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Πρόλογος 
 

Ο Οδηγός Σπουδών που κρατάτε στα χέρια σας περιλαμβάνει χρήσιμες πληροφορίες για τους 
σκοπούς, τη διοικητική οργάνωση και λειτουργία του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, το 
Διδακτικό-Ερευνητικό του Προσωπικό (ΔΕΠ), τη δομή του Προγράμματος Σπουδών και μια σύντομη 
περιγραφή του περιεχομένου των μαθημάτων. Έχει σχεδιαστεί για να λειτουργήσει ως ένας δίαυλος 
ενημέρωσης και επικοινωνίας με τους φοιτητές του Τμήματος και με κάθε ενδιαφερόμενο που θέλει 
να ενημερωθεί για το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. 
 
Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας αποτελεί σήμερα ένα από τα 
πλέον σύγχρονα, καλά οργανωμένα και δυναμικά Τμήματα Οικονομικών Επιστημών της χώρας και 
διακρίνεται για την ποικιλία των γνωστικών αντικειμένων που θεραπεύει. Πλαισιώνεται από μέλη 
Δ.Ε.Π. με σημαντικές θεωρητικές και εμπειρικές γνώσεις στη σύγχρονη οικονομική επιστήμη και 
διεθνώς αναγνωρισμένο ερευνητικό έργο, γεγονός που επιτρέπει τη μετάδοση των γνώσεων αυτών, 
με τον καλύτερο τρόπο, στους φοιτητές. Αυτό άλλωστε ενισχύεται από το γεγονός ότι οι άριστοι 
απόφοιτοι του Τμήματός μας γίνονται δεκτοί και σπουδάζουν σε κορυφαία Πανεπιστήμια του κόσμου, 
ενώ πολλοί απόφοιτοί μας βρίσκονται σε ακαδημαϊκές θέσεις της Ελλάδας και του εξωτερικού, καθώς 
και στο εγχώριο και διεθνές τραπεζικό σύστημα. Επιπρόσθετα, το διοικητικό προσωπικό του Τμήματος 
με την άρτια κατάρτισή του, είναι πάντα κοντά στους φοιτητές καθοδηγώντας τους στην πορεία τους 
προς την ολοκλήρωση των σπουδών τους. Θα πρέπει να αναφερθεί ότι η άριστη βιβλιοθήκη, τα πλέον 
σύγχρονα εργαστήρια ηλεκτρονικών υπολογιστών και οι εν γένει υποδομές του Τμήματος και του 
Πανεπιστημίου, συμβάλλουν σε ένα παραγωγικό αποτέλεσμα υψηλών προδιαγραφών, όχι μόνο για 
τα ελληνικά αλλά και για τα διεθνή δεδομένα. Ωστόσο, η επιστήμη εξελίσσεται, η κοινωνία αλλάζει, οι 
απαιτήσεις αυξάνουν. Η συνεργασία όλων μας αποτελεί προϋπόθεση για περαιτέρω βελτίωση και 
επιτυχία. 
 
Δίνοντας την υπόσχεση πως θα είμαστε κοντά σας σε κάθε σας ανησυχία και προβληματισμό, 
ζητώντας σας ταυτόχρονα να εκμεταλλευθείτε όλες τις δυνατότητες που σας προσφέρονται, εύχομαι 
σε όλους σας καλές σπουδές. 
 

Ο Πρόεδρος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών 
Καθηγητής ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΦΑΚΗΣ 

 



Σχολή Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών 

Η Σχολή Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών είναι μία από τις τέσσερις Σχολές του 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Συγκεκριμένα, στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας λειτουργούν η 

Σχολή Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών, η Σχολή Επιστημών Διοίκησης 

Επιχειρήσεων, η Σχολή Επιστημών Πληροφορίας και η Σχολή Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών 

Επιστημών και Τεχνών.  

Η Σχολή Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών ιδρύθηκε, όπως και οι τρεις υπόλοιπες 

Σχολές του Πανεπιστημίου, το 2013 με βάση το άρθρο 3 του Π.Δ. 88 (ΦΕΚ τ.Α' αρ. 129/5-6-

2013) και περιλαμβάνει το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών και το Τμήμα Βαλκανικών, 

Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών. 

Σε κάθε ένα από τα δύο Τμήματα της Σχολής πραγματοποιούνται Προπτυχιακά, 

Μεταπτυχιακά και Διδακτορικά Προγράμματα Σπουδών, αλλά και σημαντική ερευνητική 

δραστηριότητα. Τα μέλη του Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού της Σχολής έχουν 

μεγάλη διδακτική και ερευνητική πείρα, δημοσιεύσεις σε κορυφαία επιστημονικά 

περιοδικά και  αναγνωρισμένο διεθνώς επιστημονικό έργο. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχολές Πανεπιστημίου Μακεδονίας 

 

Σχολή Οικονομικών & 
Περιφερειακών 

Σπουδών 

Σχολή Επιστημών 
Διοίκησης 

Επιχειρήσεων 

Σχολή Επιστημών 
Πληροφορίας 

Σχολή Κοινωνικών, 
Ανθρωπιστικών 

Επιστημών & Τεχνών 

Τμήματα: Τμήματα: Τμήματα: Τμήματα: 

Οικονομικών Επιστημών 

Βαλκανικών, Σλαβικών 
& Ανατολικών Σπουδών 

Οργάνωσης & 
Διοίκησης 

Επιχειρήσεων 

Λογιστικής & 
Χρηματοοικονομικής 

Εφαρμοσμένης 
Πληροφορικής 

Διεθνών & 
Ευρωπαϊκών Σπουδών 

Εκπαιδευτικής & 
Κοινωνικής Πολιτικής 

Μουσικής Επιστήμης 
& Τέχνης 
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Κοσμήτορας Σχολής 

Καθηγητής Τσιτσελίκης Κωνσταντίνος, Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών 

Σπουδών  

Τηλ.: 2310891540, E-mail: kt@uom.edu.gr 

 

Πρόεδροι Τμημάτων Σχολής 

o Πρόεδρος Τμήματος Οικονομικών Επιστημών 

Καθηγητής Καρφάκης Κωνσταντίνος 

Τηλ.: 2310891710, E-mail: ckarf@uom.gr   

o Πρόεδρος Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών 

Καθηγητής Παπαπανάγος Χάρρυ 

Τηλ.: 2310891471, E-mail: hp@uom.edu.gr 

 

Γραμματεία Κοσμητείας 

Χρυσάνθη Οικονόμου     

Τηλ.: 2310891210, Fax: 2310891292      

 

Γραμματείες Τμημάτων Σχολής 

o Γραμματεία Τμήματος Οικονομικών Επιστημών  

Τηλ.: 2310891211, Fax: 2310891292, Ε-mail: ecosecr@uom.gr 

Προϊσταμένη Γραμματείας:  Κιαλέ Ελευθερία 

Τηλ.: 2310891210, Fax: 2310891292, Ε-mail: elekial@uom.gr 

o Γραμματεία Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών 

Τηλ.: 2310891377, Fax: 2310891377, Ε-mail: bsosecr@uom.gr 

Προϊσταμένη Γραμματείας:  Οικονόμου-Γκουτσίδου Χρυσάνθη 

Τηλ.: 2310891376, Fax: 2310891377, Ε-mail: chrisik@uom.gr 

 

Ταχυδρομική διεύθυνση 

Σχολή Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 

Εγνατία 156 

546 36 Θεσσαλονίκη  

mailto:elekial@uom.gr
mailto:%20chrisik@uom.gr
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Χάρτης Πανεπιστημίου Μακεδονίας 

Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας βρίσκεται στην οδό Εγνατία 156, ανάμεσα στη Διεθνή Έκθεση 

Θεσσαλονίκης και το πρώην Στρατιωτικό Νοσοκομείο 424. 
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Λίγα λόγια για το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών 

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ανήκει στη Σχολή Οικονομικών και Περιφερειακών 

Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Αποτελεί σήμερα ένα από τα πλέον σύγχρονα, 

καλά οργανωμένα και δυναμικά Τμήματα Οικονομικών Επιστημών της χώρας και 

κατατάσσεται κάθε έτος ψηλά στις προτιμήσεις των νεοεισερχόμενων φοιτητών. 

Πλαισιώνεται από μέλη Δ.Ε.Π. με σημαντικές θεωρητικές και εμπειρικές γνώσεις στη 

σύγχρονη οικονομική επιστήμη, γεγονός που επιτρέπει τη μετάδοση των γνώσεων αυτών, 

με τον καλύτερο τρόπο, στους φοιτητές. Επιπλέον, το άρτιο διοικητικό προσωπικό, η άριστη 

βιβλιοθήκη, τα πλέον σύγχρονα εργαστήρια ηλεκτρονικών υπολογιστών και οι εν γένει 

υποδομές του Τμήματος και του Πανεπιστημίου, συμβάλλουν σε ένα παραγωγικό 

αποτέλεσμα υψηλών προδιαγραφών, όχι μόνο για τα ελληνικά αλλά και για τα διεθνή 

δεδομένα. 

Σκοποί του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών είναι η συμβολή στην προαγωγή των 

Οικονομικών Επιστημών και η κατάρτιση οικονομολόγων υψηλού επιπέδου. Βασικό στόχο 

του Τμήματος αποτελεί η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης των φοιτητών του, καθώς και η 

προετοιμασία τους για σωστή ανάλυση σύνθετων κοινωνικοοικονομικών δεδομένων και 

δυνατότητα ανάπτυξης και εφαρμογής των κατάλληλων μέτρων οικονομικής πολιτικής.  

 

H επιδίωξη και προσέγγιση αυτών των σκοπών γίνεται μέσω της ανάπτυξης της έρευνας, 

δηλαδή της παραγωγής νέας γνώσης καθώς και μέσω της οργάνωσης των παρεχομένων 

γνώσεων, έτσι όπως το απαιτούν τόσο η σύγχρονη επιστήμη όσο και οι παρούσες και 

μελλοντικές ανάγκες της κοινωνίας μας.  

 

 

 

 

http://soers.uom.gr/
http://soers.uom.gr/


8 
 

Η φοίτηση στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών 

Η διάρκεια των σπουδών στο Τμήμα είναι 8 εξάμηνα (4 ακαδημαϊκά έτη). Τα μαθήματα 

καθορίζονται σύμφωνα με το εκάστοτε Πρόγραμμα Σπουδών και τυχόν μεταβατικές 

διατάξεις. 

Η περίοδος κανονικής φοίτησης ισούται με τον ελάχιστο αριθμό των αναγκαίων για την 

απονομή του τίτλου σπουδών εξαμήνων, δηλαδή 8 εξάμηνα. 

Μετά το πέρας της περιόδου κανονικής φοίτησης, οι φοιτητές μπορούν να εγγράφουν στα 

εξάμηνα, μόνον εφόσον πληρούν τους όρους συνέχισης της φοίτησης που καθορίζονται 

από τις ισχύουσες διατάξεις. Για τους φοιτητές μερικής φοίτησης (βλ. σχετική ενότητα), η 

διάταξη αυτή έχει εφαρμογή μετά το πέρας περιόδου που ισούται με το διπλάσιο χρόνο 

του ελάχιστου αριθμού των αναγκαίων για την απονομή του τίτλου σπουδών εξαμήνων. 

 

Σύμβουλοι Σπουδών 

Οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνονται καθ’ όλη τη διάρκεια του 

ακαδημαϊκού έτους από τους καθηγητές συμβούλους σπουδών για κάθε θέμα που αφορά 

τις σπουδές τους. Επιπλέον, μπορούν να τους ζητούν τη βοήθειά τους για να 

αντιμετωπίσουν και να επιλύσουν τυχόν προβλήματα σχετικά με τις σπουδές τους. Στην 

αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους, αναρτώνται στους πίνακες της Γραμματείας και στην 

Ηλεκτρονική Γραμματεία (StudentsWeb), τα ονόματα των συμβούλων σπουδών και οι ώρες 

υποδοχής των φοιτητών. 

Μερική Φοίτηση  

Οι φοιτητές που αποδεδειγμένα εργάζονται τουλάχιστον 20 ώρες την εβδομάδα, δύνανται 

να εγγράφονται ως φοιτητές μερικής φοίτησης, ύστερα από αίτησή τους που εγκρίνεται 

από την Κοσμητεία της Σχολής. Η σχετική αίτηση πρέπει να συνοδεύεσαι από βεβαίωση 

εργοδότη και ένσημα για ασφαλισμένους στον ιδιωτικό τομέα. 

Κατά την περίοδο μερικής φοίτησης οι φοιτητές μπορούν να δηλώνουν το μισό αριθμού 

μαθημάτων ανά εξάμηνο σε σχέση με αυτούς που είναι εγγεγραμμένοι ως πλήρους 

φοίτησης. 

 Αναστολή Σπουδών 

Οι φοιτητές μπορούν ύστερα από αίτησή τους προς την Κοσμητεία της Σχολής, να 

διακόψουν τη φοίτησή τους για άρτιο αριθμό εξαμήνων. Το μέγιστο συνολικό διάστημα 

διακοπής είναι 4 έτη (8 εξάμηνα). Κατά το διάστημα της διακοπής αναστέλλεται η 

φοιτητική ιδιότητα, η οποία επανακτάται με τη λήξη της διακοπής. 

Πειθαρχικές κυρώσεις 

Σε περίπτωση σοβαρών παραπτωμάτων ή αντι-ακαδημαϊκής συμπεριφοράς, ακολουθείται 



9 
 

η προβλεπόμενη από τον νόμο πειθαρχική διαδικασία. 

Αντι-ακαδημαϊκή συμπεριφορά θεωρείται, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, η λογοκλοπή, 

η αντιγραφή στις εξετάσεις, η παραποίηση έγγραφων (συμπεριλαμβανομένων των 

ηλεκτρονικών αρχείων του Τμήματος) σχετικών με τη λειτουργία του Τμήματος, η κλοπή ή 

καταστροφή εξοπλισμού. 

Εξυπηρέτηση Φοιτητών 

Η Γραμματεία είναι ανοιχτή για την εξυπηρέτηση των φοιτητών Δευτέρα –Παρασκευή κατά 

τις ώρες 07:00 π.μ.-16:00 μ.μ.  

Επιπρόσθετα οι φοιτητές εξυπηρετούνται από τη Γραμματεία μέσω e-mail αλλά και 

τηλεφωνικά.  

Ηλεκτρονική Γραμματεία 

Όλοι οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να εξυπηρετούνται μέσω Internet στην υπηρεσία 

StudentsWeb, λαμβάνοντας ενημέρωση για το πρόγραμμα σπουδών που παρακολουθούν, 

τα μαθήματα που έχουν δηλώσει και τις βαθμολογίες τους, να υποβάλλουν αιτήσεις για 

έκδοση πιστοποιητικών και να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις του Τμήματος. Επιπλέον, 

έχουν την υποχρέωση να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις δηλώσεις μαθημάτων, στις 

προθεσμίες που ορίζονται για την χειμερινή και την εαρινή περίοδο από την Κοσμητεία της 

Σχολής (βλέπε ενότητα 4 «Δηλώσεις Μαθημάτων»). Ο οδηγός της εφαρμογής StudentsWeb, 

καθώς και αναλυτικές οδηγίες για τις δηλώσεις μαθημάτων και συγγραμμάτων, είναι 

αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου  

https://services.uom.gr/unistudent/login.asp 

Ακαδημαϊκό Έτος 

Το ακαδημαϊκό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 31η Αυγούστου του 

επόμενου έτους. 

Το διδακτικό έργο κάθε ακαδημαϊκού έτους διαρθρώνεται σε δύο εξάμηνα 

(χειμερινό/εαρινό). Κάθε εξάμηνο περιλαμβάνει τουλάχιστον 13 πλήρεις εβδομάδες 

διδασκαλίας. 

Αν για οποιονδήποτε λόγο ο αριθμός των εβδομάδων διδασκαλίας που 

πραγματοποιήθηκαν σε ένα μάθημα (λαμβάνοντας υπόψη και τυχόν αναπληρώσεις 

μαθημάτων) είναι μικρότερος από τις δεκατρείς, το μάθημα θεωρείται ότι δε διδάχθηκε 

και δεν εξετάζεται. 

Παράταση της διάρκειας ενός εξαμήνου επιτρέπεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις 

προκειμένου να συμπληρωθεί ο απαιτούμενος ελάχιστος αριθμός εβδομάδων 

διδασκαλίας, δε μπορεί να υπερβαίνει τις δύο εβδομάδες και γίνεται με απόφαση του 

https://services.uom.gr/unistudent/login.asp
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Πρύτανη, ύστερα από πρόταση της Κοσμητείας της Σχολής. 

Το κάθε ακαδημαϊκό έτος έχει δύο εξεταστικές περιόδους, τη χειμερινή (Ιανουάριος- 

Φεβρουάριος) και την εαρινή (Ιούνιος-Ιούλιος). Το Σεπτέμβριο διενεργείται επαναληπτική 

εξεταστική στην οποία οι φοιτητές εξετάζονται στα μαθήματα που δήλωσαν και δεν 

πέτυχαν προβιβάσιμο βαθμό στα δύο εξάμηνα του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους. 

Οι ακριβείς ημερομηνίες έναρξης και λήξης διδασκαλίας των μαθημάτων σε κάθε εξάμηνο 

και των εξεταστικών περιόδων καθορίζονται από απόφαση της Συγκλήτου. 

Αξιολόγηση 

Κάθε εξάμηνο, πριν από την έναρξη της εξεταστικής περιόδου, οι φοιτητές έχουν το 

δικαίωμα και την υποχρέωση να αξιολογούν τα μαθήματα και τους διδάσκοντες με στόχο 

τη βελτίωση της ποιότητας των σπουδών. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες 

στην ιστοσελίδα της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας http://modip.uom.gr/. 

Αναγνώριση Μαθημάτων  

Φοιτητές του Τμήματος που παρακολουθούν μαθήματα σε Πανεπιστήμιο που τους 

φιλοξενεί, στα πλαίσια διαπανεπιστημιακής συμφωνίας, π.χ. πρόγραμμα Erasmus, θα 

πιστώνονται με τις πιστωτικές μονάδες (ECTS) που αναφέρονται στο Πρόγραμμα Σπουδών 

του ιδρύματος του εξωτερικού. Στις περιπτώσεις όπου το μάθημα έχει λιγότερες πιστωτικές 

μονάδες από το αντίστοιχο του Τμήματός μας θα πρέπει να συμπληρώνουν τις μονάδες 

που υπολείπονται με περισσότερα μαθήματα επιλογής. 

Επίσης δικαίωμα αναγνώρισης μαθημάτων έχουν οι φοιτητές που εγγράφονται με 

κατατακτήριες εξετάσεις, καθώς και οι φοιτητές από μετεγγραφή, υπό την προϋπόθεση να 

καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος αίτηση, συνοδευόμενη  από επίσημη αναλυτική 

βαθμολογία συνοδευόμενη από την  περιγραφή των μαθημάτων και τη θετική ή αρνητική 

εισήγηση του διδάσκοντα, τα οποία  τίθενται υπόψη της Συνέλευσης του Τμήματος, που 

αποφασίζει για την αναγνώριση του βαθμού και των πιστωτικών μονάδων (ECTS).  

 Διπλωματική Εργασία 

Η διπλωματική εργασία αποτελεί μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας του Τμήματος 

Οικονομικών, είναι ενταγμένη ως προαιρετική επιλογή στον δεύτερο κύκλο του 

προγράμματος σπουδών και ισοδυναμεί με δύο μαθήματα επιλογής της Β ομάδας του 

δεύτερου κύκλου σπουδών και αντιστοιχεί με 11 πιστωτικές μονάδες (ECTS). Οι φοιτητές  οι 

οποίοι έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τον πρώτο κύκλο σπουδών, δηλαδή έχουν λάβει 

προβιβάσιμο βαθμό σε όλα τα μαθήματα που ανήκουν στο κύκλο αυτό, εκτός των 

μαθημάτων ξένων γλωσσών, έχουν δικαίωμα εκπόνησης διπλωματικής εργασίας. Σε κάθε 

διπλωματική εργασία αντιστοιχεί ένας επιβλέπων Καθηγητής ο οποίος εκτός της 

επιστημονικής καθοδήγησης του/της φοιτητή/φοιτήτριας έχει την ευθύνη απέναντι στο 

http://modip.uom.gr/
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Τμήμα για την τήρηση των διαφόρων διαδικασιών που ακολουθούν, με σκοπό την ομαλή 

εξέλιξη και ολοκλήρωση της διπλωματικής εργασίας.  

 Αναλυτικότερα, όλες οι προϋποθέσεις και οι όροι για την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας  

περιγράφονται στον Κανονισμό Εκπόνησης Διπλωματικών Εργασιών, ο οποίος έχει 

αναρτηθεί έντυπα (πίνακες ανακοινώσεων Γραμματείας) και ηλεκτρονικά (ιστοσελίδα 

Τμήματος Ο.Ε) https://www.uom.gr/eco/kanonismoi 

Πρακτική Άσκηση 

Η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας αποτελεί ουσιαστικό μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας, 

έχει θεσμοθετηθεί με την αριθμ 2/19-9-2016 απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος και 

έχει ενσωματωθεί στο Πρόγραμμα Σπουδών ως προαιρετική. Η Πρακτική Άσκηση, 

αντιστοιχεί σε 5 πιστωτικές μονάδες (ECTS) και αναγράφεται στο Diploma Supplement.  

Η Πρακτική Άσκηση προσφέρει στους φοιτητές τη δυνατότητα να αφομοιώσουν την 

επιστημονική γνώση μέσα από την πρακτική της εφαρμογή, να αποκτήσουν μια πρώτη 

εργασιακή εμπειρία συναφή με το αντικείμενο σπουδών τους και να αναπτύξουν 

επαγγελματική συνείδηση και συμπεριφορά στο χώρο εργασίας. Παράλληλα, τους δίνεται η 

ευκαιρία να ενημερωθούν για τις τάσεις στην αγορά εργασίας και τις δεξιότητες που 

απαιτούνται.  

Η Πρακτική Άσκηση του Τμήματος απευθύνεται σε τεταρτοετείς και επί πτυχίω φοιτητές και 

διενεργείται σε κύκλους, η χρονική διάρκεια των οποίων είναι 3 (τρεις) ή 4 (τέσσερις) 

μήνες, αναλόγως τον κύκλο. Ο κάθε φοιτητής έχει δικαίωμα συμμετοχής σε ένα μόνον 

κύκλο. Οι αιτήσεις συμμετοχής των φοιτητών σε κάθε κύκλο Πρακτικής Άσκησης 

υποβάλλονται, μετά από ανακοίνωση του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης, σε συγκεκριμένες 

ημερομηνίες, ένα μήνα τουλάχιστον πριν την έναρξη κάθε κύκλου.  Στην περίπτωση που οι 

αιτήσεις των φοιτητών ξεπερνούν τις θέσεις Πρακτικής Άσκησης η επιλογή 

πραγματοποιείται με βάση το μέσο όρο βαθμολογίας, και το εξάμηνο φοίτησης σύμφωνα 

με το Κανονισμό του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης.  

Προϋποθέσεις λήψης πτυχίου 
Για να λάβει κάποιος πτυχίο απαιτείται να πληροί όλους τους παρακάτω όρους: 

 Να έχει συγκεντρώσει τουλάχιστον 240 πιστωτικές μονάδες  

 Να έχει εξεταστεί επιτυχώς σε 38 υποχρεωτικά και επιλογής μαθήματα (στα οποία 

συμπεριλαμβάνεται και η διπλωματική εργασία) και τα 4 μαθήματα ξένης γλώσσας, όπως 

αυτά περιγράφονται στο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος.  

Οι φοιτητές του παλαιού προγράμματος σπουδών, συνεχίζουν και ολοκληρώνουν τη 

φοίτησή τους, με βάση τον κανονισμό λήψης πτυχίου που ίσχυε κατά την εγγραφή τους. 

https://www.uom.gr/eco/kanonismoi
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Ειδικά για τους διαγραφέντες φοιτητές της Ανωτάτης Βιομηχανικής που σύμφωνα  με το 

άρθρο 33 του ν. 4327/2015, έχουν δικαίωμα επανεγγραφής, αυτοί επανεγγράφονται με 

απόφαση της Κοσμητείας, συνεχίζουν και ολοκληρώνουν την φοίτησή τους σύμφωνα με το 

τρέχον πρόγραμμα σπουδών.    

Υπολογισμός βαθμού πτυχίου 

Στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών δεν υπάρχουν συντελεστές βαρύτητας στα μαθήματα.  

Κάθε μάθημα βαθμολογείται με ακέραιο βαθμό στην κλίμακα 0 έως και 10. Προβιβάσιμος 

βαθμός θεωρείται ο βαθμός μεγαλύτερος ή ίσος του πέντε (5).  Για τον υπολογισμό του 

βαθμού πτυχίου, οι βαθμοί στα μαθήματα ξένης γλώσσας, λογίζονται σαν ένας 

βαθμός(μέσος όρος των τεσσάρων εξαμήνων). Ο τελικός βαθμός πτυχίου υπολογίζεται ως 

το πηλίκο του αθροίσματος όλων των βαθμών προς τον αριθμό των μαθημάτων.  

Τίτλος Σπουδών 

Ύστερα από επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών, απονέμεται  το ΠΤΥΧΙΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. 

Τρόποι έγκυρης ενημέρωσης  

Οι φοιτητές ενημερώνονται άμεσα για όλα τα θέματα που τους αφορούν με ανακοινώσεις 

που αναρτώνται: 

✓ στους πίνακες ανακοινώσεων, που βρίσκονται τοποθετημένοι έξω από τη 

Γραμματεία του Τμήματός τους,  
 

✓ στο web site της Κοσμητείας και του Τμήματός τους, και  
 

✓ στο κεντρικό site του Πανεπιστημίου.  

Επομένως, οι φοιτητές για την πλήρη και έγκυρη ενημέρωσή τους θα πρέπει να ελέγχουν 

τακτικά τους πίνακες ανακοινώσεων του Τμήματός τους και να επισκέπτονται συχνά το web 

site της Κοσμητείας και του Τμήματός τους, καθώς και το κεντρικό site του Πανεπιστημίου.  

           

Αναλυτικές πληροφορίες για τον Κανονισμό Σπουδών, τον Κανονισμό Εξετάσεων, τον 

Κανονισμό εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας και τον Κανονισμό Εργαστηρίων, 

παρακαλούμε αναζητήστε στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  

https://www.uom.gr/eco/kanonismoi 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 1 

 

 

Δομή και Μαθησιακά Αποτελέσματα Προγράμματος Σπουδών  
 

Για την απόκτηση του πτυχίου του Τμήματος Οικονομικών Επιστήμων, οι φοιτητές 

υποχρεούνται να παρακολουθήσουν σαράντα δύο (42) μαθήματα. Από τα μαθήματα αυτά, 

τα τριάντα οκτώ (38) είναι του προγράμματος σπουδών και τα άλλα τέσσερα (4) είναι 

μαθήματα ξένης γλώσσας. Το κάθε μάθημα διδάσκεται τέσσερις ώρες την εβδομάδα, 

σύμφωνα με το πρόγραμμα διδασκαλίας που ανακοινώνεται από τη Γραμματεία του 

Τμήματος στην αρχή κάθε εξαμήνου. 

Από τα τριάντα οκτώ (38) μαθήματα του προγράμματος σπουδών, τα δέκα πέντε (15) είναι 

υποχρεωτικά και αποτελούν τον κορμό του προγράμματος και τα υπόλοιπα είκοσι τρία (23) 

είναι μαθήματα επιλογής.     

Τα κατ’ επιλογή μαθήματα διακρίνονται σε τρεις μεγάλες ομάδες, την Α, τη Β και τη Γ. Η 

Ομάδα Α περιλαμβάνει μαθήματα βασικής οικονομικής παιδείας, η Ομάδα Β περιλαμβάνει 

μαθήματα οικονομικού περιεχομένου και η Ομάδα Γ περιλαμβάνει μαθήματα που 

προσφέρονται από άλλα Τμήματα του Πανεπιστημίου. 

Οι φοιτητές είναι υποχρεωμένοι να επιλέξουν τουλάχιστον έξι (6) μαθήματα από την 

Ομάδα Α, μέχρι δέκα τέσσερα (14) μαθήματα από την Ομάδα Β και μέχρι πέντε (5) 

μαθήματα από την Ομάδα Γ.  

Τα σαράντα δύο (42) μαθήματα που είναι απαραίτητα για τη λήψη του πτυχίου 

κατανέμονται ανά πέντε (5) έως έξι (6) σε κάθε εξάμηνο. Τα δέκα πέντε (15) υποχρεωτικά 

μαθήματα και τα τέσσερα (4) μαθήματα ξένης γλώσσας διδάσκονται στα τέσσερα πρώτα 

εξάμηνα. 

 

Οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν και να παρακολουθήσουν ένα αριθμό 

μαθημάτων (εξαρτώμενα μαθήματα) του προγράμματος σπουδών μόνο εάν έχουν 

παρακολουθήσει και έχουν εξεταστεί και βαθμολογηθεί με βαθμό πέντε (5) και πάνω στα 

αντίστοιχα προαπαιτούμενα μαθήματα.  

Βασικός στόχος του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών είναι 

να δώσει στους φοιτητές/τριες μια ολοκληρωμένη εκπαίδευση στην οικονομική επιστήμη 

και τις εφαρμογές της. Επομένως, μετά την ολοκλήρωση των σπουδών στο προπτυχιακό 

πρόγραμμα του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, η/ο απόφοιτη/ος  

• θα έχει αποκτήσει δεξιότητες για την ανάλυση, ερμηνεία και επίλυση σύνθετων 

οικονομικών προβλημάτων. 
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• θα κατανοεί την οικονομική διάσταση γενικότερων κοινωνικών, πολιτικών και 

περιβαντολλογικών θεμάτων. 

• θα έχει αναπτύξει σημαντικές μαθηματικές και στατιστικές ικανότητες, τις οποίες θα 

εφαρμόζει στην ανάλυση, μοντελοποίηση και εμπειρικό έλεγχο οικονομικών 

φαινομένων. 

• θα έχει αποκτήσει γνώσεις και ικανότητες με τις οποίες να μπορεί να προχωρήσει σε 

ανώτερες σπουδές στα οικονομικά και σε συναφείς γνωστικές περιοχές. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Απαραίτητος αριθμός 
μαθημάτων για λήψη πτυχίου 

Σαράντα δύο (42) 

Μαθήματα προγράμματος 
σπουδών 

Τριάντα οκτώ (38) 
 

Μαθήματα ξένης 
γλώσσας 

Τέσσερα (4) 

Μαθήματα 
επιλογής 

Είκοσι τρία (23)  
 

Υποχρεωτικά 
μαθήματα 

Δέκα πέντε  (15)  

Ομάδα μαθημάτων Γ 

Μαθήματα προσφερόμενα 
από άλλα Τμήματα 

Επιλέγονται μέχρι 
 πέντε (5) 

Ομάδα μαθημάτων Β 

Μαθήματα οικονομικού 
περιεχομένου 

Επιλέγονται μέχρι  
δέκα τέσσερα  (14) 

Ομάδα μαθημάτων Α 

Μαθήματα βασικής 
οικονομικής παιδείας 

Επιλέγονται τουλάχιστον 
έξι (6) 

Πτυχίο «Οικονομικών Επιστημών» 
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 2018-19 
Για τη λήψη του πτυχίου τους οι φοιτητές υποχρεούνται να εξετασθούν επιτυχώς σε 38 

μαθήματα και σε 4 μαθήματα ξένης γλώσσας. Το πρόγραμμα σπουδών χωρίζεται σε 2 

κύκλους σπουδών.  Ο Α' κύκλος περιλαμβάνει τα εξάμηνα Α'-Δ' και ο Β' κύκλος τα εξάμηνα 

Ε'-Η'.  Ο Α κύκλος περιλαμβάνει 22 μαθήματα και ο Β κύκλος περιλαμβάνει 20 μαθήματα.  

Ο κύκλος Α' περιλαμβάνει κυρίως υποχρεωτικά μαθήματα και ο Β' κύκλος αποκλειστικά 

μαθήματα επιλογής.  Τα μαθήματα του Β' κύκλου χωρίζονται σε 3 ομάδες, τις ομάδες Α, Β 

και Γ.  Η ομάδα Α περιλαμβάνει 12 μαθήματα βασικής οικονομικής παιδείας. Η ομάδα Β 

περιλαμβάνει μαθήματα οικονομικού περιεχομένου που προσφέρονται από μέλη ΔΕΠ του 

Τμήματός μας.  Η ομάδα Γ περιλαμβάνει μαθήματα από συγγενή αντικείμενα, τα οποία 

προσφέρονται κυρίως από μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημάτων. 

Στον Α' κύκλο, οι φοιτητές πρέπει να εξετασθούν επιτυχώς σε 15 υποχρεωτικά μαθήματα, 3 

μαθήματα επιλογής από την Ομάδα Γ (Α' κύκλος σπουδών) και 4 μαθήματα ξένης γλώσσας. 

Ο φοιτητής θα πρέπει υποχρεωτικά να επιλέξει στην αρχή των σπουδών του μία εκ των 

ξένων γλωσσών (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά), η οποία θα τον ακολουθεί και στα 

τέσσερα εξάμηνα. Τα μαθήματα ξένης γλώσσας  στα τέσσερα εξάμηνα θα έχουν βαθμό, 

αλλά θα μετράνε ως ένα μάθημα στο βαθμό του πτυχίου. Παράλληλα, δίνεται η 

δυνατότητα στους φοιτητές που επιθυμούν, να διδαχθούν και δεύτερη ξένη γλώσσα, η 

οποία δε θα υπολογίζεται στη λήψη πτυχίου αλλά θα αναγράφεται στο Diploma 

Supplement, ως επιπλέον μάθημα.  

Στον Β' κύκλο, οι φοιτητές πρέπει να επιλέξουν 20 μαθήματα από τις ομάδες Α  Β και Γ, από 

τα οποία τουλάχιστον 6 από την ομάδα Α και το πολύ 2 μαθήματα από την ομάδα Γ.   

Δικαίωμα εκπόνησης διπλωματικής εργασίας έχουν οι φοιτητές  οι οποίοι έχουν 

ολοκληρώσει επιτυχώς τον πρώτο κύκλο σπουδών, δηλαδή έχουν λάβει προβιβάσιμο 

βαθμό σε όλα τα μαθήματα που ανήκουν στο κύκλο αυτό, εκτός των μαθημάτων ξένων 

γλωσσών. Αναλυτικότερα, όλες οι προϋποθέσεις και οι όροι για την εκπόνηση 

διπλωματικής εργασίας  περιγράφονται στον Κανονισμό Εκπόνησης Διπλωματικών 

Εργασιών, ο οποίος έχει αναρτηθεί έντυπα (πίνακες ανακοινώσεων Γραμματείας) και 

ηλεκτρονικά (ιστοσελίδα Τμήματος Ο.Ε.). Επισημαίνεται ότι η διπλωματική εργασία 

ισοδυναμεί με δύο (2) μαθήματα επιλογής Β΄ ομάδας του δεύτερου κύκλου σπουδών. Σε 

όλα τα μαθήματα των ομάδων Α, Β ή Γ  που προσφέρονται από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος 

Οικονομικών Επιστημών υπάρχει ανώτατο όριο αριθμού φοιτητών ίσο με 140 φοιτητές.  

Όταν το ανώτατο όριο συμπληρωθεί κατά τη διάρκεια των δηλώσεων μαθημάτων, το 

μάθημα θα θεωρείται «κλειστό» και δεν θα μπορούν να το δηλώσουν επιπλέον φοιτητές. 

Όλα τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών διδάσκονται 4 ώρες εβδομαδιαίως.  

Εργαστήρια υπάρχουν στα εξής μαθήματα: Πληροφοριακά Συστήματα στην Οικονομία και 

Διοίκηση, Εφαρμογές των Πληροφοριακών Συστημάτων στην Οικονομία και Διοίκηση, 

Εισαγωγή στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο, Ειδικά Θέματα Ηλεκτρονικού Εμπορίου, Στατιστική για 

Οικονομολόγους Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, Ειδικά Θέματα Οικονομετρίας, Λογιστική Εταιρικών Επιχειρήσεων, 

Κοστολόγηση και Λογιστική Κόστους. 
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Α'  ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ  

(Εξάμηνα Α'- Δ') 

 

Περιλαμβάνει 22 μαθήματα εκ των οποίων 15 υποχρεωτικά,  3 

επιλογής από την Ομάδα Γ (Α' κύκλος σπουδών) και 4 μαθήματα 

ξένης γλώσσας 
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Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ 
Υποχρεωτικά Μαθήματα (3) 

 ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ECTS ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ 

1. ΟΙ0101 Εισαγωγή στη Μικροοικονομική 8 
2 Τμήματα Α-Μα & Με-Ω  

Βελέντζας Κ. 

2. ΟΙ0104 
Μαθηματικά για 

Οικονομολόγους Ι 
8 

(2 Τμήματα Α-Μα, Με-Ω) 
Σ.Μπόικος  

3. ΟΙ0203 Στατιστική για Οικονομολόγους Ι 8 

2 Τμήματα Α-Μα, Με-Ω 
Θεωρία : Ιωαννίδης Δ. 

Εργαστήριο : Αθανασιάδης 
Ι. 

1 μάθημα επιλογής (Ομάδα Γ’) 
Ξένη Γλώσσα (επιλέγεται 1) 

 ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ECTS ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ 

1. ΞΓ0101 

Αγγλικά Ι: Ανάπτυξη 
ακαδημαϊκού λεξιλογίου και 

δεξιοτήτων κατανόησης 
ακαδημαϊκών κειμένων 

3,5 
  Α-Μα Καραγκεβρέκη Μ. 

Με-Ω Μαχίλη Ι. 

2. ΞΓ0201 Γαλλικά Ι 3,5 Donati-Κάμου Μ. 

3. ΞΓ0301 Γερμανικά Ι 3,5 
Στράντζου Ε. 
Π.Δ. 407/80 

4. ΞΓ0902 Ιταλικά Ι 3,5 Vannini S. 

 

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ 
Υποχρεωτικά Μαθήματα (4) 

 ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ECTS ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ 

1. ΟΙ0201 Εισαγωγή στη Μακροοικονομική 8 
(Α-Μα, Με-Ω)  Ζήκος Σ. 

(Α-Μα, Με-Ω) Καραγιάννη 
Σ. 

2. ΟΙ0204 
Μαθηματικά για Οικονομολόγους 

ΙΙ 
8 

2 Τμήματα Α-Μα, Με-Ω 
Παντελίδης Θ. 

3. ΟΙ0304 Στατιστική για Οικονομολόγους ΙΙ 8 

2 Τμήματα Α-Μα, Με-Ω 
Θεωρία : Ιωαννίδης Δ. 

Εργαστήριο : Αθανασιάδης 
Ι. 

4. ΟΙ0202 Λογιστική Ι 7 
Καραγιώργος Θ., Δρογαλάς 

Γ. 
ΜΕΛΗ ΔΕΠ ΟΔΕ 

 
1 μάθημα επιλογής (Ομάδα Γ’) 
Ξένη Γλώσσα (επιλέγεται 1) 

 ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ECTS ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ 

1. ΞΓ0102 
Αγγλικά ΙΙ: Ανάπτυξη γραπτού 

λόγου στην Αγγλική για 
ακαδημαϊκούς σκοπούς 

3,5 
Α-Μα Καραγκεβρέκη Μ. 

Με-Ω Μαχίλη Ι. 

2. ΞΓ0202 Γαλλικά ΙΙ 3,5 Donati-Κάμου Μ. 

3. ΞΓ0302 Γερμανικά ΙΙ 3,5 
Στράντζου Ε. 
Π.Δ. 407/80 

4. ΞΓ0903 Ιταλικά ΙΙ 3,5 Vannini S. 
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Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ 
Υποχρεωτικά Μαθήματα (4) 

 ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ECTS ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ 

1. ΟΙ0301 Μικροοικονομική Ι 8 
Α-Μα Βελέντζας Κ. 

Με-Ω Καραγιάννης Ι. 

2. ΟΙ0302 Μακροοικονομική Ι 8 

Θεωρία (8 ώρες): 
(Α-Μα, Με-Ω)  Καρφάκης Κ. 

Φροντιστήριο (4 ώρες): 
(Α-Μα, Με-Ω)  Καρφάκης Κ. 

 

3. ΟΙ0504 Οικονομετρία Ι 8 
2 Τμήματα Α-Μα, Με-Ω 

Φουντάς Σ.  

4. ΟΙ0303 Λογιστική ΙΙ 7 
Καραγιώργος Θ., Δρογαλάς Γ. 

ΜΕΛΗ ΔΕΠ ΟΔΕ 

 
1 μάθημα επιλογής (Ομάδα Γ’) 
Ξένη Γλώσσα (επιλέγεται 1) 

 ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ECTS ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ 

1. ΞΓ0103 
Αγγλικά ΙΙΙ: Αγγλικά για 

επαγγελματικούς σκοπούς 
3,5 

Α-Μα Παπαδοπούλου Ι. 
Με-Ω Μαχίλη Ι. 

2. ΞΓ0203 Γαλλικά ΙΙΙ 3,5 Τζαναβάρη Μ. 

3. ΞΓ0303 Γερμανικά ΙΙΙ 3,5 
Στράντζου Ε. 
Π.Δ. 407/80 

4. ΟΙ0904 Ιταλικά ΙΙΙ 3,5 Vannini S. 

 

Δ’ ΕΞΑΜΗΝΟ 
Υποχρεωτικά Μαθήματα (4) 

 ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ECTS ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ 

1. ΟΙ0401 Μικροοικονομική ΙΙ 8 

2 Τμήματα Α-Μα, Με-Ω 
ΘΕΩΡΙΑ : Χριστοπούλου Ρ. & 

ΦΡΟΝΤ/ΡΙΟ : Χαριστός Κ. 
Π.Δ. 407/80 

2. ΟΙ0402 Μακροοικονομική ΙΙ 8 Κύρτσου Α. 

3. ΟΙ0604 Οικονομετρία ΙΙ 8 

ΘΕΩΡΙΑ : Παναγιωτίδης Θ.  
& 

ΦΡΟΝΤ/ΡΙΟ :  Τσανανά Ε. 
Π.Δ. 407/80 

4. ΟΙ0412 Οικονομική Ιστορία της Ελλάδας 7 
2 Τμήματα Α-Μα, Με-Ω 

Τσουλφίδης Ε. 

Ξένη Γλώσσα(επιλέγεται 1) 

 ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ECTS ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ 

1. ΞΓ0104 
Αγγλικά ΙV: Βασικές αρχές 

προφορικών παρουσιάσεων στον 
ακαδημαϊκό χώρο 

3,5 
Α-Μα Παπαδοπούλου Ι. 

Με-Ω Μαχίλη Ι. 

2. ΞΓ0204 Γαλλικά ΙV 3,5 Τζαναβάρη Μ. 

3. ΞΓ0304 Γερμανικά ΙV 3,5 
Στράντζου Ε. 
Π.Δ. 407/80 

4. ΟΙ0905 Ιταλικά ΙV 3,5 Vannini S. 
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Β'  ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ  
(Εξάμηνα Ε'-Η') 

 
 

Περιλαμβάνει 20 μαθήματα από τις ομάδες Α, Β και Γ (από τα οποία 
τουλάχιστον 6 μαθήματα από την ομάδα Α και το πολύ 2 μαθήματα 
από την ομάδα Γ). 
 
Ε' Εξάμηνο:  5 μαθήματα επιλογής (από τις ομάδες Α, Β ή Γ) 
ΣΤ'  Εξάμηνο:  5 μαθήματα επιλογής (από τις ομάδες Α, Β ή Γ) 
Ζ' Εξάμηνο:  5 μαθήματα επιλογής (από τις ομάδες Α, Β ή Γ) 
Η' Εξάμηνο:  5 μαθήματα επιλογής (από τις ομάδες Α, Β ή Γ) 
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ΟΜΑΔΑ Α  
Μαθήματα Βασικής Οικονομικής Παιδείας 

(Επιλέγονται τουλάχιστον 6) 
 
 
 
 

Μαθήματα χειμερινών  εξαμήνων ( Εξάμηνα  Ε΄ &  Ζ΄ ) 

ΜΑΘΗΜΑ 
ECTS ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ 

 

Βιομηχανική Οργάνωση       7 (2 Τμήματα Α-Μα, Με-Ω) ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΗΣ Ε. 

Διεθνές Εμπόριο              7 ΚΑΤΡΑΝΙΔΗΣ Σ. (1 ΤΜΗΜΑ) 

Αγορές Χρήματος και 
Κεφαλαίου  

7 ΚΥΡΤΣΟΥ Κ. 

Δημόσια Οικονομική            7 (2 Τμήματα Α-Μα, Με-Ω) ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ Σ. 

Ιστορία Οικονομικών Θεωριών 7 ΤΣΟΥΛΦΙΔΗΣ Ε. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Μαθήματα εαρινών εξαμήνων  ( Εξάμηνα  ΣΤ΄ &  Η΄ ) 

ΜΑΘΗΜΑ 
ECTS ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ 

 

Δημόσια Χρηματοδότηση 7 (2 Τμήματα Α-Μα, Με-Ω) ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α. 

Διεθνής Χρηματοδότηση    
7 (2 Τμήματα Α-Μα, Με-Ω) 

ΚΑΡΦΑΚΗΣ Κ. 

Οικονομική Ανάπτυξη 
 

7 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ Θ., ΜΠΟΪΚΟΣ Σ. 
(1 ΤΜΗΜΑ) 

Χρήμα και Τράπεζες 
7 Ε. ΒΑΡΕΛΑΣ, ΜΟΥΡΜΟΥΡΑΣ Ι.  

(1 ΤΜΗΜΑ) 

Ειδικά Θέματα 
Μικροοικονομικής 

7 ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ  Κ. 

Προχωρημένη 
Μακροοικονομική 

7 ΜΠΟΪΚΟΣ Σ. 

Πολιτική Οικονομία              7 ΔΕΝ ΘΑ ΔΙΔΑΧΘΕΙ 
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ΟΜΑΔΑ Β 
Μαθήματα Οικονομικού περιεχομένου 

(Τα μαθήματα αυτά δεν θα προσφέρονται αναγκαστικά σε κάθε ακαδημαϊκό 
έτος, αλλά σύμφωνα με τη διαθεσιμότητα των διδασκόντων) 

 
Μαθήματα χειμερινών  εξαμήνων ( Εξάμηνα  Ε΄ &  Ζ΄ ) 

ΜΑΘΗΜΑ ECTS ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ 

Διπλωματική Εργασία 11 (ισοδυναμεί με 2 μαθήματα) 

 
Στατιστική για Οικονομολόγους ΙΙΙ 

5,5 
Θεωρία :ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Δ.   
Εργαστήριο : ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

Αρχές Χρηματοοικονομικής 5,5 ΣΟΥΜΠΕΝΙΩΤΗΣ Δ., ΤΑΜΠΑΚΟΥΔΗΣ Ι. ΜΕΛΗ ΔΕΠ 
ΟΔΕ 

Οικονομική Μεγέθυνση  5,5 (2 τμήματα )Τμ. Α-Μα, Με-Ω : ΒΑΡΕΛΑΣ Ε. 
Θεωρία : 8 ώρες 
Φροντιστήριο : 2 ώρες 

Οικονομική της Εργασίας 5,5 ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α. 

 Οικονομικά των Φυσικών Πόρων                            5,5 ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ Ε. 

Οικονομική της Υγείας (Health 
Economics - αγγλικά) 

5,5 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ Ρ. 

Θεωρία Οικονομικής Πολιτικής 
5,5 ΜΟΥΡΜΟΥΡΑΣ Ι. (1 ΤΜΗΜΑ) 

 Σεμινάριο σε άλλο αντικείμενο της 
Οικονομικής: Οικονομοτεχνικές 
Μελέτες 

5,5 ΚΑΡΑΤΖΟΓΛΟΥ Β. 

 Ανάλυση Κόστους-Οφέλους                                    5,5 ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ  Ε. 

Ειδικά Θέματα Ιστορίας της 
Οικονομικής Θεωρίας & Πολιτικής 

5,5 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Α. 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΟΣ 

 Μεθοδολογία της Έρευνας                                       5,5 ΔΕ ΘΑ ΔΙΔΑΧΘΕΙ 

 Περιφερειακή Οικονομική Ι        5,5  ΔΕ ΘΑ ΔΙΔΑΧΘΕΙ 
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Μαθήματα εαρινών εξαμήνων  ( Εξάμηνα  ΣΤ΄ &  Η΄ ) 

ΜΑΘΗΜΑ ECTS ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ 

Διπλωματική Εργασία 11 (ισοδυναμεί με 2 μαθήματα) 

Οικονομική του Περιβάλλοντος    
(Environmental Economics - 
αγγλικά)    

5,5 
 ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ Ε. 

Περιφερειακή Πολιτική στην 
Ελλάδα και στην ΕΕ 

5,5 ΣΥΚΑΣ Θ. 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΟΣ 

Προχωρημένα Μαθηματικά 5,5 ΚΑΠΑΡΗΣ Κ. - ΜΕΛΟΣ ΔΕΠ ΟΔΕ 

Τα Μακροοικονομικά της 
Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης 

5,5 
Θεωρία (4 ώρες) :ΖΗΚΟΣ  Σ. 
Φροντιστήριο (4 ώρες): ΖΗΚΟΣ Σ. 

 Συμπεριφορική 
Χρηματοοικονομική (Behavioural 
Finance - αγγλικά)    

5,5 
                                                                               
ΚΥΡΤΣΟΥ  Κ. 

Αγροτική  Οικονομική 5,5 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Ι. 

Κοινή Αγροτική Πολιτική                                                               5,5 ΤΣΕΛΕΜΠΗΣ Δ. 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΟΣ 

Ειδικά Θέματα Οικονομετρίας 5,5 
ΜΠΑΜΠΙΝΑΣ Γ.  
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΟΣ 

Σεμινάριο σε άλλο αντικείμενο της 
Οικονομικής- ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΙΓΝΙΩΝ 
(Αγγλικά) 

5,5 ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΗΣ  Ε. 

Θεωρίες των Οικονομικών Κρίσεων 5,5  ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Α.Χ. - Π.Δ. 407/80 

Οικονομικά Προβλήματα του 
Σύγχρονου Καπιταλισμού 

5,5 ΔΕ ΘΑ ΔΙΔΑΧΘΕΙ 

Σεμινάριο Διεθνών Οικονομικών                           5,5 ΔΕ ΘΑ ΔΙΔΑΧΘΕΙ 

Περιφερειακή Οικονομική ΙΙ                      5,5 ΔΕ ΘΑ ΔΙΔΑΧΘΕΙ 

Σεμινάριο Περιφερειακής 
Οικονομικής                                              

5,5 ΔΕ ΘΑ ΔΙΔΑΧΘΕΙ 
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ΟΜΑΔΑ Γ 
(Τα μαθήματα αυτά δεν θα προσφέρονται αναγκαστικά σε κάθε ακαδημαϊκό 

έτος αλλά σύμφωνα με την διαθεσιμότητα των διδασκόντων) 
 

Α' Κύκλος Σπουδών 
 

Μαθήματα χειμερινών εξαμήνων  ( Εξάμηνα  Α΄ &  Γ΄ ) 

ΜΑΘΗΜΑ ECTS ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ 

Πληροφοριακά συστήματα στην 
Οικονομία και Διοίκηση  7 

Θεωρία: ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ Α. 
Εργαστήριο: ΧΑΤΖΙΔΑΚΗ Θ. 

Πολιτική Επιστήμη  
 

5 ΑΚΡΙΒΟΥΛΗΣ Δ. - ΜΕΛΟΣ ΔΕΠ ΒΣΑΣ 

Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο & Δίκαιο 
Διεθνών Συναλλαγών 

5 ΤΖΙΩΝΑΣ Ι. - ΜΕΛΟΣ ΔΕΠ ΒΣΑΣ 

Μάρκετινγκ  5 ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Α. - ΜΕΛΟΣ ΔΕΠ ΒΣΑΣ 

Αρχές Κοινωνιολογίας  5 ΔΕ ΘΑ ΔΙΔΑΧΘΕΙ 

Δημογραφία   5 ΔΕ ΘΑ ΔΙΔΑΧΘΕΙ 

Πολιτική Οικονομία της Ε.Ε. 
 

5 ΔΕ ΘΑ ΔΙΔΑΧΘΕΙ 

 
Μαθήματα εαρινού εξαμήνου ( Εξάμηνο Β’ ) 

ΜΑΘΗΜΑ ECTS ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ 

Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά 5 ΔΑΣΙΛΑΣ Α. - ΜΕΛΟΣ  ΔΕΠ  ΕΦ.Π. 

Δίκαιο και Θεσμοί της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης 

5 ΤΖΙΩΝΑΣ Ι. - ΜΕΛΟΣ ΔΕΠ ΒΣΑΣ 

Εισαγωγή στο Εμπορικό και 
Οικονομικό Δίκαιο 

5 ΧΑΤΖΗΓΑΓΙΟΣ Θ. - ΜΕΛΟΣ ΔΕΠ ΛΧΡ 

Εφαρμογές των Πληροφοριακών 
Συστημάτων στην Οικονομία και 
Διοίκηση 

7 
Θεωρία: ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ Α. 
Εργαστήριο: ΧΑΤΖΙΔΑΚΗ Θ. 
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ΟΜΑΔΑ Γ 
Β' Κύκλος Σπουδών 

 
Μαθήματα χειμερινών εξαμήνων  ( Εξάμηνα  Ε΄ &  Ζ΄ )  
(Επιλέγονται το πολύ 2) 

ΜΑΘΗΜΑ ECTS ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ 

Βιβλιογραφική Έρευνα στα αγγλικά 
5 

 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Ι. 

Εισαγωγή στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο 
7 Θεωρία : ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ Α. 

Εργαστήριο : ΘΕΑΝΩ ΧΑΤΖΙΔΑΚΗ 

Επιχειρησιακή Έρευνα 

5 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α.  - ΜΕΛΟΣ ΔΕΠ ΟΔΕ 

Λογιστική Εταιρικών Επιχειρήσεων 

5 Θεωρία  (4 ώρες) : ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ Θ., ΔΡΟΓΑΛΑΣ 
Γ.-ΜΕΛΗ ΔΕΠ ΟΔΕ 
Εργαστήριο Μηχανογραφημένης Λογιστικής (2 
ώρες) : ΖΑΡΔΑΒΑ Σ. 

Οργανωσιακή Θεωρία και 
Συμπεριφορά 

5 
ΚΑΤΟΥ Α. - ΜΕΛΟΣ ΔΕΠ ΟΔΕ 

 
 
Μαθήματα εαρινών εξαμήνων  ( Εξάμηνα  ΣΤ΄ &  Η΄ ) 

ΜΑΘΗΜΑ ECTS ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ 

Ερευνητική Εργασία στα αγγλικά        5  ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Ι. 

Συμπεριφορά Καταναλωτή    5 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Ι. 

Ειδικά Θέματα Ηλεκτρονικού 
Εμπορίου 

7 Θεωρία : ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ Α. 
Εργαστήριο : ΘΕΑΝΩ ΧΑΤΖΙΔΑΚΗ 

Κοστολόγηση και Λογιστική Κόστους 5 Θεωρία  (4 ώρες) : ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ Θ., 
ΔΡΟΓΑΛΑΣ Γ.-ΜΕΛΗ ΔΕΠ ΟΔΕ 
Εργαστήριο (2 ώρες) : ΖΑΡΔΑΒΑ Σ.                      

Μέθοδοι Ανάλυσης Διοικητικών 
Αποφάσεων 

5 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α. - ΜΕΛΟΣ ΔΕΠ  ΟΔΕ 

Οικονομικό Δίκαιο της ΕΕ                5  ΤΖΙΩΝΑΣ Ι. - ΜΕΛΟΣ ΔΕΠ  ΒΣΑΣ 

Πληροφοριακά Συστήματα Logistics    5  ΜΑΝΘΟΥ Β. - ΜΕΛΟΣ ΔΕΠ  ΕΦ.Π. 

Αξιολόγηση  Επενδύσεων 5 ΚΑΡΑΤΖΟΓΛΟΥ Β. 

Διδακτική των Οικονομικών       5 ΠΟΛΥΜΙΛΗ Α. - Π.Δ. 407/80 

Διεθνείς Επιχειρηματικές Σχέσεις         5 ΔΕ ΘΑ ΔΙΔΑΧΘΕΙ 

Εκσυγχρονισμός και Ανάπτυξη των 
Οικονομιών της ΝΑ Ευρώπης 

5 
ΔΕ ΘΑ ΔΙΔΑΧΘΕΙ 
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ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
 
 

Α/Α ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΞΑΜ. ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΞΑΜ. 

1 ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΙ Δ 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ 

ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ    ή                     
ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  Ι 

Α ή Γ 

2 ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΙΙ Δ 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ 

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ    ή                                        
ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  Ι 

Β ή Γ 

3 ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ  Ι Γ 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΓΙΑ 
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥΣ  Ι   ή                                   

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΓΙΑ 
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥΣ  ΙΙ 

Α ή Β 

4 ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ  ΙΙ Δ 
ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ  Ι   ή                              

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΓΙΑ 
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥΣ  ΙΙ 

Γ ή Β 

5 
ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑΣ 
ΣΤ-Η ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ  ΙΙ Δ 

6 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ Ε-Ζ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΙ Δ 

7 ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ-Η 
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥΣ ΙΙ 
Β 

8 ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΤ-Η 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Ε-Η 

9 
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΣΤ-Η 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι  
ή 

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΙΙ ή 

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ Ε.Ε.  

Ε-Η 

Ε-Η 

Ε-Η 

10 
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
(Behavioural Finance - αγγλικά) 

ΣΤ-Η 

 
ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 
 

Ε-Ζ 

11 
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΣΤ-Η 

ΔΙΕΘΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ή 
ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ 

 

Ε-Ζ 

12 
ΑΡΧΕΣ 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
Ε-Ζ 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 

Β 

13 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ –ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΣΤ-Η 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ Ε-Ζ 

 
 
 
 
 

 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ECTS) 
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8 ECTS: Υποχρεωτικά μαθήματα (εκτός Οικονομικής Ιστορίας της Ελλάδας, Λογιστικής Ι, Λογιστικής 
ΙΙ) 
7 ECTS: Μαθήματα Ομάδας Α, Οικονομική Ιστορία της Ελλάδας, Λογιστική Ι, Λογιστική Ι 
5,5 ECTS:Μαθήματα Ομάδας Β      
5 ECTS:Μαθήματα Ομάδας Γ*      
3,5 ECTS:Μαθήματα Ξένων Γλωσσών Α κύκλου Σπουδών    
 
* Με εξαίρεση τα μαθήματα Πληροφοριακά συστήματα στην Οικονομία και Διοίκηση, Εφαρμογές 
των Πληροφοριακών Συστημάτων στην Οικονομία και Διοίκηση, Εισαγωγή στο Ηλεκτρονικό 
Εμπόριο, και Ειδικά Θέματα Ηλεκτρονικού Εμπορίου στα οποία αντιστοιχούν 7 ECTS.  
       

 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

1. Στα μαθήματα :  ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι & ΙΙ,  η διδασκαλία περιλαμβάνει , επιπλέον της θεωρίας, και 
φροντιστήριο υπό την επίβλεψη της κας. ΣΤΕΛΛΑΣ ΖΑΡΔΑΒΑ και του κ. ΒΕΝΙΑΜΙΝ ΚΑΡΑΤΖΟΓΛΟΥ  – 
Μελών ΕΔΙΠ του Τμήματος. 

2. Στα μαθήματα :  ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και  ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ , 
η διδασκαλία περιλαμβάνει, επιπλέον της θεωρίας,  και εργαστήριο δύο (2) ωρών ανά μάθημα 
υπό την επίβλεψη της κας. ΣΤΕΛΛΑΣ ΖΑΡΔΑΒΑ– Μέλους  ΕΔΙΠ του Τμήματος. 

3. Στα μαθήματα  : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ  και ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ 
ΕΜΠΟΡΙΟΥ,  η διδασκαλία περιλαμβάνει, επιπλέον της θεωρίας, και εργαστήριο δύο (2) ωρών, ανά 
μάθημα, υπό την επίβλεψη της κας. ΘΕΑΝΟΥΣ ΧΑΤΖΙΔΑΚΗ  – Μέλους ΕΔΙΠ του Τμήματος. 

4. Στα μαθήματα  : ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ  και ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 
ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ,  η διδασκαλία περιλαμβάνει   
εργαστήριο δύο (2) ωρών, ανά μάθημα, υπό την επίβλεψη της κας. ΘΕΑΝΟΥΣ ΧΑΤΖΙΔΑΚΗ  – 
Μέλους ΕΔΙΠ του Τμήματος. 

5. Στα μαθήματα : ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥΣ Ι, ΙΙ και ΙΙΙ η διδασκαλία περιλαμβάνει , 
επιπλέον της θεωρίας, και εργαστηριακό μέρος υπό την επίβλεψη του κ. ΙΩΑΝΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ 
Μέλους ΕΤΕΠ του Τμήματος. 

6. Στα μαθήματα : ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΙ  και ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ ΙΙ η διδασκαλία περιλαμβάνει , 
επιπλέον της θεωρίας, και φροντιστήριο υπό την επίβλεψη συμβασιούχων του Π.Δ. 407/80. 

7. Στα μαθήματα : ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι  και ΤΑ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ η διδασκαλία περιλαμβάνει , επιπλέον της θεωρίας, και φροντιστήριο υπό την 
επίβλεψη των διδασκόντων το θεωρητικό μέρος. 

8. Στο χειμερινό εξάμηνο θα προσφερθεί  ενισχυτικό μάθημα Αγγλικών - προετοιμασία για εξετάσεις 
TOΕFL,3 ώρες/εβδομάδα : ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΜΑΧΙΛΗ 

9. Στο εαρινό εξάμηνο θα προσφερθεί  ενισχυτικό μάθημα Αγγλικών - προετοιμασία για εξετάσεις 
IELTS,3 ώρες/εβδομάδα : ΟΥΡΑΝΙΑ ΚΟΚΚΙΝΟΥ 

10. Στο χειμερινό εξάμηνο θα προσφερθεί  ενισχυτικό μάθημα  Γαλλικών - 2 ώρες/εβδομάδα : 
ΝΤΟΝΑΤΙ-ΚΑΜΟΥ ΜΑΝΤΛΕΝ 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 2 

 
 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 
 
 

Σε αυτή την ενότητα, ακολουθεί μία σύντομη περιγραφή των μαθημάτων 
του προγράμματος σπουδών, που περιλαμβάνει τα ECTS τις ώρες 

διδασκαλίας και τα αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα. Περισσότερες 
πληροφορίες για κάθε μάθημα (τρόπους αξιολόγησης, βιβλιογραφία κλπ) 

παρακαλούμε αναζητήστε στο περίγραμμα του κάθε μαθήματος, που 
βρίσκεται αναρτημένο στη διεύθυνση: 

https://www.uom.gr/eco/programma-spoydon 

https://www.uom.gr/eco/programma-spoydon
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Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 

 

Α ΕΞΑΜΗΝΟ 
 

Κωδικός Τίτλος Ομάδα Εξάμηνο Τύπος Περ ECTS Διδάσκοντες 

ΟΙ0101 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ 
ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ   Α ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 8 

ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

-  Εισαγωγικές έννοιες - Μεθοδολογικά.   
- Το οικονομικό κύκλωμα.  
- Η καμπύλη των παραγωγικών δυνατοτήτων, εναλλακτικό κόστος, απόλυτο και συγκριτικό 

πλεονέκτημα, εξειδίκευση.  
- Η ζήτηση αγαθών.  
- Παραγωγή και κόστος παραγωγής.  
- Η προσφορά αγαθών.  
- Λειτουργία αγοράς και προσδιορισμός τιμής ισορροπίας.  
- Τέλειος ανταγωνισμός. 
- Μονοπώλιο 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

O σκοπός του μαθήματος «Eισαγωγή στη Μικροοικονομική» είναι να εφοδιάσει τους φοιτητές του Α΄ 

Εξαμήνου με τα αναλυτικά εργαλεία της σύγχρονης Mικροοικονομίας που είναι απαραίτητα για τη μελέτη της 

συμπεριφοράς των δύο βασικών οικονομικών μονάδων, των καταναλωτών (νοικοκυριών) και των παραγωγών 

(επιχειρήσεων), καθώς και της αλληλεπίδρασής τους δια μέσου του μηχανισμού της αγοράς. 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος η φοιτήτρια/τής  θα είναι σε θέση να: 

● γνωρίζει και να χρησιμοποιεί τα βασικά μεθοδολογικά εργαλεία της Μικροοικονομικής Ανάλυσης,  
● αντιλαμβάνεται τον τρόπο λειτουργίας των δύο βασικών οικονομικών μονάδων, των νοικοκυριών και 

των επιχειρήσεων,  
● γνωρίζει την έννοια του συγκριτικού πλεονεκτήματος και τα οφέλη που προκύπτουν από την  

εξειδίκευση, 
● γνωρίζει τους προσδιοριστικούς παράγοντες της ζήτησης και της προσφοράς ενός αγαθού και να 

αναλύει τα αποτελέσματα διαφόρων κυβερνητικών πολιτικών στην αγορά του αγαθού, 
● κατανοεί τη λειτουργία της αγοράς ενός αγαθού, 
● κατανοήσει, μέσω της έννοιας της ελαστικότητας, τον βαθμό αντίδρασης της αγοραίας ζήτησης, στις 

μεταβολές των τιμών των αγαθών και του εισοδήματος, 
● γνωρίζει τις επιπτώσεις της λειτουργίας του νόμου της φθίνουσας απόδοσης και τη σημασία των 

αποδόσεων στην κλίμακα στην απόδοση μίας επιχείρησης, 
● αντιλαμβάνεται τη λειτουργία των επιχειρήσεων στην προσπάθεια μεγιστοποίησης του κέρδους 

τους, 
● περιγράφει τα χαρακτηριστικά των υποδειγμάτων του τέλειου ανταγωνισμού και του μονοπωλίου 

και να εξηγεί τον τρόπο διαμόρφωσης των τιμών.  
 

 

Γενικές Ικανότητες 

● Αυτόνομη εργασία.  
● Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης. 
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Κωδικός Τίτλος Ομάδα Εξάμηνο Τύπος Περ ECTS Διδάσκοντες 

ΟΙ0104 
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ 
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥΣ I   Α ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 8 ΜΠΟΪΚΟΣ ΣΠ. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Εισαγωγικές έννοιες (κεφ. 1 Τ, 1 Η) 
· Συναρτήσεις και συνέχεια συναρτήσεων (κεφ. 2 και 4 Τ, 1 και 4 Η) 
· Ακολουθίες (κεφ. 5 Τ, 3 Η) 
· Μαθηματικά χρηματοδότησης (κεφ. 6 Τ, 3 Η) 
· Παράγωγοι μιας μεταβλητής (κεφ. 7 Τ, 5 Η) 
· Θεωρήματα και σειρές Taylor (κεφ. 9 T, 5 H) 
· Ακρότατα συναρτήσεων μιας μεταβλητής (κεφ. 10 Τ, 6 Η) 
· Οικονομικές εφαρμογές παραγώγων (κεφ. 11 Τ, 5 και 6 Η) 
· Αόριστο ολοκλήρωμα (κεφ. 12 Τ, 16 Η) 
· Ορισμένο ολοκλήρωμα (κεφ. 14 Τ, 16 Η) 
· Οικονομικές εφαρμογές ορισμένου ολοκληρώματος (κεφ. 15 Τ, 16 Η) 
· Άλγεβρα μητρών (κεφ. 16 Τ, 8 και 9 Η) 
· Διανύσματα και διανυσματικοί χώροι (κεφ. 17 Τ, 10 Η) 
· Συστήματα γραμμικών εξισώσεων (κεφ. 18 Τ, 7 Η) 
· Παράγωγοι συναρτήσεων πολλών μεταβλητών (κεφ. 21 Τ, 11 Η) 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Στα Μαθηματικά για Οικονομολόγους Ι παρουσιάζονται όλα εκείνα τα εργαλεία της μαθηματικής 
επιστήμης ώστε αφενός να μπορούν οι φοιτητές να συνεχίσουν σε πιο προχωρημένες μαθηματικές 
έννοιες στα Μαθηματικά για Οικονομολόγους ΙΙ και αφετέρου να έχουν τις βάσεις ώστε να 
παρακολουθήσουν και να επεξεργαστούν θέματα της οικονομικής επιστήμης που εμπίπτουν σε 
μαθήματα όπως Μικροοικονομική και Μακροοικονομική θεωρία καθώς και Οικονομετρία. Πιο 
συγκεκριμένα στο μάθημα θα αναλυθούν τα εξής θέματα: θεωρίες συνόλων, κυρτά σύνολα, 
ιδιότητες πραγματικών αριθμών, θεμελίωση πραγματικών συναρτήσεων, συνέχεια συναρτήσεων,  
ακολουθίες, έννοιες των μαθηματικών χρηματοδότησης, παράγωγοι και ακρότατα συναρτήσεων 
μιας μεταβλητής, θεωρήματα συναρτήσεων  μιας μεταβλητής, σειρές Taylor, εφαρμογές 
παραγώγων συναρτήσεων μιας μεταβλητής στα οικονομικά, αόριστο ολοκλήρωμα, ορισμένο 
ολοκλήρωμα και εφαρμογές ολοκληρωμάτων στα οικονομικά. Επιπλέον στο μάθημα θα καλυφθεί η 
άλγεβρα μητρών που περιλαμβάνει πράξεις με μήτρες, αναστροφή μήτρας, ίχνος μήτρας, 
ορίζουσες και αντίστροφες μήτρες. Θα καλυφθούν επίσης η θεωρία διανυσμάτων και οι 
διανυσματικοί χώροι καθώς και η επίλυση γραμμικών συστημάτων. Τέλος, θα παρουσιαστούν  οι 
συναρτήσεις πολλών μεταβλητών και η παραγώγιση αυτών.  
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος η φοιτήτρια /τής  θα είναι σε θέση να: 

● κατανοεί και να χειρίζεται τα εργαλεία και τις μεθόδους της μαθηματικής ανάλυσης και 
θεωρίας. 

● χρησιμοποίει τις γνώσεις στη μαθηματική επιστήμη ώστε να κατανοεί, επεξεργάζεται και 
να αναλύει προβλήματα της οικονομικής επιστήμης.   

●  

Γενικές Ικανότητες  

● Αυτόνομη εργασία.  
● Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης.  
● Λήψη αποφάσεων. 
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Κωδικός Τίτλος Ομάδα Εξάμηνο Τύπος Περ ECTS Διδάσκοντες 

ΟΙ0203 
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΓΙΑ 
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥΣ I   Α ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 8 

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

Περιγραφική Στατιστική 
 Μεταβλητές και Μετρήσεις . Διακριτές Κατανομές Συχνοτήτων.  Απόλυτη και 

Σχετική Συχνότητα. Συνεχείς Κατανομές Συχνοτήτων – Ιστογράμματα. 5 Αθροιστικές 
Κατανομές Συχνοτήτων. Μέτρα Θέσης (ή Κεντρικής Τάσης).Μέτρα Απόκλισης.
Άλλες Παράμετροι Κατανομών Συχνοτήτων. Διδιάστατες Κατανομές Συχνοτήτων. 
Μέτρα Συσχέτισης. Σχέσεις Εξάρτησης – Παλινδρόμηση 

Βασικές Αρχές της Θεωρίας Πιθανοτήτων 
 Βασικές Έννοιες: Τυχαία πειράματα – Δειγματοχώροι – Ενδεχόμενα  Ορισμός της 

Πιθανότητας.Βασικές Αρχές Απαρίθμησης.Δεσμευμένες Πιθανότητες.
 Πολλαπλασιαστικός Κανόνας Πιθανοτήτων.Ανεξάρτητα Ενδεχόμενα. Νόμος του 
Bayes – Υποκειμενικές Πιθανότητες 

Τυχαίες Μεταβλητές και Κατανομές 
 Τυχαίες Μεταβλητές. Διακριτές Κατανομές(Διωνυμική - Υπεργεωμετρική - Poisson ) 

Συνεχείς Κατανομές(Κανονική) 
Παράμετροι Κατανομών 

 Παράμετροι Θέσεων: Μέση τιμή, Διάμεσος, Επικρατούσα τιμή. Παράμετροι 
Απόκλισης: Διακύμανση ή Διασπορά. Τυπική απόκλιση. 

 Κοινές Κατανομές και Διάφορες Προτάσεις γύρω από τη Μέση Τιμή και Διακύμανση 
 Από κοινού συνάρτηση κατανομής και πυκνότητα  πιθανότητας. Περιθώρια 

συνάρτηση κατανομής  και πυκνότητα πιθανότητας. Ανεξάρτητες τ.μ.. 
Συνδιακύμανση και Συσχέτιση 

 Στατιστικές Έρευνες – Δειγματοληψίες – Κανονική Προσέγγιση 
 Στατιστικές Έρευνες – ΔειγματοληψίεςΝόμος των Μεγάλων Αριθμών. Κεντρικό 

Οριακά θεωρήματα. 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Ο κύριος σκοπός της σειράς των μαθημάτων είναι να αναπτυχθούν οι πλέον σύγχρονες  και 

απαραίτητες μέθοδοι της στατιστικής με εφαρμογές . Να προσφέρεται η βασική  στατιστική .  

Βασικά θέματα και έννοιες  της στατιστικής , όπως περιγραφική στατιστική , πληθυσμός και δείγμα, 

Βασικές Αρχές  Πιθανοτήτων, Κατανομές, παράμετροι κατανομών. Κατανομή Δείγματος και  

Κανονική Προσέγγιση .  

Στοιχειώδεις γνώσεις λογισμού απαιτούνται.  Οι φοιτητές οφείλουν να γνωρίζουν πώς να 

αναλύουν,  να υπολογίζουν , και να παρουσιάζουν δεδομένα  . Πρέπει να διακρίνουν έννοιες 

μεταξύ δείγματος και πληθυσμού , καθώς και άλλα θεωρητικά χαρακτηριστικά από τα αντίστοιχα 

εμπειρικά. Επίσης πρέπει να γνωρίζουν βασικές αρχές των πιθανοτήτων και να καταλαβαίνουν τι 

είναι τυχαία μεταβλητή και τι η κατανομη της.   

Γενικές Ικανότητες 

● Αυτόνομη εργασία  
● Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
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 Κωδικός Τίτλος Ομάδα Εξάμηνο 
Τύπος 
Περ ECTS Διδάσκοντες 

ΞΓ0101 

ΑΓΓΛΙΚΑ I: 
Ανάπτυξη 
ακαδημαϊκού 
λεξιλογίου και 
δεξιοτήτων 
κατανόησης 
ακαδημαϊκών 
κειμένων ΑΓΓΛΙΚΑ Α 

ΞΕΝΗ 
ΓΛΩΣΣΑ 3,5 

ΚΑΡΑΓΚΕΒΡΕΚΗ 
ΜΕΡΣΙΝΗ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση με την ιδιαίτερη μορφή γραπτών οικονομικών κειμένων (δηλ. 

άρθρων από οικονομικές εφημερίδες/περιοδικά, αποσπασμάτων από βιβλία οικονομικών, κειμένων στο 

διαδίκτυο οικονομικού περιεχομένου, άρθρων σε επιστημονικά περιοδικά, διαφημιστικών κειμένων 

οικονομικού χαρακτήρα) και της οικονομικής ορολογίας που εμπεριέχουν όπως και των γραφημάτων 

που τα συνοδεύουν. Η εξοικείωση αυτή αποσκοπεί στην ανάπτυξη των κατάλληλων δεξιοτήτων για μία 

επιτυχή επικοινωνία στο εξειδικευμένο αντικείμενο σπουδών των φοιτητών. Η ύλη είναι διαμορφωμένη 

ως εξής: 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

- Eξοικείωση με διαφορετικά είδη γραπτών οικονομικών κειμένων και της ιδιαίτερης μορφής που τα 

χαρακτηρίζει για ανάπτυξη κατάλληλων δεξιοτήτων για επιτυχή επικοινωνία στο εξειδικευμένο 

αντικείμενο σπουδών 

- Eξοικείωση με τις γραφικές παραστάσεις που συνοδεύουν τα κείμενα και ανάπτυξη δεξιοτήτων για την 

συγγραφή μικρών κειμένων που τις επεξηγούν 

- Eξοικείωση με την οικονομική ορολογία που εμπεριέχεται στα υπό ανάλυση κείμενα και περαιτέρω 

εξάσκηση με κατάλληλες ασκήσεις 

- Ανάπτυξη κριτικής σκέψεως και όχι μία απλή ανάλυση περιεχομένου 

- Ανάπτυξη κατάλληλων τεχνικών αναγνωστικής κατανόησης για την πληρέστερη κατανόηση οικονομικών 

κειμένων. 

Γενικές Ικανότητες 

- Ομαδική εργασία 

- Αυτόνομη εργασία 

- Αναζήτηση, ανάλυση πληροφοριών με χρήση πηγών 

- Ανάπτυξη κριτικής σκέψης 

- Ανάπτυξη ικανότητας διαχείρισης χρόνου και φόρτου εργασίας 
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Κωδικός Τίτλος Ομάδα Εξάμηνο Τύπος Περ ECTS Διδάσκοντες 

ΞΓ0201 ΓΑΛΛΙΚΑ I ΓΑΛΛΙΚΑ Α 
ΞΕΝΗ 
ΓΛΩΣΣΑ 3,5 

DONATI-
ΚΑΜΟΥ 
ΜΑΝΤΛΕΝ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Παραγωγή διδακτικού υλικού διαμορφωμένο για τις γενικές ανάγκες του φοιτητή. Το διδακτικό 
αυτό υλικό αποτελείται από: 

● Γραπτό υλικό (corpus écrit) δομημένο σε 9 θεματικές ενότητες που αναφέρονται σε  
βασικές περιστάσεις της καθημερινής και επαγγελματικής ζωής με:  
- Κείμενα, έγγραφα, διάλογοι κλπ., τα οποία συνοδεύονται με μια τυπολογία ασκήσεων 

που ποικίλει ανάλογα με το υπό εξέταση κείμενο : -γενική και ειδική κατανόηση 
κειμένων, ανοικτές η κλειστές ερωτήσεις, διαμόρφωση πινάκων (ρήματα, ουσιαστικά, 
αριθμοί κλπ.), εντοπισμός λέξεων-κλειδιών, αντιστοίχηση προτάσεων ή λέξεων, 
συμπλήρωση κειμένων με λέξεις, ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών, τοποθέτηση λέξεων 
ή προτάσεων σε σωστή σειρά, απάντηση ερωτήσεων σωστό/λάθος κλπ.  

- Οι δραστηριότητες/ασκήσεις ακολουθούν τις ενότητες του γραπτού διδακτικού υλικού. 
● Ένα σχετικό δίγλωσσο λεξιλόγιο που συνοδεύει κάθε ενότητα του μαθήματος.  
● Ένα γραμματικό υπόμνημα (memento grammatical), το οποίο αποτελείται από κανόνες  

και διαδραστικές  ασκήσεις διαφορών βασικών γραμματικών φαινομένων. 
● Προφορικό υλικό (corpus oral) που αποτελείται από διάφορες ιστοσελίδες με 

διαδραστικές ασκήσεις. Το προφορικό αυτό υλικό συνοδεύει τις 9 ενότητες του γραπτού 
υλικού.   

● Μια ενδεικτική ηλεκτρονική και έντυπη βιβλιογραφία (βιβλία γραμματικής, δίγλωσσα 
λεξικά κλπ.). 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Στο τέλος του εξαμήνου, μετά από συστηματική παρακολούθηση του μαθήματος, θα έχει     

επιτευχθεί σύγκλιση των επιπέδων του ετερογενούς κοινού και οι φοιτητές/τριες: 

● Θα έχουν αφομοιώσει τη βασική δομή της γαλλικής γραμματικής (ουσιαστικά, ρήματα, 
επίθετα, χρόνοι κλπ.) - Γραμματικοί στόχοι 

● Θα μπορούν να αντιδρούν γραπτά και προφορικά σε βασικές περιστάσεις της καθημερινής 
και επαγγελματικής ζωής. Θα ξέρουν να συστήνονται, να ανοίγουν τραπεζικό λογαριασμό, 
να κατανοούν ένα δρομολόγιο ή μικρές αγγελίες, να συμπληρώνουν διάφορα έντυπα 
(εγγραφή, δήλωση κλοπής κλπ.) Γλωσσικοί και επικοινωνιακοί στόχοι 

● Θα έχουν ενισχύσει την αυτονομία τους στην εκμάθηση της γαλλικής γλώσσας κάνοντας, 
μεταξύ άλλων, διαδραστικές ασκήσεις στο διαδίκτυο - Στόχοι αυτονόμησης 

 

Γενικές Ικανότητες 

● Ανάπτυξη δεξιοτήτων κατανόησης και παραγωγής γραπτού και προφορικού λόγου 

● Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών με τη χρήση Τ.Π.Ε  

● Αυτό -εκμάθηση της γλώσσας με τη χρήση Τ.Π.Ε   

● Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 

● Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 
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Κωδικός Τίτλος Ομάδα Εξάμηνο 
Τύπος 
Περ ECTS Διδάσκοντες 

ΞΓ0301 ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ I ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ Α 
ΞΕΝΗ 
ΓΛΩΣΣΑ 3,5 

ΣΤΡΑΝΤΖΟΥ 
ΕΛΕΝΑ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Στόχος του μαθήματος είναι η διδασκαλία της γερμανικής γλώσσας σε αρχάριο επίπεδο, ενώ 

παράλληλα επιδιώκεται η επαφή των φοιτητών με τον γερμανικό πολιτισμό. 

Στο επίπεδο αυτό η διδασκαλία επικεντρώνεται στην απόκτηση του στοιχειώδους λεξιλογίου που 

χρειάζεται ο φοιτητής, προκειμένου να μπορεί να επικοινωνήσει σε απλές καθημερινές 

καταστάσεις σε μια γερμανόφωνη χώρα (π.χ. να μπορεί να συστηθεί, να πάρει πληροφορίες για 

κατευθύνσεις, να ψωνίσει, να πάρει μέσα μεταφοράς κ.α.). Επίσης επιδιώκεται η εξοικείωση του 

φοιτητή με τα βασικά γραμματικά φαινόμενα και τις συντακτικές δομές της γερμανικής γλώσσας. 

Προάγεται κυρίως η παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου σε αρχάριο επίπεδο μέσα από 

καθοδηγούμενες ασκήσεις, η ανάπτυξη της ακουστικής αντίληψης και η γενική κατανόηση απλών 

καθημερινών κειμένων και διαλόγων.  

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές αναμένεται: 

- να έχουν αναπτύξει ικανότητες κατανόησης γραπτού και προφορικού λόγου. 

- να αναγνωρίζουν και να αναλύουν απλές μορφοσυντακτικές δομές.   

- να συνθέτουν και να παραγάγουν νέο γραπτό και προφορικό λόγο σε αρχάριο επίπεδο.  

- να έχουν αποκτήσει νέα γνώση και ικανότητες στις 4 δεξιότητες (γραφή, ομιλία, ανάγνωση, 

ακουστική αντίληψη).   

- να αναπτύξουν ικανότητες δια βίου μάθησης.  

 

Γενικές Ικανότητες 

- λήψη αποφάσεων 

- αυτόνομη εργασία 

- ομαδική εργασία 

- σεβασμός στην διαφορετικότητα 
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Κωδικός Τίτλος Ομάδα Εξάμηνο 
Τύπος 
Περ ECTS Διδάσκοντες 

ΞΓ0902 ΙΤΑΛΙΚΑ I ΙΤΑΛΙΚΑ Α 
ΞΕΝΗ 
ΓΛΩΣΣΑ 3,5 

VANNINI 
SIMONA 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Διδασκαλία της δομής της γλώσσας με έμφαση στα γραμματικά φαινόμενα τα οποία οι φοιτητές 
δεν χειρίζονται σωστά.  Γίνεται χρήση κειμένων ειδικά διαμορφωμένων για το σκοπό αυτό, με 
γενικό περιεχόμενο. 
   Άσκηση των τεσσάρων βασικών δεξιοτήτων επικοινωνίας που περιλαμβάνουν: 

• Ανάλυση γλωσσικών φαινομένων και ολλαπλές ασκήσεις και εξάσκηση σε αυτά. 
• Ασκήσεις ανάγνωσης και κατανόησης κειμένων (reading comprehension). 
• Ακουστικές ασκήσεις και κανόνες προφοράς  (listening comprehension). 
•             Εξάσκηση στη χρήση του προφορικού λόγου με συζήτηση βασισμένη στα θέματα 

των κειμένων που αναλύθηκαν (speaking). Επίσης, χαιρετισμοί για αυτο-
παρουσίαση, επίσκεψη στην αγορά, έκφραση προτιμήσεων, αναζήτηση 
πληροφοριών, κλπ  

• Γραπτές ασκήσεις για την εμπέδωση του νέου λεξιλογίου, σύνθεση γραπτού λόγου 
σε επίπεδο προτάσεων και παραγράφων, π.χ. περιγραφες, συντομα γραμματα, 
κλπ.  (writing). 

• πολλαπλές ασκήσεις και εξάσκηση σε αυτά 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο/η φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να: 
·         Διαβάζει και να κατανοεί απλά κείμενα γενικού περιεχομένου και να απαντά σε ερωτήσεις 
κατανόησης. 
·         Ακούει και να κατανοεί την καθημερινή ομιλούμενη γλώσσα. 
·         Εκφράζεται προφορικά με σωστό και κατανοητό τρόπο και να συνομιλεί γύρω από απλά 
καθημερινά θέματα. 
·         Χειρίζεται σωστά τον γραπτό λόγο στην ιταλική γλώσσα, συντάσσοντας απλά κείμενα σε 
επίπεδο προτάσεων και παραγράφων.   
  

Γενικές Ικανότητες 

-Εργασία σε διεθνές περιβάλλον.  
- Λήψη αποφάσεων 
- Αυτόνομη εργασία 
- Παραγωγή σωστής και δομημένης έκφρασης  στην ιταλική γλώσσα. 
-Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
-Σεβασμός στην πολυπολιτισμικότητα  
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Β ΕΞΑΜΗΝΟ 

Κωδικός Τίτλος Ομάδα Εξάμηνο Τύπος Περ ECTS Διδάσκοντες 

ΟΙ0201 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ 
ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ   Β ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 8 

ΖΗΚΟΣ-
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν.  Κόστος ζωής.  Παραγωγή και οικονομική μεγέθυνση. Ανεργία. 

Αποταμίευση. Επένδυση και το χρηματοπιστωτικό σύστημα.  Χρήμα. Χρήμα και Πληθωρισμός. 

Συνολική ζήτηση, συνολική προσφορά και αποτελεσματικότητα μακροοικονομικής πολιτικής. 

Βραχυχρόνια σχέση πληθωρισμού και ανεργίας. 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

 Το μάθημα έχει στόχο να: 

1. προετοιμάσει τους φοιτητές στις βασικές αρχές της μακροοικονομικής έτσι ώστε να 
μπορούν να αναλύσουν προβλήματα σε βασικά θεματικά πεδία χρησιμοποιώντας 
αντίστοιχα εργαλεία 

2. κατανοήσουν τις βασικές αρχές με τη χρήση γραφικών και απλών μαθηματικών 
τεχνικών  

 

 

Γενικές Ικανότητες 

● Αυτόνομη εργασία  
● Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
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Κωδικός Τίτλος Ομάδα Εξάμηνο Τύπος Περ ECTS Διδάσκοντες 

ΟΙ0204 
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ 
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥΣ II   Β ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 8 

ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ 
ΘΕΟΛΟΓΟΣ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Τα θέματα που θα αναπτυχθούν κατά τη διάρκεια των παραδόσεων περιλαμβάνονται στις 
ακόλουθες ενότητες: 

● Ιδιοτιμές και ιδιοδιανύσματα μήτρας 
● Διαγωνοποίηση μήτρας  
● Αλυσίδες Markov 
● Cholesky decomposition - QR decomposition 
● Τετραγωνικές μορφές - Οριστικότητα μητρών 
● Συναρτήσεις πολλών μεταβλητών 
● Μερικές Παράγωγοι. Διαφορισιμότητα 
● Πεπλεγμένες συναρτήσεις 
● Συγκριτική στατική ανάλυση  
● Μη δεσμευμένη βελτιστοποίηση.  
● Δεσμευμένη βελτιστοποίηση με ισοτικούς περιορισμούς 
● Γραμμικές διαφορικές εξισώσεις 
● Συστήματα γραμμικών διαφορικών εξισώσεων 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Στόχος του μαθήματος είναι να δώσει στους φοιτητές τη δυνατότητα να εμβαθύνουν και να συμπληρώσουν 

βασικές μαθηματικές γνώσεις (συνέχεια εκείνων που έχουν από τη φοίτησή τους στο Λύκειο και από τα 

«Μαθηματικά για Οικονομολόγους I») και κυρίως να κατανοήσουν μαθηματικές μεθόδους που 

χρησιμοποιούνται στην οικονομική επιστήμη, καθώς και τον τρόπο εφαρμογής τους στην ανάλυση 

οικονομικών προβλημάτων. 

 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο/η φοιτητής/τήτρια  θα είναι σε θέση να: 

● Κατανοήσει και αναλύσει οικονομικά προβλήματα με την χρήση των κατάλληλων μαθηματικών 
εργαλείων, 

● Καταλαβαίνει ποσοτικές αναλύσεις που δημοσιεύονται σε εφημερίδες και περιοδικά, 
● Καταλαβαίνει τις μαθηματικές  μεθοδολογίες που είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη των βασικών 

οικονομικών θεωριών, 
● Μελετάει διεξοδικά οικονομικά θέματα έχοντας τις απαραίτητες αναλυτικές δεξιότητες, 
● Εφαρμόζει μαθηματικούς αλγόριθμους για την ανάλυση οικονομικών προβλημάτων.  

Γενικές Ικανότητες 

● Αυτόνομη εργασία  
● Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
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Κωδικός Τίτλος Ομάδα Εξάμηνο Τύπος Περ ECTS Διδάσκοντες 

ΟΙ0304 
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΓΙΑ 
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥΣ II   Β ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 8 

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Στατιστικές Έρευνες – Δειγματοληψίες – Στατιστικές Έρευνες – Δειγματοληψίες Στατιστική 

Συμπερασματολογία. Βασικές Έννοιες Σημαντικές Στατιστικές Συναρτήσεις. Δειγματοληπτικές 

Κατανομές. Ανακεφαλαίωση Μερικών Σπουδαίων Συμπερασμάτων Σημειοεκτιμητική Αμερόληπτοι 

Εκτιμητές – Αποδοτικοί Εκτιμητές.Συνεπείς Εκτιμητές. Μέθοδος των Ελαχίστων 

Τετραγώνων.Εκτιμητές Μέγιστης Πιθανοφάνειας Εκτίμηση με Διαστήματα Εμπιστοσύνης 

Συμμετρικά Διαστήματα Εμπιστοσύνης για τη Μέση Τιμή  μ . Συμμετρικά Διαστήματα Εμπιστοσύνης 

για τη Διαφορά των Μέσων  δύο Πληθυσμών Έλεγχοι Υποθέσεων Έλεγχοι για τη Μέση Τιμή  

.Έλεγχοι για τη Διακύμανση   . Έλεγχοι για τη Μέση Τιμή μη Κανονικού Πληθυσμού.Έλεγχοι για τη 

Διαφορά των Μέσων Δύο Πληθυσμών Ανάλυση Κατηγοροποιημένων Δεδομένων X2 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Περιγραφή  

Ο κύριος σκοπός της σειράς των μαθημάτων είναι να αναπτυχθούν οι πλέον σύγχρονες  και 

απαραίτητες μέθοδοι της στατιστικής με εφαρμογές .  Οι φοιτητές πρέπει να γνωρίζουν πώς να 

διατυπώνουν και να λύνουν βασικά προβλήματα στην στατιστική, όπως εκτίμηση παραμέτρων, 

έλεγχοι υποθέσεων, ανάλυση κατηγοριοποιημένων δεδομένων κτλ. Ένας από τους κυριότερους 

σκοπούς είναι να προετοιμάσει τους φοιτητές για τα μαθήματα της Οικονομετρίας.  

Στα μαθήματα αποφεύγονται αποδείξεις και άλλες αυστηρές  μαθηματικές διατυπώσεις .  

Κύρια δίνεται έμφαση με τι τρόπους εφαρμόζεται η θεωρία .  

 

Γενικές Ικανότητες 

● Αυτόνομη εργασία  
● Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
 

 

 

 

 

 



38 
 

 

Κωδικός Τίτλος Ομάδα Εξάμηνο Τύπος Περ ECTS Διδάσκοντες 

ΟΙ0202 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ I   Β ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 7 
ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ 
ΘΕΟΦΑΝΗΣ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Ο στόχος του μαθήματος είναι να εξοικειωθεί ο φοιτητής σε εισαγωγικό επίπεδο με τα θέματα που 
πραγματεύεται η επιστήμη της λογιστικής.  
Περίγραμμα εισηγήσεων 
Εισαγωγή στη Λογιστική 
- Βασικές Λογιστικές Καταστάσεις 
- Ονομασία και Περιεχόμενο Λογαριασμών 
- Λειτουργία των Λογαριασμών (Διπλογραφικό Σύστημα) 
- Καταχώρηση Λογιστικών Γεγονότων 
- Προσδιορισμός Αποτελέσματος Περιόδου 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Το μάθημα αποσκοπεί στην εξοικείωση των φοιτητών με τις βασικές έννοιες της 

χρηματοοικονομικής λογιστικής.  

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα έχει αποκτήσει: 

● Συνεπή και συνεκτική γνώση της λογιστικής ορολογίας 

● Ικανότητα χρήσης οικονομικής συλλογιστικής για τη διαμόρφωση και την αξιολόγηση 
οικονομικών συμβουλών χρηματοοικονομικής λογιστικής 

● Ικανότητα αποτελεσματικής οργάνωσης, παρουσίασης και ανάλυσης δεδομένων 
χρηματοοικονομικής λογιστικής 

● Ικανότητα αποτελεσματικής επικοινωνίας και επεξήγησης οικονομικών επιχειρημάτων 
σχετικά με τη χρηματοοικονομική λογιστική τόσο σε άτομα με γνώση του αντικειμένου όσο 
και σε μη ειδικούς.  

● Ικανότητα στρατηγικής και κριτικής σκέψης για μια σειρά θεμάτων χρηματοοικονομικής 
λογιστικής 

● Ικανότητα ανάδειξης και διερεύνησης ενός συγκεκριμένου θέματος στην 
χρηματοοικονομική λογιστική 

● Ικανότητα παραγωγής αυτόνομης εργασίας 

 

Γενικές Ικανότητες 

Το μάθημα αποσκοπεί στο ν’ αποκτήσει ο πτυχιούχος τις ακόλουθες γενικές ικανότητες: 

- Αυτόνομη εργασία 

- Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 

- Ομαδική εργασία 

- Λήψη αποφάσεων 
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Κωδικός Τίτλος Ομάδα Εξάμηνο Τύπος Περ ECTS Διδάσκοντες 

ΞΓ0102 

ΑΓΓΛΙΚΑ II: Ανάπτυξη 
γραπτού λόγου στην 
Αγγλική για 
ακαδημαϊκούς 
σκοπούς ΑΓΓΛΙΚΑ Β 

ΞΕΝΗ 
ΓΛΩΣΣΑ 3,5 

ΚΑΡΑΓΚΕΒΡΕΚΗ 
ΜΕΡΣΙΝΗ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Στόχος του μαθήματος είναι η ανάπτυξη δεξιοτήτων του γραπτού λόγου των σπουδαστών 

του τμήματος, όπως σύνταξη περιλήψεων, αναφορών, κειμένων με επιχειρηματολογία, με 

την επεξεργασία διαφορετικών ειδών γραπτών κειμένων ποικίλης θεματολογίας. Ανάμεσα 

στα κειμενικά είδη περιλαμβάνονται επιστημονικά και ερευνητικά άρθρα, εγχειρίδια, κ.λπ., 

ενώ κάποια από τα θέματα που πραγματεύεται το μάθημα είναι: ανώτατη εκπαίδευση, 

οικονομική κρίση, ελεύθερη οικονομία, δημογραφικές τάσεις, Ευρωπαϊκή Ένωση, 

συνθήκες απασχόλησης, πολυγλωσσία, παγκοσμιοποίηση. 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

- Ανάπτυξη δεξιοτήτων για την παραγωγή εύρους γραπτών ακαδημαϊκών κειμένων όπως η σύνταξη 

περίληψης, η συμπλήρωση γραφικών αναπαραστάσεων και η συγγραφή παραγράφων που 

βασίζονται στο περιεχόμενό τους, η σύνθεση κειμένου με χρήση πηγών, η σύνθεση βιβλιογραφίας, 

η ερευνητική έκθεση βασισμένη σε ερωτηματολόγιο, η ανασκόπηση και αξιολόγηση 

επιχειρημάτων.  

- Ανάπτυξη κατάλληλων στρατηγικών κριτικής σκέψης και στρατηγικών που αφορούν όχι μόνο στο 

τελικό έργο αλλά επίσης στη διαδικασία παραγωγής του 

- Ανάπτυξη στρατηγικών που αποβλέπουν στην αυτοαξιολόγηση της μάθησης. 

Γενικές Ικανότητες 

- Αυτόνομη εργασία 

- Αναζήτηση, ανάλυση, σύνθεση πληροφοριών με χρήση πηγών 

- Ανάπτυξη κριτικής σκέψης 

- Ανάπτυξη ικανότητας διαχείρισης χρόνου και φόρτου εργασίας 

- Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψη 
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Κωδικός Τίτλος Ομάδα Εξάμηνο Τύπος Περ ECTS Διδάσκοντες 

ΞΓ0202 ΓΑΛΛΙΚΑ II ΓΑΛΛΙΚΑ Β 
ΞΕΝΗ 
ΓΛΩΣΣΑ 3,5 

DONATI-
ΚΑΜΟΥ 
ΜΑΝΤΛΕΝ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Παραγωγή διδακτικού υλικού προσαρμοσμένο στις ειδικές ανάγκες του φοιτητή. 
        Το διδακτικό αυτό υλικό αποτελείται από: 

● Γραπτό υλικό (corpus écrit) δομημένο με 3  μεγάλες  θεματικές ενότητες με εισαγωγικά 
κείμενα σε Γαλλικά για Ειδικούς και Ακαδημαϊκούς Σκοπούς.  
- Κείμενα, έγγραφα, τα οποία συνοδεύονται με μια τυπολογία ασκήσεων που ποικίλει 

ανάλογα με το υπό εξέταση κείμενο/έγγραφο : -γενική και ειδική κατανόηση κειμένων, 
ανοικτές η κλειστές ερωτήσεις, διαμόρφωση πινάκων (ρήματα, ουσιαστικά, αριθμοί), 
εντοπισμός λέξεων-κλειδιών, αντιστοίχηση προτάσεων η λέξεων, συμπλήρωση 
κειμένων με λέξεις, ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών, τοποθέτηση λέξεων ή προτάσεων 
σε σωστή σειρά, απάντηση ερωτήσεων σωστό/λάθος κλπ.  

- Οι δραστηριότητες/ασκήσεις ακολουθούν τις ενότητες του γραπτού διδακτικού υλικού. 
● Ένα δίγλωσσο ειδικό ακαδημαϊκό λεξιλόγιο, που συνοδεύει κάθε ενότητα του μαθήματος. 
● Ένα γραμματικό υπόμνημα (memento grammatical), το οποίο αποτελείται από κανόνες  

και διαδραστικές ασκήσεις διαφορών βασικών γραμματικών φαινομένων. 
● Μια ενδεικτική γενική και ειδική ηλεκτρονική και μια σύντομη έντυπη βιβλιογραφία. 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

 Στο τέλος του εξάμηνου, μετά από συστηματική παρακολούθηση του μαθήματος, οι 

φοιτητές/τριες:  

● Θα έχουν επεκτείνει τις γνώσεις τους στη γραμματική της γαλλικής γλώσσας - Δομή της 
γλώσσας - Γραμματικοί στόχοι  

● Θα μπορούν να εντοπίζουν, να κατανοούν και να παράγουν γραπτές ή προφορικές 
πληροφορίες σχετικές με το αντικείμενο της επιστήμης τους - Ακαδημαϊκοί στόχοι 

● Θα έχουν εμπλουτίσει τη γλώσσα με ειδικό λεξιλόγιο, ανάλογα με το αντικείμενο της 
επιστήμης τους - Γλωσσικοί στόχοι 

● Θα έχουν ενισχύσει την αυτονομία τους στη γλώσσα κάνοντας διαδραστικές ασκήσεις και 
αναζητώντας περαιτέρω πληροφορίες στο διαδίκτυο - Στόχοι αυτονόμησης 

 

Γενικές Ικανότητες 

● Ανάπτυξη δεξιοτήτων κατανόησης και παραγωγής γραπτού και προφορικού λόγου 

● Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών με τη χρήση Τ.Π.Ε  

● Αυτό -εκμάθηση της γλώσσας με τη χρήση Τ.Π.Ε   

● Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  

● Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 
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Κωδικός Τίτλος Ομάδα Εξάμηνο Τύπος Περ ECTS Διδάσκοντες 

ΞΓ0302 ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ II ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ Β 
ΞΕΝΗ 
ΓΛΩΣΣΑ 3,5 

ΣΤΡΑΝΤΖΟΥ 
ΕΛΕΝΑ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Στόχος του μαθήματος είναι η διδασκαλία της γερμανικής γλώσσας σε βασικό επίπεδο, ενώ 

παράλληλα επιδιώκεται η επαφή των φοιτητών με τον γερμανικό πολιτισμό. 

Στο επίπεδο αυτό η διδασκαλία επικεντρώνεται στην απόκτηση  λεξιλογίου που χρειάζεται ο 

φοιτητής, προκειμένου να μπορεί να επικοινωνήσει σε καθημερινές καταστάσεις σε μια 

γερμανόφωνη χώρα (π.χ. εύρεση σπιτιού, διάλογος σε τράπεζα, στο γιατρό, σε ταξιδιωτικό 

γραφείο, σε εταιρείες). Επίσης επιδιώκεται η εξοικείωση του φοιτητή με τα γραμματικά φαινόμενα 

και τις συντακτικές δομές της γερμανικής γλώσσας σε βασικό επίπεδο. Προάγεται κυρίως η 

παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου μέσα από καθοδηγούμενες ασκήσεις (π.χ. σύνθεση ενός 

ανεπίσημου mail, πώς να αποδέχεται ή να απορρίπτει κανείς κάποια πρόταση και να προτείνει ο 

ίδιος κάτι), η ανάπτυξη της ακουστικής αντίληψης και η γενική κατανόηση  καθημερινών κειμένων 

και διαλόγων.  

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές αναμένεται: 
- να έχουν αναπτύξει ικανότητες κατανόησης γραπτού και προφορικού λόγου. 
- να αναγνωρίζουν και να αναλύουν μορφοσυντακτικές δομές στο βασικό επίπεδο.   
- να συνθέτουν και να παραγάγουν νέο γραπτό και προφορικό λόγο σε βασικό επίπεδο.  
- να έχουν αποκτήσει νέα γνώση και ικανότητες στις 4 δεξιότητες (γραφή, ομιλία, ανάγνωση, 
ακουστική αντίληψη).   
- να αναπτύξουν ικανότητες δια βίου μάθησης.  
 

Γενικές Ικανότητες 
- λήψη αποφάσεων 
- αυτόνομη εργασία 
- ομαδική εργασία 
- σεβασμός στην διαφορετικότητα 
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Κωδικός Τίτλος Ομάδα Εξάμηνο Τύπος Περ ECTS Διδάσκοντες 

ΞΓ0903 ΙΤΑΛΙΚΑ II ΙΤΑΛΙΚΑ Β 
ΞΕΝΗ 
ΓΛΩΣΣΑ 3,5 

VANNINI 
SIMONA 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Διδασκαλία της δομής της γλώσσας με έμφαση στα γραμματικά φαινόμενα τα οποία οι φοιτητές 
δεν χειρίζονται σωστά.  Γίνεται χρήση κειμένων ειδικά διαμορφωμένων για το σκοπό αυτό, με 
γενικό, περιεχόμενο. 
   Άσκηση των τεσσάρων βασικών δεξιοτήτων επικοινωνίας που περιλαμβάνουν: 

• Ανάλυση γλωσσικών φαινομένων και πολλαπλές ασκήσεις και εξάσκηση σε αυτά 
(π.χ. να μιλήσουν για το παρελθόν, το μέλλον) . 

• Ασκήσεις ανάγνωσης και κατανόησης κειμένων (reading comprehension). 
• Ακουστικές ασκήσεις (listening comprehension). 
• Εξάσκηση στη χρήση του προφορικού λόγου με συζήτηση βασισμένη στα θέματα 

των κειμένων που αναλύθηκαν, π.χ. να περιγράψουν την οικογένεια ή 
ανθρώπους, να συμφωνήσουν και να διαφωνήσουν, να αποδεχτούν ή να 
αρνηθούν μια πρόσκληση, να αγοράσουν, να εκφέρουν γνώμη  (speaking). 

• Γραπτές ασκήσεις για την εμπέδωση του νέου λεξιλογίου, σύνθεση γραπτού λόγου 
σε επίπεδο προτάσεων και παραγράφων, π.χ. να αποδεχτούν ή να αρνηθούν μια 
πρόσκληση, να δώσουν και να ζητήσουν συμβουλές (writing). 

• πολλαπλές ασκήσεις και εξάσκηση σε αυτά 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο/η φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να: 
·         Διαβάζει και να κατανοεί απλά κείμενα γενικού περιεχομένου και να απαντά σε ερωτήσεις 
κατανόησης. 
·         Ακούει και να κατανοεί την καθημερινή ομιλούμενη γλώσσα. 
·         Εκφράζεται προφορικά με σωστό και κατανοητό τρόπο και να συνομιλεί γύρω από απλά 
καθημερινά θέματα. 
·         Χειρίζεται σωστά τον γραπτό λόγο στην ιταλική γλώσσα, συντάσσοντας απλά κείμενα σε 
επίπεδο προτάσεων και παραγράφων.    
Γενικές Ικανότητες 

-Εργασία σε διεθνές περιβάλλον.  
- Λήψη αποφάσεων 
- Αυτόνομη εργασία 
- Παραγωγή σωστής και δομημένης έκφρασης  στην ιταλική γλώσσα. 
-Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
-Σεβασμός στην πολυπολιτισμικότητα  
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Γ ΕΞΑΜΗΝΟ 

Κωδικός Τίτλος Ομάδα Εξάμηνο Τύπος Περ ECTS Διδάσκοντες 

ΟΙ0301 
ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
I   Γ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 8 

ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΣΤ. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
- Ζήτηση και προσφορά αγαθών.   
- Ισορροπία αγοράς. 
- Καμπύλες αδιαφορίας και εισοδηματικός περιορισμός.  
- Μεγιστοποίηση χρησιμότητας και ελαχιστοποίηση δαπάνης καταναλωτή.  
- Καμπύλες εισοδήματος - κατανάλωσης, καμπύλη Engel και καμπύλη τιμής - κατανάλωσης.  
- Αποτελέσματα υποκατάστασης και εισοδήματος.  
- Συναρτήσεις ζήτησης κατά Marshall και κατά Hicks.  
- Θεωρία παραγωγής.  
- Μεγιστοποίηση προϊόντος, ελαχιστοποίηση κόστους και μεγιστοποίηση κέρδους.  
- Κόστος παραγωγής 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

O βασικός στόχος του μαθήματος «Μικροοικονομική Ι», το οποίο προσφέρεται στους φοιτητές του Γ΄ 

Εξαμήνου, είναι η παρουσίαση και η ανάπτυξη με ακριβή και σύγχρονο τρόπο όλων εκείνων των 

εργαλείων και των αρχών που είναι απαραίτητες για την κατανόηση και την ανάλυση 

μικροοικονομικών προβλημάτων. Προβλημάτων που σχετίζονται με τη συμπεριφορά των δύο 

βασικών οικονομικών μονάδων, του καταναλωτή (νοικοκυριού) και του παραγωγού (επιχείρησης). 

Επιπλέον, το μάθημα αυτό έχει ως σκοπό τη μετάβαση από το εισαγωγικό μάθημα «Εισαγωγή στη 

Μικροοικονομική» προς τη μικροοικονομική θεωρία μέσου επιπέδου, καθώς και από το επίπεδο αυτό 

στην προχωρημένη μικροοικονομική θεωρία. Για τον λόγο αυτό, η προσέγγιση όλων των θεμάτων που 

συζητούνται είναι όχι μόνο διαγραμματική, αλλά και αλγεβρική. 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος η φοιτήτρια/τής  θα είναι σε θέση να: 

● γνωρίζει τη λειτουργία της αγοράς ενός αγαθού και τους μηχανισμούς αποκατάστασης της 
ισορροπίας, 

● χρησιμοποιεί τις ελαστικότητες ζήτησης και να ερμηνεύει τις τιμές τους,  
● χρησιμοποιεί το υπόδειγμα της ανάλυσης της συμπεριφοράς του καταναλωτή και να αναλύει 

το πώς οι καταναλωτές αντιδρούν στις μεταβολές των τιμών των αγαθών και του εισοδήματός 
τους,  

● αναγνωρίζει τις διάφορες κατηγορίες αγαθών που καταναλώνονται, 
● αντιληφθεί τους λόγους που διαφοροποιούν τον τρόπο λειτουργίας μίας παραγωγικής 

μονάδας ανάμεσα στη βραχυχρόνια και τη μακροχρόνια περίοδο, 
● γνωρίζει τους βασικούς μηχανισμούς της παραγωγής και των διαφόρων στοιχείων που 

διαμορφώνουν τα κόστη παραγωγής, 
● κατανοεί τον τρόπο σχηματισμού των αμοιβών των συντελεστών παραγωγής. 

 

Γενικές Ικανότητες 

● Αυτόνομη εργασία.  
● Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης. 
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Κωδικός Τίτλος Ομάδα Εξάμηνο Τύπος Περ ECTS Διδάσκοντες 

ΟΙ0302 
ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
I   Γ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 8 

ΚΑΡΦΑΚΗΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
● Σκοπός και έννοιες μακροοικονομικής. Μακροοικονομική λογιστική ανοικτής οικονομίας 

Ενδοχρονική θεωρία προσφοράς εργασίας, αγορά εργασίας, φυσικό ποσοστό ανεργίας 
● Διαχρονική θεωρία κατανάλωσης και ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών 
● Αποταμίευση και επένδυση στην παγκόσμια οικονομία και σε μικρές ανοικτές οικονομίες  
● Αγορά χρήματος και προσδιορισμός επιτοκίων 
● Χρήμα και πληθωρισμός 
● Κλασικό υπόδειγμα γενικής ισορροπίας 
● Κεϋνσιανό μοντέλο IS-LM 
● Σύγχρονο μακροοικονομικό μοντέλο εισοδήματος και πληθωρισμού 
● Συνολική ζήτηση και συνολική προσφορά 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

 Αυτό το μάθημα έχει ως στόχο να σας βοηθήσει να κατανοήσετε βασικά θέματα της σύγχρονης 
μακροοικονομικής από μια παγκόσμια προσέγγιση η οποία μελετάει έναν κόσμο αλληλένδετων 
οικονομιών, χρησιμοποιώντας γραφική ανάλυση και στοιχειώδη άλγεβρα. Η ύλη χωρίζεται σε δύο 
ενότητες. Στην πρώτη ενότητα θα εξηγήσουμε έννοιες και σχέσεις της μακροοικονομικής, θα 
αναλύσουμε την ενδοχρονική θεωρία της προσφοράς εργασίας, την αγορά εργασίας και την 
έννοια του φυσικού ποσοστού ανεργίας, τη διαχρονική θεωρία κατανάλωσης και των τρεχουσών 
συναλλαγών, τη σχέση αποταμίευσης και επενδύσεων σε ανοικτή οικονομία, και τη σχέση 
χρήματος και πληθωρισμού. Στη δεύτερη ενότητα, θα παρουσιάσουμε το κλασικό υπόδειγμα 
γενικής ισορροπίας, το κεϋνσιανό υπόδειγμα ISLM, το σύγχρονο μακροοικονομικό υπόδειγμα 
εισοδήματος και πληθωρισμού σε ανοικτή οικονομία, καθώς και το μοντέλο συνολικής ζήτησης 
και προσφοράς. 
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος η/ο φοιτήτρια/της θα είναι σε θέση να:   
● εξάγει και να περιγράφει τις βασικές μακροοικονομικές ταυτότητες σε μια παγκόσμια 

οικονομία η οποία μελετάει έναν κόσμο αλληλένδετων οικονομιών. 
● αναλύει με μαθηματικά εργαλεία την ενδοχρονική σχέση ανάμεσα στην κατανάλωση και την 

προσφορά εργασίας, και να εξηγεί τι θα συμβεί στη σχέση αυτή όταν μεταβληθεί ο 
πραγματικός μισθός. 

● περιγράφει την ισορροπία στην αγορά εργασίας και να κατανοεί την έννοια του φυσικού 
ποσοστού ανεργίας. 

● αναλύει με μαθηματικά εργαλεία τη διαχρονική εξομάλυνση της κατανάλωσης του 
νοικοκυριού, και να εξηγεί τι θα συμβεί στη συνθήκη αυτή όταν μεταβληθεί το πραγματικό 
επιτόκιο. 

● κατανοήσει τη θεωρία του μόνιμου εισοδήματος, καθώς και του τυχαίου περιπάτου. 
● εξάγει με μεθόδους βελτιστοποίησης τη συνάρτηση αποταμίευσης και επένδυσης  
● κατανοήσει την κατάσταση ισορροπίας στην παγκόσμια οικονομία και σε μικρές ανοικτές 

οικονομίες με βάση το υπόδειγμα αποταμίευσης και επένδυσης. 
● Κατανοήσει παραδοσιακά και σύγχρονα μοντέλα μακροοικονομικής ισορροπίας.  

Γενικές Ικανότητες 

● Αυτόνομη εργασία  
● Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
 

 



45 
 

 

Κωδικός Τίτλος Ομάδα Εξάμηνο Τύπος Περ ECTS Διδάσκοντες 

ΟΙ0504 ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ I   Γ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 8 
ΦΟΥΝΤΑΣ 
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
1. Introduction to Econometrics 

Τζαβαλής: Κεφ. 1, Wooldridge: Κεφ. 1,  Gujarati και Porter: κεφ. 1 
2. The One-variable model 

X. Αγιακλόγλου, Θ. Μπένος (τόμος Α): Κεφ. 4-5, Χρήστου: σσ. 399-448, Σημειώσεις από τις 
διαλέξεις  

3. The classical linear two-variable regression model  
Τζαβαλής: Κεφ. 2, 5, Wooldridge: Κεφ. 2, Gujarati και Porter: 2, 3, 4, 5. 

4. The multivariate regression model  
Τζαβαλής: Κεφ. 3-4, Wooldridge: Κεφ. 3-6, Gujarati και Porter: κεφ. 7 και 8. 

5. Dummy variables 
Τζαβαλής: Κεφ. 9, Wooldridge: Κεφ. 7, Gujarati και Porter: κεφ. 9. 

6. Deviations from the model assumptions  
Τζαβαλής: Κεφ. 3 (σσ. 69-70), 7, 8, 9 (σσ. 283-285), Wooldridge: Κεφ. 3, 8, 12, Gujarati και 
Porter: κεφ. 10, 11, 12. 

7. Systems of equations 
Wooldridge (Τόμος Β): Κεφ. 16, Τζαβαλής: Κεφ. 14, Gujarati και Porter: 18, 19. 

 

LEARNING OUTCOMES 
 

We will first discuss the usefulness of Econometrics. Then, we will focus on the one-variable 

model and review some basic concepts of statistical inference.  Afterwards, we will analyse 

the classical two-variable linear regression model and its basic assumptions.  We will also 

present the estimation method of ordinary least squares (OLS) and the properties of the OLS 

estimator.  The next topic will be the multivariate regression model. Finally, we will study the 

use of dummy variables and violations of the model assumptions leading to the problems of 

multicollinearity, autocorrelation and heteroskedasticity. Time permitting, we  will cover 

system of equations and the topics of identification and estimation methods.  

  At the end of the course students will be able to Με την επιτυχή ολοκλήρωση του 

μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:  

•   Understand the methodology of econometric analysis and its usefulness in applied 
economics.   

• Understand the concept of regression and its application in economic analysis. 

• Understand the econometric problems arising in a regression model and propose solutions.  

• Apply estimation techniques and tests of statistical hypotheses in a problem at hand.  

• Evaluate the regression results and, if possible, provide economic policy recommendations.  
 

 
 

General competences 
Autonomous work 
Promotion of free, creative and inductive thinking  
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Κωδικός Τίτλος Ομάδα Εξάμηνο Τύπος Περ ECTS Διδάσκοντες 

ΟΙ0303 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ II   Γ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 7 
ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ 
ΘΕΟΦΑΝΗΣ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Ο στόχος του μαθήματος είναι να πραγματοποιήσει μία λεπτομερή επισκόπηση της 
χρηματοοικονομικής λογιστικής και να εξοικειώσει τους φοιτητές με τα εργαλεία, μεθόδους και τις 
τεχνικές που εφαρμόζονται κατά την εφαρμογή των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων   (Ν 4308/14). 
Περίγραμμα εισηγήσεων 
Παρουσίαση των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (Ν. 4308/14) 
Ανάλυση των λογαριασμών σύμφωνα με τα ΕΛΠ 
Ανάλυση λογιστικών γεγονότων αναφορικά με τα Μη κυκλοφορούντα Πάγια στοιχεία (αγορά, 
αποσβέσεις και πωλήσεις παγίων) 
Ανάλυση λογιστικών γεγονότων αναφορικά με τα Αποθέματα (Μέθοδοι απογραφής και μέθοδοι 
αποτίμησης αποθεμάτων) 
Ανάλυση λογιστικών γεγονότων αναφορικά με τα Χρηματοοικονομικά στοιχεία (παρακολούθηση 
πελατών, γραμματίων εισπρακτέων και επισφαλών απαιτήσεων) 
Ανάλυση λογιστικών γεγονότων αναφορικά με τις Υποχρεώσεις (παρακολούθηση προμηθευτών, μη 
δεδουλευμένων τόκων, δανείων, προβλέψεων και ΦΠΑ) 
Ανάλυση λογιστικών γεγονότων αναφορικά με την Καθαρή Θέση 
Ανάλυση λογιστικών γεγονότων αναφορικά με λογαριασμούς Εξόδων και Εσόδων.  
Εγγραφές προσδιορισμού Αποτελέσματος. 
Κατάρτιση λογιστικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Το μάθημα αποσκοπεί στην εξοικείωση των φοιτητών με τα βασικά εργαλεία και τις τεχνικές της 
χρηματοοικονομικής λογιστικής.  
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα έχει αποκτήσει: 

● Συνεπή και συνεκτική γνώση της γλώσσας των οικονομικών επιστημών σχετικά με την 
χρηματοοικονομική λογιστική 

● Ικανότητα χρήσης οικονομικής συλλογιστικής για τη διαμόρφωση και την αξιολόγηση 
οικονομικών συμβουλών χρηματοοικονομικής λογιστικής 

● Ικανότητα αποτελεσματικής οργάνωσης, παρουσίασης και ανάλυσης δεδομένων 
χρηματοοικονομικής λογιστικής 

● Ικανότητα αποτελεσματικής εφαρμογής οικονομικών λογικών και μεθόδων στη μελέτη 
θεματικών περιοχών χρηματοοικονομικής λογιστικής 

● Ικανότητα αποτελεσματικής επικοινωνίας και επεξήγησης οικονομικών επιχειρημάτων 
σχετικά με τη χρηματοοικονομική λογιστική τόσο σε άτομα με γνώση του αντικειμένου όσο 
και σε μη ειδικούς 

● Ικανότητα στρατηγικής και κριτικής σκέψης για μια σειρά  θεμάτων χρηματοοικονομικής 
λογιστικής 

● Ικανότητα ανάδειξης και διερεύνησης ενός συγκεκριμένου θέματος στην χρηματοοικονομική 
λογιστική 

● Ικανότητα παραγωγής αυτόνομης εργασίας 

Γενικές Ικανότητες 

Το μάθημα αποσκοπεί στο ν’ αποκτήσει ο πτυχιούχος τις ακόλουθες γενικές ικανότητες: 
- Αυτόνομη εργασία 
- Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 
- Ομαδική εργασία 
- Λήψη αποφάσεων 
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Κωδικός Τίτλος Ομάδα Εξάμηνο Τύπος Περ ECTS Διδάσκοντες 

ΞΓ0103 

ΑΓΓΛΙΚΑ III: 
Αγγλικά για 
επαγγελματικούς 
σκοπούς ΑΓΓΛΙΚΑ Γ 

ΞΕΝΗ 
ΓΛΩΣΣΑ 3,5 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΙΡΙΣ-
ΜΑΧΙΛΗ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Στόχος του μαθήματος είναι η γνώση της Αγγλικής γλώσσας για επαγγελματικούς σκοπούς προχωρημένου 
επιπέδου. Συγκεκριμένα η ανάπτυξη δεξιοτήτων κατανόησης και ανάλυσης κειμένων, προβληματισμού και 
κριτικής σκέψης, δεξιοτήτων γραπτού και προφορικού λόγου σε θέματα που αφορούν τον εργασιακό χώρο.  
Οι θεματικές ενότητες του μαθήματος είναι οι παρακάτω: 
                             Προφίλ και χαρακτηριστικά επιτυχημένων επιχειρηματιών 

• Είδη και δομή εταιριών 

• Παγκοσμιοποίηση του εμπορίου 

• Διαπολιτισμικότητα στο χώρο εργασίας 

• Η διαδικασία αίτησης για δουλειά (κατανόηση & ανάλυση αγγελιών, κατανόηση & ανάλυση 
μεταβιβάσιμων δεξιοτήτων, ανάπτυξη δεξιοτήτων για συνέντευξη για δουλειά,  σύνταξη 
βιογραφικού και γράμματος αίτησης για δουλειά) 

• Διαχείριση κρίσεων 

• Επιχειρηματική κοινωνική ευθύνη (η περίπτωση της Nike) 

• Business etiquette χωρών & κώδικας συμπεριφοράς εταιριών 

• SWOT ανάλυση 

• Ο ρόλος της διαφήμιση & του Μάρκετινγκ σήμερα  
Μαθησιακά Αποτελέσματα 

 Το μάθημα αφορά τις γλωσσικές δεξιότητες που απαιτεί ο επαγγελματικός χώρος.  
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:  

● Έχει γνώσεις προχωρημένου επιπέδου Αγγλικών για επαγγελματικούς σκοπούς όσο 
αφορά τις τέσσερις βασικές δεξιότητες: reading, writing, listening και speaking  

●  Έχει αποδεδειγμένη γνώση και κατανόηση θεματικών ενοτήτων που αφορούν  τον 
επαγγελματικό χώρο της ειδικότητας τους πχ Είδη, βασικά χαρακτηριστικά και 
δομή εταιριών, ρόλος των διαπολιτισμικών διαφορών στον χώρο εργασίας, ο 
ρόλος της παγκοσμιοποίησης στο εμπόριο, διαχείριση κρίσεων κλπ. 

● Να κατανοεί και να αναλύει σε προχωρημένο επίπεδο αυθεντικά κείμενα που 
αφορούν θέματα οικονομίας στο χώρο εργασίας με διδασκαλία εστιασμένη στην 
ανάπτυξη δεξιοτήτων για επαγγελματικούς σκοπούς πχ αγγελίες δουλειάς για 
οικονομολόγους 

● Να μπορεί αποδεδειγμένα να συντάξει βιογραφικό σημείωμα, και γράμμα αίτησης 
για δουλειά στην Αγγλική  

● Να μπορεί να κοινοποιεί μέσω προφορικής παρουσίασης και να εξηγεί γνώσεις, ιδέες και 
τη δική του/της άποψη πάνω σε θέματα της ειδικότητας του/της στα Αγγλικά.  

●  Να είναι σε θέση να δώσει μια επιτυχή συνέντευξη για δουλειά σχετική με την ειδικότητα 
του/της 

● Να έχει αποκτήσει λεξιλόγιο σχετικό με το χώρο εργασίας στην οικονομική επιστήμη 
προχωρημένου επιπέδου.  

 

Γενικές Ικανότητες 

--Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών  

-- Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 
-- Ομαδική εργασία  
-- Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
-- Λήψη αποφάσεων  
-- Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
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Κωδικός Τίτλος Ομάδα Εξάμηνο Τύπος Περ ECTS Διδάσκοντες 

ΞΓ0203 ΓΑΛΛΙΚΑ III ΓΑΛΛΙΚΑ Γ 
ΞΕΝΗ 
ΓΛΩΣΣΑ 3,5 

ΤΖΑΝΑΒΑΡΗ 
ΜΥΡΣΙΝΗ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Το διδακτικό υλικό του μαθήματος της Γαλλικής γλώσσας Δ’ Εξαμήνου είναι προσαρμοσμένο στις 
ανάγκες των φοιτητών του Τμήματος και υπάρχει σε ηλεκτρονική μορφή στην διεύθυνση 
http://compus.uom.gr. 
Το επίπεδο των φοιτητών στην Γαλλική Γλώσσα στο τρίτο εξάμηνο βρίσκεται ανάμεσα στο B1 και B2 
στην κλίμακα του «Ενιαίου Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις γλώσσες» του Συμβουλίου της 
Ευρώπης, συγκεκριμένα: 

● B2 για το εξειδικευμένο λεξιλόγιο και την γραμματική 
● B2 για την κατανόηση γραπτού λόγου και την παραγωγή γραπτού λόγου 
● B1 για την κατανόηση προφορικού λόγου και την παραγωγή προφορικού λόγου 
● B1 για την διάδραση στον προφορικό και γραπτό λόγο 

Στόχος του μαθήματος είναι η ανάπτυξη δραστηριοτήτων που θα επιτρέψουν την ενίσχυση των εξής 
ικανοτήτων: επικοινωνία στη γαλλική γλώσσα, κατανόηση προφορικού λόγου, κατανόηση γραπτού 
κειμένου και ανάπτυξη παραγωγής γραπτού και προφορικού λόγου. Πιό συγκεκριμένα : 
H διδασκαλία σ’αυτό το εξάμηνο επικεντρώνεται στην ανάπτυξη δεξιοτήτων σε βασικά είδη γραπτού 
και προφορικού λόγου σχετικά με την επιστήμη των φοιτητών. Δηλαδή, το μάθημα δίνει έμφαση στην 
εξοικείωση των φοιτητών με την ορολογία της Οικονομίας. Στόχος του μαθήματος είναι να αναπτύξει 
επίσης δεξιότητες επεξεργασίας κειμένου και παραγωγής γραπτού λόγου, δεξιότητες επεξεργασίας 
προφορικού λόγου και παραγωγής προφορικού λόγου. Γιαυτό το λόγο  προσφεύγουμαι σε αυθεντικά 
έγγραφα προερχόμενα απο περιοδικά, εφημερίδες, συνεντεύξεις, εκπομπές, γραπτά έγγραφα και 
vidéos στο διαδίκτυο. Μ’αυτόν τον τρόπο επιτρέπουμε στούς φοιτητές να έρθουν σε άμεση επαφή με 
τον τομέα της ειδικότητάς τους. 
Τέλος, δίνεται έμφαση στην εκμάθηση ή επανάληψη όλων των βασικών γραμματικών και 
συντακτικών φαινομένων. Ο στόχος είναι να βοηθήσουμε τους φοιτητές να κατανοήσουν και να 
παράγουν προτάσεις χρήσιμες στην πανεπιστημιακή η επαγγελματική επικοινωνία τους. 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

- Βελτίωση των γλωσσολογικών και επικοινωνιακών ικανοτήτων των φοιτητών (γραπτή 
και προφορική παραγωγή, γραπτή και προφορική κατανόηση) 
- Κατανόηση και σχολιασμός αυθεντικών γραπτών και προφορικών εγγράφων  
- Κατανόηση κυριότερων πληροφοριών ενός κειμένου 
- Κατανόηση εξειδικευμένου λεξιλογίου ενός κειμένου 
- Ανάπτυξη ικανοτήτων για τη σωστή χρήση του εξειδικευμένου λεξιλογίου στο γραπτό 
λόγο 
- Ανάπτυξη ικανοτήτων  για τη σωστή χρήση  του εξειδικευμένου λεξιλογίου στην 
επαγγελματική η πανεπιστημιακή επικοινωνία 
-  Εκμάθηση  ή επανάληψη των βασικών κανόνων γραμματικής (δομή της γλώσσας). 
- Ανάπτυξη  των απαραίτητων γλωσσολογικών και επικοινωνιακών ικανοτήτων ώστε ο 
φοιτητής να μπορεί να συνεχίσει τις σπουδές του η να εργαστεί  σε μια γαλλόφωνη 
χώρα. 

 
 

Γενικές Ικανότητες 

- Αυτόνομη εργασία 
- Ομαδική εργασία 
- Αναζήτηση, ανάλυση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των νέων τεχνολογιών 
 

http://compus.uom.gr/
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Κωδικός Τίτλος Ομάδα Εξάμηνο Τύπος Περ ECTS Διδάσκοντες 

ΞΓ0303 ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ III ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ Γ 
ΞΕΝΗ 
ΓΛΩΣΣΑ 3,5 

ΣΤΡΑΝΤΖΟΥ 
ΕΛΕΝΑ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Στόχος του μαθήματος είναι η διδασκαλία της γερμανικής γλώσσας σε μέσο επίπεδο, ενώ παράλληλα 

επιδιώκεται η επαφή των φοιτητών με τον γερμανικό πολιτισμό. 

Στο επίπεδο αυτό η διδασκαλία επικεντρώνεται στην απόκτηση λεξιλογίου σε μεσαίο επίπεδο,  

προκειμένου να μπορεί ο φοιτητής να επικοινωνήσει σε καταστάσεις που μπορεί να αντιμετωπίσει ως 

φοιτητής ή εργαζόμενος σε μια γερμανόφωνη χώρα (π.χ. σύνταξη βιογραφικού σημειώματος, 

πληροφορίες για το πανεπιστημιακό σύστημα, γερμανικός πολιτισμός κ.α.). Επίσης επιδιώκεται η 

εξοικείωση του φοιτητή με τα γραμματικά φαινόμενα και τις συντακτικές δομές της γερμανικής 

γλώσσας σε μεσαίο επίπεδο. Προάγεται κυρίως η σύνθεση γραπτού και προφορικού λόγου στο 

αντίστοιχο επίπεδο, τόσο μέσα από καθοδηγούμενες ασκήσεις όσο και ως ελεύθερη πλέον παραγωγή 

λόγου, η ανάπτυξη της ακουστικής αντίληψης και η πιο λεπτομερής κατανόηση κειμένων.  

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές αναμένεται: 

- να έχουν αναπτύξει ικανότητες κατανόησης γραπτού και προφορικού λόγου. 

- να αναγνωρίζουν και να αναλύουν μορφοσυντακτικές δομές στο μέσο επίπεδο.   

- να συνθέτουν και να παραγάγουν νέο γραπτό και προφορικό λόγο σε μέσο επίπεδο.  

- να έχουν αποκτήσει νέα γνώση και ικανότητες στις 4 δεξιότητες (γραφή, ομιλία, ανάγνωση, 

ακουστική αντίληψη).   

- να αναπτύξουν ικανότητες δια βίου μάθησης.  

Γενικές Ικανότητες 

- λήψη αποφάσεων 

- αυτόνομη εργασία 

- ομαδική εργασία 

- σεβασμός στην διαφορετικότητα 
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Κωδικός Τίτλος Ομάδα Εξάμηνο Τύπος Περ ECTS Διδάσκοντες 

ΟΙ0904 ΙΤΑΛΙΚΑ III ΙΤΑΛΙΚΑ Γ 
ΞΕΝΗ 
ΓΛΩΣΣΑ 3,5 

VANNINI 
SIMONA 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

Σκοπός του μαθήματος είναι η ανάλυση αποσκοπεί στην ανάπτυξη δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες 
για την αποτελεσματική επικοινωνία των φοιτητών.  
   Άσκηση των τεσσάρων βασικών δεξιοτήτων επικοινωνίας που περιλαμβάνουν: 

o Ανάλυση γλωσσικών φαινομένων και πολλαπλές ασκήσεις και εξάσκηση σε αυτά, π.χ. 
να μιλούν για παρελθόντα και ιστορικά γεγονότα, να κάνουν συγκρίσεις, να κάνουν 
υποθέσεις, να κάνουν μια ευχή. 

o Ασκήσεις ανάγνωσης και κατανόησης κειμένων, π.χ.  ιταλικές δεισιδαιμονίες, 
μετανάστευση στην Ιταλία, το ιταλικό σχολείο και πανεπιστήμιο, αθλήματα, ιταλική 
μόδα) (reading comprehension). 

o Ακουστικές ασκήσεις (listening comprehension). 
o Εξάσκηση στη χρήση του προφορικού λόγου με συζήτηση βασισμένη στα θέματα των 

κειμένων που αναλύθηκαν, π.χ. να μιλήσουν για προσωπικά συναισθήματα, να 
εκφράσουν φυσικό πόνο, για να μιλήσουν για θέματα ιταλικού πολιτισμού (speaking). 

o Γραπτές ασκήσεις για την εμπέδωση του νέου λεξιλογίου, σύνθεση γραπτού λόγου σε 
επίπεδο προτάσεων και παραγράφων (writing). 

o Πολλαπλές ασκήσεις και εξάσκηση σε αυτά 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 

• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

• Eξοικείωση με την ορολογία που εμπεριέχεται στα υπό ανάλυση κείμενα  

• Ανάπτυξη δεξιοτήτων αυτοβελτίωσης και ενίσχυση της δημιουργικότητας   

Γενικές Ικανότητες 

-Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  

-Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα  

-Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

-Ανάπτυξη κριτικής σκέψης 

- Λήψη αποφάσεων 

- Αυτόνομη εργασία 

- Παραγωγή σωστής και δομημένης έκφρασης  στην ιταλική γλώσσα. 
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Δ ΕΞΑΜΗΝΟ 

Κωδικός Τίτλος Ομάδα Εξάμηνο Τύπος Περ ECTS Διδάσκοντες 

ΟΙ0401 ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ II   Δ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 8 
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 
ΡΕΒΕΚΚΑ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

· Τέλειος ανταγωνισμός (κεφ. 9-10 BB, 23-24 V) 
· Μονοπώλιο (κεφ. 11 BB, 25 V) 
· Διάκριση τιμών (κεφ. 12 BB, 26 V) 
· Μονοπωλιακός ανταγωνισμός (κεφ. 13 BB, 26 V) 
· Αγορές συντελεστών (κεφ. 11 BB, 27 V) 
· Ολιγοπώλιο (κεφ. 13 BB, 28 V) 
· Θεωρία παιγνίων (κεφ. 14 BB, 29-30 V) 
· Γενική ισορροπία (κεφ. 16 BB, 32-33 V) 
· Ευημερία (κεφ. 34 V) 
· Εξωτερικές επιδράσεις και δημόσια αγαθά (κεφ. 17 BB, 35,37 V) 

BB = Besanko – Braeutigam, V = Varian (2015). 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Στη Μικροοικονομική Θεωρία ΙΙ αναλύεται και αξιολογείται η συμπεριφορά των επιχειρήσεων σε 

διαφορετικές δομές αγοράς (τέλειος ανταγωνισμός, μονοπωλιακός ανταγωνισμός, ολιγοπώλιο, 

μονοπώλιο). Γίνεται μια εισαγωγή στη θεωρία παιγνίων η οποία εφαρμόζεται στη μελέτη των βασικών 

ολιγοπωλιακών υποδειγμάτων (Bertrand, Cournot, Stackelberg). Αναλύονται οι αγορές παραγωγικών 

συντελεστών καθώς και υποδείγματα διακριτικής τιμολόγησης και διαφοροποίησης προϊόντος. Ακολουθεί 

η μελέτη των υποδειγμάτων γενικής ισορροπίας, η οποία ολοκληρώνεται με τη διατύπωση των βασικών 

θεωρημάτων των οικονομικών της ευημερίας. Τέλος, μελετώνται θέματα κοινωνικής ευημερίας (άθροιση 

προτιμήσεων, Θεώρημα Arrow, συναρτήσεις κοινωνικής ευημερίας) και το θέμα των εξωτερικών 

επιδράσεων (επιπτώσεις στη λειτουργία των αγορών καθώς και τρόποι παρέμβασης). 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος η φοιτήτρια /τής  θα είναι σε θέση να: 

● περιγράφει τα χαρακτηριστικά των διαφορετικών δομών αγοράς και να εξηγεί την οικονομική 
συμπεριφορά των επιχειρήσεων που συμμετέχουν σε αυτές. 

● αναγνωρίζει αλληλεξαρτήσεις στην διαδικασία λήψης οικονομικών αποφάσεων μεταξύ 
ολιγοπωλιακών επιχειρήσεων και να χρησιμοποιεί στοιχεία της Θεωρίας Παιγνίων στην ανάλυσή 
τους. 

● εντοπίζει τα όρια της αποτελεσματικότητας των διαφορετικών δομών αγοράς και να εξετάζει 
πιθανές μορφές κρατικής παρέμβασης για την βελτίωση της αποτελεσματικότητας των αγορών. 

● αναγνωρίζει τις επιπτώσεις θετικών και αρνητικών εξωτερικών επιδράσεων στη λειτουργία των 
αγορών καθώς και να περιγράφει πιθανές μορφές κρατικής παρέμβασης. 

● περιγράφει τα χαρακτηριστικά των υποδειγμάτων γενικής ισορροπίας και να κατανοεί την 
σημασία των βασικών θεωρημάτων των οικονομικών της ευημερίας. 

 

Γενικές Ικανότητες 

● Αυτόνομη εργασία  
● Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
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Κωδικός Τίτλος Ομάδα Εξάμηνο Τύπος Περ ECTS Διδάσκοντες 

ΟΙ0402 ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ II   Δ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 8 
ΚΥΡΤΣΟΥ 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
• Οικονομικοί κύκλοι 
• Η καμπύλη IS 
• Νομισματική πολιτική και αθροιστική ζήτηση 
• Αθροιστική προσφορά και καμπύλη Phillips 
• Μοντέλοαθροιστικήςζήτησηςκαιπροσφοράς 
• Μακροοικονομική πολιτική σε συνδυασμό με την ανάλυση αθροιστικής ζήτησης και προσφοράς 
• Χρηματοοικονομικό σύστημα και οικονομική ανάπτυξη 
• Χρηματοοικονομική κρίση και η οικονομία 
• Ο ρόλος των προσδοκιών στη μακροοικονομική πολιτική 
• Σύγχρονη θεωρία οικονομικών κύκλων 
• Χρηματοοικονομικές κρίσεις στις αναδυόμενες αγορές 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Στόχος του μαθήματος είναι να βελτιώσει την ικανότηταεφαρμογής μακροοικονομικών εννοιών καθώς και 
αναλυτικών εργαλείων για την κατανόηση της επίδρασης της μακροοικονομικής πολιτικής. 
 
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να: 
● Συνδέουν βασική μακροοικονομική θεωρία με σύγχρονα μακροοικονομικά ζητήματα, 
● Εφαρμόσουν μακροοικονομική θεωρία για την ανάλυση οικονομικών πολιτικών, 
● Κατανοήσουν την επίδραση διαφορετικών οικονομικών σοκ, 
● Κατανοήσουν την επίδραση οικονομικών πολιτικών και χρηματοοικονομικών κρίσεων. 
 

Γενικές Ικανότητες 
 

Οι φοιτητές θα είναι σε θέση να: 
● Εργάζονται και να μαθαίνουν ατομικά αλλά και σε συνεργασία με άλλους, 
● Επικοινωνούν τη γνώση και την κατανόηση οικονομικών θεμάτων χρησιμοποιώντας γραπτό και 

προφορικό λόγο καθώς και παρουσίαση με χρήση ΤΠΕ, 
● Κατανοήσουν τις ευρύτερες κοινωνικές συνέπειες της άσκησης οικονομικής πολιτικής. 
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Κωδικός Τίτλος Ομάδα Εξάμηνο Τύπος Περ ECTS Διδάσκοντες 

ΟΙ0604 ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ II   Δ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 8 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ 
ΘΕΟΔΩΡΟΣ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 
1. ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΚΑΙ Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ, ΧΡΗΣΤΟΥ 
(ΤΟΜΟΣ Α), ΚΕΦ. 9 ΚΑΙ WOOLDRIDGE ΚΕΦ 15. 
2. ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ,  ΧΡΗΣΤΟΥ (ΤΟΜΟΣ Α), ΚΕΦ. 10 ΚΑΙ WOOLDRIDGE ΚΕΦ 9. 
3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΕΙΡΩΝ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΣΤΟΥ  (ΤΟΜΟΣ Β, ΚΕΦ 19) ΚΑΙ 
WOOLDRIDGE 
4. ΑΥΤΟΠΑΛΙΝΔΡΟΜΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΧΡΗΣΤΟΥ (ΤΟΜΟΣ Β,), ΚΕΦ 20 
5. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕΣΟΥ ΚΑΙ ΜΕΙΚΤΑ ΧΡΗΣΤΟΥ (ΤΟΜΟΣ Β) ΚΕΦ 21 
6. ΜΗ ΣΤΑΣΙΜΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ARIMA ΧΡΗΣΤΟΥ (ΤΟΜΟΣ Β,) ΚΕΦ 22 ΚΑΙ WOOLDRIDGE 
ΚΕΦ 18. 
7. ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΤΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΧΡΗΣΤΟΥ (ΤΟΜΟΣ Β,) ΚΕΦ 23 ΚΑΙ WOOLDRIDGE ΚΕΦ 
18. 
8. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ARCH KAI GARCH ΧΡΗΣΤΟΥ (ΤΟΜΟΣ Β,) ΚΕΦ 14 ΚΑΙ WOOLDRIDGE ΚΕΦ 12. 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Το μάθημα θα καλύψει βασικές αρχές της οικονομετρικής θεωρίας και πρακτικής. Σκοπός του είναι να σας 

εξοπλίσει κατάλληλα ώστε (α) να παρακολουθείτε την (σύγχρονη) σχετική τεχνική βιβλιογραφία (β) να 

είστε έτοιμοι να αναλάβετε και να διεκπεραιώσετε πρακτικές εφαρμογές οικονομετρίας. Θα εξεταστούν 

εφαρμογές από τις ειδικότητες της Μακροοικονομίας και της Χρηματοοικονομικής. 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος η φοιτήτρια /τής  θα είναι σε θέση να: 

● περιγράφει τις σύγχρονες οικονομετρικές μεθοδολογίες και να εξηγεί την χρήση σε οικονομικές 
εφαρμογές. 

● αναγνωρίζει αλληλεξαρτήσεις στην διαδικασία λήψης οικονομικών αποφάσεων  και να 
χρησιμοποιεί οικονομετρικές εφαρμογές για διενέργεια προβλέψεων. 

● εντοπίζει τα όρια των μεθοδολογιών και να εξετάζει εφαρμογές των οικονομικών. 
 

Γενικές Ικανότητες 

● Αυτόνομη εργασία  
● Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
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Κωδικός Τίτλος Ομάδα Εξάμηνο Τύπος Περ ECTS Διδάσκοντες 

ΟΙ0412 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ   Δ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 7 

ΤΣΟΥΛΦΙΔΗΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   
1. Η φύση του οικονομικού προβλήματος 

2.  Η εξέλιξη της οικονομικής ιστορίας 
3.    Υποδείγματα οικονομικής εξέλιξης 
4.    Οικονομική ζωή στην περίοδο της φεουδαρχίας 
5.    Κοινωνικές και οικονομικές όψεις της  Επανάστασης του 1821 
6.    Το αγροτικό ζήτημα 
7.   Μακρά κύματα οικονομικής μεγέθυνσης και στασιμότητας 
8.   Η ελληνική οικονομία και η ύφεση του ύστερου 19ου  αιώνα 
9.   Επισκόπηση του χρηματοπιστωτικού συστήματος στην  Ελλάδα 
10.   Από την οικονομική άνθηση στην κρίση του 1930 
11.   Οι πτωχεύσεις του ελληνικού κράτους 
12.   Η ελληνική οικονομία στη δεκαετία του 1940: λιμός, υπερπληθωρισμός  και ανασυγκρότηση 
13.   Η χρυσή εποχή της συσσώρευσης κεφαλαίου και η σιωπηρή κρίση  του 1970  και 1980 
14.   Η «νέα χρυσή εποχή συσσώρευσης» και η πρώτη κρίση της νέας χιλιετίας 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Ο στόχος του μαθήματος είναι η ανάλυση των πλέον σημαντικών φάσεων της ελληνικής οικονομίας υπό το 

πρίσμα εναλλακτικών-ανταγωνιστικών οικονομικών θεωριών, λαμβάνοντας υπόψη τα διαθέσιμα 

οικονομικά στοιχεία, όπως επίσης και το διεθνές περιβάλλον. Με αυτήν την οπτική, σε ένα 

προπαρασκευαστικό στάδιο εξετάζονται διάφορα εισαγωγικά ζητήματα, όπως είναι η σημασία της 

οικονομικής ιστορίας και η φύση του οικονομικού προβλήματος, η νέα οικονομική ιστορία, η μεθοδολογία 

των κοινωνικών επιστημών, υποδείγματα μακροχρόνιας οικονομικής ανάπτυξης κ.ά.  

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος η φοιτήτρια /τής  θα είναι σε θέση να: 

● περιγράφει τα χαρακτηριστικά κάθε φάσης της ελληνικής και διεθνούς οικονομικής ιστορίας.  
●  αναγνωρίζει  ζητήματα οικονομικά και κοινωνικά της Ελλάδας  
● εξηγεί την παρατεταμένη οικονομική κρίση του ύστερου δέκατου ένατου αιώνα με τις επιπτώσεις 

της στην ελληνική οικονομία  
● συζητά τις απαρχές της εκβιομηχάνισης και τον ρόλο της στην οικονομική ανάπτυξη   
● να αναλύει την κρίση του 1930 και τις εναλλακτικές θεωρίες  
● συζητά τις πτωχεύσεις του ελληνικού κράτους 
● περιγράφει τα οικονομικά της Κατοχής και τη μεταπολεμική οικονομική ανάπτυξη και τη μεγάλη 

ύφεση  

Γενικές Ικανότητες 

Εργατικότητα και φιλομάθεια 

Ανάπτυξη κριτικής σκέψης 
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Κωδικός Τίτλος Ομάδα Εξάμηνο Τύπος Περ ECTS Διδάσκοντες 

ΞΓ0104 

ΑΓΓΛΙΚΑ IV: Βασικές 
αρχές προφορικών 
παρουσιάσεων στον 
ακαδημαϊκό χώρο ΑΓΓΛΙΚΑ Δ 

ΞΕΝΗ 
ΓΛΩΣΣΑ 3,5 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 
ΙΡΙΣ-ΜΑΧΙΛΗ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   
Στόχος του μαθήματος είναι να εισάγει τους φοιτητές στις βασικές αρχές προφορικής παρουσίασης σε 

ακαδημαϊκά αντικείμενα συναφή των σπουδών τους και να τους εμπλέξει στην εφαρμογή αυτών των 

αρχών με την προετοιμασία και την παρουσίαση των δικών τους ομιλιών.  

Το μάθημα αρχίζει με τις βασικές αρχές μιας προφορικής παρουσίασης όπως η χρησιμότητα της στον 

ακαδημαϊκό χώρο, ο ρόλος του κοινού και η συμβολή του στην ομιλία, ηθικά ζητήματα που προκύπτουν 

για ομιλητή και ακροατές, και ο φόβος της δημόσιας παρουσίασης. Στη συνέχεια ασχολείται με πιο 

πρακτικά ζητήματα όπως η επιλογή κατάλληλου θέματος και σκοπού, η προετοιμασία της ομιλίας, η 

διαμόρφωση βασικής δομής-σκελετού, η σύνταξη περίληψης-abstract, ορθής εισαγωγής και επιλόγου. 

Επίσης ασχολείται με στοιχεία της απόδοσης της ομιλίας όπως η κατάλληλη φωνή και καθαρά και σωστή 

άρθρωση και προφορά, η γλώσσα του σώματος και η χρήση οπτικών και ηλεκτρονικών μέσων. Ιδιαίτερη 

έμφαση δίνεται στις τεχνικές με τις οποίες ο ομιλητής εξασφαλίζει και διατηρεί την προσοχή του κοινού, 

στην αναγνώριση των δεξιοτήτων του κάθε φοιτητή προφορικής παρουσίασης και αυτοβελτίωση του, στη 

εποικοδομητική κριτική και ανάλυση ομιλιών και κατάλληλη χρήση των τεχνικών μέσων.  Οι φοιτητές 

αναγνωρίζουν και αναλύουν τις τεχνικές που χρησιμοποιούνται σε ομιλίες οι οποίες προβάλλονται σε 

video ή διαβάζονται στο βιβλίο και κάνουν δικιές τους παρουσιάσεις. Συμπληρωματική βοήθεια (πχ 

πρόβες) παρέχεται και στις ώρες γραφείου.  

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

 Το μάθημα αφορά τις προφορικές παρουσιάσεις στον ακαδημαϊκό χώρο στα Αγγλικά.  

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:  

● Έχουν την ικανότητα να επιλέγουν ένα θέμα προφορικής παρουσίασης κατάλληλο για την 
περίσταση, το κοινό και τους ίδιους και να αιτιολογούν την επιλογή του. 

● Είναι σε θέση να οργανώσουν την ομιλία τους με συνοχή και συνάφεια έτσι ώστε να είναι 
εύκολα κατανοητή στο κοινό του. 

● Έχουν την ικανότητα να παρουσιάσουν  στα Αγγλικά αυτό που έχουν να πουν δυνατά, καθαρά 
και εκφραστικά χωρίς να διαβάζουν και να είναι κατανοητοί στο κοινό τους. 

● Είναι σε θέση να χρησιμοποιούν αξιόπιστες πηγές για την έρευνα τους και να ενσωματώνουν 
τις πληροφορίες στην ομιλία τους χωρίς λογοκλοπή . 

● Έχουν πλήρως κατανοήσει τη διαφορά μεταξύ του λόγου που χρησιμοποιείται στις προφορικές 
δημόσιες παρουσιάσεις και σε αυτόν που χρησιμοποιείται σε μια γραπτή ερευνητική εργασία 

● Είναι σε θέση να κάνουν ατομικές αλλά και ομαδικές προφορικές παρουσιάσεις.       
● Έχουν αποδεδειγμένη γνώση και κατανόηση των τεχνικών που χρησιμοποιούν οι ομιλητές για 

να εισάγουν το θέμα τους, να τραβήξουν και να διατηρήσουν το ενδιαφέρον του κοινού, να 
προσαρμόσουν το περιεχόμενο και την γλώσσα που χρησιμοποιούν στο κοινό τους ώστε να 
είναι κατανοητοί, να εξηγήσουν και να επιχειρηματολογήσουν υπέρ της άποψης τους, και να 
κλείσουν την ομιλία τους.  

● Έχουν αναπτύξει δεξιότητες κατάλληλου χειρισμού διαφανειών powerpoint, ως τεχνικά μέσα 
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συμπληρωματικά της παρουσίασης.    
● Έχουν κατανοήσει το ρόλο της στάσης του σώματος του ομιλητή 

 

Γενικές Ικανότητες 

--Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών  
--Λήψη αποφάσεων  
--Αυτόνομη εργασία  
--Ομαδική εργασία 
--Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
--Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
-- Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  
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Κωδικός Τίτλος Ομάδα Εξάμηνο Τύπος Περ ECTS Διδάσκοντες 

ΞΓ0204 ΓΑΛΛΙΚΑ IV ΓΑΛΛΙΚΑ Δ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ 3,5 
ΤΖΑΝΑΒΑΡΗ 
ΜΥΡΣΙΝΗ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   
Το διδακτικό υλικό του μαθήματος της Γαλλικής γλώσσας Δ’ Εξαμήνου είναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες 
των φοιτητών του Τμήματος και υπάρχει σε ηλεκτρονική μορφή στην διεύθυνση http://compus.uom.gr. 
Το επίπεδο των φοιτητών στην Γαλλική Γλώσσα στο τέταρτο εξάμηνο βρίσκεται ανάμεσα στο B2 και C1 
στην κλίμακα του «Ενιαίου Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις γλώσσες» του Συμβουλίου της 
Ευρώπης, συγκεκριμένα: 

● C1 για το εξειδικευμένο λεξιλόγιο και την γραμματική 
● C1 για την κατανόηση γραπτού λόγου και την παραγωγή γραπτού λόγου 
● B2 για την κατανόηση προφορικού λόγου και την παραγωγή προφορικού λόγου 
● B2 για την διάδραση στον προφορικό και γραπτό λόγο 

Στόχος του μαθήματος είναι η ανάπτυξη δραστηριοτήτων που θα επιτρέψουν την ενίσχυση των εξής 
ικανοτήτων: επικοινωνία στη γαλλική γλώσσα, κατανόηση προφορικού λόγου, κατανόηση γραπτού 
κειμένου και ανάπτυξη παραγωγής γραπτού και προφορικού λόγου. Πιό συγκεκριμένα : 
 
Το μάθημα αποσκοπεί στην βελτίωση και τελειοποίηση της γλώσσας. Σ’αυτό το εξάμηνο καλούνται οι 
φοιτητές να αναπτύξουν δεξιότητες επεξεργασίας κειμένου και παραγωγής γραπτού λόγου, δεξιότητες 
επεξεργασίας προφορικού λόγου και παραγωγής προφορικού λόγου αναγκαία για το ακαδημαϊκό 
περιβάλλον. Το μάθημα δίνει έμφαση στην εμβάθυνση των γνώσεων των φοιτητών με την ορολογία της 
Οικονομίας. Γιαυτό το λόγο προσφεύγουμαι σε αυθεντικά έγγραφα προερχόμενα απο περιοδικά, 
εφημερίδες, συνεντεύξεις, εκπομπές, γραπτά έγγραφα και vidéos στο διαδίκτυο. Μ’αυτόν τον τρόπο 
επιτρέπουμε στούς φοιτητές να έρθουν σε άμεση επαφή με τον τομέα της ειδικότητάς τους. 
Τέλος, δίνεται έμφαση στην βελτίωση και τελειοποίηση όλων των γραμματικών και συντακτικών 
φαινομένων. Ο στόχος είναι να βοηθήσουμε τους φοιτητές να κατανοήσουν και να παράγουν προτάσεις 
χρήσιμες στην πανεπιστημιακή η επαγγελματική επικοινωνία τους. 
Η αξιολόγηση του μαθήματος γίνεται με εξετάσεις ή με συνδυασμό τελικών εξετάσεων και συνεχούς 
αξιολόγησης προόδου.  

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

 - Βελτίωση των γλωσσολογικών και επικοινωνιακών ικανοτήτων των φοιτητών (γραπτή 
και προφορική παραγωγή, γραπτή και προφορική κατανόηση) 
- Κατανόηση και σχολιασμός αυθεντικών γραπτών και προφορικών εγγράφων  
- Κατανόηση κυριότερων πληροφοριών ενός κειμένου 
- Κατανόηση εξειδικευμένου λεξιλογίου ενός κειμένου 
- Ανάπτυξη ικανοτήτων για τη σωστή χρήση του εξειδικευμένου λεξιλογίου στο γραπτό 
λόγο 
- Ανάπτυξη ικανοτήτων  για τη σωστή χρήση  του εξειδικευμένου λεξιλογίου στην 
επαγγελματική η πανεπιστημιακή επικοινωνία 
- Ανάπτυξη γλωσσολογικών ικανοτήτων για την σύνταξη διοικητικών ή επαγγελματικών 
γραμμάτων σύμφωνα με το σύγχρονο πρωτόκολλο αλληλογραφίας 
- Βελτίωση η τελειοποίηση των κανόνων γραμματικής (δομή της γλώσσας). 
- Ανάπτυξη  των απαραίτητων γλωσσολογικών και επικοινωνιακών ικανοτήτων ώστε ο 
φοιτητής να μπορεί να συνεχίσει τις σπουδές του η να εργαστεί  σε μια γαλλόφωνη χώρα 

 

Γενικές Ικανότητες 

- Αυτόνομη εργασία 
- Ομαδική εργασία 
- Αναζήτηση, ανάλυση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των νέων τεχνολογιών 
 

http://compus.uom.gr/
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Κωδικός Τίτλος Ομάδα Εξάμηνο Τύπος Περ ECTS Διδάσκοντες 

ΞΓ0304 ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ IV ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ Δ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ 3,5 
ΣΤΡΑΝΤΖΟΥ 
ΕΛΕΝΑ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   
Στόχος του μαθήματος είναι η διδασκαλία της γερμανικής γλώσσας σε μέσο επίπεδο, ενώ παράλληλα 
επιδιώκεται η επαφή των φοιτητών με τον γερμανικό πολιτισμό. 
Στο επίπεδο αυτό η διδασκαλία επικεντρώνεται στην απόκτηση λεξιλογίου στο αντίστοιχο επίπεδο, 
προκειμένου να μπορεί ο φοιτητής να επικοινωνήσει σε καταστάσεις που μπορεί να αντιμετωπίσει ως 
φοιτητής ή εργαζόμενος σε μια γερμανόφωνη χώρα (π.χ. συνέντευξη για δουλειά, κατανόηση και 
συμπλήρωση μιας σύμβασης εργασίας, πληροφορίες για την ιστορία της χώρας, να μπορεί να εκφράσει 
την άποψή του πάνω σε θέματα γενικού ενδιαφέροντος κ.α.). Επίσης εμπεδώνεται η γνώση των ήδη 
διδαγμένων γραμματικών φαινομένων και συντακτικών δομών της γερμανικής μέσα από πιο σύνθετες 
ασκήσεις και δίνεται βάρος στην εφαρμογή της γνώσης αυτής στην πράξη μέσα από ασκήσεις ελεύθερης 
παραγωγής και σύνθεσης προφορικού και γραπτού λόγου. 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές αναμένεται: 
- να έχουν αναπτύξει ικανότητες κατανόησης γραπτού και προφορικού λόγου. 
- να αναγνωρίζουν και να αναλύουν μορφοσυντακτικές δομές της γερμανικής γλώσσας.   
- να συνθέτουν και να παραγάγουν νέο γραπτό και προφορικό λόγο σε μέσο επίπεδο.  
- να έχουν αποκτήσει νέα γνώση και ικανότητες στις 4 δεξιότητες (γραφή, ομιλία, ανάγνωση, ακουστική 
αντίληψη).   
- να αναπτύξουν ικανότητες δια βίου μάθησης.  
Γενικές Ικανότητες 
- λήψη αποφάσεων 
- αυτόνομη εργασία 
- ομαδική εργασία 
- σεβασμός στην διαφορετικότητα 
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Κωδικός Τίτλος Ομάδα Εξάμηνο Τύπος Περ ECTS Διδάσκοντες 

ΟΙ0905 ΙΤΑΛΙΚΑ IV ΙΤΑΛΙΚΑ Δ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ 3,5 
VANNINI 
SIMONA 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   
 
Πρώτος σκοπός του μαθήματος είναι η ανάπτυξη δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες για την 
αποτελεσματική επικοινωνία των φοιτητών.  
Δεύτερος σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με την εξειδικευμένη ορολογία που 
εμπεριέχουν τα κείμενα. Η εξοικείωση αυτή αποσκοπεί στην ανάπτυξη των κατάλληλων δεξιοτήτων για 
μία επιτυχή επικοινωνία των φοιτητών. 
 
   Άσκηση των τεσσάρων βασικών δεξιοτήτων επικοινωνίας που περιλαμβάνουν: 

• Ανάλυση γλωσσικών φαινομένων και ολλαπλές ασκήσεις και εξάσκηση σε αυτά, π.χ. 
κάνουν εφικτές και μη υποθέσεις, να κάνουν μια ευχή, μια απαγόρευση, μια αμφιβολία 
στο παρελθόν. 

• Ασκήσεις ανάγνωσης και κατανόησης κειμένων, π.χ. ιταλική μαγειρική, ιταλική μουσική 
και τέχνη, ιταλική λογοτεχνία, ιταλικά στερεότυπα, οι Ιταλοί και οι  τεχνολογίες  (reading 
comprehension). 

• Ακουστικές ασκήσεις (listening comprehension). 
• Εξάσκηση στη χρήση του προφορικού λόγου με συζήτηση βασισμένη στα θέματα των 

κειμένων που αναλύθηκαν, π.χ. να υποστηρίξουν τη διατριβή τους (speaking). 
• Γραπτές ασκήσεις για την εμπέδωση του νέου λεξιλογίου, σύνθεση γραπτού λόγου σε 

επίπεδο προτάσεων και παραγράφων (writing). 
• πολλαπλές ασκήσεις και εξάσκηση σε αυτά 

  
Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
Eξοικείωση με την ορολογία που εμπεριέχεται στα υπό ανάλυση κείμενα και περαιτέρω εξάσκηση με 
κατάλληλες ασκήσεις 
Εξοικείωση δεξιοτήτων στις προφορικές παρουσιάσεις εργασιών 
Ανάπτυξη δεξιοτήτων αυτοβελτίωσης και ενίσχυση της δημιουργικότητας 
Γενικές Ικανότητες 

-Εργασία σε διεθνές περιβάλλον.  
- Λήψη αποφάσεων 
- Αυτόνομη εργασία 
- Παραγωγή σωστής και δομημένης έκφρασης  στην ιταλική γλώσσα. 
-Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
-Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα  
-Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
-Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
-Ανάπτυξη κριτικής σκέψης 
-Ανάπτυξη ικανότητας διαχείρισης χρόνου και φόρτου εργασίας 
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ΟΜΑΔΑ Α 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΒΑΣΙΚΗΣ ΟΠΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

(επιλέγονται τουλάχιστον 6) 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ-Ε & Ζ 

 

Κωδικός Τίτλος Ομάδα Εξάμηνο Τύπος Περ ECTS Διδάσκοντες 

ΟΙ0624 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΟΜΑΔΑ Α Ε-Ζ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 7 ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΗΣ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   

Μέρος Α΄: Εισαγωγή 
• Τι είναι η Βιομηχανική Οργάνωση 
• Το υπόδειγμα SCP ως εργαλείο ταξινόμησης 
• Επισκόπηση βασικών εννοιών της μικροοικονομικής 
• Θεωρία παιγνίων 

Μέρος Β΄ : Πολιτική Ανταγωνισμού και Δύναμη αγοράς 
• Σκοπός—Νομοθεσία—Μεθοδολογία 
• Δύναμη αγοράς 
• Συγκέντρωση 

o Ορισμός—μέτρηση 
o Δείκτες συγκέντρωσης 

• Η έννοια της Σχετικής Αγοράς 
• Δομή Αγοράς και Δύναμη αγοράς (το υπόδειγμα SCP) 
• Δυνητικός Ανταγωνισμός 

Μέρος Γ΄ : Κλασσικά υποδείγματα ολιγοπωλίου 
• Ομογενή προϊόντα 

o Κουρνό (Cournot) 
o Στάκελμπεργκ (Stackelberg) 
o Μπερτράν (Bertrand) 
o Ηγεσία τιμής 

• Διαφοροποιημένα Προϊόντα 
o Κατηγορίες διαφοροποίησης (οριζόντια—κάθετη) 
o To χωροταξικό υπόδειγμα (Hotelling) 
o Ολιγοπώλιο με διαφοροποιημένα προϊόντα (Κουρνό—Μπερτράν) 
o Μονοπωλιακός ανταγωνισμός 

Μέρος Δ΄ : Καταχρηστικές πρακτικές 
• Διάκριση τιμών 
• Συμπαιγνία 
• Ληστρική τιμολόγηση 
• Άρνηση πώλησης ή πρόσβασης 

Μέρος Ε΄ : Κάθετες σχέσεις και περιορισμοί 
• Διπλή αριστοποίηση και διμερής τιμολόγηση 
• Ενδο-σηματικός ανταγωνισμός (ανταγωνισμός μεταξύ πωλητών λιανικής 
της ίδιας εταιρείας) 

o Διατήρηση τιμής μεταπώλησης (Resale-Price Maintenance) 
o Αποκλειστικότητα ανά γεωγραφικές περιοχές 

• Αποκλειστική αντιπροσώπευση και αποκλεισμός (foreclosure) 
Μέρος Στ΄ : Συγκεντρώσεις 
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• Οριζόντιες 
• Κάθετες 
• Έλεγχος συγκεντρώσεων 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Η ανάλυση αγορών που τελούν υπό συνθήκες ατελούς ανταγωνισμού, καθώς και η μελέτη των 
μεθόδων επέμβασης σ' αυτού του είδους τις αγορές. Η ύλη του μαθήματος χωρίζεται σε έξι 
ενότητες. Η πρώτη αποτελεί μια σύντομη επανάληψη βασικών αρχών της μικροοικονομικής και 
της θεωρίας παιγνίων που θα χρησιμοποιηθούν στο μάθημα. Η δεύτερη ορίζει και μετρά τη 
δύναμη αγοράς. Η τρίτη εξετάζει κλασσικά υποδείγματα ολιγοπωλίου όπου εμφανίζεται η έννοια 
των στρατηγικών αλληλεπιδράσεων. Στην τέταρτη θα εξετασθούν ορισμένες καταχρηστικές 
πρακτικές σύμφωνα με το δίκαιο του Ανταγωνισμού. Στην πέμπτη θα εξετασθούν οι κάθετες 
σχέσεις και περιορισμοί. Τέλος, στην έκτη θα εξετασθούν οι συγχωνεύσεις (εξαγορές) 
επιχειρήσεων. 
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος η φοιτήτρια /τής  θα είναι σε θέση να: 

● περιγράφει τα χαρακτηριστικά των διαφορετικών δομών αγοράς και να προσδιορίζει τους 
τρόπους μέτρησης συγκέντρωσης της αγοράς. 

● αναγνωρίζει αλληλεξαρτήσεις στην διαδικασία λήψης οικονομικών αποφάσεων μεταξύ 
ολιγοπωλιακών επιχειρήσεων και να χρησιμοποιεί στοιχεία της Θεωρίας Παιγνίων στην 
ανάλυσή τους. 

● περιγράφει τις τεχνικές τιμολόγησης των επιχειρήσεων και να αναγνωρίζει καταχρηστικές 
επιχειρησιακές  πρακτικές. 

● αξιολογεί τις επιπτώσεις τέτοιων πρακτικών στην κοινωνική ευημερία και να προσδιορίζει 
πιθανές μορφές κρατικής παρέμβασης. 

● αναλύει τις κάθετες σχέσεις μεταξύ των επιχειρήσεων (προμηθευτής – λιανοπωλητής) 
Γενικές Ικανότητες 

● Αυτόνομη εργασία  
● Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
 



62 
 

 

Κωδικός Τίτλος Ομάδα Εξάμηνο Τύπος Περ ECTS Διδάσκοντες 

ΟΙ0503 ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΜΑΔΑ Α Ε-Ζ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 7 
ΚΑΤΡΑΝΙΔΗΣ 
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   

• Μεθοδολογία: Αναλυτικά Εργαλεία 

• Τα οφέλη από το Διεθνές Εμπόριο 

• Το Υπόδειγμα του Ricardo 

• Το Υπόδειγμα των Heckscher-Ohlin-Samuelson 

• Εναλλακτικές Προσεγγίσεις 

• Η Παρέμβαση του Κράτους στο Διεθνές Εμπόριο (η Δεοντολογική και η Θετική Προσέγγιση) 

• Τα μέσα της Πολιτικής Διεθνούς Εμπορίου (Δασμοί, Ποσοστώσεις, Εξαγωγικές Επιδοτήσεις), 
Ονομαστική και Πραγματική Προστασία 

• Στρατηγική Πολιτική Εμπορίου 

• Κρατική Παρέμβαση και Συντονισμός σε Διεθνές Επίπεδο: η GATT και ο WTO 

• Τα προτιμησιακά Σύμφωνα 
 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση των αιτίων και των επιπτώσεων του διεθνούς εμπορίου καθώς 
και η ανάλυση των επιδράσεων των πολιτικών περιορισμού ή/και ενίσχυσής του. Η προσέγγιση που 
ακολουθείται είναι κατά κύριο λόγο διαγραμματική. Στο πρώτο μέρος του μαθήματος χρησιμοποιούνται 
αναλυτικά εργαλεία τόσο της μερικής όσο και της γενικής ισορροπίας, ενώ στο δεύτερο ακολουθείται κατά 
κύριο λόγο η προσέγγιση της μερικής ισορροπίας. 
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο/η φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να: 
● κατανοεί την ανάγκη για άσκηση πολιτικών που προωθούν το ελεύθερο εμπόριο 
● να μπορεί να επισημαίνει τις επιπτώσεις μέτρων που απορρέουν από τυχόν περιορισμό του 
● να είναι σε θέση να αποτιμήσει τα οφέλη/ζημιές από το ελεύθερο εμπόριο σε οικονομικά μεγέθη όπως 

τιμές, παραγωγή, κατανάλωση, εισαγωγές/εξαγωγές και θέματα (ανα)διανομής εισοδήματος 
● να αντιλαμβάνεται το πραγματικό υπόβαθρο της άσκησης παρεμβατικών πολιτικών 
● να μπορεί να μελετά τις επιπτώσεις μέτρων προστατευτικών πολιτικών και να διακρίνει τις μεταξύ τους 

διαφορές 
● να είναι σε θέση να ερμηνεύει από οικονομική σκοπιά τα συμβαίνοντα στο παγκόσμιο εμπόριο και 

επακόλουθα τις διαφορετικές θέσεις-επιδιώξεις μεγάλων οικονομικών δυνάμεων (κρατών) σε διεθνές 
επίπεδο 

 

Γενικές Ικανότητες 

● Αυτόνομη εργασία.  
● Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης. 
● Λήψη αποφάσεων. 
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Κωδικός Τίτλος Ομάδα Εξάμηνο Τύπος Περ ECTS Διδάσκοντες 

ΟΙ0512 
ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ 
ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Α Ε-Ζ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 7 

ΚΥΡΤΣΟΥ 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   
● Προσδιοριστικοί παράγοντες της συμπεριφοράς των τιμών των αξιογράφων,  

 
● Χρηματοοικονομική ανάλυση και εργαλεία απαραίτητα για την επιλογή της σωστής χρηματοοικονομικής 

απόφασης, 
● Μοντελοποίηση του κινδύνου και της απόδοσης, 
● Άριστη επιλογή χαρτοφυλακίου,  
● Μοντέλα αποτίμησης αξιογράφων σταθερού και μεταβαλλόμενου εισοδήματος, 
● Αποδοτικότητα χαρτοφυλακίου και θεωρία ενεργής διαχείρισης χαρτοφυλακίου, 
● Αποτελεσματικότητα αγοράς,  
● Χρηματοοικονομικές ατέλειες, 
● Διαχρονική εξέλιξη επιτοκίων. 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση της λειτουργίας των Αγορών Χρήματος και Κεφαλαίου (ΑΧΚ), των 

μηχανισμών που ενεργοποιούνται σε φάσεις ισορροπίας και ανισορροπίας καθώς και της αλληλεπίδρασης 

των ΑΧΚ με την πραγματική οικονομία. 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να: 

● Κατανοήσουν σημαντικές χρηματοοικονομικές αρχές, 
● Διεξάγουν θεωρητική ανάλυση πραγματικών οικονομικών προβλημάτων, 
● Έχουν τα απαραίτητα εργαλεία για την κατανόηση της βιβλιογραφίας πάνω στις χρηματοοικονομικές 

αγορές, 
● Ελέγξουν θεωρίες που σχετίζονται με σημαντικούς μηχανισμούς για τη λειτουργία των αγορών, 
● Έχουν την ικανότητα εφαρμογής της θεωρίας για την αποτίμηση ομολόγων, διάρκειας και κυρτότητας, 

μετοχών καθώς και εκτίμησης κινδύνου και απόδοσης, 
● Έχουν την ικανότητα εφαρμογής της θεωρίας διαχρονικής εξέλιξης των επιτοκίων, 
● Αναλύσουν την αποδοτικότητα χρηματοοικονομικών προϊόντων. 
 

Γενικές Ικανότητες 

 

Οι φοιτητές θα είναι σε θέση να αναπτύξουν: 

● Αναλυτική ικανότητα, 
● Τα προσόντα τους τόσο σε ατομικό όσο και σε επίπεδο ομάδας, 
● Την ικανότητα τόσο λεκτικής όσο και προφορικής επικοινωνίας καθώς και παρουσίασης με χρήση 

ΤΠΕ. 
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Κωδικός Τίτλος Ομάδα Εξάμηνο Τύπος Περ ECTS Διδάσκοντες 

ΟΙ0501 
ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΟΜΑΔΑ Α Ε-Ζ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 7 

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ 
ΣΤΕΛΛΑ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   
Στο μάθημα αυτό εξετάζεται η αναγκαιότητα παρέμβασης  του κράτους στο οικονομικό σύστημα, 
οριοθετούνται οι οικονομικές λειτουργίες του κράτους και αναλύονται διεξοδικότερα οι σημαντικότερες  
από αυτές. 
Ειδικότερα: 

● εξετάζεται  πως το σύστημα των τιμών μπορεί να επιτύχει μεγιστοποίηση της κοινωνικής 
ευημερίας, κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις. 

● επισημαίνονται οι αδυναμίες και οι ατέλειες του συστήματος της ελεύθερης αγοράς για την 
επίτευξη της μεγιστοποίησης της κοινωνικής ευημερίας και τονίζεται η ανάγκη παρέμβασης του 
κράτους στο οικονομικό σύστημα. 

● προσδιορίζονται οι οικονομικές λειτουργίες του κράτους και αναφέρονται  τα μέσα για την 
υλοποίησή τους. 

● ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ανάλυση της παρέμβασης του κράτους  στην οικονομία για την 
επίτευξη της αποτελεσματικής κατανομής των παραγωγικών πόρων. Αναλύονται θέματα όπως τα 
δημόσια αγαθά, οι εξωτερικές επιδράσεις, οι μονοπωλιακές παρεκκλίσεις με έμφαση στις 
δημόσιες επιχειρήσεις. 

● σκιαγραφείται ο ρόλος του κράτους στην αναδιανομή του εισοδήματος και αναλύεται διεξοδικά  ο 
θεσμός της κοινωνικής ασφάλισης. 

● παρουσιάζονται οι σημαντικότερες περιπτώσεις ιδιωτικοποίησης δημοσίων δραστηριοτήτων. 
Έμφαση δίνεται στον έλεγχο των ιδιωτικοποιημένων δημοσίων επιχειρήσεων. 

● περιγράφεται ο πολιτικός μηχανισμός λήψης αποφάσεων 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

 Οι φοιτητές μαθαίνουν: 

1. βασικά εργαλεία, έννοιες και μοντέλα που απαιτούνται για την κατανόηση των σημαντικών 
θεματικών πεδίων της Δημόσιας Οικονομικής 

2. να αντιλαμβάνονται τις προκλήσεις οικονομικής πολιτικής με τις οποίες έρχονται αντιμέτωπες οι 
κυβερνήσεις,  

3. πιθανές λύσεις σε αυτές τις προκλήσεις, 
4. να  αντιλαμβάνονται τις δυσκολίες που προκύπτουν από την προσπάθεια επίλυσης αυτών των 

θεμάτων 

Γενικές Ικανότητες 

● Αυτόνομη εργασία  
● Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

 

 



65 
 

 

Κωδικός Τίτλος Ομάδα Εξάμηνο Τύπος Περ ECTS Διδάσκοντες 

ΟΙ0702 

ΙΣΤΟΡΙΑ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΘΕΩΡΙΩΝ ΟΜΑΔΑ Α Ε-Ζ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 7 

ΤΣΟΥΛΦΙΔΗΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   
1. Εισαγωγή  
2. Απαρχές της Οικονομικής Θεωρίας  
3. Ο Πλούτος των Εθνών του Adam Smith  
4. Οι Αρχές της Πολιτικής Οικονομίας του David Ricardo  
5. Το Κεφάλαιο του Karl Marx  
6. Η Δομή της Κλασικής Θεωρίας  
7. Η Δομή της Νεοκλασικής Θεωρίας  
8. Μεταξύ Ανταγωνισμού και Μονοπωλίου  
9. Η Γενική Θεωρία του John M. Keynes  
10. Κεϋνσιανά Οικονομικά  
11. Μονεταρισμός και Milton Friedman  
12. Νέα Κλασικά Οικονομικά 
13. Θεωρία Πραγματικών Επιχειρηματικών Κύκλων  
14. Νέα Κεϋνσιανά Οικονομικά 
15. Θεωρίες κεφαλαίου 
16. Θεωρίες οικονομικής μεγέθυνσης 
17. Σύνοψη, Αξιολόγηση και Νέα Κατεύθυνση  
Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Στο μάθημα αυτό παρουσιάζονται και κριτικά αξιολογούνται οι διάφορες σχολές οικονομικής σκέψης και 

οικονομολόγοι ξεκινώντας από τους Μερκαντιλιστές και τους φυσιοκράτες και συνεχίζοντας με τους 

κλασικούς οικονομολόγους (Adam Smith και τον David Ricardo). Στο μάθημα αυτό συζητάμε επίσης τα 

οικονομικά του Karl Marx και την κλασική προσέγγιση γενικότερα. Ακολουθεί η ανάδυση των νεοκλασικών 

οικονομικών και η κριτική τους από τον Piero Sraffa. Το υπόλοιπο των διαλέξεων επικεντρώνεται στον John 

M. Keynes και στις σύγχρονες μακροοικονομικές προσεγγίσεις. Στη διάρκεια των διαλέξεων θίγονται και 

ορισμένα μεθοδολογικά ζητήματα.  

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος η φοιτήτρια /τής  θα είναι σε θέση να: 

● περιγράφει τα χαρακτηριστικά των διαφορετικών σχολών οικονομικής σκέψης και το ιστορικό 
πλαίσιο εντός του οποίου αναπτύχθηκαν 

● θέτει σε λογικό και εμπειρικό έλεγχο την ερμηνευτική επάρκεια αυτών των θεωριών σε κύρια και 
καίρια ερευνητικά ζητήματα.  

● αναγνωρίζει τις ομοιότητες και τις διαφορές μεταξύ σχολών οικονομικής σκέψης και 
οικονομολόγων  

● εντοπίζει τις οικονομικές πολιτικές που απορρέουν από κάθε σχολή οικονομικής σκέψης 
● αναγνωρίζει τις επιπτώσεις των εν λόγω πολιτικών σε κοινωνικές κατηγορίες του πληθυσμού 
● περιγράφει τα χαρακτηριστικά των υποδειγμάτων κάθε σχολής οικονομικής σκέψης 

Γενικές Ικανότητες 

Εργατικότητα  

Κριτική σκέψη 
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ΟΜΑΔΑ Α 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΑΡΙΝΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ-ΣΤ & Η 

 

Κωδικός Τίτλος Ομάδα Εξάμηνο 
Τύπος 
Περ ECTS Διδάσκοντες 

ΟΙ0601 
ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΟΜΑΔΑ Α ΣΤ-Η ΕΠΙΛΟΓΗΣ 7 

ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
ΑΓΓΕΛΙΚΗ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   

• Μέγεθος του Δημοσίου Τομέα – Προϋπολογισμός. 

• Δημοσιονομικά μέσα δράσης των δημοσίων φορέων  

• Εισαγωγή στη φορολογία. 

• Κατηγορίες φόρων. 

• Επιπτώσεις των φόρων σε διαφορετικές δομές αγοράς. 

• Φορολογία  και οικονομική αποτελεσματικότητα. 

• Δημοσιονομική πολιτική στην Ελλάδα και άλλες χώρες. 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Στόχος του μαθήματος είναι να παρουσιάσει τα κύρια δημοσιονομικά μέσα δράσης του Κράτους με 

έμφαση στα δημόσια έσοδα και τις επιπτώσεις τους.  Συζητούνται το μέγεθος του δημοσίου τομέα, ο 

κρατικός προϋπολογισμός, τα κύρια θεσμικά όργανα και η δημοσιονομική πολιτική της Ελλάδας και της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναλύονται όλες οι μορφές των Δημοσίων Εσόδων, οι μικροοικονομικές επιδράσεις 

των διάφορων φόρων στα κίνητρα για οικονομική δραστηριότητα, η μετακυλιση των φόρων όπως επίσης 

και οι επιπτώσεις τους στην ατομική και κοινωνική ευημερία.  

Ιδιαίτερη έμφαση επίσης δίνεται στην φορολογική πολιτική που εφαρμόζεται τόσο στην Ελλάδα και την ΕΕ  

όσο και σε άλλες χώρες .  

Συνιστάτε στους φοιτητές,  που θα επιλέξουν το μάθημα, καλή γνώση Μικροοικονομικής Θεωρίας.   

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:  

● να περιγράφει τις οικονομικές λειτουργίες του δημοσίου τομέα, τα μέσα δράσης του, και να εξηγεί 

τις διάφορες μορφές δημοσιονομικής πολιτικής που μπορεί να εφαρμόσει. 

● να κατανοεί, να διαχωρίζει και να χρησιμοποιεί τις διάφορες μορφές δημοσίων εσόδων. 

● να αναλύει τις επιπτώσεις της φορολογίας στη διαδικασία λήψης οικονομικών αποφάσεων τόσο 

από τα άτομα όσο και από τις επιχειρήσεις. 

● να αναλύει τις επιπτώσεις της φορολογίας στην ατομική και κοινωνική ευημερία. 

● να κατανοεί και να περιγράφει τη δημοσιονομική πολιτική (με έμφαση στη φορολογική πολιτική) 

που εφαρμόζεται στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες.   

Γενικές Ικανότητες  

Αυτόνομη εργασία  

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
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Κωδικός Τίτλος Ομάδα Εξάμηνο 
Τύπος 
Περ ECTS Διδάσκοντες 

ΟΙ0602 
ΔΙΕΘΝΗΣ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΟΜΑΔΑ Α ΣΤ-Η ΕΠΙΛΟΓΗΣ 7 

ΚΑΡΦΑΚΗΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   
● Σκοπός και έννοιες της διεθνούς μακροοικονομικής.  
● Αγορά συναλλάγματος, Αγορά χρήματος και προσδιορισμός ισοτιμίας και επιτοκίων 
● Αρμπιτράζ, κερδοσκοπία και αντιστάθμιση κινδύνου 
● Ισοτιμία επιτοκίων 
● Ισοτιμία αγοραστικής δύναμης 
● Νομισματική θεωρία ισοτιμίας και ισοζυγίου πληρωμών 
● Προσδιορισμός της ισοτιμίας στο μοντέλο των περιουσιακών στοιχείων 
● Προσδιορισμός της ισοτιμίας στο μοντέλο της ισορροπίας χαρτοφυλακίου 
● Προσδιορισμός πραγματικής ισοτιμίας 
● Αποταμίευση και επένδυση στην παγκόσμια οικονομία και σε μικρές ανοικτές οικονομίες  
● Κλασικό υπόδειγμα γενικής ισορροπίας σε ανοικτή οικονομία 
● Κεϋνσιανό μοντέλο IS-LM σε ανοικτή οικονομία 
● Σύγχρονο μακροοικονομικό μοντέλο εισοδήματος και πληθωρισμού σε ανοικτή οικονομία 
● Διαχρονική θεωρία ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών 
● Διεθνή καταμερισμός κινδύνου 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Αυτό το μάθημα έχει ως στόχο να σας βοηθήσει να κατανοήσετε προχωρημένα θέματα της διεθνούς 

χρηματοδότησης που είναι απαραίτητα για τη μελέτη των νομισματικών προβλημάτων της παγκόσμιας 

οικονομίας, χρησιμοποιώντας γραφική και μαθηματική ανάλυση. Τα θέματα αυτά αναφέρονται στην αγορά 

συναλλάγματος, στις σχέσεις ανάμεσα στις τιμές, τα επιτόκια και τις συναλλαγματικές ισοτιμίες, στο 

αρμπιτράζ, την κερδοσκοπία και την αντιστάθμιση κινδύνου, στον προσδιορισμό των συναλλαγματικών 

ισοτιμιών και κρίσεων, στην αποτελεσματικότητα της διεθνούς μακροοικονομικής πολιτικής, στη θεωρία και 

την πρακτική των συναλλαγματικών διευθετήσεων, στην ιστορική εξέλιξη του διεθνούς νομισματικού 

συστήματος, στη διαχρονική θεωρία του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, και στο διεθνή καταμερισμό 

κινδύνου. 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος η/ο φοιτήτρια/της θα είναι σε θέση να:   

● γνωρίζει πως λειτουργεί η αγορά συναλλάγματος 
● εξάγει τις σχέσεις του καλυμμένου και ακάλυπτου αρμπιτράζ επιτοκίων. 
● κατανοεί τις έννοιες του αρμπιτράζ, της κερδοσκοπίας και της αντιστάθμισης κινδύνου. 
● κατανοεί πως προσδιορίζονται οι ισοτιμίες σε εναλλακτικά οικονομικά μοντέλα. 
● γνωρίσει την πρακτική των συναλλαγματικών διευθετήσεων, και την ιστορική εξέλιξη του διεθνούς 

νομισματικού συστήματος   
Γενικές Ικανότητες 

● Αυτόνομη εργασία  
● Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
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Κωδικός Τίτλος Ομάδα Εξάμηνο 
Τύπος 
Περ ECTS Διδάσκοντες 

ΟΙ0701 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΑΔΑ Α ΣΤ-Η ΕΠΙΛΟΓΗΣ 7 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ 
ΘΕΟΔΩΡΟΣ-
ΜΠΟΪΚΟΣ ΣΠ. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   
o Εισαγωγικές έννοιες  για την οικονομική ανάπτυξη 
o Ιστορική αναδρομή 
o Τρόποι μέτρησης της οικονομικής ανάπτυξης 
o Προσέγγιση των Θεσμών  
o Χρήση Δεδομένων panel 
o Τρόποι μέτρησης της φτώχειας 
o Το υπόδειγμα των επικαλυπτόμενων γενεών με παραγωγή 
o Περιπτώσεις παγίδας φτώχειας στο υπόδειγμα των επικαλυπτόμενων γενεών 
o Διαφορετικού τύπου εκπαιδευτικά συστήματα στο υπόδειγμα των επικαλυπτόμενων γενεών 
o Κοινωνικό κεφάλαιο και η σύνδεση με την οικονομική ανάπτυξη 
o  Επένδυση στη δημόσια υγεία και οικονομική ανάπτυξη στο υπόδειγμα των επικαλυπτόμενων γενεών 

(αν μείνει χρόνος) 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Το μάθημα απαρτίζεται από δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος του μαθήματος θα παρουσιασθεί η προσέγγιση των 

θεσμών, οικονομετρικά υποδείγματα που χρησιμοποιούνται στην ανάπτυξη καθώς και τρόποι μέτρησης της 

φτώχειας και της ανισότητας. Στο δεύτερο μέρος θα δοθεί έμφαση στην παρουσίαση οικονομικών 

υποδειγμάτων που θα μελετούν την οικονομική ανάπτυξη υπό το πρίσμα των διαφορετικών γενεών. Στο 

πλαίσιο αυτό θα παρουσιαστεί το υπόδειγμα των επικαλυπτόμενων γενεών για δύο περιόδους και θα 

αναλυθούν με τη χρήση του ζητήματα όπως η οικονομική μεγέθυνση στη μακροχρόνια περίοδο, η παγίδα 

φτώχειας, οι διαφορές της δημόσιας από την ιδιωτική εκπαίδευση στην μείωση των ανισοτήτων και η σύνδεση 

μεταξύ επένδυσης στην δημόσια υγεία και οικονομικής ανάπτυξης. Τέλος, εξετάζεται πως συνδέεται το 

κοινωνικό κεφάλαιο με τη διαδικασία της οικονομικής ανάπτυξης.  

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος η φοιτήτρια /τής  θα είναι σε θέση να: 

● κατανοεί τις βασικές διαφορές οικονομικής μεγέθυνσης και οικονομικής ανάπτυξης.   
● μπορεί να μετράει με τη χρήση διαφόρων δεικτών και οικονομετρικών μεθόδων την οικονομική 

ανάπτυξη. 
● Κατανόηση της προσέγγισης των θεσμών. 
● κατανοεί το υπόδειγμα των επικαλυπτόμενων γενεών σε οικονομίες με παραγωγή.  
● χρησιμοποιεί το υπόδειγμα των επικαλυπτόμενων γενεών με σκοπό να αναλύει τις επιπτώσεις των 

διαφόρων ασφαλιστικών συστημάτων στην οικονομική ανάπτυξη.  
● αναλύει περιπτώσεις που οδηγούν σε παγίδα φτώχειας. 
● αναλύει πως τα διαφορετικού τύπου εκπαιδευτικά συστήματα μπορούν να μειώσουν τις κοινωνικές 

ανισότητες.  
● κατανοεί πως συνδέεται το κοινωνικό κεφάλαιο με τη διαδικασία της οικονομικής ανάπτυξης. 
● κατανοεί πως η επένδυση στη δημόσια υγεία επιταχύνει την οικονομική ανάπτυξη.   

Γενικές Ικανότητες 

● Αυτόνομη εργασία.  
● Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης.  
● Λήψη αποφάσεων. 
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Κωδικός Τίτλος Ομάδα Εξάμηνο 
Τύπος 
Περ ECTS Διδάσκοντες 

ΟΙ0502 
ΧΡΗΜΑ ΚΑΙ 
ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΟΜΑΔΑ Α ΣΤ-Η ΕΠΙΛΟΓΗΣ 7 

ΒΑΡΕΛΑΣ 
ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ-
ΜΟΥΡΜΟΥΡΑΣ 
Ι. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   
Ύλη πρώτου μέρους διαλέξεων (διαλέξεις Ερωτόκριτου Βαρελά): 
-Επισκόπηση του χρηματοοικονομικού συστήματος. 
-Ζητήση χρήματος. 
-Συμπεριφορά εμπορικών τραπεζών. 

● Προσδιορισμός επιτοκίου χορηγήσεων και καταθέσεων. 
● Συμπεριφορά τραπεζών στο ολιγοπώλιο. 
● Προσαύξηση επιτοκίων πάνω από το επιτόκιο στόχο της νομισματικής αρχής. 

-Προσφορά χρήματος. 
-Ο ρόλος της Κεντρικής Τράπεζας στην αγορά χρήματος. 
-Η νομισματική πολιτική της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) και η Τράπεζα της Ελλάδος. 
Ύλη δεύτερου μέρους διαλέξεων (διαλέξεις Ιωάννη Μουρμούρα): 
- Ο ρόλος του χρήματος σε μία δυναμική οικονομία: το χρήμα στο νεοκλασικό υπόδειγμα μεγέθυνσης με ή 
χωρίς μικροθεμελιώσεις (Solow, Sidrauski). 
-Εξειδικευμένα θέματα: Ορθολογικές προσδοκίες στη νομισματική πολιτική (Lucas), η δυσάρεστη 
μονεταριστική αριθμητική(SargentandWallace) κλπ. 
-Η ανεξαρτησία των Κεντρικών Τραπεζών: παίγνια νομισματικής πολιτικής, δυναμική ασυνέπεια, πληθωριστική 
μεροληψία, πολιτική και οικονομική ανεξαρτησία των Κεντρικών Τραπεζών. 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του πρώτου μέρους του μαθήματος (διαλέξεις Ερωτόκριτου 
Βαρελά) ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:  

● περιγράφει τα χαρακτηριστικά των διαφορετικών δομών αγοράς του τραπεζικού 
συστήματος, 

● αναλύει και να εξάγει το άριστο επιτόκιο δανείων και καταθέσεων, 
● αναλύει τον ρόλο των αναγκαστικών ρευστών διαθεσίμων και της μεταβολής 

τους στο spread των εμπορικών τραπεζών και να κατανοεί τον βασικό ρόλο του 
ισολογισμού τους στη λήψη αποφάσεων, 

● εξάγει τη συνολική προσφορά και ζήτηση χρήματος, την ισορροπία και τα 
αποτελέσματα που προκύπτουν από την άσκηση νομισματικής πολιτικής. 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του δεύτερου μέρους του μαθήματος (διαλέξεις Ιωάννη Μουρμούρα) ο φοιτητής 
/ τρια θα είναι σε θέση να:  

● κατανοεί τις διάφορες οικονομικές σχολές και την επίδραση του χρήματος στην πραγματική οικονομία, 
● αντιλαμβάνεται τους στόχους και τη δυνατότητα παρέμβασης της Κεντρικής Τράπεζας, 
● αναλύει τις προϋποθέσεις επιτυχίας της Κεντρικής Τράπεζας (ανεξαρτησία, φήμη), 
● κατανοεί τον ρόλο του χρήματος στην οικονομική μεγέθυνση. 

 

Γενικές Ικανότητες 

- Καλλιέργεια οικονομικής σκέψης. 
- Αυτόνομη εργασία. 
- Αναλυτική σκέψη. 
-Κριτική ικανότητα. 
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Κωδικός Τίτλος Ομάδα Εξάμηνο Τύπος Περ ECTS Διδάσκοντες 

ΟΙ0515-1 
ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑ Α ΣΤ-Η ΕΠΙΛΟΓΗΣ 7 

ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   

• Εφαρμογές των ελαστικοτήτων ζήτησης. 

• Ισορροπία στην αγορά ενός αγαθού κατά Walras και κατά Marshall και συνθήκες ευστάθειας. 

• Αποτελέσματα μετατοπίσεων καμπυλών ζήτησης και προσφοράς.  

• Συναρτήσεις ζήτησης κατά Marshall και κατά Hicks, μαθηματική προσέγγιση των αποτελεσμάτων 
υποκατάστασης και εισοδήματος και εξίσωση του Slutsky. 

• Ιδιότητες των συναρτήσεων ζήτησης κατά Marshall και κατά Hicks σε όρους ελαστικοτήτων. 

• Καμπύλες Engel. 

• Το υπόδειγμα προσφοράς εργασίας. 

• Συναρτήσεις παραγωγής και προσέγγιση των αποδόσεων κλίμακας. 

• Παραγωγή βραχυχρονίων και μακροχρονίων καμπυλών κόστους. 

• Μεγιστοποίηση κέρδους και η αρχή του Le Chatelier. 
 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Στο μάθημα των Ειδικών Θεμάτων της Μικροοικονομικής Θεωρίας, το οποίο προσφέρεται ως μάθημα επιλογής 

στους φοιτητές του 6ου και 8ου εξαμήνου, γίνεται μία μαθηματική παρουσίαση των βασικών υποδειγμάτων 

της νεοκλασικής μικροοικονομικής θεωρίας. Συγκεκριμένα, παρουσιάζονται οι εξής θεματικές ενότητες:  

Ισορροπία στην αγορά ενός αγαθού, Συνθήκες ευστάθειας κατά Walras και κατά Marshall, Αποτελέσματα 

μετατοπίσεων καμπυλών ζήτησης και προσφοράς και τρόπος υπολογισμού τους, Διάφορες εφαρμογές, 

Συναρτήσεις ζήτησης κατά Marshall και κατά Hicks, Αποτελέσματα υποκατάστασης και εισοδήματος, Εξίσωση 

του Slutsky, Ιδιότητες των συναρτήσεων ζήτησης κατά Marshall και Hicks υπό μορφή ελαστικοτήτων, Εμπειρικά 

υποδείγματα ζήτησης καταναλωτικών αγαθών, Το υπόδειγμα της προσφοράς εργασίας, Ισορροπία 

παραγωγού, Συναρτήσεις παραγωγής και κόστους.  

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος η φοιτήτρια/τής  θα είναι σε θέση να: 

● χρησιμοποιεί τις ελαστικότητες ζήτησης, να ερμηνεύει τις τιμές τους και να κατατάσσει τα αγαθά στις 
διάφορες κατηγορίες,  

● ελέγχει αν η ισορροπία της αγοράς ενός αγαθού είναι ευσταθής ή μη ευσταθής, 
● προσδιορίζει τα αποτελέσματα των μεταβολών των τιμών των αγαθών, του εισοδήματος και των 

παραγόντων κόστους στην τιμή ισορροπίας και την ποσότητα ισορροπίας ενός αγαθού, 
● υπολογίζει τις ελαστικότητες ζήτησης ενός αγαθού κατά Marshall και κατά Hicks και τις ελαστικότητες 

υποκατάστασης κατά Allen και να εξάγει συμπεράσματα για τη συμπεριφορά των καταναλωτών, 
● αντιλαμβάνεται τους παράγοντες που επηρεάζουν την προσφορά εργασίας, 
● παράγει τις βραχυχρόνιες και μακροχρόνιες συναρτήσεις κόστους, 
● αντιλαμβάνεται πώς οι τιμές των εισροών και οι τιμές των προϊόντων επηρεάζουν τη ζήτηση εισροών. 

 

Γενικές Ικανότητες 

● Αυτόνομη εργασία.  
● Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης. 
● Λήψη αποφάσεων. 
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Κωδικός Τίτλος Ομάδα Εξάμηνο Τύπος Περ ECTS Διδάσκοντες 

ΟΙ0617-1 
ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ 
ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΟΜΑΔΑ Α ΣΤ-Η ΕΠΙΛΟΓΗΣ 7 ΜΠΟΪΚΟΣ ΣΠ. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   
Μέρος Α΄: Μακροοικονομικά υποδείγματα της μορφής ΑS-AD 

· Εισαγωγικές έννοιες  
· Μέθοδοι επίλυσης στατικών υποδειγμάτων με ορθολογικές προσδοκίες 
· Επίλυση βασικών στατικών υποδειγμάτων AS-AD και οικονομική πολιτική 
· Μέθοδοι επίλυσης δυναμικών υποδειγμάτων με ορθολογικές προσδοκίες 
· Επίλυση βασικών στατικών υποδειγμάτων AS-AD και οικονομική πολιτική 
· Βέλτιστη νομισματική πολιτική, το πρόβλημα της χρονικής ασυνέπειας και   στασιμοπληθωρισμός σε 
υποδείγματα AS-AD 
· Ανάλυση βιωσιμότητας δημοσίου χρέους 

Μέρος Β΄: Μακροοικονομικά υποδείγματα με μικροοικονομική θεμελίωση 
· Εισαγωγή 
· Παρουσίαση ενός βασικού υποδείγματος γενικής ισορροπίας 
· Παρουσίαση υποδείγματος με δημόσιο τομέα και οικονομική πολιτική 
· Στρεβλώσεις στις αγορές με τη μορφή αγαθών δημόσιου χαρακτήρα 
· Στρεβλώσεις στις αγορές με τη μορφή εξωτερικοτήτων 
· Βέλτιστο μέγεθος του δημοσίου τομέα  
· Θεωρία των πραγματικών οικονομικών διακυμάνσεων (αν μείνει χρόνος) 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Το μάθημα απαρτίζεται από δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος του μαθήματος θα διερευνηθούν υποδείγματα τύπου 

AD-AS τα οποία δεν χαρακτηρίζονται από μικροοικονομική θεμελίωση που είναι όμως χρήσιμα για την 

κατανόηση με απλό τρόπο των βασικών αρχών της μακροοικονομικής θεωρίας και πολιτικής. Σε αυτό το 

πλαίσιο θα αναλυθεί με μαθηματική θεμελίωση ο ρόλος των προσδοκιών στην άσκηση οικονομικής πολιτικής. 

Στο δεύτερο μέρος του μαθήματος θα εξεταστούν υποδείγματα γενικής ισορροπίας με μικροοικονομική 

θεμελίωση όπου οι αποφάσεις των ατόμων και των επιχειρήσεων λαμβάνονται κατά άριστο τρόπο στις 

διάφορες περιόδους. Τα υποδείγματα που θα παρουσιάσουμε για λόγους απλούστευσης βασίζονται σε δύο 

περιόδους. Και στα δύο μέρη θα δοθεί έμφαση σε θέματα νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής για τη 

διόρθωση των ατελειών των αγορών. Αν μείνει χρόνος θα παρουσιαστεί η θεωρία των πραγματικών 

επιχειρηματικών διακυμάνσεων.  

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος η φοιτήτρια /τής  θα είναι σε θέση να: 

● κατανοεί τα βασικά μεθοδολογικά εργαλεία της σύγχρονης μακροοικονομικής ανάλυσης.  
● παρουσιάζει με μαθηματικές μεθόδους τα βασικά μακροοικονομικά υποδείγματα άσκησης 

νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής. 
● αξιολογεί και να προβλέπει τα αποτελέσματα συγκεκριμένων μέτρων μακροοικονομικής πολιτικής. 
● αναγνωρίζει την αποτελεσματικότητα των διαφόρων μακροοικονομικών πολιτικών κάτω από 

συγκεκριμένες συνθήκες.  

Γενικές Ικανότητες 

● Αυτόνομη εργασία.  
● Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης  
● Λήψη αποφάσεων. 
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ΟΜΑΔΑ Β 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ-Ε & Ζ 

Κωδικός Τίτλος Ομάδα Εξάμηνο Τύπος Περ ECTS Διδάσκοντες 

ΟΙ0404 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΓΙΑ 
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥΣ 
III ΟΜΑΔΑ Β Ε-Ζ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 5,5 

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   
1. Ο ρόλος της Στατιστικής σε  κοινωνικοοικονομικές εμπειρικές έρευνες   
2. Δομές Δεομένων και τύποι δεδομένων με την γλώσσα  R  
3. Πολυδιάστατες Περιγραφικές Μέθοδοι στατιστικής με την  R    
4. Έλεγχοι υποθέσεων με R  
5. Απλή και Πολλαπλή Παλινδρόμηση με R  . 
6. Χρονολογικές σειρές με R  . 
7. Μοντέλα προβλέψεων με R  –Θέματα μελέτης  

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Ο κύριος σκοπός της σειράς των μαθημάτων είναι να αναπτυχθούν οι πλέον σύγχρονες  και απαραίτητες 

μέθοδοι της στατιστικής εμπειρικές έρευνες  .  Οι φοιτητές πρέπει να γνωρίζουν πώς να διατυπώνουν θέματα 

εμπειρικής έρευνας στις οικονομικές επιστήμες , πώς να συλλέγουν δεδομένα, πώς να τα αποθηκεύουν και πώς 

να τα επεξεργάζονται με την βοήθεια στατιστικών μεθόδων .   

 

Γενικές Ικανότητες 

● Αυτόνομη εργασία  
● Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
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Κωδικός Τίτλος Ομάδα Εξάμηνο Τύπος Περ ECTS Διδάσκοντες 

ΟΙ0403 
ΑΡΧΕΣ 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑ Β Ε-Ζ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 5,5 

ΤΑΜΠΑΚΟΥΔΗΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   
Στο σύγχρονο περιβάλλον οι επενδυτές έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν διάφορα επενδυτικά προϊόντα και 

υπηρεσίες. Η παγκοσμιοποίηση και η πληροφορική τεχνολογία επιτρέπει την επένδυση σε εξειδικευμένα 

προϊόντα και με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, με βάση τις ανάγκες και επιθυμίες του κάθε επενδυτή. Ωστόσο, η 

ποικιλομορφία των επενδυτικών επιλογών συνεπάγεται κινδύνους, τους οποίους οι επενδυτές θα πρέπει να 

αναγνωρίζουν και στη συνέχεια να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά. Το μάθημα αποτελεί μια εισαγωγή στις 

βασικές θεωρητικές έννοιες και προσεγγίσεις αξιολόγησης των εναλλακτικών επενδυτικών επιλογών, με 

απώτερο σκοπό την ενδυνάμωση της διαδικασίας λήψης επενδυτικών αποφάσεων στο σύγχρονο και 

παγκοσμιοποιημένο οικονομικό περιβάλλον. 

Πρωταρχικός σκοπός του μαθήματος είναι η ανάπτυξη βασικών θεμάτων της χρηματοοικονομικής επιστήμης, 

όπως η θεωρία χαρτοφυλακίου (portfolio theory), η διαφοροποίηση (diversification) ο κίνδυνος (risk), η 

απόδοση (return), η τιμολόγηση περιουσιακών στοιχείων (asset pricing) και η αποτελεσματικότητα της αγοράς 

(market efficiency). Η ανάλυση των εν λόγω θεμάτων θα γίνει τόσο σε θεωρητικό όσο και πρακτικό επίπεδο, με 

την επίλυση ασκήσεων και τη χρησιμοποίηση εξισώσεων στο Excel. Επιπλέον, γίνονται επενδυτικές ασκήσεις 

προσομοίωσης με τη χρήση δεδομένων σε πραγματικό χρόνο (real time data) και την αξιοποίηση λογαριασμών 

επίδειξης (demo accounts) σε ηλεκτρονικές πλατφόρμες συναλλαγών. 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

 Στο πλαίσιο του μαθήματος, οι φοιτητές αναμένεται να: 

- Προσδιορίζουν τη μεθοδολογία υπολογισμού της αναμενόμενης απόδοσης και του κινδύνου ενός 
περιουσιακού στοιχείου ή χαρτοφυλακίου με δειγματοληψία ή κατανομή πιθανοτήτων.  

- Αναλύουν τη σύγχρονη θεωρία χαρτοφυλακίου του Markowitz, η οποία επικεντρώνεται στη σύνθεση 
αποτελεσματικών χαρτοφυλακίων.  

- Εφαρμόζουν τα μοντέλα αποτίμησης περιουσιακών στοιχείων και ειδικότερα το Υπόδειγμα Αποτίμησης 
Περιουσιακών Στοιχείων (ΥΑΠΣ), τα μοντέλα των Fama and French (3 and 5 factor) και της Θεωρίας 
Τιμολόγησης Εξισορροπητικής Κερδοσκοπίας (Arbitrage Pricing Theory).  

- Αντιλαμβάνονται και ελέγχουν την υπόθεση αποτελεσματικών αγορών, να καταγράφουν τις ανωμαλίες 
που εμφανίζονται στις αγορές και να κατανοούν τη συμπεριφορική χρηματοοικονομική η οποία 
επικεντρώνεται στην κατανόηση της μη ορθολογικής συμπεριφοράς των επενδυτών.   

Γενικές Ικανότητες 

 

 

Το μάθημα αποσκοπεί να προσδώσει στους φοιτητές τις παρακάτω γενικές ικανότητες: 

- Γνώση του περιεχομένου και της σημασίας της χρηματοοικονομικής επιστήμης 
- Κριτική σκέψη και ικανότητα λήψης ορθολογικών επενδυτικών αποφάσεων 
- Εργασία σε ομάδες πάνω σε μελέτες περιπτώσεων και παρουσίαση 
- Αναζήτηση, ανάλυση και παρουσίαση σύνθετων προβλημάτων 
- Χρήση νέων τεχνολογιών και λογισμικού από το διαδίκτυο 
- Παρουσίαση, διάλογος, κριτική και αυτοκριτική 
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Κωδικός Τίτλος Ομάδα Εξάμηνο Τύπος Περ ECTS Διδάσκοντες 

ΟΙ0801 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ ΟΜΑΔΑ Β Ε-Ζ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 5,5 

ΒΑΡΕΛΑΣ 
ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   
Η ύλη του μαθήματος περιλαμβάνει τις παρακάτω ενότητες: 
● Εισαγωγή στην Οικονομική Μεγέθυνση 
● Το Υπόδειγμα Harrod-Domar 
● Το Νεοκλασικό Υπόδειγμα Οικονομικής Μεγέθυνσης 
● Ειδικά Ζητήματα στο Νεοκλασικό Υπόδειγμα Οικονομικής Μεγέθυνσης 
● Το Νεοκλασικό Υπόδειγμα με Χρήμα 
● Τεχνολογική Πρόοδος 
● Δημόσιο Χρέος και Οικονομική Μεγέθυνση 

 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 

 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:  

● κατανοεί πλήρως τα υποδείγματα εξωγενούς οικονομικής μεγέθυνσης, 
● χρησιμοποιεί με ευχέρεια διαφορικές εξισώσεις για την επίλυση των παραπάνω 

υποδειγμάτων, 
● αναλύει κριτικά και να αξιολογεί τα υποδείγματα εξωγενούς οικονομικής 

μεγέθυνσης, 
● ασχοληθεί με την προχωρημένη μακροοικονομική, έχοντας πλέον το απαραίτητο 

υπόβαθρο γνώσεων. 
 

 

Γενικές Ικανότητες 

-Καλλιέργεια οικονομικής σκέψης. 

-Αυτόνομη εργασία. 

-Κριτική ανάλυση. 

-Αναλυτική σκέψη. 
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Κωδικός Τίτλος Ομάδα Εξάμηνο Τύπος Περ ECTS Διδάσκοντες 

ΟΙ0523 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΗΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΜΑΔΑ Β Ε-Ζ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 5,5 

ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
ΑΓΓΕΛΙΚΗ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   

• Προσφορά Εργασίας 

• Ζήτηση Εργασίας 

• Προσδιορισμός εργατικού μισθού και απασχόλησης 

• Επένδυση σε Ανθρώπινο Κεφάλαιο 

• Εργατικές Ενώσεις 

• Ελάχιστος μισθός 

• Διακρίσεις στην αγορά εργασίας 

• Μετανάστευση και αγορά εργασίας 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Το μάθημα αυτό εξετάζει το μηχανισμό λειτουργίας των διάφορων αγορών εργασίας και τον προσδιορισμό του 

επιπέδου των μισθών και της απασχόλησης στις αναπτυγμένες βιομηχανικά χώρες (μικροοικονομική 

νεοκλασική θεωρία του εργατικού μισθού). Παρουσιάζει αναλυτικά τη δομή της προσφοράς και ζήτησης της 

εργασίας, προσδιορίζει τη συμπεριφορά των αγορών εργασίας και αναλύει θέματα όπως: επίδραση της 

κυβερνητικής πολιτικής (φόρων, επιδομάτων....), στην προσφορά εργασίας, επένδυση σε ανθρώπινο κεφάλαιο, 

κινητικότητα της εργασίας, διακρίσεις στην αγορά εργασίας, ελάχιστος μισθός, εργατικές ενώσεις και οι 

επιδράσεις τους στο μισθό και την απασχόληση.  

Συνιστάτε στους φοιτητές που θα επιλέξουν το μάθημα καλή γνώση Μικροοικονομικής Θεωρίας   

 Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση: 

● Να κατανοεί τον μηχανισμό με τον οποίο λειτουργούν οι αγορές εργασίας όπως επίσης και τον τρόπο 
με τον οποίο εργάτες και επιχειρήσεις αντιδρούν στις αλλαγές των κινήτρων μεταβάλλοντας την 
προσφορά και την ζήτηση εργασίας.  

● Να προσδιορίζει ποιες κυβερνητικές πολιτικές και πως επηρεάζουν την αγορά εργασίας (πχ  φορολογία, 
επιδοτήσεις κλπ) 

● Να συζητούν και να αναλύουν θέματα όπως:  
Οι επενδύσεις στη γνώση αποδίδουν; 

Πως οι εργατικές ενώσεις επηρεάζουν τη σχέση επιχείρησης και εργάτη; 

Οι διακρίσεις στην αγορά εργασίας επιδρούν στα κέρδη και στις ευκαιρίες απασχόλησης των μειονοτήτων και 

των γυναικών; 

Πως η κινητικότητα στις αγορές εργασίας επηρεάζει τις αγορές εργασίας προέλευσης και προορισμού.     

Γενικές Ικανότητες  

Αυτόνομη εργασία  

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
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Κωδικός Τίτλος Ομάδα Εξάμηνο Τύπος Περ ECTS Διδάσκοντες 

ΟΙ0212 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ 
ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΟΜΑΔΑ Β Ε-Ζ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 5,5 

ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ 
ΕΥΤΥΧΙΟΣ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   
Το μάθημα παρέχει μια γενική εισαγωγή στο πεδίο των οικονομικών του περιβάλλοντος και της διαχείρισης των 
φυσικών πόρων. Μετά από μια σύντομη εισαγωγή για τη σχέση μεταξύ της αειφόρου ανάπτυξης και των 
οικονομικών και των κύριων θεμάτων που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος, το μάθημα εστιάζεται 
στη διαχείριση των φυσικών πόρων. Στις εισαγωγικές διαλέξεις παρουσιάζεται η οικονομική προσέγγιση έναντι 
περιβαλλοντικών ζητημάτων. Εξετάζονται οι έννοιες των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας, «εξωτερικότητες», δημόσια 
αγαθά και κοινόκτητοι πόροι. Στη συνέχεια εξετάζουμε το θέμα της δυναμικής αποτελεσματικότητας και την 
εφαρμογή του στον προσδιορισμό της έννοιας της αειφόρου ανάπτυξης. Εξετάζουμε την κατανομή των 
εξαντλήσιμων (μη-ανανεώσιμων) πόρων χρησιμοποιώντας πρώτα ένα δύο-περιόδων μοντέλο με σταθερό 
οριακό κόστος εξόρυξης και επεκτείνοντας το μοντέλο για πολλές περιόδους και αυξανόμενο οριακό κόστος 
εξόρυξης. Το επόμενο μέρος του μαθήματος εξετάζει λεπτομερώς στον τομέα της ενέργειας. Συνεχίζουμε με την 
ανάλυση των αναπληρούμενων αλλά εξαντλήσιμωνς πόρων με έμφαση στη διαχείριση των υδάτων. 
Εξετάζουμε, επίσης, τα οικονομικά της χρήσης της γης και της διαχείρισης δασών. Τέλος, εξετάζουμε τους 
κοινόκτητους πόρους με έμφαση στη διαχείριση της αλιείας.  

• Τα θέματα του μαθήματος είναι: 

• Οράματα για το μέλλον  

• Η οικονομική προσέγγιση: δικαιώματα ιδιοκτησίας, εξωτερικότητες και περιβαλλοντικά προβλήματα  

• Μέθοδοι αξιολόγησης του περιβάλλοντος 

• Ανάλυση κόστους-οφέλους και άλλες μετρήσεις αποφάσεων   

• Δυναμική αποτελεσματικότητα  

• Κατανομή των πεπερασµένων πόρων  

• Βιώσιμη ανάπτυξη 

• Ενέργειας: Η μετάβαση από εξαντλήσιμους να ανανεώσιμων πόρων  

• Αναπληρούμενοι αλλά εξαντλήσιμοι πόροι: νερό  

• Διαχείριση γής 

• Δάση  
• Κοινόκτητοι πόροι 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Ο σκοπός του μαθήματος είναι να αναπτύξει την ικανότητα  των φοιτητών να αναλύουν προβλήματα που 
αφορούν την διαχείριση φυσικών πόρων. Έμφαση δίνεται στις εφαρμογές των αναλυτικών εργαλείων και 
υποδειγμάτων της οικονομικής θεωρίας στα προβλήματα που προκύπτουν στην διαχείριση των διαφόρων 
ειδών φυσικών πόρων. Οι κύριοι μαθησιακοί στόχοι του μαθήματος είναι οι φοιτήτριες και φοιτητές να:  

• Αναπτύξουν δεξιότητες κριτικής σκέψης και να τις χρησιμοποιήσουν για την αξιολόγηση των 
αποφάσεων διαχείρισης πόρων.  

• Κατανοήσουν το ρόλο και τις εφαρμογές των οικονομικών της διαχείρισης των φυσικών πόρων.   

• Κατανοήσουν την ποικιλομορφία των προοπτικών της διαχείριση φυσικών πόρων.  

• Αναπτύξουν την γνώση της ποικιλίας των θεμάτων που αφορούν την διαχείριση φυσικών πόρων τόσο 
στο παρελθόν, όσο και στο παρόν αλλά και το μέλλον.  

• Αναλύουν θέματα διαχείρισης πόρων και τη σχέση τους με: δικαιώματα ιδιοκτησίας, εξωτερικότητες, 
δομή της αγοράς, προεξοφλητικά επιτόκια και ίδια κεφάλαια.   

• Αποκτήσουν μια βασική κατανόηση των εργαλείων της οικονομικής ανάλυσης και των τεχνικών 
αποτίμησης που χρησιμοποιούνται στην οικονομία και την διαχείριση των φυσικών πόρων. 

 

Γενικές Ικανότητες 
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• Αυτόνομη εργασία  

• Ομαδική εργασία  

• Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  

• Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

• Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  

• Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  

• Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  

• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
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Κωδικός Τίτλος Ομάδα Εξάμηνο Τύπος Περ ECTS Διδάσκοντες 

ΟΙ0627 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 
(αγγλικά)-HEALTH 
ECONOMICS ΟΜΑΔΑ Β Ε-Ζ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 5,5 

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 
ΡΕΒΕΚΚΑ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   
Τα θέματα που καλύπτονται σε αυτό το μάθημα περιλαμβάνουν: 
• τη ζήτηση για υγεία και υγειονομική περίθαλψη 
• το μοντέλο Grossman κεφαλαίου υγείας 
• κοινωνικοοικονομικές ανισότητες στην υγεία 
• οικονομική της πληροφόρησης (αποστροφή κινδύνου, αβεβαιότητα και ασφάλιση υγείας, δυσμενής 

επιλογή, ηθικός κίνδυνος) 
• παροχή υγειονομικής περίθαλψης (γιατροί και νοσοκομεία) 
• φαρμακευτικά προϊόντα και τα οικονομικά της καινοτομίας 
• πολιτική υγείας 
• εξωτερικότητες 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Αυτό το μάθημα εισάγει τους φοιτητές στα οικονομικά της υγείας και καλύπτει στοιχειώδεις έννοιες και 

επιλεγμένα θέματα στον τομέα. Ο τομέας της υγείας απαιτεί πιο περίπλοκη ανάλυση σε σύγκριση με άλλους 

τομείς της οικονομίας λόγω των διαφόρων ξεχωριστών χαρακτηριστικών του, όπως η έλλειψη πληροφόρησης 

σχετικά με τις υπηρεσίες υγείας που χρειάζεται ο καταναλωτής, η ύπαρξη σημαντικής αβεβαιότητας σχετικά με 

τις συμπεριφορές και τα αποτελέσματα της υγείας και η πληρωμή για υπηρεσίες υγείας μέσω τρίτων 

(ασφαλιστικών εταιρειών) και όχι μέσω άμεσης πληρωμής από τον καταναλωτή. Το μάθημα αυτό εισάγει τους 

μαθητές στις μεθόδους που χρησιμοποιούν οι οικονομολόγοι για να διερευνήσουν τέτοια θέματα και τους 

εκθέτει στη σχετική επιστημονική βιβλιογραφία. 

Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής πρέπει να είναι σε θέση να: 

• κατανοεί τη συνάφεια των οικονομικών εννοιών με τον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης και τον ρόλο 

των οικονομικών παραγόντων στην ανάπτυξη της δημόσιας πολιτικής όσον αφορά την υγεία και την 

υγειονομική περίθαλψη. 

• περιγράφει και να συζητά θεωρητικά μοντέλα παραγωγής της υγείας και ζήτησης για υπηρεσίες υγείας, το 

ζήτημα της ισότητας στον τομέα της υγείας, τη θεωρία ασφάλισης υγείας και την εφαρμογή της και τα 

συγκεκριμένα θεσμικά χαρακτηριστικά και τις πολιτικές των διαφορετικών συστημάτων υγείας. 

• εφαρμόζει μικροοικονομική ανάλυση στα προαναφερθέντα θέματα υγείας 

• αξιολογεί και να ερμηνεύει εμπειρικα ευρήματα στα οικονομικά της υγείας 

• να προβαίνει σε κριτικές εκτιμήσεις για τους τρόπους επικοινωνίας μεταξύ των ερευνητών της οικονομίας 

της υγείας και των πολιτικών ιθυνόντων 

Γενικές Ικανότητες 

● Κριτική ανάγνωση της επιστημονικής βιβλιογραφίας 
● Σχεδιασμός και εκτέλεση εργασιών εντός συγκεκριμένων χρονικών ορίων 
● Ανάλυση πληροφοριών με υψηλό βαθμό ανεξαρτησίας 
● Δυνατότητα προετοιμασίας και παράδοσης προφορικών παρουσιάσεων 
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Κωδικός Τίτλος Ομάδα Εξάμηνο Τύπος Περ ECTS Διδάσκοντες 

ΟΙ0603 
ΘΕΩΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑ Β Ε-Ζ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 5,5 ΜΟΥΡΜΟΥΡΑΣ Ι. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   
1. Στόχοι και μέσα της οικονομικής πολιτικής: νομισματική πολιτική, δημοσιονομική πολιτική, 

εισοδηματική πολιτική, πολιτική ισοζυγίου πληρωμών 
2. Οι δύο βασικές προσεγγίσεις στη θεωρία οικονομικής πολιτικής: η προσέγγιση του άριστου ελέγχου και 

η προσέγγιση με βάση τη θεωρία των παιγνίων 
3. Στόχοι και εργαλεία στη νομισματική πολιτική: νομισματικοί στόχοι vs στόχοι για τα επιτόκια, 

συναλλαγματικοί στόχοι, στόχοι για τον πληθωρισμό 
4. Εξειδικευμένα θέματα νομισματικής πολιτικής: η ανταλλαξιμότητα μεταξύ πληθωρισμού και ανεργίας 

με ή χωρίς ορθολογικές προσδοκίες, το υπόδειγμα του υπερπληθωρισμού του Cagan, ο πληθωρισμός 
ως φόρος (seigniorage) 

5. Η σύγχρονη θεωρία δημοσιονομικής πολιτικής: η εξομάλυνση των φόρων, το θεώρημα της ρικαρδιανής 
ισοδυναμίας κλπ 

6. Εξειδικευμένα θέματα για μια μικρή ανοικτή οικονομία (συναλλαγματικά καθεστώτα, υπόδειγμα 
Mundell-Fleming, κλπ) 

7. Ο ρόλος των δημοσίων επενδύσεων στις νέες θεωρίες οικονομικής ανάπτυξης 
8. Η οικονομική πολιτική σε νομισματικές ενώσεις τύπου ΟΝΕ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Στη Θεωρία Οικονομικής Πολιτικής θα αναλύσουμε τους στόχους και τα μέσα της οικονομικής πολιτικής, και 

στις επιμέρους: νομισματικής, δημοσιονομικής, εισοδηματικής, πολιτικής ισοζυγίου πληρωμών. Θα 

αναλυθούν δύο βασικές προσεγγίσεις στη θεωρία οικονομικής πολιτικής: η προσέγγιση του άριστου ελέγχου 

και η προσέγγιση με βάση τη θεωρία των παιγνίων. Επίσης, θα συζητηθούν οι νομισματικοί στόχοι vs στόχοι 

για τα επιτόκια, συναλλαγματικοί στόχοι, στόχοι για τον πληθωρισμό, η πολιτική των δημοσίων επενδύσεων 

στις νέες θεωρίες οικονομικής ανάπτυξης καθώς και η οικονομική πολιτική σε νομισματικές ενώσεις τύπου 

ΟΝΕ. Επιπλέον, στόχος του μαθήματος αποτελεί η ανάλυση εξειδικευμένων θεμάτων νομισματικής πολιτικής 

(η ανταλλαξιμότητα μεταξύ πληθωρισμού και ανεργίας με ή χωρίς ορθολογικές προσδοκίες, το υπόδειγμα 

του υπερπληθωρισμού του Cagan, ο πληθωρισμός ως φόρος (seigniorage)) και δημοσιονομικής πολιτικής (η 

εξομάλυνση των φόρων, το θεώρημα της ρικαρδιανής ισοδυναμίας κλπ). Τέλος, θα προσπαθήσουμε να 

αναπτύξουμε θέματα για μια μικρή ανοικτή οικονομία (συναλλαγματικά καθεστώτα, υπόδειγμα Mundell-

Fleming, κλπ) 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:    

● περιγράφει τα χαρακτηριστικά των διαφορετικών ειδών οικονομικών πολιτικών και να εξηγεί την 
αποτελεσματικότητα αυτών 

● αναγνωρίζει αλληλεξαρτήσεις μεταξύ νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής 
● συνδυάζει υποδείγματα για μία μικρή ανοικτή οικονομία 

 

Γενικές Ικανότητες 

● Αυτόνομη εργασία  
● Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 
● Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης  
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Κωδικός Τίτλος Ομάδα Εξάμηνο Τύπος Περ ECTS Διδάσκοντες 

ΟΙ0703 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΕ ΑΛΛΟ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ: 
ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΜΑΔΑ Β Ε-Ζ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 5,5 

ΚΑΡΑΤΖΟΓΛΟΥ 
ΒΕΝΙΑΜΙΝ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   
Το μάθημα επικεντρώνεται στη εξοικείωση των φοιτητών με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο παροχής οικονομικών 

επενδυτικών κινήτρων προς τις Ελληνικές επιχειρήσεις και την ανάπτυξη της δυνατότητας των να επιλέξουν, 

συνθέσουν, οργανώσουν, παραθέσουν, και αξιολογήσουν χρηματοοικονομικά δεδομένα  των αιτουμένων 

οικονομική ενίσχυση επιχειρήσεων με ένα πειστικό τρόπο που θα διασφαλίσει την ένταξη των οντοτήτων αυτών 

στα οικονομικά ωφελήματα του εκάστοτε ισχύοντος αναπτυξιακού νόμου. Η εφαρμοσμένη προσέγγιση του 

μαθήματος απαιτεί την ταυτόχρονη θεωρητική κατανόηση των αρχών και όρων (εβδ. 1-7) με αναφορά στη 

χρήση του κατάλληλου λογισμικού τις καταστάσεις του οποίου καλούνται να συμπληρώσουν οι 

ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις (εβδ.8-12),  καθώς και την εφαρμογή των προβλεπόμενων από τη νομοθεσία 

κριτηρίων αξιολόγησης της επενδυτικής πρότασης με χρήση μίας μελέτης περίπτωσης που θα αναπτυχθεί για 

αυτόν το σκοπό.  

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

 Στη Σύνταξη Οικονομοτεχνικών Μελετών μελετάται και αναλύεται η διαδικασία συλλογής και οργάνωσης των 

θεσμικά απαιτητών, κυρίως  χρηματοοικονομικών, στοιχείων με τρόπο που να καλύπτει τις σχετικές 

νομοθετικές απαιτήσεις για ένταξη σε Αναπτυξιακό Νόμο, αλλά και να επιτυγχάνει τον εταιρικό σκοπό λήψης 

χρηματοδότησης. Το 2ο ζητούμενο προυποθέτει ότι οι φοιτητές διαθέτουν τις αναγκαίες εξειδικευμένες 

γνώσεις, μπορούν αποτελεσματικά να συνθέσουν πληροφορίες από διαφορετικά γνωστικά πεδία (κυρίως 

Λογιστική και Χρηματοοικονομική), γνωρίζουν τις διάφορες αποδεκτές εναλλακτικές επιλογές που έχουν σε 

κάθε περίπτωση και τη διασύνδεσή τους, και έχουν αναπτύξει την κριτική ικανότητα επιλογής τής κατά 

περίπτωση καταλληλότερης. Αρα, συμβατικές γνώσεις από τα πεδία της Λογιστικής, Χρηματοοικονομικής, 

Αξιολόγησης Επενδύσεων και άλλων μαθημάτων θα πρέπει να προσεγγισθούν από μία νέα, ενεργητική, κριτική 

αντίληψη προκειμένου να επιτευχθεί ο διττός σκοπός της κάλυψης των απαιτήσεων τόσο της Διοίκησης όσο και 

της επιχείρησης. Η εφαρμοσμένη, σεμιναριακή φύση του μαθήματος δεν εστιάζει στην ανάπτυξη νέας 

καινοτόμας γνώσης πέραν του εφαρμοζόμενου θεσμικού –νομοθετικού πλαισίου αλλά μάλλον στον 

μετασχηματισμό και στη σύνθεση υπαρκτών γνώσεων σε μία αποτελεσματική στρατηγική διαχείριση 

νομοθετικά καθορισμένων προβλέψεων. 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος η φοιτήτρια /τής  θα είναι σε θέση να: 

● Γνωρίζει και κατανοεί το ισχύον θεσμικό πλαίσιο των Αναπτυξιακών Νόμων στην Ελλάδα 
● περιγράφει το περιεχόμενο και τα χαρακτηριστικά μίας Οικονομοτεχνικής Μελέτης  
● αξιολογεί τις επιδόσεις και την κατάλληλότητα χρηματοδότησης μίας επένδυσης με βάση δείκτες 

αξιολόγησης που προβλέπει το ισχύον θεσμικό πλαίσιο 
● αναγνωρίζει και αντιλαμβάνεται τις αλληλεξαρτήσεις μεταξύ των διαφόρων χρημ/κών στοιχείων και της 

επίπτωσης της μεταβολής τους στους δείκτες αξιολόγησης 
● εντοπίζει σημεία αδυναμίας της αιτούσας ένταξη επιχείρησης και να εξετάζει πιθανές παρεμβάσεις 

διαχείρισης των 
● συνθέτει όλα τα παραπάνω συνεργαζόμενη/ος με συναδέλφους της/του στην κατεύθυνση σύνταξης 

μίας πλήρους μελέτης σε προσομοίωση περίπτωσης που θα τους δοθεί από τον διδάσκοντα. 
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Γενικές Ικανότητες 

● Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση ποιοτικών και ποσοτικών δεδομένων και πληροφοριών, τη χρήση και 
των απαραίτητων τεχνολογιών 

● Σχεδιασμός με και διαχείριση έργων  
● Λήψη αποφάσεων  
● Ομαδική εργασία  
● Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
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Κωδικός Τίτλος Ομάδα Εξάμηνο Τύπος Περ ECTS Διδάσκοντες 

ΟΙ0704 
ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ-
ΟΦΕΛΟΥΣ ΟΜΑΔΑ Β Ε-Ζ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 5,5 

ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ 
ΕΥΤΥΧΙΟΣ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   
Η Ανάλυση Κόστους-Οφέλους (Cost-Benefit Analysis, CBA) είναι μια μέθοδος εκτίμησης η οποία ποσοτικοποιεί 

σε χρηματικούς όρους, το κόστος και τα οφέλη των εναλλακτικών ιδιωτικών επενδύσεων και δημόσιων 

προγραμμάτων, έργων και πολιτικών. Η αξιολόγηση μας ιδιωτικής επένδυσης βασίζεται στην εκτίμηση κόστους 

και οφέλους χρησιμοποιώντας αποκλειστικά ιδιωτικά κριτήρια, δηλαδή στην σύγκριση του ιδιωτικού κέρδος με 

το ιδιωτικό κόστος. Δεν λαμβάνει υπόψη τις οποιεσδήποτε εξωτερικότητες (θετικές ή αρνητικές επιπτώσεις) 

που μπορεί να δημιουργηθούν στην κοινωνία. Η μέθοδος της Ανάλυσης Κόστους – Οφέλους, (Cost Benefit 

Analysis) κάποιες φορές ονομαζόμενης και ως Κοινωνικής Ανάλυσης Κόστους – Οφέλους (Social Cost Benefit 

Analysis), χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση δημόσιων προγραμμάτων, έργων αλλά και πολιτικών με βάση τις 

επιπτώσεις τους στο σύνολο της κοινωνίας, αποτιμώμενες σε χρηματικούς όρους. 

Ο κύριος κορμός του μαθήματος αφορά τα πρακτικά βήματα και τις τεχνικές που απαιτούνται για την 

πραγματοποίηση της ανάλυση κόστους-οφέλους ενός πραγματικού σχεδίου, έργου ή πολιτικής. Οι φοιτητές θα 

εξοικειωθούν με τις πρακτικές μεθόδους εκτίμησης κόστους και οφέλους μέσω αγορών αλλά και στην 

περίπτωση απουσίας αγορών (market and non-market valuation). Ένα από τα σημαντικά θέματα στην ανάλυση 

κόστους-οφέλους είναι η έννοια της προεξόφλησης και η επιλογή του κατάλληλου επιτοκίου προεξόφλησης 

ανάλογα με το αντικείμενο της αξιολόγησης. Οι φοιτητές θα εξοικειωθούν με την προεξόφληση μελλοντικών 

ροών του κόστους και του οφέλους ώστε να μπορούν να μετρήσουν και να συγκρίνουν τα καθαρά κοινωνικά 

οφέλη των εναλλακτικών δημόσιων πολιτικών, προγραμμάτων ή έργων χρησιμοποιώντας το κριτήριο της 

καθαρής παρούσας αξίας. Το μάθημα θα καλύψει επίσης το ζήτημα της αβεβαιότητας και θα αναλυθούν 

συγκεκριμένες τεχνικές αντιμετώπισης του, θεωρητικά και μέσα από παραδείγματα. Με βάση το θεωρητικό 

υπόβαθρο, θα εξετασθούν μελέτες ειδικών περιπτώσεων, οι οποίες προέρχονται από πολλούς τομείς, 

συμπεριλαμβανομένης της υγείας, του περιβάλλοντος και των δημόσιων αγαθών. Τέλος θα παρουσιαστεί η 

πραγματοποίηση ανάλυσης ευαισθησίας ώστε να αποτυπωθεί η ευαισθησία των αποτελεσμάτων της ανάλυσης 

κόστους-οφέλους στις αλλαγές των τιμών κρίσιμων μεταβλητών. 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

 Στόχος του μαθήματος είναι να προσφέρει στις φοιτήτριες και τους φοιτητές την κατανόηση των διεργασιών, 

τεχνικών και τα εργαλείων της μεθόδου Ανάλυσης Κόστους Οφέλους (Cost Benefit Analysis), έτσι ώστε να 

αναπτύξουν τις ικανότητές τους να την χρησιμοποιούν για την αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων, δημόσιων 

έργων και  πολιτικών,  αποτιμώντας με οικονομικούς όρους τις θετικές και αρνητικές επιπτώσεις τους στην 

κοινωνική ευημερία, δίνοντας έμφαση στην αποτίμηση των επιπτώσεων στο φυσικό περιβάλλον. 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος η φοιτήτρια /τής  θα είναι σε θέση να: 

● κατανοεί και να προσδιορίζει τα εργαλεία εκείνα που είναι απαραίτητα για την εκτίμηση κόστους και 
οφέλους ιδιωτικών επενδύσεων και δημόσιων έργων και πολιτικών 

● επιλέγει τα καταλληλότερα και να τα συνδυάζει, δίνοντας έμφαση στην εκτίμηση του κόστους και 
οφέλους στην κοινωνία και ειδικότερα στην εκτίμηση των επιπτώσεων στο φυσικό περιβάλλον 

● να προσδιορίζει και να εξετάζει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την αξιολόγηση των επιπτώσεων 
μιας σχεδιαζόμενης δράσης, έργου, πολιτικής δημιουργώντας και συνθέτοντας  συγκεκριμένους 
περιβαλλοντικούς δείκτες 

● να χρησιμοποιούν τα αποτελέσματα της Ανάλυσης Κόστους Οφέλους για σύγκριση εναλλακτικών, για 
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αξιολόγηση συγκεκριμένων προτάσεων και γενικότερα για εξαγωγή συμπερασμάτων όσον αφορά την 
λήψη αποφάσεων και τον σχεδιασμό πολιτικής 

Γενικές Ικανότητες 

● Αυτόνομη εργασία  
● Ομαδική εργασία  
● Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
● Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 
● Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  
● Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  
● Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
● Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
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Κωδικός Τίτλος Ομάδα Εξάμηνο Τύπος Περ ECTS Διδάσκοντες 

ΟΙ0802 

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΘΕΩΡΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑ Β Ε-Ζ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 5,5 

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 
Α. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   
Το μάθημα έχει ως βασικό αντικείμενό του τη θεωρία της κλασικής πολιτικής οικονομίας (Σμιθ, Ρικάρντο, Μαρξ) 
και τον εμπειρικό έλεγχο των πορισμάτων αυτής της θεωρίας, υπό το φως της οικονομικής ιστορίας των 
αναπτυγμένων καπιταλιστικών χωρών (και της Ελλάδας). Επιπλέον, συζητούνται οι διαφορές της κλασικής 
πολιτικής οικονομίας από την νεοκλασική οικονομική θεωρία, η θεωρία (μακροχρόνιων) κυκλικών 
διακυμάνσεων και οι συνέπειες των παραπάνω για την άσκηση οικονομικής πολιτικής. 
Οι ενότητες που καλύπτονται στο μάθημα είναι οι παρακάτω: 
1. Κλασική Θεωρία της Αξίας και η Ερμηνευτική της Επάρκεια  
2. Σχήματα Αναπαραγωγής 
3. Ανταγωνισμός – Κλασικοί έναντι Νεοκλασικών (Εμπειρική Ανάλυση της Ελληνικής Βιομηχανίας) 
4. Νόμος της Πτωτικής Τάσης του Ποσοστού Κέρδους 
5. Μακροχρόνιοι Οικονομικοί Κύκλοι  
6. Κλασική Οικονομική Θεωρία και Οικονομική Ιστορία 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Με το πέρας του μαθήματος, και συνεπεία της παρακολούθησης των παραδόσεων αλλά και της προσωπικής 

εργασίας που αφορά τη μελέτη των σημειώσεων του μαθήματος και του χορηγούμενου εγχειριδίου οι φοιτητές 

θα πρέπει να είναι σε θέση να: 

(α) να γνωρίζουν τις βασικές διαφορές μεταξύ των ανταγωνιστικών οικονομικών θεωριών, σε διάφορα πεδία 

(θεωρία αξίας, θεωρία μεγέθυνσης, θεωρία προσδιορισμού του προϊόντος, θεωρία οικονομικών 

διακυμάνσεων) 

(β) να κατανοούν τις επιδράσεις των (διεθνώς συγχρονισμένων μακροχρόνιων) κυκλικών διακυμάνσεων στη 

μεγέθυνση της παγκόσμιας οικονομίας, στο διεθνές εμπόριο, στο διεθνές θεσμικό πλαίσιο 

(γ) να κατανοούν την ιστορικότητα/παροδικότητα των ασκούμενων οικονομικών πολιτικών όπως αυτή 

εκφράζεται με την ιστορική εναλλαγή και διαδοχή των εκάστοτε θεσμικών πλαισίων που διέπουν τη διεθνή 

οικονομία  

(δ) να αξιολογούν τη δυνατότητα επιτυχούς εφαρμογής προτάσεων  που αφορούν σημαντικούς τομείς της 

οικονομικής πολιτικής με βάση τη μακροχρόνια φάση στην οποία βρίσκεται η παγκόσμια οικονομία  

Γενικές Ικανότητες 

Αυτόνομη Εργασία 

Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
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ΟΜΑΔΑ Β 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΑΡΙΝΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ-ΣΤ & Η 

Κωδικός Τίτλος Ομάδα Εξάμηνο Τύπος Περ ECTS Διδάσκοντες 

ΟΙ0619-1 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
(Environmental Economics 
- αγγλικά) ΟΜΑΔΑ Β ΣΤ-Η ΕΠΙΛΟΓΗΣ 5,5 

ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ 
ΕΥΤΥΧΙΟΣ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   
Θέματα σχετικά με το περιβάλλον όπως η μόλυνση του περιβάλλοντος, η μείωση του στρώματος του όζοντος, οι 
κλιματικές αλλαγές, και η όξινη βροχή, αλλά και θέματα που προκύπτουν από την (υπέρ)εκμετάλλευση των 
φυσικών πόρων, και θέματα όπως η ανακύκλωση αποτελούν ένα σημαντικό μέρος της εκπαίδευσης των 
οικονομολόγων τα τελευταία χρόνια. Το μάθημα αυτό είναι σχεδιασμένο για να δώσει μια γενική επισκόπηση, 
από οικονομικής σκοπιάς, των θεμάτων αυτών και χωρίζεται σε δύο κύρια μέρη: οικονομικά του περιβάλλοντος 
και περιβαλλοντική διαχείριση από την πλευρά των επιχειρήσεων. Ποιο αναλυτικά: το πρώτο μέρος του 
μαθήματος είναι μια γενική εισαγωγή στο μάθημα ενώ το δεύτερο είναι μια εισαγωγή στις αρχές της 
οικονομικής του περιβάλλοντος και φυσικών πόρων. Το τρίτο μέρος αναφέρεται εκτενώς στα προβλήματα που 
δημιουργούνται από την ύπαρξη εξωτερικοτήτων και γίνεται μια πρώτη προσέγγιση λύσης τους με βάση την 
κατανομή δικαιωμάτων ιδιοκτησίας. Στο τέταρτο μέρος εξετάζονται οι διάφορες περιβαλλοντικές πολιτικές 
τόσο στο τοπικό όσο και στο περιφερειακό αλλά και διεθνές επίπεδο. Το πέμπτο μέρος του μαθήματος εξετάζει 
εκτενώς θέματα διεθνών περιβαλλοντικών συμφωνιών με τη χρήση εργαλείων θεωρίας παιγνίων. Το έκτο 
μέρος ασχολείται με εθελοντικές ενέργειες των επιχειρήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος. 
Αναλύονται τα κίνητρα τα οποί έχουν οι επιχειρήσεις για να προχωρήσουν σε τέτοιες δράσεις και εξετάζονται 
τα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης. Το έβδομο μέρος του μαθήματος αναλύει τις σχέσεις μεταξύ 
οικονομικής ανάπτυξης, φτώχειας, και περιβάλλοντος: μπορούμε να επιτύχουμε μια παγκόσμια συμφωνία για 
βιώσιμη ανάπτυξη. 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Ο στόχος του μαθήματος είναι να αναπτύξει την ικανότητα  των φοιτητών να αναλύουν προβλήματα που 
αφορούν την διαχείριση φυσικών πόρων και περιβαλλοντικής μόλυνσης τόσο από την πλευρά της κυβέρνησης 
όσο και από την πλευρά των επιχειρήσεων. Έμφαση δίνεται στις εφαρμογές των αναλυτικών εργαλείων και 
υποδειγμάτων της οικονομικής θεωρίας στα περιβαλλοντικά προβλήματα. 
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος η φοιτήτρια /τής  θα είναι σε θέση να: 

• κατανοεί τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ οικονομικού και οικολογικού συστήματος,  

• περιγράφει δυνητικά προβλήματα εξηγώντας πως η οικονομική δραστηριότητα επιβαρύνει το 
περιβάλλον αναγνωρίζοντας και εκτιμώντας την μείωση της κοινωνικής ευημερίας  

• προσδιορίζει τα εργαλεία πολιτικής εκείνα με τα οποία θα μπορεί να επιλύσει τα προβλήματα 

• επιλέγει μεταξύ των εργαλείων πολιτικής εκείνο το οποίο είναι καταλληλότερο 

• συνδυάζει  εργαλεία πολιτικής με τον καλύτερο δημιουργώντας και συνθέτοντας  ένα ευρύτερο πλαίσιο 
πολιτικών προστασίας του περιβάλλοντος 

• συγκρίνει εναλλακτικές και να αξιολογεί συγκεκριμένες προτάσεις, ώστε να μπορεί να βοηθήσει στην 
λήψη αποφάσεων τόσο σε επίπεδο επιχειρήσεων όσο και δημόσιας πολιτικής  
 

Γενικές Ικανότητες 

• Αυτόνομη εργασία  

• Ομαδική εργασία  

• Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  

• Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

• Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  
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• Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  

• Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  

• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
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Κωδικός Τίτλος Ομάδα Εξάμηνο Τύπος Περ ECTS Διδάσκοντες 

ΟΙ0608 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ 
Ε.Ε. ΟΜΑΔΑ Β ΣΤ-Η ΕΠΙΛΟΓΗΣ 5,5 

ΣΥΚΑΣ 
ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   

• Εισαγωγή.  

• Περιφερειακές ανισότητες - Θεωρίες Περιφερειακής Ανάπτυξης.  

• Περιφερειακή Πολιτική: έννοιες, μέσα. 

• Περιφερειακές ανισότητες στην Ελλάδα.  

• Η έννοια της ολοκλήρωσης  / Οι Πολιτικές θεωρίες της ολοκλήρωσης.  

• Αιτίες ίδρυσης της Ε.Ε. / Διευρύνσεις της Ε.Ε.  

• Θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της Ε.Ε. – Όργανα της Ε.Ε. – Όργανα Περιφερειακής Πολιτικής (ΕΤΠΑ). 

• Ευρωπαϊκή Ένωση και Ελλάδα. 

• Ανισότητες μεταξύ κρατών-μελών της Ε.Ε. 

• Περιφερειακές ανισότητες στην Ε.Ε: σύγκλιση ή απόκλιση.  

• Η Περιφερειακή Πολιτική στην Ε.Ε. 
• Μεγάλα προγράμματα της Ε.Ε. (από τα ΜΟΠ έως το ΕΣΠΑ) 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Μέσω του μαθήματος οι φοιτητές/τριες αναμένεται να κατανοήσουν σε βάθος και να συσχετίσουν τις 

θεμελιώδεις έννοιες της ανισότητας, της περιφερειακής ανάπτυξης και της συναφούς με αυτές περιφερειακής 

πολιτικής, υπό το πρίσμα του εγχειρήματος της Ε.Ε. Αυτό σημαίνει ότι η εξοικείωση των φοιητών/τριών με το 

θεωρητικό πλαίσιο και τα εμπειρικά δεδομένα που περιγράφουν και νοηματοδοτούν τις ως άνω έννοιες και η 

σύνδεσή τους με τους στόχους, το πλαίσιο λειτουργίας και την προσπάθεια ολοκλήρωσης της Ε.Ε. σκιαγραφούν 

τη σκοποθεσία των θεματικών ενοτήτων του μαθήματος. 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές / τριες θα είναι σε θέση:  

● να κατανοήσουν την πολυσήμαντη έννοια της ανισότητας και τις μεταβολές της στον χώρο και τον χρόνο. 
● να περιγράφουν και να εφαρμόζουν δείκτες μέτρησης της ανισότητας σε πραγματικά δεδομένα. 
● να προσδιορίζουν τις έννοιες της ανάπτυξης και της περιφερειακής ανάπτυξης, να περιγράφουν τις 

σχετικές θεωρίες και να χρησιμοποιούν δείκτες μέτρησης της ανάπτυξης. 
● να αναλύουν τη σημαντικότητα, τους στόχους και τα μέσα άσκησης περιφερειακής πολιτικής. 
● να γνωρίζουν και να ερμηνεύουν τις διαστάσεις της ανισότητας στον ελληνικό χώρο, τα αίτια και τις 

συνέπειές της. 
● να εξηγούν την έννοια της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, να περιγράφουν την ιστορική της πορεία, καθώς και 

τις θεωρητικές προσεγγίσεις της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. 
● να κατανοήσουν τις αιτίες ίδρυσης της Ε.Ε., τα όργανα λειτουργίας της, βασικά στοιχεία του θεσμικού της 

πλαισίου, καθώς και τα όργανα άσκησης περιφερειακής πολιτικής. 
● να εντοπίζουν και να περιγράφουν τους ιστορικούς σταθμούς στην πορεία συμμετοχής της Ελλάδας στην 

Ε.Ε., τις πολυεπίπεδες σχέσεις Ελλάδας-Ε.Ε. και να αποτιμούν τα οφέλη της συμμετοχής αυτής.  
● να προσδιορίζουν τις πηγές, τις κατηγορίες και τις συνέπειες της ανισότητας στα διάφορα γεωγραφικά 

επίπεδα της Ε.Ε. (NUTS 1,2,3). 
● να περιγράφουν πτυχές της ετερότητας μεταξύ των περιφερειών της Ε.Ε., τις δυνατότητες και τα μέσα 

σύγκλισης και να συσχετίζουν τα παραπάνω με τις πολιτικές συνοχής και τα διαρθρωτικά ταμεία της Ε.Ε.. 
● να προσδιορίζουν τον σκοπό, την αναγκαιότητα και τα μέσα άσκησης περιφερειακής πολιτικής της Ε.Ε., να 

περιγράφουν τις πολιτικές συνοχής της Ε.Ε. στην ιστορική τους πορεία, να εκτιμούν τη σημασία των 
διαρθρωτικών ταμείων της Ε.Ε. για την άσκηση των παραπάνω πολιτικών και να αξιολογούν την 
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αποτελεσματικότητα της περιφερειακής πολιτικής της Ε.Ε. 
● να περιγράφουν τους στόχους και τη διαδικασία σύνταξης των μεγάλων προγραμμάτων της Ε.Ε. και να 

αποτιμούν την σημασία τους για τις ευρωπαϊκές περιφέρειες.  
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Κωδικός Τίτλος Ομάδα Εξάμηνο Τύπος Περ ECTS Διδάσκοντες 

ΟΙ0305 
ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΟΜΑΔΑ Β ΣΤ-Η ΕΠΙΛΟΓΗΣ 5,5 

ΚΑΠΑΡΗΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   
1. Μοντελοποίηση μαθηματικών προγραμμάτων 
2. Δεσμευμένη βελτιστοποίηση με ισοτικούς περιορισμούς  (Lagrange) 
3. Δεσμευμένη βελτιστοποίηση με ανισοτικούς περιορισμούς (KKT) 
4. Ποιοτικές συνθήκες περιορισμών 
5. Δυϊκότητα 
6. Εξισώσεις διαφορών πρώτης και ανώτερης τάξης 
7. Διαφορικές Εξισώσεις πρώτης και ανώτερης τάξης 
8. Συστήματα διαφορικών εξισώσεων 
9. Θεωρία βέλτιστου ελέγχου 
 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

 Το μάθημα αποτελεί συνέχεια των υποχρεωτικών μαθημάτων μαθηματικά για 
οικονομολόγους 1 & 2. Έμφαση δίνεται στη θεωρία στατικής και δυναμικής 
βελτιστοποίησης και ιδιαίτερα στην εφαρμογή και ερμηνεία των εκάστοτε εννοιών 
κάτω από το πρίσμα των οικονομικών επιστημών.    
 
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:  

• Αναπτύξει κατάλληλα μοντέλα μαθηματικού προγραμματισμού για 
μικροοικονικές και μακροοικονομικές εφαρμογές.  

• Να αναγνωρίσει συνθήκες κάτω από τις οποίες αυτά τα μοντέλα μπορούν 
να επιλυθούν βέλτιστο τρόπο και να εντοπίσουν την βέλτιστη λύση. 

• Να αναλύσει την οικονομική ερμηνεία των αριθμητικών αποτελεσμάτων. 

• Να διενεργήσει ανάλυση ευαισθησίας των λύσεων. 
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Κωδικός Τίτλος Ομάδα Εξάμηνο Τύπος Περ ECTS Διδάσκοντες 

ΟΙ0614 

ΤΑ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΟΜΑΔΑ Β ΣΤ-Η ΕΠΙΛΟΓΗΣ 5,5 ΖΗΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   
Μετά την ολοκλήρωση αυτού του μαθήματος, οι φοιτητές πρέπει να γνωρίζουν (i) τα βασικά στοιχεία της 

Νομισματικής Ολοκλήρωσης, όπως το Ευρωπαϊκό Νομισματικό Σύστημα και τη Συνθήκη του Μάαστριχτ, (ii) τα 

πέντε κριτήρια του Μάαστριχτ για ένταξη στην Ευρωζώνη και το οικονομικό τους περιεχόμενο, (iii) τα οφέλη και 

το κόστος μιας νομισματικής ζώνης, (iv) τα κριτήρια της βέλτιστης νομισματικής ζώνης, (v) το Ευρωσύστημα, η 

διάρθρωση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και η νομισματική πολιτική της Ευρωζώνης, (vi) το πλαίσιο της 

Ευρωζώνης και το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης, (vii) το γεγονός και τα αποτελέσματα της 

δημοσιονομικής κρίσης στην Ευρωζώνη και (viii) την αλληλεπίδραση των χρηματοπιστωτικών αγορών και του 

Ευρώ. 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

 Σκοπός του μαθήματος είναι να παρέχει στους φοιτητές τα βασικά μακροοικο-νομικά 

εργαλεία και αρχές που απαιτούνται για την κατανόηση του σχεδιασμού και της άσκησης 

της μακροοικονομικής και νομισματικής πολιτικής στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού 

οικονομικού και νομισματικού πλαισίου. 

 

Γενικές Ικανότητες 

 
 

● Αυτόνομη εργασία  
● Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
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Κωδικός Τίτλος Ομάδα Εξάμηνο Τύπος Περ ECTS Διδάσκοντες 

ΟΙ0630 

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
(Behavioural Finance - 
αγγλικά) ΟΜΑΔΑ Β ΣΤ-Η ΕΠΙΛΟΓΗΣ 5,5 

ΚΥΡΤΣΟΥ 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   
● Θεωρία αναμενόμενης χρησιμότητας 
● Θεωρία MV 
● Θεωρία προοπτικής 
● Ετερογενείς προσδοκίες και CAPM 
● Επενδυτικά προφίλ 
● Ασυμμετρία πληροφορίας 
● Συμπεριφορικά σφάλματα 
● Εξισορροπητική κερδοσκοπία, αντιστάθμιση και παράγωγα 
● Εναλλακτικές τεχνικές κατασκευής χαρτοφυλακίου 

 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Ο στόχος του μαθήματος είναι να δώσει μια αυτοτελή και εναλλακτική προσέγγιση των κλασσικών 
χρηματοοικονομικών υποθέσεων έτσι ώστε να αποτελέσει τη γέφυρα με μαθήματα οικονομικών και 
χρηματοοικονομικών μεταπτυχιακού επιπέδου. Έμφαση δίνεται στην ενδελεχή παρουσίαση διεπιστημονικών 
εξελίξεων στο αντικείμενο. 
 
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να: 
● Σχολιάσουν την εφαρμοσιμότητα των κλασικών οικονομικών υποθέσεων, 
● Κατανοήσουν και σχολιάσουν την αποτελεσματικότητα των αγορών,τη θεωρία χαρτοφυλακίου, CAPM και 

APT, 
● Κατανοήσουν την εφαρμογή ποσοτικών μεθόδων στη χρηματοοικονομική,τη χρήση παραγώγων, καθώς και 

την επίδραση της χρηματοοικονομικής αστάθειας. 
 
 

Γενικές Ικανότητες 

Οι φοιτητές θα είναι σε θέση να αναπτύξουν: 
● Αναλυτική ικανότητα, 
● Τα προσόντα τους τόσο σε ατομικό όσο και σε επίπεδο ομάδας, 
● Την ικανότητα τόσο λεκτικής όσο και προφορικής επικοινωνίας καθώς και παρουσίασης με χρήση ΤΠΕ. 
και να εργαστούν σε διεπιστημονικά θεματικά πεδία. 
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Κωδικός Τίτλος Ομάδα Εξάμηνο Τύπος Περ ECTS Διδάσκοντες 

ΟΙ0516 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΟΜΑΔΑ Β ΣΤ-Η ΕΠΙΛΟΓΗΣ 5,5 
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   

1.  ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ 
 α. Προσφορά και ζήτηση γεωργικής γης 
 β. Χρήση γεωργικής γης 
 γ. Έγγεια Πρόσοδος 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ 
 α. Προσφορά και ζήτηση εργασίας 
 β. Θεωρία κατανομής του χρόνου 
 γ. Υπόδειγμα του Chayanov 
 δ. Υπόδειγμα του αγροτικού νοικοκυριού 
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 
 α. Τεχνολογική πρόοδος στον αγροτικό τομέα 
 β. Παραγωγικότητα 
 γ. Αποτελεσματικότητα 
 δ. Τεχνολογική πρόοδος και ανάλυση ευημερίας  
ΘΕΜΑΤΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
 α. Αρχή ισο-οριακής χρήσης της γεωργικής γης 
 β. Καλλιέργεια εκ περιτροπής 
 γ. Συμβολαϊκή γεωργία 
 δ. Θεώρημα του ιστού της αράχνης 
 ε. Αποθέματα αγροτικών προϊόντων και αποθήκευση 
 στ. Αβεβαιότητα τιμών 
 ζ. Αβεβαιότητα παραγωγής 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

 Σκοπός του μαθήματος είναι η παρουσίαση των ιδιαιτεροτήτων που χαρακτηρίζουν την αγροτική παραγωγή 
και πως αυτές επηρεάζουν τις αποφάσεις των παραγωγών.  Συγκεκριμένα, αναλύονται οι διάφορες θεωρίες 
γαιοπροσόδου και παρουσιάζεται τα υποδείγματα του αγροτικού νοικοκυριού και της συμβολαιακής γεωργίας.  
Στην συνέχεια αναλύεται ο ρόλος και η μορφή των τεχνολογικών αλλαγών στον αγροτικό τομέα.  Τέλος, 
παρουσιάζονται διάφορα υποδείγματα που αφορούν στην ανάλυση της συμπεριφορά των παραγωγών υπό 
συνθήκες αβεβαιότητας τόσο ως προς τις τιμές των αγροτικών προϊόντων όσο και ως προς την παραγωγή αυτή 
καθ’ αυτή. 
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα είναι σε θέση να΄ 
Γνωρίζει τις ιδιαιτερότητες της αγροτικής παραγωγής όσον αφορά τις αποφάσεις των παραγωγών 
Τις διάφορες θεωρίες γαιοπροσόδου 
Την οικονομική λογική των αποφάσεων του αγροτικού νοικοκυριού αναφορικά με την κατανομή του 
διαθέσιμου χρόνου 
Την οικονομική λογική της συμβολαικής γεωργίας 
Τις επιδράσεις διαφόρων μορφών αβεβαιότητας στις παραγωγικές αποφάσεις των αγροτών 

Γενικές Ικανότητες 
Αυτόνομη εργασία 
Προαγωγή της δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
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Κωδικός Τίτλος Ομάδα Εξάμηνο Τύπος Περ ECTS Διδάσκοντες 

ΟΙ0615 
ΚΟΙΝΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ (ΚΑΠ) ΟΜΑΔΑ Β ΣΤ-Η ΕΠΙΛΟΓΗΣ 5,5 ΤΣΕΛΕΜΠΗΣ Δ. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   
● Εισαγωγή στη διαδικασία της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης (1945-σήμερα) 
● Αγροτικές Πολιτικές: Γιατί έχουμε Αγροτικές Πολιτικές, Στόχοι, Μέσα 
● Η προστασία της Αγροτικής Παραγωγής σε Εθνικό Επίπεδο 
● Η δημιουργία της Κ.Α.Π, Στόχοι και βασικές Αρχές 
● Τα μέσα πολιτικής τιμών της Κ.Α.Π 
● Το διαρθρωτικό Σκέλος της Κ.Α.Π 
● Θεσμοί και Προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
● Τα κύρια προβλήματα της Κ.Α.Π και οι Μεταρρυθμίσεις της 
● Το Διεθνές Εμπόριο με Αγροτικά Προϊόντα, η GATT και οι διαπραγματεύσεις στον WTO 

 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Στην αρχή του μαθήματος γίνεται μια σύντομη εισαγωγή στις καταβολές και την πορεία της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης από τη δημιουργία της μέχρι σήμερα. Σε αυτό το πλαίσιο εξετάζεται το ιστορικό της δημιουργίας της 

Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (Κ.Α.Π.).  

Σε ένα δεύτερο μέρος γίνεται μια παρουσίαση στόχων και μέσων της αγροτικής πολιτικής με ανάλυση μερικής 

ισορροπίας κλειστής και ανοιχτής αγοράς, τα τελευταία με έμφαση στην ΚΑΠ.  

Στη συνέχεια εξετάζονται οι προσπάθειες μεταρρύθμισης της ΚΑΠ από τα τέλη της δεκαετίας του ’70 μέχρι 

σήμερα. 

Τέλος, γίνεται μια σε βάθος διαπραγμάτευση όσον αφορά την ΚΑΠ στο πλαίσιο των διεθνών εμπορικών 

διαπραγματεύσεων των GATT/WTO. 

Έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία ο φοιτητής το μάθημα της ΚΑΠ θα είναι σε θέση να: 

● αντιλαμβάνεται και να κατανοεί βασικά προβλήματα της ΕΕ όσον αφορά τις βαθύτερες καταβολές και το 

ιστορικό τους βάθος 

● ερμηνεύει, όσον αφορά ειδικότερα την ΚΑΠ, τα ξεχωριστά εθνικά συμφέροντα τα οποία οδηγούν συχνά 

αποκλίνουσες θέσεις μεταξύ των χωρών-μελών της ΕΕ  

● κατανοεί τον αναδιανεμητικό χαρακτήρα μέτρων πολιτικής, όποτε επιδιώκεται μέσω παρεμβάσεων στις τιμές 

να ασκείται κλαδική πολιτική, όπως παραδοσιακά συμβαίνει με την ΚΑΠ  

● είναι σε θέση να ερμηνεύει από οικονομική σκοπιά τις συγκρούσεις και τη διαμόρφωση συμμαχιών μεταξύ 

κρατών με βάση το παράδειγμα της ΚΑΠ και τις αντιθέσεις που αυτή προκαλεί σε διεθνές επίπεδο 

Γενικές Ικανότητες 

● Αυτόνομη εργασία.  
● Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης. 
● Λήψη αποφάσεων. 
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Κωδικός Τίτλος Ομάδα Εξάμηνο Τύπος Περ ECTS Διδάσκοντες 

ΟΙ0522 
ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑΣ ΟΜΑΔΑ Β ΣΤ-Η ΕΠΙΛΟΓΗΣ 5,5 

ΜΠΑΜΠΙΝΑΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   
Εβδομάδα 1. Χαρακτηριστικά χρηματοοικονομικών σειρών: είδη δεδομένων, αποδόσεις μετοχών, κατασκευή 
και υπολογισμός αποδόσεων χαρτοφυλακίου, ανάλυση  της διαχρονικής απόδοσης του χρήματος υπό 
διαφορετικούς χρονικούς ορίζοντες. (Παραπομπές: D.G και B.C.) 
Εβδομάδα 2. Εισαγωγή στο οικονομετρικό πακέτο Εviews, περιήγηση στις βάσεις χρηματοοικονομικών και 
μακροοικονομικών δεδομένων, λήψη, εισαγωγή και ανάλυση δεδομένων στο οικονομετρικά πακέτα Εviews. 
(Παραπομπές: Σημειώσεις διδάσκοντα) 
Εβδομάδα 3. Υπόδειγμα λευκού θορύβου, τυχαίου περιπάτου, απλή γραμμική παλινδρόμηση, βασικές 
υποθέσεις και ιδιότητες του γραμμικού υποδείγματος, στατιστική επαγωγή. (Παραπομπές: W.J. και B.C.) 
Εβδομάδα 4. Παραβίαση υποθέσεων του γραμμικού υποδείγματος, διαγνωστικοί έλεγχοι των καταλοίπων. 
Έλεγχοι αυτοσυσχέτισης, ανεξαρτησίας, ετεροσκεδαστικότητας, κανονικότητας. (Παραπομπές: B.C.) 
Εβδομάδα 5. Εισαγωγή στην ανάλυση των στάσιμων αυτοπαλίνδρομων υποδειγμάτων και των υποδειγμάτων 
κινητού μέσου. Ελεγχοι στασιμότητας χρονολογικών σειρών. (Παραπομπές: D.G και B.C.) 
Εβδομάδα 6. Ανάλυση των κριτηρίων επιλογής του καταλληλότερου υποδείγματος και προβλέψεις των 
χρηματοοικονομικών σειρών με την χρήση αυτοπαλίνδρομων υποδειγμάτων με τη χρήση οικονομετρικού 
πακέτου R.  (Παραπομπές: P.Τ. και B.C.) 
Εβδομάδα 7. Εποχικότητα χρηματοοικονομικών σειρών και η χρήση των ψευδομεταβλητών (σταθερού όρου και 
κλίσης). (Παραπομπές: J.W και B.C.) 
Εβδομάδα 8. Ανάλυση διαστρωματικών δεδομένων και αποτίμηση μοντέλων με βάση τα χαρακτηρηστικά τους 
(hedonic models). Έλεγχος περιορισμών και από κοινού έλεγχος σημαντικότητας των μεταβλητών. 
(Παραπομπές: J.W. και B.C.) 
Εβδομάδα 9. Ενδογένεια και χρήση βοηθητικών μεταβλητών (two stage least squares). Στατιστική επαγωγή με 
την χρήση του βοηθητικού εκτιμητή. (Παραπομπές: J.W.) 
Εβδομάδα 10. Εισαγωγή στο μοντέλα Probit, διαφορές με το γραμμικό μοντέλο, ερμηνεία των μοντέλων και 
στατιστική επαγωγή. (Παραπομπές: D.G και  J.W.) 
Εβδομάδα 11. Από κοινού χρήση διαστρωματικών δεδομένων και χρονολογικών σειρών. Εισαγωγή στα 
υποδείγματα Panel, δομή και οργάνωση δεδομένων, εισαγωγή δεδομένων στο οικονομετρικό πρόγραμμα 
Eviews και R-roject, γραμμική παλινδρόμηση με δεδομένα Panel (pooled OLS). (Παραπομπές: J.W. και B.B.) 
Εβδομάδα 12. Μέθοδοι εκτίμησης μή παρατηρήσιμων επιδράσεων στα δεδομένα Panel (fixed effects and 
random effects). Εκτίμηση ισσοροπημένων (balanced) και μή ισσοροπημένων (unbalanced) υποδειγμάτων. 
Κριτήριο επιλογής μεταξύ fixed effects and random effects (Hausman test).(Παραπομπές: J.W. και B.B.) 
Εβδομάδα 13. Έλεγχοι συσχέτισης και ετεροσκεδαστικότητας, έλεγχοι μοναδιαίας ρίζας και χρήση 
ψευδομεταβλητών στα υποδείγματα Panel. (Παραπομπές: J.W. και B.B.) 
 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 

 

Στα Ειδικά Θέματα Οικονομετρίας αναλύεται ο τρόπος με τον οποίο μπορούν να χρησιμοποιηθούν σύχρονα 
βασικά εργαλεία της εφαρμοσμένης Οικονομετρίας σε διάφορους τομείς της Οικονομικής Επιστήμης 
(χρηματοοικονομικά, μακροοικονομία κτλ). Αρχικά περιγράφονται οι διαδικασίες ανεύρεσης και επεξεργασίας 
δεδομένων και ανάλυσης χρηματοικονομικών και μακροοικονομικών χρονοσειρών (αποδόσεις μετοχών, 
κατασκευή και υπολογισμός αποδόσεων χαρτοφυλακίου, σχέση απόδοσης-ρίσκου, ανάλυση  της διαχρονικής 
απόδοσης του χρήματος υπό διαφορετικούς χρονικούς ορίζοντες). Έπειτα με την χρήση του στατιστικού 
πακέτου Eviews με την χρήση Η/Υ γίνεται ανάλυση και επεξεργασία στατιστικών στοιχείων από πραγματικές 
βάσεις κοινωνικών και οικονομικών δεδομένων και εφαρμογή οικονομετρικών υποδειγμάτων. Στην συνέχεια 
γίνεται  περιγραφή βασικών αρχών προγραμματισμού με την χρήση Eviews και ακολουθούν πρακτικές  
εφαρμογές στον Η/Υ (πχ προσομοιώση Monte Carlo, χρήση συναρτησεων (loop) για εκτίμηση πολλαπλών 
υποδειγμάτων, χρονικά μεταβαλλόμενες εκτιμήσεις ). Ακολουθεί η ανάλυση εποχικότητας χρονολογικών 
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σειρών, η χρήση ψευδομεταβλητών και η εκτίμηση μοντέλων πιθανομονάδας (probit). Στην συνέχεια γίνεται η 
περιγραφή του στατιστικού προγράμματος R-project και πρακτικές εφαρμογές για την επιλογή του 
καταλληλότερου υποδείγματος και την διενέργεια προβλέψεων με την χρήση αυτοπαλίνδρομων υποδειγμάτων. 
Τέλος αναλύονται τα υποδείγματα Panel, οι στατιστικοί έλεγχοι(αυτοσυσχέτισης, ετεροσκεδαστικότητας, 
μοναδιαίας ρίζας και χρήση ψευδομεταβλητών στα υποδείγματα Panel) και εμπειρικές εφαρμογές σε 
μακροοικονομικά μοντέλα.   
 
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να: 

 
● να κατανοεί την διαδικασία σύνδεσης μεταξύ των θεωρητικών Οικονομικών μοντέλων με την εμπειρική 

εφαρμογή στους.   
● να αξιοποιεί τα σύγχρονα  στατιστικά-οικονομετρικά προγράμματα Eviews και R-project για την 

επεξεργασία, ανάλυση και παρουσίαση δεδομένων 
● να εντοπίζει οικονομικά στοιχεία από πραγματικές βάσεις κοινωνικών και οικονομικών δεδομένων, να 

τα επεξεργάζεται, να τα κατηγοριοποιεί και να τα εφαρμόζει σε οικονομετρικά υποδείγματα 
● να ερμηνεύει τα εμπειρικά αποτελέσματα των υποδειγμάτων και να τα αναλύει με βάση την οικονομική 

θεωρία. 
● να εντοπίζει το καταλληλότερο μοντέλο πρόβλεψης και να διεξάγει προβλέψεις σε βραχυχρόνιο και 

μακροχρόνιο ορίζοντα. 
● να χρησιμοποιεί εργαλεία προγραμματισμού των στατιστικών πακέτων για αναλύσεις μεγάλου όγκου 

δεδομένων και πιο εξειδικευμένες στατιστικές αναλύσεις.  
● να αναγνωρίζει την δομή ενος οικονομικού προβλήματος , να εντοπίζει τους τρόπους επίλυσης του και 

να το εξετάζει μέσω των εφαρμοσμένων εργαλείων γνώσης 
 

 Γενικές Ικανότητες 

● Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών  

● Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
● Αυτόνομη εργασία  
● Ομαδική εργασία  
● Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 
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Κωδικός Τίτλος Ομάδα Εξάμηνο Τύπος Περ ECTS Διδάσκοντες 

ΟΙ0803 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΕ ΑΛΛΟ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ: ΘΕΩΡΙΑ 
ΠΑΙΓΝΙΩΝ (Αγγλικά) ΟΜΑΔΑ Β ΣΤ-Η ΕΠΙΛΟΓΗΣ 5,5 

ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΗΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   
ΜΕΡΟΣ I: Στατικά παίγνια πλήρους πληροφόρησης  

• Ισορροπία Nash (σε «καθαρές» και «μεικτές» στρατηγικές) και αποτελεσματικότητα. 

• Πολλαπλές ισορροπίες Nash. 

• Εφαρμογές: 
o Συντονισμός κατά Pareto και αποτυχία συντονισμού. 
o Ανταγωνισμός ποσοτήτων (Cournot) και τιμών (Bertrand) 
o Πολιτικός ανταγωνισμός 
o Εξωτερικότητες 
o  Έγκλημα και ποινή 

ΜΕΡΟΣ II: Εκτεταμένα παίγνια πλήρους πληροφόρησης 

• Στρατηγικές έναντι δράσεων, σύνολα πληροφόρησης.  

• Τέλεια Ισορροπία Υποπαιγνίου κατά Nash. 

• Επαναλαμβανόμενα παίγνια. 

• Εφαρμογές: 
o Υπόδειγμα ηγεσίας ποσότητας (Stackelberg). 
o Διαπραγμάτευση και τελεσίγραφα. 
o Εκλογικός ανταγωνισμός. 
o Διαφοροποίηση και πλεονέκτημα πρώτης/δεύτερης κίνησης 
o Συμπαιγνία 

ΜΕΡΟΣ III:  Παίγνια ατελούς πληροφόρησης  

• Μπεϋζιανά παίγνια 

• Τέλεια Ισορροπία Bayes και παίγνια σηματοδότησης 

• Εφαρμογές: 
o Δημοπρασίες 
o Σηματοδότηση στην αγορά εργασίας 
o Ανταγωνισμός υπό αβεβαιότητα κόστους 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Η Θεωρία Παιγνίων μελετά και αναλύει περιπτώσεις αλληλεξαρτώμενων αποφάσεων και στρατηγικών 
αλληλεπιδράσεων μεταξύ διαφορετικών υποκειμένων. Το πεδίο εφαρμογής της θεωρίας παιγνίων είναι γενικό 
και αποτελεί πολύ χρήσιμο αναλυτικό εργαλείο στις κοινωνικές επιστήμες. Αυτό το μάθημα καλύπτει σε βάθος 
σημαντικά θέματα στη θεωρία των μη συνεργατικών παιγνίων. Ο στόχος είναι να βελτιωθεί η ικανότητα των 
μαθητών να κατανοήσουν τις εφαρμογές της θεωρίας παιγνίων σε οικονομικά και οικονομικά συναφή πεδία. 
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος η φοιτήτρια /τής  θα είναι σε θέση να: 

• να προσδιορίσει τα κύρια χαρακτηριστικά μιας κατάστασης σύγκρουσης (αλληλεξαρτώμενες αποφάσεις των 
"αντιπάλων") και να την περιγράψει ως "παίγνιο". 

• να αναλύσει μια κατάσταση συγκρούσεων χρησιμοποιώντας στοιχεία της Θεωρίας Παιγνίων. 

• να προτείνει κατάλληλες έννοιες ισορροπίας σε διαφορετικούς τύπους παιγνίων. 

• να αναγνωρίζει τα όρια όλων των προτεινόμενων εννοιών ισορροπίας. 

• να εφαρμόσει θεωρητικά αποτελέσματα σε συγκεκριμένα παραδείγματα σε οικονομικά και οικονομικά 
συναφή πεδία. 
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Γενικές Ικανότητες 

• Αυτόνομη εργασία  

• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
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Κωδικός Τίτλος Ομάδα Εξάμηνο Τύπος Περ ECTS Διδάσκοντες 

ΟΙ0526 
ΘΕΩΡΙΕΣ ΤΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ Β ΣΤ-Η ΕΠΙΛΟΓΗΣ 5,5 

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 
Α. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   
Το μάθημα έχει ως αντικείμενο τις θεωρίες ερμηνείας των οικονομικών κρίσεων και τη σύνδεση αυτών των 
θεωριών με τις συγγενείς τους θεωρίες οικονομικών διακυμάνσεων. 

Δομή Μαθήματος 
 
1. Εισαγωγή 
 
2. Κλασικοί Οικονομολόγοι και Νόμος του Say  
 
3. Θεωρίες Υποκατανάλωσης - Θεωρίες Δυσαναλογίας (Disproportionality) 
 
4. Πτωτική Τάση του Ποσοστού Κέρδους και Οικονομική Κρίση 
 
5. Θεωρία Οικονομικής Κρίσης στον Κέυνς και στους Μετα-Κεϋνσιανούς οικονομολόγους 
 
6. Θεωρία Κρίσης στα Νεοκλασικά Οικονομικά 
 
7. Μακροχρόνιες Κυκλικές Διακυμάνσεις 

 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Με το πέρας του μαθήματος, και συνεπεία της παρακολούθησης των παραδόσεων αλλά και της προσωπικής 

εργασίας που αφορά τη μελέτη των σημειώσεων του μαθήματος και των χορηγούμενων εγχειριδίων, αλλά και 

την επιλογή συγγραφής εργασίας, οι φοιτητές θα πρέπει να είναι σε θέση να: 

(α) να γνωρίζουν τις βασικές θεωρίες οικονομικών κρίσεων και (σοβαρών) κυκλικών διακυμάνσεων 

(β) να κατανοούν τις επιδράσεις των (μακροχρόνιων) κυκλικών διακυμάνσεων στην πορεία της παγκόσμιας 

οικονομίας 

(γ) να αξιολογούν τη δυνατότητα επιτυχούς εφαρμογής προτάσεων οικονομικής πολιτικής ανάλογα με τον τύπο 

της κρίσης που πλήττει μια οικονομία 

Γενικές Ικανότητες 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών  

Αυτόνομη Εργασία 

Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
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ΟΜΑΔΑ Γ 
Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ-Α & Γ 

Κωδικός Τίτλος Ομάδα Εξάμηνο Τύπος Περ ECTS Διδάσκοντες 

ΟΙ0105 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΟΜΑΔΑ 
Γ [Α'-Γ] Α-Γ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 7 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   
Οι σύγχρονοι οργανισμοί/ επιχειρήσεις έχουν γίνει πολύ περίπλοκοι καθώς έχουν να διαχειριστούν πάρα πολλά 
δεδομένα, πόρους, επιλογές, ανθρώπους, ανταγωνιστές  σε ένα περίπλοκο διεθνοποιημένο ανταγωνιστικό 
κοινωνικο-οικονομικό περιβάλλον. Ο μόνος τρόπος για να ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις είναι να 
χρησιμοποιήσουν σύγχρονες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ). Το μάθημα παρουσιάζει 
θέματα που αντιμετωπίζουν τα στελέχη των οργανισμών/ επιχειρήσεων στην επιλογή, χρήση και διοίκηση των 
ΤΠΕ. 
Τα πληροφοριακά συστήματα χρησιμοποιούν ΤΠΕ για την συλλογή, οργάνωση, αποθήκευση, επεξεργασία και 
επικοινωνία των πληροφοριών. Συνδυάζουν υλικό, λογισμικό, δίκτυα, τεχνολογίες ασφάλειας, δεδομένα, 
επιχειρηματικές διαδικασίες και λειτουργίες για την αύξηση της αποδοτικότητας των λειτουργιών, την ορθή 
διαχείριση και την βελτίωση της αποτελεσματικότητας των στρατηγικών ενός οργανισμού/ επιχείρησης. Τα 
πληροφοριακά συστήματα ενσωματώνονται σε όλες τις λειτουργίες των σημερινών οργανισμών/ επιχειρήσεων 
(αγορές, προμήθειες, παραγωγή, διαχείριση ανθρώπινων πόρων, λογιστική, μάρκετινγκ, διαφήμιση, πωλήσεις, 
εξυπηρέτηση πελατών κτλ.).  
Αρχικά το μάθημα  αναλύει την στρατηγική σημασία της αποτελεσματικής χρήσης των πληροφοριακών 
συστημάτων από τους οργανισμούς/ επιχειρήσεις. Στη συνέχεια, εξετάζει τους κύριους τύπους πληροφοριακών 
συστημάτων, συμπεριλαμβανομένων των βασικών ιδιοτήτων και συστατικών τους, σε βασικά ζητήματα που 
σχετίζονται με την επιλογή, την υλοποίηση, την αρχιτεκτονική και τη χρήση τέτοιων συστημάτων. Περιγράφει  
τα συστήματα προγραμματισμού πόρων των επιχειρήσεων για την οργάνωση της παραγωγής, τα εκτελεστικά 
συστήματα για τη στήριξη της λήψης αποφάσεων, τα συστήματα διαχείρισης πελατειακών σχέσεων κλπ. 
Θεωρία: 
1. Τα πληροφοριακά συστήματα στην ψηφιακή οικονομία και επιχειρήσεις, 
2. Η-επιχειρείν και συνεργασία σε παγκόσμιο επίπεδο, 
3. Επίτευξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος με πληροφοριακά συστήματα, 
4. Ηθικά, δεοντολογικά και κοινωνικά ζητήματα σχετικά με τα πληροφοριακά συστήματα. 
 
Εργαστήρια:  
Ανάπτυξη δεξιοτήτων Πληροφορικής για Οικονομολόγους, MS Windows, Υπηρεσίες Διαδικτύου για 
Οικονομολόγους,  Διαχείριση Φακέλων και Αρχείων τοπικά και στο Νέφος, Κοινή χρήση αρχείων, Ταυτόχρονη 
εργασία σε αρχεία, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο, Αναζήτηση Οικονομικών Στοιχείων, Ασφάλεια και Απόρρητο, 
Δημοφιλείς Επεξεργαστές Κειμένου με έμφαση στο MS Word, Διαχείριση Εγγράφων, Μορφοποίηση Κειμένου, 
Συλλαβισμός, Διαμόρφωση σελίδας, Εκτύπωση Εγγράφου, Στήλες, Στυλ, Σύμβολα, Εικόνες, Σχεδίαση γραφικών 
παραστάσεων Οικονομικού περιεχομένου, Πίνακες, Εφέ Κειμένου,  Πίνακας περιεχομένων, Προχωρημένες 
τεχνικές επεξεργασίας κειμένου, Δημιουργία ηλεκτρονικών παρουσιάσεων. 
 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Σκοποί του μαθήματος είναι αφενός στο θεωρητικό μέρος οι φοιτητές να κατανοήσουν τις βασικές έννοιες και 
την χρησιμότητα των Πληροφοριακών Συστημάτων στην Οικονομία, την Κοινωνία, τις Επιχειρήσεις και τους 
Οργανισμούς, αφετέρου στο εργαστηριακό μέρος να χειρίζονται με ευχέρεια τον Υπολογιστή, το Διαδίκτυο, τις 
βασικές εφαρμογές Αυτοματισμού Γραφείου καθώς και να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την 
ασφάλεια του υπολογιστή τους. 
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, η/ο φοιτήτρια/τής αναμένεται  να είναι σε θέση να:  
Α. ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ:  

1. Εξηγεί τι είναι Πληροφοριακό Σύστημα και πώς αυτό μετασχηματίζει το επιχειρείν. 
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2. Αξιολογεί το ρόλο των Πληροφοριακών Συστημάτων στον μετασχηματισμό των επιχειρήσεων και στην 
αύξηση της αποτελεσματικότητας των.  

3. Διακρίνει τους διαφορετικούς τύπους Πληροφοριακών Συστημάτων. 
4. Περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο τα Πληροφοριακά Συστήματα βελτιώνουν την απόδοση της 

επιχείρησης. 
5. Περιγράφει και να αξιολογεί τα δομικά στοιχεία ενός πληροφοριακού συστήματος. 
6. Αναλύει τη σημαντικότητα των συστημάτων συνεργασίας και κοινωνικού επιχειρείν. 
7. Εξηγεί πώς το Πληροφοριακά Συστήματα βοηθούν τις εταιρίες να είναι ανταγωνιστικές. 
8. Αξιολογεί εναλλακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων στην επιχείρηση 
9. Αναλύει τις ηθικές διαστάσεις των Πληροφοριακών Συστημάτων. Περιγράφει τα ηθικά, δεοντολογικά 

και κοινωνικά ζητήματα που ανακύπτουν από τη χρήση των Πληροφοριακών Συστημάτων. 
10. Συνεργάζεται με ειδικούς στον σχεδιασμό και την υλοποίηση Πληροφοριακών Συστημάτων. 

Β. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ: 
1. Διακρίνει το Λειτουργικό Σύστημα ως ένα ξεχωριστό πρόγραμμα και διαμορφώνει τις ρυθμίσεις του 

σύμφωνα με τις ανάγκες του. 
2. Εργάζεται με ταχύτητα χρησιμοποιώντας δημοφιλείς συνδυασμούς πλήκτρων. 
3. Αναζητεί και διαχειρίζεται γρήγορα και αποτελεσματικά  αρχεία και φακέλους τοπικά και στο Νέφος. 

Οργανώνει και μοιράζεται αρχεία και φακέλους. 
4. Συντάσσει, κοινοποιεί και προωθεί μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Διακρίνει και διαχειρίζεται 

τα ύποπτα μηνύματα. 
5. Διατηρεί ασφαλή τον υπολογιστή. Διαφυλάσσει το απόρρητο σε εμπιστευτικά αρχεία και μηνύματα 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 
6. Λαμβάνει και ενσωματώνει σε έγγραφα αποτυπώματα οθόνης.  
7. Συντάσσει ευπαρουσίαστα έγγραφα κειμένου οικονομικού περιεχομένου καθώς και επιστολές 

επαγγελματικού επιπέδου. 
8. Συνεργάζεται σε έγγραφα με άλλους χρήστες. 
9. Διαφοροποιεί την παρουσίαση από το έγγραφα κειμένου. Δημιουργεί εμπλουτισμένη και ευανάγνωστη 

ηλεκτρονική παρουσίαση.  
10. Εξοικειώνεται με ευχέρεια με  οποιοδήποτε αντίστοιχο περιβάλλον διδάχθηκε στον Εργαστήριο 

(Λειτουργικό Σύστημα, Επεξεργαστή Κειμένου, Εφαρμογή Παρουσιάσεων κ.α.). 
 
Γενικές Ικανότητες 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών.  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις.  
Λήψη αποφάσεων.  
Αυτόνομη εργασία.   
Ομαδική Εργασία.  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον.  
Σχεδιασμός και διαχείριση έργων. 
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα. 
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον. 
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας.  
Επίδειξη ευαισθησίας σε θέματα φύλου. 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής.  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης. 
Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη. 
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Κωδικός Τίτλος Ομάδα Εξάμηνο Τύπος Περ ECTS Διδάσκοντες 

ΟΙ0210 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ 
ΟΜΑΔΑ 
Γ [Α'-Γ] Α-Γ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 5 

ΑΚΡΙΒΟΥΛΗΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   
Το μάθημα παρουσιάζει τις βασικές θεματικές και ιδέες στην εξέλιξη της δυτικής πολιτικής φιλοσοφίας μέσω 
μιας ευσύνοπτης ανάλυσης των κειμένων των σπουδαιότερων στοχαστών από την αρχαιότητα ως τον 19ο 
αιώνα. Οι στοχαστές αυτοί εξετάζονται στο κοινωνικό και ιστορικό πλαίσιο της εποχής τους, επεξηγώντας 
ορισμένες βασικές έννοιες του έργου τους και επισημαίνοντας την επίδρασή τους στη σύγχρονη πολιτική 
θεωρία. Κατά τη σκιαγράφηση της εξέλιξης της δυτικής πολιτικής φιλοσοφίας, επισημαίνονται οι βασικές και 
διαρκείς θεματικές της. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην πολιτική σκέψη της αρχαίας Ελλάδας και την 
ελληνιστική περίοδο, τα κείμενα του Ιερού Αυγουστίνου, του Ακινάτη και του Machiavelli, τους θεωρητικούς 
του κοινωνικού συμβολαίου, τους στοχαστές του Διαφωτισμού, τον ωφελιμισμό του Bentham και του Mill, 
καθώς και το έργο του Marx. 
Εβδομάδα 1 Εισαγωγή (Περιγραφή και ανάλυση του αντικειμένου, της δομής και της στοχοθεσίας του 

μαθήματος) 
Εβδομάδα 2 Οι αρχαίοι Έλληνες Ι: Οι φύλακες της πόλης και η δικαιοσύνη (Σωκράτης και Πλάτωνας) 
Εβδομάδα 3 Οι αρχαίοι Έλληνες II: Η επιστήμη της πολιτικής (Αριστοτέλης) 
Εβδομάδα 4 Από την πόλη στην κοσμόπολη Ι: Η res publica και το ιδανικό κράτος (Κικέρωνας) 
Εβδομάδα 5 Από την πόλη στην κοσμόπολη II: Η πόλη του Θεού και η επίγεια πόλη (Αυγουστίνος) 
Εβδομάδα 6 Από την πόλη στην κοσμόπολη III: Η χριστιανοσύνη και ο νόμος (Θωμάς Ακινάτης) 
Εβδομάδα 7 Μετά τους κλασσικούς, πριν τους μοντέρνους: Ο ηγεμόνας και η ενάρετη δημοκρατία (Machiavelli) 
Εβδομάδα 8 Το κοινωνικό συμβόλαιο I: Η φυσική κατάσταση και το κοινωνικό συμβόλαιο (Hobbes) 
Εβδομάδα 9 Το κοινωνικό συμβόλαιο II: Το δικαίωμα στην ιδιοκτησία και η κοινωνία των πολιτών (Locke) 
Εβδομάδα 10 Το κοινωνικό συμβόλαιο III: Η γενική βούληση και η δίκαιη τάξη (Rousseau) 
Εβδομάδα 11 Η πολιτική σκέψη στη βιομηχανική εποχή I: Ωφελιμισμός (Bentham και Mill) 
Εβδομάδα 12 Η πολιτική σκέψη στη βιομηχανική εποχή II: Ο ιστορικός ρόλος του καπιταλισμού (Marx) 
Εβδομάδα 13 Επίλογος και ανασκόπηση 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Οι βασικοί ακαδημαϊκοί στόχοι του μαθήματος είναι οι εξής: α) να προσφέρει μια ευσύνοπτη, κατανοητή, αλλά 
και διερευνητική εισαγωγή στην εξέλιξη της πολιτικής φιλοσοφίας στη Δύση, β) να (επαν)-εξετάσει τις βασικές 
πτυχές των θεωριών ορισμένων από τους σημαντικότερους πολιτικούς στοχαστές, αποφεύγοντας μια 
υπεραπλουστευτική ανάγνωση του έργου τους, και γ) να επιχειρήσει να συνδυάσει διαλεκτικά, από τη μία, την 
κλασικιστική προσέγγιση, η οποία επισημαίνει τον αέναο και διαρκή χαρακτήρα των ζητημάτων που έχουν 
ιστορικά απασχολήσει τη δυτική πολιτική φιλοσοφία και, από την άλλη, την προσέγγιση που αντιμετωπίζει το 
έργο των πολιτικών φιλοσόφων ως ένα ιστορικό και κοινωνικό προϊόν της εποχής τους. 
Ειδικότερα, τα επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα που εξυπηρετούν την ως άνω ακαδημαϊκή στοχοθεσία 
περιλαμβάνουν: α) την άριστη γνώση και κατανόηση σημαντικών πτυχών του έργου των υπό εξέταση πολιτικών 
φιλοσόφων, β) την εφαρμογή και πρακτική σημασία των εν λόγω θεωριών σε μια σειρά από πραγματικά 
περιστατικά ή πολιτικά δεδομένα τόσο της εποχής παραγωγής τους όσο και της σύγχρονης εποχής, γ) την 
ανάπτυξη της αναλυτικής και συνθετικής ικανότητας των φοιτητών στη διαχείριση των ως άνω θεωριών και δ) 
την αξιολόγησή τους σύμφωνα με την επίτευξη των παραπάνω μαθησιακών στόχων. 

Γενικές Ικανότητες 

Στο τέλος του εξαμήνου οι φοιτητές αναμένεται να έχουν εξοπλιστεί με τα απαραίτητα γνωστικά εφόδια, ώστε 
να είναι σε θέση α) να χειρίζονται με θεωρητική άνεση και κριτική στάση την εξέλιξη της δυτικής πολιτικής 
φιλοσοφίας, β) να γνωρίσουν και να κατανοήσουν συγκεκριμένες πτυχές της δυτικής πολιτικής φιλοσοφίας 
στην ιστορική της εξέλιξη και να είναι σε θέση να τις εφαρμόσουν στην πράξη κατά τρόπο τόσο αναλυτικό όσο 
και συνθετικό, γ) να συμμετέχουν σε μια γόνιμη ανταλλαγή απόψεων πάνω στις επιμέρους θεματικές του 
μαθήματος και δ) να κατανοήσουν μια σειρά από δύσκολα και σύνθετα ζητήματα που απασχόλησαν τη δυτική 
πολιτική φιλοσοφία από τον Πλάτωνα ως τον Marx.  
Απώτερος στόχος του μαθήματος είναι να αναπτύξει την ικανότητα των φοιτητών, από τη μία, να διερευνούν τα 
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διαρκή ζητήματα της δυτικής πολιτικής σκέψης και, από την άλλη, να εκτιμήσουν κριτικά τις υπό εξέταση 
πολιτικές θεωρίες ως απαντήσεις σε συγκεκριμένα κοινωνικά, πολιτιστικά και πολιτικά αιτήματα και 
αναγκαιότητες. 
Ειδικότερα, στο τέλος του εξαμήνου οι φοιτητές αναμένεται να έχουν αναπτύξει τις παρακάτω γενικές 
ικανότητες: 

• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών 

• Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 
• Λήψη αποφάσεων 
• Αυτόνομη εργασία 
• Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 
• Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
• Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 
• Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 
• Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου 
• Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
● Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
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Κωδικός Τίτλος Ομάδα Εξάμηνο Τύπος Περ ECTS Διδάσκοντες 

ΟΙ0411 
ΔΙΕΘΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & 
ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 

ΟΜΑΔΑ 
Γ [Α'-Γ] Α-Γ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 5 

ΤΖΙΩΝΑΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   
Οι διεθνείς οικονομικές συναλλαγές αποτελούν αντικείμενο ρύθμισης και μελέτης από αρχαιοτάτων ετών. Στην 
προσπάθειά τους να διεξάγουν τις οικονομικές τους σχέσεις μέσα σε ένα γνώριμο και προβλέψιμο περιβάλλον, 
τα υποκείμενα αυτών (κράτη, οργανισμοί και ιδιώτες) επιχείρησαν να θέσουν ένα πλαίσιο κανόνων και αρχών, 
που να ρυθμίζουν αυτές τις σχέσεις κατά τρόπο συνεκτικό, σταθερό και διαρκή. Δημιουργήθηκε, έτσι, σταδιακά 
ένα σύνολο κανόνων και αρχών, που συνέθεσε ένα διακριτό κλάδο δικαίου, το διεθνές οικονομικό δίκαιο, το 
οποίο αναπτύχθηκε ιδιαίτερα κατά το δεύτερο ήμισυ του περασμένου αιώνα. Στο ίδιο πεδίο, αναπτύχθηκε 
παράλληλα ένα διακριτό σύνολο κανόνων, οι οποίοι καθορίζουν την επιλογή του εφαρμοστέου εγχωρίου 
δικαίου και του αρμοδίου δικαστηρίου, στην περίπτωση που περισσότερα του ενός εγχώρια δίκαια διεκδικούν 
εφαρμογή σε μια διεθνική συναλλαγή. Οι κανόνες του διεθνούς οικονομικού δικαίου παράγονται, κατά κανόνα, 
από διεθνείς (οικονομικούς) οργανισμούς και πηγάζουν κυρίως από διεθνή κείμενα (πολυμερείς και διμερείς 
συμβάσεις, συνθήκες κλπ), αλλά και από εθιμικά διαμορφωμένους κανόνες. Οι κανόνες του δικαίου των 
διεθνών συναλλαγών έχουν κατά κανόνα εθνική προέλευση. Αντικείμενο ρύθμισης των κανόνων του διεθνούς 
οικονομικού δικαίου και του δικαίου των διεθνών συναλλαγών αποτελούν διασυνοριακές συναλλαγές 
οικονομικού χαρακτήρα. Διασυνοριακές είναι οι συναλλαγές οι οποίες παρουσιάζουν τουλάχιστον ένα στοιχείο 
συνδέσεως με διαφορετικές έννομες τάξεις. Οικονομικές είναι οι συναλλαγές που έχουν χαρακτήρα εμπορικό 
και γενικότερα χρηματοοικονομικό.  Υποκείμενα, των διασυνοριακών συναλλαγών μπορούν να είναι 
διεθνείς οργανισμοί, κράτη και ιδιώτες, δηλαδή επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μορφής (ατομικής, εταιρικής ή 
πολυεθνικής). Ένας από τους εμπορικούς πρωταγωνιστές στις διεθνείς οικονομικές σχέσεις είναι η Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Ακριβώς, λόγω της εξέχουσας θέσης της στο διεθνές οικονομικό σύστημα, το μάθημα εξετάζει τον, 
μείζονος ενδιαφέροντος, πυρήνα της κοινής εμπορικής πολιτικής της ΕΕ. 
Αναλυτική περιγραφή 
Εβδομάδα 1 Εισαγωγή. Περιγραφή και ανάλυση του αντικειμένου, της δομής και της στοχοθεσίας του 
μαθήματος. Παρουσίαση ευάριθμων επιλεγμένων υποθέσεων εργασίας, κυρίως από τη νομολογία αλλά και την 
πράξη, οι οποίες είναι αντιπροσωπευτικές των κεντρικών ζητημάτων της ύλης του μαθήματος. 
Εβδομάδα 2 Επικρατούσες τάσεις του διεθνούς οικονομικού συστήματος 
Εβδομάδα 3 Βαθμίδες οικονομικής ενοποίησης  
Εβδομάδα 4 Μέσα άσκησης εμπορικής πολιτικής 
Εβδομάδα 5 Πηγές του διεθνούς οικονομικού δικαίου & του δικαίου διεθνών συναλλαγών 
Εβδομάδα 6 Διμερείς και πολυμερείς εμπορικές και οικονομικές συμφωνίες 
Εβδομάδα 7 Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου 
Εβδομάδα 8 Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου 
Εβδομάδα 9 Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο 
Εβδομάδα 10  Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο 
Εβδομάδα 11 Η Παγκόσμια Τράπεζα 
Εβδομάδα 12 Εφαρμοστέο δίκαιο & αρμόδιο forum στις διεθνείς εμπορικές συναλλαγές. Διεθνείς εμπορικοί 
κανόνες (INCOTERMS) του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου 
Εβδομάδα 13 Η εξωτερική δράση της ΕΕ με έμφαση στην κοινή εμπορική πολιτική της 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Οι ακαδημαϊκοί στόχοι του μαθήματος είναι: 
α) να προσφέρει μια ευσύνοπτη και διερευνητική προσέγγιση του νομικού πλαισίου εντός του οποίου 
διεξάγονται, κυρίως οι δημόσιες αλλά και οι ιδιωτικές διασυνοριακές οικονομικές σχέσεις, 
β) να αναλύσει στους φοιτητές τις γενικές αρχές και τους γενικούς κανόνες δικαίου που διέπουν τις διεθνείς 
εμπορικές συναλλαγές σε ένα πολυσχιδές και πολυεπίπεδο διεθνές οικονομικό και νομικό σύστημα, 
γ) να εξοικειώσει τους φοιτητές με τις νομικές ρυθμίσεις της επιχειρηματικής δράσης στο σύγχρονο 
διεθνοποιημένο οικονομικό περιβάλλον, 
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δ) να διευρύνει το ερευνητικό ενδιαφέρον των φοιτητριών/ών προς το ευρύτερο πεδίο της οικονομικής 
παρουσίας και δράσης των δημοσίων και ιδιωτικών οντοτήτων πέραν του στενού εγχωρίου ορίζοντος. 
Τα επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα, τα οποία εξυπηρετούν την ως άνω ακαδημαϊκή στοχοθεσία, 
περιλαμβάνουν: 
α) την άριστη γνώση και κατανόηση των γενικών αρχών και κανόνων των διεθνών οικονομικών συναλλαγών, 
β) την εφαρμοσμένη επεξεργασία των εν λόγω αρχών και κανόνων σε πρακτικές υποθέσεις, 
γ) την ανάπτυξη της αναλυτικής και συνθετικής ικανότητας των φοιτητών στη διαχείριση των ζητημάτων που εν 
δυνάμει ανακύψουν στο πλαίσιο των σχετικών συναλλαγών  
δ) την αξιολόγησή τους σύμφωνα με την επίτευξη των παραπάνω μαθησιακών στόχων. 

Γενικές Ικανότητες 

Στο τέλος του εξαμήνου οι φοιτήτριες/ητές αναμένεται να έχουν αποκτήσει μια εισαγωγική και γενική, αλλά 
πλήρη και συνεκτική, γνώση του αντικειμένου. Ωστόσο, απώτερος στόχος του μαθήματος είναι να τους 
εξοπλίσει με τα απαραίτητα γνωστικά εφόδια, ώστε να είναι ικανές/οί: 
α) να χειρίζονται με σχετική θεωρητική άνεση και κριτική στάση τις βασικές θεματικές του μαθήματος, 
β) να συμβουλεύσουν σε προληπτικό στάδιο, δημόσιες ή/και ιδιωτικές οντότητες, οι οποίες προτίθενται να 
αναπτύξουν διασυνοριακή οικονομική δραστηριότητα, 
γ) να συμμετέχουν σε μια γόνιμη ανταλλαγή απόψεων πάνω στις επιμέρους θεματικές του μαθήματος και 
δ) να επιλύσουν διαφορές που ενδεχομένως ανακύψουν. 
Ειδικότερα, στο τέλος του εξαμήνου οι φοιτήτριες/ητές αναμένεται να έχουν αναπτύξει τις παρακάτω γενικές 
ικανότητες: 
• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών  
• Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 
• Λήψη αποφάσεων 
• Αυτόνομη εργασία 
• Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 
• Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
• Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 
• Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
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Κωδικός Τίτλος Ομάδα Εξάμηνο Τύπος Περ ECTS Διδάσκοντες 

ΟΙ0213 ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 
ΟΜΑΔΑ 
Γ [Α'-Γ] Α-Γ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 5 

ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   
Το περιεχόμενο του μαθήματος περιλαμβάνει α) την εισαγωγή στην έννοια της Διοικητικής Μάρκετινγκ β) την 

ανάλυση του μίγματος μάρκετινγκ γ) την αξιολόγηση του μίκρο και μάκρο περιβάλλοντος δ) τις στρατηγικές και 

τους αντικειμενικούς στόχους μάρκετινγκ ε) το πρόγραμμα μάρκετινγκ στ) την έρευνα αγοράς. 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτήτριες/ητές θα κατανοήσουν τις βασικές αρχές του μάρκετινγκ και 

θα είναι σε θέση να εφαρμόσουν το πρόγραμμα μάρκετινγκ για μια επιχείρηση. Επιπρόσθετα θα μπορούν να 

αξιολογήσουν το μίκρο και μάκρο περιβάλλον της επιχείρησης και να αναλύσουν τις στρατηγικές μάρκετινγκ 

που χρησιμοποιεί ο οργανισμός. Τέλος θα κατανοήσουν βασικά στοιχεία της επώνυμης πολιτικής προϊόντος. 

Γενικές Ικανότητες 

Δεδομένου ότι το μάθημα διαθέτει προαιρετική ομαδική εργασία οι φοιτήτριες/ητές μπορούν να αναπτύξουν 

ομαδική συνεργασία για την αντιμετώπιση ενός επιχειρηματικού προβλήματος. Ταυτόχρονα μέσα από το 

αντικείμενο του μαθήματος οι φοιτήτριες/ητές καλούνται να αντιληφθούν το σχεδιασμό και τη διαχείριση 

επιχειρηματικών έργων, να καλλιεργήσουν τη διαδικασία λήψης επιχειρηματικής απόφασης και να 

προσπαθήσουν να προσαρμοστούν στις νέες κάθε φορά καταστάσεις που δημιουργεί το ρευστό επιχειρηματικό 

περιβάλλον. 
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ΟΜΑΔΑ Γ 
Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ -Β ΕΞΑΜΗΝΟ 

Κωδικός Τίτλος Ομάδα Εξάμηνο Τύπος Περ ECTS Διδάσκοντες 

ΟΙ0113 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 

ΟΜΑΔΑ 
Γ [Α'-Γ] Β ΕΠΙΛΟΓΗΣ 5 

ΔΑΣΙΛΑΣ 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   
1. Βασικοί ορισμοί των οικονομικών μαθηματικών 
2. Απλή κεφαλαιοποίηση 
3. Ανατοκισμός ή σύνθετη κεφαλαιοποίηση 
4. Προεξόφληση και ισοδυναμία τίτλων 
5. Ράντες 
6. Δάνεια 
7. Δικαιώματα παραγώγων με την μέθοδο των Black-Scholes  

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

   Το μάθημα ασχολείται με τον υπολογισμό του απλού και σύνθετου ανατοκισμού, τον 

υπολογισμό ραντών και την επίλυση των διαφόρων συστημάτων απόσβεσης δανείων. 

Επίσης ασχολείται με τα δικαιώματα προαίρεσης αγορών. 

● Με την παρακολούθηση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες αναμένεται να 
επιτύχουν την: 

● εξοικείωση με τις έννοιες της παρούσας και τελικής αξίας 
● την χρήση της απλής και σύνθετης κεφαλαιοποίησης 
● την εφαρμογή των ραντών στις οικονομικές συναλλαγές 
● τον υπολογισμό των τοκοχρεολυσίων ενός δανείου 
● την εφαρμογή της εξίσωσης των Black –Scholes στα δικαιώματα προαίρεσης  

 

Γενικές Ικανότητες 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 

τεχνολογιών. Λήψη αποφάσεων 

 



107 
 

 

Κωδικός Τίτλος Ομάδα Εξάμηνο Τύπος Περ ECTS Διδάσκοντες 

ΟΙ0312 
ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΟΙ ΤΗΣ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 

ΟΜΑΔΑ 
Γ [Α'-Γ] Β ΕΠΙΛΟΓΗΣ 5 

ΤΖΙΩΝΑΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   
Η ίδρυση των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και η μετεξέλιξή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) αποτελεί ένα από τα 
σημαντικότερα ιστορικά, πολιτικά και οικονομικά γεγονότα του 20ου αιώνα, αν όχι όλων των αιώνων, της 
Γηραιάς Ηπείρου. Η θεμελίωση και εν συνεχεία ανοικοδόμηση των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων/Ευρωπαϊκής 
Ένωσης στηρίχθηκε, πέραν της απαιτούμενης πολιτικής βούλησης, της πρωτοβουλίας ορισμένων ηγετικών 
προσωπικοτήτων και της επιθυμίας των λαών, σε ένα σύστημα αξιών, κανόνων και αρχών. Ως μία νέα αυτόνομη 
έννομη τάξη, η Ένωση ιδρύθηκε και λειτουργεί με βάση ένα συνεκτικό νομικό πλαίσιο, το λεγόμενο «δίκαιο της 
Ευρωπαϊκής  Ένωσης». Χωρίς αυτό δεν θα μπορούσε να υπάρξει και να αναπτυχθεί το ευρωπαϊκό οικοδόμημα, 
όπως και κάθε άλλη συντακτικά οργανωμένη κοινωνία. Για την άρτια διοίκηση και διαχείριση της ενωσιακής 
έννομης τάξης, έχουν ιδρυθεί και λειτουργούν θεσμικά όργανα και έχει αναπτυχθεί ένα σύστημα δημοκρατικά 
οργανωμένης διοίκησης. Οι κανόνες και αρχές με βάση τους οποίους λειτουργεί η θεσμική διάρθρωση της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, και το σύστημα της έννομης προστασίας, συνθέτουν το λεγόμενο «θεσμικό ενωσιακό 
δίκαιο». Είναι, δηλαδή, το τμήμα εκείνο του ενωσιακού δικαίου, το οποίο, γενικά, εξετάζει τα θεσμικά όργανα, 
τη δομή και λειτουργία του ενωσιακού οικοδομήματος, την έννομη προστασία και την απονομή της 
δικαιοσύνης στην ΕΕ. 
Αναλυτική περιγραφή 
Εβδομάδα 1 Εισαγωγή. Περιγραφή και ανάλυση του αντικειμένου, της δομής και της στοχοθεσίας του 
μαθήματος. Τα ιστορικά και νομικά θεμέλια της ευρωπαϊκής ενοποίησης. Ίδρυση των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Εβδομάδα 2 Γεωγραφική διεύρυνση («οριζόντια ενοποίηση») 
Εβδομάδα 3 Μετεξέλιξη των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης («κάθετη ενοποίηση») 
Εβδομάδα 4 Τα θεμελιώδη χαρακτηριστικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η φυσιογνωμία της ΕΕ. 
Εβδομάδα 5 Οι αρμοδιότητες της ΕΕ. Αρχές της επικουρικότητας και της αναγκαιότητας. 
Εβδομάδα 6 Οι ενδοενωσιακές σχέσεις. Σχέσεις μεταξύ της ΕΕ και των κρατών μελών. Σχέσεις μεταξύ των 
κρατών μελών. Σχέσεις μεταξύ της ΕΕ και των πολιτών. 
Εβδομάδα 7 Θεσμική δομή και λειτουργία της ΕΕ. Τα κύρια θεσμικά όργανα της ΕΕ. 
Εβδομάδα 8 Η έννομη τάξη της ΕΕ. Πηγές του δικαίου της ΕΕ. Πρωτογενές δίκαιο. 
Εβδομάδα 9 Η έννομη τάξη της ΕΕ. Πηγές του δικαίου της ΕΕ. Παράγωγο ή δευτερογενές δίκαιο. 
Εβδομάδα 10 Γενικές αρχές. Άμεσο αποτέλεσμα & υπεροχή του ενωσιακού δικαίου. 
Εβδομάδα 11 Το σύστημα της έννομης προστασίας. Προσφυγή Επιτροπής κατά κράτους μέλους 
Εβδομάδα 12 Προσφυγή ακυρώσεως 
Εβδομάδα 13 Προδικαστική παραπομπή 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Οι ακαδημαϊκοί στόχοι του μαθήματος είναι:  
α) να προσφέρει μια γενική και ολοκληρωμένη παρουσίαση της θεσμικής οργάνωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
β) να αναλύσει τη δομή και λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
γ) να εξετάσει συστηματικά τους κανόνες και αρχές της ενωσιακής έννομης τάξης, 
δ) να διευρύνει το ερευνητικό ενδιαφέρον των φοιτητών προς το ευρύτερο πεδίο της ευρωπαϊκής ενοποίησης. 
Τα επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα, τα οποία εξυπηρετούν την ως άνω ακαδημαϊκή στοχοθεσία, 
περιλαμβάνουν: 
α) την άριστη γνώση και κατανόηση της θεσμικής διάρθρωσης της ΕΕ, 
β) την εφαρμοσμένη επεξεργασία των εν λόγω αρχών και κανόνων σε πρακτικό επίπεδο, 
γ) την απόκτηση του απαραίτητου υποβάθρου για την κατανόηση των υπολοίπων μαθημάτων του 
προγράμματος, τα οποία προϋποθέτουν τη γνώση αυτού του αντικειμένου, 
δ) την αξιολόγησή τους σύμφωνα με την επίτευξη των παραπάνω μαθησιακών στόχων. 

Γενικές Ικανότητες 

Στο τέλος του εξαμήνου, οι φοιτήτριες/ητές αναμένεται να έχουν αποκτήσει μια αναλυτική, πλήρη και 
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συνεκτική γνώση του αντικειμένου. Περαιτέρω, στόχος του μαθήματος είναι να τις/τους εξοπλίσει με τα 
απαραίτητα γνωστικά εφόδια, ώστε να είναι σε θέση: 
• να κατανοούν και να χειρίζονται με σχετική θεωρητική άνεση και κριτική στάση τις βασικές θεματικές του 
μαθήματος, 
• να συνδυάζουν παραπληρωματικά τα αντικείμενα άλλων συναφών μαθημάτων με βάση αυτό το γνωστικό 
πεδίο, 
• να αναλύουν και να ερμηνεύουν τις επιμέρους πολιτικές της ΕΕ, 
• να συμμετέχουν σε γόνιμη ανταλλαγή απόψεων πάνω στις επιμέρους θεματικές του μαθήματος. 
Ειδικότερα, στο τέλος του εξαμήνου οι φοιτήτριες/ητές αναμένεται να έχουν αναπτύξει τις παρακάτω γενικές 
ικανότητες: 
• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών  
• Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
• Λήψη αποφάσεων  
• Αυτόνομη εργασία  
• Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
• Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
• Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 
• Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
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Κωδικός Τίτλος Ομάδα Εξάμηνο Τύπος Περ ECTS Διδάσκοντες 

ΟΙ0410 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 

ΟΜΑΔΑ 
Γ [Α'-Γ] Β ΕΠΙΛΟΓΗΣ 5 

ΧΑΤΖΗΓΑΓΙΟΣ 
ΘΩΜΑΣ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   
Ενδεικτικά η παρουσίαση του μαθήματος θα ακολουθήσει την πιο κάτω δομή: 

● Βασικές έννοιες του εμπορικού δικαίου  

✔ εμπορικό δίκαιο 

✔ εμπόριο 

✔ πηγές του εμπορικού δικαίου 

✔ τα υποκείμενα των εμπορικών συναλλαγών 
● Οι εμπορικές πράξεις  

✔ εμπορικές πράξεις 

✔ συνέπειες από την εμπορικότητα της πράξης  
● Οι έμποροι 

✔ συστήματα κτήσης της εμπορικής ιδιότητας 

✔ το νομικό πρόσωπο έμπορος 

✔ προϋποθέσεις άσκησης εμπορικής πράξης και κτήσης της εμπορικής ιδιότητας 

✔ συνέπειες από την κτήση της εμπορικής ιδιότητας 
● Οι εμπορικές συμβάσεις  

✔ εμπορική αντιπροσωπία 

✔ σύμβαση ασφάλισης 

✔ τραπεζικές συμβάσεις 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Σκοπός του μαθήματος είναι να δώσει στους φοιτητές/τριες ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο ανάλυσης του 

εμπορικού δικαίου, το οποίο αποτελείται από τα ακόλουθα μέρη.  

Το πρώτο μέρος αναλύει το γενικό μέρος του εμπορικού δικαίου, των κλάδων του και των εμπορικών πράξεων. 

Στο δεύτερο μέρος αναλύονται οι εμπορικές πράξεις, ενώ στο τρίτο μέρος γίνεται αναφορά στην εμπορική 

ιδιότητα και στο πως αυτή αποκτάται. Τέλος, στο τέταρτο μέρος αναλύονται ορισμένες  εμπορικές συμβάσεις.  

 Για την καλύτερη κατανόηση της θεωρίας δίνονται παραδείγματα στους φοιτητές/τριες κατά τη διάρκεια των 

διαλέξεων.  

Γενικές Ικανότητες 

Ο φοιτητής από το μάθημα αυτό θα αποκτήσεις ικανότητες για: 

1. Λήψη αποφάσεων 
2. Αυτόνομη εργασία  
3. Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
4. Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
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Κωδικός Τίτλος Ομάδα Εξάμηνο Τύπος Περ ECTS Διδάσκοντες 

ΟΙ0205 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΟΜΑΔΑ 
Γ [Α'-Γ] Β ΕΠΙΛΟΓΗΣ 7 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   
Καθώς η αλματώδης ανάπτυξη της Τεχνολογίας Πληροφορίας & Επικοινωνιών (ΤΠΕ) έχει τεράστιο αντίκτυπο 
στην κοινωνία και στην οικονομία,  οι εργαζόμενοι, τα στελέχη των επιχειρήσεων και οι επιχειρηματίες είναι 
υποχρεωμένοι να γνωρίζουν και να αξιοποιούν τις ΤΠΕ για την ανάπτυξη των επιχειρήσεών τους και την 
απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. 
Η ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη λειτουργία των οργανισμών/ επιχειρήσεων αποτελεί μονόδρομο για την αποδοτική 
λειτουργία των οργανισμών/ επιχειρήσεων στο σύγχρονο ανταγωνιστικό διεθνές περιβάλλον. Όλο και 
περισσότερο οι ΤΠΕ χρησιμοποιούνται για την υποστήριξη των λειτουργιών των οργανισμών/ επιχειρήσεων, την 
υλοποίηση των στρατηγικών των και την απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.  
Το μάθημα αναλύει τα συστατικά της υποδομής ΤΠΕ όπως τεχνολογίες υλικού υπολογιστών αποθήκευσης 
δεδομένων, εισόδου και εξόδου, βάσεων δεδομένων, δικτύων και επικοινωνιών 
Θεωρία: 
1. Υποδομή Τεχνολογίας Πληροφοριών: Υλικό και λογισμικό, 
2. Τηλεπικοινωνίες, Διαδίκτυο και Ασύρματη Τεχνολογία, 
3. Επιχειρηματική ευφυΐα - Διαχείριση βάσεων δεδομένων και πληροφοριών, 
4. Ασφάλεια των πληροφοριακών συστημάτων, 
Εργαστήρια:  
Δημιουργία Εφαρμογών Λογιστικού Φύλλου με το MS Excel,  
Σύνταξη Τύπων και Συναρτήσεων, Μορφοποιήσεις Κελιών, Κατηγορίες Αναφορών Κελιών, Δημοφιλείς 
Συναρτήσεις, Δημιουργία Γραφημάτων και Αντικειμένων Σχεδίασης, 
Διαχείριση Βιβλίου Εργασίας, Εκτυπώσεις, Δυνατότητες Βάσης Δεδομένων στο MS Excel, Σύνοψη Δεδομένων, 
Επικύρωση δεδομένων, Προστασία κελιών, Ανάλυση Υποθέσεων. 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Σκοποί του μαθήματος είναι αφενός στο θεωρητικό μέρος οι φοιτητές να κατανοήσουν τις Υποδομές 
Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Εφαρμογές των Πληροφοριακών Συστημάτων στην Οικονομία και Διοίκηση 
Επιχειρήσεων και Οργανισμών, αφετέρου στο εργαστηριακό μέρος να μάθουν την χρήση του Excel. Μετά την 
επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, η/ο φοιτήτρια/τής αναμένεται  να είναι σε θέση να:  
Α. ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ: 

1. Αναλύει την υποδομή της Τεχνολογίας Πληροφοριών στα συστατικά της στοιχεία (υλικό, λογισμικό, 
διαχείριση δεδομένων, δικτύωση και τηλεπικοινωνίες, τεχνολογικές υπηρεσίες). 

2. Ταξινομεί τους υπολογιστές ως προς το μέγεθος και τη δυνατότητα επεξεργασίας. 
3. Περιγράφει και αξιολογεί τις σύγχρονες τάσεις στις ΤΠΕ (cloud computing, mobile computing, data 

mining, Internet of Things, …).  
4. Περιγράφει τον ρόλο των βάσεων δεδομένων και των αποθηκών δεδομένων σε έναν οργανισμό/ 

επιχείρηση. 
5. Σχεδιάζει μια εφαρμογή βάσης δεδομένων για την επίλυση ενός επιχειρησιακού προβλήματος. 
6. Περιγράφει τις δυνατότητες και τους περιορισμούς των διαφορετικών τύπων βάσεων δεδομένων και 

προτείνει τον καταλληλότερο τύπο για μια δεδομένη περίπτωση. 
7. Συγκρίνει τα βασικά εργαλεία άντλησης και επεξεργασίας επιχειρηματικών δεδομένων για τη βελτίωση 

της επιχειρηματικής απόδοσης και της λήψης αποφάσεων. 
8. Περιγράφει τύπους δικτύων υπολογιστών και διακρίνει τα βασικά συστατικά των μέρη.  
9. Σχεδιάζει τη δομή του δικτύου μιας εταιρίας. 
10. Ορίζει το Διαδίκτυο, περιγράφει τις υπηρεσίες του και  εξηγεί πώς αυτό προσθέτει επιχειρηματική αξία. 

Ομοίως για τον Παγκόσμιο Ιστό.  
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11. Αναζητεί και βρίσκει επιπλέον νέες πληροφορίες από έγκριτες πηγές σχετικά με τις εξελίξεις στις ΤΠΕ.  
12. Εξηγεί γιατί είναι ευάλωτα τα Πληροφοριακά Συστήματα.  Περιγράφει τους τύπους κακόβουλου 

λογισμικού. Σχεδιάζει την Πολιτική Ασφάλειας, Ανάκαμψης από καταστροφή και διασφάλισης 
επιχειρηματικής συνέχειας. 

13. Συνεργάζεται ως ενδιάμεσος με τα στελέχη της επιχείρησης  και με ειδικούς των ΤΠΕ. Προτείνει λύσεις 
για τη βέλτιστη επιλογή υλικού και λογισμικού για την επιχείρηση. 

Β. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ: 
1. Δημιουργεί με ταχύτητα και ευχέρεια μια καλαίσθητη εφαρμογή λογιστικού φύλλου απλού έως 

μεσαίου επιπέδου. 
2. Συντάσσει τύπους και συναρτήσεις. 
3. Αντιγράφει τύπους και συναρτήσεις  χρησιμοποιώντας τους κατάλληλους τύπους αναφορών κελιών. 
4. Οπτικοποιεί και απεικονίζει δεδομένα και αποτελέσματα. 
5. Επιλέγει τον κατάλληλο τύπο γραφήματος. Δημιουργεί γραφήματα δημοφιλών τύπων,  καθώς και 

συνδυαστικά, σχετικών με το αντικείμενο των σπουδών του. 
6. Αξιοποιεί αποτελεσματικά τα πολλαπλά φύλλα εργασίας. 
7. Οργανώνει τα δεδομένα σε πίνακες. Αξιοποιεί τις δυνατότητες βάσεων δεδομένων των εφαρμογών 

λογιστικών φύλλων. 
8. Δημιουργεί καλαίσθητες εκτυπώσεις. 
9. Χρησιμοποιεί μια εφαρμογή λογιστικού φύλλου ως εργαλείο λήψης αποφάσεων. 

 

Γενικές Ικανότητες 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών.  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις.  
Λήψη αποφάσεων.  
Αυτόνομη εργασία.  
Ομαδική εργασία. 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον.  
Σχεδιασμός και διαχείριση έργων. 
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα. 
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον. 
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας.  
Ευαισθησία σε θέματα φύλου. 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής.  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης. 
Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη. 
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ΟΜΑΔΑ Γ 
Β ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ –Ε & Ζ 

Κωδικός Τίτλος Ομάδα Εξάμηνο 
Τύπος 
Περ ECTS Διδάσκοντες 

ΞΓ0105 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ 
ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΟΜΑΔΑ Γ  Ε-Ζ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 5 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 
ΙΡΙΣ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Στόχος του μαθήματος είναι η ανάπτυξη της μεθοδολογίας συλλογής βιβλιογραφίας από τους 
φοιτητές η οποία θα σέβεται τους  κώδικες ακαδημαϊκής δεοντολογίας.  
Στο πρώτο μέρος (3 πρώτες εβδομάδες του εξαμήνου) αναπτύσσεται η θεωρία, στο δεύτερο 
μέρος οι φοιτητές εφαρμόζουν τις αρχές εύρεσης βιβλιογραφικών πηγών και αξιολόγησης 
αυτών σε κείμενα Πολιτικής Επιστήμης και Μακροοικονομίας. Η δομή της ύλης είναι ως εξής:  
1. Ερευνητική εργασία και βιβλιογραφία.  
     Επιλογή θέματος και αναζήτηση συναφών πηγών 
2. Βιβλιογραφική έρευνα με λέξεις κλειδιά (πχ. στο google scholar) 
    Διεύρυνση και συγκεκριμενοποίηση στόχο έρευνας. 
3. Αξιολόγηση πηγών (ως προς τη συνάφεια προς το θέμα και την αξιοπιστία.) 
    Κριτική ανάλυση πηγής ως προς το επιστημονικό υπόδειγμα. 
4-13. Εφαρμογή σε κείμενα πολιτικής επιστήμης, οικονομίας του περιβάλλοντος, ιστορίας. Τα 
θέματα συζητούνται  από 2 διαφορετικές οπτικές και τα κείμενα επικαιροποιούνται σε τακτά 
χρονικά διαστήματα και ανάλογα με τα ενδιαφέροντα των φοιτητών. 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

-  Ανάπτυξη δεξιοτήτων σχετικών με την εύρεση και επεξεργασία βιβλιογραφίας στις πολιτικές 

επιστήμες:  

- εύρεση πηγών με λέξεις-κλειδιά, διεύρυνση ή συγκεκριμενοποίηση του στόχου της έρευνας 

ανάλογα με τα αποτελέσματα (χρήση Google scholar), καταγραφή των πηγών σύμφωνα με το 

σύστημα APA,  

- αξιολόγηση πηγών (ως προς τη συνάφειά τους με τον τίτλο της εργασίας και την αξιοπιστία τους),  

- annotated bibliography (περίληψη της επιχειρηματολογίας κειμένων της πολιτικής επιστήμης και 

σχολιασμός).  

Γενικές Ικανότητες 

- Αυτόνομη εργασία 

- Αναζήτηση και ανάλυση πληροφοριών, με χρήση του διαδικτύου και των βάσεων δεδομένων της 

βιβλιοθήκης 

- Ανάπτυξη κριτικής σκέψης 

- Ανάπτυξη ικανότητας διαχείρισης χρόνου και φόρτου εργασίας 
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Κωδικός Τίτλος Ομάδα Εξάμηνο 
Τύπος 
Περ ECTS Διδάσκοντες 

ΟΙ0514-1 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ 
ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΜΑΔΑ Γ  Ε-Ζ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 7 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Η αποτελεσματική χρήση των εφαρμογών ηλεκτρονικού εμπορίου (ΗΕ) καθίσταται όλο και πιο 
σημαντική για τη διατήρηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος στο σημερινό παγκόσμιο περιβάλλον. Το 
μάθημα επικεντρώνεται σε βασικές έννοιες, μοντέλα και τεχνικές που σχετίζονται με το ΗΕ, καθώς και 
στην υλοποίηση μιας έρευνας αγοράς στο Διαδίκτυο.  
Το μάθημα εξετάζει τις τρέχουσες και τις προβλεπόμενες εξελίξεις στο ΗΕ. Μεταξύ άλλων αναλύονται 
τα είδη ΗΕ, το λιανικό ΗΕ στο Διαδίκτυο, η συμπεριφορά του καταναλωτή στο Διαδίκτυο, το ΗΕ μεταξύ 
επιχειρήσεων, τα μοντέλα εσόδων ΗΕ, οι βασικές εφαρμογές του ΗΕ, τα νέα επιχειρηματικά μοντέλα 
του ΗΕ, οι ηλεκτρονικές πλατφόρμες, το συνεργατικό ΗΕ, οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί/ 
δημοπρασίες, οι ηλεκτρονικοί κατάλογοι, οι ευφυείς πράκτορες, το καλάθι αγορών, το κινητό εμπόριο. 
Ενότητες του μαθήματος: 

● Εισαγωγή στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο (Ορισμοί, Αρχές, Πλαίσιο και Περιεχόμενο, Οφέλη και 
● Περιορισμοί), Επιχειρηματικά Σχέδια, Μελέτες και Μοντέλα Η.Ε., Ηλ. Θέσεις Αγορών (Δομή, 
● Μηχανισμοί, Τύποι), Διαμεσολάβηση, Ηλ. Κατάλογοι, Δημοπρασίες, Ηλ. Διαπραγμάτευση, 
● Ηλ. Αγορές. 
● Αξιολόγηση Ηλ. Επιχειρήσεων, Ποιότητα Ηλ. Υπηρεσιών, Ευχρηστία, Επικοινωνία. 
● Λιανικό Εμπόριο στο Ίντερνετ (Β2C), Επιχειρηματικά Μοντέλα Ηλ. Λιανικού Εμπορίου, Ηλ. 
● Υπηρεσίες Τουρισμού, Αγοράς Εργασίας, Ασφαλιστικών Συναλλαγών, Διασκέδασης, Μέσων 
● Ενημέρωσης, Τραπεζικών Συναλλαγών κτλ. 
● Συμπεριφορά Καταναλωτή, Ηλ. Έρευνα Αγοράς και Διαχείριση Σχέσεων με Πελάτες, 
● Εξυπηρέτηση πελατών στο Ίντερνετ, Ιντερνετ Μάρκετινγκ, Ηλ. Διαφήμιση (Μέθοδοι, 
● Στρατηγικές, Πράκτορες Λογισμικού). 
● Η.Ε. Επιχειρήσεων με Επιχειρήσεις (Β2Β) (Αρχές, Χαρακτηριστικά, Μοντέλα), 
● Ένας-προς-Πολλούς, Πωλήσεις μέσω Δημοπρασιών, Ηλ. Εφοδιασμός, Πράκτορες 
● Λογισμικού στο Β2Β. 
● Δημόσια Ανταλλακτήρια Β2Β και Ηλ. Πύλες. 
● Ηλ. Διακυβέρνηση (Μοντέλα, Στόχοι, Οδηγός Υλοποίησης, Συστάσεις, Προϋπολογισμός, 
● κτλ.), Ηλ. Εκδόσεις, Ηλ. Μάθηση, Διαχείριση Γνώσης. 
● Κινητό Εμπόριο και Διεισδυτική Υπολογιστική. 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Το μάθημα στοχεύει στο να εισάγει τον φοιτητή στην ψηφιακή οικονομία, καθώς και στις βασικές 
έννοιες, μοντέλα και υπηρεσίες ηλεκτρονικού εμπορίου. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του 
μαθήματος, η/ο φοιτήτρια/τής αναμένεται  να είναι σε θέση να:  
Α. ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ: 

1. Ορίζει το Ηλεκτρονικό Εμπόριο (ΗΕ), το Ηλεκτρονικό Επιχειρείν, τις Ηλεκτρονικές Αγορές, την 
Ψηφιακή Οικονομία και την Ψηφιακή Επιχείρηση.  

2. Αναφέρει/Εξηγεί τους λόγους της ανάπτυξης του ΗΕ ως ένα νέο τρόπο επιχειρηματικής 
δραστηριότητας. 

3. Συγκρίνει την παραδοσιακή με την ψηφιακή επιχείρηση. 
4. Διακρίνει και να συγκρίνει τους τύπους ΗΕ. 
5. Περιγράφει τις βασικές έννοιες, λειτουργίες,  επιχειρηματικά μοντέλα  και εφαρμογές του ΗΕ. 
6. Προσδιορίζει τις διάφορες τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη του ΗΕ.  
7. Ταξινομεί το ΗΕ με βάση τη φύση των συναλλαγών ή των αλληλεπιδράσεων.  
8. Αξιοποιεί τις δυνατότητες της επιχειρηματικής κοινωνικής δικτύωσης (blogging, wikis κα). 
9. Περιγράφει τη δομή και τις λειτουργίες ενός επιχειρησιακού μοντέλου. 
10. Περιγράφει τα οφέλη του ΗΕ στους οργανισμούς, στα άτομα και στην κοινωνία. 
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11. Περιγράφει τα χαρακτηριστικά του ηλεκτρονικού λιανικού εμπορίου, τα κύρια επιχειρησιακά 
μοντέλα του, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες με υψηλές πωλήσεις, τα κανάλια διανομής, τις 
δημοφιλείς υπηρεσίες του.  

12. Προσδιορίζει την  ηλεκτρονική διαμεσολάβηση.  
13. Περιγράφει τους παράγοντες που επηρεάζουν την ηλεκτρονική συμπεριφορά και τη λήψη 

αποφάσεων των καταναλωτών.  
14. Διαμορφώνει στρατηγικές ηλεκτρονικής διαφήμισης και προώθησης. 
15. Διακρίνει τα ειδικά χαρακτηριστικά του ΗΕ Β2Β (επιχείρησης με επιχείρηση).  
16. Περιγράφει τις ηλεκτρονικές δημοπρασίες και αντίστροφες δημοπρασίες.  
17. Περιγράφει τα χαρακτηριστικά της ηλεκτρονικής αλυσίδας προμηθειών. 
18. Ορίζει και να αξιοποιεί το Συνεργατικό Εμπόριο για τη βελτίωση της συνεργασίας μέσα σε έναν 

οργανισμό καθώς και ανάμεσα σε διαφορετικούς οργανισμούς. 
19. Ορίζει και να αξιολογεί την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και τις υπηρεσίες της. 
20. Ορίζει και να αξιολογεί την ηλεκτρονική μάθηση και τις υπηρεσίες της.  
21. Περιγράφει τα χαρακτηριστικά,  τα οφέλη και τις δημοφιλείς εφαρμογές  του κινητού εμπορίου.  
22. Περιγράφει τις προοπτικές αλλά και τους κινδύνους από νέες τεχνολογίες, όπως η Διεισδυτική 

Υπολογιστική, η Τεχνητή Νοημοσύνη και το Ίντερνετ των Πραγμάτων (IοT). 
23. Αναλύει τα βασικά κοινωνικά, νομικά και δεοντολογικά ζητήματα που σχετίζονται με το ΗΕ. 

 
Β. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ/ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ: 

1. Αξιολογεί μια επιχειρηματική ιδέα ΗΕ. Συντάσσει ανάλυση SWOT. 
2. Αξιολογεί συγκριτικά διαφορετικά λογισμικά για έρευνα αγοράς στο διαδίκτυο. 
3. Σχεδιάζει και να διεξάγει μια ηλεκτρονική έρευνα αγοράς στο διαδίκτυο. 
4. Αναλύει και να ερμηνεύει τα αποτελέσματα της έρευνας αγοράς στο διαδίκτυο. 
5. Αξιολογεί  την έρευνα αγοράς στο διαδίκτυο και να προτείνει βελτιώσεις της.   
6. Αντλεί δεδομένα για την ηλεκτρονική συμπεριφορά των καταναλωτών. 
7. Αναλύει τις απαιτήσεις των καταναλωτών από μια ηλεκτρονική επιχείρηση. 
8. Προτείνει βέλτιστες πρακτικές για την ανάπτυξη της ηλεκτρονικής επιχείρησης. 
9. Σχεδιάζει και να υλοποιεί μια ηλεκτρονική παρουσίαση. 
10. Οργανώνει και καταγράφει τις σκέψεις και την πορεία εργασίας της/του σε επεξεργαστή 

κειμένου. 
11. Συνθέτει και κρίνει τις σκέψεις της/του. 
12. Εκφράζει τις σκέψεις της/του μέσω λογισμικού δημιουργίας παρουσιάσεων. 

 

Γενικές Ικανότητες 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών.  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις.  
Λήψη αποφάσεων.  
Αυτόνομη εργασία.  
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον. 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον.  
Σχεδιασμός και διαχείριση έργων. 
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα. 
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον. 
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας. 
Επίδειξη ευαισθησίας σε θέματα φύλου. 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης. 
Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη. 
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Κωδικός Τίτλος Ομάδα Εξάμηνο Τύπος Περ ECTS Διδάσκοντες 

ΟΙ0525 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ 
ΕΡΕΥΝΑ ΟΜΑΔΑ Γ  Ε-Ζ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 5 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΑΝΔΡΕΑΣ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ      
1. Η φύση της Επιχειρησιακής Έρευνας/Ποσοτικής Ανάλυσης  
2. Η μοντελοποίηση στη λήψη αποφάσεων – Εισαγωγή στο Γραμμικό Προγραμματισμό 
3. Μοντέλα και Εφαρμογές Γραμμικού Προγραμματισμού  
4. Γραφική μέθοδος  
5. Η μέθοδος simplex  
6. Ανάλυση Ευαισθησίας 1 
7. Ανάλυση ευαισθησίας 2  
8. Ειδικά γραμμικά μοντέλα  
9. Πρόβλημα μεταφοράς και εκχώρησης  
10. Εισαγωγή στην Θεωρία Δικτυωτής Ανάλυσης 
11. Εφαρμογές της Ανάλυσης Δικτύων  
12. Διαχείριση Έργων με τη μέθοδο PERT/CPM 
13. Διαχείριση Έργων, πιθανοθεωρητικά μοντέλα 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

 Η Επιχειρησιακή Έρευνα (Operational ή Operations Research, Management Science, Quantitative 

Analysis) αφορά τις μεθοδολογίες ανάπτυξης μαθηματικών μοντέλων που συνδράμουν στη λήψη 

βέλτιστων αποφάσεων σε πολύπλοκα συστήματα στα οποία αλληλεπιδρούν πρώτες ύλες, 

ανθρώπινο δυναμικό, κεφάλαια, μεθοδολογίες και γενικότερα οντότητες που έχουν κάποιο στόχο. 

Αποτελεί το κυρίαρχο γνωστικό αντικείμενο της συστημικής ανάλυσης στη λήψη αποφάσεων. 

Ταυτόχρονα, τα τελευταία χρόνια, η Επιχειρησιακή Έρευνα μετεξελίσσεται σεν έναν από τους 

πυλώνες του αντικειμένου που έγινε γνωστό ως Business Analytics & Data Science μαζί με τις 

τεχνικές της Στατιστικής Ανάλυσης και με τη στήριξη της Πληροφορικής Τεχνολογίας και της 

διαχείρισης Πληροφοριακών Συστημάτων (δηλαδή, πρακτικά τις τρεις Επιστήμες των Αποφάσεων). 

Στο πλαίσιο του Business Analytics & Data Science αποτελεί την ενότητα που συνδέει την 

Περιγραφική και Προβλεπτική Αναλυτική (Descriptive and Predictive Avalytics) με την λήψη 

Αποφάσεων (Prescriptive Analytics). Το πακέτο αυτό των μεθοδολογιών εδράζεται πάνω στην 

υπολογιστική ισχύ που μας προσφέρει η Πληροφορική και προσφέρει απίστευτες δυνατότητες ς για 

την ανάλυση δεδομένων μικρού ή μεγάλου όγκου (Big Data Analysis). Η Επιχειρησιακή Έρευνα 

βρίσκεται ΚΥΡΙΟΛΕΚΤΙΚΑ παντού (άσχετα αν δεν το γνωρίζετε) αφού κάθε δραστηριότητά μας 

εμπεριέχει την ανάγκη εντοπισμού της βέλτιστης προσέγγισης υλοποίησής της. Έτσι βλέπουμε 

εφαρμογές της Επ. Έρευνας σε όλους τους κλάδους επιχειρησιακής δραστηριότητας (δημόσιο τομέα, 

άμυνα, ιατρική, κατασκευές, βιομηχανική παραγωγή, μηχανολογικές εφαρμογές, παροχή 

υπηρεσιών, χρηματοοικονομικά, μάρκετινγκ, κλπ).  

Στο μάθημα, αρχικά γίνεται μία σύντομη ανασκόπηση της συστημικής προσέγγισης στην επίλυση 

επιχειρησιακών προβλημάτων και στην ανάπτυξη ποσοτικών μοντέλων (quantitative models) στο 

πλαίσιο του Prescriptive Analytics. Στη συνέχεια παρουσιάζεται η μεθοδολογία του γραμμικού 

προγραμματισμού. Ειδικότερα, αναλύεται η γραφική αναπαράσταση των γραμμικών μοντέλων και η 

σχέση τους με τη μικροοικονομική ανάλυση, στοιχεία της μεθόδου simplex, η δυϊκή θεωρία και η 

σχέση της με την μικροοκονομική θεωρία και η ανάλυση ευαισθησίας των βασικών παραμέτρων των 

μοντέλων. ιδιαίτερη έμφαση αποδίδεται κυρίως στην καλλιέργεια της ικανότητας ανάπτυξης 

στοιχειωδών γραμμικών μοντέλων και ερμηνείας των αποτελεσμάτων για τη λήψη διοικητικών 

αποφάσεων. Ακολούθως αναλύονται ειδικές περιπτώσεις γραμμικών προβλημάτων που μας 
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οδηγούν φυσιολογικά στη θεωρία δικτύων, όπως είναι το πρόβλημα μεταφοράς και το πρόβλημα 

της εκχώρησης. Τέλος, αναλύονται τα προβλήματα της βέλτιστης διαδρομής, του άριστου δέντρου 

ζεύξης, της μέγιστης ροής και του χρονικού προγραμματισμού έργων με τη μεθοδολογία PERT/CPM.  

Με την ολοκλήρωση της διδασκαλίας οι φοιτητές αναμένεται να έχουν καλλιεργήσει πρωτίστως την 

κοινή λογική και τη δημιουργικότητα, την ικανότητα μετάβασης από ένα εννοιολογικό σχήμα σε ένα 

μαθηματικό ισοδύναμο, την ικανότητα ανάπτυξης και εφαρμογής βασικών μοντέλων λήψης 

αποφάσεων, θα γνωρίζουν στοιχειώδης διαδικασίες επίλυσης και ερμηνείας μαθηματικών μοντέλων 

σε διοικητικά προβλήματα, θα μπορούν να πειραματίζονται και να εκτελούν ανάλυση ευαισθησίας 

και να συνδέουν το υλικό με έννοιες από άλλα μαθήματα (μικροικονομική, διοίκηση παραγωγής, 

διοίκηση ανθρωπίνων πόρων, στρατηγική κλπ). 
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Κωδικός Τίτλος Ομάδα Εξάμηνο Τύπος Περ ECTS Διδάσκοντες 

ΟΙ0519 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ Γ  Ε-Ζ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 5 

ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ 
ΘΕΟΦΑΝΗΣ 

 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Ο στόχος του μαθήματος είναι να πραγματοποιήσει μία λεπτομερή επισκόπηση των λογιστικών 
συμβάντων και προβλημάτων που προκύπτουν από την εταιρική συνεργασία και τον νομικό τύπο που 
περιβάλλεται κάθε εταιρία. 
Περίγραμμα εισηγήσεων 
- Αρχές και κανόνες της εταιρικής συνεργασίας 
- Ομόρρυθμη Εταιρία 
- Ετερόρρυθμη Εταιρία 
- Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης 
- Ανώνυμη Εταιρία 
- Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία 
- Δεσμοί μεταξύ εταιριών, Ενοποίηση λογιστικών καταστάσεων 
- Φορολογία εταιριών 
- Μηχανογραφημένη Λογιστική σε εργαστήριο 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Το μάθημα αποσκοπεί στην εξοικείωση των φοιτητών με τα ποικίλης ύλης λογιστικά ζητήματα που 
σχετίζονται με τη νομική μορφή κάθε λογιστικής οντότητας. 
 
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα έχει αποκτήσει: 

● Συνεπή και συνεκτική γνώση της λογιστικής ορολογίας που σχετίζεται με τα ζητήματα που 
ανακύπτουν από την εταιρική συνεργασία και τον νομικό τύπο που περιβάλλεται κάθε εταιρία. 

● Ικανότητα αποτελεσματικής οργάνωσης, παρουσίασης και ανάλυσης λογιστικών πληροφοριών 

● Ικανότητα επεξήγησης και αξιολόγησης  των επιχειρηματικών αποφάσεων που λαμβάνουν οι 
επιχειρήσεις στο πλαίσιο του ευρύτερου οικονομικού περιβάλλοντος που λειτουργούν 

● Ανάπτυξη κριτικής σκέψης  

● Ικανότητα παραγωγής αυτόνομης εργασίας 

 
 

Γενικές Ικανότητες 

Το μάθημα αποσκοπεί στο ν’ αποκτήσει ο πτυχιούχος τις ακόλουθες γενικές ικανότητες: 
- Αυτόνομη εργασία 
- Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 
- Ομαδική εργασία 
- Λήψη αποφάσεων 
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Κωδικός Τίτλος Ομάδα Εξάμηνο Τύπος Περ ECTS Διδάσκοντες 

ΟΙ0520-1 

ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ 
ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ 
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΟΜΑΔΑ Γ  Ε-Ζ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 5 

ΚΑΤΟΥ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ      
1. Εισαγωγή στην Οργανωσιακή Θεωρία και Συμπεριφορά 
2. Μεθοδολογία 
3. Ατομικά Γνωρίσματα 
4. Μάθηση 
5. Αξίες, Στάσεις και Εργασιακές Συμπεριφορές 
6. Αντίληψη 
7. Οδηγίες ομαδικής εργασίας 
8. Παρακίνηση 
9. Γκρουπ και Ομάδες 
10. Συγκρούσεις και Διαπραγματεύσεις 
11. Επικοινωνία 
12. Ηγεσία 
13. Παρουσίαση Ομαδικών Εργασιών 

 

 Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα μπορούν: 
● Γνώση: Να περιγράφουν, συνδυάζουν, προσδιορίζουν, αναγνωρίζουν, επιλέγουν και 

δηλώνουν τις βασικές αρχές της οργανωσιακής θεωρίας και συμπεριφοράς. 
● Δεξιότητες: Να έχουν αποκτήσει ικανότητα εφαρμογής γνώσεων και αξιοποίησης 

τεχνογνωσίας για την εκπλήρωση εργασιών και την επίλυση προβλημάτων στην 
οργανωσιακή θεωρία και συμπεριφορά. 

● Ικανότητες: Να έχουν αποδεδειγμένη επάρκεια, υπευθυνότητα και αυτονομία σε 
περιστάσεις  εργασίας ή σπουδών και στην επαγγελματική ή/ και προσωπική ανέλιξη 
αναφορικά με την οργανωσιακή θεωρία και συμπεριφορά.  

Γενικές Ικανότητες 
 

Το μάθημα αποσκοπεί κυρίως στις παρακάτω γενικές ικανότητες: 
 
● Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
● Λήψη αποφάσεων  
● Αυτόνομη εργασία  
● Ομαδική εργασία  
● Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 
● Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου 
● Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
● Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
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ΟΜΑΔΑ Γ 
Β ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΑΡΙΝΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ –ΣΤ & Η 

Κωδικός Τίτλος Ομάδα Εξάμηνο Τύπος Περ ECTS Διδάσκοντες 

ΞΓ0106 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ 
ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ 
ΑΓΓΛΙΚΑ ΟΜΑΔΑ Γ  ΣΤ-Η ΕΠΙΛΟΓΗΣ 5 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 
ΙΡΙΣ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Στόχος του μαθήματος είναι η παρουσίαση της δομής της ερευνητικής εργασίας και της 
μεθοδολογίας συλλογής βιβλιογραφίας και σύνταξης εργασίας η οποία θα σέβεται τους  κώδικες 
ακαδημαϊκής δεοντολογίας. Στο πρώτο μέρος αναπτύσσεται η θεωρία, στο δεύτερο μέρος οι 
φοιτητές ασκούνται στο να εφαρμόζουν τις αρχές σύνταξης βιβλιογραφικής έρευνας σε 
επιστημονικά κείμενα Μακροοικονομίας. Η δομή της ύλης είναι ως εξής:  
1. Εισαγωγή στην ερευνητική εργασία.  
2. Αναζήτηση του θέματος 
3. Βιβλιογραφική έρευνα (πχ. Στο google scholar) 
4. Αξιολόγηση πηγών (ως προς τη συνάφεια προς το θέμα και την αξιοπιστία.) 
5. Η γλώσσα της ερευνητικής εργασίας (formal, concise, impersonal) 
6. Χρήση πηγών. Αποφυγή λογοκλοπής (παραδείγματα λογοκλοπής) 
    6.1 Ασκήσεις στην αναφορά σε πηγές (quoting, paraphrasing, summarizing) 
    6.2 Αναγνώριση λογοκλοπής 
7. Δομή της ερευνητικής εργασίας 
    7.1 Περίληψη – Abstract 
    7.2 Εισαγωγές (introductions) 
    7.3 Επίλογοι (Conclusions) 
   7.4 To επιχείρημα (Argument)  
8. Σύνταξη επιστολής προθέσεων για μεταπτυχιακό.  
9. Εφαρμογή σε κείμενα μακροοικονομίας, ιστορίας, συμπεριφορικής επιστήμης.  
Μαθησιακά Αποτελέσματα 

-  Ανάπτυξη δεξιοτήτων σχετικών με τη συγγραφή ερευνητικής εργασίας: εύρεση θέματος, 
εύρεση πηγών με έρευνα με λέξεις-κλειδιά, αξιολόγηση πηγών, υποστήριξη επιχειρημάτων, 
σύνταξη κειμένου με συνοχή, παράφραση και παραπομπή σε πηγές, αποφυγή λογοκλοπής.  
Γενικές Ικανότητες 
- Αυτόνομη εργασία 
- Αναζήτηση, ανάλυση δεδομένων και πληροφοριών, με χρήση του διαδικτύου και των βάσεων 
δεδομένων της βιβλιοθήκης 
- Ανάπτυξη επιστημονικής υπευθυνότητας 
- Ανάπτυξη κριτικής σκέψης 
- Ανάπτυξη ικανότητας διαχείρισης χρόνου και φόρτου εργασίας 
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Κωδικός Τίτλος Ομάδα Εξάμηνο Τύπος Περ ECTS Διδάσκοντες 

ΟΙ0518 
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΟΜΑΔΑ Γ  ΣΤ-H ΕΠΙΛΟΓΗΣ 5 

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
1. Δείκτης Τιμών Καταναλωτή και Θεωρία Αριθμοδεικτών 
2. Δείκτες Κόστους Ζωής και Ευημερία Καταναλωτών 
3. Ποιότητα Αγαθών & Υπηρεσιών και Χαρακτηριστικές Τιμές 
4. Έρευνες Οικογενειακών Προϋπολογισμών και Ισοδύναμες Κλίμακες Κατανάλωσης 
5. Ιδιοκατανάλωση, Σχόλη και Κατανομή του Διαθέσιμου Χρόνου 
6. Διαχρονικές Επιλογές και Αποταμιευτική Συμπεριφορά 
7. Βασικές Αρχές Συμπεριφορικής Οικονομικής 
8. Προκαταλήψεις και Συστηματικά Σφάλματα στην Λήψη Καταναλωτικών Αποφάσεων 
9. Διαίσθηση, Αντιλήψεις, Εμπειρικοί Κανόνες και ο Ρόλος τους στην Καταναλωτική Συμπεριφορά 
10.  Μη Ορθολογικές με Προβλέψιμο Τρόπο Αποφάσεις και Διάφορες Πλάνες στις Καταναλωτικές 

Επιλογές 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Σκοπός του μαθήματος είναι η παρουσίαση ειδικών θεμάτων που συνδέονται με την συμπεριφορά του 
καταναλωτή.  Αυτά συμπεριλαμβάνουν την κατασκευή του δείκτη τιμών καταναλωτή και του δείκτη 
κόστους ζωής καθώς και την συνδεσή τους με το «καλάθι της νοικοκυράς».  Σύνδεση της ποιότητας 
αγαθών και υπηρεσιών με τις χαρακτηριστικές τους τιμές.  Χρήση των ισοδύναμων κλιμάκων 
κατανάλωσης στην ανάλυση των Ερευνών Οικογενειακών Προϋπολογισμών. Υποδείγματα ανάλυσης 
των επιλογών που συνδέονται με την ιδιοκατανάλωση, την κατανομή του διαθέσιμου χρόνου και την 
αποταμιευτική συμπεριφορά.  Επίσης, στις θεματικές ενοτήτες της Συμπεριφορικής Οικονομικής, θα 
εξεταστούν ο ρόλος των  προκαταλήψεων και των συστηματικών σφαλμάτων καθώς και της διαίσθησης 
και των εμπειρικών κανόνων στην λήψη καταναλωτκών αποφάσεων.  Τέλος θα αναλυθούν διάφορες 
πλάνες που συνδέονται με τις καταναλωτικές επιλογές και με μη ορθολογικές, με προβλέψιμο ωστόσο 
τρόπο, αποφάσεις.   
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα είναι σε θέση να΄ 
Γνωρίζει πως κατά σκευάζεται ο δείκτης τιμών καταναλωτή και ο δείκτης κόστους ζωής  
Την οικονομική λογική που διέπει την κατανομή του ελεύθερου χρόνου 
Τις οικονομικές αρχές που διέπουν την ιδιοκανάλωση 
Γνωρίζει πως κατασκευάζονται οι δείκτες τιμών που λαμβάνουν υπόψιν τους ποιοτικούς παράγοντες 
Γνωρίζει τις βασικές αρχές της συμπεριφορικής οικονομικής 

Γενικές Ικανότητες 

Αυτόνομη εργασία 

Προαγωγή της δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

 
 
 
 



121 
 

 

Κωδικός Τίτλος Ομάδα Εξάμηνο Τύπος Περ ECTS Διδάσκοντες 

ΟΙ0611-1 

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ 
ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Γ  ΣΤ-H ΕΠΙΛΟΓΗΣ 7 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  
Το μάθημα στοχεύει στην κατανόηση των βασικών εννοιών της ψηφιακής διαφήμισης & του ψηφιακού 
μάρκετινγκ, των ψηφιακών πληρωμών και της ασφάλειάς των. Διερευνά /Εξετάζει τις βασικές πρακτικές 
διαφήμισης & μάρκετινγκ σε ιστοτόπους, κοινωνικά δίκτυα, μηχανές αναζήτησης, βίντεο και παιχνίδια. 
Αξιοποιεί ηλεκτρονικά εργαλεία και τεχνικές για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την δημοσίευση και την 
προώθηση ενός δικτυακού τόπου.   
Ενότητες: 
1. Σχεδιασμός εμπορικών ιστοτόπων, Ευχρηστία, Αξιολόγηση, Ποιότητα 
2. Μάρκετινγκ και Διαφήμιση στο Ίντερνετ, 
3. Ηλ. Εμπόριο και Κοινωνικά Δίκτυα, 
4. Ασφάλεια στον Κυβερνοχώρο.  
Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με το διαδικτυακό μάρκετινγκ, τη 
δημιουργία και λειτουργία ηλεκτρονικών επιχειρήσεων στο Ίντερνετ. 
 
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, η/ο φοιτήτρια/τής αναμένεται  να είναι σε θέση να:  
Α. ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ: 

1. Αξιολογεί μια ηλεκτρονική επιχείρηση στο Διαδίκτυο ως προς την τήρηση των βασικών αρχών 
σχεδίασης. 

2. Συγκρίνει το Διαδίκτυο ως μέσο προώθησης σε σχέση με τις παραδοσιακές τεχνικές 
(τηλεόραση, ραδιόφωνο, έντυπα). 

3. Αξιολογεί τις διαφορετικές στρατηγικές και εργαλεία διαδικτυακού μάρκετινγκ.  
4. Περιγράφει τη διαδικασία που ακολουθείται κατά την προετοιμασία και τη διεξαγωγή μιας 

προωθητικής εκστρατείας στο Διαδίκτυο. 
5. Αναφέρει τις μεθόδους τιμολόγησης των διαφημιστικών εκστρατειών στο Διαδίκτυο. 
6. Εφαρμόζει και να αξιολογεί διαφορετικές μεθόδους μέτρησης της αποτελεσματικότητας 

διαδικτυακού μάρκετινγκ και διαφήμισης. 
7. Διακρίνει τις βασικές μορφές ηλεκτρονικού εγκλήματος (κυβερνο-εγκλήματος), και να προτείνει 

μεθόδους πρόληψης και αντιμετώπισής του από τις επιχειρήσεις. 
8. Αναφέρει και συγκρίνει τα συστήματα ηλεκτρονικών πληρωμών. 

 
Β. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ: 

1. Αναζητεί και αξιολογεί πρότυπα σχεδίασης εμπορικών ιστοτόπων.   
2. Εφαρμόζει τις βασικές αρχές σχεδίασης σύγχρονων εμπορικών ιστότοπων. 
3. Σχεδιάζει και κατασκευάζει με χρήση  κατάλληλων λογισμικών καλαίσθητους και εύχρηστους 

εμπορικούς ιστότοπους.  
4. Αξιολογεί συγκριτικά τα λογισμικά σχεδίασης ιστότοπων. 
5. Προωθεί ιστοτόπους με χρήση κατάλληλων τεχνικών.  
6. Προτείνει βελτιώσεις σε ιστοτόπους επιχειρήσεων. 
7. Οργανώνει και καταγράφει τις σκέψεις και την πορεία εργασίας της/του σε επεξεργαστή 

κειμένου. 
8. Συνθέτει και κρίνει τις σκέψεις της/του. 
9. Εκφράζει τις σκέψεις της/του μέσω λογισμικού δημιουργίας παρουσιάσεων. 

 
Γενικές Ικανότητες 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
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τεχνολογιών. 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις.  
Λήψη αποφάσεων.  
Αυτόνομη εργασία.  
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον. 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον.  
Σχεδιασμός και διαχείριση έργων. 
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα. 
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον. 
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας. 
Επίδειξη ευαισθησίας σε θέματα φύλου. 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής.  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης. 
Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη. 
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Κωδικός Τίτλος Ομάδα Εξάμηνο Τύπος Περ ECTS Διδάσκοντες 

ΟΙ0612 

ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ 
ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 
ΚΟΣΤΟΥΣ ΟΜΑΔΑ Γ  ΣΤ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 5 

ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ 
ΘΕΟΦΑΝΗΣ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Ο στόχος του μαθήματος είναι να πραγματοποιήσει μία λεπτομερή επισκόπηση της διοικητικής 
λογιστικής και να εξοικειώσει τους φοιτητές με τα εργαλεία, μεθόδους και τις τεχνικές που 
εφαρμόζονται κατά την εφαρμογή της λογιστικής κόστους. 
Περίγραμμα εισηγήσεων 
Βασικές έννοιες κοστολόγησης (έξοδα, δαπάνες, κόστος).  
Υπολογισμός κόστους παραγωγής, κόστους παραχθέντων, κόστους πωληθέντων, μικτού και καθαρού 
αποτελέσματος  
Εσωλογιστική κοστολόγηση - αναλυτική λογιστική εκμεταλλεύσεως.  
Μέθοδοι επανεπιμερισμού εξόδων (άμεση και βαθμιδωτή μέθοδος).  
Μέθοδοι και συστήματα κοστολόγησης (σύστημα κοστολόγησης κατά παραγγελία). 
Άμεση και πλήρης κοστολόγηση.  
Κοστολόγηση βάσει δραστηριοτήτων.  
Νεκρό σημείο και ανάλυση σχέσεων κόστους-όγκου-κέρδους.  
Προϋπολογιστικό κόστος και προϋπολογισμοί α' υλών, πωλήσεων και παραγωγής.  
Πρότυπη κοστολόγηση (αποκλίσεις).  
Εβδομαδιαίο εργαστήριο όπου παρέχεται η δυνατότητα πρακτικής εφαρμογής στον Η/Υ σε εικονική 
εταιρία (ενημέρωση κοστολόγησης και προσδιορισμός αποτελέσματος).  
Μαθησιακά Αποτελέσματα 

 

Το μάθημα αποσκοπεί στην εξοικείωση των φοιτητών με τα βασικά εργαλεία και τις τεχνικές της 
κοστολόγησης και διοικητικής λογιστικής.  
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα έχει αποκτήσει: 

● Συνεπή και συνεκτική γνώση της γλώσσας των οικονομικών επιστημών σχετικά με την 
διοικητική λογιστική 

●  Ικανότητα χρήσης οικονομικής συλλογιστικής για τη διαμόρφωση και την αξιολόγηση 
οικονομικών συμβουλών διοικητικής λογιστικής 

●  Ικανότητα αποτελεσματικής οργάνωσης, παρουσίασης και ανάλυσης δεδομένων διοικητικής 
λογιστικής 

●  Ικανότητα αποτελεσματικής εφαρμογής οικονομικών λογικών και μεθόδων στη μελέτη 
θεματικών περιοχών διοικητικής λογιστικής 

● Ικανότητα αποτελεσματικής επικοινωνίας και επεξήγησης οικονομικών επιχειρημάτων σχετικά 
με τη διοικητική λογιστική τόσο σε άτομα με γνώση του αντικειμένου όσο και σε μη ειδικούς. 

●  Ικανότητα στρατηγικής και κριτικής σκέψης για μια σειρά  θεμάτων κοστολόγησης 
●  Ικανότητα ανάδειξης και διερεύνησης ενός συγκεκριμένου θέματος στην κοστολόγηση 
●  Ικανότητα ατομικής εργασίας και συμβολής στην ομαδική αποτελεσματικότητα με μόνο γενική 

επίβλεψη 
●  Ικανότητα παραγωγής αυτόνομης εργασίας 

 

Γενικές Ικανότητες 

Το μάθημα αποσκοπεί στο ν’ αποκτήσει ο πτυχιούχος τις ακόλουθες γενικές ικανότητες: 
- Αυτόνομη εργασία 
- Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 
- Ομαδική εργασία 
- Λήψη αποφάσεων 
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Κωδικός Τίτλος Ομάδα Εξάμηνο Τύπος Περ ECTS Διδάσκοντες 

ΟΙ0626 

ΜΕΘΟΔΟΙ 
ΑΝΑΛΥΣΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 
ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ Γ  ΣΤ-H ΕΠΙΛΟΓΗΣ 5 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΑΝΔΡΕΑΣ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ      
1. Προχωρημένα μοντέλα Γραμμικού προγραμματισμού  
2. Εφαρμογές γραμμικού προγραμματισμού  
3. Αρχή της βελτιστοποίησης, αναδρομικές σχέσεις  
4. Η μεθοδολογία του Δυναμικού Προγραμματισμού  
5. Εισαγωγή στα μοντέλα ουρών αναμονής  
6. Προχωρημένα μοντέλα ουρών αναμονής 
7. Βελτιστοποίηση σε προβλήματα ουρών αναμονής  
8. Λήψη αποφάσεων σε καταστάσεις ανταγωνιστικής αλληλεξάρτησης  
9. Θεωρία παιγνίων, παίγνια μηδενικού αθροίσματος και μη μηδενικού αθροίσματος  
10. Επίλυση παιγνίων, μικτές στρατηγικές, εφαρμογές 
11. Εισαγωγή στην Θεωρία Ανάλυσης Αποφάσεων  
12. Λήψη αποφάσεων σε περιβάλλον αβεβαιότητας και ρίσκου  

        13. Θεωρία χρησιμότητας  
Μαθησιακά Αποτελέσματα 

 Η Επιχειρησιακή Έρευνα (Operational ή Operations Research, Management Science, Quantitative 

Analysis) αφορά τις μεθοδολογίες ανάπτυξης μαθηματικών μοντέλων που συνδράμουν στη λήψη 

βέλτιστων αποφάσεων σε πολύπλοκα συστήματα στα οποία αλληλεπιδρούν πρώτες ύλες, 

ανθρώπινο δυναμικό, κεφάλαια, μεθοδολογίες και γενικότερα οντότητες που έχουν κάποιο στόχο. 

Αποτελεί το κυρίαρχο γνωστικό αντικείμενο της συστημικής ανάλυσης στη λήψη αποφάσεων. 

Ταυτόχρονα, τα τελευταία χρόνια, η Επιχειρησιακή Έρευνα μετεξελίσσεται σεν έναν από τους 

πυλώνες του αντικειμένου που έγινε γνωστό ως Business Analytics & Data Science μαζί με τις 

τεχνικές της Στατιστικής Ανάλυσης και με τη στήριξη της Πληροφορικής Τεχνολογίας και της 

διαχείρισης Πληροφοριακών Συστημάτων (δηλαδή, πρακτικά τις τρεις Επιστήμες των Αποφάσεων). 

Στο πλαίσιο του Business Analytics & Data Science αποτελεί την ενότητα που συνδέει την 

Περιγραφική και Προβλεπτική Αναλυτική (Descriptive and Predictive Avalytics) με την λήψη 

Αποφάσεων (Prescriptive Analytics). Το πακέτο αυτό των μεθοδολογιών εδράζεται πάνω στην 

υπολογιστική ισχύ που μας προσφέρει η Πληροφορική και προσφέρει απίστευτες δυνατότητες ς για 

την ανάλυση δεδομένων μικρού ή μεγάλου όγκου (Big Data Analysis). Η Επιχειρησιακή Έρευνα 

βρίσκεται ΚΥΡΙΟΛΕΚΤΙΚΑ παντού (άσχετα αν δεν το γνωρίζετε) αφού κάθε δραστηριότητά μας 

εμπεριέχει την ανάγκη εντοπισμού της βέλτιστης προσέγγισης υλοποίησής της. Έτσι βλέπουμε 

εφαρμογές της Επ. Έρευνας σε όλους τους κλάδους επιχειρησιακής δραστηριότητας (δημόσιο 

τομέα, άμυνα, ιατρική, κατασκευές, βιομηχανική παραγωγή, μηχανολογικές εφαρμογές, παροχή 

υπηρεσιών, χρηματοοικονομικά, μάρκετινγκ, κλπ).  

Το μάθημα αυτό ολοκληρώνει την ενότητα των υποχρεωτικών μαθημάτων Ποσοτικής Ανάλυσης / 

Επιχειρησιακής Έρευνας με την παρουσίαση μίας δεύτερης ομάδας, εστιασμένης στην ανάλυση 

αποφάσεων, ατομικών ή συνεργατικών,  προσδιοριστικών ή στοχαστικών μεθοδολογιών. 

Ειδικότερα, αναλύονται προσδιοριστικά πρότυπα δυναμικού προγραμματισμού, βασικά μοντέλα 

θεωρίας ουρών αναμονής και εφαρμογές της στη λήψη βέλτιστων αποφάσεων, εισαγωγή στη 

μελέτη ανταγωνιστικών καταστάσεων με τη θεωρία παιγνίων  και εκτενής παρουσίαση της θεωρίας 
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ανάλυσης αποφάσεων και της έννοιας της χρησιμότητας. Επίσης, επιχειρείται περαιτέρω 

εμβάθυνση στο υλικό που διδάχθηκε στο Γ εξάμηνο με τη μελέτη εκτενών περιπτώσεων γραμμικού 

προγραμματισμού, με τη βοήθεια κατάλληλου λογισμικού, στην αίθουσα διδασκαλίας. Με την 

ολοκλήρωση της διδασκαλίας των δύο μαθημάτων οι φοιτητές αναμένεται να έχουν καλλιεργήσει 

πρωτίστως την κοινή λογική και τη δημιουργικότητα, την ικανότητα μετάβασης από ένα 

εννοιολογικό σχήμα σε ένα μαθηματικό ισοδύναμο, την ικανότητα ανάπτυξης και εφαρμογής 

βασικών μοντέλων λήψης αποφάσεων, θα γνωρίζουν στοιχειώδης διαδικασίες επίλυσης και 

ερμηνείας μαθηματικών μοντέλων σε διοικητικά προβλήματα, θα μπορούν να πειραματίζονται και 

να εκτελούν ανάλυση ευαισθησίας και να συνδέουν το υλικό με έννοιες από άλλα μαθήματα 

(μικροικονομική, διοίκηση παραγωγής, διοίκηση ανθρωπίνων πόρων, στρατηγική κλπ).  

Με την ολοκλήρωση της διδασκαλίας οι φοιτητές αναμένεται να έχουν επεκτείνει τις δυνατότητες 

κριτικής  και αναλυτικής σκέψης στη διαδικασία λήψης αποφάσεων ενισχύοντας ακόμη 

περισσότερο τις δεξιότητες και ικανότητες που έχουν αναπτυχθεί στο μάθημα της Επιχειρησιακής 

Έρευνας.  
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Κωδικός Τίτλος Ομάδα Εξάμηνο Τύπος Περ ECTS Διδάσκοντες 

ΟΙ0521 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 
ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 
ΕΝΩΣΗΣ ΟΜΑΔΑ Γ  ΣΤ-H ΕΠΙΛΟΓΗΣ 5 

ΤΖΙΩΝΑΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Το οικονομικό δίκαιο της ΕΕ είναι το ουσιαστικό δίκαιο της Ένωσης. Πραγματεύεται τους κανόνες 
δικαίου, οι οποίοι χρησιμοποιούνται ως μέσα για την εγκαθίδρυση και την εύρυθμη λειτουργία της 
εσωτερικής (κοινής ή ενιαίας) αγοράς, η οποία αποτελεί τον πυρήνα της ενωσιακής οικονομίας, καθώς 
και της Οικονομικής Διακυβέρνησης. Η εσωτερική αγορά στηρίζεται στην ελεύθερη κυκλοφορία των 
εμπορευμάτων, των προσώπων, των υπηρεσιών και των κεφαλαίων. Αυτές είναι οι λεγόμενες τέσσερις 
βασικές ελευθερίες, οι οποίες, ταυτόχρονα, αποτελούν και τα θεμέλια της εσωτερικής αγοράς.  Η 
εσωτερική αγορά περιλαμβάνει ένα χώρο χωρίς εσωτερικά οικονομικά σύνορα, μέσα στον οποίο 
εξασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων, των προσώπων, των υπηρεσιών και των 
κεφαλαίων, όπως ορίζει το ενωσιακό δίκαιο, υπό καθεστώς ελεύθερου και ανόθευτου ανταγωνισμού. 
Η εσωτερική αγορά διευρύνθηκε σε Χώρο Ελευθερίας Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (ΧΕΑΔ). Οι τέσσερις 
βασικές ελευθερίες, λοιπόν, συνθέτουν το αντικείμενο μελέτης αυτού του μαθήματος και, παράλληλα, 
διαγράφουν το περίγραμμα της ύλης του. Το συγγενές και αλληλένδετο, αλλά διακριτό και αυτοτελές 
δίκαιο του ανταγωνισμού εξετάζεται χωριστά 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Οι ακαδημαϊκοί στόχοι του μαθήματος είναι:  
1. Να προσφέρει μια γενική και ολοκληρωμένη παρουσίαση της οικονομικής οργάνωσης της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
2. Να αναλύσει τη δομή και λειτουργία της οικονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
3. Να εξετάσει συστηματικά τους κανόνες και αρχές με βάση τις οποίες λειτουργεί η εσωτερική 

αγορά και η οικονομική διακυβέρνηση της ΕΕ. 
4. Να διευρύνει το ερευνητικό ενδιαφέρον των φοιτητριών/ών προς το ευρύτερο πεδίο της 

Ευρωπαϊκής ενοποίησης. 
 
Τα επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα, τα οποία εξυπηρετούν την ως άνω ακαδημαϊκή 
στοχοθεσία, περιλαμβάνουν: 
1. Την άριστη γνώση και κατανόηση των κανόνων και αρχών επί των οποίων στηρίζεται η εσωτερική 

οικονομία της ΕΕ. 
2. Την εφαρμοσμένη επεξεργασία των εν λόγω αρχών και κανόνων σε πρακτικό επίπεδο. 
3. Την απόκτηση του απαραίτητου υποβάθρου για την κατανόηση των υπολοίπων μαθημάτων του 

προγράμματος, τα οποία προϋποθέτουν τη γνώση αυτού του αντικειμένου. 
4. Την αξιολόγησή τους σύμφωνα με την επίτευξη των παραπάνω μαθησιακών στόχων. 

 

Γενικές Ικανότητες 

Στο τέλος του εξαμήνου οι φοιτήτριες/ητές αναμένεται να έχουν αποκτήσει μια αναλυτική, πλήρη και 
συνεκτική γνώση του αντικειμένου. Περαιτέρω, στόχος του μαθήματος είναι να εξοπλίσει τις/τους 
φοιτήτριες/ητές με τα απαραίτητα γνωστικά εφόδια, ώστε να είναι ικανές/οί: 
1. Να κατανοούν και να χειρίζονται με σχετική θεωρητική άνεση και κριτική στάση τις βασικές 

θεματικές του μαθήματος. 
2. Να συνδυάζουν παραπληρωματικά τα αντικείμενα άλλων συναφών μαθημάτων με βάση αυτό το 

γνωστικό πεδίο. 
3. Να αναλύουν και να ερμηνεύουν τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και της οικονομικής 

διακυβέρνησης της ΕΕ. 
4. Να συμμετέχουν σε γόνιμη ανταλλαγή απόψεων πάνω στις επιμέρους θεματικές του μαθήματος. 
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Ειδικότερα, στο τέλος του εξαμήνου οι φοιτήτριες/ητές αναμένεται να έχουν αναπτύξει τις παρακάτω 
γενικές ικανότητες: 

• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών.  

• Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις.  

• Λήψη αποφάσεων. 

• Αυτόνομη εργασία.  

• Εργασία σε διεθνές περιβάλλον.  

• Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον. 

• Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα.  

• Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον.  

• Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου.   

• Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών. 

• Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής.  

• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης. 
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Κωδικός Τίτλος Ομάδα Εξάμηνο Τύπος Περ ECTS Διδάσκοντες 

ΟΙ0625 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
LOGISTICS ΟΜΑΔΑ Γ  ΣΤ-Η ΕΠΙΛΟΓΗΣ 5 

ΜΑΝΘΟΥ 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

• Πληροφοριακά Συστήματα Logistics 

• Συστήματα προμηθειών, διανομής, αποθήκευσης, μεταφορών, αποθεμάτων, και 
συσκευασίας. 

• Ιχνηλασιμότητα και logistics 

• Ειδικά θέματα logistics (e-logistics, 3PL, 4PL, αντίστροφη εφοδιαστική, πράσινα logistics 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

 Εισαγωγή Στόχος είναι η παροχή των γνώσεων, ώστε να είναι δυνατή η κατανόηση, η ανάλυση των 
βασικών διαδικασιών και λειτουργιών logistics και η αντιμετώπιση πολύπλοκων καταστάσεων του 
επιχειρηματικού περιβάλλοντος. 

Το μάθημα αποτελεί .την εισαγωγή . στην έννοια του ολοκληρωμένου συστήματος Logistcs και 
των Πληροφοριακών Συστημάτων Logistics όπως εφαρμόζεται στις σύγχρονες επιχειρήσεις. 
 
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:  

• Αναγνωρίζει τις προκλήσεις των πληροφοριακών συστημάτων logistics 

• Περιγράφει τις βασικές διαδικασίες, λειτουργίες και τεχνολογίες των logistics 

• Συνειδητοποιεί και να αντιμετωπίζει τις πολύπλοκες καταστάσεις του επιχειρηματικού 
περιβάλλοντος 

• Προτείνει λύσεις στις προκλήσεις λαμβάνοντας υπόψη τις διαστάσεις οργάνωσης, 
διοίκησης και τεχνολογίας  
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Κωδικός Τίτλος Ομάδα Εξάμηνο Τύπος Περ ECTS Διδάσκοντες 

ΟΙ0622 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ Γ  ΣΤ-Η ΕΠΙΛΟΓΗΣ 5 

ΚΑΡΑΤΖΟΓΛΟΥ 
ΒΕΝΙΑΜΙΝ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ      
Το μάθημα επικεντρώνεται στη κατανόηση θεωρητικών και εμπειρικών ζητημάτων της 
χρηματοοικονομικής επιστήμης και στην αξιοποίηση των εργαλείων που αυτή παρέχει στην 
κατεύθυνση  ανάλυσης και αξιολόγησης των διαφόρων διαστάσεων των οικονομικών επιδόσεων των 
οντοτήτων προκειμένου να εντοπισθούν οι άριστες διαθέσιμες επενδύσεις.  Συγκεκριμένα, στο Κεφ.1 
περιγράφεται το χρηματοπιστωτικό σύστημα και οι βασικοί πυλώνες του (αγορές, ιδρύματα, προϊόντα, 
και διεθνείς οργανισμοί). Στο Κεφ.2 παρουσιάζονται οι κυρίαρχες νομικές μορφές επιχειρήσεων καθώς 
και επίκαιρα θέματα που αφορούν το σύνολο τους όπως η εταιρική διακυβέρνηση, η εταιρική 
κοινωνική ευθύνη, και το πρόβλημα εντολέα-εντολοδόχου. Στο Κεφ.3 γίνεται μία ανασκόπηση της 
χρονικής αξίας του χρήματος. Το Κεφ.4 περιγράφει τις βασικές διακρίσεις των μετοχών με έμφαση στα 
ειδικά χαρακτηριστικά έκαστης, τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της, και τα κυρίαρχα μοντέλα 
αποτίμησης της αξίας τους. Το Κεφ.6 παρουσιάζει και αναλύει τις σημαντικότερες μεθόδους 
αξιολόγησης επενδύσεων (ΚΠΑ, ΕΕΑ, δείκτης κερδοφορίας, κ.α.) σχολιάζοντας τον ειδικό ρόλο και τους 
περιορισμούς κάθε μεθόδου. Στο Κεφ.7  παρουσιάζονται οι σημαντικότερες χρημ/κές καταστάσεις που 
καταρτίζουν οι επιχειρήσεις με βάση τα ΔΠΧΑ και αναλύεται το περιεχόμενο έκαστης και η 
πληροφόρηση που αυτή παρέχει. Τέλος, στο Κεφ.8 παρουσιάζονται τα σημαντικότερα εργαλεία και 
μέθοδοι ανάλυσης των οικονομικών καταστάσεων του κεφ.7, με έμφαση στη χρήση αριθμοδεικτών, 
προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να μπορούν να αξιολογήσουν ορθά τις προοπτικές βιωσιμότητας και 
κερδοφορίας κάθε οντότητας.  

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

 
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα:  
Έχει εξοικειωθεί με κρίσιμες έννοιες της χρημ/κής επιστήμης, της αξιολόγησης 
επενδύσεων και της ανάλυσης οικονομικών καταστάσεων 
Εχει μία κριτική αντίληψη των κυρίαρχων χρημ/κών εργαλείων, των χαρακτηριστικών, 
πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων έκαστου. 
Γνωρίζει τα σημαντικότερα εργαλεία και τεχνικές που χρησιμοποιούνται  στις διαδικασίες 
αξιολόγησης επενδύσεων 
Μπορεί να εφαρμόσει τα σημαντικότερα εργαλεία και μεθόδους που χρησιμοποιούνται  
στις διαδικασίες ανάλυσης οικονομικών καταστάσεων 
Θα είναι ικανός να συνθέσει και αξιοποιήσει τις παραπάνω γνώσεις στην κατεύθυνση 
συγκριτικής ανάλυσης και αξιολόγησης εναλλακτικών επενδύσεων που διατίθενται σε 
ενδιαφερόμενα μέρη. 
  

 

Γενικές Ικανότητες 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση απαραίτητων 
τεχνολογιών  
Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  
Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
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Κωδικός Τίτλος Ομάδα Εξάμηνο Τύπος Περ ECTS Διδάσκοντες 

ΟΙ0613 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΜΑΔΑ Γ  ΣΤ-Η ΕΠΙΛΟΓΗΣ 5 

ΠΟΛΥΜΙΛΗ 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ      
Εισαγωγή στην Παιδαγωγική 
Εισαγωγή στη Διδακτική 
Διδασκαλία και Μάθηση (Σύνδεση των εννοιών) 
Μέθοδοι Διδασκαλίας (Γνωσιολογικές, Ψυχολογικές, Σωκρατική μέθοδος) 
Άμεσες Μορφές Διδασκαλίας (Ανάλογα με τον τρόπο επικοινωνίας και τον τρόπο συνεργασίας, 
Διάλεξη, Ερώτηση, Διάλογος) 
Έμμεσες Μορφές Διδασκαλίας (Ατομική εργασία, Εταιρική, Ομαδική διδασκαλία, μέθοδος project) 
Αρχές και στυλ διδασκαλίας 
Προετοιμασία μαθήματος (Μακρο και μικρο επίπεδο) 
Σχέδιο μαθήματος 
Αξιολόγηση 
Διαπροσωπικές σχέσεις (Διαμαθητική επικοινωνία, σχέση εκπαιδευτικού – μαθητή, συνεργασία γονιών 
– εκπαιδευτικών – μαθητών) 
Μέσα διδασκαλίας (ΤΠΕ) 
Μικροδιδασκαλίες 
Ο Οικονομολόγος ως εκπαιδευτικός (Βαθμίδες εκπαίδευσης, παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια) 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

 
Η «Διδακτική των Οικονομικών» ασχολείται με τη θεματική της Διδακτικής ως επιστημονική 

περιοχή της Σχολικής Παιδαγωγικής. Αρχικά, γίνεται εισαγωγή στην Παιδαγωγική επιστήμη και στη 

Διδακτική μεθοδολογία (Συμεριφορικές,  Γνωστικές θεωρίες, κ.ά). Εξετάζεται η σύνδεση 

Διδασκαλίας και Μάθησης και στη συνέχεια πραγματοποιείται παρουσίαση στις μεθόδους 

(γνωσιολογικές, ψυχολογικές μέθοδοι, Σωκρατική μέθοδος) και στις μορφές διδασκαλίας [άμεσες 

μορφές (ανάλογα με την ταξινόμησή τους) και έμμεσες μορφές] στους τρόπους διδασκαλίας και 

στα μέσα (ΤΠΕ) που χρησιμοποιούνται. Παρουσιάζονται επίσης οι τεχνικές προετοιμασίας 

μαθήματος και οι μέθοδοι αξιολόγησης της επίδοσης. Ακολούθως  αναλύεται η σύνδεση όλων των 

παραπάνω με τα οικονομικά μαθήματα. Τέλος πραγματοποιούνται μικροδιδασκαλίες σε ενότητες 

του σχολικού εγχειριδίου της τρίτης λυκείου «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας». 

Με την ολοκλήρωση της σειράς μαθημάτων ο φοιτητής/τρια θα πρέπει να είναι σε θέση: 

α) να αναγνωρίζει τις διδακτικές θεωρίες, β) να κατανοεί και να εφαρμόζει τις μεθόδους 

διδασκαλίας, γ) να παρουσιάζει και να εξηγεί θεματικές ενότητες με διαφορετικές μορφές 

διδασκαλίας, δ) να περιγράφει αναλυτικά και να προετοιμάζει σχέδιο μαθήματος, ε) να οργανώνει 

την ύλη που πρέπει να διδαχθεί και να προτείνει σχέδιο διδασκαλίας σε μακροεπίπεδο, ζ) να 

γνωρίζει τις μεθόδους αξιολόγησης και να εντοπίζει την καταλληλότερη για τον έλεγχο του 

μαθησιακού αποτελέσματος, η) να χρησιμοποιεί ΤΠΕ για τη διδασκαλία ενοτήτων, θ) να κατανοεί 

τη σημασία της μικροδιδασκαλίας και να μπορεί να την πραγματοποιήσει. 

 
Γενικές Ικανότητες 
 

● Αυτόνομη εργασία  
● Ομαδική εργασία  
● Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψη 
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Συντακτική επιτροπή: 
Καρφάκης Κωνσταντίνος, Καθηγητής 
Πρόεδρος Τμήματος Οικονομικών Επιστημών 
 
Ελευθέριος Φιλιππιάδης 
Επίκουρος Καθηγητής 
 
Ελευθερία Κιαλέ 
Προϊσταμένη Τμήματος Οικονομικών Επιστημών 
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ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ,  

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
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