιςει γνώςεισ και δεξιότθτεσ που 
επιτρζπουν: 

• Σθν κατανόθςθ των κεςμικών οργάνων και λειτουργίασ τθσ Ευρωπαϊκισ Ενωςθσ. 
• Σθ κζςθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ενωςθσ ςτθν Παγκόςμια Οικονομία 

• Σθν Ευρωπαϊκι Οικονομία μζςα από τισ χώρεσ μζλθ τθσ ΕΕ 
• Σισ χρθματοδοτιςεισ και χρθματοδοτικά προγράμματα τθσ ΕΕ και κατ’ επζκταςθ 

χρθματοδοτικά προγράμματα ςτθν Ελλάδα 

Γενικζσ Ικανότητεσ 
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο 



 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

1. Η Ευρωπαϊκή Ζνωςη των 27 χωρών 

 Η εξζλιξθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 

 Η Ευρωπαϊκι Ζνωςθ ςτθν παγκόςμια οικονομία 

 Σα ςτοιχεία των κρατών-μελών τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 

2. Σα θεςμικά όργανα και οργανιςμοί τησ Ευρωπαϊκήσ Ζνωςησ  

 Θεςμικά όργανα 

 Χρθματοοικονομικοί οργανιςμοί 

 Οργανιςμοί τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 

 υμβουλευτικά όργανα 

 Διοργανικζσ υπθρεςίεσ 

3. Χρηματοδοτήςεισ τησ Ελλάδασ από την Ευρωπαϊκή Ζνωςη 

 Ο προχπολογιςμόσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ενωςθσ 

 Η εξζλιξθ των χρθματοδοτικών ςχζςεων Ελλάδασ Ε.Ε. 

 Η φιλοςοφία των χρθματοδοτιςεων 

 Προγράμματα – πλαίςια χρθματοδότθςθσ τθσ Ελλάδασ 

 

 
  

Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ αποςκοπεί το μάκθμα;. 

Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και 
πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων 
τεχνολογιϊν  
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  
Λιψθ αποφάςεων  
Αυτόνομθ εργαςία  
Ομαδικι εργαςία  
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν  

Σχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων  
Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα  
Σεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον  
Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ υπευκυνότθτασ 
και ευαιςκθςίασ ςε κζματα φφλου  
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  
Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 
…… 
Άλλεσ… 
……. 

Ο θοιηηηήρ με ηην ολοκληπωμένη θεωπηηική καηάπηιζη  και απόκηηζη ζςγκεκπιμένων γνώζεων και 

δεξιοηήηων αναμένεηαι να είναι ικανόρ να πποβαίνει:  

 τθν ανάλυςθ των κεςμικών οργάνων τθσ Ευρωπαϊκισ Ενωςθσ 

 τθν ανάλυςθ και κατανόθςθ τθσ Ευρωπαϊκισ Οικονομίασ 

 τθν κατανόθςθ των ευρωπαϊκών προγραμμάτων χρθματοδότθςθσ και ςυνεπώσ ςτθν 

μελζτθ προγραμμάτων χρθματοδότθςθσ μζςω τθσ ΕΕ 

 



(4) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 

εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Πρόςωπο με πρόςωπο & Εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ Τ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν 
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία 

με τουσ φοιτθτζσ 

Τποςτιριξθ μακθςιακισ διαδικαςίασ μζςω τθσ 
θλεκτρονικισ πλατφόρμασ e-class 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και 
μζκοδοι διδαςκαλίασ. 
Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ, 
Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ 
βιβλιογραφίασ, Φροντιςτιριο, Πρακτικι 
(Τοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, Καλλιτεχνικό 
Εργαςτιριο, Διαδραςτικι διδαςκαλία, 
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ μελζτθσ 
(project), Συγγραφι εργαςίασ / εργαςιϊν, 
Καλλιτεχνικι δθμιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του φοιτθτι 
για κάκε μακθςιακι δραςτθριότθτα κακϊσ και 
οι ϊρεσ μθ κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ςφμφωνα 
με τισ αρχζσ του ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 50 

Αςκιςεισ Πράξθσ  50 

Αυτοτελισ Μελζτθ 50 

φνολο Μαθήματοσ  150 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ 
Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ  
 
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι αξιολόγθςθσ, 
Διαμορφωτικι  ι Συμπεραςματικι, Δοκιμαςία 
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ Σφντομθσ 
Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ Δοκιμίων, 

Επίλυςθ Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία, 
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι Εξζταςθ, 
Δθμόςια Παρουςίαςθ, Εργαςτθριακι Εργαςία, 
Κλινικι Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι 
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ 
 
Αναφζρονται ρθτά προςδιοριςμζνα κριτιρια 
αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι προςβάςιμα 
από τουσ φοιτθτζσ. 

H αξιολόγθςθ των φοιτθτών γίνεται με δφο τρόπουσ: 

1. Εκπόνθςθ Εργαςιών (30%). Η εκπόνθςθ εργαςίασ 

απαιτεί εντατικι εναςχόλθςθ του φοιτθτι με το 

αντικείμενο. 

2. Γραπτι τελικι εξζταςθ (70%). 

Γλώςςα Αξιολόγθςθσ: Ελλθνικι. 

 

(5) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Σο κζματα αυτά είναι κατεξοχιν δυναμικά δεδομζνων των αλλαγών που επζρχονται ςυνεχώσ. 
υνεπώσ θ βιβλιογραφία απαντά μερικώσ και θ ςυνεχισ αναηιτθςθ τθσ πλθροφορίασ είναι 
απαραίτθτθ. το πλαίςιο αυτό δίδεται αφενόσ μια ςειρά βιβλίων και άρκρων που βοθκοφν ςτθν 
κατανόθςθ διαφόρων κεμάτων, αφετζρου μια ςειρά θλεκτρονικών πθγών που βοθκοφν τόςο ςτθν 

κατανόθςθ κεμάτων όςο και ςτθν αναηιτθςθ πλθροφοριών.  

Ζντυπη Βιβλιογραφία 

τα ελλθνικά: 

Α. Πουλάκου, «Ειςαγωγι ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ», Εκδόςεισ   INTERBOOKS 

Ε. ίςκοσ, «Παγκόςμια και Ευρωπαϊκι Οικονομία»  

τα αγγλικά: 



 Karafolas, S., and V. Ragias, 2014, “The LEADER+ Initiative (LEADER+)”, DIFASS Good Practice 
Fact Sheet No 21, Workshop Theme: Mixed Grant/Non Grant Schemes, Sardinia 19th – 20th 

June 2013, www.difass.eu/downloads, 1.07.2014. 
 Karafolas, S., 2013, “Public financial support to investments in rural areas: the case of the 

region of Thessaly in Greece”, International Journal of Economic Sciences and Applied 
Research, 2013, 6 (2), pp. 81-101 

Άλλεσ ςτατιςτικζσ και πληροφοριακζσ πηγζσ  

θμαντικά ςτοιχεία μποροφν να λθφκοφν από τισ ιςτοςελίδεσ των οργανιςμών τθσ Ευρωπαϊκισ 

Ζνωςθσ, όπωσ και τθσ ιςτοςελίδασ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. 

 Ευρωπαϊκι Ζνωςθ: www.europa.eu 

 Ευρωπαϊκι Κεντρικι Σράπεηα: www.ecb.europa.eu 

 Ευρωπαϊκι Σράπεηα Επενδφςεων: www.eib.org 

 Ειδικά για τον Προχπολογιςμό τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ : 

http://europa.eu/pol/financ/index_el.htm 

θμαντικά ςτοιχεία περιζχονται ςτουσ τόμουσ : «The EU in the world, A statistical portrait», Eurostat, 

Statistical books, διάφορα ζτθ 

 χετικά με τα προγράμματα χρθματοδότθςθσ ςτθν Ελλάδα ςθμαντικά ςτοιχεία προςφζρουν: 

 ΕΠΑ  (Εκνικό τρατθγικό Πλαίςιο Αναφοράσ) αποτελεί το πλαίςιο πάνω ςτο οποίο 
βαςίηεται ο μθχανιςμόσ χρθματοδότθςθσ επενδυτικών προγραμμάτων από τθν Ευρωπαϊκι 

Ζνωςθ: http://www.espa.gr/ 
 

 

http://www.europa.eu/
http://www.ecb.europa.eu/
http://www.eib.org/
http://europa.eu/pol/financ/index_el.htm
http://www.espa.gr/

