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Περιεχόμενο 

Σκοπός του μαθήματος είναι η απόκτηση εκ μέρους των φοιτητών  βασικών 

γνώσεων για την επίδραση που είχε η Ευρωπαϊκή ενοποίηση στην Ελληνική 

Οικονομία. Η βασική θεωρητική και μεθοδολογική προσέγγιση είναι η θεωρία 

των οικονομικών ολοκληρώσεων και των συνεπειών που έχουν αυτές για τα 

συμμετέχοντα μέλη τους. Ειδικότερα αντικείμενα του μαθήματος είναι το 

εξελισσόμενο θεσμικό πλαίσιο της ΕΟΚ/Ευρωπαϊκής Ένωσης, η σύνδεση της 

Ελλάδας με την ΕΟΚ την δεκαετία του ΄60, η προσχώρηση την δεκαετία του 

΄80,οι ανταλλαγές και το εμπόριο, οι πόροι και οι μεταβιβάσεις προς την 

Ελλάδα, η ΟΝΕ, το Ευρώ και η Ευρωζώνη, η σύγχρονη κρίση. Οι παραδόσεις 

κλείνουν με προβληματισμούς για το μέλλον της ΕΕ λαμβανομένων υπόψη του 

BREXIT και άλλων ζητημάτων  που παρουσιάζονται στην πορεία της 

Ευρωπαϊκής ενοποίησης. Επιθυμητές οι εργασίες φοιτητών κατόπιν 

συνεννόησης με τον διδάσκοντα.  
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Content 

The aim of the course is students to acquire basic knowledge regarding the 

effect of European integration into the Greek Economy. The principal 

theoretical and empirical approach followed is founded on the theory of 

economic integration and its consequences for member countries. The 

particular themes of the course, namely, are the evolving institutional 

framework of the European Economic Community (EEC)/European 

Commission (EC), the linkage between Greece and the EEC during the 

decade of ’60s, the accession in the decade of ’80s, the exchanges and trade, 

the resources and transfers towards Greece, the Economic and Monetary 

Union (EMU), the Euro and the Eurozone, the contemporary crisis. The 

lectures are accomplished with deliberations on the future of the EC taking 

into consideration BREXIT and other issues that arise in the process of 

European integration. Written assignments of students are accepted after 

agreement with the instructor. 
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