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Πρόλογος του Προέδρου του Τµήµατος 

Αγαπητοί /ές πρωτοετείς, 

 

Εκ µέρους του Τµήµατος Οικονοµικών Επιστηµών, του οποίου έχω την 

τιµή να προϊσταµαι, θα ήθελα να σας συγχαρώ για την εισαγωγή σας στο Αρι-

στοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης και στο Τµήµα µας ειδικότερα. Από 

φέτος ένας νέος κύκλος ανοίγει στη ζωή σας από φέτος. 

Το Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών της Σχολής Οικονοµικών και Πολιτι-

κών Επιστηµών του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης είναι ένα 

από τα αρχαιότερα τµήµατα του Α.Π.Θ. και λειτουργεί συνεχώς από το 1928, 

ενταγµένο στη µέχρι πέρυσι υφιστάµενη Σχολή Νοµικών Οικονοµικών και 

Πολιτικών Επιστηµών. Είναι ένα από τα µεγαλύτερα τµήµατα του Πανεπιστη-

µίου µας από άποψη αριθµού φοιτητών. Οι πτυχιούχοι του Τµήµατός µας έ-

χουν στελεχώσει το ∆ηµόσιο Τοµέα, τον Ιδιωτικό Τοµέα, την Ανώτατη Παι-

δεία αλλά και το χώρο της Πολιτικής. 

Στο νέο αυτό περιβάλλον στο οποίο θα βρεθείτε, η αλλαγή που θα βιώσετε 

θα είναι µεγάλης κλίµακας. Στο Λύκειο, είχατε τον µικρό αριθµό των συµµετε-

χόντων σε κάθε τάξη, ενδεχόµενα την προσωπική επικοινωνία και την προ-

γραµµατισµένη καθηµερινότητα. Μην αφήσετε την ευκαιρία να χαθεί, εάν δεν 

µπορέσετε να νιώσετε οικειότητα από την πρώτη στιγµή. Τόσο το διδακτικό 

προσωπικό,  όσο και το διοικητικό προσωπικό θα καταβάλουν κάθε προσπά-

θεια για την πιο οµαλή ένταξή σας στο Τµήµα. Θα πρέπει (παρά τις υπαρκτές 

δυσκολίες) της τρέχουσας περιόδου να δείτε και να επικεντρωθείτε στις προ-

κλήσεις, τα ερεθίσµατα αλλά και τις ευκαιρίες που σας δίνει το νέο µαθησιακό 

περιβάλλον. Η ενεργός συµµετοχή στα µαθήµατα, στα φροντιστήρια και στα 

εργαστήρια της τρέχουσας περιόδου, στα δρώµενα του Τµήµατος και του Πα-

νεπιστηµίου, θα σας προσφέρει το κλειδί για τις συναρπαστικές εµπειρίες της 

φοιτητικής ζωής.  

Τα χρόνια που θα διαρκέσει η φοίτησή σας στο Πανεπιστήµιο θα πρέπει 

να είναι δηµιουργικά και να σας ανοίξουν νέους ορίζοντες. Η γνώση που προ-

σφέρεται στο Πανεπιστήµιο, εξ ορισµού, δεν εστιάζεται µόνο στο γνωστικό 

αντικείµενο, που θεραπεύεται από το κάθε επί µέρους επιστηµονικό πεδίο, 

αλλά χαρακτηρίζεται από ευρύτητα. Το Τµήµα µας, µέσα από τη διοργάνωση 

διαλέξεων και συζητήσεων, καταβάλλει µία ιδιαίτερη προσπάθεια για τη δη-

µιουργία των προϋποθέσεων εξοικείωσή σας µε τα θέµατα που αφορούν τα 

σύγχρονα προβλήµατα της οικονοµίας µας και της κοινωνίας µας,  επιδιώκο-

ντας να σας δώσει  έτσι τα χαρακτηριστικά µιας συνολικής παιδείας.  
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Ο οδηγός σπουδών που θα βρείτε στην ιστοσελίδα του Τµήµατος, περι-

λαµβάνει το νέο αναλυτικό πρόγραµµα σπουδών, καθώς και άλλες πληροφο-

ρίες χρήσιµες για τους φοιτητές/τριες. Το πρόγραµµα του Τµήµατος Οικονοµι-

κών Επιστηµών, ανταποκρίνεται στις ανάγκες δηµιουργίας ενός στέρεου θεω-

ρητικού υπόβαθρου γνώσεων στην Οικονοµική επιστήµη και τη ∆ιοίκηση, πα-

ρέχοντας παράλληλα τις δυνατότητες για εξοικείωση των φοιτητών σε πρακτι-

κές εφαρµογές. Περιλαµβάνει επίσης ικανοποιητικό βαθµό υποχρεωτικών και 

“κατ’ επιλογήν” µαθηµάτων ώστε ταυτόχρονα, να είναι αρκετά ευέλικτο για 

να επιδέχεται βελτιώσεις και αναθεωρήσεις. Στον οδηγό σπουδών παρουσιά-

ζονται ακόµη η αναλυτική περιγραφή των µαθηµάτων και το έµψυχο δυναµικό 

του Τµήµατός µας.  

Επιχειρώντας µία σύντοµη αναφορά στο πρόγραµµα, σηµειώνεται η ύπαρ-

ξη δύο διετών  κύκλων σπουδών: Στον πρώτο κύκλο, τα µαθήµατα είναι κοινά 

για όλους τους φοιτητές/τριες και προσφέρονται οι βασικές γνώσεις στα κύρια 

πεδία της Οικονοµικής Επιστήµης και ∆ιοίκησης. Στο δεύτερο κύκλο, οι φοι-

τητές επιλέγουν  µία από τις παρακάτω κατευθύνσεις: 

 

 Κατεύθυνση Οικονοµίας και Κατεύθυνση ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων. 

 

Με ιδιαίτερη ευχαρίστηση, θα ήθελα να υπογραµµίσω και τη λειτουργία 

του αυτοδύναµου Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τµήµατος Οι-

κονοµικών Επιστηµών του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης 

(Α.Π.Θ.) στη ∆ιοίκηση και Οικονοµία. Το πρόγραµµα αυτό περιλαµβάνει τέσ-

σερα επί µέρους υπο-προγράµµατα: ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων, ∆ιοίκηση Υπηρε-

σιών (µε εξειδίκευση στη διοίκηση Logistics), ∆ιεθνή και Ευρωπαϊκά Οικο-

νοµικά,  Οικονοµική και Περιφερειακή Ανάπτυξη. Περαιτέρω, το Τµήµα Οι-

κονοµικών Επιστηµών συµµετέχει στα ακόλουθα ∆ιατµη µατικά Μεταπτυχια-

κά Προγράµµατα:  

 “Πληροφορική και ∆ιοίκηση” στο οποίο συνεργάζεται µε το Τµήµα Πληρο-

φορικής του Α.Π.Θ. 

“Πολύπλοκα Συστήµατα και ∆ίκτυα” στο οποίο συνεργάζεται µε το Τµήµα 

Μαθηµατικών του Α.Π.Θ. 

"∆ιοίκηση Ολικής Ποιότητας και Καινοτόµες Εφαρµογές στην Εκπαίδευση" 

στο οποίο συνεργάζεται µε το Τµήµα Επιστηµών Προσχολικής Αγωγής & Εκ-

παίδευσης  του  Α.Π.Θ. 
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“Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη και Αυτοδιοίκηση”, στο οποίο συνεργά-

ζεται µε µία οµάδα Ελληνικών Πανεπιστηµίων µε επικεφαλής τον Πανεπιστή-

µιο Πελοποννήσου  

 Τέλος, η απόκτηση του διδακτορικού διπλώµατος ολοκληρώνει τον δεύτε-

ρο κύκλο του Μεταπτυχιακού Προγράµµατος όπου η διάρκεια σπουδών εκεί 

είναι τουλάχιστον τριετής. Σχετικές πληροφορίες περιέχονται στον εσωτερικό 

κανονισµό του προγράµµατος που οδηγεί στην απόκτηση διδακτορικού δι-

πλώµατος.  

Παράλληλα, µία άρτια εξοπλισµένη και σύγχρονη βιβλιοθήκη η οποία ε-

νηµερώνεται συνεχώς µε νέους τίτλους περιοδικών και βιβλίων και ένα συνε-

χώς διαθέσιµο έµψυχο δυναµικό θα σας βοηθήσει αποτελεσµατικά στην προ-

σπάθεια που θα καταβάλετε για την απόκτηση του πτυχίου σας και γενικότερα 

για την εκπαίδευσή σας στο Τµήµα µας. Επίσης, στη σηµερινή πραγµατικότητα 

του εργασιακού περιβάλλοντος κρίνεται ως απαραίτητη η εξοικείωσή σας µε 

τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και τα αντίστοιχα λογισµικά και η εκµάθηση 

ξένων γλωσσών, που θα σας βοηθήσουν αποτελεσµατικά τόσο στη διάρκεια 

των σπουδών σας, όσο και στη µελλοντική σας πορεία. Ένα σύγχρονο εργα-

στήριο 50 ηλεκτρονικών υπολογιστών άρτια εξοπλισµένο είναι διαθέσιµο.  

Τέλος,  στη διάρκεια της φοίτησής σας στο Τµήµα µας σας προσφέρεται η 

δυνατότητα να εµπλουτίσετε τις εµπειρίες σας για ένα τρίµηνο έως και κατά 

µέγιστο χρονικό διάστηµα δώδεκα µηνών, φοιτώντας µε τα “Ευρωπαϊκά Εκ-

παιδευτικά Προγράµµατα”(Erasmus) σε ένα από τα Πανεπιστήµια της Ευρω-

παϊκής Ένωσης (Ε.Ε.). Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο και το Τµήµα µας έ-

χουν συνεργασία µε συγκεκριµένα Πανεπιστήµια της Ε.Ε., που επιτρέπουν την 

αµοιβαία µετακίνηση φοιτητών. Οι φοιτητές/τριες θα µπορούν να ενηµερώνο-

νται λεπτοµερώς για όλα τα θέµατα, εκπαιδευτικά (προπτυχιακές, µεταπτυχια-

κές σπουδές, Erasmus), ερευνητικά και διοικητικά, από την ιστοσελίδα του 

Τµήµατος Οικονοµικών Επιστηµών στο ∆ιαδίκτυο: http://www.econ. auth.gr 

Με την ελπίδα ότι η παραµονή σας στο Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών, 

θα καταδείξει την αναγκαιότητα της γνώσης ως στάση ζωής, σας καλωσορίζω 

και σας εύχοµαι ένα όµορφο και δηµιουργικό ταξίδι. 

 

Θεσσαλονίκη, Νοέµβριος 2015 

 

Ο Πρόεδρος του Τµήµατος 

∆ηµήτρης Κουσενίδης, Αν. Καθηγητής 
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ΙΣΤΟΡΙΚΑ-Ι∆ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 
Η εξαγγελία της ίδρυσης του Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης έγινε από 

τον Αλέξανδρο Παπαναστασίου στις 24 Μαρτίου 1924, στις προγραµµατι-

κές του δηλώσεις προς τη ∆΄ Συντακτική Συνέλευση, ενώ το επόµενο έτος 

δηµοσιεύτηκε ο υπ’ αριθµ. 3341/14ης Ιουνίου 1925 Νόµος “περί ιδρύσεως 

Πανεπιστηµίου εν Θεσσαλονίκη”, ο Οργανισµός του οποίου πραγµατοποιή-

θηκε µε τον Α.Ν. 1895/1939 “περί Οργανισµού Πανεπιστηµίου Θεσσαλονί-

κης”. 

Mε απόφαση του τότε Πρύτανη Μαρίνου Σιγάλα και απόφαση της Συ-

γκλήτου, το Πανεπιστήµιό µας ονοµάστηκε σε “Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο 

Θεσσαλονίκης” Άρθρο 7 του Ν. 3108/1954. 

Ανάµεσα στις πρώτες σχολές που προβλέπονταν στο άρθρο 3 του ιδρυ-

τικού νόµου ήταν και η Σχολή Νοµικών και Οικονοµικών Επιστηµών, που 

αποτελούνταν από δύο τµήµατα. Το τµήµα της Νοµικής και το τµήµα Πολι-

τικών και Οικονοµικών Επιστηµών. Αυτό το δεύτερο άρχισε πρώτο τη λει-

τουργία του το πανεπιστηµιακό έτος 1927-1928 (Π.∆. της 19-11-1927). Οι 

πέντε πρώτοι τακτικοί Καθηγητές του Τµήµατος Πολιτικών και Οικονοµι-

κών Επιστηµών που διορίστηκαν µε το Π.∆. της 4ης Απριλίου 1928 ήταν: 

Περικλής Βιζουκίδης (έγινε και ο πρώτος Κοσµήτορας του Τµήµατος), Ξε-

νοφών Ζολώτας, Ιωάννης Σπυρόπουλος, ∆ηµοσθένης Στεφανίδης και Θρα-

σύβουλος Χαραλαµπίδης. 

Η ειδικότερη οργάνωση των σπουδών στη Σχολή Νοµικών και Οικο-

νοµικών Επιστηµών πραγµατοποιήθηκε µε την Υ.Α. υπ’ αριθµ. 152907/30-

11-1971, στα δύο Τµήµατα, Νοµικής και Οικονοµικών Επιστηµών, όπου και 

κατανεµήθηκαν οι επιστηµονικοί τοµείς της διδασκαλίας: της Επιστήµης 

του ∆ικαίου και της Πολιτικής Επιστήµης στο Τµήµα Νοµικής (που απένεµε 

πτυχίο Νοµικών Επιστηµών ή ∆ηµοσίου ∆ικαίου, ανάλογα µε τον κύκλο 

σπουδών) και της Οικονοµικής Επιστήµης στο Τµήµα Οικονοµικών Επι-

στηµών (που απένεµε το αντίστοιχο πτυχίο Οικονοµικών Επιστηµών). 

Αργότερα µε το Νόµο 1268/1982 “Για τη δοµή και λειτουργία των 

Α.Ε.Ι.” και τις τροποποιήσεις του, η Σχολή χωρίστηκε σε δύο αυτοτελή 

Τµήµατα, το Τµήµα Νοµικής και το Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών. Τέλος 

το 1999 µε το Π.∆. 203/99, ιδρύθηκε το Τµήµα Πολιτικών Επιστηµών, το 

οποίο προστέθηκε στα ήδη υφιστάµενα Τµήµατα. 



Ο∆ΗΓΟΣ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

 11 

Μετά την ίδρυση του νέου Τµήµατος, η Σχολή µετονοµάστηκε σε Σχολή 

Νοµικών, Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών (Ν.Ο.Π.Ε.) (Π.∆. 

87/2001, ΦΕΚ 86/20-4-2001). 

To Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο της Θεσσαλονίκης αποτελεί το µεγαλύ-

τερο ελληνικό πανεπιστήµιο. Το κυρίως campus βρίσκεται στο κέντρο της 

πόλης και εκτείνεται σε µία έκταση περίπου 430.000 m2. Περιλαµβάνει 7 

σχολές που συγκροτούνται από 33 τµήµατα, 5 µονοτµηµατικές σχολές και 4 

ανεξάρτητα τµήµατα.  

Στο Α.Π.Θ. φοιτούν σήµερα περίπου 72.000 φοιτητές, εκ των οποίων οι 

62.000 παρακολουθούν προπτυχιακά προγράµµατα σπουδών και 10.000 µε-

ταπτυχιακά προγράµµατα. Το ∆ιδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό 

(∆.Ε.Π.), ανέρχεται σε 2119 άτοµα,   το Επιστηµονικό ∆ιδακτικό Προσωπι-

κό (Ε.∆.Π.) σε 48 άτοµα και το Ειδικό Εργαστηριακό ∆ιδακτικό Προσωπικό 

σε 220 άτoµα (59 Ε.Ε.∆ι. Π. Ι και 161 ΙΙ). Στο εκπαιδευτικό έργο συνεπι-

κουρούν ακόµη 174 µέλη του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπι-

κού (E.Τ.Ε.Π.) ενώ στη διοίκηση εργάζονται 316 µόνιµοι υπάλληλοι και 445 

µε σχέση Ιδιωτικού ∆ικαίου Αορίστου Χρόνου (Ι.∆.Α.Χ.). 

 



ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 12 

1. ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

(Ο.Π.Ε.) 

1.1. ΟΡΓΑΝΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ: Καθηγήτρια Ευγενία Πετρίδου  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΗΣ 

Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών:  

Αν. Καθηγητής ∆ηµήτρης Κουσενίδης  

Τµήµα Πολιτικών Επιστηµών:  

Καθηγητής Θεόδωρος Χατζηπαντελής  

Τµήµα ∆ηµοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας 
Καθηγητής Ανδρέας Βέγλης 

1.2. TMHMA OIKONOMIKΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΤΟΜΕΙΣ 

Το Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών συγκροτούν τρεις Τοµείς µε ανάλο-

γο προσανατολισµό και γνωστικό αντικείµενο: 

1. Ο Τοµέας Ανάπτυξης και Προγραµµατισµού  

2. Ο Τοµέας Γενικής Οικονοµικής Θεωρίας και Πολιτικής 

3. Ο Τοµέας Οικονοµικής των Επιχειρήσεων 

1.3. ΟΡΓΑΝΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

Η σύνθεση των οργάνων διοίκησης του Τµήµατος Οικονοµικών Επι-

στηµών έχει ως ακολούθως: 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (σε πλήρη σύνθεση) 

Πρόεδρος: Αν. Καθηγητής ∆ηµήτρης Κουσενίδης  

Αναπληρωτής Πρόεδρος: Ιωάννης Κυρίτσης  

 

1. Λίλα Αντωνοπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια  

2. Νικόλαος Βαρσακέλης, Αναπληρωτής Καθηγητής 

3. Ευαγγελία ∆εσλή, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 

4. Αλέξανδρος ∆ιαµαντίδης, Λέκτορας 

5. Χρήστος Εµµανουηλίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής 

6. Γρηγόρης Ζαρωτιάδης, Αναπληρωτής Καθηγητής 

7. Χρήστος Ζηκόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής 

8. Νικόλαος Θωµαϊδης, Λέκτορας 

  9. Κωνσταντίνος Κατρακυλίδης, Καθηγητής 

10. Κυριακή Κοσµίδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια  
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11. ∆ηµήτρης Κουσενίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής 

12. Ιωάννης Κυρίτσης, Αναπληρωτής Καθηγητής 

13. Στέλλα Κωστοπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 

14. ∆ηµήτρης Μάρδας, Καθηγητής 

15. Χριστίνα Μπουτσούκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 

16. Σουζάνα - Μαρία Παλαιολόγου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 

17. Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής 

18. Χρυσολέων Παπαδόπουλος, Καθηγητής 

19. Γεώργιος Παπαχρήστου, Αναπληρωτής Καθηγητής 

20. Νέλλη-Ελένη Παυλίδου, Επίκουρη Καθηγήτρια 

21. Ευγενία Πετρίδου, Καθηγήτρια 

22. Εµµανουέλλα Πλακογιαννάκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια (απουσιά-

ζει µε άδεια) 

23. Βασίλειος Πολυµένης, Αναπληρωτής Καθηγητής 

24. Μωϋσής Σιδηρόπουλος, Καθηγητής 

25. Χαράλαµπος Σπαθής, Καθηγητής 

26. Αθανάσιος Τσαδήρας, Επίκουρος Καθηγητής 

27. Περσεφόνη Τσαλίκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 

28. Παναγιώτης Φουσέκης, Καθηγητής 

29. Εκπρόσωπος ΕΕ∆ΙΠ 

30. Εκπρόσωπος ΕΤΕΠ 

 

1.4. ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (∆ΕΠ) 

ΤΟΜΕΙΣ 
Α. Τοµέας Ανάπτυξης και Προγραµµατισµού 

∆ιευθύντρια: Νέλλη – Ελένη Παυλίδου, Επίκουρη Καθηγήτρια 

 

Μωϋσής Σιδηρόπουλος, Καθηγητής  

Παναγιώτης Φουσέκης, Καθηγητής  

Λίλα Αντωνοπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 

Κωνσταντίνος Κατρακυλίδης, Καθηγητής  

Στέλλα Κωστοπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 

Ευαγγελία ∆εσλή, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 

Γρηγόρης Ζαρωτιάδης, Αναπληρωτής Καθηγητής 

Σουζάνα - Μαρία Παλαιολόγου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 
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Αθανάσιος Τσαδήρας, Επίκουρος Καθηγητής 

Νέλλη-Ελένη Παυλίδου, Επίκουρη Καθηγήτρια  

Νικόλαος Θωµαϊδης, Λέκτορας 

Ντάσιου Φλωρεντία, ∆ιοικητική Υπάλληλος 

 
Β. Τοµέας Γενικής Οικονοµικής Θεωρίας και Πολιτικής 

∆ιευθυντής: Γιώργος Παπαχρήστου, Αναπληρωτής Καθηγητής  

 

Νικόλαος Βαρσακέλης, Αναπληρωτής Καθηγητής  

Γιώργος Παπαχρήστου, Αναπληρωτής Καθηγητής  

∆ηµήτριος Μάρδας, Καθηγητής  

Χρήστος Εµµανουηλίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής  

Ιωάννης Κυρίτσης, Αναπληρωτής Καθηγητής 

Κώστας Παπαδόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής 

Αικατερίνη Μουζά, ΕΕ∆ΙΠ ΙΙ 

 

Γ. Τοµέας Οικονοµικής των Επιχειρήσεων 

∆ιευθυντής: Κυριακή Κοσµίδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 

 

Ευγενία Πετρίδου, Καθηγήτρια 

Χρυσολέων Παπαδόπουλος, Καθηγητής  

Χαράλαµπος Σπαθής, Καθηγητής  

Κυριακή Κοσµίδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 

Χριστίνα Μπουτσούκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 

Εµµανουέλλα Πλακογιαννάκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια (απουσιάζει 

µε άδεια) 

Βασίλειος Πολυµένης, Αναπληρωτής Καθηγητής 

Αλέξανδρος ∆ιαµαντίδης, Λέκτορας  

Χρήστος Ζηκόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής 

Χρήστος Γαβριήλογλου, Επιστηµονικός Συνεργάτης 

Νίκη Γλαβέλη, ΕΕ∆ΙΠ. ΙΙ   

Αντιγόνη Παπαδηµητρίου, ΕΕ∆ΙΠ. ΙΙ (απουσιάζει µε άδεια) 

ΟΜΟΤΙΜΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ  

Αθανάσιος Αργύρης  

Αλέξανδρος Γιαννιώτης  

Γιώργος Ζώτος  
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Άγγελος Τσακλάγκανος  

ΕΠΙΤΙΜΟΙ ∆Ι∆ΑΚΤΟΡΕΣ  

Γεώργιος Βασιλείου  

Πρόδροµος Εµφιετζόγλου  

Harry Markowitz 

Eric Hobsbawm 

Clive Granger 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

Αθηνά Ευθυµιάδου – Παπαπολυχρονιάδου, ΕΕ∆ΙΠ ΙΙ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  

Γραµµατέας: Ελένη Καραγκουνάκη  

 
Προσωπικό Γραµµατείας  
∆έσποινα Μήτρεντσε 

∆ήµητρα Μηνούδη 

Χρήστος Μπάρµπας  

Ηρώ Παπαργύρη - Σταυρουλάκη  

Βαρβάρα Σαµαρτζή  

 

Γραµµατεία Μεταπτυχιακού  
Ρίτσα Ντινιτσούδη 

 
Γραµµατεία Τοµέων  
Ιουλία Οικονόµου 

Ντάσιου Φλωρεντία 

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 

Ειρήνη Αδαλή  

Θεοδώρα Ρήγα  

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ∆Ι∆ΑΚΤΟΡΕΣ  

Τοµέας Ανάπτυξης και Προγραµµατισµού  
1. Νικόλαος Αυγέρης   

2. Γιάννης Βαρδαλαχάκης  
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3. Βελέντζα Ελεάνα 

4. Ιωσήφ Βικτωράτος  

5. Αλεξάνδρα Γκουλγκουτσίκα 

6. Ελένη Γούσιου  

7. Νικόλαος ∆άλλας  

8. Κοµατάς Θεόδωρος 

      9. Κυριάκου ∆ηµήτριος 

10. ∆όµνα Λυραντζοπούλου  

11. Μαλισιόβα Σεβαστή 

12. Μελέτης ∆ηµήτριος 

13. Ιωάννης Νικολαϊδης  

14. Βασιλική Ξανθοπούλου – Τσιτσώνη  

15. Ειρήνη Οζούνη  

16. Ιωάννης Παπαϊακώβου  

17. Χριστίνα Παρασκευοπούλου  

18. Πενλιόγλου Γρηγόριος 

19. Παναγιώτης Ραφαηλίδης  

20. Σδρόλια Ευαγγελία 

21. Αιµίλιος Σερετάκης  

22. Κυριακή Σωτηριάδου  

23. Ταραντίλης Γεώργιος - Φίλιππος 

24. Ευτυχία Τσανανά  

25. Εµµανουήλ Χατζηγιάννης  

26. Ξανθίπη Χάψα  

27. Hashim Osman El-Husein 

  
Τοµέας Γενικής Οικονοµικής Θεωρίας και Πολιτικής  
1. Παναγιώτης Αναγνωστίδης  

2. Βασίλειος Γρηγοριάδης 

3. Εµµανουήλ ∆ασκαλάκης  

4. Παύλος Καζαντζίδης  

5. Κλεονίκη Καλαπούτη  

6. Κουκουλάκης Σωτήριος 

7. Αλεξάνδρα Κυριακούδη 

8. ∆έσποινα Λασκαροπούλου 

9. ∆ηµήτριος Μισλής 

10. Μούσα Μπασάρ 

11. Νικόλαος Πετρίδης  
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12. Σταύρογλου Σταύρος 

13. Ξακουστή Χρυσανθοπούλου  

 

 
Τοµέας Οικονοµικής των Επιχειρήσεων 

1. ∆ηµήτριος Βαζακίδης  

2. Ελλη Βλαχοπούλου  

3. Χρήστος – Μενέλαος Βλέµµας 

4. Ελευθερία Γεωργακοπούλου  

5. Χριστίνα Γυµνοπούλου 

6. Αικατερίνη Καµπούρη  

7. Ελένη Καραγκουνάκη 

8. Ειρήνη Λαζαρίδου  

9. Παναγιώτης Μαγγανάρης  

10. Μαργαρίτη Κωστούλα 

11. Κων/νος Μουτσιάνας  

12. Γεωργία Μπόσκου  

13. Ναούµ Μυλωνάς  

14. Ιωάννης Νεοκοσµίδης  

15. Ευαγγελία Ούτρα  

16. Τρύφων Παπαναγιώτου  

17. Ιωάννης  Παπαντώνης 

18. Πάτσικα Βικτωρία 

19. Γεωργία Σταυράκη  

20. Αλέξης Τριάντος  

21. Ειρήνη Τσίχλα  

22. Παναγιώτης Τσολακίδης  

23. Ραδάµανθυς Τσότσος  

24. ∆ηµήτριος Χαλβατζής  

25. Ali Abdallah Mohammed Hammad  
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2. ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ∆ΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

  

Από το ακαδηµαϊκό έτος 2012 - 2013 ισχύει νέο Πρόγραµµα Σπουδών 

για τους φοιτητές που εισήχθησαν από τότε και µετά. Το Πρόγραµµα αυτό 

έχει την ακόλουθη δοµή:  

Περιλαµβάνει δύο διετείς κύκλους. Ο πρώτος κύκλος σπουδών, µε τέσ-

σερα (4) εξάµηνα φοίτησης, είναι κοινός για όλους τους φοιτητές και φοιτή-

τριες. Ο δεύτερος κύκλος σπουδών καλύπτει τα υπόλοιπα τέσσερα (4) εξά-

µηνα και χωρίζεται σε δύο Κατευθύνσεις: 

(1) Κατεύθυνση Οικονοµίας και 

(2) Κατεύθυνση ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων 

Ο φοιτητής στον πρώτο κύκλο σπουδών πρέπει να εξεταστεί µε επιτυχία 

σε όλα τα υποχρεωτικά µαθήµατα του Α΄, Β΄, Γ΄ και ∆΄ εξαµήνου σπουδών. 

Επιπλέον θα πρέπει να εξεταστεί επιτυχώς και στη ξένη γλώσσα.   

Στην αρχή του Ε΄ εξαµήνου, ο κάθε φοιτητής / τρια  επιλέγει µία από τις 

δύο Κατευθύνσεις. Πρέπει να εξεταστεί µε επιτυχία σε όλα τα υποχρεωτικά 

µαθήµατα του Ε΄, ΣΤ΄, Ζ΄ και Η΄ εξαµήνου σπουδών και επιπλέον να εξετα-

στεί µε επιτυχία σε οκτώ (8) µαθήµατα επιλογής εκ των οποίων τα έξι (6) 

τουλάχιστον µαθήµατα να είναι της Κατεύθυνσης που έχει επιλέξει και τα 

υπόλοιπα δύο (2) µαθήµατα “ελεύθερης επιλογής” και αντιστοιχούν σε 6 

ECTS (2x3=6). 

Τα µαθήµατα αυτά µπορούν να επιλεγούν είτε από τα µαθήµατα επιλο-

γής της Κατεύθυνσης που ακολουθεί ο φοιτητής / τρια, είτε από τα µαθήµα-

τα επιλογής της άλλης Κατεύθυνσης (της διαφορετικής από την ακολουθού-

µενη). Επίσης δίνεται η δυνατότητα τα δύο ναυτά µαθήµατα να αντικατα-

σταθούν µε επιλογή µαθήµατος ή µαθηµάτων είτε από τα υποχρεωτικά της 

άλλης Κατεύθυνσης, είτε από προσφερόµενα από τα άλλα Τµήµατα της 

Σχολής ή και του Πανεπιστηµίου υπό τον όρο ότι τα συνολικά ECTS που 

προσδίδουν να είναι πάλι 6. 

Τα µαθήµατα του Προγράµµατος Σπουδών, µαζί µε τις µονάδες ECTS 

(Ευρωπαϊκό Σύστηµα Μονάδων Κατοχύρωσης Μαθηµάτων) που αντι-

στοιχούν στο καθένα από αυτά, παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:  

 

 
2.1. Α΄  ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥ∆ΩΝ 
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ΑΑ΄́εε ξξ άά µµ ηη νν οο       

  ECTS 

Πληροφορική Ι  6 

Μικροοικονοµική Ι 6 

Στατιστική Ι 6 

Μαθηµατικά Ι 6 

∆ιοίκηση Επιχειρήσεων 6 

 Σύνολο ECTS Α’ εξαµήνου 30 

  

ΒΒ΄́εε ξξ άά µµ ηη νν οο     

  ECTS 

Μακροοικονοµική Ι 6 

Πληροφορική ΙΙ 6 

Στατιστική ΙΙ 6 

Μαθηµατικά ΙΙ 6 

Χρηµατοοικονοµική Λογιστική Ι 6 

 Σύνολο ECTS Β’ εξαµήνου 30 

  

ΓΓ ΄́εε ξξ άά µµ ηη νν οο     

  ECTS 

Μικροοικονοµική ΙΙ     5 

Οικονοµική Ιστορία     5 

Οικονοµική Ανάπτυξη     5 

∆ιεθνής Οικονοµική Ι     5 

Οικονοµική Επιχειρήσεων      5 

Χρηµατοοικονοµική Λογιστική ΙΙ   5 

 Σύνολο ECTS Γ’ εξαµήνου 30 
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∆∆΄́εε ξξ άά µµ ηη νν οο   

  ECTS 

Οικονοµετρία 5,5 

Μακροοικονοµική ΙΙ 5,5 

Πολιτική Οικονοµία 5,5 

Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ 5,5 

∆ιοίκηση Επιχειρησιακών Λειτουργιών 5,5 

Ξένη Γλώσσα 2,5 

 Σύνολο ECTS ∆’ εξαµήνου 30 

 
 
2.2. B΄ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥ∆ΩΝ (2 Κατευθύνσεις) 
 
Κατεύθυνση Οικονοµίας 

 

ΕΕ΄́εε ξξ άά µµ ηη νν οο     

 
 

Υ π ο χ ρ ε ω τ ι κ ά  

  ECTS 

Ανάλυση Χρονοσειρών 6 

∆ηµόσια Οικονοµική Ι 6 

Νοµισµατική και Τραπεζική Οικονοµική 6 

Ειδικά Θέµατα Μικροοικονοµίας 6 

 

Ε π ι λ ο γ ή ς  (οι φοιτητές επιλέγουν 2  από τα παρακάτω µαθήµατα) 

  ECTS 

Ευρωπαϊκή Οικονοµία 3 

Ελληνική Οικονοµική Ιστορία 3 
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Οικονοµική των ∆ιακρίσεων 3 

Μαθηµατική Οικονοµική  3 

 Σύνολο ECTS Ε’ εξαµήνου 30 

 
 

ΣΣΤΤ ΄́εε ξξ άά µµ ηη νν οο     

 
Υ π ο χ ρ ε ω τ ι κ ά  
  ECTS 

Θεωρίες Οικονοµικής Μεγέθυνσης 6 

Ειδικά Θέµατα Μακροοικονοµίας 6 

Οικονοµία της Υγείας 6 

Οικονοµική του Χώρου 6 

 

Ε π ι λ ο γ ή ς  (οι φοιτητές επιλέγουν 2  από τα παρακάτω µαθήµατα) 
  ECTS 

∆ηµόσια Οικονοµική ΙΙ 3 

Οικονοµικά των Προµηθειών του ∆ηµοσίου 3 

Θεωρία Παιγνίων 3 

Εφαρµοσµένη Στατιστική Έρευνα 3 

Θέµατα Πολιτικής Οικονοµίας 3 

Γεωργική Οικονοµική 3 

 Σύνολο ECTS ΣΤ’ εξαµήνου 30 

 

ΖΖ ΄́εε ξξ άά µµ ηη νν οο     

 
Υ π ο χ ρ ε ω τ ι κ ά  
  ECTS 

∆ιεθνής Μακροοικονοµική 6 

Ιστορία Οικονοµικών Θεωριών 6 
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Περιφερειακή Οικονοµική Ανάπτυξη Ι 6 

Βιοµηχανική Οργάνωση και Πολιτική 6 

 

Ε π ι λ ο γ ή ς  (οι φοιτητές επιλέγουν 2  από τα παρακάτω µαθήµατα) 
  ECTS 

Σεµινάριο Οικονοµικής Έρευνας 3 

Ειδικά θέµατα Οικονοµικής Πληροφορικής 3 

Τουριστική Ανάπτυξη 3 

Προγραµµατισµός και Σχεδιασµός Οικονοµικής Ανάπτυξης    3 

 Σύνολο ECTS Ζ’ εξαµήνου 30 

 

ΗΗ΄́εε ξξ άά µµ ηη νν οο     

 
Υ π ο χ ρ ε ω τ ι κ ά  
  ECTS 

Χρηµατοοικονοµική Οικονοµετρία 6 

Οικονοµικά της Εργασίας 6 

Αγορές Χρήµατος και Κεφαλαίου 6 

Πολιτικές Οικονοµικής Ανάπτυξης 6 

 

Ε π ι λ ο γ ή ς  (οι φοιτητές επιλέγουν 2  από τα παρακάτω µαθήµατα) 
  ECTS 

Πειραµατικά Οικονοµικά 3 

Οικονοµική του Περιβάλλοντος  3 

Ελληνική Κεφαλαιαγορά 3 

Θεωρία Οικονοµική Πολιτικής 3 

Περιφερειακή Οικονοµική Ανάπτυξη ΙΙ 3 

Πρακτική Άσκηση 3 
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 Σύνολο ECTS Η’ εξαµήνου 30 

 

 
 
Κατεύθυνση ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων 
 

ΕΕ΄́εε ξξ άά µµ ηη νν οο     

 
 

Υ π ο χ ρ ε ω τ ι κ ά  

  ECTS 

Ανάλυση Χρονοσειρών 6 

Χρηµατοοικονοµική Ανάλυση Ι 6 

∆ιοίκηση Υπηρεσιών 6 

Οργανωτική Θεωρία και Οργανωσιακή Συµπεριφορά 6 

  

Ε π ι λ ο γ ή ς  (οι φοιτητές επιλέγουν 2  από τα παρακάτω µαθήµατα) 

  ECTS 

Συµπεριφορά Καταναλωτή 3 

Τεχνικές Προσοµοίωσης στη ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων 3 

Καινοτοµία και Επιχειρηµατικότητα 3 

Υποδείγµατα Αποθεµάτων και Προβλέψεων 3 

Έρευνα Μάρκετινγκ 3 

 Σύνολο ECTS Ε’ εξαµήνου 30 

 

ΣΣΤΤ ΄́εε ξξ άά µµ ηη νν οο     

 
Υ π ο χ ρ ε ω τ ι κ ά  
  ECTS 
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Επιχειρησιακή Έρευνα 6 

Χρηµατοοικονοµική Ανάλυση ΙΙ 6 

Εισαγωγή στην Εφοδιαστική και τη 

∆ιαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας 6 

Ανάλυση Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων 6 

 

Ε π ι λ ο γ ή ς  (οι φοιτητές επιλέγουν 2  από τα παρακάτω µαθήµατα) 
  ECTS 

Πληροφοριακά Συστήµατα ∆ιοίκησης – Ηλεκτρονικό Εµπόριο 3 

Εφαρµογές Θεωρίας Παιγνίων στη ∆ιοίκηση 3 

∆ιοικητική Λογιστική 3 

Επιχείρηση και Κοινωνία: Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη 3 

Κοστολόγηση 3 

∆ιοίκηση Λιανικού Εµπορίου και ∆ικτύου ∆ιανοµής 3 

Μάρκετινγκ Υπηρεσιών 3 

∆ιοίκηση Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων – Επιχειρηµατικότητα 3 

 Σύνολο ECTS ΣΤ’ εξαµήνου 30 

 

ΖΖ ΄́εε ξξ άά µµ ηη νν οο     

 
Υ π ο χ ρ ε ω τ ι κ ά  
  ECTS 

∆ιαφήµιση 6 

Στρατηγικό Μάνατζµεντ 6 

Θεωρίας Λήψης Αποφάσεων 6 

Ειδική Λογιστική 6 

 

Ε π ι λ ο γ ή ς  (οι φοιτητές επιλέγουν 2  από τα παρακάτω µαθήµατα) 
  ECTS 

Επενδύσεις                                                                           3 
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Μάρκετινγκ Εξαγωγών                                                        3 

Τραπεζική Χρηµατοοικονοµική 3 

Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήµατα 3 

∆ιοίκηση Ποιότητας και Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας 3 

Χρηµατοοικονοµική ∆ιοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων 3 

 Σύνολο ECTS Ζ’ εξαµήνου 30 

 

ΗΗ΄́εε ξξ άά µµ ηη νν οο     

 

Υ π ο χ ρ ε ω τ ι κ ά  
  ECTS 

Ελεγκτική 6 

Στρατηγικό Μάρκετινγκ 6 

∆ιοίκηση Ανθρώπινων Πόρων 6 

∆ιοικητική Λογιστική-Λογιστική Κόστους 6 

 

Ε π ι λ ο γ ή ς  (οι φοιτητές επιλέγουν 2  από τα παρακάτω µαθήµατα) 
  ECTS 

Φορολογική Λογιστική 3 

Παράγωγα Χρηµατοοικονοµικά Προϊόντα 3 

∆ιαχείριση Χρηµατοοικονοµικών κινδύνων                       3 

Ειδικά Θέµατα Χρηµατοδότησης                                        3 

Εφαρµογές Χρηµατοοικονοµικής Οικονοµετρίας               3 

Πρακτική Άσκηση 3 

 Σύνολο ECTS Η’ εξαµήνου 30 

 

 Συµπερασµατικά ο φοιτητής /τρια, για να καταστεί πτυχιούχος πρέπει 

να εξεταστεί µε επιτυχία συνολικά σε σαράντα έξι (46) µαθήµατα, εκ των 
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οποίων είκοσι δύο (22) υποχρεωτικά του Α΄ Κύκλου Σπουδών, δεκαέξι (16) 

υποχρεωτικά και οκτώ (8) επιλογής  του Β΄ Κύκλου Σπουδών. 

 

Ο βαθµός του πτυχίου προκύπτει ως ο σταθµισµένος µέσος όρος βαθµο-

λογίας όλων των υποχρεωτικών και επιλεγέντων µαθηµάτων, δηλαδή κάθε 

µάθηµα έχει συντελεστή βαρύτητας ίσο µε τον αριθµό των ECTS.  

  

Κάθε εξάµηνο, πριν από την έναρξη της εξεταστικής περιόδου, οι φοιτη-

τές έχουν το δικαίωµα και την υποχρέωση να αξιολογούν τα µαθήµατα και 

τους διδάσκοντες, µε στόχο τη βελτίωση της ποιότητας των σπουδών τους. 

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιµες στην ιστοσελίδα της Μονάδας 

∆ιασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ∆ΙΠ-ΑΠΘ http://qa.auth.gr) και στην ιστοσε-

λίδα του Τµήµατός σας.  

 

2.3. ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

Από το ακαδηµαϊκό έτος 2005-2006 έχει τεθεί σε εφαρµογή το νέο πρό-

γραµµα πρακτικής άσκησης των φοιτητών του Τµήµατος µας σε επιχειρή-

σεις. Το πρόγραµµα αυτό χρηµατοδοτείται από την ΕΕ. Το Τµήµα µας για 

τον σκοπό αυτό συνεργάζεται µε όλους τους συλλογικούς φορείς της πόλης, 

τα Επιµελητήρια (Εµποροβιοµηχανικό, Επαγγελµατικό και Βιοτεχνικό) το 

Σύνδεσµο Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ), το Σύνδεσµο Βιοµηχάνων 

Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ) και τον Εµπορικό Σύλλογο της Θεσσαλονίκης. 

Επιδιώκεται η κάλυψη όλων των αιτήσεων των φοιτητών για πρακτική ά-

σκηση, δίνοντας προτεραιότητα στους φοιτητές στο πτυχίο και των δύο τε-

λευταίων εξαµήνων. Έχει συσταθεί γραφείο πρακτικής άσκησης, που βρί-

σκεται στο δεύτερο όροφο του κτιρίου της Σχολής ΝΟΠΕ (γραφείο 202-

203). (βλ. λεπτοµέρειες σελ. 139).  

3. ΠΡΩΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥ∆ΩΝ (Α΄-∆΄ ΕΞΑΜΗΝΑ 
ΣΠΟΥ∆ΩΝ) 

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥ∆ΩΝ 

� 

Κωδικός µαθήµατος: 12YΑ01 
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Τίτλος µαθήµατος: Μικροικονοµική Ι  
∆ιδακτικές µονάδες ECTS: 6 

Κατηγορία µαθήµατος: Υποχρεωτικό  

Ώρες διδασκαλίας /εβδοµάδα: Θεωρία : 4 

∆ιδάσκοντες: Ν. Βαρσακέλης 

 

Στόχος µαθήµατος:  
Στόχος του µαθήµατος είναι η προσφορά, προς τους φοιτητές του τµή-

µατος, των θεµελιωδών γνώσεων και εννοιών στην ενότητα των οικονοµι-

κών που ασχολείται µε την συµπεριφορά της µικροοικονοµίας. Κατ’ αυτόν 

τον τρόπο θα αποκτήσουν τα θεµέλια, αφενός µεν για να κτίσουν τα υπόλοι-

πα µαθήµατα του προγράµµατος σπουδών, αφετέρου θα είναι σε θέση να 

αντιλαµβάνονται καλύτερα τις οικονοµικές εξελίξεις, τόσο στην χώρα, όσο 

και διεθνώς. 

 
Περιεχόµενο µαθήµατος: Το µάθηµα καλύπτει το µέρος της Μικροοι-

κονοµικής που ασχολείται µε την συµπεριφορά του καταναλωτή. Ειδικότερα 

αναλύεται η συµπεριφορά του καταναλωτή µε την θεωρία της ορθολογικής 

επιλογής: το σύστηµα των προτιµήσεων, η ισορροπία του καταναλωτή, οι 

επιπτώσεις της µεταβολής του εισοδήµατος και των τιµών στη ζήτηση και η 

ελαστικότητα.  

 

Τρόπος διδασκαλίας: ∆ιαλέξεις    
 

Τρόποι αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών: Εξέταση γραπτή στο 

τέλος του εξαµήνου. Παράλληλα κατά τη διάρκεια του εξαµήνου δίνονται 

δύο πρόοδοι.    
 

Βιβλιογραφία:  
1. Ν. Βαρσακέλης, Μικροοικονοµική Θεωρία, Εφαρµογές, Ασκήσεις, εκ-

δ. Ζυγός, Θεσσαλονίκη 2012. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥ∆ΟΞΟ: 

22816800. 

2. Γ. Παλαιολόγος., Σύγχρονη Μικροοικονοµική Θεωρία, εκδ. Σταµού-

λης, Αθήνα 2006. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥ∆ΟΞΟ: 23009. 

� 

Κωδικός µαθήµατος: 12ΥΑ02 
Τίτλος µαθήµατος: ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων  
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∆ιδακτικές µονάδες ECTS: 6 

Κατηγορία µαθήµατος: Yποχρεωτικό 

Ώρες διδασκαλίας /εβδοµάδα: Θεωρία : 4 , Φροντιστήριο: 2 

∆ιδάσκουσα: Ε. Πετρίδου  

Ιστοσελίδα µαθήµατος: http://blackboard.lib.auth.gr/webapps/portal/ 

frameset.jsp?tab=courses&url=%2Fbin%2Fcommon%2Fcourse.pl%3Fcours

e_id%3D_1749_1& 

 

Στόχος µαθήµατος: Να δώσει την ευκαιρία στους φοιτητές/τριες να 

προσεγγίσουν εισαγωγικά τις βασικές έννοιες και λειτουργίες του Μανα-

τζµεντ, να περιγράψει το εννοιολογικό και θεωρητικό υπόβαθρο της επιστή-

µης της ∆ιοίκησης και να προσδιορίσει το έργο και τους ρόλους των διοικη-

τικών στελεχών στο δυναµικά εξελισσόµενο περιβάλλον των επιχειρήσεων 

και οργανισµών.  

 
Περιεχόµενο µαθήµατος: Η σηµασία και ο ρόλος του Μάνατζµεντ. Η 

επιχείρηση ως σύστηµα. Η δυναµική του περιβάλλοντος των οικονοµικών 

οργανισµών, το εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον τους. Ιστορική εξέλιξη 

της επιστήµης της ∆ιοίκησης. Οι λειτουργίες του Μάνατζµεντ: Προγραµµα-

τισµός (∆ιαδικασία, ∆ιοίκηση µε στόχους) , Οργάνωση (Αρχές οργάνωσης, 

Σχεδίαση οργανωτικής δοµής, Οργανογράµµατα, Περιγραφές Εργασίας), 

∆ιεύθυνση (Υποκίνηση, Ηγεσία, Επικοινωνίες, ∆υναµική οµάδων), Έλεγχος 

(∆ιαδικασία, Τύποι ελέγχου), Λήψη αποφάσεων (∆ιαδικασία, Τεχνικές). Τα 

∆ιοικητικά στελέχη (το έργο τους, οι δεξιότητές τους). Ανάλυση πραγµατι-

κών περιπτώσεων. 

Τρόπος διδασκαλίας: ∆ιαλέξεις, Φροντιστήρια.  

Τρόποι αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών: Εξέταση γραπτή στο 

τέλος του εξαµήνου, κατ’ οίκον εργασία, προφορική παρουσίαση εργασίας, 

χαρτοφυλάκιο/portfolio (συλλογή εργασιών οµαδικών και ατοµικών µέσω 

blackboard).  

 

Βιβλιογραφία:  
1. Ε. Πετρίδου, ∆ιοίκηση-Μάνατζµεντ: Μία εισαγωγική προσέγγιση, εκδ. 

Σοφία, Θεσσαλονίκη 2011.  Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥ∆ΟΞΟ: 

12537646.  

2. Schermerhorn John R., Εισαγωγή στο Μάνατζµεντ, εκδ. Πασχαλίδης, 

Αθήνα 2011. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥ∆ΟΞΟ: 13256962.  
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Κωδικός µαθήµατος: 12YA03 
Τίτλος µαθήµατος: Στατιστική Ι 
∆ιδακτικές µονάδες ECTS: 6 

Κατηγορία µαθήµατος: Υποχρεωτικό 

Ώρες διδασκαλίας /εβδοµάδα: Θεωρία : 4, Φροντιστήριο: 2 

∆ιδάσκων: Ι. Ανδρεάδης  

Ιστοσελίδα µαθήµατος:  

users.auth.gr/cemman/Greek_html/StatisticsI/StatisticsI.htm 

 

Στόχος µαθήµατος: Η κατανόηση βασικών στατιστικών εννοιών και 

µεθόδων της περιγραφικής στατιστικής, της θεωρίας πιθανοτήτων, των µο-

νοδιάστατων κατανοµών πιθανότητας, της δειγµατοληψίας και των δειγµα-

τοληπτικών κατανοµών. Έµφαση δίνεται στην ανάπτυξη στατιστικού τρό-

που σκέψης και ικανοτήτων ανάλυσης ποσοτικών και ποιοτικών δεδοµένων.  

 

Περιεχόµενο µαθήµατος: Παρουσίαση και συνοπτική περιγραφή δεδο-

µένων, περιγραφικά µέτρα θέσης και διασποράς, διερευνητική ανάλυση δε-

δοµένων. Εισαγωγικές έννοιες της θεωρίας πιθανοτήτων, δεσµευµένη πιθα-

νότητα, στοχαστική ανεξαρτησία. Τυχαίες µεταβλητές και κατανοµές πιθα-

νότητας. Μονοδιάστατες διακριτές κατανοµές (∆υωνυµική, Poisson, Oµοιό-

µορφη). Μονοδιάστατες συνεχείς κατανοµές (Οµοιόµορφη συνεχής, Εκθετι-

κή, Κανονική, χ2, t-student). Κεντρικό οριακό θεώρηµα, προσέγγιση διακρι-

τών κατανοµών µε την κανονική κατανοµή. ∆ειγµατοληψία και κατανοµές 

δειγµατοληψίας της µέσης τιµής, της διακύµανσης και της αναλογίας.  

 

Τρόπος διδασκαλίας: ∆ιαλέξεις, φροντιστήρια    
 

Τρόποι αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών: Εξέταση γραπτή στο 

τέλος του εξαµήνου, κατ’ οίκον εργασία .   
 

Βιβλιογραφία:  
1. Χ. Ζαχαροπούλου, Στατιστική-Μέθοδοι και Εφαρµογές, τ. Α΄, εκδ. 

Σοφία, Θεσσαλονίκη 2014. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥ∆ΟΞΟ: 

41965021.  

2. D. Downing, J. Clark, Στατιστική των Επιχειρήσεων, εκδ. Κλειδάριθ-

µος, Αθήνα 2010. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥ∆ΟΞΟ: 21881.  
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3. Β. Αγγέλης, Α. ∆ηµάκη, Στατιστική, τ. Α΄, εκδ. Σοφία, Αθήνα 2010. 

Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥ∆ΟΞΟ: 146152.  

� 

Κωδικός µαθήµατος: 12ΥΑ04 
Τίτλος µαθήµατος: Μαθηµατικά Ι 
∆ιδακτικές µονάδες ECTS: 6 

Κατηγορία µαθήµατος: Υποχρεωτικό 

Ώρες διδασκαλίας /εβδοµάδα: Θεωρία : 4, Φροντιστήρια: 1 

∆ιδάσκων: Ι. Κυρίτσης 

Ιστοσελίδα µαθήµατος : http://blackboard.lib.auth.gr/webapps/portal/ 

frameset.jsp 

 

Στόχος µαθήµατος: Η δυνατότητα χρησιµοποίησης µαθηµατικών µεθό-

δων στην αντιµετώπιση οικονοµικών προβληµάτων 

 

Περιεχόµενο µαθήµατος:   
Ι. ∆ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΟΝΟΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ 

ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ 

Παράγωγος συνάρτησης (επισκόπηση) 

∆ιαφορικά (πρώτης / δεύτερης τάξης) 

Βελτιστοποίηση µονοµεταβλητών συναρτήσεων. 

Το κριτήριο 2ης και ανώτερης παραγώγου.  

Εκθετικές & Λογαριθµικές Συναρτήσεις. Συναρτήσεις Cobb-Douglas. 

Παράγωγος Λογαριθµικής. Ποσοστιαίος ρυθµός µεταβολής. Οικονοµική 

ερµηνεία του e. Νεκρά σηµεία. 

Οικονοµικές εφαρµογές διαφορικού λογισµού: 

Ολικά, µέσα, οριακά µεγέθη. Ελαστικότητες. 

Γραµµική προσέγγιση συνάρτησης. 

Ανάπτυγµα Taylor. 

ΙΙ. ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ 

Μήτρες. Ορίζουσες 

Επίλυση γραµµικών συστηµάτων (µέθοδος Cramer) 

ΙΙΙ. ∆ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΛΥΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ 

Συναρτήσεις πολλών µεταβλητών. 

Παράσταση συναρτήσεων. 

Μερική παράγωγος. ∆ιάνυσµα κλίσης. 

Μερικές παράγωγοι ανώτερης τάξης. 
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Μερικές παράγωγοι διανυσµατικής συνάρτησης. 

Αλυσωτή  παραγώγιση. 

Μερικές παράγωγοι πλεγµένων συναρτήσεων.  

Μήτρα Hessian. Ολικό διαφορικό πρώτης και ανώτερης τάξης 

Εφαρµογές ολικού διαφορικού.  

Οικονοµική σηµασία µερικών παραγώγων.  

Μερικές ελαστικότητες. 

Τετραγωνικές µορφές. Τετραγωνικές µορφές µε περιορισµό. 

Το διαφορικό δεύτερης τάξης ως τετραγωνική µορφή. 

Οριστικότητα τετραγωνικών µορφών (έλεγχος µε ελάσσονες µήτρες). 

Βελτιστοποίηση χωρίς συνθήκη 

Βελτιστοποίηση µε συνθήκη και µε περισσότερες συνθήκες 

Οικονοµικές εφαρµογές βελτιστοποίησης 

Συστήµατα πλεγµένων συναρτήσεων. Συγκριτική στατική ανάλυση. 

 

Τρόπος διδασκαλίας: ∆ιαλέξεις, φροντιστήρια.    
 

Τρόποι αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών: Εξέταση γραπτή στο 

τέλος του εξαµήνου.  

 

Βιβλιογραφία: 
1. Λ. Τσουλφίδης, Μαθηµατικά Οικονοµικής Ανάλυσης, εκδ. Gutenberg, 

Αθήνα 1999. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥ∆ΟΞΟ: 31750.  

3. Μ. Λουκάκης, Πρόσκληση στα Μαθηµατικά Οικονοµικών & ∆ιοικητι-

κών Επιστηµών, τ. Α', εκδ. Σοφία, Θεσσαλονίκη 2011. Κωδικός Βιβλίου 

στον ΕΥ∆ΟΞΟ: 12537573.  

� 

Κωδικός µαθήµατος: 12YA05 
Τίτλος µαθήµατος: Πληροφορική Ι 
∆ιδακτικές µονάδες ECTS: 6 

Κατηγορία µαθήµατος: Υποχρεωτικό 

Ώρες διδασκαλίας /εβδοµάδα: Θεωρία : 4, Εργαστήρια: 2 

∆ιδάσκοντες: Α. Τσαδήρας, Α. Ευθυµιάδου-Παπαπολυχρονιάδου 

 

Στόχος µαθήµατος: Στόχος του µαθήµατος είναι η εξοικείωση των φοι-

τητών/τριών α) µε τις βασικές έννοιες και όρους της Πληροφορικής καθώς 
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και β) µε την χρήση χρήσιµου γι αυτούς λογισµικού ώστε να µπορέσουν να 

ανταποκριθούν στις ανάγκες χρήσης των υπολογιστών τόσο κατά τη φοίτη-

σής τους όσο και της µετέπειτα καριέρα τους. 

 

Περιεχόµενο µαθήµατος: Οι φοιτητές/τριές θα εξοικειωθούν και θα µε-

λετήσουν τα παρακάτω θέµατα: Το Υλικό των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, 

το Λογισµικό και τα είδη Λογισµικού των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Ει-

δικό Λογισµικό Επιχειρήσεων, τα Γραφικά και τα Πολυµέσα, τα ∆ίκτυα Η-

λεκτρονικών Υπολογιστών, το ∆ιαδίκτυο (Internet), τους Αλγόριθµους και 

την Αλγοριθµική Σκέψη. Στο Φροντιστηριακό/Εργαστηριακό Τµήµα του 

µαθήµατος οι φοιτητές/τριες θα µελετήσουν και θα αποκτήσουν πρακτική 

εµπειρία χρήσης στα παρακάτω: Λειτουργικό Σύστηµα Windows, Επεξερ-

γαστή κειµένου Word, Λογισµικό Παρουσιάσεων Powerpoint, την Αναζή-

τηση Πληροφοριών Ειδικού τύπου στο ∆ιαδίκτυο, το Ηλεκτρονικό Ταχυ-

δροµείο. 

 

Τρόπος διδασκαλίας: ∆ιαλέξεις, εργαστήρια, φροντιστήρια.    
 

Τρόποι αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών: Εξέταση γραπτή στο 

τέλος του εξαµήνου, εργαστήριο ή πρακτικές ασκήσεις.   
 

Βιβλιογραφία:  
1. Α. Τσαδήρας, Εργαστηριακές Ασκήσεις Πληροφορικής για Οικονοµο-

λόγους, εκδ. Αθ. Τσαδήρας, Θεσσαλονίκη 2010. Κωδικός Βιβλίου στον 

ΕΥ∆ΟΞΟ: 330.  

2. E. Alan, M. Kendall, Poatsy Mary Anne, Εισαγωγή στην Πληροφορι-

κή, εκδ. Κριτική, Αθήνα 2014. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥ∆ΟΞΟ: 

41955480.  

3. Β. Beekman, G. Beekman, Εισαγωγή στη Πληροφορική, εκδ. X. 

Γκιούρδας & ΣΙΑ, Αθήνα 2015. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥ∆ΟΞΟ: 

50658777.  

4. K. C. Laudon, J. P. Laudon, Πληροφοριακά Συστήµατα ∆ιοίκησης, εκ-

δ. Κλειδάριθµος, Αθήνα 2014. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥ∆ΟΞΟ: 

41962586.  

 

 

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥ∆ΩΝ 
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Κωδικός µαθήµατος: 12ΥΒ01 
Τίτλος µαθήµατος: Μακροοικονοµική Ι  
∆ιδακτικές µονάδες ECTS: 6 

Κατηγορία µαθήµατος: Υποχρεωτικό 

Ώρες διδασκαλίας /εβδοµάδα: Θεωρία : 4, Φροντιστήρια: 2 

∆ιδάσκοντες: Ν. Βαρσακέλης, Μ. Σιδηρόπουλος, Αικ. Μουζά 

 

Στόχος µαθήµατος: Στόχος του µαθήµατος αυτού είναι να γνωρίσουν οι 

φοιτητές τον τρόπο λειτουργίας µιας οικονοµίας στο σύνολο της, δηλαδή µε 

την αλληλεξάρτηση του συνόλου των υποκειµένων της οικονοµίας (κατανα-

λωτές και επιχειρήσεις) και τον ρόλο που µπορούν να παίξουν σε αυτή τη 

λειτουργία οι θεσµοί, όπως το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα, οι διεθνείς αγο-

ρές, τα συνδικάτα, η κυβέρνηση... Η χρήση των σύγχρονων αναλυτικών ερ-

γαλείων θα βοηθήσει στη βαθύτερη κατανόηση του αντικειµένου, αλλά και 

στην καλύτερη θεµελίωση των προτάσεων πολιτικής εκ µέρους των φοιτη-

τών. 

 

Περιεχόµενο µαθήµατος: Το εννοιολογικό πλαίσιο της µακροοικονοµι-

κής ανάλυσης: τα µακροοικονοµικά µεγέθη και η µέτρησή τους (ΑΕΠ, α-

νεργία, πληθωρισµός, κρατικός προϋπολογισµός, δηµόσιο χρέος, ελλείµµα-

τα...), εθνικοί λογαριασµοί, µακροοικονοµική µοντελοποίηση. Στη συνέχεια, 

προηγείται η εξέταση της µακροχρόνιας µακροοικονοµικής ισορροπίας µέ-

σω της θεωρίας µεγέθυνσης για να γίνουν κατανοητοί εξ αρχής οι παράγο-

ντες που επιτρέπουν την µακροοικονοµική ισορροπία και πως αυτή εξελίσ-

σεται µέσα στον χρόνο. Τέλος, γίνεται µια εξέταση της βραχυχρόνιας µα-

κροοικονοµικής ισορροπίας  και η ανάλυση των βραχυχρόνιων οικονοµικών 

διακυµάνσεων. Στο πλαίσιο αυτό της βραχυχρόνιας µακροοικονοµικής ι-

σορροπίας  θα παρουσιαστούν τα συνθετικά στοιχεία της συνολικής ζήτησης 

(κατανάλωση, επένδυση, δηµόσιες δαπάνες, εξαγωγές), το προϊόν ισορροπί-

ας, ο πολλαπλασιαστής καθώς και η επίδραση της δηµοσιονοµικής πολιτι-

κής.  

 
Τρόπος διδασκαλίας: ∆ιαλέξεις, φροντιστήρια.    

 

Τρόποι αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών: Εξέταση γραπτή στο 

τέλος του εξαµήνου. Κατά τη διάρκεια του εξαµήνου θα δοθούν δύο πρόο-

δοι.     
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Βιβλιογραφία: 

1. Μ. Σιδηρόπουλος, Εισαγωγή στη Μακροοικονοµική Ανάλυση, εκδ. 

Ζυγός, Θεσσαλονίκη 2013. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥ∆ΟΞΟ: 

32999233. 

2. W. Baumol, A. Blinder, Μακροοικονοµική: Αρχές και Πολιτική, εκδ. 

Πασχαλίδης, Αθήνα 2011. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥ∆ΟΞΟ: 13256260.  

� 

Κωδικός µαθήµατος: 12YB02 

Τίτλος µαθήµατος: Χρηµατοοικονοµική Λογιστική Ι 

∆ιδακτικές µονάδες ECTS: 6 

Κατηγορία µαθήµατος: Υποχρεωτικό 

Ώρες διδασκαλίας /εβδοµάδα: Θεωρία : 4 

∆ιδάσκοντες: Χ. Σπαθής, Χρ. Γαβριήλογλου  

 

Στόχος µαθήµατος: Εισαγωγικό µάθηµα στις βασικές αρχές και λει-

τουργίες της λογιστικής. Αναλύονται οι έννοιες των βασικών χρηµατοοικο-

νοµικών καταστάσεων. Συγκεκριµένα εξετάζονται: Ο ισολογισµός, η γενική 

εκµετάλλευση, τα αποτελέσµατα χρήσης, ο πίνακας διάθεσης κερδών και 

τέλος αναπτύσσεται η λογιστική παρακολούθηση των µεταβολών της πε-

ριουσίας της επιχείρησης µέσα από τη λειτουργία των λογαριασµών. 

 

Περιεχόµενο µαθήµατος: 
Εισαγωγή στην έννοια της επιχείρησης και της λογιστικής – Λογιστική 

θεωρία και γενικά παραδεκτές αρχές της λογιστικής. – Λογιστικά συστήµα-

τα. – Ο προσδιορισµός και η εµφάνιση της οικονοµικής κατάστασης πε-

ριουσίας της επιχείρησης. – Οι µεταβολές των στοιχείων της οικονοµικής 

κατάστασης της επιχείρησης και η παρακολούθησή της. – Λογιστικά βιβλία 

και στοιχεία. – Έννοια και λειτουργικά των λογαριασµών του Ε.Γ.Λ.Σ. – 

Βασικές χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις: Ισολογισµός, γενική εκµετάλ-

λευση, αποτελέσµατα χρήσης, πίνακας κερδών διάθεσης κερδών. – Ο ισο-

λογισµός και οι αρχές που διέπουν τη σύνταξη του ισολογισµού και των 

λοιπών βασικών χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων. –  Τίτλοι λογαριασµών 
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του ισολογισµού και των λογαριασµών εσόδων και εξόδων. – Λογιστική 

παρακολούθηση των µεταβολών της περιουσίας της Επιχείρησης 

 

Τρόπος διδασκαλίας: ∆ιαλέξεις, φροντιστήρια   
 
Τρόποι αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών: Εξέταση γραπτή στο 

τέλος του εξαµήνου.  
 
 Βιβλιογραφία: 
1. Α. Τσακλάγκανος, Χρηµατοοικονοµική Λογιστική σύµφωνα µε τα ∆ιε-

θνή Λογιστικά Πρότυπα, εκδ. Αφοί Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 2015. Κω-

δικός Βιβλίου στον ΕΥ∆ΟΞΟ: 50662535.  

2. Α. Μπάλλας, ∆. Χέβας, Χρηµατοοικονοµική Λογιστική, εκδ. Γεωργία 

Μπένου, Αθήνα 2011. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥ∆ΟΞΟ: 12635127.  

3. Needles, Powers, Crosson, Εισαγωγή στην Λογιστική, εκδ. Broken 

Hill, Αθήνα 2016. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥ∆ΟΞΟ: 50662467.  

 

� 

Κωδικός µαθήµατος: 12YΒ03 
Τίτλος µαθήµατος: Στατιστική ΙΙ 
∆ιδακτικές µονάδες ECTS: 6 

Κατηγορία µαθήµατος: Υποχρεωτικό 

Ώρες διδασκαλίας /εβδοµάδα: Θεωρία : 4, Φροντιστήριο: 2 

∆ιδάσκων: Ι. Ανδρεάδης 

Ιστοσελίδα µαθήµατος : 

users.auth.gr/cemman/Greek_html/StatisticsIΙ/StatisticsIΙ.htm 

 

Στόχος µαθήµατος: Η κατανόηση βασικών εννοιών και µεθόδων της 

στατιστικής συµπερασµατολογίας. ΄Εµφαση δίνεται στην ανάπτυξη στατι-

στικού τρόπου σκέψης και ικανοτήτων ανάλυσης ποσοτικών και ποιοτικών 

δεδοµένων. 

 

Περιεχόµενο µαθήµατος: Εκτίµηση σηµείου και διαστήµατα εµπιστο-

σύνης για τη µέση τιµή, την διακύµανση και την αναλογία. Έλεγχος στατι-

στικών υποθέσεων για τη µέση τιµή, την αναλογία και τη διακύµανση. Έ-

λεγχοι καλής προσαρµογής για µια µεταβλητή. Έλεγχοι συνάφειας µε την 



ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 36

κατανοµή χ2, µέτρηση της σχέσης ανάµεσα σε ποιοτικές µεταβλητές. Συντε-

λεστές συσχέτισης του Pearson και του Spearman, έλεγχοι υποθέσεων για τη 

συσχέτιση σε έναν στατιστικό πληθυσµό. Απλή γραµµική παλινδρόµηση. 

 

Τρόπος διδασκαλίας: ∆ιαλέξεις, φροντιστήρια    
 

Τρόποι αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών: Εξέταση γραπτή στο 

τέλος του εξαµήνου, κατ’ οίκον εργασία .  

 

Βιβλιογραφία:  
1. ∆. Ιωαννίδης, Στατιστική Μεθοδολογία, εκδ. Ζήτη, Θεσσαλονίκη 

2011. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥ∆ΟΞΟ: 12550473.  

2. Χ. Ζαχαροπούλου, Στατιστική – Μέθοδοι και Εφαρµογές, τ. Β΄, εκδ. 

Σοφία, Θεσσαλονίκη 2010. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥ∆ΟΞΟ: 

28588678.   

� 

Κωδικός µαθήµατος: 12ΥΒ04 
Τίτλος µαθήµατος: Μαθηµατικά ΙΙ 
∆ιδακτικές µονάδες ECTS: 6 

Κατηγορία µαθήµατος: Υποχρεωτικό 

Ώρες διδασκαλίας /εβδοµάδα: Θεωρία : 4, Φροντιστήριο: 2 

∆ιδάσκων: Ι. Κυρίτσης 

Ιστοσελίδα µαθήµατος : 

http://blackboard.lib.auth.gr/webapps/portal/frameset.jsp 

 

Στόχος µαθήµατος: Η δυνατότητα χρησιµοποίησης µαθηµατικών µεθό-

δων στην αντιµετώπιση οικονοµικών προβληµάτων  

 

Περιεχόµενο µαθήµατος:  
I. ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ 

Γραµµικά συστήµατα.  

Επίλυση µε µέθοδο Gauss και Gauss-Jordan. 

Οµογενή συστήµατα. 

∆ιερεύνηση γραµµικών συστηµάτων. 

Εφαρµογές στην επίλυση γραµµικών συστηµάτων.  

Μήτρες.  

Πράξεις µε µήτρες . 
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Ανάστροφη και Αντίστροφη Μήτρας 

Ορίζουσες (επανάληψη-επέκταση) 

Αντίστροφη µήτρας (µε ορίζουσες) 

Ο ∆ιανυσµατικός Χώρος Vn(R) 

Γραµµική εξάρτηση – ανεξαρτησία.  

Βάση και διάσταση ενός διανυσµατικού χώρου 

Η δοµή του συνόλου λύσεων γραµµικού συστήµατος 

Ιδιοτιµές, ιδιοδιανύσµατα µήτρας. 

Οριστικότητα τετραγωνικών µορφών (έλεγχος µε ιδιοτιµές) 

 

ΙΙ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ∆ΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

Αόριστο ολοκλήρωµα 

Αόριστο ολοκλήρωµα (Οικονοµικές εφαρµογές) 

Ορισµένο ολοκλήρωµα 

Ορισµένο ολοκλήρωµα (Οικονοµικές εφαρµογές) 

Γενικευµένα ολοκληρώµατα 

Οικονοµικές εφαρµογές ολοκληρωµάτων (συνέχεια): 

Πλεόνασµα καταναλωτή, παραγωγού  

Συναρτήσεις κατανάλωσης, αποταµίευσης, εθνικού εισοδήµατος. Κα-

µπύλη Lorentz 

Η έννοια της ∆ιαφορικής Εξίσωσης. 

(Απλές οικονοµικές εφαρµογές) 

∆ιαφ. εξισώσεις χωριζόµενων µεταβλητών 

∆ιαφορικές εξισώσεις ολικού διαφορικού. 

(Ακριβείς διαφορικές εξισώσεις) 

Γραµµικές διαφ. εξισώσεις πρώτης και δεύτερης τάξης µε σταθερούς 

συντελεστές (οµογενείς) 

Η έννοια της Εξίσωσης ∆ιαφορών. 

      (Απλές οικονοµικές εφαρµογές)  

    Εξισώσεις ∆ιαφορών πρώτης και δεύτερης τάξης µε σταθερούς συντε- 

λεστές (οµογενείς) 

 

Τρόπος διδασκαλίας: ∆ιαλέξεις, Φροντιστήρια.   
 
Τρόποι αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών: Εξέταση γραπτή στο 

τέλος του εξαµήνου    
 
Βιβλιογραφία: 
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1. M. Hoy κ.α., Μαθηµατικά Οικονοµικών Επιστηµών, εκδ. Gutenberg, 

Αθήνα 2012. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥ∆ΟΞΟ: 22767283.  

2. Μ. Λουκάκης, Πρόσκληση στα Μαθηµατικά Οικονοµικών και ∆ιοικη-

τικών Επιστηµών, τ. Β', εκδ. Σοφία, Θεσσαλονίκη 2014. Κωδικός Βιβλί-

ου στον ΕΥ∆ΟΞΟ: 41962521.  

� 

Κωδικός µαθήµατος: 12YB05 
Τίτλος µαθήµατος: Πληροφορική ΙΙ 
∆ιδακτικές µονάδες ECTS: 6 

Κατηγορία µαθήµατος: Υποχρεωτικό 

Ώρες διδασκαλίας /εβδοµάδα: Θεωρία : 4, Εργαστήρια: 2  

∆ιδάσκων: Α. Τσαδήρας, Α. Ευθυµιάδου-Παπαπολυχρονιάδου 

 

Στόχος µαθήµατος: Στόχος του µαθήµατος είναι η εξοικείωση των φοι-

τητών/τριών µε Εφαρµογές της Πληροφορικής που έχουν σαφείς οικονοµι-

κές διαστάσεις και συχνή χρήση από Οικονοµολόγους. 

Περιεχόµενο µαθήµατος: Οι φοιτητές/τριές θα εξοικειωθούν και θα µε-

λετήσουν τα παρακάτω θέµατα: Τα Υπολογιστικά Φύλλα και οι χρήσεις 

τους για Οικονοµικά θέµατα, οι Βάσεις ∆εδοµένων και η χρήσης τους για 

οικονοµικά δεδοµένα, τα Πληροφοριακά Συστήµατα Επιχειρήσεων και Ορ-

γανισµών (η δοµή τους, η χρήση τους, η λειτουργία τους, η κατηγοριοποίη-

σή τους), η Ασφάλεια των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Οικονοµικών 

Ηλεκτρονικών Συναλλαγών, το Ηλεκτρονικό Εµπόριο, η συµβολή της Τε-

χνητής Νοηµοσύνης. Στο Φροντιστηριακό/Εργαστηριακό Τµήµα του µαθή-

µατος οι φοιτητές/τριες θα µελετήσουν και θα αποκτήσουν πρακτική εµπει-

ρία χρήσης στα παρακάτω: Τα Υπολογιστικά Φύλλα του Excel, το περιβάλ-

λον ∆ιαχείρισης Βάσεων ∆εδοµένων της Access, Λογισµικό Κατασκευής 

Ιστοσελίδων 

 

Τρόπος διδασκαλίας: ∆ιαλέξεις, Εργαστήρια, Φροντιστήρια.    
 

Τρόποι αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών: Εξέταση γραπτή στο 

τέλος του εξαµήνου, εργαστήριο ή πρακτικές ασκήσεις.   
 

Βιβλιογραφία:  
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1. Α. Τσαδήρας, Εργαστηριακές Ασκήσεις Πληροφορικής για Οικονοµο-

λόγους, εκδ. Αθ. Τσαδήρας, Θεσσαλονίκη 2010. Κωδικός Βιβλίου στον 

ΕΥ∆ΟΞΟ:  330.  

2. K.C. Laudon, J.P. Laudon, Πληροφοριακά Συστήµατα ∆ιοίκησης, εκδ. 

Κλειδάριθµος, Αθήνα 2014. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥ∆ΟΞΟ: 

41962586.  

3. Α. Οικονοµίδης, Β. Καρατζόγλου, Θ. Χατζηδάκη, Χρήση και Εφαρ-

µογές του Excell στην Οικονοµία και τη ∆ιοίκηση, εκδ. Κλειδάριθµος, 

Αθήνα 2011. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥ∆ΟΞΟ: 12558456.  

4. P. Wallace, Πληροφοριακά Συστήµατα ∆ιοίκησης, εκδ. Κριτική, Αθή-

να 2014. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥ∆ΟΞΟ: 32997790.  

 

 
Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥ∆ΩΝ 

� 

Κωδικός µαθήµατος: 12ΥΓ01 
Τίτλος µαθήµατος: Οικονοµική των Επιχειρήσεων  
∆ιδακτικές µονάδες ECTS: 5 

Κατηγορία µαθήµατος: Υποχρεωτικό 

Ώρες διδασκαλίας /εβδοµάδα: Θεωρία : 3, Φροντιστήριο: 1 

∆ιδάσκοντες: Β. Πολυµένης, Χρ. Γαβριήλογλου  

 

Στόχος µαθήµατος: Η εισαγωγή στην οικονοµική θεωρία και τα ποσο-

τικά εργαλεία που είναι απαραίτητα για κάθε στέλεχος σύγχρονης επιχείρη-

σης. To µέρος Α έχει σκοπό να εισάγει τους φοιτητές στην λειτουργία της 

επιχείρησης και την ανάλυση νεκρού σηµείου. Το µέρος Β εισάγει στην 

χρηµατοδότηση των επιχειρήσεων. 

 

Περιεχόµενο µαθήµατος: Μέρος Α: Έννοια της επιχείρησης, είδη και 

οργάνωση επιχειρήσεων, κέρδος (λογιστικό και οικονοµικό), Ισολογισµός, 

αριθµοδείκτες, αποδοτικότητα, ανάλυση νεκρού σηµείου, σχέση όγκου-

κόστους παραγωγής και κέρδους, γραφική παράσταση νεκρού σηµείου, πε-

ριθώριο συνεισφοράς, νεκρό σηµείο λιανικής επιχείρησης, αριθµοδείκτες 

και χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις, αριθµοδείκτες ρευστότητας, δραστη-

ριότητας. Μέρος Β: Χρονική αξία χρήµατος. Χρηµατοδότηση µε δανεισµό. 

Χρηµατοδότηση επιχείρησης µε έκδοση οµολογιακού δανείου. Χρηµατοδό-

τηση µε έκδοση µετοχών. Απόδοση ιδίων κεφαλαίων. Χρηµατοοικονοµική 
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Μόχλευση. Επενδυτικός κίνδυνος. Κίνδυνος επιτοκίου. Αντιστάθµιση κιν-

δύνων. 

Τρόπος διδασκαλίας: ∆ιαλέξεις, Φροντιστήρια.  

Τρόποι αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών: Εξέταση γραπτή στο 

τέλος του εξαµήνου. 

    
Βιβλιογραφία:  
1. Β. Πολυµένης, Εισαγωγή στη Χρηµατοοικονοµική Ανάλυση, εκδ. Σο-

φία, Θεσσαλονίκη 2013. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥ∆ΟΞΟ: 33133320. 

2. Α. Τσακλάγκανος, Οικονοµική των Επιχειρήσεων: Μάνατζµεντ Ι-ΙΙ, 

εκδ. Αφοί Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 2008. Κωδικός Βιβλίου στον 

ΕΥ∆ΟΞΟ: 6454.  

� 

Κωδικός µαθήµατος: 12ΥΓ02 
Τίτλος µαθήµατος: Μικροικονοµική ΙΙ 
∆ιδακτικές µονάδες ECTS: 5 

Κατηγορία µαθήµατος: Υποχρεωτικό  

Ώρες διδασκαλίας /εβδοµάδα: Θεωρία : 4  

∆ιδάσκων: Ε. ∆εσλή 

 

Στόχος µαθήµατος: Η ανάλυση της λειτουργίας των αγορών των αγα-

θών και των παραγωγικών συντελεστών.   

 

Περιεχόµενο µαθήµατος: Συναρτήσεις Παραγωγής.  Η Επιχείρηση στον 

Τέλειο Ανταγωνισµό-Συναρτήσεις Προσφοράς- Συναρτήσεις Ζήτησης Πα-

ραγωγικών Συντελεστών-Βραχυχρόνια και Μακροχρόνια Ισορροπία Κλά-

δου. Μονοπώλιο(∆ιάκριση Τιµών 1ου, 2ου  και 3ου Βαθµού). Μονοπωλιακός 

Ανταγωνισµός. Ολιγοπώλιο (Cournot, Bertrand, Stackelberg).   

 

Τρόπος διδασκαλίας: ∆ιαλέξεις    
 

Τρόποι αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών: Εξέταση γραπτή στο 

τέλος του εξαµήνου .   
 

Βιβλιογραφία:  
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1. D. Besanko, R. Braeutiqam, Μικροοικονοµική, εκδ. Gutenberg, Αθή-

να, 2009. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥ∆ΟΞΟ: 31792.  

2. W. Nicholson, Μικροοικονοµική Θεωρία. Βασικές Αρχές και Προε-

κτάσεις, εκδ. Κριτική, Αθήνα 2008. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥ∆ΟΞΟ: 

7648533.  

� 

Κωδικός µαθήµατος: 12ΥΓ03 
Τίτλος µαθήµατος:  ∆ιεθνής Οικονοµική Ι 
∆ιδακτικές µονάδες ECTS: 5 

Κατηγορία µαθήµατος: Υποχρεωτικό 

Ώρες διδασκαλίας /εβδοµάδα: Θεωρία : 4 

∆ιδάσκων: Γρ. Ζαρωτιάδης  

 

Στόχος µαθήµατος: Επιδιώκεται η κατανόηση των υποδειγµάτων της 

Θεωρίας του ∆ιεθνούς Εµπορίου. Οι φοιτητής γνωρίζει τον τρόπο λειτουρ-

γίας της διεθνούς αγοράς της αγοράς της ΕΕ. Το µάθηµα προσφέρει γνώσεις 

και πρακτικές χρήσιµες στα άτοµα που πρόκειται να απασχοληθούν σε εται-

ρίες µε εξαγωγική ή εισαγωγική δραστηριότητα ή πρόκειται να ασχοληθούν 

τα ίδια µε το εµπόριο. Είναι ως µάθηµα επιλογής στους διαγωνισµούς του 

ΑΣΕΠ 

 

Περιεχόµενο µαθήµατος: Κλασσικοί οικονοµολόγοι και ∆ιεθνές εµπό-

ριο – Βάσεις δεδοµένων του ∆ιεθνούς Εµπορίου. Βάση δεδοµένων 

Comtrade του ΟΗΕ - Απόλυτο και Συγκριτικό πλεονέκτηµα κόστους – 

Πλήρης εξειδίκευση, Μερική Εξειδίκευση στο διεθνές εµπόριο - Όροι εµπο-

ρίου  -  Το θεώρηµα του Χέκσερ και Όλιν – Εξισωτικές επιδράσεις του ε-

µπορίου στις τιµές και τις αµοιβές των συντελεστών της παραγωγής - Το 

παράδοξο του Λεόντιεφ – Εµπόριο και τεχνολογία –  Τεχνολογικό κενό του 

Πόσνερ – Ο κύκλος ζωής του προϊόντος του Βέρνον – ∆ιεθνές εµπόριο και 

ζήτηση. Η άποψη του Λίντερ - Νέες θεωρίες του ∆ιεθνούς Εµπορίου. Ενδο-

κλαδικό Εµπόριο - GATT ∆ασµοί και προστασία -  Επιδράσεις του δασµού 

εισαγωγής και µέτρα µη δασµολογικής προστασίας – Ξένες Άµεσες Επεν-

δύσεις – Πετρελαϊκές κρίσεις – Ασιατικές Τίγρεις. 

 

Τρόπος διδασκαλίας: ∆ιαλέξεις.    
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Τρόποι αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών: Εξέταση γραπτή στο 

τέλος του εξαµήνου, πρόοδος (ενδιάµεση εξέταση), κατ’ οίκον εργασία. 

Βιβλιογραφία:  

1. ∆. Μάρδας, ∆ιεθνείς Οικονοµικές Σχέσεις, εκδ. Ζυγός, Θεσσαλονίκη 

2006. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥ∆ΟΞΟ: 1751. 

2. Η. Καραντώνης, ∆ιεθνείς Οικονοµικές Σχέσεις, τ. Α΄ εκδ. Αφοί Κυ-

ριακίδη, Θεσσαλονίκη 2005. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥ∆ΟΞΟ: 5701. 

� 

Κωδικός µαθήµατος: 12ΥΓ04 
Τίτλος µαθήµατος: Χρηµατοοικονοµική Λογιστική ΙΙ 
∆ιδακτικές µονάδες ECTS: 5 

Κατηγορία µαθήµατος: Υποχρεωτικό 

Ώρες διδασκαλίας /εβδοµάδα: Θεωρία : 4 

∆ιδάσκοντες: Χ. Σπαθής, Χρ. Γαβριήλογλου  

 

Στόχος µαθήµατος: Ο στόχος του µαθήµατος είναι να συµπληρώσει ότι 

δεν έχει διδαχτεί στην Χρηµατοοικονοµική Λογιστική Ι, δεδοµένου ότι η 

ύλη που περιλαµβάνει το παραπάνω µάθηµα δεν µπορεί να καλυφθεί σε ένα 

εξάµηνο. Έτσι η επιδίωξη του µαθήµατος είναι η λεπτοµερής παρουσίαση 

άλλων θεµάτων που άπτονται της λογιστικής. 

 

Περιεχόµενο µαθήµατος: Λογιστική πολλών κλάδων εκµετάλλευσης. 

Λογιστική υποκαταστηµάτων. Λογιστική ξένου νοµίσµατος. Λογιστική 

Leasing. Ισολογισµός. Γενική εκµετάλλευση. Πρακτικές εφαρµογές στα πα-

ραπάνω.  

 

Τρόπος διδασκαλίας: ∆ιαλέξεις, πλήρης πρακτική εφαρµογή όλων των 

διδασκόµενων περιπτώσεων.    
 

Τρόποι αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών: Εξέταση γραπτή στο 

τέλος του εξαµήνου.   
 
Βιβλιογραφία:  
1. W. Harrison, C. Horngren, W. Thomas, Χρηµατοοικονοµική Λογιστι-

κή, εκδ. 2015, Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥ∆ΟΞΟ: 41959837.  



Ο∆ΗΓΟΣ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

 43

2. ∆. Γκίκας, Α. Παπαδάκη, Χρηµατοοικονοµική Λογιστική, εκδ. Γεωρ-

γία Μπένου, Αθήνα 2012. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥ∆ΟΞΟ: 22766757.  

2. ∆. Γκίνογλου ∆, Π. Ταχυνάκης, Σ. Μωϋσή, Γενική Χρηµατοοικονοµι-

κή Λογιστική, εκδ. Rosili, Αθήνα 2005. Κωδικός Βιβλίου στον 

ΕΥ∆ΟΞΟ: 6597.  

� 

Κωδικός µαθήµατος: 12ΥΓ05 
Τίτλος µαθήµατος: Οικονοµική Ιστορία 
∆ιδακτικές µονάδες ECTS: 5  

Κατηγορία µαθήµατος: Υποχρεωτικό 

Ώρες διδασκαλίας /εβδοµάδα: Θεωρία : 4 ώρες  

∆ιδάσκουσα: Α. Αντωνοπούλου  

Ιστοσελίδα µαθήµατος : 

http://web.auth.gr/econ/index.php?rm=1&mn=13&csid=03ΓΕ04 

 
Στόχος µαθήµατος: Σκοπός του µαθήµατος είναι η καλύτερη κατα-

νόηση της οικονοµικής θεωρίας όταν αυτή εξετάζεται µέσα στο ιστορικό 

της πλαίσιο. Συγκεκριµένα, η κατανόηση των οικονοµικών δοµών και 

οικονοµικών συµπεριφορών των κοινωνιών της προ νεωτερικής και της 

νεωτερικής Ευρώπης απαιτείται για να δεί κανείς τις συνθήκες µέσα στις 

οποίες αναπτυχθήκαν οι διάφορες οικονοµικές θεωρίες. Επιπλέον η εξοι-

κείωση µε το γνωστικό αυτό αντικείµενο βοηθάει τους φοιτητές να στα-

θούν µελλοντικά µέσα στο σύγχρονο κόσµο ως καλλιεργηµένοι πολίτες 

και επαγγελµατίες. 

 
Περιεχόµενο µαθήµατος: Στην εισαγωγική ενότητα εξετάζεται η συ-

γκρότηση της οικονοµικής ιστορίας ως αυτόνοµου κλάδου της οικονοµικής 

επιστήµης, η σκοπιµότητά της και οι ιστορικές σχολές, µε έµφαση στη σχο-

λή των Annales. Ακολούθως εξετάζονται οι προκαπιταλιστικοί κοινωνικοί 

σχηµατισµοί και η διεθνής συζήτηση για τη µετάβαση από τη φεουδαρχία 

στον καπιταλισµό. Ο εµποροκρατικός καπιταλισµός µε την αποικιοκρατία, 

την ανακάλυψη της Αµερικής, τις απαρχές των περιφράξεων και την διείσ-

δυση του καπιταλισµού στην αγγλική γεωργία αποτελούν την θεµατολογία 

της επόµενης ενότητας. Στη συνέχεια οι παραδόσεις επικεντρώνονται στη 

διαµορφωτική περίοδο της βιοµηχανικής επανάστασης και κλείνουν µε την 

οικονοµία και κοινωνία του 20ου αιώνα όπου αναλύονται η γέννηση του µο-
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νοπωλιακού καπιταλισµού στις ΗΠΑ και η οικονοµική κρίση του 1929 µε 

τις διάφορες θεωρητικές ερµηνείες της. 

 

Τρόπος διδασκαλίας: ∆ιαλέξεις, οι παραδόσεις του µαθήµατος γίνονται 

µε τις τεχνικές της ενεργής και συνεργατικής µάθησης που δίνει ευκαιρίες 

στους φοιτητές για ουσιαστική συζήτηση και βαθιά σκέψη πάνω στην ύλη 

της Οικονοµικής Ιστορίας.  
 

Τρόποι αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών: Εξέταση γραπτή στο 

τέλος του εξαµήνου, πρόοδος (ενδιάµεση εξέταση), κατ’ οίκον εργασία, 

προφορική παρουσίαση εργασίας (επιλεκτικά).  

 

Βιβλιογραφία:  
1. E. Ηobsbaum, H Εποχή των Άκρων, εκδ. Θεµέλιο, Αθήνα 2010. Κω-

δικός Βιβλίου στον ΕΥ∆ΟΞΟ: 18091. 

� 

Κωδικός µαθήµατος: 12YΓ06 
Τίτλος µαθήµατος: Οικονοµική Ανάπτυξη  

∆ιδακτικές µονάδες ECTS: 5 

Κατηγορία µαθήµατος: Υποχρεωτικό 

Ώρες διδασκαλίας /εβδοµάδα: Θεωρία : 4  

∆ιδάσκουσα: Ν.Ε. Παυλίδου  

 

Στόχος µαθήµατος: Στόχος του µαθήµατος είναι η εξοικείωση των φοι-

τητών/τριών µε τις βασικές έννοιες και εργαλεία των οικονοµικών της ανά-

πτυξης. 
 

Περιεχόµενο:     
• Έννοια, περιεχόµενο, σκοπός και µέτρηση της ανάπτυξης.  

• Το αναπτυξιακό χάσµα και η µέτρηση της φτώχειας.  

• ∆ιάκριση των χωρών σε αναπτυγµένες και λιγότερο αναπτυγµένες.  

• Τα χαρακτηριστικά της υπανάπτυξης και των διαρθρωτικών αλλαγών.  

• Παράγοντες που συµβάλλουν στην αναπτυξιακή διαδικασία.  

o Γη και αγροτικός τοµέας.  

o Κεφάλαιο και τεχνολογική πρόοδος.  

o Ανθρώπινοι πόροι.  

• Εµπόδια στην ανάπτυξη των λιγότερο αναπτυγµένων χωρών.  
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• Μελέτη περιπτώσεων λιγότερο αναπτυγµένων χωρών. 

 

Τρόπος διδασκαλίας: Παραδόσεις – Συζητήσεις, Παρουσιάσεις Power-

Point, Μελέτη περιπτώσεων.  
 

Τρόποι αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών: Εξέταση γραπτή στο 

τέλος του εξαµήνου, Εργασία οµαδική + Προφορική παρουσίαση, Εργασία 

ατοµική + Προφορική παρουσίαση.  

 

Βιβλιογραφία:  
1. M.P. Todaro, St. C. Smith, Οικονοµική της Ανάπτυξης, εκδ. Τζιόλα, 

Αθήνα 2014. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥ∆ΟΞΟ: 33155988.  

2. A.P. Thirwall, Μεγέθυνση και Ανάπτυξη, εκδ. Παπαζήση, Aθήνα 

2013. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥ∆ΟΞΟ: 33133221.  

 

 
 

∆΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥ∆ΩΝ 

 

Κωδικός µαθήµατος: 12Υ∆01 
Τίτλος µαθήµατος: Οικονοµετρία  
∆ιδακτικές µονάδες ECTS: 5,5 

Κατηγορία µαθήµατος: Υποχρεωτικό 

Ώρες διδασκαλίας /εβδοµάδα: Θεωρία : 4, Εργαστήριο: 2 

∆ιδάσκοντες: Κ. Κατρακυλίδης, Ν. Θωµαϊδης 

 

Στόχος µαθήµατος: Ο βασικός στόχος του µαθήµατος είναι η πλήρης 

κατανόηση των δυνατοτήτων ενός οικονοµετρικού υποδείγµατος, για την 

ερµηνεία των διαφόρων οικονοµικών φαινοµένων. Με τους αναφερόµενους 

ελέγχους, καθίσταται εφικτή η σωστή εξειδίκευση του πλέον κατάλληλου 

υποδείγµατος για την κάθε θεωρούµενη περίπτωση. 

 

Περιεχόµενο µαθήµατος:  

Εισαγωγικές έννοιες (ορισµός, σκοπός και στόχοι της οικονοµετρίας, 

βασικά στάδια της οικονοµετρικής ανάλυσης, διάκριση των οικονοµε-

τρικών υποδειγµάτων) 

Το διµεταβλητό γραµµικό υπόδειγµα (βασικές υποθέσεις, η γραµµή πα-

λινδρόµησης, η απλή µορφή της µεθόδου ελαχίστων τετραγώνων (OLS), 
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χαρακτηριστικά της γραµµής παλινδρόµησης στο δείγµα, ελαστικότητα 

και αλλαγή στις µονάδες µέτρησης των µεταβλητών) 

Το πολυµεταβλητό γραµµικό υπόδειγµα (βασικές υποθέσεις, εκτιµητές 

και ιδιότητες των εκτιµητών που µας δίνει η µέθοδος OLS, η εκτίµηση 

της σταθερής διακύµανσης των οµοσκεδαστικών διαταρακτικών όρων, 

στατιστικά χαρακτηριστικά της εξαρτηµένης µεταβλητής και των δια-

φόρων εκτιµητών, εκτίµηση της µέσης ελαστικότητας στο πολυµετα-

βλητό υπόδειγµα)  

Ο συντελεστής προσδιορισµού και ο διορθωµένος συντελεστής προσ-

διορισµού. Πηγές µεταβλητικότητας στη γραµµική παλινδρόµηση 

Έλεγχοι υποθέσεων µε τη στατιστική t και F (η γενική περίπτωση, έλεγ-

χοι σηµαντικότητας ενός συντελεστή, όλων ταυτόχρονα των συντελε-

στών και µιας οµάδας αυτών) 

Απλές προβλέψεις 

Έλεγχος γραµµικών περιορισµών (η περίπτωση ενός γραµµικού περιο-

ρισµού)  

Έλεγχος της ευστάθειας των συντελεστών ενός υποδείγµατος (ο έλεγχος 

του Chow) 

Ειδικής µορφής ερµηνευτικές µεταβλητές (µεταβλητές χρονικής τάσης, 

ψευδοµεταβλητές – διαπίστωση της µεταβολής της συνάρτησης µε τη 

χρήση ψευδοµεταβλητών) 

Πολυσυγγραµµικότητα (πλήρης και µερική πολυσυγγραµµικότητα, συ-

νέπειες από την  αγνόηση της πολυσυγγραµµικότητας, κριτήρια για τη 

διαπίστωσή της, τρόποι αντιµετώπισης της πολυσυγγραµµικότητας) 

Ετεροσκεδαστικότητα (βασικοί λόγοι που µπορούν να προκαλέσουν την 

ετεροσκεδαστικότητα, συνέπειες από την αγνόηση της ετεροσκεδαστι-

κότητας, έλεγχοι για τη διαπίστωσή της, τρόποι αντιµετώπισης της ετε-

ροσκεδαστικότητας) 

Αυτοσυσχέτιση (βασικοί λόγοι που µπορούν να προκαλέσουν την αυτο-

συσχέτιση, συνέπειες από την αγνόηση της αυτοσυσχέτισης, αυτοσυ-

σχέτιση πρώτου και ανώτερου βαθµού, έλεγχοι διαπίστωσης της αυτο-

συσχέτισης πρώτου βαθµού-το κριτήριο των Durbin-Watson στην απλή 

και αναθεωρηµένη µορφή του, έλεγχοι διαπίστωσης της αυτοσυσχέτισης 

οποιασδήποτε τάξης, εκτίµηση του υποδείγµατος όταν υπάρχει αυτοσυ-

σχέτιση) 
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Τρόπος διδασκαλίας: ∆ιαλέξεις, εργαστήρια    
 

Τρόποι αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών: Εξέταση γραπτή στο 

τέλος του εξαµήνου, κατ’ οίκον εργασία, εργαστήριο ή πρακτικές ασκήσεις.  

 

Βιβλιογραφία:  
1. Κ. Κατρακυλίδης, Γ. Κοντέος, Ν. Σαριαννίδης, Εισαγωγή στη Σύγχρο-

νη Οικονοµετρική Ανάλυση, εκδ. Κ. Κατρακυλίδης, Γ. Κοντέος, Ν. Σα-

ριαννίδης, Θεσσαλονίκη 2015. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥ∆ΟΞΟ: 

50662518. 

2. Κ. Κατρακυλίδης, Ν. Ταµπάκης, Εισαγωγή στην Οικονοµετρία - Α-

σκήσεις, εκδ. Μάρκου Ι. & Υιός,, Θεσσαλονίκη 2011. Κωδικός Βιβλίου 

στον ΕΥ∆ΟΞΟ: 8016.  

� 

Κωδικός µαθήµατος: 12Υ∆02  
Τίτλος µαθήµατος: Μακροοικονοµική ΙΙ  
∆ιδακτικές µονάδες ECTS: 5,5 

Κατηγορία µαθήµατος: Υποχρεωτικό 

Ώρες διδασκαλίας /εβδοµάδα: Θεωρία : 4, Φροντιστήρια: 2 

∆ιδάσκων: Μ. Σιδηρόπουλος, Α. Μουζά 

 

Στόχος µαθήµατος: Ο στόχος του µαθήµατος αυτού είναι να κατανοή-

σουν οι φοιτητές την βραχυπρόθεσµη και µεσοπρόθεσµη λειτουργία µιας 

οικονοµίας στο σύνολο της καθως επίσης και την εξαγωγή προτάσεων µα-

κροοικονοµικής πολιτικής οι οποίες θα είναι θεµελιωµένες µε την χρήση 

µακροοικονοµικών υποδειγµάτων τόσο κλειστής όσο και ανοικτής οικονο-

µίας. 

 

Περιεχόµενο: Οι παραδόσεις του µαθήµατος περιέχουν τρία µέρη: Στο 

πρώτο µέρος παρουσιάζεται ο ρόλος του χρήµατος και των χρηµατοπιστω-

τικών αγορών στη µακροοικονοµική ισορροπία. Πιο συγκεκριµένα, εξετά-

ζονται το χρήµα και οι λειτουργίες του, πως δηµιουργείται το χρήµα, η κε-

ντρική τράπεζα, στόχοι και τα εργαλεία της νοµισµατικής πολιτικής, οι  µη-

χανισµοί µετάδοσης. Το υπόδειγµα IS-LM κλειστής και ανοικτής οικονοµί-

ας παρουσιάζονται. Στο δεύτερο µέρος έρχεται η ανάλυση της αγοράς εργα-

σίας για να καθορίσει την «πλήρη απασχόληση» στο πλαίσιο της κλασικής 

θεωρίας όσο και την «υπο-απασχόληση» στο πλαίσιο της κεϋνσιανής µα-
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κροοικονοµικής ισορροπίας στη βάση του υποδείγµατος συνολικής ζήτησης 

– συνολικής προσφοράς (AD–AS). Στο τρίτο µέρος παρουσιάζεται η αποτε-

λεσµατικότητα της µακροοικονοµικής πολιτικής ο πληθωρισµός, και η οικο-

νοµική πολιτική ανεργία (καµπύλη Phillips) και τέλος ο ρόλος των προσδο-

κιών (αναπροσαρµοζόµενων και ορθολογικών) στην αποτελεσµατικότητα 

της µακροοικονοµικής πολιτικής. Στο πλαίσιο αυτό, θα µελετηθεί: η σχέση 

πληθωρισµού- ανεργίας, η σχέση µεταξύ πληθωρισµού, δραστηριότητας και 

της προσφοράς χρήµατος, οι προσδοκίες, οι χρηµατοπιστωτικές αγορές και 

τις συναλλαγµατικές ισοτιµίες, καθώς και το ζήτηµα της αποτελεσµατικότη-

τας της νοµισµατικής και δηµοσιονοµικής πολιτικής. Τέλος, γίνεται µια α-

ναφορά στα προβλήµατα των µακροοικονοµικών πολιτικών στη ζώνη του 

ευρώ: το θέµα της νοµισµατικής διακυβέρνησης και των δηµόσιων οικονο-

µικών στην Ε.Ε. 

 
Τρόπος διδασκαλίας: ∆ιαλέξεις, φροντιστήρια.    

 

Τρόποι αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών: Εξέταση γραπτή στο 

τέλος του εξαµήνου, κατ’ οίκον εργασία.    
 
Βιβλιογραφία: 

1. Μ. Σιδηρόπουλος, Μακροοικονοµική Θεωρία και Πολιτική, εκδ. Ζυ-

γός, Θεσσαλονίκη 2016.  Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥ∆ΟΞΟ: 50660437. 

2. ∆. Χατζηνικολάου,  Εισαγωγή στη Μακροοικονοµική, εκδ. Κιόρογλου 

Λαµπρινή, 2011. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥ∆ΟΞΟ: 12797143. 

3. Ν. Απέργης, Σύγχρονη Μακροοικονοµική, εκδ. Rossili, Αθήνα 2006. 

Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥ∆ΟΞΟ: 7366. 

� 

Κωδικός µαθήµατος: 12Υ∆03 
Τίτλος µαθήµατος: Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ 

∆ιδακτικές µονάδες ECTS: 5,5 

Κατηγορία µαθήµατος: Υποχρεωτικό 

Ώρες διδασκαλίας /εβδοµάδα: Θεωρία : 4  

∆ιδάσκουσα: Χρ. Μπουτσούκη   

Ιστοσελίδα µαθήµατος : https://blackboard.lib.auth.gr/ 
 

Στόχος µαθήµατος: Ο αντικειµενικός στόχος του µαθήµατος Εισαγωγή 

στο Μάρκετινγκ είναι να παρουσιάσει στους/στις φοιτητές/τριες τις βασικές 
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αρχές του µάρκετινγκ, του καταναλωτισµού καθώς και τα συστατικά στοι-

χεία του µίγµατος µάρκετινγκ. 

 

Περιεχόµενο: Στα πλαίσια του µαθήµατος Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ 

εξετάζονται οι βασικές αρχές και η φιλοσοφία του µάρκετινγκ, η αγορά και 

το περιβάλλον της, ο καταναλωτισµός, η αγοραστική συµπεριφορά, και η 

τµηµατοποίηση της αγοράς. Επίσης, εξετάζεται λεπτοµερειακά το µίγµα 

µάρκετινγκ της επιχείρησης που αποτελείται από το προϊόν (σηµατοποίηση 

και συσκευασία), την τιµολόγηση, την προώθηση και τα κανάλια διανοµής. 

Επίσης, επιχειρείται η ανάλυση της έννοιας και εφαρµογής του µάρκετινγκ 

σε µη-κερδοσκοπικούς οργανισµούς και προσεγγίζονται οι ηθικοί προβλη-

µατισµοί στην εφαρµογή του µάρκετινγκ. 

 

Τρόπος διδασκαλίας : ∆ιαλέξεις, φροντιστήρια, χρήση µελετών περι-

πτώσεων, ακαδηµαϊκής επιστηµονικής αρθρογραφίας και άρθρων του ηµε-

ρήσιου τύπου. Επίσης, στα πλαίσια των διαλέξεων πραγµατοποιούνται πα-

ρουσιάσεις µέσα στην τάξη και ασκήσεις ανάπτυξης επιχειρηµατολογίας 

(role playing). 

 

Τρόποι αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών: Εξέταση γραπτή στο 

τέλος του εξαµήνου, κατ’ οίκον εργασία, προφορική παρουσίαση εργασίας. 

 

Βιβλιογραφία:  
1. Α. Παντουβάκης, Γ. Σιώµκος, Ε. Χρήστου, Μάρκετινγκ, εκδ. Λιβάνη, 

Αθήνα. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥ∆ΟΞΟ: 50659640. . 

2. Armstrong G., Kotler P., Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ, εκδ. Επίκεντρο, 

Θεσσαλονίκη 2009. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥ∆ΟΞΟ: 14952. 

� 

Κωδικός µαθήµατος: 12Υ∆04 
Τίτλος µαθήµατος: Πολιτική Οικονοµία 
∆ιδακτικές µονάδες ECTS: 5,5 

Κατηγορία µαθήµατος: Υποχρεωτικό 

Ώρες διδασκαλίας /εβδοµάδα: Θεωρία : 4 

∆ιδάσκουσα: Π. Τσαλίκη 

Στόχος µαθήµατος: Στόχος του µαθήµατος είναι να εκθέσει τους 

φοιτητές σε εναλλακτικές οικονοµικές θεωρίες-προσεγγίσεις (όπως αυτή 
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των κλασικών οικονοµολόγων, Marx, Keynes και Sraffa) οι οποίες διαπραγ-

µατεύονται οικονοµικά προβλήµατα συνυφασµένα µε τη λειτουργία του 

σύγχρονου τρόπου παραγωγής  µε τελείως διαφορετικό τρόπο από αυτόν 

που οι φοιτητές είναι εκτεθειµένοι στη διάρκεια των προπτυχιακών τους 

σπουδών.   

 

Περιεχόµενο:  

Ενότητα 1:  Θεωρίες Αξίας (Η εργασιακή θεωρία της αξίας , Παραγωγική 

και µη παραγωγική εργασία , Σχήµατα αναπαραγωγής) 

Ενότητα 2:  Θεωρία Ανταγωνισµού (H έννοια του ελεύθερου ανταγωνισµού, 

ενδοκλαδικός και διακλαδικός ανταγωνισµός, η έννοια του ρυθµιστικού κε-

φαλαίου, η σύγκριση του ελεύθερου ανταγωνισµού µε τον τέλειο και ατελή 

ανταγωνισµό, η κριτική του Sraffa) 

Ενότητα 3:  Πολιτική Οικονοµία της Ανάπτυξης (Θεωρίες και υποδείγµατα 

οικονοµικής Ανάπτυξης, η πολιτική οικονοµία των θεσµών).  

Ενότητα 4: Οικονοµικές ∆ιακυµάνσεις και Κρίσεις (Μακρά κύµατα και η 

ερµηνεία τους, ο νόµος της πτωτικής τάσης του ποσοστού κέρδους. 

Ενότητα 5:  Θέµατα Οικονοµικής Θεωρίας και Πολιτικής (∆ιεθνείς οικονο-

µικές σχέσεις, Οικονοµικά της σύγκλισης, κ.ά.). 

 

Τρόπος διδασκαλίας: ∆ιαλέξεις     
 

Τρόποι αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών: Εξέταση γραπτή στο 

τέλος του εξαµήνου, πρόοδος (ενδιάµεση εξέταση) και κατ’ οίκον εργασία 

(επιλεκτικά).   
 
Βιβλιογραφία:  
1. Π. Τσαλίκη, Λ. Τσουλφίδης, ∆οκίµια της Πολιτικής Οικονοµίας, εκδ. 

Τζιόλα, Θεσσαλονίκη 2014. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥ∆ΟΞΟ: 

41960044. 

2. Α. Μανιάτης, Π. Τσαλίκη, Λ. Τσουλφίδης, Ζητήµατα Πολιτικής Οικο-

νοµίας, Η περίπτωση της Ελλάδας, εκδ. Ιδρυµα Σ. Καράγιωργα, Αθήνα 

1999. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥ∆ΟΞΟ: 75710.  

� 

Κωδικός µαθήµατος: 12Υ∆05 
Τίτλος µαθήµατος: ∆ιοίκηση Επιχειρησιακών Λειτουργιών 
∆ιδακτικές µονάδες ECTS: 5,5 
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Κατηγορία µαθήµατος: Υποχρεωτικό 

Ώρες διδασκαλίας /εβδοµάδα: Θεωρία : 4  

∆ιδάσκοντες: Χρ. Παπαδόπουλος  

 

Στόχος µαθήµατος: Είναι η εισαγωγή στη διοίκηση των επιχειρησιακών 

λειτουργιών. Εξετάζονται ζητήµατα όπως, η παρουσίαση σύγχρονων προ-

σεγγίσεων σε θέµατα όπως η διοίκηση της εφοδιαστικής αλυσίδας, στρατη-

γική και βιωσιµότητα, σχεδιασµός και η επιλογή του προϊόντος και των υ-

πηρεσιών, της δυναµικότητας και της θέσης εγκατάστασης ενός παραγωγι-

κού συστήµατος και γίνεται αναφορά γενικά σε ζητήµατα που συνεπάγονται 

τη δέσµευση σηµαντικών πόρων και επηρεάζουν µακροπρόθεσµα την από-

δοση και την αποτελεσµατικότητα της λειτουργίας της παραγωγής. Επίσης 

γίνεται αναφορά σε συστήµατα παραγωγής προϊόντων και παροχής υπηρε-

σιών, σε διεργασίες εφοδιαστικής αλυσίδας, στον προγραµµατισµό προµη-

θειών και ζήτησης και στον χρονικό προγραµµατισµό. 

 

Περιεχόµενο µαθήµατος: Στρατηγική και Βιωσιµότητα: ∆ιοίκηση 

Λειτουργιών και Εφοδιαστικής Αλυσίδας, Στρατηγική και Βιωσιµότητα, 

Σχεδιασµός προϊόντων και υπηρεσιών. Παραγωγή Προϊόντων, Παροχή 
Υπηρεσιών και ∆ιεργασίες Υπηρεσιών Υγείας: Στρατηγική ∆ιαχείρισης 

∆υναµικότητας, Ανάλυση ∆ιεργασιών, ∆ιεργασίες Παραγωγής και Παροχής 

Υπηρεσιών, ∆ιεργασίες Υπηρεσιών Υγείας, Η Μεθοδολογία six sigma στη 

Βελτίωση της Ποιότητας, ∆ιοίκηση Έργων. ∆ιεργασίες Εφοδιαστικής Α-
λυσίδας: ∆ιεθνής Εφοδιασµός και Προµήθειες, Τόπος εγκατάστασης, Lo-

gistics και ∆ιανοµή, Λιτές και Βιώσιµες Εφοδιαστικές Αλυσίδες. Προγραµ-
µατισµός Προµηθειών και Ζήτησης: Συστήµατα Προγραµµατισµού Επι-

χειρησιακών Πόρων, Πρόβλεψη και ∆ιαχείριση της Ζήτησης, Προγραµµα-

τισµός Πωλήσεων και Λειτουργιών, Έλεγχος Αποθεµάτων, Προγραµµατι-

σµός Απαιτήσεων Υλικών. Συστήµατα Just-in- Time (JIT), Ανταγωνισµός 

µε βάση τον χρόνο, Σύγχρονες τεχνολογίες στη διοίκηση παραγωγής και 

υπηρεσιών. Μελέτη πραγµατικών περιπτώσεων (Case Studies). Χρονικός 

Προγραµµατισµός και ∆ιοίκηση Περιορισµών. 

 

Τρόπος διδασκαλίας: ∆ιαλέξεις    

Τρόποι αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών: Εξέταση γραπτή στο 

τέλος του εξαµήνου.    

Βιβλιογραφία:  
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1. Χ. Παπαδόπουλος, ∆ιοίκηση Επιχειρησιακών Λειτουργιών – Ποσοτική 

και Υπολογιστική Προσέγγιση, εκδ. Σοφία, Αθήνα 2015.  Κωδικός Βι-

βλιου στον ΕΥ∆ΟΞΟ: 50659273.  

4. ∆ΕΥΤΕΡΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥ∆ΩΝ (Ε΄-ΣΤ΄-Ζ΄-Η΄ ΕΞΑΜΗΝΑ) 

4.1. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

 
Ε΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥ∆ΩΝ 

� 

Κωδικός µαθήµατος: 12YE01 
Τίτλος µαθήµατος: Ανάλυση Χρονοσειρών 
∆ιδακτικές µονάδες ECTS: 6 

Κατηγορία µαθήµατος: Υποχρεωτικό 

Ώρες διδασκαλίας /εβδοµάδα: Θεωρία : 4, Εργαστήριο: 2 

∆ιδάσκοντες: Κ. Κατρακυλίδης, Ν. Θωµαϊδης 

 

Στόχος µαθήµατος: Ο κύριος στόχος του µαθήµατος επικεντρώνεται 

στην κατανόηση και αντιµετώπιση των προβληµάτων που δηµιουργούνται 

στις συνήθεις περιπτώσεις µε πραγµατικά δεδοµένα. Παράλληλα επιχειρεί-

ται η εξοικείωση µε τα υποδείγµατα αλληλεξαρτηµένων εξισώσεων και η 

επισήµανση της χρησιµότητάς τους στην κατάρτιση υποδειγµάτων σε µάκρο 

επίπεδο. Τέλος δηµιουργούνται οι προϋποθέσεις, για την κατανόηση ειδικών 

ελέγχων και τη δηµιουργία ειδικής µορφής υποδειγµάτων διόρθωσης λαθών. 

 
Περιεχόµενο µαθήµατος:  
Εξειδικευµένα κριτήρια και έλεγχοι 

• Κριτήρια για τον έλεγχο γραµµικών περιορισµών και τον έλεγχο 

της στατιστικής σηµαντικότητας των συντελεστών (LR, Wald, 

LM) 

• Κριτήρια για τον έλεγχο της ευστάθειας των συντελεστών ενός 

υποδείγµατος (CUSUM, CUSUMSQ) 

• Έλεγχοι σφαλµάτων εξειδίκευσης (ο έλεγχος RESET του Ram-

sey, έλεγχος γραµµικότητας)  
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• Κριτήρια επιλογής ενός υποδείγµατος (Akaike, Amemiya, 

Schwarz) 

• Άλλα κριτήρια (Jarque-Bera) 

Επιδράσεις ARCH 

Εναλλακτικές µέθοδοι εκτίµησης (η µέθοδος µέγιστης πιθανότητας ή 

πιθανοφάνειας (ML), η γενικευµένη µέθοδος ελαχίστων τετραγώνων 

(GLS), η µέθοδος ελαχίστων τετραγώνων µε περιορισµούς (RLS)) 

Μη γραµµικά υποδείγµατα (συνάρτηση παραγωγής Cobb-Douglas) 

Η µέθοδος των βοηθητικών µεταβλητών 

Υποδείγµατα κατανεµηµένων χρονικών υστερήσεων 

Υποδείγµατα φαινοµενικά µη συνδεόµενων παλινδροµήσεων - Η µέθο-

δος εκτίµησης SUR  

Συστήµατα αλληλεξαρτηµένων στοχαστικών εξισώσεων (η έννοια της 

αλληλεξάρτησης, διαρθρωτική και ανηγµένη µορφή, ταυτοποίηση συ-

στηµάτων, µέθοδος ελαχίστων τετραγώνων σε δυο, δυναµικά συστήµα-

τα 1ου βαθµού, κ.λπ.) 

Θέµατα από την ανάλυση χρονολογικών σειρών (πλασµατική παλινδρό-

µηση, ολοκληρωµένες σειρές, έλεγχοι στασιµότητας, συνολοκλήρωση, 

έλεγχοι συνολοκλήρωσης, υποδείγµατα διόρθωσης λαθών, αιτιότητα 

κατά Granger, υποδείγµατα VAR και ECVAR) 

 

Τρόπος διδασκαλίας:∆ιαλέξεις, εργαστήρια.    
 

Τρόποι αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών: Εξέταση γραπτή στο 

τέλος του εξαµήνου, κατ’ οίκον εργασία, εργαστήριο ή πρακτικές ασκήσεις.  
 

Βιβλιογραφία:  
1. Κ. Κατρακυλίδης, Ν. Ταµπάκης, Εισαγωγή στην Οικονοµετρία - Α-

σκήσεις, εκδ. Ζυγός, Θεσσαλονίκη 2011. Κωδικός Βιβλίου στον 

ΕΥ∆ΟΞΟ: 8016. 

2. Α. Κάτος, Οικονοµετρία, Θεωρία και Εφαρµογές, εκδ. Ζυγός, Αθήνα 

2004. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥ∆ΟΞΟ: 1743. 

3. J. Stock, M. Watson, ∆. Τσερκέζος, Εισαγωγή στην Οικονοµετρία, εκ-

δ. Gutenberg, Αθήνα. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥ∆ΟΞΟ: 41959114. 

 

� 

Κωδικός µαθήµατος: 12YE02 
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Τίτλος µαθήµατος: ∆ηµόσια Οικονοµική Ι 
∆ιδακτικές µονάδες ECTS: 6 

Κατηγορία µαθήµατος: Υποχρεωτικό 

Ώρες διδασκαλίας /εβδοµάδα: Θεωρία : 4 

∆ιδάσκουσα: Παλαιολόγου Σουζάνα - Μαρία 

Ιστοσελίδα µαθήµατος: https://blackboard.lib.auth.gr 

 

Στόχος µαθήµατος: Στο µάθηµα αυτό εξετάζονται οι αποτυχίες του συστή-

µατος της αγοράς και η αναγκαιότητα παρέµβασης του κράτους στο οικονο-

µικό σύστηµα. Αναλύονται τα δηµόσια αγαθά, τα τοπικά δηµόσια αγαθά και 

τα παγκόσµια δηµόσια αγαθά. Εξετάζονται - οι εξωτερικές οικονοµίες - οι 

θεωρίες δηµοσιονοµικών επιλογών και - οι θεωρίες πολιτικής δηµοσίων δα-

πανών.  

 

Περιεχόµενο µαθήµατος: Ο ρόλος και τα µέσα παρέµβασης των δηµοσίων 

φορέων - ∆ιακρίσεις των δηµοσίων αγαθών - Κρατικός προϋπολογισµός – 

∆ηµόσιες δαπάνες - ∆ηµόσια επιλογή και διαδικασίες ψηφοφορίας. Εξωτε-

ρικές οικονοµίες.  

 

Τρόπος διδασκαλίας: ∆ιαλέξεις.    
 

Τρόποι αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών: Γραπτή Εξέταση στο 

τέλος του εξαµήνου. 
 

Βιβλιογραφία:  
1. Η. Rosen, T. Gayer, B. Ράπανος, Γ. Καπλάνογλου, ∆ηµόσια Οικονο-

µική, εκδ. Κριτική, Αθήνα 2011. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥ∆ΟΞΟ: 

7648536. 

2. J. Stiglitz, Οικονοµική του ∆ηµοσίου Τοµέa, εκδ. Κριτική, Αθήνα, 

1992. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥ∆ΟΞΟ: 11727. 

� 

Κωδικός µαθήµατος: 12YE03 
Τίτλος µαθήµατος: Νοµισµατική και Τραπεζική Οικονοµική  
∆ιδακτικές µονάδες ECTS: 6 

Κατηγορία µαθήµατος: Υποχρεωτικό 

Ώρες διδασκαλίας /εβδοµάδα: Θεωρία : 4  

∆ιδάσκων: Γ. Παπαχρήστου  
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Ιστοσελίδα µαθήµατος : http://users.auth.gr/~gpapahr  

 

Στόχος µαθήµατος: Η χρήση της οικονοµικής θεωρίας στην ανάλυση 

του χρήµατος, της Νοµισµατικής πολιτικής και των τραπεζών στα πλαίσια 

της πραγµατικής και της διεθνούς οικονοµίας.   

 

Περιεχόµενο µαθήµατος: Επισκόπηση του χρήµατος και της ιστορίας 

του, κεντρική τράπεζα και νοµισµατική πολιτική, επιτόκια και διάρθρωση 

επιτοκίων, ο ρόλος της ασύµµετρης πληροφόρησης (ηθικός κίνδυνος – αντί-

θετη επιλογή) στη χρηµατοπιστωτική δοµή, αγορές χρήµατος και αγορές 

κεφαλαίου, ο ρόλος και η λειτουργία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. 

 

Τρόπος διδασκαλίας: ∆ιαλέξεις.   
 
Τρόποι αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών: Εξέταση γραπτή στο 

τέλος του εξαµήνου.    
 

Βιβλιογραφία:  
1. P. Howells, K. Bain, Χρήµα Πίστη Τράπεζες. Μια Ευρωπαϊκή Προσέγ-

γιση, εκδ. Κριτική, Αθήνα 2009. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥ∆ΟΞΟ: 

7657869. 

� 

Κωδικός µαθήµατος: 12YE04 
Τίτλος µαθήµατος: Ειδικά Θέµατα Μικροοικονοµίας 
∆ιδακτικές µονάδες ECTS: 6 

Κατηγορία µαθήµατος: Υποχρεωτικό 

Ώρες διδασκαλίας /εβδοµάδα: Θεωρία: 4 

∆ιδάσκων: Κ. Παπαδόπουλος   

Ιστοσελίδα µαθήµατος : http://users.auth.gr/kpap 

  

Στόχος µαθήµατος: Μετά το πέρας του εξαµήνου, ο φοιτητής θα πρέπει 

να έχει κατανοήσει και να είναι σε θέση να αναλύει χρησιµοποιώντας τα 

υποδείγµατα της µικροοικονοµικής: την συµπεριφορά των ατόµων υπό κα-

θεστώς αβεβαιότητας, τις επιπτώσεις της ασύµµετρης πληροφόρησης στις 

αποφάσεις των ατόµων και των επιχειρήσεων, τις επιπτώσεις στην κατανοµή 

των πόρων και στην αποτελεσµατικότητα της οικονοµίας λόγω της ύπαρξης 

εξωτερικών επιδράσεων, θέµατα Πολιτικής Οικονοµίας.  
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Περιεχόµενο µαθήµατος: Θα συνεχίσουµε µε την παρουσίαση του υπο-

δείγµατος γενικής ισορροπίας του τέλειου ανταγωνισµού µε στόχο την πα-

ρουσίαση της αλληλεξάρτησης των αγορών, τον υπολογισµό και την ύπαρξη 

των ισορροπιών. Κατόπιν θα θεµελιώσουµε την αποτελεσµατικότητα του 

τέλειου ανταγωνισµού. Θα παρουσιάσουµε την θεωρία επιλογής ενός ορθο-

λογικού ατόµου υπό καθεστώς αβεβαιότητας: µεγιστοποίηση προσδοκώµε-

νης χρησιµότητας, αποστροφή, ουδετερότητα και αγάπη για τον κίνδυνο. 

Εφαρµογή της θεωρίας αυτής στην εξήγηση και αντιµετώπιση του φαινοµέ-

νου της φοροδιαφυγής. Στα οικονοµικά της πληροφόρησης θα ασχοληθούµε 

µε την αξία της πληροφόρησης και βασικές έννοιες όπως ηθικός κίνδυνος 

και δυσµενής επιλογή. Αν υπάρξει χρόνος θα ασχοληθούµε µε το ρόλο των 

εξωτερικών επιδράσεων και των δηµοσίων αγαθών στη κατανοµή των πό-

ρων και θα παρουσιάσουµε θέµατα από τη θεωρία τη δηµόσιας επιλογής 

όπως κριτήρια και συναρτήσεις κοινωνικής ευηµερίας και το θεώρηµα αδυ-

ναµίας του Arrow. 

 

Τρόπος διδασκαλίας: ∆ιαλέξεις 
 
Τρόποι αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών: Εξέταση γραπτή στο 

τέλος του εξαµήνου, πρόοδος (ενδιάµεση εξέταση), προφορική παρουσίαση 

εργασίας.   
 

Βιβλιογραφία:  
1. Hal Varian, Μικροοικονοµική, εκδ. Κριτική, Αθήνα 2015. Κωδικός 

Βιβλίου στον ΕΥ∆ΟΞΟ: 50659301. 

2. W. Nicholson, Μικροοικονοµική Θεωρία, Βασικές Αρχές και Προε-

κτάσεις, εκδ. Κριτική, Αθήνα 2008. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥ∆ΟΞΟ: 

7648533. 

� 

Κωδικός µαθήµατος: 12EE05 
Τίτλος µαθήµατος: Μαθηµατική Οικονοµική  
∆ιδακτικές µονάδες ECTS: 3 

Κατηγορία µαθήµατος: Επιλογής 

Ώρες διδασκαλίας /εβδοµάδα: Θεωρία : 3  

∆ιδάσκων: Ι. Κυρίτσης  
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Ιστοσελίδα µαθήµατος : 
http://blackboard.lib.auth.gr/webapps/portal/frameset.jsp 

 

Στόχος µαθήµατος: Η δυνατότητα χρησιµοποίησης µαθηµατικών εργα-

λείων και µεθόδων στην αντιµετώπιση προχωρηµένων οικονοµικών προ-

βληµάτων. 
 

Περιεχόµενο µαθήµατος: Η έννοια της ∆ιαφορικής Εξίσωσης (Οικονο-

µικές εφαρµογές).  

Γραµµικές διαφ. εξισώσεις πρώτης και δεύτερης τάξης µε σταθερούς 

συντελεστές. (Οµογενείς και µη οµογενείς . Πραγµατικές και µιγαδικές ρί-

ζες). 

∆ιερεύνηση Ισορροπίας στις γραµµικές διαφορικές εξισώσεις. 

Μη Γραµµικές διαφορικές εξισώσεις. ∆ιαγράµµατα Φάσης. 

Η έννοια της Εξίσωσης ∆ιαφορών (Οικονοµικές εφαρµογές).  

Εξισώσεις ∆ιαφορών πρώτης και δεύτερης τάξης µε σταθερούς συντε-

λεστές 

(Οµογενείς και µη οµογενείς . Πραγµατικές και µιγαδικές ρίζες). 

∆ιερεύνηση Ισορροπίας στις Εξισώσεις ∆ιαφορών. 

Μαθηµατικο/οικονοµικά Υποδείγµατα. 

 

Τρόπος διδασκαλίας: ∆ιαλέξεις.    
 
Τρόποι αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών: Εξέταση γραπτή στο 

τέλος του εξαµήνου .   
 
Βιβλιογραφία: 

1. Α. Ξεπαπαδέας, Ι. Γιαννίκος, Μαθηµατικές Μέθοδοι στα Οικονοµικά – 

Θεωρία & Εφαρµογές, εκδ. Gutenberg, Αθήνα 2011. Κωδικός Βιβλίου 

στον ΕΥ∆ΟΞΟ: 12579687.  

2. Α. Chiang A., Κ. Wainwright, Μαθηµατικές Μέθοδοι Οικονοµικής 

Ανάλυσης, εκδ. Κριτική, Αθήνα 2009. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥ∆ΟΞΟ: 

7648532. 

3. M. Hoy κ.α., Μαθηµατικά Οικονοµικών Επιστηµών, εκδ. Gutenberg, 

Αθήνα 2012. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥ∆ΟΞΟ: 22767283.  

� 

Κωδικός µαθήµατος: 12EE06 
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Τίτλος µαθήµατος: Ευρωπαϊκή Οικονοµία 
∆ιδακτικές µονάδες ECTS: 3 

Κατηγορία µαθήµατος: Επιλογής 

Ώρες διδασκαλίας /εβδοµάδα: Θεωρία : 3 

∆ιδάσκων: ∆. Μάρδας 

 

Στόχος µαθήµατος:  
Η διαδικασία της Οικονοµικής ολοκλήρωσης του Ευρωπαϊκού χώρου 

 

Περιεχόµενο µαθήµατος: Οι προσπάθειες για την ενοποίηση του Ευρω-

παϊκού χώρου – Από την ΕΟΚ στην ΕΕ-Οι Ευρωπαϊκές Κοινότητες ΕΚΑΧ, 

ΕΟΚ και EUROTOM- Παγκοσµιοποίηση και ΕΟΚ – Θεωρία Τελωνειακών 

Ενώσεων – Θεσµικά όργανα της ΕΕ και διαδικασία λήψης αποφάσεων - Ε-

νιαία Ευρωπαϊκή Πράξη, Συνθήκη του Μάαστριχτ, Συνθήκη του Άµστερ-

νταµ, Συνθήκη της Νίκαιας και η Μεταρρυθµιστική Συνθήκη - Ευρωπαϊκός 

Οικονοµικός Χώρος- Ειδικές Πολιτικές της ΕΕ - Κοινές Πολιτικές της ΕΕ: 

KAΠ, περιφερειακή, Κοινωνική Πολιτική – ∆ηµοσιονοµική και Νοµισµατι-

κή Πολιτική – Πολιτική Μεταφορών, Περιβάλλοντος, Τεχνολογικής Έρευ-

νας, Βιοµηχανική Πολιτική - Συµπεράσµατα Συνόδων Κορυφής των Ευρω-

παϊκών Συµβουλίων σηµαντικών για την Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και την 

Ελλάδα. –  ΕΕ και ο υπόλοιπος κόσµος – ΕΕ και Τουρκία. 

 

Συναφείς µε το µάθηµα δραστηριότητες: Κάθε έτος επιδιώκεται να 

πραγµατοποιείται µια επίσκεψη στις Βρυξέλλες στα θεσµικά όργανα της ΕΕ. 

(βλ. επίσης video επισκέψεων στην ιστοσελίδα του Τµήµατος «εκπαιδευτι-

κές εκδροµές» στις «χρήσιµες πληροφορίες» 

 

Τρόπος διδασκαλίας: ∆ιαλέξεις    
 

Τρόποι αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών: Εξέταση γραπτή στο 

τέλος του εξαµήνου, πρόοδος (ενδιάµεση εξέταση), κατ’ οίκον εργασία, 

προφορική παρουσίαση εργασίας. Επιδιώκεται η πραγµατοποίηση, κάθε 

χρόνο, εκπαιδευτικών επισκέψεων στις Βρυξέλλες, στα θεσµικά όργανα της 

ΕΕ, όπως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Επιτροπή, την Οικονοµική και 

Κοινωνική Επιτροπή. Οι επιδόσεις των ενδιαφεροµένων φοιτητών στο πρώ-

το τεστ οδηγούν στην επιλογή των υποψηφίων που επισκέπτεται τις Βρυ-

ξέλλες.   
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Βιβλιογραφία:  
1. ∆. Μάρδας ∆. Από την ΕΟΚ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εκδ. Ζυγός, 

Θεσσαλονίκη 2013. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥ∆ΟΞΟ: 32998330. 

2. Θ. Χυτήρης, Τα Οικονοµικά της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, εκδ. Επίκε-

ντρο, Θεσσαλονίκη 2006. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥ∆ΟΞΟ: 15160. 

� 

Κωδικός µαθήµατος: 12EE02 
Τίτλος µαθήµατος: Ελληνική Οικονοµική Ιστορία 
∆ιδακτικές µονάδες ECTS: 3  

Κατηγορία µαθήµατος: Επιλογής 

Ώρες διδασκαλίας /εβδοµάδα: Θεωρία : 3  

∆ιδάσκουσα: Λ. Αντωνοπούλου  

 

Στόχος µαθήµατος: Η ελληνική οικονοµική ιστορία διδάσκεται ως α-

παραίτητο εργαλείο για την κατανόηση της σηµερινής οικονοµικής πραγµα-

τικότητας της χώρας. Η ανάλυση του παρελθόντος έχει ιδιαίτερη αξία διότι 

µας βοηθάει όχι απλά να συµπληρώσουµε τις γνώσεις µας για την ιστορική 

πορεία της ελληνικής οικονοµίας, αλλά να ερµηνεύσουµε τα σύγχρονα οικο-

νοµικά φαινόµενα και να είµαστε σε θέση να διατυπώσουµε ρεαλιστικές 

λύσεις σε σηµαντικά οικονοµικά προβλήµατα. 

 

Περιεχόµενο µαθήµατος: Η εισαγωγική ενότητα είναι αφιερωµένη στον 

εντοπισµό των ιστορικών φαινοµένων και περιόδων που έπαιξαν διαµορφω-

τικό ρόλο στην φυσιογνωµία της ελληνικής οικονοµίας. Η επόµενη ενότητα 

είναι επικεντρωµένη στα προβλήµατα της πολιτικής εξουσίας και τις σχέσεις 

της µε την οικονοµία. Ειδικότερα, στην ενότητα αυτή εξετάζονται το κράτος 

και η κοινωνία και οικονοµία στην Ελλάδα του 19ου αιώνα. Τα βασικά προ-

βλήµατα της ελληνικής οικονοµίας στον µεσοπόλεµο, µε την αγροτική µε-

ταρρύθµιση και την επίδραση της κρίσης του 1929-32 στην ελληνική οικο-

νοµία αποτελούν τη θεµατολογία της τρίτης ενότητας των παραδόσεων. Τέ-

λος, η οικονοµική και κοινωνική δοµή της µεταπολεµικής Ελλάδος µέχρι τη 

µεταπολίτευση κλείνουν τον κύκλο των παραδόσεων. 

 

Τρόπος διδασκαλίας: ∆ιαλέξεις, φροντιστήρια. Οι παραδόσεις του µα-

θήµατος γίνονται µε τις τεχνικές της ενεργής και συνεργατικής µάθησης που 

δίνει ευκαιρίες στους φοιτητές για ουσιαστική συζήτηση και βαθιά σκέψη 

πάνω στην ύλη της ελληνικής οικονοµικής ιστορίας.  
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Τρόποι αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών: Εξέταση γραπτή στο 

τέλος του εξαµήνου, πρόοδος (ενδιάµεση εξέταση), κατ’ οίκον εργασία, 

προφορική παρουσίαση εργασίας (επιλεκτικά).  

 

Βιβλιογραφία:  
1. M. Mazower, Η Ελλάδα και η Οικονοµική Κρίση του Μεσοπολέµου, 

εκδ. ΜΙΕΤ, Αθήνα 2009. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥ∆ΟΞΟ: 44053.  

� 

Κωδικός µαθήµατος: 12EE03 
Τίτλος µαθήµατος: Οικονοµική των ∆ιακρίσεων 

∆ιδακτικές µονάδες ECTS:3 

Κατηγορία µαθήµατος: Επιλογής 

Ώρες διδασκαλίας /εβδοµάδα: Θεωρία: 3  

∆ιδάσκουσα: Παυλίδου Νέλλη-Ελένη 

 

Στόχος µαθήµατος: Η εξέταση του πολυδιάστατου φαινοµένου των 

διακρίσεων από τη σκοπιά της οικονοµικής επιστήµης µε ιδιαίτερη έµφαση 

στις διακρίσεις φύλου, στις αιτίες που τις προκαλούν και στις επιπτώσεις 

που έχουν στις γυναίκες στην αγορά εργασίας. 
 

Περιεχόµενο µαθήµατος: Εννοιολογικός προσδιορισµός των διακρίσε-

ων. Aιτίες για την ύπαρξη διακρίσεων. Μηχανισµοί παραγωγής και αναπα-

ραγωγής των διακρίσεων. ∆ιάφορες µορφές διακρίσεων. Επιπτώσεις διακρί-

σεων στην αγορά εργασίας: επαγγελµατικές και µισθολογικές διακρίσεις. 

Μέτρηση των διακρίσεων στο πλαίσιο της οικονοµικής των διακρίσεων. 

Εµπειρική ανάλυση των διακρίσεων: εξέταση της ανισότητας τόσο σε µα-

κρο- όσο και σε µικροοικονοµικό επίπεδο της ελληνικής αλλά και της διε-

θνούς αγοράς εργασίας. Ανάλυση των πιο σηµαντικών θεωριών των διακρί-

σεων. Θεσµικό πλαίσιο και πολιτικές για την καταπολέµηση των διακρίσεων 

σε βάρος των γυναικών και την επίτευξη της ισότητας στην αγορά εργασίας. 

 

Τρόπος διδασκαλίας: Παραδόσεις – Συζητήσεις, παρουσιάσεις Power-

Point, Μελέτη περιπτώσεων – Ασκήσεις.  
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Τρόποι αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών: Εξέταση γραπτή στο 

τέλος του εξαµήνου, Εργασία οµαδική +Προφορική Παρουσίαση, Εργασία 

ατοµική + Προφορική παρουσίαση.  
 

Βιβλιογραφία:  
1. Ι. Λιάπη Μήλα, Οι Ανισότητες µεταξύ των Φύλων στην Αγορά Εργασί-

ας: Πρόσφατες εξελίξεις, εκδ. Ι. Σιδέρης, Αθήνα 2010. Κωδικός Βιβλίου 

στον ΕΥ∆ΟΞΟ: 13989. 

2. Margaret Maruani, Γυναίκες, Φύλο, Κοινωνίες, εκδ. Μεταίχµιο, Αθή-

να 2008. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥ∆ΟΞΟ: 24028. 

 
 

ΣΤ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥ∆ΩΝ 

� 

Κωδικός µαθήµατος: 12ΥΣ01 
Τίτλος µαθήµατος: Θεωρίες Οικονοµικής Μεγέθυνσης 
∆ιδακτικές µονάδες ECTS: 6 

Κατηγορία µαθήµατος: Υποχρεωτικό 

Ώρες διδασκαλίας /εβδοµάδα: Θεωρία : 4  

∆ιδάσκουσα: Ε. ∆εσλή  

 

Στόχος µαθήµατος: Το µάθηµα αυτό είναι το δεύτερο µάθηµα της ενό-

τητας ‘Οικονοµική Ανάπτυξη και Μεγέθυνση’ και ο κύριος στόχος είναι η 

παρουσίαση θεωριών και σχετικών υποδειγµάτων οικονοµικής µεγέθυνσης. 

 

Περιεχόµενο µαθήµατος:  

Το µάθηµα οργανώνεται σε τέσσερις ενότητες:  

1η ενότητα (Εισαγωγή): Ορισµός της έννοιας της οικονοµικής µεγέθυνσης 

και σχέση/διάκριση από την έννοια της οικονοµικής ανάπτυξης. ∆ιεθνή 

στοιχεία της οικονοµικής µεγέθυνσης και η ελληνική εµπειρία. 

2η ενότητα: Η κλασσική θεωρία οικονοµικής µεγέθυνσης. Ανασκόπηση 

σύγχρονων θεωριών οικονοµικής µεγέθυνσης. Το µοντέλο οικονοµικής 

µεγέθυνσης των Harrod-Dοmar. 

3η ενότητα: Το νεοκλασσικό µοντέλο οικονοµικής µεγέθυνσης των Solow-

Swan. Επεκτάσεις του νεοκλασσικού µοντέλου οικονοµικής µεγέθυνσης 

των Solow-Swan (ανθρώπινο κεφάλαιο, τεχνολογική πρόοδος, κτλ). Σύ-

γκλιση και γιατί οι ρυθµοί µεγέθυνσης διαφέρουν από χώρα σε χώρα. 
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4η ενότητα: Η νέα (ή ενδογενής) θεωρία οικονοµικής µεγέθυνσης. 

 

Τρόπος διδασκαλίας: ∆ιαλέξεις    
 

Τρόποι αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών: Εξέταση γραπτή στο 

τέλος του εξαµήνου, κατ’ οίκον εργασία.   
 

Βιβλιογραφία:  
1. A. Thirwall, Μεγέθυνση και Ανάπτυξη, εκδ. Παπαζήση, Αθήνα 2013. 

Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥ∆ΟΞΟ: 33133221. 

2. G. Mankiw, L. Ball, Μακροοικονοµική και Χρηµατοπιστωτικό Σύστη-

µα, εκδ. Gutenberg, Αθήνα 2013. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥ∆ΟΞΟ: 

32998856.  

� 

Κωδικός µαθήµατος: 12ΥΣ02 
Τίτλος µαθήµατος: Οικονοµία της Υγείας 
∆ιδακτικές µονάδες ECTS: 6 

Κατηγορία µαθήµατος: Υποχρεωτικό 

Ώρες διδασκαλίας /εβδοµάδα: Θεωρία : 4  

∆ιδάσκων: Α. Αντωνοπούλου  

Ιστοσελίδα µαθήµατος : 

http://web.auth.gr/econ/index.php?rm=1&mn=13&csid=61 

 

Στόχος µαθήµατος: Ο σκοπός του µαθήµατος είναι η εκµάθηση βασι-

κών αρχών της οικονοµίας της υγείας και µια πρώτη εξοικείωση µε ένα 

γνωστικό αντικείµενο χρήσιµο για όσους και όσες επιθυµούν να απασχολη-

θούν στον ευρύτερο τοµέα της υγείας. 

 

Περιεχόµενο µαθήµατος: Στις παραδόσεις του µαθήµατος αυτού εξετά-

ζονται συστηµατικά και διαδοχικά: το αντικείµενο της οικονοµίας της Υγεί-

ας και οι ιδιαιτερότητες του κλάδου˙ η ζήτηση και η προσφορά των αγαθών 

και υπηρεσιών υγείας˙ οι µέθοδοι οικονοµικής αξιολόγησης των προγραµ-

µάτων υγείας ( ανάλυση κόστους, ανάλυση κόστους-αποτελεσµατικότητας, 

ανάλυση κόστους-χρησιµότητας, ανάλυση κόστους-οφέλους)˙ η χρηµατοδό-

τηση των υπηρεσιών υγείας, µε έµφαση στην επίλυση των δυσκολιών που 

παρουσιάζουν τα συστήµατα της κοινωνικής ασφάλισης όσον αφορά την 

κάλυψη των αυξανόµενων δαπανών υγείας, καθώς και στις λύσεις που απαι-
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τούνται για την µεταρρύθµισή τους. Τέλος ένα µεγάλο µέρος των παραδό-

σεων αφιερώνεται στις δηµόσιες πολιτικές υγείας και στη συµβολή τους 

στην οργάνωση των συστηµάτων υγείας και στην ορθολογικοποιησή τους.  

 

Τρόπος διδασκαλίας: ∆ιαλέξεις, φροντιστήρια. Οι παραδόσεις του µα-

θήµατος συµπληρώνονται µε εκπαιδευτικές επισκέψεις σε νοσοκοµεία της 

πόλης όπου παρουσιάζονται από τη διδάσκουσα και από ειδικούς θέµατα 

σχετικά µε την οργάνωση και διοίκηση νοσοκοµείου.    
 

Τρόποι αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών: Εξέταση γραπτή στο 

τέλος του εξαµήνου, πρόοδος (ενδιάµεση εξέταση), κατ’ οίκον εργασία, 

προφορική παρουσίαση εργασίας.  
 

Βιβλιογραφία:  
1. Λ. Αντωνοπούλου, Οικονοµία της Υγείας, εκδ. Gutenberg, Αθήνα 

2014. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥ∆ΟΞΟ:  22769805.   

2. Λ. Αντωνοπούλου, ∆απάνες και Πολιτικές Υγείας στην Ευρώπη, εκδ. 

Ζυγός, Θεσσαλονίκη 2010. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥ∆ΟΞΟ:  1693.  

� 

Κωδικός µαθήµατος: 12YΣ03 
Τίτλος µαθήµατος: Ειδικά Θέµατα Μακροοικονοµίας 
∆ιδακτικές µονάδες ECTS: 6 

Κατηγορία µαθήµατος: Υποχρεωτικό  

Ώρες διδασκαλίας /εβδοµάδα: Θεωρία : 4  

∆ιδάσκοντες: Μ. Σιδηρόπουλος, Ν. Βαρσακέλης, Α. Μουζά 

 

Στόχος µαθήµατος: Η παροχή γνώσεων στο αντικείµενο της µακροικο-

νοµικής θεωρίας και πολιτικής στο ενδιάµεσο (intermediate) επίπεδο. Η 

γνωριµία των φοιτητών µε την αγορά εργασίας και τον εξωτερικό τοµέα της 

οικονοµίας και η διερεύνηση των αλληλεπιδράσεων µε τις άλλες αγορές. Η 

ανάλυση των επιπτώσεων της χρηµατοδότησης του ελλείµµατος του κρατι-

κού προϋπολογισµού στην οικονοµία.   

 

Περιεχόµενο µαθήµατος:  
- Η αγορά εργασίας 

- Το µαθηµατικό υπόδειγµα συνολικής ζήτησης-συνολικής προσφο-

ράς 
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- Ανάλυση ευστάθειας και εξαγωγή πολλαπλασιαστών 

- Μακροικονοµική Ισορροπία σε ανοικτή οικονοµία 

- Χρηµατοδότηση ελλείµµατος του κρατικού προϋπολογισµού 

- O ρόλος των προσδοκιών στην αποτελεσµατικότητα της οικονοµι-

κής πολιτικής 

 

Τρόπος διδασκαλίας: ∆ιαλέξεις    
 

Τρόποι αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών: Εξέταση γραπτή στο 

τέλος του εξαµήνου, πρόοδοι.   

 

Βιβλιογραφία:  

1.  William Scarth, Μακροοικονοµική, εκδ. Κριτική, Αθήνα 2004. Κωδι-

κός Βιβλίου στον ΕΥ∆ΟΞΟ: 11654.  

� 

Κωδικός µαθήµατος: 12ΥΣ04 
Τίτλος µαθήµατος: Οικονοµική του Χώρου 
∆ιδακτικές µονάδες ECTS: 6 

Κατηγορία µαθήµατος: Υποχρεωτικό 

Ώρες διδασκαλίας /εβδοµάδα: Θεωρία: 4 

∆ιδάσκουσα: Σ. Κωστοπούλου  

 

Στόχος µαθήµατος: Στόχος του µαθήµατος είναι να προσφέρει 

στους/τις φοιτητές/τριες τη θεωρητική και εµπειρική κατανόηση της λει-

τουργίας της οικονοµίας στο χώρο, της επίδρασης του χώρου στην οικονο-

µική συµπεριφορά και τις αποφάσεις των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών 

καθώς και των επιπτώσεων των οικονοµικών σχέσεων και δυναµικών στo 

χώρο.  

Περιεχόµενο µαθήµατος: Χωρική διάσταση των οικονοµικών δραστη-

ριοτήτων. Βασικές έννοιες για το χώρο, επίδραση του χώρου στην οικονοµι-

κή συµπεριφορά. Θεωρίες του τόπου εγκατάστασης της γεωργικής παραγω-

γής και της βιοµηχανίας.. Μεταφορικά δίκτυα, κόστος µεταφοράς, κόστος 

παραγωγής, έσοδα και τόπος εγκατάστασης των βιοµηχανικών επιχειρήσε-

ων. Χωροθετικά πρότυπα εγκατάστασης των µεγάλων επιχειρήσεων µε πο-

λυπεριφερειακή και πολυεθνική δραστηριότητα. Θεωρίες χωροθέτησης του 

τριτογενούς τοµέα. Η πρακτική του τόπου εγκατάστασης επιχειρήσεων και 

υπηρεσιών. Χώρος και νέες τεχνολογίες. Χωρική υπόσταση των πόρων: 

Πληθυσµός, φυσικά διαθέσιµα, ενέργεια, οικολογία. Ανάπτυξη και κατανο-
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µή των πόλεων στο χώρο. ∆ιαδικασία αστικοποίησης. Οργάνωση του δικτύ-

ου των οικισµών. Θεωρία των κεντρικών τόπων. Πρότυπα κατανοµής των 

πόλεων κατά µέγεθος πληθυσµού. Χωροταξική διάρθρωση των πόλεων: 

Θεωρίες χρήσης αστικού εδάφους. Μοντέλα εσωτερικής οργάνωσης της 

πόλης. Εισαγωγή στα Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών (ΓΣΠ). 

 
Τρόπος διδασκαλίας: ∆ιαλέξεις, φροντιστήρια .    

 
Τρόποι αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών: Εξέταση γραπτή στο 

τέλος του εξαµήνου, προφορική παρουσίαση εργασίας.  

 

Βιβλιογραφία:  
1. Λ. Λαµπριανίδης, Οικονοµική Γεωγραφία. εκδ. Σ. Πατάκης, Αθήνα 

2012. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥ∆ΟΞΟ:  22767841. 

2. Η. Κουρλιούρος, ∆ιαδροµές στις Θεωρίες του Χώρου, εκδ. Προπο-

µπός, Αθήνα 2011. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥ∆ΟΞΟ:  12866348. 

� 

Κωδικός µαθήµατος: 12ΕΣ01  
 Τίτλος µαθήµατος: Γεωργική Οικονοµική  
∆ιδακτικές µονάδες ECTS: 3 

Κατηγορία µαθήµατος: Επιλογής 

Ώρες διδασκαλίας /εβδοµάδα: Θεωρία : 3 

∆ιδάσκων: Π. Φουσέκης 

Ιστοσελίδα µαθήµατος: 

https://elearning.auth.gr/course/view.php?id=5351 

 

Στόχος µαθήµατος: Η ανάλυση των προβληµάτων του γεωργικού τοµέα 

και των πολιτικών που εφαρµόζονται σε αυτόν από τη σκοπιά της Οικο-

νοµικής Θεωρίας. 

 

Περιεχόµενο µαθήµατος:  Ειδικά χαρακτηριστικά του γεωργικού τοµέα 

και οι επιπτώσεις τους στην παραγωγικότητα και το εισόδηµα των απα-

σχολούµενων. Εντατικό και εκτατικό όριο παραγωγής, έγγεια πρόσοδος 

και διαφορική έγγεια πρόσοδος. Γεωργική Πολιτική και κριτήρια αξιολό-

γησης της. Η Κοινή Γεωργική Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης . ∆ιε-

θνές Εµπόριο των γεωργικών προϊόντων.  
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Τρόπος διδασκαλίας: ∆ιαλέξεις.  

 

Τρόποι αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών: Εξέταση γραπτή στο 

τέλος του εξαµήνου.  

 

Βιβλιογραφία:  

1. Θ. Λιανός, ∆.∆αµιανός, Γ.Μέργος, Μ. Ντεµούσης, Σ. Κατρανίδης, 

Αγροτική Οικονοµική, εκδ. Ε. Μπένου, Αθήνα 2009. Κωδικός Βιβλίου 

στον ΕΥ∆ΟΞΟ: 2303.  

2. B. Norwood, J. Lusk, Mάρκετινγκ και Τιµές Αγροτικών Προϊόντων, 

εκδ. Broken Hill Publishers Ltd., Αθήνα 2012.  Κωδικός Βιβλίου στον 

ΕΥ∆ΟΞΟ: 22767610.  

� 

Κωδικός µαθήµατος: 12ΕΣ02 
Τίτλος µαθήµατος: ∆ηµόσια Οικονοµική ΙΙ 
∆ιδακτικές µονάδες ECTS: 3 

Κατηγορία µαθήµατος: Επιλογής 

Ώρες διδασκαλίας /εβδοµάδα: Θεωρία : 3 

∆ιδάσκων: Σ.Μ. Παλαιολόγου  

Ιστοσελίδα µαθήµατος: https://blackboard.lib.auth.gr 

 

Στόχος µαθήµατος: Στο µάθηµα αυτό παρουσιάζονται τα κύρια δηµοσιο-

νοµικά µέσα δράσης του Κράτους µε έµφαση στα δηµόσια έσοδα και τις 

επιπτώσεις τους. Φορολογία και οικονοµική αποτελεσµατικότητα. Επίπτωση 

των φόρων. Φορολογία και κοινωνική δικαιοσύνη. 

 

Περιεχόµενο µαθήµατος: Αναλύονται οι θεωρίες φόρων - Οι επιδράσεις 

των φόρων στη διανοµή του εισοδήµατος και την κοινωνική ευηµερία – µε-

τακύλιση φόρων – Φόρος εισοδήµατος φυσικών προσώπων - Φόρος εισοδή-

µατος νοµικών προσώπων – Φόροι κατανάλωσης. 

 

Τρόπος διδασκαλίας: ∆ιαλέξεις.    
 

Τρόποι αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών: Γραπτή εξέταση στο τέ-

λος του εξαµήνου. 
 

Βιβλιογραφία:  
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1. H. S. Rosen, T. Gayer, Β. Ράπανος,, Γ. Καπλάνογλου, ∆ηµόσια Οικο-

νοµική, εκδ. Κριτική, Αθήνα 2011. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥ∆ΟΞΟ:  

7648536. 

2. J. Stiglitz, Οικονοµική του ∆ηµοσίου Τοµέα, εκδ. Κριτική, Αθήνα, 

1992. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥ∆ΟΞΟ:  11727. 

� 

Κωδικός µαθήµατος: 12ΕΣ03  
Τίτλος µαθήµατος: Ειδικά Θέµατα Πολιτικής Οικονοµίας (δεν διδά-

σκεται στο τρέχον ακαδηµαϊκό έτος)  
∆ιδακτικές µονάδες ECTS: 3 

Κατηγορία µαθήµατος: Επιλογής 

Ώρες διδασκαλίας /εβδοµάδα: Θεωρία : 3  

∆ιδάσκουσες: Π. Τσαλίκη, Στ. Κωστοπούλου 

 

Στόχος µαθήµατος: Στόχος του µαθήµατος είναι να εκθέσει τους φοιτητές 

σε εναλλακτικές οικονοµικές θεωρίες-προσεγγίσεις οι οποίες διαπραγµατεύ-

ονται οικονοµικά προβλήµατα συνυφασµένα µε τη λειτουργία του σύγχρο-

νου τρόπου παραγωγής. Έτσι στο µάθηµα αυτό ο/η φοιτητής/τρια θα έρθει 

σε επαφή µε σύγχρονα θέµατα οικονοµικής ανάλυσης όπως θεωρία χρήµα-

τος, διανοµή εισοδήµατος, εµπόριο, µεταβιβάσεις αξιών, ανεργία, από-

ειδίκευση, θεωρίες ρύθµισης  κ.ά. ειδοµένα µέσα από το πρίσµα της πολιτι-

κής οικονοµίας.   
 

Περιεχόµενο µαθήµατος:  
Ενότητα 1:  Αγορά εργασίας (ανεργία, από-ειδίκευση, ανθρώπινο κεφάλαιο) 

Ενότητα 2:  ∆ιανοµή εισοδήµατος 

Ενότητα 3:  ∆ιεθνείς οικονοµικές σχέσεις, οικονοµικά της σύγκλισης, µετα-

βιβάσεις αξιών 

Ενότητα 4:  Θεωρίες χρήµατος 

 

Τρόπος διδασκαλίας: ∆ιαλέξεις 

 

Τρόποι αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών:  
Πρόοδος (ενδιάµεση εξέταση) και κατ’ οίκον εργασία. 

 
Βιβλιογραφία:  
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1. Α. Μανιάτης, Π. Τσαλίκη, Λ. Τσουλφίδης, Ζητήµατα Πολιτικής Οικονο-

µίας, Η περίπτωση της Ελλάδας, εκδ. Εξάντας, Αθήνα 1999. Κωδικός Βιβλί-

ου στον ΕΥ∆ΟΞΟ: 75710.  

2. Π. Τσαλίκη, Λ. Τσουλφίδης, ∆οκίµια της Πολιτικής Οικονοµίας, εκδ. Τζιόλα, 

Θεσσαλονίκη 2014. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥ∆ΟΞΟ:  41960044.  

 

� 

Κωδικός µαθήµατος: 12ΕΣ04 
Τίτλος µαθήµατος: Εφαρµοσµένη Στατιστική Ερευνα 
∆ιδακτικές µονάδες ECTS: 3 

Κατηγορία µαθήµατος: Επιλογής 

Ώρες διδασκαλίας /εβδοµάδα: Θεωρία : 1½, Εργαστήριο : 1½ 

∆ιδάσκων: Χρ. Εµµανουηλίδης  

Ιστοσελίδα µαθήµατος: 

users.auth.gr/cemman/Greek_html/AppStats/AppStats.htm 

 

Στόχος µαθήµατος: Η µετάβαση από την εισαγωγική στατιστική του 

πρώτου έτους σε πιο προχωρηµένες στατιστικές τεχνικές για οικονοµολό-

γους. Η εξοικείωση µε τη χρήση στατιστικού λογισµικού για την ανάλυση 

δεδοµένων. 

 

Περιεχόµενο µαθήµατος: Εισαγωγή στην µεθοδολογία συλλογής δεδο-

µένων. Εισαγωγή στο στατιστικό πρόγραµµα SPSS. Στατιστικές τεχνικές 

ανάλυσης µιας µεταβλητής: περιγραφική ανάλυση, έλεγχοι υποθέσεων σε 

ένα δείγµα. Στατιστικές τεχνικές ανάλυσης δύο µεταβλητών: περιγραφική 

ανάλυση, σύγκριση δύο ή περισσότερων δειγµάτων της ίδιας µεταβλητής, 

σχέση ανάµεσα σε δύο µεταβλητές στο ίδιο δείγµα, έλεγχοι υποθέσεων. 

Στατιστικά υποδείγµατα για τη σχέση µιας εξαρτηµένης µε µια ή περισσότε-

ρες επεξηγηµατικές µεταβλητές: ανάλυση διακύµανσης, υποδείγµατα παλιν-

δρόµησης για συνεχείς και διακριτές ποσοτικές µεταβλητές, υποδείγµατα 

Logit και Probit για ποιοτικές µεταβλητές. 

 

Τρόπος διδασκαλίας: ∆ιαλέξεις, εργαστήρια.    
 

Τρόποι αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών: Εξέταση γραπτή στο 

τέλος του εξαµήνου, κατ’ οίκον εργασία, εργαστήριο ή πρακτικές ασκήσεις.  
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Βιβλιογραφία:  
1. M.J. Norusis, Οδηγός Ανάλυσης ∆εδοµένων µε το IBM SPSS 19, εκδ. 

Κλειδάριθµος, Αθήνα 2011. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥ∆ΟΞΟ: 

12534708.  

2. D. Howitt, D. Cramer, Στατιστική µε το SPSS 16, εκδ. Κλειδάριθµος, 

Αθήνα 2010. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥ∆ΟΞΟ: 13877.  

3. Μ. Συµεωνάκη, Στατιστική Ανάλυση Κοινωνικών ∆εδοµένων µε το 

SPSS 15.0, εκδ. Σοφία, Θεσσαλονίκη 2008. Κωδικός Βιβλίου στον 

ΕΥ∆ΟΞΟ: 1085.  

� 

Κωδικός µαθήµατος: 12ΕΣ05 
 Τίτλος µαθήµατος: Οικονοµικά των Προµηθειών του ∆ηµοσίου (δεν 
θα διδαχθεί στο τρέχον ακαδηµαϊκό έτος) 
∆ιδακτικές µονάδες ECTS: 3 

Κατηγορία µαθήµατος: Επιλογής 

Ώρες διδασκαλίας /εβδοµάδα: Θεωρία : 3 

∆ιδάσκων: ∆. Μάρδας 

Στόχος µαθήµατος: Να µάθουν οι ενδιαφερόµενοι τους κανόνες που ι-

σχύουν σε κοινοτικό επίπεδο και αναφέρονται στις κρατικές προµήθειες α-

γαθών και υπηρεσιών και να µάθουν να συµπληρώνουν χωρίς λάθη, ένα 

ντοσιέ µε σκοπό την κατάθεση µιας προσφοράς στο πλαίσιο των προβλεπό-

µενων διαδικασιών. Η απόκτηση εξειδικευµένων θεωρητικών και πρακτικών 

γνώσεων σε  θέµατα που αφορούν στις κρατικές προµήθειες (Συµβάσεις του 

∆ηµοσίου). Παρουσίαση των εννοιών και διαδικασιών, που σχετίζονται µε 

διαγωνισµούς οι οποίοι διέπονται από το κοινοτικό δίκαιο και αποτελούν 

πλέον εθνική πρακτική. Αναλυτική παρουσίαση του τρόπου µε τον οποίον οι 

ενδιαφερόµενοι πρέπει να διαβάζουν µια διακήρυξη και να ετοιµάζουν µια 

προσφορά.   

 

 Περιεχόµενο µαθήµατος: 

Συµβάσεις και προµήθειες του ∆ηµοσίου 

∆ηµοπρασίες και  πολιτικές υπέρ των εγχωρίων προϊόντων 

Προµήθειες του ∆ηµοσίου και κοινοί κανόνες στην ΕΕ και τον ΠΟΕ 

Κοινοτικό ∆ίκαιο και βάσεις δεδοµένων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο 

∆ιακηρύξεις και προετοιµασία ενός ντοσιέ προσφοράς σε διαγωνισµό      
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Τρόπος διδασκαλίας: ∆ιαλέξεις    
 

Τρόποι αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών: Γραπτές εξετάσεις 

και πριµοδοτική γραπτή εργασία αν το επιθυµεί ο ενδιαφερόµενος  

 

Βιβλιογραφία:  
1. ∆. Μάρδας, Τα Οικονοµικά των Προµηθειών του ∆ηµοσίου, εκδ. Ζυ-

γός, Θεσσαλονίκη 2006, Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥ∆ΟΞΟ: 1748.  

2. Ε. Κουτούπα, ∆ηµόσιες Συµβάσεις και Κοινοτικό ∆ίκαιο, εκδ. Σάκ-

κουλας, Θεσσαλονίκη 1995. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥ∆ΟΞΟ: 100894.  

� 

Κωδικός µαθήµατος: 12ΕΣ06 

Τίτλος µαθήµατος: Θεωρία Παιγνίων  
∆ιδακτικές µονάδες ECTS: 3 

Κατηγορία µαθήµατος: Ειδικής Επιλογής  

Ώρες διδασκαλίας /εβδοµάδα: Θεωρία : 3  

∆ιδάσκων: Π. Φουσέκης 

Ιστοσελίδα µαθήµατος:  

https://elearning.auth.gr/course/view.php?id=5352 

 

Στόχος µαθήµατος: Να εισαγάγει τους φοιτητές στις έννοιες της Θεω-

ρίας Παιγνίων καθώς και στους τρόπους που µπορούν να χρησιµοποιηθούν 

αυτές στη κατανόηση και επίλυση προβληµάτων που εµφανίζονται στις οι-

κονοµικές, κοινωνικές και πολιτικές επιστήµες.  

 

Περιεχόµενο µαθήµατος: Στατικά παίγνια τέλειας πληροφόρησης. Ι-

σορροπία Nash σε αµιγείς και µικτές στρατηγικές. ∆υναµικά παίγνια τέλειας 

και ατελούς πληροφόρησης. Ισορροπία τέλεια κατά υποπαίγνιο. Παίγνια 

πεπερασµένου και µη-πεπερασµένου αριθµού επαναλήψεων. Αξιωµατική 

θεωρία διαπραγµατεύσεων του Nash. 
 
Τρόπος διδασκαλίας: ∆ιαλέξεις, Εφαρµογές - Ασκήσεις  
 
Τρόποι αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών: Εξέταση γραπτή στο 

τέλος του εξαµήνου.    
 
Βιβλιογραφία:  
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1. Μ. J. Osborne, Εισαγωγή στη Θεωρία Παιγνίων, εκδ. Κλειδάριθµος, 

Αθήνα 2010. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥ∆ΟΞΟ: 35241. 

2. R. Gibbons, Εισαγωγή στη Θεωρία Παιγνίων, εκδ. Gutenberg, Αθήνα 

2009. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥ∆ΟΞΟ: 31325.  

 

 
Ζ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥ∆ΩΝ 

� 

Κωδικός µαθήµατος: 12YZ06 
Τίτλος µαθήµατος: ∆ιεθνής Μακροοικονοµική 
∆ιδακτικές µονάδες ECTS: 6 

Κατηγορία µαθήµατος: Υποχρεωτικό 

Ώρες διδασκαλίας /εβδοµάδα: Θεωρία : 4 

∆ιδάσκων: Μ. Σιδηρόπουλος, Γ. Ζαρωτιάδης, Α. Μουζά 

 

Στόχος µαθήµατος: Παρουσία και ανάλυση των θεωριών για την ερµη-

νεία των µακροοικονοµικών και νοµισµατικών σχέσεων. 

 

Περιεχόµενο: Ι. Το ισοζύγιο εξωτερικών συναλλαγών (ΙΕΣ) και η αγορά 

συναλλάγµατος. Το ΙΕΣ στα πλαίσια της µακροοικονοµικής λογιστικής. ΙΙ. 

Η θεωρία εξισορρόπησης του ΙΕΣ. Συναλλαγµατική ισοτιµία και ΙΕΣ. Συ-

ναλλαγµατικές ισοτιµίες και τιµές. Εθνικό εισόδηµα και ΙΕΣ. Η µονεταρι-

στική θεωρία του ΙΕΣ. Η θεωρία χαρτοφυλακίου του ισοζυγίου πληρωµών. 

ΙΙΙ. Η αποτελεσµατικότητα των οικονοµικών πολιτικών σε υποδείγµατα µι-

κρής ανοικτής οικονοµίας (Mundel – Fleming) και υποδείγµατα “δύο χω-

ρών” σε καθεστώς σταθερών και κυµαινόµενων ισοτιµιών. ΙV. Το ΙΕΣ και 

το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Σύστηµα (∆ΝΣ). Νοµισµατικά Συστήµατα και εξι-

σορρόπηση του ισοζυγίου πληρωµών: Εννοιολογικές διευκρινίσεις και οριο-

θέτηση του προβλήµατος. Νοµισµατικά Συστήµατα στην περίοδο µέχρι το 

1944. Bretton Woods και το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Σύστηµα. 

 

Τρόπος διδασκαλίας: ∆ιαλέξεις.    
 
Τρόποι αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών: Εξέταση γραπτή στο 

τέλος του εξαµήνου.     
 
Βιβλιογραφία: 
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1. Ι. Λεβεντάκης, ∆ιεθνής Μακροοικονοµική και Χρηµατοοικονοµική, 

εκδ. Σταµούλη, Αθήνα 2003. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥ∆ΟΞΟ: 22709. 

2. Ε. Βλαχάνη, Σ. Καλυβίτης, ∆ιεθνής Νοµισµατική και Μακροοικονοµι-

κή Ανοικτής Οικονοµίας, εκδ. Gutenberg, Αθήνα 2011. Κωδικός Βιβλίου 

στον ΕΥ∆ΟΞΟ: 12578767. 

� 

Κωδικός µαθήµατος: 12YZ05 
Τίτλος µαθήµατος: Ιστορία Οικονοµικών Θεωριών 
∆ιδακτικές µονάδες ECTS: 6 

Κατηγορία µαθήµατος: Υποχρεωτικό 

Ώρες διδασκαλίας /εβδοµάδα: Θεωρία : 4   

∆ιδάσκουσα: Π. Τσαλίκη  

 

Στόχος µαθήµατος: Οι φοιτητές να αντιληφθούν και να κατανοήσουν 

ότι η οικονοµική επιστήµη, ως κατά βάση κοινωνική επιστήµη, είναι άρρη-

κτα δεµένη µε τις κοινωνικοπολιτικές αναζητήσεις της εποχής που διαµορ-

φώθηκαν οι διάφορες προτάσεις οικονοµικής θεωρίας και πολιτικής.  

 

Περιεχόµενο µαθήµατος: Οι Απαρχές της Οικονοµικής Θεωρίας . Ο 

Πλούτος των Εθνών του Adam Smith. Οι Αρχές της Πολιτικής Οικονοµίας 

του Ricardo. Το Κεφάλαιο του Marx. H ∆οµή της Κλασικής και Νεοκλασι-

κής Θεωρίας. Μεταξύ Ανταγωνισµού και Μονοπωλίου. Γενική Θεωρία του 

Keynes. Σύγχρονα Ρεύµατα της Οικονοµικής Σκέψης. Ιστορία Οικονοµικής 

Θεωρίας και Πολιτικής: Σύνοψη, Αξιολόγηση και Νέα Κατεύθυνση. 

 

Τρόπος διδασκαλίας: ∆ιαλέξεις.    
 
Τρόποι αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών: Εξέταση γραπτή στο 

τέλος του εξαµήνου, κατ’ οίκον εργασία, προφορική παρουσίαση εργασίας.  
 
Βιβλιογραφία:  
1. Λ. Τσουλφίδης, Ιστορία Οικονοµικής Θεωρίας και Πολιτικής, εκδ. 

Πανεπιστηµίου Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη 2008. Κωδικός Βιβλίου στον 

ΕΥ∆ΟΞΟ: 4619.  

2. R. Heilbroner, Οι Φιλόσοφοι του Οικονοµικού Κόσµου, εκδ. Κριτική, 

Αθήνα 2000. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥ∆ΟΞΟ: 11718.  
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� 

Κωδικός µαθήµατος: 12ΥZ07 
Τίτλος µαθήµατος: Περιφερειακή Οικονοµική Ανάπτυξη Ι 
∆ιδακτικές µονάδες ECTS: 6 

Κατηγορία µαθήµατος: Υποχρεωτικό 

Ώρες διδασκαλίας /εβδοµάδα: Θεωρία : 4  

∆ιδάσκουσα: Στ. Κωστοπούλου   

 

Στόχος µαθήµατος: Στόχος του µαθήµατος είναι η εισαγωγή των φοιτη-

τών/τριών στις βασικές έννοιες και µεθόδους της περιφερειακής ανάλυσης, 

η κατανόηση των αιτίων δηµιουργίας και των λόγων αντιµετώπισης του πε-

ριφερειακού προβλήµατος και η εξοικείωση µε τις κύριες θεωρίες περιφε-

ρειακής οικονοµικής ανάπτυξης. 

Περιεχόµενο µαθήµατος: Βασικές έννοιες και περιεχόµενο της περιφε-

ρειακής οικονοµικής ανάπτυξης. Η οικονοµική περιφέρεια: έννοια, χαρα-

κτηριστικά, σχέση µε τον οικονοµικό χώρο. Συστήµατα ταξινόµησης των 

περιφερειών. Ταξινόµηση του Boudeville: οµοιογενής, πολική, περιφέρεια 

προγραµµατισµού. Ταξινόµηση βάσει του βαθµού ανάπτυξης. Μορφές, αί-

τια και λόγοι αντιµετώπισης του περιφερειακού προβλήµατος. Οικονοµίες 

χωρικής συγκέντρωσης. ∆ιάχυση των τεχνολογικών καινοτοµιών στο χώρο. 

∆ιαπεριφερειακή κίνηση κεφαλαίου, εργατικού δυναµικού, διαπεριφερειακό 

εµπόριο. Θεωρίες περιφερειακής ανάπτυξης: κλασικές, νεοκλασικές, κεϋν-

σιανές, θεωρία της «σωρευτικής αιτιότητας» του Myrdal, θεωρία των «πό-

λων ανάπτυξης» του Perroux. Βασικές µέθοδοι και τεχνικές περιφερειακής 

ανάλυσης. Συγκέντρωση, ανάλυση, ταξινόµηση περιφερειακών δεδοµένων. 

Μέθοδοι οριοθέτησης οµοιογενών, πολικών και περιφερειών προγραµµατι-

σµού. Μέτρηση περιφερειακών ανισοτήτων. Συντελεστές συµµετοχής, ε-

γκατάστασης, περιφερειακής ειδίκευσης. Μέθοδος εισροών-εκροών, περι-

φερειακός πολλαπλασιαστής. Ανάλυση απόκλισης-συµµετοχής. Ανάλυση 

Πλεονεκτηµάτων, Αδυναµιών, Ευκαιριών και Απειλών (S.W.O.T. Analysis).  

 

Τρόπος διδασκαλίας: ∆ιαλέξεις, Φροντιστήρια    
 
Τρόποι αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών: Εξέταση γραπτή στο 

τέλος του εξαµήνου, κατ’ οίκον εργασία.   
 

Βιβλιογραφία:  
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1. Σ. Πολύζος, Περιφερειακή Ανάπτυξη, εκδ. Κριτική, Αθήνα 2011. Κω-

δικός Βιβλίου στον ΕΥ∆ΟΞΟ: 7648530. 

2. Αθ. Παπαδασκαλόπουλος, Πρότυπα και Πολιτικές Περιφερειακής Α-

νάπτυξης, εκδ. ∆ιόνικος, Αθήνα 2009. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥ∆ΟΞΟ: 

309. 

� 

Κωδικός µαθήµατος: 12YZ08 
Τίτλος µαθήµατος: Βιοµηχανική Οργάνωση και Πολιτική 
∆ιδακτικές µονάδες ECTS: 6 

Κατηγορία µαθήµατος: Υποχρεωτικό 

Ώρες διδασκαλίας /εβδοµάδα: Θεωρία : 4  

∆ιδάσκων: Κ. Παπαδόπουλος   

 

Στόχος µαθήµατος: Μετά το πέρας του εξαµήνου, ο/η φοιτήτης/ρια θα 

πρέπει να έχει κατανοήσει και να είναι σε θέση να αναλύει χρησιµοποιώντας 

τις έννοιες και τα υποδείγµατα της βιοµηχανικής οργάνωσης: 

• Τα ολιγοπωλιακά υποδείγµατα 

• Τις κάθετες σχέσεις µεταξύ των επιχειρήσεων (προµηθευτής – λιανοπωλη-

τής) 

• Τη στρατηγική της διαφοροποίησης των προϊόντων  

• Τον ανταγωνισµό των επιχειρήσεων στο πεδίο της διαφήµισης 

• Τις στρατηγικές που χρησιµοποιούν οι επιχειρήσεις για να διατηρήσουν ή 

να ενισχύσουν τη δύναµη αγοράς τους αποτρέποντας την είσοδο άλλων επι-

χειρήσεων στον κλάδο 

• Την πολιτική ανταγωνισµού 

 

Περιεχόµενο µαθήµατος:  
Το µάθηµα είναι εισαγωγικό στη Βιοµηχανική Οργάνωση. Το αντικείµενο 

το µαθήµατος είναι οι αγορές ή οι κλάδοι όπου δραστηριοποιούνται οι επι-

χειρήσεις. Στόχος µας είναι να εξηγήσουµε την διάρθρωση των αγο-

ρών/κλάδων όπως αυτή διαµορφώνεται από τη στρατηγική συµπεριφορά 

των επιχειρήσεων. Οι σχέσεις των επιχειρήσεων µεταξύ τους, η τιµολογιακή 

συµπεριφορά καθώς και άλλες στρατηγικές όπως π.χ. η διαφοροποίηση του 

προϊόντος και το επίπεδο διαφηµιστικής δαπάνης ορίζουν τον βαθµό του 

ανταγωνισµού και τη µορφή της αγοράς. Στα πλαίσια του µαθήµατος θα 

πραγµατευτούµε θέµατα όπως: µορφές ολιγοπωλίου, συµπαιγνία (καρτέλ) 

και διάκριση τιµών, συγκέντρωση και δύναµη αγοράς, µέτρηση δύναµης 

αγοράς, κάθετες σχέσεις, διαφοροποίηση προϊόντος, διαφήµιση, πολιτική 

ανταγωνισµού.  
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Τρόπος διδασκαλίας: ∆ιαλέξεις., φροντιστήριο, εργασία   
 
Τρόποι αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών: Εξέταση γραπτή στο 

τέλος του εξαµήνου, εργασία.   
 

Βιβλιογραφία:  
1. Ι. Κατσουλάκος, Θεωρία Βιοµηχανικής Οργάνωσης, εκδ. Gutenberg, Α-

θήνα 2015. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥ∆ΟΞΟ: 41959109. 

2. Cabral Luis, Βιοµηχανική Οργάνωση, εκδ. Κριτική, Αθήνα 2003. Κωδικός 

Βιβλίου στον ΕΥ∆ΟΞΟ: 11479 

3. Π. Φώτης, Βιοµηχανική Οργάνωση και Πολιτική Aνταγωνισµού, εκδ. Προ-

ποµπός, Αθήνα 2013.  Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥ∆ΟΞΟ: 32998986. 

 

� 

Κωδικός µαθήµατος: 12EZ08 
Τίτλος µαθήµατος: Σεµινάριο Οικονοµικής Έρευνας (δεν θα διδαχθεί 

στο τρέχον ακαδηµαϊκό έτος) 
∆ιδακτικές µονάδες ECTS: 3 

Κατηγορία µαθήµατος: Επιλογής 

Ώρες διδασκαλίας /εβδοµάδα: Θεωρία : 3  

∆ιδάσκων: Κ. Παπαδόπουλος 

Στόχος µαθήµατος: Απόκτηση εξειδικευµένης γνώσης και εξοικείωση µε 

την έρευνα σε µία συγκεκριµένη ερευνητική περιοχή στα οικονοµικά. Μετά 

το πέρας του εξαµήνου ο φοιτητής/η φοιτήτρια θα πρέπει να είναι σε θέση 

να παραδώσει και να παρουσιάσει µια οµαδική ερευνητική εργασία. 

 

Περιεχόµενο µαθήµατος: Σκοπός του µαθήµατος είναι οι τελειόφοιτοι 

φοιτητές να εµβαθύνουν και να εξειδικεύσουν τις γνώσεις τους σε ένα συ-

γκεκριµένο ερευνητικό πρόβληµα στα οικονοµικά. Συγκεκριµένα οι φοιτη-

τές χωρίζονται σε οµάδες και επιλέγουν από έναν κατάλογο θεµάτων, εκείνο 

που τους ενδιαφέρει. Αφού επιλέξουν το θέµα, ασχολούνται µε την επισκό-

πηση της σχετικής βιβλιογραφίας και ύστερα επικεντρώνονται σε ένα ή δύο 

οικονοµικά υποδείγµατα τα οποία θα πρέπει να τα µελετήσουν σε βάθος, να 

τα παρουσιάσουν και να τα συζητήσουν στην τάξη. Κατά τη διάρκεια του 

εξαµήνου παραδίδουν εργασία η οποία περιλαµβάνει την επισκόπηση της 
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βιβλιογραφίας, την αναλυτική παρουσίαση των οικονοµικών υποδειγµάτων 

και την πρωτότυπη ερευνητική συνεισφορά των φοιτητών.  
 

Τρόπος διδασκαλίας: ∆ιαλέξεις, φροντιστήριο, εργασία.    
 
Τρόποι αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών: Οµαδική εργασία. 

 

Βιβλιογραφία:  
Στη αρχή του εξαµήνου οι φοιτητές λαµβάνουν τον κατάλογο των ερευνητι-

κών θεµάτων µε ενδεικτική βιβλιογραφία για κάθε ένα θέµα. Οι φοιτητές 

και οι φοιτήτριες θα πρέπει να την εµπλουτίσουν, αξιολογώντας την σπου-

δαιότητα και απήχηση των άρθρων σύµφωνα µε ευρέως αποδεκτά κριτήρια.  

� 

Κωδικός µαθήµατος: 12ΕΖ07 
Τίτλος µαθήµατος: Ειδικά Θέµατα Οικονοµικής Πληροφορικής (δεν 

θα διδαχθεί στο τρέχον ακαδηµαϊκό έτος) 
 

∆ιδακτικές µονάδες ECTS: 3 

Κατηγορία µαθήµατος: Επιλογής 

Ώρες διδασκαλίας /εβδοµάδα: Θεωρία : 3  

∆ιδάσκων: Θ. Τσαδήρας 

Ιστοσελίδα µαθήµατος : 

https://elearning.auth.gr/course/view.php?id=5335 

 

Στόχος µαθήµατος: Στόχος του µαθήµατος είναι η εξοικείωση των 

φοιτητών/τριών α) µε ευφυείς τεχνικές και µεθοδολογίες Πληροφορι-

κής για την ανάλυση και επεξεργασία Οικονοµικών δεδοµένων και β)  

µε το προγραµµατισµό Ηλεκτρονικών Υπολογιστών για την επίλυση 

προβληµάτων οικονοµικής φύσεως και την ανάπτυξη σχετικών εφαρ-

µογών. 

 

Περιεχόµενο µαθήµατος: Στα πλαίσια του µαθήµατος οι φοιτητές/τριές 

θα µελετήσουν τα παρακάτω θέµατα:  Ευφυείς Τεχνικές Επεξεργασί-

ας Οικονοµικών ∆εδοµένων, Εξόρυξη Πληροφορίας από Οικονοµικά 

∆εδοµένα, Ηλεκτρονική Υποστήριξη Λήψης Απόφασης, Ασφάλεια 

Ηλεκτρονικών Οικονοµικών Συναλλαγών, Εξόρυξη από µεγάλα σύ-
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νολα δεδοµένων, Προγραµµατισµός Η/Υ, Γλώσσες Προγραµµατι-

σµού,  Κλήσεις συναρτήσεων και διαδικασιών σε προγραµµατιστικό 

περιβάλλον, Ανάλυση υποθέσεων, Ανάπτυξη προσαρµοσµένων συ-

ναρτήσεων. 

 

Τρόπος διδασκαλίας: ∆ιαλέξεις, φροντιστήρια, εργαστήρια    
 
Τρόποι αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών: Εξέταση γραπτή στο 

τέλος του εξαµήνου.    
 

Βιβλιογραφία:  
Anand Rajaraman, Jeffrey David Ullman, Εξόρυξη από Μεγάλα 

Σύνολα ∆εδοµένων, εκδ. Νέων Τεχνολογιών, 2014.  Κωδικός Βι-

βλίου στον ΕΥ∆ΟΞΟ: 22768468. 

Richard J. Roiger, Michael W. Geatz, Εξόρυξη Πληροφορίας: Έ-

νας Εισαγωγικός Οδηγός Με Παραδείγµατα, εκδ. Κλειδάριθµος, 

2008.  Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥ∆ΟΞΟ: 13748. 

Καρολίδης ∆ηµήτριος A., Ξαρχάκος Κωνσταντίνος I., Microsoft 

Excel 2013, εκδ. Κ. Ξαρχάκος, 2013. Κωδικός Βιβλίου στον 

ΕΥ∆ΟΞΟ: 41955154 

� 

Κωδικός µαθήµατος: 12EZ06 
Τίτλος µαθήµατος: Τουριστική Ανάπτυξη 
∆ιδακτικές µονάδες ECTS: 3 

Κατηγορία µαθήµατος: Επιλογής 

Ώρες διδασκαλίας /εβδοµάδα: Θεωρία : 3  

∆ιδάσκουσα:  Στ. Κωστοπούλου 

 

Στόχος µαθήµατος: Στόχος του µαθήµατος είναι να κατανοήσουν οι 

φοιτητές/τριες τις βασικές έννοιες της τουριστικής οικονοµικής, τη σηµασία 

του τουρισµού στην οικονοµική ανάπτυξη, καθώς και τις οικονοµικές, κοι-

νωνικές, πολιτιστικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις της τουριστικής ανά-

πτυξης τόσο σε τοπικό-περιφερειακό όσο και σε εθνικό και διεθνές επίπεδο 

 

Περιεχόµενο µαθήµατος: Εισαγωγικές έννοιες της τουριστικής οικονο-

µικής. Σχέση τουριστικής οικονοµικής και άλλων επιστηµονικών κλάδων. 

Εννοιολογικό περιεχόµενο και χαρακτηριστικά του τουρισµού και των του-
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ριστών. Κατηγορίες τουρισµού: µαζικός, εναλλακτικός, ειδικών ενδιαφερό-

ντων. Η τουριστική αγορά. Οργάνωση των τουριστικών επιχειρήσεων. Το 

τουριστικό προϊόν. Μάρκετιγκ, διαφήµιση τουριστικού προϊόντος. Θεωρη-

τικές προσεγγίσεις των τουριστικών αναγκών, των κινήτρων και της τουρι-

στικής καταναλωτικής συµπεριφοράς. Οικονοµική ανάλυση της τουριστικής 

ζήτησης: προσδιοριστικοί παράγοντες, µέτρηση, χαρακτηριστικά. Οι κλάδοι 

της τουριστικής βιοµηχανίας. Τουριστική προσφορά: διακρίσεις, προσδιορι-

στικοί παράγοντες. Οι οικονοµικές, κοινωνικές και πολιτιστικές επιπτώσεις 

του τουρισµού. Οι επιπτώσεις της τουριστικής ανάπτυξης στο φυσικό και 

δοµηµένο περιβάλλον. Σχεδιασµός και διαχείριση της τουριστικής ανάπτυ-

ξης. Πολιτικές βιώσιµης τουριστικής ανάπτυξης.  

 

Τρόπος διδασκαλίας: ∆ιαλέξεις, Φροντιστήριο.   
 
Τρόποι αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών: Εξέταση γραπτή στο 

τέλος του εξαµήνου, κατ’ οίκον εργασία.   
 

Βιβλιογραφία:  
1. ∆. Λαγός, Τουριστική Οικονοµική, εκδ. Κριτική, Αθήνα 2005. 

Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥ∆ΟΞΟ: 11821.  

2. Σ. Βαρβαρέσος, Οικονοµική του Τουρισµού, εκδ. Προποµπός, Αθήνα, 

2013. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥ∆ΟΞΟ: 32998969. 

 

� 

Κωδικός µαθήµατος: 12ΕΕ01 
Τίτλος µαθήµατος: Προγραµµατισµός και Σχεδιασµός Οικονοµικής 

Ανάπτυξης  
∆ιδακτικές µονάδες ECTS: 3 

Κατηγορία µαθήµατος: Επιλογής 

Ώρες διδασκαλίας /εβδοµάδα: Θεωρία : 3  

∆ιδάσκουσα: Ε. ∆εσλή   

 

Στόχος µαθήµατος: Το µάθηµα αυτό αποτελεί κοµµάτι του γνωστικού 

αντικειµένου των οικονοµικών της ανάπτυξης. Ο κύριος στόχος είναι η κα-

τανόηση των βασικών θεωριών σχεδιασµού και επιλογής χρηµατοδότησης 

της ανάπτυξης µε εγχώριους πόρους ή πόρους από το εξωτερικό. 
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Περιεχόµενο µαθήµατος: Το µάθηµα αποτελείται από δύο βασικές ενό-

τητες. Η πρώτη ενότητα διαπραγµατεύεται τις στρατηγικές χρηµατοδότησης 

που βασίζονται στην εγχώρια αποταµίευση (πηγές αποταµίευσης, δηµοσιο-

νοµική πολιτική, νοµισµατική πολιτική). Η δεύτερη ενότητα αναφέρεται 

στις στρατηγικές χρηµατοδότησης που βασίζονται στο ξένο κεφάλαιο (ρό-

λος του ξένου κεφαλαίου, θεωρίες διπλού και τριπλού κενού, µορφές εισρο-

ής ξένου κεφαλαίου, αξιολόγηση συµβολής του ξένου κεφαλαίου). 

 

Τρόπος διδασκαλίας: ∆ιαλέξεις.    
 
Τρόποι αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών: Εξέταση γραπτή στο 

τέλος του εξαµήνου, κατ’ οίκον εργασία.   
 

Βιβλιογραφία:  
1 Αθ. Αργύρης, Στρατηγικές Χρηµατοδότησης της Ανάπτυξης, εκδ. Αφοί 

Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 1997. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥ∆ΟΞΟ: 5152.  

2. A.P. Thirwall,  Μεγέθυνση και Ανάπτυξη, εκδ. Παπαζήση, Αθήνα 

2013. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥ∆ΟΞΟ: 33133221.  

 
 

Η΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥ∆ΩΝ 

 

� 

Κωδικός µαθήµατος: 12ΥΗ05 
Τίτλος µαθήµατος: Χρηµατοοικονοµική Οικονοµετρία 
∆ιδακτικές µονάδες ECTS: 6 

Κατηγορία µαθήµατος: Υποχρεωτικό  

Ώρες διδασκαλίας /εβδοµάδα: Θεωρία : 4  

∆ιδάσκοντες: Κ. Κατρακυλίδης, Ν. Θωµαϊδης   

 

Στόχος µαθήµατος: Να διδάξει στους φοιτητές προηγµένα οικονοµε-

τρικά υποδείγµατα και εξειδικευµένες τεχνικές ανάλυσης χρονολογικών 

σειρών, µε κύριο πεδίο εφαρµογής τη µελέτη των χρηµατοοικονοµικών αγο-

ρών. Γίνεται µία εισαγωγή στις στατιστικές ιδιότητες τυπικών χρηµατοοικο-

νοµικών µεγεθών (τιµές µετοχών, οµολόγων, συναλλάγµατος και εµπορευ-

µάτων) και στη συνέχεια παρουσιάζονται δηµοφιλή υποδείγµατα που έχουν 

προταθεί στη βιβλιογραφία για την καλύτερη αποτύπωση αυτών. Η επιτυχη-
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µένη παρακολούθηση του µαθήµατος προϋποθέτει καλού επιπέδου γνώση 

πιθανοτήτων, στατιστικής και οικονοµετρίας.     

 

Περιεχόµενο µαθήµατος: 
• Βασικές έννοιες στην ανάλυση χρονολογικών σειρών: χρονολογι-

κή σειρά· τάση, περιοδικότητα και εποχικότητα· µακροπρόθε-

σµες και βραχυπρόθεσµες προβλέψεις· προβλέψεις µέσου, δια-

κύµανσης και συνδιακύµανσης· η έννοια της υπό συνθήκη κα-

τανοµής (conditional distribution).  

• Συνήθη µοντέλα ανάλυσης χρονολογικών σειρών (time-series 

analysis models): αυτοπαλίνδροµα (AR) υποδείγµατα, µοντέλα 

κινητού µέσου όρου (MA) και µικτά υποδείγµατα (ARMA & 

ARIMA)· βασικές ιδιότητες· ταυτοποίηση υποδείγµατος και 

διαγνωστικά εργαλεία· η µεθοδολογία Box-Jenkins. 
• Μοντέλα ανάλυσης περιοδικοτήτων/εποχικοτήτων (seasonal time 

series analysis models): βασικοί ορισµοί· εργαλεία εντοπισµού 

εποχικοτήτων· επεκτάσεις του βασικού υποδείγµατος ARMA· 

εφαρµογές σε χρονολογικές σειρές µε έντονες περιοδικότητες 

(τιµές ηλεκτρικού ρεύµατος, ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας, 

κ.α.). 

• Στοχαστική τάση στις χρηµατοοικονοµικές χρονολογικές σειρές: 

ντετερµινιστικότητα vs στοχαστικότητα·  η έννοια της µονα-

διαίας ρίζας· βασικοί έλεγχοι εντοπισµού µοναδιαίας ρίζας· ε-

φαρµογές στη µελέτη και προβλεψιµότητα της διαχρονικής πο-

ρείας των τιµών χρηµατιστηριακών δεικτών· συνολοκλήρωση 

και µοντέλα αποκατάστασης ισορροπίας (co-integration and er-

ror correction models), διανυσµατικά υποδείγµατα VAR και 

VEC.  

• Μοντέλα αποτίµησης κινδύνου (risk measuring models): η έννοια 

του κινδύνου· χρηµατοοικονοµικός κίνδυνος· βραχυχρόνιες αλ-

λαγές στα επίπεδα µεταβλητότητας & συµµεταβλητότητας απο-

δόσεων εµπορεύσιµων τίτλων, υποδείγµατα εκθετικά εξοµαλυ-

µένου κινητού µέσου (EWMA) για τη βραχυχρόνια διακύµανση 

και συνδιακύµανση· η µεθοδολογία του Riskmetrics· υποδείγ-

µατα αυτοπαλίνδροµης δεσµευµένης ετεροσκεδαστικότητας 

(ARCH)· επεκτάσεις του βασικού υποδείγµατος (GARCH, E-

GARCH, M-GARCH)· πολυµεταβλητά υποδείγµατα ARCH· 



Ο∆ΗΓΟΣ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

 81

εφαρµογές στην ανάλυση κινδύνου µεµονωµένων κεφαλαιουχι-

κών επενδύσεων και χαρτοφυλακίων. 

 
Βιβλιογραφία:  

1. Κ. Συριόπουλος, ∆. Φιλιππάς, Οικονοµετρικά Υποδείγµατα και 

Εφαρµογές µε το Eviws,, εκδ. Ε. & ∆. Ανικούλα, Θεσσαλονίκη 

2010. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥ∆ΟΞΟ: 43350. 

2. Κ. Κατρακυλίδης, Ν. Ταµπάκης, Εισαγωγή στην Οικονοµετρία 

- Ασκήσεις, εκδ. Ζυγός, Θεσσαλονίκη 2011.  Κωδικός Βιβλίου 

στον ΕΥ∆ΟΞΟ: 8016. 

� 

Κωδικός µαθήµατος: 12ΥΗ06 
Τίτλος µαθήµατος: Οικονοµικά της Εργασίας   
∆ιδακτικές µονάδες ECTS: 6 

Κατηγορία µαθήµατος: Υποχρεωτικό  

Ώρες διδασκαλίας /εβδοµάδα: Θεωρία : 4  

∆ιδάσκουσα: Ν. Ε. Παυλίδου    

 

Στόχος µαθήµατος: Το µάθηµα εξετάζει ζητήµατα που συνδέονται µε 

τη διάρθρωση, λειτουργία, το προϊόν των αγορών εργασίας καθώς και µε τις 

αποφάσεις των σηµερινών και µελλοντικών µελών της.  
 

Περιεχόµενο:     
Ανάλυση των βασικών εννοιών που συνδέονται µε τη λειτουργία της 

αγοράς εργασίας. – ∆ιάρθρωση και λειτουργία της αγοράς εργασίας. –

Θεωρητικές προσεγγίσεις της λειτουργίας της αγοράς εργασίας. – Προσφο-

ρά εργασίας: η αγορά εργασίας από τη σκοπιά του ατόµου και οι παράγοντες 

που επηρεάζουν την ατοµική επιλογή και την επιλογή του νοικοκυριού µε-

ταξύ εργασίας και σχόλης. – Ανθρώπινο κεφάλαιο που αποκτούν τα άτοµα 

κατά τη διάρκεια της ζωής τους, το οποίο προσδιορίζει τα ποιοτικά χαρα-

κτηριστικά της προσφοράς εργασίας και είναι ένας από τους λόγους που 

υπάρχουν µισθολογικές διαφορές. – Ζήτηση εργασίας: η συµπεριφορά και οι 

αποφάσεις των επιχειρήσεων στην αγορά εργασίας. – Προσδιορισµός του 

µισθού και της απασχόλησης: οι εξισωτικές µισθολογικές διαφορές και η 



ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 82

επιλογή επαγγέλµατος. – Ευελιξίες στην αγορά εργασίας. Η µεταβαλλόµενη 

οικονοµική και επαγγελµατική δοµή, η γεωγραφική και επαγγελµατική κι-

νητικότητα του εργατικού δυναµικού. – Μισθολογικές διαφορές και διακρί-

σεις. – Εργατικές ενώσεις και επιδράσεις στους µισθούς και στην απασχό-

ληση. – Αιτίες, µορφές και συνέπειες της ανεργίας. Ανεργία και απασχόλη-

ση στην Eλλάδα και στην Eυρωπαϊκή Ένωση.  

 

Τρόπος διδασκαλίας: ∆ιαλέξεις, Ασκήσεις, Μελέτες περιπτώσεων  
 
Τρόποι αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών: Εξέταση γραπτή στο 

τέλος του εξαµήνου, κατ’ οίκον εργασία.   
 

Βιβλιογραφία: 
1. G.J. Borjas, Tα Οικονοµικά της Εργασίας, εκδ. Κριτική, Αθήνα 2003. 

Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥ∆ΟΞΟ: 11794 και Αθήνα 2016. Κωδικός Βιβλίου 

στον ΕΥ∆ΟΞΟ: 11794. 

2. Ξ. Πετρινιώτη, Αγορές Εργασίας, εκδ. Παπαζήση, Αθήνα 1989. Κωδι-

κός Βιβλίου στον ΕΥ∆ΟΞΟ: 30511. 

� 

Κωδικός µαθήµατος: 12ΥΗ07  
Τίτλος µαθήµατος: Πολιτικές Οικονοµικής Ανάπτυξης 
∆ιδακτικές µονάδες ECTS: 6 

Κατηγορία µαθήµατος: Υποχρεωτικό 

Ώρες διδασκαλίας /εβδοµάδα: Θεωρία : 4  

∆ιδάσκων: Γρ. Ζαρωτιάδης   

 

Στόχος µαθήµατος:  Η εξέταση και κατανόηση των βασικών αιτιών υ-

πανάπτυξης, των εµποδίων ανάπτυξης των λιγότερο αναπτυγµένων χωρών 

και τρόπων αντιµετώπισής τους όπως προκύπτουν µέσα από τις διάφορες 

θεωρίες υπανάπτυξης καθώς και οι στρατηγικές ανάπτυξης που υπάρχουν 

στο οπλοστάσιο µιας οικονοµικής αρχής. Η διερεύνηση αυτή είναι θεωρητι-

κή και εµπειρική. 

 

Περιεχόµενο µαθήµατος: Έννοια και χαρακτηριστικά υπανάπτυξης. Ε-

πισκόπηση των κυριότερων θεωριών υπανάπτυξης, των ερµηνειών υπανά-

πτυξης που προσφέρουν και των δυνατοτήτων διεξόδου από αυτήν. Οικονο-

µικές και κοινωνιολογικές θεωρίες υπανάπτυξης: θεωρίες οικονοµικού δυϊ-
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σµού, εκσυγχρονιστικές θεωρίες υπανάπτυξης. Θεωρίες της µεγάλης ώθη-

σης, του φαύλου κύκλου, του εξωτερικού εµπορίου. Ριζοσπαστικές θεωρίες 

ανάπτυξης και υπανάπτυξης: οι κλασικές θεωρίες του ιµπεριαλισµού, νεότε-

ρες θεωρίες ιµπεριαλισµού, θεωρίες στρουκτουραλιστικού ιµπεριαλισµού. 

Νεοµαρξιστικές θεωρίες: θεωρίες εξάρτησης, άνισης ανταλλαγής, άνισης 

ανάπτυξης, θεωρία του παγκόσµιου συστήµατος. Παρουσιάζονται τα βασικά 

χαρακτηριστικά, οι περιορισµοί καθώς και η συµβολή κάθε θεωρίας στη 

διαδικασία ανάπτυξης των χωρών. Εµπειρίες υπανάπτυξης: περιπτώσεις µε-

λέτης χωρών και των ιδιαιτεροτήτων τους. Η Έκταση της Ανισότητας και 

της Υπανάπτυξης. Οι Στρατηγικές της Ισόρροπης και µη Ισόρροπης Μεγέ-

θυνσης. Οι στρατηγικές αύξησης της απασχόλησης. Οι στρατηγικές ενάντια 

στη φτώχεια Η Προσέγγιση της Μεγέθυνσης µε Ισότητα. Εµπόδια που Πα-

ρουσιάζονται στην Οικονοµική Ανάπτυξη. Εµπειρική ∆ιερεύνηση της Σύ-

γκλισης των Οικονοµιών. Οικονοµική Ανάπτυξη και Περιβάλλον. 

 

Τρόπος διδασκαλίας: ∆ιαλέξεις.    
 
Τρόποι αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών: Εξέταση γραπτή στο 

τέλος του εξαµήνου.    
 

Βιβλιογραφία:  
1. Γ. ∆ουράκης, Γ. Ζαρωτιάδης, Γ. Καραµπελιάς, Θ. Μαλκίδης, Χ. Να-

ξάκης, Γ. Χατζηκωνσταντίνου, Μ. Χλέτσος, Εναλλακτικές Προσεγγίσεις της 

Ανάπτυξης, εκδ. Σ. Πατάκης, Αθήνα 2008. Κωδικός Βιβλίου στον 

ΕΥ∆ΟΞΟ: 21561.  

2. M. Gillis, D. Perkins, M. Roemer, Οικονοµική της Ανάπτυξης, τ. Ι΄, 

εκδ. Τυπωθήτω, Αθήνα 2000. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥ∆ΟΞΟ: 31898.  

� 

Κωδικός µαθήµατος: 12ΥΗ08 
Τίτλος µαθήµατος: Αγορές Χρήµατος και Κεφαλαίου 
∆ιδακτικές µονάδες ECTS: 6 

Κατηγορία µαθήµατος: Υποχρεωτικό  

Ώρες διδασκαλίας /εβδοµάδα: Θεωρία : 4  

∆ιδάσκων: Γ. Παπαχρήστου   

 

Στόχος µαθήµατος: Στόχος του µαθήµατος είναι η ανάλυση της λει-

τουργίας των χρηµατοοικονοµικών αγορών. Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στη 
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θεωρία του σχηµατισµού των τιµών στην αγορά µετοχών, την αγορά οµολο-

γιών και την αγορά παραγώγων. 

 

Περιεχόµενο µαθήµατος: Αποτίµηση οµολογιών, ∆ιαχείριση κινδύνου 

επιτοκίου και επανεπένδυσης οµολογιών, ∆είκτης διάρκειας και κυρτότητας, 

Προφύλαξη χαρτοφυλακίου οµολογιών, Εκδόσεις νέων µετοχών: Αρχικές 

δηµόσιες προσφορές και Εκδόσεις δικαιωµάτων, Αποτίµηση µετοχών υπό 

καθεστώς βεβαιότητας: Υποδείγµατα αποτίµησης µερισµάτων, Απόδοση και 

κίνδυνος χαρτοφυλακίου µετοχών , Αποτίµηση µετοχών υπο καθεστώς αβε-

βαιότητας: Υπόδειγµα CAPM, Υπόδειγµα APT, ∆ιαχείριση και αξιολόγηση 

επίδοσης χαρτοφυλακίων, Αποτελεσµατικότητα της αγοράς (ασθενής, ηµι-

ισχυρή, ισχυρή µορφή), Παράγωγα: Συµβόλαια µελλοντικής εκπλήρωσης 

(futures) και Συµβόλαια δικαιωµάτων προαίρεσης (options), Αποτίµηση πα-

ραγώγων: ∆ιωνυµικό υπόδειγµα, Υπόδειγµα Black-Scholes, Εφαρµογές των 

παραγώγων και της θεωρίας αποτίµησης παραγώγων: Αντιστάθµιση κινδύ-

νου, Aσφάλιση χαρτοφυλακίου, ∆υναµική κατανοµή περιουσίας. 

 

Τρόπος διδασκαλίας: ∆ιαλέξεις.    
 
Τρόποι αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών: Εξέταση γραπτή στο 

τέλος του εξαµήνου.    
 

Βιβλιογραφία:  
1. Σ. Παπαδάµου, ∆ιαχείριση Χαρτοφυλακίου, εκδ. Gutenberg, Αθήνα 

2009. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥ∆ΟΞΟ: 31201.  

2. Σπ. Σπύρου, Εισαγωγή στη Συµπεριφορική Χρηµατοικονοµική, εκδ. Γ. 

Μπένου, Αθήνα 2009. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥ∆ΟΞΟ: 3655.  

� 

Κωδικός µαθήµατος: 12ΕΗ07 

Τίτλος µαθήµατος: Θεωρία Οικονοµικής Πολιτικής  
∆ιδακτικές µονάδες ECTS: 3 

Κατηγορία µαθήµατος: Επιλογής 

Ώρες διδασκαλίας /εβδοµάδα: Θεωρία 3  

∆ιδάσκουσα: Σ.-Μ. Παλαιολόγου   

Ιστοσελίδα µαθήµατος: https://blackboard.lib.auth.gr  

 

Στόχος µαθήµατος:  
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Εισαγωγή στη θεωρία της διαδικασία λήψης αποφάσεων οικονοµικής πολι-

τικής και οι εφαρµογές της θεωρίας αυτής, εναλλακτικά, σε χώρες της Ευ-

ρώπης, της Αµερικής, της Αφρικής και της Ασίας.  

 

Περιεχόµενο µαθήµατος:  
Η έννοια της οικονοµικής πολιτικής. Τα βασικά χαρακτηριστικά της οι-

κονοµικής πολιτικής - Ποσοτική και ποιοτική οικονοµική πολιτική . Υπο-

δείγµατα Σταθερών και Μεταβαλλόµενων Στόχων. Οι περιορισµοί του οικο-

νοµικού συστήµατος . Η αποτελεσµατικότητα των µέσων της οικονοµικής 

πολιτικής. Η έννοια της συνεπούς οικονοµικής πολιτικής. Εισαγωγή στην 

έννοια και το περιεχόµενο των βασικών σκοπών της οικονοµικής πολιτικής 

µε εµπειρικές εφαρµογές σε οικονοµίες διαφόρων χωρών.  

 
Τρόπος διδασκαλίας: ∆ιαλέξεις  και εργαστήρια 

 

Τρόποι αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών: Γραπτή εξέταση στο τέ-

λος του εξαµήνου και προφορική εξέταση των εργασιών στα εργαστήρια.  

 
Βιβλιογραφία:  

1. Ι. Βαβούρας, Οικονοµική Πολιτική, εκδ. Παπαζήσης, Αθήνα, 2013. 

Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥ∆ΟΞΟ: 33114221. 

2. Η. Καραντώνης, Θεωρία της Οικονοµικής Πολιτικής, εκδ. Τυπωθήτω, 

Αθήνα, 2006. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥ∆ΟΞΟ: 31638. 

 

� 

Κωδικός µαθήµατος: 03ΥΣ02 
Τίτλος µαθήµατος: Περιφερειακή Οικονοµική Ανάπτυξη ΙI (δεν 
διδάσκεται στο τρέχον ακαδηµαϊκό έτος) 
∆ιδακτικές µονάδες ECTS: 3 

Κατηγορία µαθήµατος: Επιλογής 

Ώρες διδασκαλίας /εβδοµάδα: Θεωρία 3  

∆ιδάσκουσα: Στ. Κωστοπούλου   

 

Στόχος µαθήµατος: Στόχος του µαθήµατος είναι να προσφέρει 

στους/τις φοιτητές/τριες βασικές γνώσεις σχετικά µε τους στόχους, τις στρα-

τηγικές και τα µέσα άσκησης περιφερειακής πολιτικής, τόσο σε θεωρητικό 

όσο και σε εµπειρικό επίπεδο, µε την ανάλυση των πολιτικών περιφερειακής 

ανάπτυξης στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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Περιεχόµενο µαθήµατος: Η αναγκαιότητα και οι στόχοι της περιφε-

ρειακής οικονοµικής πολιτικής. Στρατηγικές και µέσα περιφερειακής πολι-

τικής: επενδυτικά κίνητρα, παραγωγικές και κοινωνικές υποδοµές, βιοµηχα-

νικές περιοχές, αποκέντρωση ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης. Νέες κατευθύνσεις πε-

ριφερειακής πολιτικής: ο ρόλος των ΜΜΕ στην περιφερειακή ανάπτυξη, 

τεχνολογικές καινοτοµίες. Οι περιφερειακές ανισότητες στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση (ΕΕ): καταγραφή, διαχρονική εξέλιξη, προσδιοριστικοί παράγοντες. 

Η περιφερειακή οικονοµική πολιτική της ΕΕ: θεσµικό πλαίσιο, στόχοι και 

όργανα. Τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία και οι µεταρρυθµίσεις τους. Τα Κοινοτικά 

Πλαίσια Στήριξης και οι Κοινοτικές Πρωτοβουλίες. Η νέα γεωγραφία της 

Ευρώπης: διεύρυνση και συνοχή στην ΕΕ. Προώθηση της χωρικής συνερ-

γασίας στην ΕΕ, δίκτυα διαπεριφερειακής συνεργασίας. Περιφερειακή διοι-

κητική οργάνωση και περιφερειακή οικονοµική πολιτική. Το σύστηµα περι-

φερειακής διακυβέρνησης στην ΕΕ. Οι περιφερειακές ανισότητες στην Ελ-

λάδα: ιστορική αναδροµή, προσδιοριστικοί παράγοντες, αξιολόγηση του 

υφιστάµενου επιπέδου ανισοτήτων. Η ελληνική περιφερειακή πολιτική 

1950-1980: πολιτική κινήτρων και άλλα µέτρα περιφερειακής ανάπτυξης, 

αξιολόγηση των αποτελεσµάτων. Η ελληνική περιφερειακή πολιτική 1980 

και µετά. Μέτρα διοικητικής αποκέντρωσης και περιφερειακός προγραµµα-

τισµός. Μεσογειακά Ολοκληρωµένα Προγράµµατα, Κοινοτικά Πλαίσια 

Στήριξης και η συµβολή τους στην ελληνική περιφερειακή ανάπτυξη.  

 
Τρόπος διδασκαλίας: ∆ιαλέξεις , φροντιστήριο.  

 

Τρόποι αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών: Γραπτή εξέταση στο τέ-

λος του εξαµήνου.   

 

Βιβλιογραφία:  
1. Γ. Πετράκος, Γ. Ψυχάρης, Περιφερειακή Ανάπτυξη στην Ελλάδα, εκδ.  

Κριτική, Αθήνα 2004. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥ∆ΟΞΟ: 11742.  

2. Α. Αργύρης, Περιφερειακή Οικονοµική Πολιτική, εκδ. Κυριακίδη, 

Θεσσαλονίκη 2006. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥ∆ΟΞΟ: 5146. 

� 

Κωδικός µαθήµατος: 12ΕΗ08 
Τίτλος µαθήµατος: Οικονοµική Περιβάλλοντος  
∆ιδακτικές µονάδες ECTS: 3 

Κατηγορία µαθήµατος: Επιλογής 
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Ώρες διδασκαλίας /εβδοµάδα: Θεωρία : 3 

∆ιδάσκων:  Ι. Κυρίτσης 

 

Στόχος µαθήµατος: Η κατανόηση της αλληλεπίδρασης Οικονοµίας και 

Φύσης, µε τη χρήση των αναλυτικών εργαλείων της οικονοµικής θεωρίας.  

 

Περιεχόµενο µαθήµατος: Η αλληλεπίδραση του οικονοµικού συστήµα-

τος, του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων. Θεωρητικές βάσεις της 

Οικονοµικής του Περιβάλλοντος και των Φυσικών Πόρων. Ρύπανση του 

περιβάλλοντος, µέτρα για την προστασία. Φόροι και επιδοτήσεις για αντι-

ρύπανση (και απο-ρύπανση). Ανανεώσιµοι και µη ανανεώσιµοι φυσικοί πό-

ροι. Άριστη χρήση των µη ανανεώσιµων πόρων. Οικονοµική ανάπτυξη και 

εξάντληση των φυσικών πόρων. Βιώσιµη περιβαλλοντικά οικονοµική ανά-

πτυξη. Η ανάλυση κόστους-οφέλους στη βελτίωση της ποιότητας του περι-

βάλλοντος. Χρήση µαθηµατικο-οικονοµικών µοντέλων στη µελέτη του πε-

ριβάλλοντος και των φυσικών πόρων. 

 

Τρόπος διδασκαλίας: ∆ιαλέξεις.    
 
Τρόποι αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών: Εξέταση γραπτή στο 

τέλος του εξαµήνου. 

 

Βιβλιογραφία:  
1. Κ. Μπίθας, Οικονοµική Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, εκδ. Ε-

ρευνητικό Πανεπιστηµιακό Ινστιτούτο Αστικού Περιβάλλοντος και Ανθρώ-

πινου ∆υναµικού, Αθήνα 2010. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥ∆ΟΞΟ: 2855. 

2. Faucheux Sylvie, Noel Jean Francois, Οικονοµική των Φυσικών Πό-

ρων και του Περιβάλλοντος, εκδ. Gutenberg, Αθήνα 2007. Κωδικός Βιβλίου 

στον ΕΥ∆ΟΞΟ: 31904. 

� 

Κωδικός µαθήµατος: 12EH09 
Τίτλος µαθήµατος: Ελληνική Κεφαλαιαγορά 
∆ιδακτικές µονάδες ECTS: 5 

Κατηγορία µαθήµατος: Επιλογής 

Ώρες διδασκαλίας /εβδοµάδα: Θεωρία : 3  

∆ιδάσκων: Γ. Παπαχρήστου  

Ιστοσελίδα µαθήµατος : http://users.auth.gr/~gpapahr 
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Στόχος µαθήµατος: Σκοπός του µαθήµατος είναι να γνωρίσει ο φοιτη-

τής το τρέχον θεσµικό πλαίσιο λειτουργίας της Ελληνικής κεφαλαιαγοράς.  

 

Περιεχόµενο µαθήµατος: Το τρέχον θεσµικό πλαίσιο λειτουργίας της 

Ελληνικής κεφαλαιαγοράς, τα είδη των τίτλων που αποτελούν αντικείµενο 

των συναλλαγών, τις κατηγορίες των αποταµιευτικών φορέων και των δια-

πραγµατευτών που συµµετέχουν, τους τύπους των οργανωµένων αγορών, 

χρηµατιστήριο µετοχών τοις µετρητοίς, χρηµατιστήριο παραγώγων, εναλλα-

κτική αγορά, τις διαδικασίες εισαγωγής µετοχών, αύξησης µετοχικού κεφα-

λαίου εισηγµένων, αναστολής και διαγραφής, τις κατηγορίες των εντολών 

που εκτελούνται, τις µεθόδους προσδιορισµού της τιµής των τίτλων, προ-

συνεδρίαση, συνεχής αυτόµατη µέθοδος αντιστοίχισης, δηµοπράτηση, κατά 

το κλείσιµο, τα συστήµατα εκκαθάρισης των συναλλαγών ΣΤΑ και 

ΕΣΕΤΕΠ και το ρόλο της εποπτείας των αγορών, τους στόχους, τα µέσα και 

της διαδικασίες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.  

Το µεγαλύτερο µέρος της παραπάνω ύλης καλύπτει την εξεταστέα ύλη 

των εξετάσεων πιστοποίησης επαγγελµατικής επάρκειας των υπαλλήλων και 

στελεχών πιστωτικών ιδρυµάτων που διενεργείται από την Επιτροπή Κεφα-

λαιαγοράς σε συνεργασία µε την Τράπεζα της Ελλάδος. Η πιστοποίηση αυ-

τή είναι απαραίτητη προκειµένου να απασχοληθεί κάποιος στον πιστωτικό 

τοµέα. 

 

Τρόπος διδασκαλίας: ∆ιαλέξεις.    
 

Τρόποι αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών: Εξέταση γραπτή στο 

τέλος του εξαµήνου.    
 
Βιβλιογραφία:  
1. Μ. Ξανθάκης, ∆οµή και Μικροδοµές Ελληνικής Κεφαλαιαγοράς, εκδ. 

Παπαζήσης, Αθήνα 2002. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥ∆ΟΞΟ: 29931.  

 

� 

Κωδικός µαθήµατος: 12EH10 
Τίτλος µαθήµατος: Πειραµατικά Οικονοµικά (δεν θα διδαχθεί στο 

τρέχον ακαδηµαϊκό έτος).  
∆ιδακτικές µονάδες ECTS: 3 

Κατηγορία µαθήµατος: Επιλογής 
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Ώρες διδασκαλίας /εβδοµάδα: Θεωρία : 3 

∆ιδάσκων:   Κ. Παπαδόπουλος 

 

Στόχος µαθήµατος:  Μετά το πέρας του εξαµήνου ο φοιτητής/η φοιτή-

τρια θα πρέπει να είναι σε θέση να αντιλαµβάνεται τα θέµατα του σχεδια-

σµού και της ερµηνείας των οικονοµικών πειραµάτων, την συνεισφορά των 

πειραµάτων στην οικονοµική έρευνα και να εξοικειωθεί µε την διεξαγωγή 

οικονοµικών πειραµάτων στην πράξη στα πλαίσια του εργαστηρίου. 

 

Περιεχόµενο µαθήµατος: Το µάθηµα στοχεύει στην εισαγωγή στα 

πειραµατικά οικονοµικά και στις εφαρµογές τους. Θα ασχοληθούµε µε τον 

σχεδιασµό οικονοµικών πειραµάτων, την µεθοδολογία και τις βασικές αρχές 

για την διεξαγωγή ενός πειράµατος, την ερµηνεία των αποτελεσµάτων, τα 

πλεονεκτήµατα και τα όρια των πειραµάτων ως εργαλείο έρευνας αλλά και 

διδασκαλίας της οικονοµικής επιστήµης. Θα παρουσιάσουµε τους διαφό-

ρους τύπους οικονοµικών πειραµάτων και θα µελετήσουµε καθιερωµένα 

πειράµατα στην βιβλιογραφία όπως πειράµατα αγορών, διαπραγµατεύσεων, 

δηµοπρασιών, αποφάσεων υπό αβεβαιότητα κ.α. Το µάθηµα περιλαµβάνει 

την οργάνωση και διεξαγωγή πειραµάτων στην τάξη έτσι ώστε οι φοιτητές 

και οι φοιτήτριες να αποκτήσουν εµπειρία. 
 

 

Τρόπος διδασκαλίας: ∆ιαλέξεις, εργαστήριο.    
 
Τρόποι αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών: Εξέταση γραπτή στο 

τέλος του εξαµήνου, εργασία.    
 

Ενδεικτική Βιβλιογραφία: 
 

• The Handbook of Experimental Economics, John H. Kagel and Alvin 

E. Roth, editors, Princeton University Press, 1995. 

• Experimental Methods: A Primer for Economists, 1994 by Daniel Fried-

man , Shyam Sunder, Cambridge University Press 

• Experimental Economics: How We Can Build Better Financial Markets, 

 2005 by Ross M. Miller 

• Behavioural and Experimental Economics (New Palgrave Economics Col-

lection), 2009,  Palgrave Macmillan 

• Handbook of Experimental Economic Methodology  2015 by Guillaume R. 

Fréchette (Editor), Andrew Schotter (Editor) Oxford University Press 
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• Experimental Economics 1992, by Douglas D. Davis, Charles A. Holt, 

Princeton University Press 

• Markets, Games, & Strategic Behavior by Charles A. Holt, 2007  Pearson 

• Bargaining and Market Behavior: Essays in Experimental Economics, 

2005, Vernon L. Smith Cambridge University Press 

• Field Experiments in Economics (Research in Experimental Economics) J. 

Carpenter 2005 JAI Press 

• Experimental Economics: Rethinking the Rules, by Nicholas Bardsley et 

al., 2009 Princeton University Press 

 

� 

Κωδικός µαθήµατος: 12ΕΗ06 

Τίτλος µαθήµατος: Πρακτική Ασκηση 

∆ιδακτικές µονάδες ECTS: 3 

Κατηγορία µαθήµατος: Επιλογής 

∆ιδάσκων: Γ. Κυρίτσης 

 

Στόχος µαθήµατος: Να ασκηθούν οι φοιτητές για τέσσερις µήνες,  σε 

εταιρίες, οργανισµούς, τράπεζες και επιµελητήρια.  

  

Περιεχόµενο µαθήµατος: Με ένα σύνολο σεµιναρίων και διανοµή βι-

βλίων και σηµειώσεων, τα ασκούµενα άτοµα αποκτούν γνώσεις στα ακό-

λουθα θέµατα: Πολιτική των εξαγωγών και εξαγωγικά σχέδια δράσης των 

εταιριών, ηλεκτρονικό εµπόριο, logistics και κρατικές προµήθειες.  
  

Τρόπος διδασκαλίας: Πέραν της πρακτικής άσκησης, γίνονται σεµινά-

ρια και εσπερίδες που συνοδεύονται από τη διανοµή CD, όπως και έντυπου 

υλικού. 

  

Τρόποι αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών:  Ο βαθµός της  πρα-

κτικής άσκησης προκύπτει από:  

• Την παρακολούθηση της τετράµηνης άσκησης (50%),  

• τις τυπικές υποχρεώσεις του φοιτητή, που προκύπτουν από τα τρία 

ερωτηµατολόγια που οφείλει να συµπληρώσει και τη συµµετοχή του 

σε ηµερίδες-συνέδρια που οργανώνονται µόνο για τα ασκούµενα 

άτοµα (10%),  

• την έκθεση που θα καταθέσει (20%) και  



Ο∆ΗΓΟΣ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

 91

• το βαθµό των εξετάσεων (20%). Ως προς τις εξετάσεις, αυτές θα 

λάβουν χώρα τον Ιούνιο σε ύλη που θα ανακοινώνεται. 

 
Βιβλιογραφία:  
1. ∆. Μάρδας, Τα Οικονοµικά των Προµηθειών ∆ηµοσίου, εκδ. Ζυγός, 

Θεσσαλονίκη 2006.  Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥ∆ΟΞΟ: 1748. 

2. Mullins Laurie J., Μάνατζµεντ και Οργανωσιακή Συµπεριφορά, εκδ. 

Utopia, Αθήνα 2014. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥ∆ΟΞΟ: 41954712. 

 

 

4.2. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

 

Ε΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥ∆ΩΝ 

� 

Κωδικός µαθήµατος: 12YE01 
Τίτλος µαθήµατος: Ανάλυση Χρονοσειρών 
∆ιδακτικές µονάδες ECTS: 6 

Κατηγορία µαθήµατος: Υποχρεωτικό 

Ώρες διδασκαλίας /εβδοµάδα: Θεωρία : 4, Φροντιστήριο: 2 

∆ιδάσκοντες: Κ. Κατρακυλίδης, Ν. Θωµαϊδης 

 

Στόχος µαθήµατος: Ο κύριος στόχος του µαθήµατος επικεντρώνεται 

στην κατανόηση και αντιµετώπιση των προβληµάτων που δηµιουργούνται 

στις συνήθεις περιπτώσεις µε πραγµατικά δεδοµένα. Παράλληλα επιχειρεί-

ται η εξοικείωση µε τα υποδείγµατα αλληλεξαρτηµένων εξισώσεων και η 

επισήµανση της χρησιµότητάς τους στην κατάρτιση υποδειγµάτων σε µάκρο 

επίπεδο. Τέλος δηµιουργούνται οι προϋποθέσεις, για την κατανόηση ειδικών 

ελέγχων και τη δηµιουργία ειδικής µορφής υποδειγµάτων διόρθωσης λαθών. 

 
Περιεχόµενο µαθήµατος:  
Εξειδικευµένα κριτήρια και έλεγχοι 

• Κριτήρια για τον έλεγχο γραµµικών περιορισµών και τον έλεγχο 

της στατιστικής σηµαντικότητας των συντελεστών (LR, Wald, 

LM) 

• Κριτήρια για τον έλεγχο της ευστάθειας των συντελεστών ενός 

υποδείγµατος (CUSUM, CUSUMSQ) 
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• Έλεγχοι σφαλµάτων εξειδίκευσης (ο έλεγχος RESET του Ram-

sey, έλεγχος γραµµικότητας)  

• Κριτήρια επιλογής ενός υποδείγµατος (Akaike, Amemiya, 

Schwarz) 

• Άλλα κριτήρια (Jarque-Bera) 

Επιδράσεις ARCH 

Εναλλακτικές µέθοδοι εκτίµησης (η µέθοδος µέγιστης πιθανότητας ή 

πιθανοφάνειας (ML), η γενικευµένη µέθοδος ελαχίστων τετραγώνων 

(GLS), η µέθοδος ελαχίστων τετραγώνων µε περιορισµούς (RLS)) 

Μη γραµµικά υποδείγµατα (συνάρτηση παραγωγής Cobb-Douglas) 

Η µέθοδος των βοηθητικών µεταβλητών 

Υποδείγµατα κατανεµηµένων χρονικών υστερήσεων 

Υποδείγµατα φαινοµενικά µη συνδεόµενων παλινδροµήσεων - Η µέθο-

δος εκτίµησης SUR  

Συστήµατα αλληλεξαρτηµένων στοχαστικών εξισώσεων (η έννοια της 

αλληλεξάρτησης, διαρθρωτική και ανηγµένη µορφή, ταυτοποίηση συ-

στηµάτων, µέθοδος ελαχίστων τετραγώνων σε δυο, δυναµικά συστήµα-

τα 1ου βαθµού, κ.λπ.) 

Θέµατα από την ανάλυση χρονολογικών σειρών (πλασµατική παλινδρό-

µηση, ολοκληρωµένες σειρές, έλεγχοι στασιµότητας, συνολοκλήρωση, 

έλεγχοι συνολοκλήρωσης, υποδείγµατα διόρθωσης λαθών, αιτιότητα 

κατά Granger, υποδείγµατα VAR και ECVAR) 

 

Τρόπος διδασκαλίας:∆ιαλέξεις, εργαστήρια.    
 

Τρόποι αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών: Εξέταση γραπτή στο 

τέλος του εξαµήνου, κατ’ οίκον εργασία, εργαστήριο ή πρακτικές ασκήσεις.  
 

Βιβλιογραφία:  
1. Κ. Κατρακυλίδης, Ν. Ταµπάκης, Εισαγωγή στην Οικονοµετρία - Α-

σκήσεις, εκδ. Ζυγός, Θεσσαλονίκη 2011. Κωδικός Βιβλίου στον 

ΕΥ∆ΟΞΟ: 8016. 

2. Α. Κάτος, Οικονοµετρία, Θεωρία και Εφαρµογές, εκδ. Ζυγός, Αθήνα 

2004. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥ∆ΟΞΟ: 1743. 

3. J. Stock, M. Watson, επιµ. ∆. Τσερκέζος, Σύγχρονες Μέθοδοι Ανάλυ-

σης Χρονολογικών Σειρών, εκδ. Gutenberg, Αθήνα. Κωδικός Βιβλίου 

στον ΕΥ∆ΟΞΟ: 41959114. 
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� 

Κωδικός µαθήµατος: 12YE05 
Τίτλος µαθήµατος: Χρηµατοοικονοµική Ανάλυση Ι 
∆ιδακτικές µονάδες ECTS: 6 

Κατηγορία µαθήµατος: Υποχρεωτικό 

Ώρες διδασκαλίας /εβδοµάδα: Θεωρία : 4 

∆ιδάσκουσα: Κ. Κοσµίδου 

 
Στόχος µαθήµατος: Το µάθηµα αναφέρεται στις βασικές λειτουργίες 

και προϊόντα του χρηµατοδοτικού συστήµατος. Έµφαση δίνεται στην έννοια 

της χρονικής αξίας του χρήµατος, του κόστους κεφαλαίου και στους προσ-

διοριστικούς παράγοντες των επιτοκίων. Παράλληλα γίνεται αναλυτική ε-

φαρµογή των εννοιών αυτών στην τιµολόγηση χρεογράφων, οµολογιών και 

µετοχών, καθώς και στην αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων.  

 

Περιεχόµενο µαθήµατος: Το χρηµατοδοτικό σύστηµα. Προσδιοριστικοί 

παράγοντες επιτοκίων. Xρονική αξία και κόστος χρήµατος. Η έννοια της 

µελλοντικής και της παρούσας αξίας. Η έννοια της µελλοντικής και της πα-

ρούσας αξίας ράντας. Απόσβεση δανείων. Οµολογιακά ∆άνεια. Αποτίµηση 

Οµολογιακών ∆ανείων. Εβδοµάδα: Μετοχές. Αποτίµηση Μετοχών. Αξιολό-

γηση Επενδυτικών Σχεδίων. Σύγκρουση Μεθόδων Αξιολόγησης Επενδύσε-

ων.  

Τρόπος διδασκαλίας: ∆ιαλέξεις    

 
Τρόποι αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών: Εξέταση γραπτή στο 

τέλος του εξαµήνου    

Βιβλιογραφία: 

1. R. Brealey, S. Myers, F. Allen, Αρχές Χρηµατοοικονοµικής των Επι-

χειρήσεων, εκδ. Ουτοπία, Αθήνα 2013. Κωδικός Βιβλίου στον 

ΕΥ∆ΟΞΟ: 32997967. 

2. ∆. Βασιλείου, Ν. Ηρειώτης, Χρηµατοοικονοµική ∆ιοίκηση: Θεωρία 

και Πρακτική, εκδ. Rosili, Αθήνα 2008. Κωδικός Βιβλίου στον 

ΕΥ∆ΟΞΟ: 7383.  

� 

Κωδικός µαθήµατος: 12YE06 
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Τίτλος µαθήµατος: ∆ιοίκηση Υπηρεσιών  
∆ιδακτικές µονάδες ECTS: 6 

Κατηγορία µαθήµατος: Υποχρεωτικό 

Ώρες διδασκαλίας /εβδοµάδα: Θεωρία : 3 , Φροντιστήριο: 1 

∆ιδάσκων: Χρ. Παπαδόπουλος  

 

Στόχος µαθήµατος: Το µάθηµα της ∆ιοίκηση Υπηρεσιών στοχεύει στο 

να εισάγει τους φοιτητές/τριες στη διοίκηση των επιχειρήσεων παροχής υπη-

ρεσιών και στην εξυπηρέτηση των πελατών τους. Ειδικότεροι στόχοι αποτε-

λούν: η κατανόηση του τοµέα των υπηρεσιών και του ρόλου του στην Οικο-

νοµία, η σχεδίαση των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών, η διαχείριση των 

επιχειρησιακών λειτουργιών τους και η εισαγωγή ορισµένων µαθηµατικών 

µοντέλων (προτύπων) για τη διαχείριση των υπηρεσιών. 

 

Περιεχόµενο µαθήµατος: Ο ρόλος των υπηρεσιών στην Οικονοµία, Η 

φύση των υπηρεσιών, Στρατηγική των Υπηρεσιών, Ανάπτυξη νέας υπηρεσί-

ας, Ποιότητα υπηρεσιών, Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες, Θέση εγκατάστασης 

µιας επιχείρησης παροχής υπηρεσιών, ∆ιαχείριση των Προµηθειών και της 

Ζήτησης, Παραγωγικότητα και Βελτίωση της Ποιότητας, Ανάπτυξη και Πα-

γκοσµιοποίηση των Υπηρεσιών, Ποσοτικά Μοντέλα (πρότυπα) για τη δια-

χείριση των υπηρεσιών, Μοντέλα Ουρών Αναµονής και Σχεδιασµός της ∆υ-

ναµικότητας µιας επιχείρησης, Μελέτη πραγµατικών περιπτώσεων (Case 

studies). 

 
Τρόπος διδασκαλίας: ∆ιαλέξεις, Φροντιστήρια, Εισηγήσεις Ανθρώπων 

της Πράξης. 

 

Τρόποι αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών: Εξέταση γραπτή στο 

τέλος του εξαµήνου, κατ’ οίκον εργασία και προφορική παρουσίασή της 

(προαιρετική). 

 

Βιβλιογραφία:  

1. Φ. Χ. Κίτσιος, Κ. Ζοπουνίδης,  Ανάπτυξη Νέων Υπηρεσιών: Τουρισµός, 

Υγεία, Επιχειρηµατικότητα, Καινοτοµία, εκδ. Κλειδάριθµος, Αθήνα 2008. 

Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥ∆ΟΞΟ: 13595.  

� 
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Κωδικός µαθήµατος: 12YE07 
Τίτλος µαθήµατος: Οργανωτική Θεωρία & Οργανωσιακή Συµπεριφορά 

∆ιδακτικές µονάδες ECTS: 6 

Κατηγορία µαθήµατος: Υποχρεωτικό 

Ώρες διδασκαλίας /εβδοµάδα: Θεωρία : 3, Φροντιστήριο 1 

∆ιδάσκουσα: Ε. Πετρίδου, Ν. Γλαβέλη  

Ιστοσελίδα µαθήµατος : 

http://web.auth.gr/econ/index.php?lang=el&rm=2&mn=15&csid=03ΕΕ09 

Στόχος µαθήµατος: Να δώσει την ευκαιρία στους φοιτητές/τριες να 

προσεγγίσουν τις βασικές έννοιες της Οργανωτικής Θεωρίας , µε έµφαση 

στον σχεδιασµό της οργανωτικής δοµής των επιχειρήσεων και επίσης να 

ευαισθητοποιηθούν σε ζητήµατα που αφορούν την συµπεριφορά των εργα-

ζοµένων όπως υποκίνηση, ηγεσία, δυναµική οµάδας. 

Περιεχόµενο µαθήµατος: Στα µαθήµατα της Οργανωτικής θεωρίας και 

Οργανωσιακής Συµπεριφοράς θα µελετηθούν οι δύο βασικές λειτουργίες 

του Management: α) Η Οργάνωση και β) Η ∆ιεύθυνση µε έµφαση στην η-

γεσία και στην υποκίνηση. Στη λειτουργία της Οργάνωσης προβλέπεται να 

αναπτυχθούν οι βασικές αρχές της οργανωτικής θεωρίας και του οργανω-

σιακού σχεδιασµού, οργανωτικές δοµές, τυπικές, άτυπες, δυναµικές οργα-

νώσεις. Στη λειτουργία της ∆ιεύθυνσης προβλέπεται να αναπτυχθούν οι βα-

σικές θεωρίες και υποδείγµατα οργανωσιακής συµπεριφοράς σχετικές µε 

την υποκίνηση, την ηγεσία και τη δυναµική των οµάδων. 

 

Τρόπος διδασκαλίας: ∆ιαλέξεις, φροντιστήρια 
 
Τρόποι αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών: Εξέταση γραπτή στο 

τέλος του εξαµήνου, εξέταση προφορική στο τέλος του εξαµήνου, κατ’ οί-

κον εργασία, προφορική παρουσίαση εργασίας, χαρτοφυλάκιο/portfolio 

(παρουσίαση –ανάλυση περιπτώσεων επιχειρήσεων, αναφορικά µε την ορ-

γάνωσή τους και τις πολιτικές κινήτρων, παρουσίαση ανάλυση του προφίλ 

σύγχρονων ηγετών). 
 

Βιβλιογραφία:  
1. L. J. Mullins, Μάνατζµεντ και Οργανωσιακή Συµπεριφορά, εκδ. Uto-

pia, Αθήνα 2014. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥ∆ΟΞΟ: 41954712.  

2. Λ. Χυτήρης, Οργανωσιακή Συµπεριφορά, εκδ. Φαίδιµος, Αθήνα 2013. 

Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥ∆ΟΞΟ: 32998934. 
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3. ∆. Μπουραντάς, Μάνατζµεντ, εκδ. Γ. Μπένου, Αθήνα 2015. Κωδικός 

Βιβλίου στον ΕΥ∆ΟΞΟ: 50659975.  

� 

Κωδικός µαθήµατος: 12EE07 
Τίτλος µαθήµατος: Συµπεριφορά Καταναλωτή 
∆ιδακτικές µονάδες ECTS: 3 

Κατηγορία µαθήµατος: Επιλογής 

Ώρες διδασκαλίας /εβδοµάδα: Θεωρία : 3, Φροντιστήριο: 1 

∆ιδάσκουσα: Χρ. Μπουτσούκη  

 

Στόχος µαθήµατος: Στόχος του µαθήµατος είναι η µελέτη των ανθρώ-

πινων αντιδράσεων σε προϊόντα (αγαθά, υπηρεσίες) και στο Μάρκετινγκ 

αυτών των προϊόντων. Έµφαση δίνεται στην µελέτη των διαδικασιών που 

ακολουθεί ο άνθρωπος προκειµένου να καταλήξει σε καταναλωτικές επιλο-

γές. 

 

Περιεχόµενο µαθήµατος: Στο πλαίσιο του µαθήµατος διερευνάται και 

αναλύεται η συµπεριφορά του ατόµου ως καταναλωτή. ∆ίνεται έµφαση στις 

επιπτώσεις των οικονοµικών, κοινωνικών και ψυχολογικών επιδράσεων που 

δέχεται ο καταναλωτής κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Εξετάζονται 

θέµατα που αναφέρονται: (i) στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, (ii) στην 

επεξεργασία πληροφοριών, (iii) στις αντιλήψεις, (iv) στη συµµετοχή του 

καταναλωτή στη διαδικασία αγοράς του προϊόντος, (v) µέτρηση και αλλαγή 

των στάσεων, (vi) στις διαπροσωπικές επιδράσεις στη συµπεριφορά του κα-

ταναλωτή, (vii) στη διαµόρφωση υποδειγµάτων συµπεριφοράς του κατανα-

λωτή, (viii) στις εφαρµογές τµηµατοποίησης της αγοράς, (ix) στις εφαρµο-

γές τοποθέτησης του προϊόντος. 

Τρόπος διδασκαλίας : ∆ιαλέξεις, φροντιστήρια.  

Τρόποι αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών: Εξέταση γραπτή στο 

τέλος του εξαµήνου, κατ’ οίκον εργασία, εργαστήριο ή πρακτικές ασκήσεις.  

 

Βιβλιογραφία:  
1. Γ. Σιώµκος, Συµπεριφορά Καταναλωτή και Στρατηγική Μάρκετινγκ, 

εκδ. Σταµούλη, Αθήνα 2011. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥ∆ΟΞΟ: 

12687654.  
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2. M. Solomon, Συµπεριφορά Καταναλωτή, εκδ. Α. Τζιόλα & Υιοί, Αθή-

να 2015. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥ∆ΟΞΟ: 50655977. 

� 

Κωδικός µαθήµατος: 12EE08 
Τίτλος µαθήµατος: Τεχνικές προσοµοίωσης στη ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων 
∆ιδακτικές µονάδες ECTS: 3 

Κατηγορία µαθήµατος: Επιλογής 

Ώρες διδασκαλίας /εβδοµάδα: Θεωρία : 3  

∆ιδάσκων: Χρ. Ζηκόπουλος 

 

Στόχος µαθήµατος:  
Η προσοµοίωση αποτελεί ένα από τα χρησιµότερα εργαλεία λήψης επιχει-

ρηµατικών αποφάσεων µε µεγάλο εύρος εφαρµογών στο σύνολο των ερευ-

νητικών περιοχών της διοικητικής επιστήµης. Στα πλαίσια του µαθήµατος 

παρουσιάζονται και αναλύονται οι σηµαντικότερες τεχνικές µοντελοποίη-

σης, η µεθοδολογία προσοµοίωσης συστηµάτων διακριτού χρόνου, η χρήση 

λογισµικού για την ανάπτυξη προσοµοιωτικών προτύπων, και χαρακτηρι-

στικές εφαρµογές σε διαφορετικά αντικείµενα της διοικητικής επιστήµης. 

 

Περιεχόµενο µαθήµατος:  
Θεωρία 

Εισαγωγή στην προσοµοίωση, προσδιορισµός δεδοµένων εισόδου, τυχαίοι 

αριθµοί και µετασχηµατισµοί, ανάπτυξη προσοµοιωτικού προτύπου και 

προσοµοίωση, δηµιουργία τυχαίων αριθµών µε τη χρήση Η/Υ, επίδειξη ε-

ξειδικευµένου λογισµικού προσοµοίωσης, ανάλυση και αξιολόγηση αποτε-

λεσµάτων. 

Εργαστήριο Η/Υ 

∆ηµιουργία τυχαίων αριθµών σε υπολογιστικά φύλλα, προσοµοίωση στη 

Χρηµατοοικονοµική: Ανάλυση χαρτοφυλακίου, προσοµοίωση στο Market-

ing: Εκτίµηση αποτελεσµατικότητας προωθητικής ενέργειας, προσοµοίωση 

στη ∆ιοίκηση Λειτουργιών: Αξιολόγηση συστήµατος διαχείρισης αποθεµά-

των, προσοµοίωση στη ∆ιοίκηση Υπηρεσιών: Ανάλυση συστήµατος εξυπη-

ρέτησης, ανάλυση αποτελεσµάτων προσοµοίωσης σε Η/Υ. 

 

Τρόπος διδασκαλίας:  
Η διδασκαλία του µαθήµατος περιλαµβάνει θεωρητικές διαλέξεις και εργα-

στηριακές εφαρµογές σε Η/Υ. 

 

Τρόποι αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών:  
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Γραπτή τελική εξέταση και εκπόνηση εργασίας. 

 
Βιβλιογραφία:  
1. Μ. Ρουµελιώτης, Σ. Σουραβλάς, Τεχνικές Προσοµοίωσης, εκδ. Α. 

Τζιόλα & Υιοί, Αθήνα 2015. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥ∆ΟΞΟ: 

41958885. 

2. Γ. Γιαγλής, Ποσοτική και Ποιοτική Μοντελοποίηση Επιχειρηµατικών 

∆ιαδικασιών,  εκδ. Ο.Π.Α., Αθήνα 2012. Κωδικός Βιβλίου στον 

ΕΥ∆ΟΞΟ: 22690367.  

3. Μ. Σφακιανάκης, Προσοµοίωση και Εφαρµογές, εκδ. Πατάκης,  Αθή-

να 2001.  Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥ∆ΟΞΟ: 21919.  

4. Law Averill, Simulation Modeling and Analysis, εκδ. Επίκεντρο, 

2014. 41957140. 

� 

Κωδικός µαθήµατος: 12EE09 
Τίτλος µαθήµατος: Καινοτοµία & Επιχειρηµατικότητα (δεν θα διδα-

χθεί στο χειµερινό εξάµηνο) 
∆ιδακτικές µονάδες ECTS: 3 

Κατηγορία µαθήµατος: Επιλογής 

Ώρες διδασκαλίας /εβδοµάδα: Θεωρία: 3   

∆ιδάσκοντες: Γρ. Ζαρωτιάδης & Συνεργάτες της ΜΟΚΕ.  

Ιστοσελίδα µαθήµατος: http://www.leps.auth.gr 

 
Στόχος µαθήµατος: Να δώσει την ευκαιρία στους φοιτητές/τριες να 

προσεγγίσουν εισαγωγικά τις βασικές έννοιες της Επιχειρηµατικότητας και 

της Καινοτοµίας , να ευαισθητοποιηθούν σχετικά µε τις ευκαιρίες ανάπτυ-

ξης δικής τους επιχειρηµατικής δραστηριότητας, και να εκπαιδευθούν στην 

προετοιµασία “επιχειρηµατικών σχεδίων”. 

 
Περιεχόµενο µαθήµατος: Τα µαθήµατα διαρθρώνονται σε 2 ενότητες. 

Στην πρώτη ενότητα προσφέρονται οι βασικές γνώσεις για την ίδρυση, τη 

λειτουργία και τη διοίκηση µιας επιχείρησης µικρού ή µεσαίου µεγέθους και 

επιδιώκεται η διαµόρφωση του κατάλληλου ψυχονοητικού υπόβαθρου για 

την ανάπτυξη και εκδήλωση της επιχειρηµατικότητας, µε την ευρεία έννοια 

του όρου. Στην δεύτερη ενότητα οι φοιτητές/τριες θα απασχοληθούν σε ερ-

γαστηριακά µαθήµατα µε την εκπόνηση επιχειρησιακών σχεδίων µε τη χρή-

ση λογισµικού επιχειρησιακού σχεδιασµού. Έτσι θα ασκηθούν και θα εκπο-



Ο∆ΗΓΟΣ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

 99

νήσουν επιχειρησιακά σχέδια (Business Plan) για ανάπτυξη εικονικής δικής 

τους επιχειρηµατικής δραστηριότητας, βάση του οποίου και θα αξιολογη-

θούν στο τέλος των µαθηµάτων. 
 

Τρόπος διδασκαλίας: ∆ιαλέξεις, πρακτικές ασκήσεις, εργαστήρια.    
 

Τρόποι αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών: Κατ’ οίκον εργασία, 

προφορική παρουσίαση εργασίας, εργαστήριο ή πρακτικές ασκήσεις, φύλλα 

εργασίας σε κάθε ενότητα µαθηµάτων  

 

Βιβλιογραφία:  
1. Π. Γκόγκας, Ι. Πραγκίδης, Οδηγός Επιχειρηµατικότητας: από τη 

Θεωρία στην Πράξη, εκδ. Σοφία, Θεσσαλονίκη 2014. Κωδικός Βι-

βλίου στον ΕΥ∆ΟΞΟ: 41958848.  

2. Η. Γωνιάδης, Γ. Χατζηκωνσταντίνου, Επιχειρηµατικότητα και Και-

νοτοµία, εκδ. Gutenberg, Αθήνα 2009. Κωδικός Βιβλίου στον 

ΕΥ∆ΟΞΟ: 31411.   

� 

Κωδικός µαθήµατος: 12EE10 
Τίτλος µαθήµατος: Υποδείγµατα Αποθεµάτων και Προβλέψεων 
∆ιδακτικές µονάδες ECTS:3 

Κατηγορία µαθήµατος: Επιλογής 

Ώρες διδασκαλίας /εβδοµάδα: Θεωρία: 3  

∆ιδάσκων: Χρ. Παπαδόπουλος  

 

Στόχος µαθήµατος: Είναι να εισάγει τους φοιτητές και τις φοιτήτριες 

του Τµήµατος Οικονοµικών Επιστηµών του ΑΠΘ στις έννοιες και τη σηµα-

σία των µεθόδων πρόβλεψης και της διαχείρισης των αποθεµάτων σε οποια-

δήποτε επιχείρηση, εµπορική και βιοµηχανική. Πολλές ασκήσεις επιλύονται 

και µε τη χρήση του Excel. 

 
Περιεχόµενο µαθήµατος: 

(I) ∆ιαχείριση Αποθεµάτων 

Η σηµασία των αποθεµάτων, Στοιχεία κόστους στη διαχείριση αποθεµά-

των: Κόστος παραγγελίας και απόκτησης του αποθέµατος, Κόστος διατήρη-

σης του αποθέµατος, Κόστος έλλειψης του αποθέµατος, Συστήµατα αποθε-

µάτων και πολιτικές διαχείρισης, Καθοριστικά συστήµατα διαχείρισης απο-
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θεµάτων: Το βασικό σύστηµα σταθερής ποσότητας παραγγελίας, Μέρος της 

ζήτησης ικανοποιείται µε καθυστέρηση, Η ζήτηση ικανοποιείται από παρα-

γωγή, Έκπτωση στην τιµή απόκτησης της µονάδας του αποθέµατος, Ταυτό-

χρονες παραγγελίες οµάδας διαφόρων υλικών, Πολλά υλικά και περιορι-

σµοί, Στοχαστικά συστήµατα διαχείρισης αποθεµάτων: Στοχαστικό σύστηµα 

σταθερής ποσότητας παραγγελίας, Στοχαστικό σύστηµα σταθερού χρόνου 

επιθεώρησης, Ασκήσεις. 

(ΙΙ) Μέθοδοι Πρόβλεψης 

Η σηµασία των προβλέψεων και µεθοδολογικές κατευθύνσεις, Μεθοδο-

λογικά εργαλεία στις ποσοτικές µεθόδους πρόβλεψης, Μέθοδοι ανάλυσης 

χρονοσειρών και προβολής της τάσης: Απλός µέσος, Απλός κινούµενος µέ-

σος κ περιόδων, Απλός σταθµικός κινούµενος µέσος κ περιόδων, ∆ιπλός 

κινούµενος µέσος για γραµµική τάση, Απλή εκθετική εξοµάλυνση, Απλή 

εκθετική εξοµάλυνση µε αναπροσαρµογή της παραµέτρου α, ∆ιπλή εκθετική 

εξοµάλυνση µιας παραµέτρου για γραµµική τάση, ∆ιπλή εκθετική εξοµά-

λυνση δύο παραµέτρων για γραµµική τάση, Τριπλή εκθετική εξοµάλυνση 

για τάση δεύτερου βαθµού, Εκθετική εξοµάλυνση για εποχικότητα, Εκθετι-

κή εξοµάλυνση για γραµµική τάση και εποχικότητα, Συνοπτική παρουσίαση 

και ταξινόµηση των µεθόδων εκθετικής εξοµάλυνσης, Αιτιοκρατικές µέθο-

δοι ή µέθοδοι ανάλυσης, Η µέθοδος Box-Jenkins, Ασκήσεις. 

 
      Τρόπος διδασκαλίας: ∆ιαλέξεις, εργαστήρια    
 

Τρόποι αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών: Εξέταση γραπτή στο 

τέλος του εξαµήνου, κατ’ οίκον εργασία.    
 

Βιβλιογραφία:  
1. Σ. ∆ηµητριάδης, Α. Μηχιώτης, ∆ιοίκηση Παραγωγικών Συστηµάτων, 

εκδ. Κριτική, Αθήνα 2007. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥ∆ΟΞΟ: 11513. 

 

� 

Κωδικός µαθήµατος: 03YE08 
Τίτλος µαθήµατος: Ερευνα Μάρκετινγκ (∆εν θα διδαχθεί στο τρέχον 

ακαδηµαϊκό έτος) 
∆ιδακτικές µονάδες ECTS: 3 

Κατηγορία µαθήµατος: Επιλογής 

Ώρες διδασκαλίας /εβδοµάδα: Θεωρία : 3  
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∆ιδάσκουσα: Χρ. Μπουτσούκη   

  

Στόχος µαθήµατος: Το µάθηµα της Έρευνας Αγοράς έχει ως στόχο α) 

Να εισάγει τους σπουδαστές στις βασικές έννοιες και διαδικασίες της έρευ-

νας αγοράς β) να εξετάσει και να αναλύσει τα απαραίτητα εργαλεία για τη 

συλλογή, επεξεργασία, ανάλυση και αποτύπωση των δεδοµένων που χρησι-

µοποιούµε στην Έρευνα Αγοράς µε στόχο την διαµόρφωση Στρατηγικών 

Πολιτικής Κατάκτησης της Αγοράς  

 

Περιεχόµενο µαθήµατος: Το µάθηµα είναι οργανωµένο σε τέσσερα µέ-

ρη. Ξεκινά µε την εισαγωγή στην έννοια και διαδικασία της Έρευνας Αγο-

ράς και την παρουσίαση του ορισµού του ερευνητικού προβλήµατος που θα 

οδηγήσει στη λύση του προβλήµατος απόφασης. Στη συνέχεια παρουσιάζε-

ται η ανάπτυξη της προσέγγισης του Ερευνητικού σχεδίου. Το δεύτερο µέ-

ρος καλύπτει το σχεδιασµό έρευνας και παρουσιάζει το σχεδιασµό της διε-

ρευνητικής και περιγραφικής έρευνας. Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στην ποιο-

τική έρευνα και στην ανάλυση δευτερογενών στοιχείων. Στη συνέχεια περι-

γράφεται η διαδικασία απόκτησης πληροφοριών και η µεθοδολογία δόµησης 

κλιµάκων µέτρησης. Το τρίτος µέρος αφορά το σχεδιασµό και τη σύνταξη 

των ερευνητικών εργαλείων (ερωτηµατολόγια) το σχεδιασµό της δειγµατο-

ληψίας καθώς και της επεξήγησης των διαδικασιών απόκτησης των πληρο-

φοριών. Επιπλέον, παρουσιάζεται η έρευνα πεδίου, η προετοιµασία των δε-

δοµένων και οι έλεγχοι εγκυρότητας και αξιοπιστίας. Οι µέθοδοι στατιστι-

κής ανάλυσης δεδοµένων και οι τεχνικές παρουσίασης των αποτελεσµάτων 

παρουσιάζονται στο τελευταίο µέρος του µαθήµατος καθώς και οι µέθοδοι 

αποτύπωσης και παρουσίασης των ερευνητικών δεδοµένων καθώς και η ε-

φαρµογή των αποτελεσµάτων στη στρατηγική κατάκτηση της Αγοράς. Οι 

παραδόσεις περιλαµβάνουν την ανάλυση του θεωρητικού υπόβαθρου και 

την πρακτική εφαρµογή στο χώρο των Υπηρεσιών και των Επιχειρήσεων 

καθώς και την εξέταση επιχειρησιακών περιπτώσεων και αρθογραφίας µαζί 

µε την εκπόνηση και παρουσίαση εργασιών στα θέµατα που το µάθηµα δια-

πραγµατεύεται.  

 

Τρόπος διδασκαλίας: ∆ιαλέξεις, φροντιστήρια.    
 

Τρόποι αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών: Εξέταση γραπτή στο 

τέλος του εξαµήνου, κατ’ οίκον εργασία.    
 

Βιβλιογραφία:  
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1. Γ. Σιώµκος, ∆. Μαύρος, Έρευνα Αγοράς, εκδ. Λιβάνη, Αθήνα. Κωδι-

κός Βιβλίου στον ΕΥ∆ΟΞΟ: 50661002.  

2. Βλ. Σταθακόπουλος, Μέθοδοι Έρευνας Αγοράς, εκδ. Σταµούλη, Αθή-

να 2005. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥ∆ΟΞΟ: 22896.  

 

 
ΣΤ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥ∆ΩΝ 

� 

Κωδικός µαθήµατος: 12ΥΣ05 
Τίτλος µαθήµατος: Επιχειρησιακή Ερευνα 
∆ιδακτικές µονάδες ECTS: 6 

Κατηγορία µαθήµατος: Υποχρεωτικό 

Ώρες διδασκαλίας /εβδοµάδα: Θεωρία : 4 

∆ιδάσκων: Α. ∆ιαµαντίδης  

 

Στόχος µαθήµατος: Είναι η εισαγωγή των φοιτητών στην Επιχειρησια-

κή Έρευνα και στη µαθηµατική προτυποποίηση και επίλυση διαφόρων προ-

βληµάτων που ανακύπτουν στις επιχειρήσεις και στους κυβερνητικούς ή µη 

οργανισµούς. 

 

Περιεχόµενο µαθήµατος: Γραµµικός Προγραµµατισµός: Τυποποίηση 

προβληµάτων Γραµµικού Προγραµµατισµού, Γραφική µέθοδος επίλυσης, 

Μέθοδος Simplex, Ανάλυση Ευαισθησίας µε χρήση της µεθόδου Simplex, 

Ανάλυση Ευαισθησίας µε χρήση της γραφικής µεθόδου επίλυσης, το ∆υικό 

πρόβληµα και η Οικονοµική Ερµηνεία του, Το πρόβληµα της µεταφοράς, Το 

πρόβληµα της ανάθεσης : Ο Ουγγρικός Αλγόριθµος. Μοντέλα Ουρών Ανα-

µονής: Εισαγωγή, συµβολισµός κατά Kendall, στοιχεία ουρών αναµονής: 

κατανοµή αφίξεων, κατανοµή εξυπηρέτησης, πειθαρχία ουράς, αριθµός εξυ-

πηρετητών. Ουρά αναµονής µε ένα κανάλι εξυπηρέτησης, αφίξεις Poisson & 

χρόνους εξυπηρέτησης εκθετικά κατανεµηµένους (Μ/Μ/1). 

Ουρά αναµονής µε πολλαπλά κανάλια εξυπηρέτησης, αφίξεις Poisson & 

χρόνους εξυπηρέτησης εκθετικά κατανεµηµένους (Μ/Μ/Κ). Οικονοµική 

ανάλυση των ουρών αναµονής. Άλλα µοντέλα ουρών αναµονής.  

 
Τρόπος διδασκαλίας: ∆ιαλέξεις.  

 

Τρόποι αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών: Εξέταση γραπτή στο 

τέλος του εξαµήνου.    
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Βιβλιογραφία:  

1. Γ. Οικονόµου, Α. Γεωργίου, Επιχειρησιακή Ερευνα για τη Λήψη ∆ιοι-

κητικών Αποφάσεων, εκδ. Ε. Μπένου, Αθήνα 2011. Κωδικός Βιβλίου 

στον ΕΥ∆ΟΞΟ: 12613531.  

2. Χ. Φράγκος, Εισαγωγή στην Επιχειρησιακή Ερευνα, εκδ. Σταµούλη, 

Αθήνα 2006. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥ∆ΟΞΟ: 23100. 

3. Μ. Λουκάκης, Γραµµικός Προγραµµατισµός. Αριστοποίηση σε ∆ίκτυα, 

έκδ. Σοφία, Θεσσαλονίκη 2010. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥ∆ΟΞΟ: 691.  

4. D. Anderson, D. Sweeney, Th. Williams, M. Kipp, ∆ιοικητική Επι-

στήµη: Ποσοτικές Μέθοδοι για τη Λήψη Επιχειρηµατικών Αποφάσεων, 

εκδ. Κριτική, Αθήνα 2014. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥ∆ΟΞΟ: 41955482.  

� 

Κωδικός µαθήµατος: 12ΥΣ06 
Τίτλος µαθήµατος: Χρηµατοοικονοµική Ανάλυση ΙΙ 
∆ιδακτικές µονάδες ECTS: 6 

Κατηγορία µαθήµατος: Υποχρεωτικό  

Ώρες διδασκαλίας /εβδοµάδα: Θεωρία : 4 

∆ιδάσκων: ∆. Κουσενίδης  

 

Στόχος µαθήµατος: Το µάθηµα εµβαθύνει στα θέµατα της χρηµατοοι-

κονοµικής που αναπτύχθηκαν στη Χρηµατοοικονοµική Ι, µε έµφαση τον 

κίνδυνο και την αξιολόγηση της έκθεσης σε κίνδυνο αγορών και επιτοκίου. 

Εισάγεται η κλασική θεωρία στάθµισης κινδύνου. Εισάγονται τα χρηµατο-

οικονοµικά παράγωγα και η τροποποίηση αποδόσεων ως προς τον κίνδυνο.  

 

Περιεχόµενο µαθήµατος: Μέτρηση αποδόσεων, λογαριθµική απόδοση 

και συνεχής χρόνος. Μόχλευση και απόδοση στα ίδια κεφάλαια. Περιθώριο 

ασφαλείας, κλήση κινδύνου. Ανοικτές πωλήσεις. Κίνδυνος επιτοκίου και 

∆έλτα επιτοκίου. Αντιστάθµιση κινδύνων. Προθεσµιακές πράξεις και προ-

θεσµιακά επιτόκια. Καµπύλη επιτοκίων. Ασύµµετρη πληροφόρηση. Προ-

βλήµατα εκπροσώπησης. Συγχωνεύσεις και εξαγορές εταιριών. 

 

Τρόπος διδασκαλίας: ∆ιαλέξεις.    
 
Τρόποι αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών: Εξέταση γραπτή στο 

τέλος του εξαµήνου.  
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Βιβλιογραφία:  
1. Β. Πολυµένης, Εισαγωγή στη Χρηµατοοικονοµική Ανάλυση, εκδ. Σο-

φία, Θεσσαλονίκη 2013. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥ∆ΟΞΟ: 33133320. 

2. Bodie Zvi, Kane Alex, Marcus Alan J, Επενδύσεις, εκδ. Ουτοπία, Α-

θήνα 2014. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥ∆ΟΞΟ: 41954671.  

� 

Κωδικός µαθήµατος: 12ΥΣ07 
Τίτλος µαθήµατος: Εισαγωγή στην Εφοδιαστική και τη ∆ιαχείριση  
Εφοδιαστικής Αλυσίδας 
∆ιδακτικές µονάδες ECTS: 6 

Κατηγορία µαθήµατος: Υποχρεωτικό 

Ώρες διδασκαλίας /εβδοµάδα: Θεωρία : 4  

∆ιδάσκων: Χρ. Ζηκόπουλος  

 

Στόχος µαθήµατος: Στόχος του µαθήµατος είναι η παρουσίαση των βα-

σικών εννοιών της ∆ιαχείρισης της Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Supply Chain 

Management) καθώς και των διαδικασιών της Εφοδιαστικής (Logistics), 

ώστε να παρέχει στους φοιτητές τις απαραίτητες γνώσεις για την κατανόηση 

των στρατηγικών και τεχνικών που αποσκοπούν στη βελτίωση της οργάνω-

σης και διαχείρισης των εφοδιαστικών αλυσίδων. 

 

Περιεχόµενο µαθήµατος: Εισαγωγή στην Εφοδιαστική και τη ∆ιαχείρι-

ση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας. ∆ιαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας και 

πελάτης. Μέτρηση αποτελεσµατικότητας εφοδιαστικής αλυσίδας. Ελλείψεις, 

επίπεδο εξυπηρέτησης, απόθεµα ασφαλείας. Παράγοντες κόστους και αξιο-

λόγηση. Συστήµατα διαχείρισης αποθεµάτων: σηµείο αναπλήρωσης αποθέ-

µατος, µεταβλητότητα και αβεβαιότητα στη διαχείριση αποθεµάτων και η 

επίδραση των προωθητικών ενεργειών και των οικονοµιών κλίµακας. Εφο-

διαστικές αλυσίδες για καταναλωτικά και καινοτόµα προϊόντα. Γενικές 

στρατηγικές σχεδιασµού εφοδιαστικών αλυσίδων. Η φιλοσοφία της λιτής 

παραγωγής. Στρατηγικές για το σχεδιασµό εφοδιαστικών αλυσίδων γρήγο-

ρης ανταπόκρισης. Σχεδίαση και διαχείριση καναλιών διανοµής. Στρατηγι-

κές συνεργασίες, διαχείριση αποθεµάτων από τον προµηθευτή. Η παγκόσµια 

εφοδιαστική αλυσίδα. Σχεδίαση κέντρων διανοµής - µεταφόρτωσης. ∆ιαχεί-

ριση κινδύνου στις εφοδιαστικές αλυσίδες. Σύγχρονες τάσεις στη ∆ιαχείριση 

Εφοδιαστικής Αλυσίδας: εταιρίες παροχής υπηρεσιών εφοδιαστικής, αντί-

στροφες και πράσινες εφοδιαστικές αλυσίδες. 
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Τρόπος διδασκαλίας: ∆ιαλέξεις.    
 
Τρόποι αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών: Εξέταση γραπτή στο 

τέλος του εξαµήνου.    
 

Βιβλιογραφία:  
1. Μ. Βιδάλης, Εφοδιαστική (Logistics): Μία Ποσοτική Προσέγγιση, εκδ. 

Κλειδάριθµος, Αθήνα 2009. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥ∆ΟΞΟ: 13758.  

2. Μ. Christopher, Logistics και ∆ιαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας, εκδ. 

Κριτική, Αθήνα 2007. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥ∆ΟΞΟ: 11845.   

3. S. Chopra, P. Meindl, ∆ιοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας, εκδ. Α. Τζιό-

λα & Υιοί, Αθήνα 2014. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥ∆ΟΞΟ: 41955004. 

3. Simchi Levi Kaminsky, Designing and Managing. The Supply Chain, 

εκδ. Επίκεντρο, Αθήνα 2009. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥ∆ΟΞΟ: 

23013829.   

� 

Κωδικός µαθήµατος: 12ΥΣ08 
Τίτλος µαθήµατος: Ανάλυση Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων 
∆ιδακτικές µονάδες ECTS: 6 

Κατηγορία µαθήµατος: Υποχρεωτικό 

Ώρες διδασκαλίας /εβδοµάδα: Θεωρία : 4 

∆ιδάσκουσα: Κ. Κοσµίδου  

Ιστοσελίδα µαθήµατος : blackboard.lib.auth.gr 

 

Στόχος µαθήµατος: Στόχος του µαθήµατος είναι η εξοικείωση µε τις 

σύγχρονες µεθόδους χρηµατοοικονοµικής ανάλυσης των λογιστικών κατα-

στάσεων επιχειρήσεων και οργανισµών προκειµένου να ληφθούν υπόψη 

αποφάσεις οικονοµικού περιεχοµένου, βασιζοµένων σε επιστηµονικά κριτή-

ρια.  

 

Περιεχόµενο µαθήµατος:  
Τα θεµατικά πεδία που καλύπτονται στο πλαίσιο του µαθήµατος είναι: 

• Χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες και λογιστικές καταστάσεις 

• Μέθοδοι ανάλυσης των λογιστικών καταστάσεων 

• Ανάλυση λογιστικών καταστάσεων µε αριθµοδείκτες 

• Συγκριτική ανάλυση λογιστικών καταστάσεων 
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• Κεφάλαιο κίνησης και καταστάσεις ταµειακής ροής 

• Ανάλυση νεκρού σηµείου 

• Case studies 

 

Τρόπος διδασκαλίας: ∆ιαλέξεις.    
 

Τρόποι αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών: Εξέταση γραπτή στο 

τέλος του εξαµήνου, κατ’ οίκον εργασία.   
 
Βιβλιογραφία:  
1. ∆. Γκίκας, Η Ανάλυση και οι Χρήσεις των Λογιστικών Καταστάσεων, 

εκδ. Γεωργία Μπένου, Αθήνα 2002. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥ∆ΟΞΟ: 

3708.  

2. Π. Παπαδέας, Ν. Συκιανάκης, Ανάλυση και ∆ιερεύνηση Χρηµατοοικο-

νοµικών Καταστάσεων Σύµφωνα µε τα Ελληνικά και ∆ιεθνή Λογιστικά 

Πρότυπα Χρηµατοοοικονοµικής Πληροφόρησης, εκδ. Π. Παπαδέα, Αθή-

να 2014. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥ∆ΟΞΟ: 41964714.  

� 

Κωδικός µαθήµατος: 12ΕΣ08 
Τίτλος µαθήµατος: Πληροφοριακά Συστήµατα ∆ιοίκησης - Ηλεκτρο-

νικό Εµπόριο 
∆ιδακτικές µονάδες ECTS: 3 

Κατηγορία µαθήµατος: Επιλογής 

Ώρες διδασκαλίας /εβδοµάδα: Θεωρία: 3 

∆ιδάσκων: Αθ. Τσαδήρας  

Ιστοσελίδα µαθήµατος : blackboard.lib.auth.gr  

 

Στόχος µαθήµατος: Στόχος του µαθήµατος είναι η απόκτηση από µέ-

ρους των φοιτητών/τριών των βασικών γνώσεων και ικανοτήτων για την 

αξιοποίηση των δυνατοτήτων που δίνουν τα Σύγχρονα Ολοκληρωµένα 

Πληροφοριακά Συστήµατα των Επιχειρήσεων, τόσο για τον Εσωτερικό Έ-

λεγχο στην Επιχείρηση όσο και για την Υποστήριξη Λήψης Αποφάσεων. 

 

Περιεχόµενο µαθήµατος: Στα πλαίσια του µαθήµατος θα παρουσια-

στούν και θα αναπτυχθούν τα παρακάτω θέµατα: Σύγχρονα Ολοκληρωµένα 

Πληροφοριακά Συστήµατα, ορισµός και ο ρόλος τους. Ολοκλήρωση Επιχει-

ρηµατικών ∆ιεργασιών µέσω Πληροφορικών Συστηµάτων. Συστήµατα Επε-
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ξεργασίας Συναλλαγών. Πληροφοριακά Συστήµατα ∆ιοίκησης. Συστήµατα 

Υποστήριξης Λήψης Αποφάσεων. Συστήµατα Υποστήριξης ∆ιοίκησης. Ε-

πεξεργασία Πληροφοριών. Λογισµικό Εφαρµογών & Εργαλεία για τη Λήψη 

Αποφάσεων . Οργάνωση και ∆ιαχείριση Βάσεων ∆εδοµένων. Τηλεπικοινω-

νίες, ∆ίκτυα και η Τεχνολογία της Πληροφορίας. ∆ιαδίκτυο και Ηλεκτρονι-

κή Επιχειρηµατική ∆ραστηριότητα. ∆ιαχείριση Γνώσης. Μεθοδολογίες και 

Εργαλεία Ανάπτυξης Πληροφορικών Συστηµάτων. 

 

Τρόπος διδασκαλίας: ∆ιαλέξεις    
 

Τρόποι αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών: Εξέταση γραπτή στο 

τέλος του εξαµήνου.    
 

Βιβλιογραφία:  
1. K. Laudon, J. Laudon, Πληροφοριακά Συστήµατα ∆ιοίκησης, εκδ. 

Κλειδάριθµος, Αθήνα 2014. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥ∆ΟΞΟ: 

41962586.  

2. E. Turban, D. King, J. Lee, L. Ting-Peng, D. Turban, Ηλεκτρονικό 

Εµπόριο 2010, εκδ. Α. Γκιούρδας & Σια, Αθήνα 2011. Κωδικός Βιβλίου 

στον ΕΥ∆ΟΞΟ: 12536563.  

3. Μ. Βλαχοπούλου, Σ. ∆ηµητριάδης, Ηλεκτρονικό Επιχειρείν και Μάρ-

κετινγκ, εκδ. Rosili, Αθήνα 2013. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥ∆ΟΞΟ: 

32997535. 

4. P. Wallace, Πληροφοριακά Συστήµατα ∆ιοίκησης, εκδ. Κριτική, Αθή-

να 2014. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥ∆ΟΞΟ: 32997790. 
 

� 

Κωδικός µαθήµατος: 12ΕΣ10 
Τίτλος µαθήµατος: Εφαρµογές Θεωρίας Παιγνίων στη ∆ιοίκηση (δεν θα 
διδαχθεί στο τρέχον ακαδηµαϊκό έτος) 
∆ιδακτικές µονάδες ECTS: 3 

Κατηγορία µαθήµατος: Επιλογής 

Ώρες διδασκαλίας /εβδοµάδα: Θεωρία : 3  

∆ιδάσκων: Χρ. Ζηκόπουλος 

 

Στόχος µαθήµατος:  
Στόχος του µαθήµατος είναι να εισάγει τους φοιτητές στην περιοχή της θεω-

ρίας λήψης αποφάσεων που εξετάζει την ανάλυση της διαδικασίας λήψης 
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απόφασης από ένα σύνολο οντοτήτων οι οποίες αλληλεπιδρούν. Στα πλαίσια 

του µαθήµατος, δίνεται ιδιαίτερη έµφαση στη σύνδεση των διαφορετικών 

θεωρητικών τύπων παιγνίων µε τα ρεαλιστικά προβλήµατα που προκύπτουν 

στην πράξη και εντάσσονται στα διαφορετικά αντικείµενα που καλύπτει η 

σύγχρονη διοικητική επιστήµη. 

 

Περιεχόµενο µαθήµατος:  
Εισαγωγή στη θεωρία λήψης αποφάσεων και τη θεωρία παιγνίων, κριτήρια 

και δέντρα αποφάσεων, συναρτήσεις ωφέλειας και πιθανότητες, παίγνια 

πλήρους και ελλιπούς πληροφόρησης, παίγνια µηδενικού και µη µηδενικού 

αθροίσµατος, εφαρµογές της θεωρίας παιγνίων στη διοικητική επιστήµη. 

 

Τρόπος διδασκαλίας:  

Θεωρητικές διαλέξεις, φροντιστήρια και εφαρµογές σε Η/Υ. 

 

Τρόποι αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών:  
Γραπτή αξιολόγηση στο τέλος του εξαµήνου. 

 
Βιβλιογραφία:  

1. Ε. Μαγείρου, Παίγνια και Αποφάσεις, εκδ. Κριτική, Αθήνα 2012. 

Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥ∆ΟΞΟ: 22727935.  

2. J. Martin Osborne, Εισαγωγή στη Θεωρία Παιγνίων,  εκδ. Κλειδά-

ριθµος, Αθήνα 2010. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥ∆ΟΞΟ: 35241.  

3. R. Gibbons, Εισαγωγή στη Θεωρία Παιγνίων, εκδ. Γ. και Κ. ∆αρδα-

νός, Αθήνα 2009. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥ∆ΟΞΟ: 31325.  

� 

Κωδικός µαθήµατος: 12ΕΣ07 
Τίτλος µαθήµατος: ∆ιοικητική Λογιστική  
∆ιδακτικές µονάδες ECTS: 3 

Κατηγορία µαθήµατος: Επιλογής 

Ώρες διδασκαλίας /εβδοµάδα: Θεωρία : 3 

∆ιδάσκων: ∆. Κουσενίδης 

 

Στόχος µαθήµατος: Σε αντίθεση µε τη Χρηµατοοικονοµική Λογιστική, 

η ∆ιοικητική Λογιστική: α) εστιάζει στις ανάγκες του µάνατζµεντ για πε-

ρισσότερη πληροφόρηση, β) δίνεται έµφαση στη σύνταξη των προβλεπόµε-
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νων οικονοµικών καταστάσεων και γ) δίνει περισσότερη σηµασία στα τµή-

µατα ενός οργανισµού. 

 

Περιεχόµενο µαθήµατος: Εισαγωγή στη ∆ιοικητική Λογιστική. Υπολο-

γίζει τα σχετικά κόστη και τα έσοδα για τη λήψη αποφάσεων. Κοστολόγηση 

βασισµένη στη λειτουργία (Activity-based costing). Αποφάσεις τιµολόγησης 

και ανάλυση κερδών. Λήψη αποφάσεων κάτω από συνθήκες αβεβαιότητας. 

Η διαδικασία του προϋπολογισµού.  

 

Τρόπος διδασκαλίας: ∆ιαλέξεις, πλήρης πρακτική εφαρµογή όλων των 

διδασκόµενων περιπτώσεων    
 

Τρόποι αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών: Εξέταση γραπτή στο 

τέλος του εξαµήνου.    
 

Βιβλιογραφία:  
1. Χ. Νεγκάκης, ∆. Κουσενίδης, ∆ιοικητική Λογιστική, εκδ. Χ. Νεγκά-

κης, Θεσσαλονίκη 2014. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥ∆ΟΞΟ: 41963365.  

2. R. Garrison, E. Noreen, ∆ιοικητική Λογιστική, εκδ. Κλειδάριθµος, 

Αθήνα 2006. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥ∆ΟΞΟ: 13656. 

� 

Κωδικός µαθήµατος: 03EE54 
Τίτλος µαθήµατος: Επιχείρηση και Κοινωνία: Εταιρική & Κοινωνική 
Ευθύνη 
∆ιδακτικές µονάδες ECTS: 3 

Κατηγορία µαθήµατος: Επιλογής 

Ώρες διδασκαλίας /εβδοµάδα: Θεωρία: 3 

∆ιδάσκουσα: Ν. Γλαβέλη 

Ιστοσελίδα µαθήµατος: http://web.auth.gr/econ/index.php?lang=el&rm= 

2&mn=15&csid=03ΕΕ54  

 

Στόχος µαθήµατος: Το µάθηµα µε τίτλο «Επιχείρηση και Κοινωνία» 

αποσκοπεί στην κατανόηση, εξέταση και ανάλυση της σχέσης αλληλεπί-

δρασης που δηµιουργείται µεταξύ των επιχειρήσεων και της κοινωνίας στην 

οποία απευθύνονται. Σε αυτό το πλαίσιο εξετάζονται µια σειρά εννοιών και 

συνεπειών που προκύπτουν από τη δραστηριότητα των επιχειρήσεων, καθώς 

και από την ανταπόκριση της κοινωνίας στη συγκεκριµένη δραστηριότητα. 
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Περιεχόµενο: Το περιεχόµενο του συγκεκριµένου µαθήµατος αποσκοπεί 

στην κατανόηση της σχέσης αλληλεξάρτησης και αλληλεπίδρασης που προ-

κύπτει µεταξύ επιχείρησης και κοινωνίας. Σε αυτό το πλαίσιο, εξετάζονται 

µια σειρά εννοιών που αποκτούν ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην παραπάνω σχέ-

ση, όπως η έννοια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ), του κοινωνι-

κού απολογισµού, συγκεκριµένες δράσεις που λαµβάνουν οι επιχειρήσεις 

στο πλαίσιο της ΕΚΕ, προβλήµατα εφαρµογής της ΕΚΕ, δείκτες µέτρησης 

και αξιολόγησής της. Ακόµα, ιδιαίτερη έµφαση δίνεται σε συναφείς έννοιες, 

όπως σε εκείνη της Τριπλής Βασικής Αρχής και της βιώσιµης επιχειρηµατι-

κότητας, της επιχειρησιακής ηθικής, της εταιρικής διακυβέρνησης, των οµά-

δων ενδιαφεροµένων ή συµµετόχων των επιχειρήσεων και της επιρροής 

τους στη λειτουργία των επιχειρήσεων, ενώ γίνεται αναφορά σε παραδείγ-

µατα επιχειρήσεων που αποτελούν πρότυπα εφαρµογής δράσεων ΕΚΕ ή 

αντίστοιχα παραδείγµατα προς αποφυγή.  

 

Τρόπος διδασκαλίας: Η διδασκαλία του µαθήµατος διεξάγεται µε ένα 

συνδυασµό µεθόδων: διαλέξεις µε τη χρήση PowerPoint, µελέτες περιπτώ-

σεων (case studies) ώστε να γίνονται περισσότερο κατανοητές στους φοιτη-

τές οι διδασκόµενες έννοιες, καθώς και η πρακτική εφαρµογή τους, ανάθεση 

σχετικών επιστηµονικών άρθρων και εργασιών στους φοιτητές, ώστε να 

πραγµατοποιείται διάλογος κατά τη διάρκεια των διαλέξεων. Ανάλυση µε-

λετών επιχειρήσεων (case studies), ανάλυση σχετικών επιστηµονικών άρ-

θρων βάσει της διεθνούς βιβλιογραφίας.  

 

Τρόποι αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών: Εξέταση γραπτή στο 

τέλος του εξαµήνου, εξέταση προφορική στο τέλος του εξαµήνου, κατ’ οί-

κον εργασία, προφορική παρουσίαση εργασίας.  
 

Βιβλιογραφία:  

1. Μ. Βαξεβανίδου, Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, εκδ. Σταµούλης, Αθή-

να 2011. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥ∆ΟΞΟ: 183504.  

2. P. Kotler, N. Lee, Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, εκδ. Κέρκυρα. 2009. 

Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥ∆ΟΞΟ: 7335.  

3. Κ. Πατατούκας, Ε. Μπατσινίλας, Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, εκδ. 

Σταµούλη, Αθήνα 2015. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥ∆ΟΞΟ: 50663015.  
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Κωδικός µαθήµατος: 03ΕΕ13 
Τίτλος µαθήµατος: ∆ιοίκηση Λιανικού Εµπορίου & ∆ικτύου ∆ιανοµής 

(δεν θα διδαχθεί στο τρέχον ακαδηµαϊκό έτος) 
∆ιδακτικές µονάδες ECTS: 3 

Κατηγορία µαθήµατος: Επιλογής 

Ώρες διδασκαλίας /εβδοµάδα: Θεωρία : 3 

∆ιδάσκουσα: Μπουτσούκη Χριστίνα 

Ιστοσελίδα µαθήµατος : blackboard 

 

Στόχος µαθήµατος: Στόχος του µαθήµατος είναι να εξηγήσει τις αρχές, 

µεθόδους ανάλυσης και την στρατηγική των επιχειρήσεων λιανικής πώλη-

σης, να τονίσει τον ρόλο των επιχειρήσεων αυτών στην ανάπτυξη των αγο-

ρών και την ανάπτυξη και οργάνωση του δικτύου διανοµής. Με την προσέγ-

γιση των µελετών περιπτώσεων (case studies) εξετάζονται εξειδικευµένες 

στρατηγικές µάρκετινγκ, καθώς και η καταλληλότητα τους, ανάλογα µε τις 

περιστάσεις της αγοράς και τους στόχους της επιχείρησης. 

 

Περιεχόµενο µαθήµατος: Το λιανικό εµπόριο ένας από τους µεγαλύτε-

ρους και δυναµικότερους τοµείς της παγκόσµιας οικονοµίας διανύει µια πε-

ρίοδο δραµατικών αλλαγών. Καινοτοµικές επιχειρήσεις χρησιµοποιούν νέες 

τεχνολογίες ανάπτυξης και διοίκησης και συνθέτουν την νέα γενιά των µε-

γαλύτερων και ισχυρότερων επιχειρήσεων του κλάδου. Παραδοσιακές επι-

χειρήσεις προσαρµόζονται στα δεδοµένα ή αποχωρούν από την αγορά. Στα 

πλαίσια αυτά το µάθηµα της ∆ιοίκησης Λιανικού Εµπορίου και ∆ικτύου 

∆ιανοµής εξετάζει τα παρακάτω: (1) Τύποι Λιανικού Εµπορίου, (2) Αντα-

γωνισµός – Κάθετη οργάνωση, (3) Στρατηγικές Ανάπτυξης (4) ∆ιεθνοποίη-

ση Λιανικού Εµπορίου (5) Σηµατοποίηση και Τοποθέτηση (6) Επιλογή και 

αξιολόγηση τοποθεσίας καταστήµατος (7) ∆ιοίκηση και Οργάνωση Εµπο-

ρεύµατος (8) Τιµολόγηση, (9) Σχεδιασµός και οργάνωση καταστήµατος, 

(10) CRM – Ανάπτυξη σχέσεων µε τους πελάτες, (11) Επιλογή και διαχείρι-

ση εµπορευµάτων, (12) ∆ιανοµή – Logistics.  
 

Τρόπος διδασκαλίας: Το µάθηµα διδάσκεται µε διαλέξεις στις παραπά-

νω ενότητες που συνδυάζονται µε την συζήτηση και ανάλυση µελετών περι-

πτώσεων (case studies). 
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Τρόποι αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών: Εξέταση γραπτή στο 

τέλος του εξαµήνου, κατ’ οίκον εργασία, εργαστήριο ή πρακτικές ασκήσεις.  
 

Βιβλιογραφία:  

1. Zentes J., Morschett D. & Schramm-Klein Η., Στρατηγικό Μάνατζµεντ 

Λιανικών Πωλήσεων, εκδ. Παπασωτηρίου, Αθήνα 2008. Κωδικός Βι-

βλίου στον ΕΥ∆ΟΞΟ: 9700.  

2. Παπαβασιλείου Ν., Μπάλτας, Γ., Μάρκετινγκ Λιανικού και Χονδρικού 

Εµπορίου, εκδ. Rosili, Αθήνα 2003. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥ∆ΟΞΟ: 

7325.  

� 

Κωδικός µαθήµατος: 03ΕΕ23 
Τίτλος µαθήµατος: Κοστολόγηση (δεν θα διδαχθεί στο τρέχον ακα-

δηµαϊκό έτος) 
∆ιδακτικές µονάδες ECTS: 3 

Κατηγορία µαθήµατος: Επιλογής 

Ώρες διδασκαλίας /εβδοµάδα: Θεωρία : 3 

∆ιδάσκων: ∆. Κουσενίδης 

 

Στόχος µαθήµατος: Ο στόχος του µαθήµατος είναι η σύνδεση και σύ-

γκριση της πρότυπης κοστολόγησης µε την ιστορική κοστολόγηση καθώς 

και η ανάλυση των αποκλίσεων µεταξύ των δυο αυτών τύπων κοστολόγη-

σης. 

 

Περιεχόµενο µαθήµατος: Προκαθορισµένο κόστος. Κατ΄εκτίµηση και 

προϋπολογιστικό κόστος.. Πρότυπο κόστος.. Αποθήκη. Βιβλίο Παραγωγής-

κοστολογίου. Αποκλίσεις α΄ υλών - Άµεσης Εργασίας - Γ.Β. Εξόδων. Λογι-

στική τακτοποίηση των αποκλίσεων. Αποτελέσµατα χρήσης σε βιοµηχανική 

επιχείρηση σύµφωνα µε το πρότυπο κόστος. Τιµολόγηση προϊόντων και υ-

πηρεσιών. Περιπτώσεις πρακτικών εφαρµογών. 

 

Τρόπος διδασκαλίας: ∆ιαλέξεις, πλήρης πρακτική εφαρµογή όλων των 

διδασκόµενων περιπτώσεων.  
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Τρόποι αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών: Εξέταση γραπτή στο 

τέλος του εξαµήνου.  
 

Βιβλιογραφία:  

1. Τσακλάγκανος Α., Θεωρία και Λογιστική Κόστους για τη Λήψη Επι-

χειρηµατικών Αποφάσεων, εκδ. Αφοί Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη, 2007. 

Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥ∆ΟΞΟ: 6449.  

2. Garrison R., Noreen E., ∆ιοικητική Λογιστική, εκδ. Κλειδάριθµος, Α-

θήνα, 2006. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥ∆ΟΞΟ: 13656.  

 

� 

Κωδικός µαθήµατος: 03EE22 
Τίτλος µαθήµατος: Μάρκετινγκ Υπηρεσιών (δεν θα διδαχθεί στο τρέ-

χον ακαδηµαϊκό εξάµηνο) 
∆ιδακτικές µονάδες ECTS: 3 

Κατηγορία µαθήµατος: Επιλογής 

Ώρες διδασκαλίας /εβδοµάδα: Θεωρία : 3  

∆ιδάσκων:  

 

Στόχος µαθήµατος: Το µάθηµα Μάρκετινγκ Υπηρεσιών έχει ως στόχο 

α) να εισάγει τους σπουδαστές στις βασικές έννοιες του Μάρκετινγκ Υπη-

ρεσιών β) την κατανόηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των Υπηρεσιών 

και γ) την ανάλυση του µίγµατος Μάρκετινγκ στις υπηρεσίες και την εφαρ-

µογή στο στρατηγικό σχεδιασµό των επιχειρήσεων.  

 

Περιεχόµενο µαθήµατος: Το µάθηµα είναι οργανωµένο σε τέσσερα µέ-

ρη. Στο πρώτο µέρος παρουσιάζεται το θεωρητικό πλαίσιο των υπηρεσιών, 

η συµβολή τους στην οικονοµία και η σηµαντικότητα των υπηρεσιών στο 

Μάρκετινγκ. Επίσης παρουσιάζεται η διαδικασία δηµιουργίας παροχής και 

διαχείρισης της εµπειρίας των Υπηρεσιών. Στο δεύτερο µέρος εξετάζεται η 

διαδικασία αγοραστικής απόφασης και ο ρόλος του καταναλωτή Υπηρεσιών 

ταυτόχρονα µε το ρόλο της εταιρίας παροχής υπηρεσιών στη διαδικασία πα-

ραγωγής και κατανάλωσης των Υπηρεσιών. Το τρίτο µέρος εξετάζει την 

ανάπτυξη των στρατηγικών Μάρκετινγκ µε έµφαση στις διαδικασίες ανά-
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πτυξης του µίγµατος Μάρκετινγκ. Οι έννοιες του προϊόντος, της τιµολόγη-

σης, προώθησης και επικοινωνίας αποτελούν θέµα συζήτησης. Επίσης εξε-

τάζεται η δηµιουργία της Εµπειρίας µαζί µε το σχεδιασµό των υλικών στοι-

χείων του περιβάλλοντος καθώς και η ανάπτυξη της λειτουργίας παροχής 

Υπηρεσιών. Επίσης εξετάζεται η έννοια του προγραµµατισµού Μάρκετινγκ 

στις Υπηρεσίες. Η ικανοποίηση του καταναλωτή καθώς και η έννοια, του 

ορισµού της µέτρησης και χρησιµοποίησης της Ποιότητας των Υπηρεσιών 

ως στρατηγικό εργαλείο ανταγωνιστικότητας εξετάζεται στη συνέχεια. Τέ-

λος το µάθηµα εξετάζει τη διαδικασία ανάπτυξης στρατηγικών Μάρκετινγκ, 

διοίκησης ανθρώπινου δυναµικού και παραγόντων ανταγωνιστικότητας των 

Υπηρεσιών. 

 

Τρόπος διδασκαλίας: ∆ιαλέξεις    
 

Τρόποι αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών: Εξέταση γραπτή στο 

τέλος του εξαµήνου, κατ’ οίκον εργασία, προφορική παρουσίαση εργασίας.   
 

Βιβλιογραφία:  
1. Γούναρης Σ., Μάρκετινγκ Υπηρεσιών, Εκδόσεις Rossili, Αθήνα 2003.  

2. Γαλάνης Β., Μάρκετινγκ Υπηρεσιών, Εκδόσεις Σταµούλη, Αθήνα 

1995.  

� 

Κωδικός µαθήµατος:  

Τίτλος µαθήµατος: ∆ιοίκηση Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων - Επιχει-
ρηµατικότητα (δεν θα διδαχθεί στο τρέχον ακαδηµαϊκό έτος) 

∆ιδακτικές µονάδες ECTS: 3 

Κατηγορία µαθήµατος:  

Ώρες διδασκαλίας /εβδοµάδα: Θεωρία : 3 

∆ιδάσκοντες:  

 

 
Ζ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥ∆ΩΝ 

� 

Κωδικός µαθήµατος: 12YZ01 
Τίτλος µαθήµατος: ∆ιαφήµιση  
∆ιδακτικές µονάδες ECTS: 6 
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Κατηγορία µαθήµατος: Υποχρεωτικό 

Ώρες διδασκαλίας /εβδοµάδα: Θεωρία : 4 

∆ιδάσκουσα: Χρ. Μπουτσούκη   

 
Στόχος µαθήµατος: Στόχος του µαθήµατος είναι η ανάλυση της διαδι-

κασίας της επικοινωνίας καθώς και των επιµέρους τεχνικών που εφαρµόζο-

νται στα πλαίσια της οργάνωσης και διαµόρφωσης µιας διαφηµιστικής εκ-

στρατείας τόσο από τη σκοπιά της επιχείρησης όσο και της διαφηµιστικής 

εταιρίας. 

 

Περιεχόµενο: Το περιεχόµενο του µαθήµατος αναφέρεται στον σχεδια-

σµό, ανάπτυξη και αποτελεσµατικότητα της διαφήµισης, στην επιχείρηση, 

ενώ παράλληλα εξετάζεται ο οικονοµικός και κοινωνικός της ρόλος. ∆ιεξο-

δικά συζητούνται η ιεραρχική κλιµάκωση των αποτελεσµάτων της διαφήµι-

σης, η διαδικασία επεξεργασίας της πληροφορίας στη διαφήµιση, οι παρά-

γοντες και οι προϋποθέσεις, αλλά και τα εµπόδια ανάπτυξης µιας αποτελε-

σµατικής διαφήµισης. Εξετάζονται θέµατα όπως ο καθορισµός των διαφη-

µιστικών στόχων και του προϋπολογισµού, η διαµόρφωση του διαφηµιστι-

κού προγράµµατος, η σχεδίαση της διαφήµισης και η εφαρµογή υλοποίησης 

της δηµιουργικής ιδέας, η απεικόνιση και η διαµόρφωση του διαφηµιστικού 

κειµένου, ο σχεδιασµός και η επιλογή των µέσων επικοινωνίας. Παρουσιά-

ζεται η οργάνωση και η λειτουργία της διαφηµιστικής εταιρίας. Το µάθηµα 

ολοκληρώνεται µε την κριτική προσέγγιση στον ρόλο της διαφήµισης στο 

ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο. 
 

Τρόπος διδασκαλίας : ∆ιαλέξεις, Φροντιστήρια.  

 
Τρόποι αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών: Εξέταση γραπτή στο 

τέλος του εξαµήνου, κατ’ οίκον εργασία, εργαστήριο ή πρακτικές ασκήσεις.  

 
Βιβλιογραφία:  
1. Γ. Χ. Ζώτος, ∆ιαφήµιση, εκδ. University Studio Press, Θεσσαλονίκη 

2008. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥ∆ΟΞΟ: 17203.   

2. G. Belch, M. Belch, ∆ιαφήµιση και Προώθηση, εκδ. Τζιόλα, Θεσσα-

λονίκη 2010. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥ∆ΟΞΟ: 18548666.  

� 

Κωδικός µαθήµατος: 12ΥΖ02 
Τίτλος µαθήµατος: Στρατηγικό Μάνατζµεντ 
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∆ιδακτικές µονάδες ECTS: 6 

Κατηγορία µαθήµατος: Υποχρεωτικό 

Ώρες διδασκαλίας /εβδοµάδα: Θεωρία : 4  

∆ιδάσκοντες: Ε. Πετρίδου, Ν. Γλαβέλη 

Ιστοσελίδα µαθήµατος: http://web.auth.gr/econ/index.php?lang=el&rm= 

2&mn=15&csid=03ΥΖ06 

 

Στόχος µαθήµατος: Να δώσει την ευκαιρία στους φοιτητές/τριες να 

προσεγγίσουν τις βασικές έννοιες του Στρατηγικού Μάνατζµεντ, µε έµφαση 

στη διαδικασία επιλογής, εφαρµογής και αξιολόγησης των στρατηγικών επι-

λογών των επιχειρήσεων, στις στρατηγικές προκλήσεις που αντιµετωπίζουν 

σήµερα οι επιχειρήσεις, καθώς και στο σύνολο των παραγόντων που επηρε-

άζουν τη διαδικασία του Στρατηγικού Μάνατζµεντ.  

 
Περιεχόµενο µαθήµατος: Το µάθηµα θα προσπαθήσει να προσεγγίσει 

µια πληθώρα προβληµάτων που απασχολούν κάθε επιχείρηση. Συγκεκριµέ-

να θα αναπτυχθούν: 

-Ο τρόπος µε τον οποίο τα στελέχη µπορούν να τοποθετήσουν (position) 

την επιχείρηση απέναντι στις δυνάµεις της αγοράς και του ανταγωνισµού, 

ώστε να εκµεταλλευθούν αυτές τις δυνάµεις και ευκαιρίες που παρουσιάζο-

νται 

-Οι διαδικασίες διαµόρφωσης στρατηγικής των επιχειρήσεων καθώς και 

ο βαθµός στον οποίο οι Ελληνικές επιχειρήσεις ακολουθούν τις συγκεκριµέ-

νες διαδικασίες.  

-Οι εναλλακτικές στρατηγικές επιλογές που µπορεί να ακολουθήσει µια 

επιχείρηση. --Οι ενδεικνυόµενες στρατηγικές επίτευξης ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήµατος.  

-Η ανάλυση των επιχειρησιακών πόρων και ικανοτήτων που οδηγούν 

στην επίτευξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος 

-Οι στρατηγικές που µπορεί να υιοθετήσει µια επιχείρηση για να προ-

στατεύσει την αγορά της και να ηγηθεί του ανταγωνισµού 

-Η αποτελεσµατικότητα των στρατηγικών ανάπτυξης µέσω εξαγορών/ 

συγχωνεύσεων και οι στρατηγικές συµµαχίες  

-Η αποτελεσµατική υλοποίηση της στρατηγικής που διαµορφώθηκε  

-Η σχέση µεταξύ οργανωτικής δοµής και αποτελεσµατικής υλοποίησης 

της στρατηγικής 

 

Τρόπος διδασκαλίας: ∆ιαλέξεις, µελέτες περιπτώσεων επιχειρήσεων, 

πρακτικές ασκήσεις.    
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Τρόποι αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών: Εξέταση γραπτή στο 

τέλος του εξαµήνου, κατ’ οίκον εργασία.   
 
Βιβλιογραφία:  
1. Β. Παπαδάκης. Στρατηγική των Επιχειρήσεων, τ΄Α, εκδ. Ε. Μπένου, 

Αθήνα 2012. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥ∆ΟΞΟ: 22766755.  
2. Ν. Γεωργόπουλος, Στρατηγικό Μάνατζµεντ, εκδ. Γ. Μπένου, Αθήνα 

2013. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥ∆ΟΞΟ: 33133177.  

3. Ν. Θεριού, Στρατηγική ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων, εκδ. Κριτική, Αθήνα 

2014. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥ∆ΟΞΟ: 33154735.  
 

� 

Κωδικός µαθήµατος: 12ΥΖ03 
Τίτλος µαθήµατος: Θεωρία Λήψης Αποφάσεων 
∆ιδακτικές µονάδες ECTS: 6 

Κατηγορία µαθήµατος: Υποχρεωτικό  

Ώρες διδασκαλίας /εβδοµάδα: Θεωρία : 4.  

∆ιδάσκοντες: Αλ. ∆ιαµαντίδης 

 

Στόχος µαθήµατος: Είναι η εισαγωγή των φοιτητών στις τεχνικές Λή-

ψης Αποφάσεων οι οποίες βασίζονται στην επιστηµονική προσέγγιση µε 

χρήση µαθηµατικών µοντέλων µε στόχο τόσο την περιγραφή της λειτουργί-

ας ενός συστήµατος όσο και την επίλυση διαφόρων προβληµάτων που αντι-

µετωπίζουν τα στελέχη των επιχειρήσεων και οργανισµών. 

 

Περιεχόµενο µαθήµατος: ∆ιαχείριση έργων PERT/CPM, PERT/COST, 

Μαρκοβιανές ∆ιαδικασίες (πίνακας µετάβασης, εύρεση στάσιµων πιθανοτή-

των, θεµελιώδης πίνακας, απορροφητικές καταστάσεις). Μοντέλα ∆ικτύων 

(το πρόβληµα της συντοµότερης διαδροµής, το πρόβληµα της µέγιστης ρο-

ής, το πρόβληµα του ελάχιστου ζευγνύοντος δέντρου), ∆υναµικός Προ-

γραµµατισµός (το πρόβληµα της συντοµότερης διαδροµής, το πρόβληµα της 

επένδυσης κεφαλαίου, το πρόβληµα της φόρτωσης). Θεωρία Λήψης Απο-

φάσεων (Λήψη αποφάσεων κάτω από αβεβαιότητα µε χρήση η χωρίς χρήση 

πιθανοτήτων, ∆έντρα αποφάσεων, Αναµενόµενη τιµή ιδεώδους πληροφορί-

ας (EVPI)). 

Θεωρία Ελέγχου Αποθεµάτων: Εισαγωγή στις βασικές έννοιες της Θεω-

ρίας Ελέγχου Αποθεµάτων, Το κλασσικό µοντέλο αγοράς Οικονοµικής Πο-
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σότητας Παραγγελίας (EOQ), Το µοντέλο παραγωγής, Το µοντέλο µε προ-

γραµµατισµένες ελλείψεις, Το µοντέλο µε ποσοτικές εκπτώσεις. 

 

Τρόπος διδασκαλίας: ∆ιαλέξεις  
 

Τρόποι αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών: Εξέταση γραπτή στο 

τέλος του εξαµήνου.   
 

Βιβλιογραφία:  
1. Γ. Οικονόµου, Α. Γεωργίου, Επιχειρησιακή Ερευνα για τη Λήψη ∆ιοι-

κητικών Αποφάσεων, εκδ. Ε. Μπένου, Αθήνα 2011.  Κωδικός Βιβλίου 

στον ΕΥ∆ΟΞΟ: 12613531.   

22..  ΠΠ..  Υψηλάντης, Επιχειρησιακή Έρευνα, εκδ. Προποµπός, Αθήνα 2015. 
Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥ∆ΟΞΟ: 50659326.  

3. D. Anderson, D. Sweeney, T. Williams, Kipp M., ∆ιοικητική Επιστή-

µη, εκδ. Κριτική, Αθήνα 2014. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥ∆ΟΞΟ: 

41955482.  

 

� 

Κωδικός µαθήµατος: 12ΥΖ04 
Τίτλος µαθήµατος: Ειδική Λογιστική 
∆ιδακτικές µονάδες ECTS: 6  

Κατηγορία µαθήµατος: Yποχρεωτικό 

Ώρες διδασκαλίας /εβδοµάδα: Θεωρία : 4 

∆ιδάσκων: ∆. Κουσενίδης 

 

Στόχος µαθήµατος: Στο µάθηµα της Ειδικής λογιστικής εξετάζονται 

θέµατα της λογιστικής των εταιριών. Ειδικότερα η εταιρία από Λογιστική, 

Νοµική, Φορολογική και οικονοµική άποψη. Λογιστική Οµόρρυθµων, Ετε-

ρόρρυθµων, Λογιστική των Ε.Π.Ε. και Α.Ε., Ίδρυση-σύσταση, Αύξηση-

Μείωση κεφαλαίου. ∆ιανοµή κερδών, Μετατροπές συγχωνεύσεις, Λύση και 

εκκαθάριση των Εταιριών. Ειδικά θέµατα Φορολογίας των εταιριών. 

Ε.Γ.Λ.Σ. και Κ.Β.Σ. 

 

Περιεχόµενo µαθήµατος: Η εταιρία από Νοµική, Οικονοµική και Λογι-

στική άποψη. Οι ιδιορρυθµίες της Λογιστικής των εταιριών. Η λογιστική 

των Οµορρύθµων Εταιριών. Η λογιστική των Ετερορρύθµων Εταιριών. Η 
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λογιστική των Ε.Π.Ε. Η λογιστική των Α.Ε. Οι εταιρίες από φορολογική 

άποψη. 

 
Τρόπος διδασκαλίας: ∆ιαλέξεις 

 

Τρόποι αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών: Εξέταση γραπτή στο 

τέλος του εξαµήνου.    
 

Βιβλιογραφία: 

1. Χρ. Νεγκάκης, Λογιστική Εταιριών Σύµφωνα µε τα Ελληνικά και ∆ιε-

θνή Λογιστικά Πρότυπα,  εκδ. Χρ. Νεγκάκης, Θεσσαλονίκη 2015. Κωδι-

κός Βιβλίου στον ΕΥ∆ΟΞΟ: 50659858.  

� 

Κωδικός µαθήµατος: 12ΕΖ01 
Τίτλος µαθήµατος: Επενδύσεις 
∆ιδακτικές µονάδες ECTS: 3 

Κατηγορία µαθήµατος: Επιλογής 

Ώρες διδασκαλίας /εβδοµάδα: Θεωρία : 3 

∆ιδάσκων: ∆. Κουσενίδης  

 

Στόχος µαθήµατος: Σκοπός του µαθήµατος είναι να παρουσιάσει και να 

αναλύσει το θεωρητικό και πρακτικό πλαίσιο των επενδύσεων σε χρεόγρα-

φα και της διαχείρισης χαρτοφυλακίου χρεογράφων. Εµφαση δίνεται τόσο 

στις βασικές διαδικασίες της διαχείρισης χαρτοφυλακίου, όσο και στους πα-

ράγοντες που επηρεάζουν την επενδυτική συµπεριφορά. Τέλος αναλύεται η 

έννοια της επαγγελµατικής διαχείρισης χαρτοφυλακίου και γίνεται εφαρµο-

γή αυτής στις εταιρίες επαγγελµατικής διαχείρισης χαρτοφυλακίου όπως τα 

αµοιβαία κεφάλαια και οι εταιρίες επενδύσεων χαρτοφυλακίου. 

 

Περιεχόµενο µαθήµατος: Απόδοση και Κίνδυνος. Αγορές Χρήµατος 

και Κεφαλαίου. Είδη Χρεογράφων και ∆ιαχείριση Χαρτοφυλακίου. Θεωρία 

των Αποτελεσµατικών Κεφαλαιαγορών. Επαγγελµατική ∆ιαχείριση Χαρτο-

φυλακίου. Χαρακτηριστικά Συλλογικών Επενδύσεων, Αξιολόγηση της από-

δοσης των χαρτοφυλακίων. ∆ιαχείριση κινδύνου χαρτοφυλακίου. 

 

Τρόπος διδασκαλίας: ∆ιαλέξεις.    
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     Τρόποι αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών: Εξέταση γραπτή στο 

τέλος του εξαµήνου. 

 

Βιβλιογραφία: 
1. Ν. Φιλιππάς, Αµοιβαία Κεφάλαια: Η Ελληνική Πραγµατικότητα και οι 

Σύγχρονες ∆ιεθνείς Εξελίξεις, εκδ. Φιλιππάς Ν., Αθήνα 2010. Κωδικός 

Βιβλίου στον ΕΥ∆ΟΞΟ: 22829698.    

2. ∆. Βασιλείου, Ν. Ηρειώτης, Ανάλυση Επενδύσεων και ∆ιαχείριση 

Χαρτοφυλακίου, εκδ. Rosili, Αθήνα 2009. Κωδικός Βιβλίου στον 

ΕΥ∆ΟΞΟ: 6622.   

� 

Κωδικός µαθήµατος: 12ΕΖ02 
Τίτλος µαθήµατος: Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήµατα 
∆ιδακτικές µονάδες ECTS: 3 

Κατηγορία µαθήµατος: Eπιλογής 

Ώρες διδασκαλίας /εβδοµάδα: Θεωρία : 3 

∆ιδάσκων: Χ. Σπαθής   

 

Στόχος µαθήµατος: Το µάθηµα έχει σκοπό να εισάγει τους φοιτητές 

στα θέµατα σχεδιασµού και εφαρµογής των Λογιστικών Πληροφοριακών 

Συστηµάτων - ΛΠΣ - (Accounting Information Systems) που υποστηρίζουν 

τις πληροφοριακές ανάγκες όλων των επιπέδων διοίκησης των επιχειρήσε-

ων. Τα µαθήµατα πλαισιώνονται από µελέτες περιπτώσεων εφαρµογών 

ΛΠΣ (case studies) σε επιχειρήσεις και οργανισµούς και παρουσιάσεις ερ-

γασιών. 

 

Περιεχόµενο µαθήµατος:  

• Εισαγωγή - Ανασκόπηση των ΛΠΣ 

• Λογιστική διαδικασία-∆ιαγράµµατα ροής ΛΠΣ 

• Τεκµηρίωση ΛΠΣ 

• Ταξινόµηση ΛΠΣ 

• Κατηγορίες λογισµικού 

• Εφαρµογές ΛΠΣ 

• Αποθήκευση - Επεξεργασία δεδοµένων 

• Εσωτερικός έλεγχος και ΛΠΣ 

• Γενικοί έλεγχοι και έλεγχοι εφαρµογών 

• ΛΠΣ και ολοκληρωµένα πληροφοριακά συστήµατα 
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Τρόπος διδασκαλίας: ∆ιαλέξεις    
 

Τρόποι αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών: Εξέταση γραπτή στο 

τέλος του εξαµήνου, κατ’ οίκον εργασία.  
 

Βιβλιογραφία  
1. Γ. Βενιέρης, Σ. Κοέν, Ο. Βλίσµας, Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήµα-

τα, εκδ. Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών, Αθήνα 2015. Κωδικός Βι-

βλίου στον ΕΥ∆ΟΞΟ: 41964497. 

2. ∆. Γκίνογλου, Ν. Πρωτόγερος, Π. Ταχυνάκης, Λογιστικά Πληροφο-

ριακά Συστήµατα (Μηχανογραφηµένη Λογιστική), εκδ. Rosili, Αθήνα 

2004. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥ∆ΟΞΟ: 6717.  
3. Θ. Καραγιώργος, Α. Πετρίδης, Μηχανογραφηµένη Λογιστική, εκδ. 

Αφοί Θ. Καραγιώργου, Αθήνα 2010. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥ∆ΟΞΟ: 

22767649.  

� 

Κωδικός µαθήµατος: 12ΕΖ03 
Τίτλος µαθήµατος: Τραπεζική Χρηµατοοικονοµική 
∆ιδακτικές µονάδες ECTS: 3 

Κατηγορία µαθήµατος: Επιλογής 

Ώρες διδασκαλίας /εβδοµάδα: Θεωρία: 3  

∆ιδάσκουσα: Κ. Κοσµίδου  

Ιστοσελίδα µαθήµατος : blackboard.lib.auth.gr 

 

Στόχος µαθήµατος: Στόχος του µαθήµατος είναι η ανάπτυξη της θεωρί-

ας και της πρακτικής της τραπεζικής δραστηριότητας από την οπτική της 

χρηµατοοικονοµικής διοίκησης. Πιο συγκεκριµένα γίνει αναφορά στη δοµή 

του χρηµατοοικονοµικού συστήµατος, στις λειτουργίες των τραπεζών, στους 

παράγοντες που επηρεάζουν την κερδοφορία των τραπεζικών ιδρυµάτων 

καθώς και στην ικανότητα διαχείρισης των τραπεζικών κινδύνων.  

 

Περιεχόµενο µαθήµατος: Οι σηµαντικές θεσµικές και διαρθρωτικές αλ-

λαγές που πραγµατοποιήθηκαν στο χρηµατοπιστωτικό χώρο, η αλµατώδης 

πρόοδος της τεχνολογίας και η απελευθέρωση των αγορών χρήµατος και 

κεφαλαίου, αναγκάζουν τα χρηµατοοικονοµικά ιδρύµατα να αποκτήσουν 

µεγαλύτερο βαθµό τεχνογνωσίας, να εστιάσουν την προσοχή τους σε πιο 

εξειδικευµένες αγορές και υπηρεσίες και γενικά να αποκτήσουν ανταγωνι-

στικό πλεονέκτηµα στις απελευθερωµένες και ενοποιηµένες σε παγκόσµιο 
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επίπεδο χρηµατοοικονοµικές αγορές. Στα πλαίσια αυτά το µάθηµα της Τρα-

πεζικής Χρηµατοοικονοµικής εξετάζει τις ακόλουθες ενότητες:  

• Ο ρόλος των τραπεζών στο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα 

• Οι βασικές λειτουργίες των τραπεζικών ιδρυµάτων 

• Η δοµή του ελληνικού χρηµατοοικονοµικού συστήµατος 

• Χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις τραπεζικών ιδρυµάτων 

• Ποιοτικές µεταβολές στη λειτουργία του τραπεζικού συστήµατος (και-

νοτοµία-τεχνολογία) 

• Ανάλυση - αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας των τραπεζικών ιδρυ-

µάτων 

• ∆ιαχείριση ενεργητικού παθητικού 

• Τραπεζική εποπτεία 

• Στρατηγικός σχεδιασµός – Τραπεζική στρατηγική- Εξαγορές και συγ-

χωνεύσεις 

• Ειδικά Τραπεζικά Θέµατα (∆ιεθνείς Χρηµατοοικονοµικές Υπηρεσίες 

και Εταιρική ∆ιακυβέρνηση) 

 

Τρόπος διδασκαλίας: ∆ιαλέξεις.    
 
Τρόποι αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών: Εξέταση γραπτή στο 

τέλος του εξαµήνου, κατ’ οίκον εργασία.   
 

Βιβλιογραφία:  

1. Α. Χριστόπουλος, Ι. Ντόκας, Θέµατα Τραπεζικής και Χρηµατοοικονο-

µικής Θεωρίας, εκδ. Κριτική, Αθήνα 2012. Κωδικός Βιβλίου στον 

ΕΥ∆ΟΞΟ: 18186129.  

� 

Κωδικός µαθήµατος: 12ΕΖ04 
Τίτλος µαθήµατος: ∆ιοίκηση Ποιότητας και Στατιστικός Έλεγχος 
Ποιότητας 
∆ιδακτικές µονάδες ECTS:3 

Κατηγορία µαθήµατος: Επιλογής 

Ώρες διδασκαλίας /εβδοµάδα: Θεωρία : 3 

∆ιδάσκων: Χρ. Ζηκόπουλος  

 

Στόχος µαθήµατος: Στόχος του µαθήµατος είναι η κατανόηση από τους 

φοιτητές του καταλυτικού ρόλου της ποιότητας ως µέσο βελτίωσης της α-

νταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων. Στα πλαίσια του µαθήµατος παρου-
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σιάζονται οι βασικές έννοιες που συνδέονται µε τη ∆ιοίκηση της Ποιότητας 

δίνοντας έµφαση στις διαδικασίες των συστηµάτων ∆ιασφάλισης Ποιότητας 

αλλά και στις τεχνικές του Στατιστικού Ελέγχου Ποιότητας. 

 

Περιεχόµενο µαθήµατος: ∆ιοίκηση Ποιότητας: ορισµοί, στρατηγική σηµα-

σία και διαστάσεις της ποιότητας. Ποιότητα εξυπηρέτησης και διαφορές 

προϊόντων - υπηρεσιών. Γενικό πλαίσιο ανάλυσης συστηµάτων εξυπηρέτη-

σης και βαθµός ικανοποίησης πελάτη. Ιστορική εξέλιξη της ποιότητας, δια-

φορετικές προσεγγίσεις και η ελληνική πραγµατικότητα. Οικονοµική ανά-

λυση της ποιότητας: κόστος καλής και κακής ποιότητας, βέλτιστη στάθµη 

ποιότητας, µείωση κόστους ποιότητας. Ποιότητα και παραγωγικότητα. Βρα-

βεία ποιότητας και κριτήρια αξιολόγησης της ποιοτικής επίδοσης. Στατιστι-

κός Έλεγχος Ποιότητας. Αξιολόγηση στατιστικών ιδιοτήτων σχηµάτων ε-

λέγχου, εκτίµηση εξερχόµενης ποιότητας δειγµατοληπτικών ελέγχων. Σχε-

δίαση δειγµατοληπτικών ελέγχων αποδοχής µε οικονοµικά κριτήρια. ∆ιεθνή 

και ελληνικά πρότυπα για τον προσδιορισµό δειγµατοληπτικών σχηµάτων. 

Ανάλυση δυνατοτήτων παραγωγικής διαδικασίας. Σχεδίαση διαγραµµάτων 

ελέγχου παραγωγικής διαδικασίας: στατιστική και οικονοµική προσέγγιση. 

Τετραγωνικό κόστος ποιότητας και βελτίωση ποιότητας µέσω πειραµάτων. 

Εµβέλεια βελτιωτικών ενεργειών και αξιολόγηση των βελτιώσεων. Κύκλος 

του Deming. Συστήµατα διασφάλισης ποιότητας. Τα πρότυπα της σειράς 

ISO 9000. Πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα. ∆ιαδικασία και φορείς πι-

στοποίησης. Τεχνικές και εργαλεία για τη ∆ιοίκηση Ποιότητας. Τεχνικές για 

την ανάπτυξη της ∆ιοίκησης Ολικής Ποιότητας, απλές γραφικές µέθοδοι και 

διοικητικά εργαλεία.  

 

Τρόπος διδασκαλίας: ∆ιαλέξεις    
 

Τρόποι αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών: Εξέταση γραπτή στο 

τέλος του εξαµήνου.    
 
Βιβλιογραφία:  

1. Γ. Ταγαράς, Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας, εκδ. Ζήτη, Θεσσαλονίκη 

2001. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥ∆ΟΞΟ: 11368.  

2. Σ. Αυλωνίτης, Στοιχεία Ελέγχου και ∆ιασφάλισης Ποιότητας, εκδ.  Μ. 

Παρίκου & Σία, Αθήνα 2012. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥ∆ΟΞΟ: 

22768935. 

� 
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Κωδικός µαθήµατος: 03ΕΕ35 
Τίτλος µαθήµατος: Μάρκετινγκ Εξαγωγών (δεν θα διδαχθεί στο τρέ-

χον ακαδηµαϊκό έτος) 
∆ιδακτικές µονάδες ECTS: 3 

Κατηγορία µαθήµατος: Επιλογής 

Ώρες διδασκαλίας /εβδοµάδα: Θεωρία : 3   

∆ιδάσκουσα: Χρ. Μπουτσούκη 

Ιστοσελίδα µαθήµατος : https://blackboard.lib.auth.gr/ 

 

Στόχος µαθήµατος: Το µάθηµα αυτό έχει ως σκοπό να δώσει ερεθίσµα-

τα στους φοιτητές σχετικά µε το επιχειρησιακό περιβάλλον και τις σηµαντι-

κές εξελίξεις που πραγµατοποιούνται στη διεθνή οικονοµία. Πιο συγκεκρι-

µένα, µελετάται η στρατηγική µάρκετινγκ και το µείγµα µάρκετινγκ στο διε-

θνές περιβάλλον.  

 

Περιεχόµενο µαθήµατος: Στα πλαίσια αυτά διερευνάται ο ρόλος του 

διεθνούς µάρκετινγκ (ΜΚΤ), αναλύονται τα ειδικότερα προβλήµατα του 

ΜΚΤ, και θίγονται θέµατα που αναφέρονται στη διοίκηση του ΜΚΤ σε ένα 

δυναµικό και πολυεθνικό περιβάλλον. Επίσης, συζητούνται οι διαφορετικοί 

τρόποι εισόδου σε διεθνείς αγορές. Τα βασικά στοιχεία του µίγµατος µάρκε-

τινγκ προσεγγίζονται από τη σκοπιά του εξαγωγικού και διεθνούς ορίζοντα 

της επιχείρησης. Παράλληλα, ο/η φοιτητής/τρια εισάγεται στην πολυεθνική 

διάσταση της στρατηγικής ΜΚΤ και στις τεχνικές που απαιτούνται για τη 

λήψη αποφάσεων ΜΚΤ στο διεθνή χώρο. Επιπλέον, επιχειρείται η ανάλυση 

της έννοιας και εφαρµογής του µάρκετινγκ σε µη-κερδοσκοπικούς οργανι-

σµούς και προσεγγίζονται οι ηθικοί προβληµατισµοί στην εφαρµογή του 

µάρκετινγκ στο διεθνές περιβάλλον. 

 

Τρόπος διδασκαλίας: ∆ιαλέξεις, φροντιστήρια, χρήση µελετών περι-

πτώσεων, ακαδηµαϊκής επιστηµονικής αρθρογραφίας και άρθρων του ηµε-

ρήσιου τύπου. Επίσης, στα πλαίσια των διαλέξεων πραγµατοποιούνται πα-

ρουσιάσεις µέσα στην τάξη και ασκήσεις ανάπτυξης επιχειρηµατολογίας 

(role playing).  

 

Τρόποι αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών: Εξέταση γραπτή στο 

τέλος του εξαµήνου, κατ’ οίκον εργασία, προφορική παρουσίαση εργασίας.  
 

Βιβλιογραφία:  
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1. Γ. Αυλωνίτης, Κ. Λυµπερόπουλος, Β. Τζαναβάρας, Σύγχρονες Στρα-

τηγικές Μάρκετινγκ, E-Learning, εκδ. Rosili, Αθήνα 2010. Κωδικός Βι-

βλίου στον ΕΥ∆ΟΞΟ: 7361. 

2. Γ. Πανηγυράκης, ∆ιεθνές Μάρκετινγκ, τ΄Α, εκδ. Σταµούλη, Αθήνα 

2013. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥ∆ΟΞΟ: 22767967.  

� 

Κωδικός µαθήµατος: 12ΕΖ05 
Τίτλος µαθήµατος: Χρηµατοοικονοµική ∆ιοίκηση Τουριστικών Επι-

χειρήσεων (δεν θα διδαχθεί στο τρέχον ακαδηµαϊκό έτος) 
∆ιδακτικές µονάδες ECTS: 3 

Κατηγορία µαθήµατος: Επιλογής 

Ώρες διδασκαλίας /εβδοµάδα: Θεωρία : 3  

∆ιδάσκων: Βασίλειος Πολυµένης,  

 

Στόχος µαθήµατος: Στόχος του µαθήµατος είναι η εξοικείωση µε τις 

σύγχρονες µεθόδους  χρηµατοοικονοµικής ανάλυσης τουριστικών επιχειρή-

σεων ώστε να αντιµετωπισθεί το κενό στην κατάρτιση και την εκπαίδευση, 

ιδιαίτερα των νέων διοικητικών στελεχών στον τοµέα του τουρισµού. 

 

Περιεχόµενο µαθήµατος:  
 
1. Η ποσοτική προσέγγιση διοίκησης, οργάνωσης και λειτουργίας ξε-

νοδοχειακών επιχειρήσεων, βασικές οικονοµικές καταστάσεις ξενο-

δοχείων 

2. αριθµοδείκτες ξενοδοχείων - ρευστότητα ξενοδοχείων - δανειακή 

επιβάρυνση 

3. ανάλυση κερδοφορίας ξενοδοχείων 

4. αποδοτικότητα ξενοδοχείων 

5. Οικονοµικός σχεδιασµός - προϋπολογισµός ξενοδοχείων 

6. λειτουργική µόχλευση ξενοδοχείων 

7. δανεισµός και χρηµατοοικονοµική µόχλευση ξενοδοχείων 

8. κοστολόγηση - τιµολόγηση (ανάλυση νεκρού σηµείου) 

9. τεχνικές yield management και διαχείρησης εσόδων (revenue man-

agement) 

10. λειτουργικά µοντέλα ξενοδοχείων 

11. µελέτη σκοπιµότητας 

12. αξιολόγηση ξενοδοχειακών επενδύσεων - time sharing 
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Τρόπος διδασκαλίας: ∆ιαλέξεις  

 

Τρόποι αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών:  Ο τελικός βαθµός 

του µαθήµατος προκύπτει από την τελική γραπτή εξέταση του µαθήµατος. 

 
Βιβλιογραφία:  
1. Μ. Σωτηριάδης, Οικονοµικό Μάνατζµεντ Ξενοδοχειακών Επιχειρήσε-

ων, εκδ. Προποµπός, Αθήνα 2005. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥ∆ΟΞΟ: 

2827.  
2. Α. Μάρας, ∆ιοίκηση και Έλεγχος - Τιµολόγηση στον Επισιτιστικό 

Τοµέα των Ξενοδοχείων, εκδ. Interbooks, Αθήνα 2005. Κωδικός Βιβλί-

ου στον ΕΥ∆ΟΞΟ: 8629.  
 

 
Η΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥ∆ΩΝ 

� 

Κωδικός µαθήµατος: 12ΥΗ01 
Τίτλος µαθήµατος: Ελεγκτική 
∆ιδακτικές µονάδες ECTS: 6 

Κατηγορία µαθήµατος: Υποχρεωτικό 

Ώρες διδασκαλίας /εβδοµάδα: Θεωρία : 4, Φροντιστήριο: 2 

∆ιδάσκων: Χ. Σπαθής  

 
Στόχος µαθήµατος: Το µάθηµα έχει σκοπό να εισάγει το φοιτητή /τρια 

στις έννοιες της ελεγκτικής µέσα από τις διαδικασίες του εσωτερικού και 

εξωτερικού ελέγχου. Τα µαθήµατα πλαισιώνονται από µελέτες περιπτώσεων 

(case studies), ασκήσεις και διαλέξεις ορκωτών ελεγκτών-λογιστών. Είναι 

δυνατό να αναλαµβάνονται εργασίες σε σχετικά θέµατα. 

 

Περιεχόµενο µαθήµατος:  

• Λειτουργία Πλαίσιο - Αντικείµενο Ελέγχου 

• Εσωτερικός έλεγχος - Καταστάσεις ελέγχου - Επισκόπηση εσωτερικού 

ελέγχου 

• Ελεγκτική µηχανογραφηµένων επιχειρήσεων 

• Αποδεικτικά στοιχεία ελέγχου - Στατιστική δειγµατοληψία - Φύλλα 

ελέγχου εργασίας 

• Έλεγχος ταµείου - Κεφαλαίου κίνησης-Αποθεµάτων 
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• Έλεγχος απαιτήσεων - Χρεογράφων 

• Έλεγχος παγίων περιουσιακών στοιχείων 

• Ολικός και προληπτικός έλεγχος - Έλεγχος απόδοσης - Φορολογικός 

έλεγχος 

• Έλεγχος βραχυχρόνιων και µακροχρόνιων υποχρεώσεων - Καθαρής 

περιουσίας 

• Μέθοδοι επαλήθευσης εσόδων-δαπανών 

• Εκθέσεις ελέγχου 

• Επαγγελµατική δεοντολογία - Νοµική ευθύνη ελεγκτών 

 

Τρόπος διδασκαλίας: ∆ιαλέξεις, φροντιστήρια.    
 

Τρόποι αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών: Εξέταση γραπτή στο 

τέλος του εξαµήνου, κατ’ οίκον εργασία.    
 

Βιβλιογραφία  
1. Α. Τσακλάγκανος Α., Ελεγκτική, εκδ. Αφοί Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 

2015. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥ∆ΟΞΟ: 50662534.    

2. Χρ. Νεγκάκης, Π. Ταχυνάκης, Σύγχρονα Θέµατα Ελεγκτικής και Εσω-

τερικού Ελέγχου, εκδ. Κόντου Α., Θεσσαλονίκη 2012. Κωδικός Βιβλίου 

στον ΕΥ∆ΟΞΟ: 22771354.  

3. Κ. Καραµάνης, Σύγχρονη Ελεγκτική, εκδ. Οικονοµικό Πανεπιστήµιο 

Αθηνών, Αθήνα 2008, Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥ∆ΟΞΟ: 2030.  

� 

Κωδικός µαθήµατος: 12ΥΗ02 
Τίτλος µαθήµατος: Στρατηγικό Μάρκετινγκ 
∆ιδακτικές µονάδες: ECTS: 6 

Κατηγορία µαθήµατος: Υποχρεωτικό 

Ώρες διδασκαλίας /εβδοµάδα: Θεωρία : 4 

∆ιδάσκουσα: Χρ. Μπουτσούκη  

Ιστοσελίδα µαθήµατος : blackboard 

 

Στόχος µαθήµατος: Στόχος του µαθήµατος είναι να εξηγήσει τις αρχές, 

µεθόδους ανάλυσης και διαδικασίες του στρατηγικού σχεδιασµού µάρκε-

τινγκ, να τονίσει τον ρόλο του διατηρήσιµου ανταγωνιστικού πλεονεκτήµα-

τος στην ανάπτυξη στρατηγικών µάρκετινγκ, να παρουσιάσει ολοκληρωµέ-

να τις περισσότερες γενικές αλλά και εξειδικευµένες στρατηγικές µάρκε-

τινγκ, καθώς και την καταλληλότητα τους, ανάλογα µε τις περιστάσεις της 
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αγοράς, τους στόχους της επιχείρησης και το στοιχείο του µίγµατος µάρκε-

τινγκ που θεωρείται κεντρικό ανά περίπτωση. 

Περιεχόµενο:   

• Η έννοια της στρατηγικής στις επιχειρήσεις, εισαγωγή στην στρατη-

γική µάρκετινγκ, στρατηγικός σχεδιασµός µάρκετινγκ  

• Ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα  

• Σχέδιο µάρκετινγκ  

• Ανάλυση περιβάλλοντος και ευκαιριών  

• Ανάλυση ελκυστικότητας βιοµηχανίας  

• Ανάλυση ανταγωνισµού  

• Ανάλυση καταναλωτών  

• Στρατηγική τµηµατοποίηση της αγοράς  

• Στρατηγικές αποφάσεις τοποθέτησης προϊόντων  

• Ανάλυση χαρτοφυλακίου προϊόντων  

• Τεχνικές πολέµου µάρκετινγκ  

 

Τρόπος διδασκαλίας: Το µάθηµα διδάσκεται µε διαλέξεις στις παραπά-

νω ενότητες που συνδυάζονται µε την συζήτηση και ανάλυση µελετών περι-

πτώσεων (case studies). 

 

Τρόποι αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών: Εξέταση γραπτή στο 

τέλος του εξαµήνου, κατ’ οίκον εργασία, εργαστήριο ή πρακτικές ασκήσεις.  
 

Βιβλιογραφία:  

1. Γ. Σιώµκος, Στρατηγικό Μάρκετινγκ, εκδ. Λιβάνη, Αθήνα 2015. Κω-

δικός Βιβλίου στον ΕΥ∆ΟΞΟ: 50661000.  

2. W. Perreault, P. Cannon, E. McCarthy, Μάρκετινγκ: Μία Στρατηγική 

Προσέγγιση, εκδ. Πασχαλίδης, Αθήνα 2011. Κωδικός Βιβλίου στον 

ΕΥ∆ΟΞΟ: 13256966. 

� 

Κωδικός µαθήµατος: 12ΥΗ03  
Τίτλος µαθήµατος: ∆ιοικητική Λογιστική – Λογιστική Κόστους 
∆ιδακτικές µονάδες ECTS: 6 

Κατηγορία µαθήµατος: Υποχρεωτικό 

Ώρες διδασκαλίας /εβδοµάδα: Θεωρία : 4  

∆ιδάσκων: ∆. Κουσενίδης 
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Στόχος µαθήµατος: Ο στόχος του µαθήµατος, είναι η εξοικείωση 

του/της φοιτητή/τριας στην άντληση στοιχείων από την Χρηµατοοικονοµική 

Λογιστική σε σχέση µε την ιστορική κοστολόγηση. 

 

Περιεχόµενο µαθήµατος:  
• Ορισµός, έννοια και περιεχόµενο της Λογιστικής Κόστους. 

• ∆ιακρίσεις εξόδων 

• ∆απάνες πρώτων υλών 

• Αποτίµηση αποθεµάτων-Μέθοδος αποτίµησης 

• ∆απάνες άµεσης εργασίας 

• Γενικά Βιοµηχανικά έξοδα 

• Αποσβέσεις 

• Αποτελέσµατα χρήσης σε βιοµηχανική επιχείρηση 

• Κοστολόγηση κατά έργο ή παραγγελία 

• Κοστολόγηση κατά φάση 

• Κοστολόγηση συµπαραγώγων και υποπαραγώγων 

 

Τρόπος διδασκαλίας: ∆ιαλέξεις, πρακτικές εφαρµογές.  
 

Τρόποι αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών: Εξέταση γραπτή στο 

τέλος του εξαµήνου. 

 

Βιβλιογραφία: 
1. Χρ. Νεγκάκης, ∆. Κουσενίδης, ∆ιοικητική Λογιστική,, εκδ. Χρ. 

Νεγκάκης, Θεσσαλονίκη 2014. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥ∆ΟΞΟ: 

41963365. 

2. Αυγ. ∆ηµητράς, Απ. Μπάλλας, ∆ιοικητική Λογιστική,, εκδ. Gu-

tenberg, Αθήνα 2009. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥ∆ΟΞΟ: 31221. 

 

� 

Κωδικός µαθήµατος: 12YH04 
Τίτλος µαθήµατος: ∆ιοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων 
∆ιδακτικές µονάδες ECTS: 6 

Κατηγορία µαθήµατος: Υποχρεωτικό 

Ώρες διδασκαλίας /εβδοµάδα: Θεωρία : 4, Φροντιστήριο: 1 

∆ιδάσκοντες: Ε. Πετρίδου, Ν. Γλαβέλη  
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Ιστοσελίδα µαθήµατος : http://web.auth.gr/econ/index.php?lang=el&rm= 

2&mn=15&csid=03ΕΕ34 

 
Στόχος µαθήµατος: Να δώσει την ευκαιρία στους φοιτητές/τριες να 

προσεγγίσουν τις βασικές έννοιες της ∆ιοίκησης Ανθρώπινων Πόρων , τις 

πολιτικές και πρακτικές που ακολουθούνται από τις διοικήσεις των επιχει-

ρήσεων αναφορικά µε την στελέχωση, την ανάπτυξη των εργαζόµενων και 

τις εργασιακές σχέσεις . 

 
Περιεχόµενο µαθήµατος: Η σύγχρονη προσέγγιση της ∆ιοίκησης των 

Ανθρώπινων Πόρων στους οργανισµούς, η έµφαση στον εξελισσόµενο ρόλο 

της Στρατηγικής ∆ιοίκησης των Ανθρώπινων Πόρων και η διάκρισή της από 

την στενή έννοια της ∆ιοίκησης του Προσωπικού προσδιορίζουν τις ενότη-

τες που θα µελετηθούν. ∆ηλαδή τη στελέχωση, την ανάπτυξη του ανθρώπι-

νου δυναµικού, την αξιολόγηση της απόδοσης, τις ανταµοιβές, τις συνθήκες 

επαγγελµατικής υγιεινής και ασφάλειας.  

 

Τρόπος διδασκαλίας: ∆ιαλέξεις, φροντιστήρια 
 

Τρόποι αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών: Εξέταση γραπτή στο 

τέλος του εξαµήνου, εξέταση προφορική στο τέλος του εξαµήνου, κατ’ οί-

κον εργασία, προφορική παρουσίαση εργασίας, χαρτοφυλάκιο/portfolio 

(παρουσίαση –ανάλυση περιπτώσεων επιχειρήσεων, αναφορικά µε την ορ-

γάνωσή τους και τις πολιτικές κινήτρων, παρουσίαση ανάλυση του προφίλ 

σύγχρονων ηγετών).  

 
Βιβλιογραφία:  

1.  DeCenzo David, Robbins Stephen, Verhulst Susan, ∆ιοίκηση Ανθρώ-

πινων Πόρων, εκδ. Utopia, Αθήνα 2015. Κωδικός Βιβλίου στον 

ΕΥ∆ΟΞΟ: 41964719.  

2. Σ. Ξηροτύρη-Κουφίδου, ∆ιοίκηση Ανθρώπινων Πόρων. Κτίζοντας τα 

Θεµέλια για τη Στρατηγική, ∆ιοίκηση των Ανθρώπων, εκδ. Ανικούλα, 

Θεσσαλονίκη 2010. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥ∆ΟΞΟ: 5412.  

� 

Κωδικός µαθήµατος: 12EH01 
Τίτλος µαθήµατος: Φορολογική Λογιστική 
∆ιδακτικές µονάδες ECTS: 3 

Κατηγορία µαθήµατος: Επιλογής 
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Ώρες διδασκαλίας /εβδοµάδα: Θεωρία : 3 

∆ιδάσκων:  Κ. Φινοκαλιώτης (ανάθεση από το Τµήµα Νοµικής) 

 

Στόχος µαθήµατος: Σκοπός του µαθήµατος είναι να αντιληφθεί ο/η 

φοιτητής/τρια την αναγκαιότητα της φορολογικής νοµοθεσίας σε συνεργα-

σία µε την εφαρµογή της στην Λογιστική. 

 

Περιεχόµενο µαθήµατος: Φορολογία εισοδήµατος φυσικών προσώπων. 

Φορολογία εισοδήµατος νοµικών προσώπων. Κώδικας Βιβλίων και Στοιχεί-

ων. Φόρος Προστιθέµενης Αξίας. Φορολογικοί Ελεγχοι. Κυρώσεις για πα-

ραβάσεις των φορολογικών διατάξεων (ποινολόγιο).  

 
Τρόπος διδασκαλίας: ∆ιαλέξεις    

 

Τρόποι αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών: Εξέταση γραπτή στο 

τέλος του εξαµήνου.    
 

Βιβλιογραφία: 

1. Κ. Φινοκαλιώτης, Φορολογικό ∆ίκαιο, εκδ. Τυπωθήτω, Θεσσαλονίκη 

2014. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥ∆ΟΞΟ: 41959943. 

� 

Κωδικός µαθήµατος: 12EΗ02 
Τίτλος µαθήµατος: Εφαρµογές Χρηµατοοικονοµικής Οικονοµετρίας 
∆ιδακτικές µονάδες ECTS: 3 

Κατηγορία µαθήµατος: Επιλογής  

Ώρες διδασκαλίας /εβδοµάδα: Θεωρία : 4  

∆ιδάσκοντες: Κ. Κατρακυλίδης, Ν. Θωµαϊδης   

 

Στόχος µαθήµατος: Στόχος του µαθήµατος είναι να διδάξει στους φοι-

τητές προηγµένα οικονοµετρικά υποδείγµατα και εξειδικευµένες τεχνικές 

ανάλυσης χρονολογικών σειρών, µε κύριο πεδίο εφαρµογής τη µελέτη των 

χρηµατοοικονοµικών αγορών. Γίνεται µία εισαγωγή στις στατιστικές ιδιότη-

τες τυπικών χρηµατοοικονοµικών µεγεθών (τιµές µετοχών, οµολόγων, συ-

ναλλάγµατος και εµπορευµάτων) και στη συνέχεια παρουσιάζονται δηµοφι-

λή υποδείγµατα που έχουν προταθεί στη βιβλιογραφία για την καλύτερη 

αποτύπωση αυτών. Η επιτυχηµένη παρακολούθηση του µαθήµατος προϋπο-

θέτει καλού επιπέδου γνώση πιθανοτήτων, στατιστικής και οικονοµετρίας. 
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Περιεχόµενο µαθήµατος: 
• Βασικές έννοιες στην ανάλυση χρονολογικών σειρών: χρονολογική 

σειρά, σύνολο πληροφόρησης, µακροπρόθεσµες και βραχυπρόθεσµες προ-

βλέψεις, προβλέψεις µέσου και διακύµανσης, η έννοια της υπό συνθήκη κα-

τανοµής (conditional distribution), τάση, επαναφορά στο µέσο, εποχικότητα. 

 • Συνήθη υποδείγµατα ανάλυσης χρονολογικών σειρών (time-series 

analysis models): συναρτήσεις αυτοσυσχετίσεων και µερικών αυτοσυσχετί-

σεων, αυτοπαλίνδροµα (AR) υποδείγµατα και µοντέλα κινητού µέσου όρου 

(MA), βασικές ιδιότητες, προσδιορισµός υποδείγµατος ARMA και διαγνω-

στικά εργαλεία, η µεθοδολογία Box-Jenkins.  

• Στοχαστική τάση στις χρηµατοοικονοµικές χρονολογικές σειρές: ντε-

τερµινιστικότητα vs στοχαστικότητα, η έννοια της µοναδιαίας ρίζας, βασικοί 

έλεγχοι εντοπισµού, εφαρµογές στη µελέτη και προβλεψιµότητα της διαχρο-

νικής πορείας των τιµών χρηµατιστηριακών δεικτών, συνολοκλήρωση και 

υποδείγµατα αποκατάστασης ισορροπίας (co-integration and error correction 

models).  

• Υποδείγµατα µεταβλητότητας (volatility models): ετεροσκεδαστικότη-

τα και βραχυχρόνιες αλλαγές στα επίπεδα µεταβλητότητας τιµών εµπορεύ-

σιµων χρεογράφων, υποδείγµατα αυτοπαλίνδροµης δεσµευµένης ετεροσκε-

δαστικότητας (ARCH), επεκτάσεις του βασικού υποδείγµατος ARCH. 

 
Βιβλιογραφία:  

1. Κ. Συριόπουλος, ∆. Φιλιππάς, Οικονοµετρικά Υποδείγµατα και Εφαρ-

µογές, εκδ. Ε. & ∆. Ανικούλα, Ι. Αλεξίκος, Θεσσαλονίκη 2010. Κωδικός 

Βιβλίου στον ΕΥ∆ΟΞΟ: 43350. 

2. Κ. Κατρακυλίδης, Ν. Ταµπάκης, Εισαγωγή στην Οικονοµετρία - 

Ασκήσεις, εκδ. Ζυγός, Θεσσαλονίκη 2011.  Κωδικός Βιβλίου στον 

ΕΥ∆ΟΞΟ: 8016. 

� 
Κωδικός µαθήµατος: 12ΕΗ03 

Τίτλος µαθήµατος: Παράγωγα Χρηµατοοικονοµικά Προϊόντα 

∆ιδακτικές µονάδες ECTS: 3 

Κατηγορία µαθήµατος: Επιλογής 

Ώρες διδασκαλίας /εβδοµάδα: Θεωρία : 3  

∆ιδάσκων: Β. Πολυµένης  
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     Στόχος µαθήµατος: Το µάθηµα αυτό χτίζει το γνωστικό υπόβαθρο για 

την κατανόηση α) των επενδύσεων σε παράγωγα προϊόντα (όπως προθε-

σµιακές συµβάσεις, συµβόλαια µελλοντικής εκπλήρωσης, δικαιώµατα προ-

αίρεσης, και swaps), β) των αγορών παραγώγων, και γ) τη χρήση των δι-

καιωµάτων στη διαχείριση χρηµατοοικονοµικών κινδύνων. 

      
     Περιεχόµενο µαθήµατος:  

1. αγορές παραγώγων 

2. προθεσµιακές αγορές και συµβάσεις 

3. συµβόλαια µελλοντικής εκπλήρωσης 

4. δικαιώµατα 

5. ανταλλαγές 

6. διαχείριση χρηµατοοικονοµικών κινδύνων µε δικαιώµατα 

 

Τρόπος διδασκαλίας: ∆ιαλέξεις    
 

Τρόποι αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών: Εξέταση γραπτή στο 

τέλος του εξαµήνου.    
 
Βιβλιογραφία:  

1. Ν. Μυλωνάς, Αγορές και Προϊόντα Παραγώγων, εκδ. Γ. & Κ. ∆αρδα-

νός, Αθήνα 2005. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥ∆ΟΞΟ: 31068.  

2. Π. Αλεξάκης, Τα Παράγωγα Προϊόντα και η Ελληνική Χρηµατιστηρια-

κή Αγορά Προϊόντων,, εκδ. Ελλήν, Αθήνα 2005. Κωδικός Βιβλίου στον 

ΕΥ∆ΟΞΟ: 16580.  

  

� 

Κωδικός µαθήµατος: 12ΕΗ04 
Τίτλος µαθήµατος: ∆ιαχείριση Χρηµατοοικονοµικών Κινδύνων (∆εν     

θα διδαχθεί στο τρέχον ακαδηµαϊκό έτος)  
∆ιδακτικές µονάδες ECTS: 3 

Κατηγορία µαθήµατος: Επιλογής 

Ώρες διδασκαλίας /εβδοµάδα: Θεωρία: 3 

∆ιδάσκουσα: Κ. Κοσµίδου  

Ιστοσελίδα µαθήµατος : blackboard.lib.auth.gr 
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Στόχος µαθήµατος: Στόχος του µαθήµατος είναι να δοθεί ιδιαίτερη έµ-

φαση στην έννοια και στα διάφορα είδη των χρηµατοοικονοµικών κινδύνων, 

καθώς και να αναπτυχθούν οι µεθοδολογίες µέτρησης και διαχείρισής τους.  

 

Περιεχόµενο µαθήµατος: Στα πλαίσια του µαθήµατος καλύπτονται θέ-

µατα σχετικά µε τις τεχνικές διαχείρισης κινδύνων, του θεσµικού πλαισίου 

για την αντιµετώπιση των προβληµάτων αυτών και ιδιαίτερα του τρόπου 

µέτρησης των κινδύνων. Τα θεµατικά πεδία που καλύπτονται από την ύλη 

του µαθήµατος είναι τα ακόλουθα: 

− Χρηµατοοικονοµικοί κίνδυνοι – έννοιες, ορισµοί  

− ∆ιάκριση ανάµεσα σε µακροοικονοµικό και µικροοικονοµικό κίνδυ-

νο, ανάµεσα σε απόλυτο και σχετικό κίνδυνο, αναγνώριση συστηµι-

κών κινδύνων και µη 

− Υποδείγµατα µέτρησης και διαχείρισης του κινδύνου επιτοκίων και 

κινδύνου ρευστότητας 

− Χρήση της µεθόδου Value at Risk (VaR) στη µέτρηση κινδύνων – 

εναλλακτικοί τρόποι µέτρησης των κινδύνων. 

− Υπολογισµός των κεφαλαιακών απαιτήσεων βάσει των κανόνων της 

«Επιτροπής της Βασιλείας» 

 

Τρόπος διδασκαλίας: ∆ιαλέξεις    
 

Τρόποι αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών: Εξέταση γραπτή στο 

τέλος του εξαµήνου.    
 

Βιβλιογραφία:  

1. Κ. Κοσµίδου, Κ. Ζοπουνίδης, Συστήµατα ∆ιαχείρισης Τραπεζικών 

Κινδύνων: Η περίπτωση του Asset Liability Management, εκδ.  Κλειδά-

ριθµος, Αθήνα 2003. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥ∆ΟΞΟ: 13892.  

 

� 

Κωδικός µαθήµατος: 12ΕΗ05 
Τίτλος µαθήµατος: Ειδικά Θέµατα Χρηµατοδότησης  
∆ιδακτικές µονάδες ECTS: 3 

Κατηγορία µαθήµατος: Επιλογής 

Ώρες διδασκαλίας /εβδοµάδα: Θεωρία: 3 

∆ιδάσκων: ∆. Κουσενίδης  

Ιστοσελίδα µαθήµατος : blackboard.lib.auth.gr 
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Στόχος του µαθήµατος: Το µάθηµα αναφέρεται σε ειδικά θέµατα της 

χρηµατοοικονοµικής διοίκησης όπως το κόστος κεφαλαίου, η κεφαλαιακή 

διάρθρωση και η µερισµατική πολιτική των επιχειρήσεων. Ιδιαίτερη έµφαση 

δίνεται στις νέες εξελίξεις της χρηµατοοικονοµικής έρευνας και η εφαρµογή 

τους σε πρακτικές περιπτώσεις.. Παράλληλα εξετάζονται και κάποια ειδικά 

θέµατα της χρηµατοοικονοµικής ανάλυσης όπως οι εκδόσεις νέων µετοχών 

και οι εξαγορές και συγχωνεύσεις.  

 

Περιεχόµενο µαθήµατος: Το Υπόδειγµα Αποτίµησης Κεφαλαιακών 

Στοιχείων (ΥΑΚΣ). Το Πολυµεταβλητό ΥΑΚΣ. Το ΥΑΚΣ στην Αξιολόγη-

ση Επενδυτικών Σχεδίων. Το Κόστος Κεφαλαίου της Επιχείρησης. Κεφα-

λαιακή ∆ιάρθρωση. Κόστος Κεφαλαίου και Κεφαλαιακή ∆ιάρθρωση. Η ε-

πίδραση των Φόρων και η Άριστη Κεφαλαιακή ∆ιάρθρωση της Επιχείρη-

σης. Η Θεωρία της Αδιαφορίας των Επενδυτών για τη Μερισµατική Πολιτι-

κή των Επιχειρήσεων. Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Μερισµατική Πολι-

τική. Εκδόσεις Νέων Μετοχών. Υποτίµηση των Νέων Εκδόσεων – Συµπε-

ριφορικές Ερµηνείες. Εξαγορές και Συγχωνεύσεις Επιχειρήσεων.  

 

Βιβλιογραφία: 

1. Bodie Zvi, Kane Alex, Marcus Alan, Επενδύσεις, εκδ. Utopia, Αθήνα 

2014. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥ∆ΟΞΟ: 41954671.  

� 

Κωδικός µαθήµατος: 03EE66 

Τίτλος µαθήµατος: Πρακτική Ασκηση 

∆ιδακτικές µονάδες ECTS: 3 

Κατηγορία µαθήµατος: Επιλογής 

∆ιδάσκων: Γ. Κυρίτσης 

 

Στόχος µαθήµατος: Να ασκηθούν οι φοιτητές για τέσσερις µήνες,  σε 

εταιρίες, οργανισµούς, τράπεζες και επιµελητήρια.  

  

Περιεχόµενο µαθήµατος: Με ένα σύνολο σεµιναρίων και διανοµή βι-

βλίων και σηµειώσεων, τα ασκούµενα άτοµα αποκτούν γνώσεις στα ακό-

λουθα θέµατα: Πολιτική των εξαγωγών και εξαγωγικά σχέδια δράσης των 

εταιριών, ηλεκτρονικό εµπόριο, logistics και κρατικές προµήθειες.  
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Τρόπος διδασκαλίας: Πέραν της πρακτικής άσκησης, γίνονται σεµινά-

ρια και εσπερίδες που συνοδεύονται από τη διανοµή CD, όπως και έντυπου 

υλικού. 

  

Τρόποι αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών:  Ο βαθµός της  πρα-

κτικής άσκησης προκύπτει από:  

• Την παρακολούθηση της τετράµηνης άσκησης (50%),  

• τις τυπικές υποχρεώσεις του φοιτητή, που προκύπτουν από τα τρία 

ερωτηµατολόγια που οφείλει να συµπληρώσει και τη συµµετοχή του 

σε ηµερίδες-συνέδρια που οργανώνονται µόνο για τα ασκούµενα 

άτοµα (10%),  

• την έκθεση που θα καταθέσει (20%) και  

• το βαθµό των εξετάσεων (20%). Ως προς τις εξετάσεις, αυτές θα 

λάβουν χώρα τον Ιούνιο σε ύλη που θα ανακοινώνεται. 

 
Βιβλιογραφία:  
3. ∆. Μάρδας, Τα Οικονοµικά των Προµηθειών ∆ηµοσίου, εκδ. Ζυγός, 

Θεσσαλονίκη 2006.  Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥ∆ΟΞΟ: 1748. 

4. Mullins Laurie J., Μάνατζµεντ και Οργανωσιακή Συµπεριφορά, εκδ. 

Utopia, Αθήνα 2014. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥ∆ΟΞΟ: 41954712. 

 
 
 
5. ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LLP/ERASMUS  

Πρόκειται για την Τοµεακή ∆ράση του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος 

«∆ια Βίου Μάθηση» 2007-2013 που αφορά την ευρωπαϊκή συνεργασία στον 

τοµέα της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, µέσω της ενθάρρυνσης διµερών δια-

πανεπιστηµιακών συµφωνιών και αύξησης της ευρωπαϊκής κινητικότητας 

φοιτητών, µελών διδακτικού και διοικητικού προσωπικού. Στόχος επίσης 

είναι η ενίσχυση της διαφάνειας και προαγωγής πλήρους ακαδηµαϊκής ανα-

γνώρισης σπουδών και ακαδηµαϊκών τίτλων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή 

΄Ενωση. 

 Μέσω του προγράµµατος LLP/Erasmus δίνεται η δυνατότητα σε προ-

πτυχιακούς, µεταπτυχιακούς φοιτητές και σε υποψήφιους διδάκτορες να 

πραγµατοποιήσουν ένα αναπόσπαστο κοµµάτι των σπουδών τους στις χώρες 

της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης. Επίσης, µε το ίδιο πρόγραµµα, µέλη του ∆ιδακτι-
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κού Προσωπικού έχουν την ευκαιρία να πραγµατοποιήσουν κινητικότητα µε 

σκοπό τη διδασκαλία ή την επιµόρφωση, ενώ και το διοικητικό προσωπικό 

µπορεί να µετακινηθεί για επιµόρφωση. 

Ειδικότερα περιλαµβάνει: 

• Κινητικότητα φοιτητών για αναγνωρισµένες περιόδους Σπουδών. 

• Κινητικότητα φοιτητών για Πρακτική ΄Ασκηση. 

• Το Ευρωπαϊκό Σύστηµα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών 

Μονάδων (ECTS). 

• Το Παράρτηµα ∆ιπλώµατος (DS). 

• Κινητικότητα διδακτικού προσωπικού µε σκοπό τη ∆ιδασκαλία. 

• Κινητικότητα διοικητικού και διδακτικού προσωπικού µε σκοπό την 

Επιµόρφωση (Κατάρτιση). 

• Γλωσσική προετοιµασία για εισερχόµενους και εξερχόµενους φοι-

τητές EILC). 

• Εντατικά προγράµµατα διδασκαλίας σύντοµης διάρκειας (IP). 

• Προγράµµατα πανεπιστηµιακής συνεργασίας σε θέµατα αµοιβαίου 

ενδιαφέροντος (Θεµατικά ∆ίκτυα). 

     Οι στόχοι της κινητικότητας σπουδαστών στο πλαίσιο του ERASMUS 

είναι: 

• η παροχή ευκαιριών σε σπουδαστές ώστε να επωφεληθούν, από 

γλωσσικής, πολιτισµικής και εκπαιδευτικής πλευράς, από την εµπει-

ρία άλλων ευρωπαϊκών χωρών και από τα προσφερόµενα αντικείµε-

να σπουδών. 

• ο εµπλουτισµός του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος του ιδρύµατος 

υποδοχής 

• η προαγωγή της συνεργασίας µεταξύ των ιδρυµάτων τα οποία α-

νταλλάσσουν σπουδαστές 

• η συµβολή στην αναβάθµιση της κοινωνίας γενικότερα µε τον εφο-

διασµό των νέων µε υψηλή εξειδίκευση, ευρεία αντίληψη και διεθνή 

εµπειρία µε στόχο να αποτελέσουν τους επαγγελµατίες του µέλλο-

ντος 

• η συµβολή στις δαπάνες κινητικότητας και η παροχή ευκαιριών για 

την πραγµατοποίηση µιας περιόδου σπουδών στο εξωτερικό σε 

σπουδαστές, στους οποίους άλλως αυτό δεν θα ήταν εφικτό. 

Οι βασικοί όροι του προγράµµατος Εrasmus είναι: 

• οι ανταλλαγές των φοιτητών που προτείνονται για κινητικότητα βα-

σίζονται σε διαπανεπιστηµιακές συµφωνίες 
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• η περίοδος σπουδών η οποία πραγµατοποιείται στο ίδρυµα-εταίρο  

είναι ένα ακαδηµαϊκό εξάµηνο ή ακαδηµαϊκό έτος. 

• η περίοδος σπουδών στο εξωτερικό αποτελεί αναπόσπαστο µέρος 

του προγράµµατος σπουδών του πανεπιστηµίου προέλευσης 

• η περίοδος των σπουδών στο εξωτερικό αναγνωρίζεται πλήρως, δη-

λαδή το πανεπιστήµιο προέλευσης δεσµεύεται να διασφαλίσει την 

αναγνώριση της περιόδου σπουδών στο εξωτερικό  σε αντικατάστα-

ση αντίστοιχης περιόδου σπουδών στο πανεπιστήµιο προέλευσης. 

Μετά το πέρας της περιόδου σπουδών στο εξωτερικό, το πανεπι-

στήµιο υποδοχής οφείλει να χορηγήσει στον εισερχόµενο φοιτητή 

και στο πανεπιστήµιο προέλευσης αντίγραφο αναλυτικής βαθµολο-

γίας, στο οποίο θα πιστοποιείται η ολοκλήρωση του συµφωνηµένου 

προγράµµατος σπουδών και θα αναγράφεται η βαθµολογία του φοι-

τητή.  Στο πανεπιστήµιο υποδοχής  δεν καταβάλλονται δίδακτρα, 

δικαίωµα εγγραφής, εξέταστρα, δικαίωµα πρόσβασης στις εγκατα-

στάσεις εργαστηρίων, σε βιβλιοθήκες κλπ. 

Οι ενδιαφερόµενοι/ες φοιτητές/τριες µπορούν να βρουν πληροφορίες 

και οδηγίες καθώς και τα απαραίτητα έγγραφα για τις αιτήσεις τους στην 

ιστοσελίδα του Τµήµατος Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραµµάτων  

(http://www.eurep.auth.gr). Οι φοιτητές/τριες υποβάλουν τις αιτήσεις τους 

on-line στη διεύθυνση https://eurep-online.ad.auth.gr/moveonline/outgoing/  

αφού προηγουµένως επικοινωνήσουν µε τους καθηγητές του Τµήµατος  που 

είναι υπεύθυνοι για τις αντίστοιχες διµερείς συµφωνίες. Στη συνέχεια η on-

line αίτηση θα πρέπει να εκτυπωθεί και να κατατεθεί στο Τµήµα Ευρωπαϊ-

κών Εκπαιδευτικών Προγραµµάτων µαζί µε τα απαραίτητα δικαιολογητικά.   

Το τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών του Α.Π.Θ. µετέχει ενεργά και µε 

επιτυχία στο Ευρωπαϊκό πρόγραµµα ERASMUS ήδη από την πρώτη φάση  

του και συνεχίζει τις προσπάθειες   για την ανάπτυξη των συνεργασιών µε 

Πανεπιστήµια της Ευρώπης.   Το Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών συνεργά-

ζεται µε 30 Πανεπιστήµια της Ευρώπης. Κατά το παρελθόν ακαδηµαϊκό έ-

τος διακινήθηκαν 37 φοιτητές/τριες του Τµήµατος προς τα συµµετέχοντα 

Ευρωπαϊκά πανεπιστήµια και 15 φοιτητές των Ευρωπαϊκών πανεπιστηµίων 

προς το Τµήµα. 

Συντονίστρια του  Προγράµµατος και Υπεύθυνη της Επιτροπής  

ERASMUS για το Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών είναι η Επίκουρη Καθη-

γήτρια Στέλλα Κωστοπούλου. Τα µέλη της Επιτροπής είναι οι κκ. Κώστας 

Παπαδόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής και Βασίλης Πολυµένης, Επίκουρος 
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Καθηγητής. Γραµµατεία της Επιτροπής ERASMUS είναι η κ. Ηρώ Παπαρ-

γύρη. 

 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

 

Πανεπιστήμιο 
Κωδικός 

Erasmus 
Χώρα 

Ακαδημαϊκος 

Υπεύθυνος 
Ιστοσελίδα 

Università degli Studi di 
Teramo 

I  TERAMO01 Italy Kostopoulou,  S. 
http://www.unite.it 

Budapesti Gazdasági 
Fõiskola (BGF) 

HU BUDAPES20 Hungary Polimenis V. 
http://www.bgf.hu/ 

Università degli Studi di 
Firenze 

I  FIRENZE01 Italy Kostopoulou,  S. 
http://www.unifi.it 

Università degli Studi 'G. 
d'Annunzio' - Chieti 

I  CHIETI01 Italy Kostopoulou,  S. 
http://www.unich.it 

Fachhochschule Mainz D  MAINZ08 Germany Kostopoulou,  S. http://www.fh-mainz.de 
Szkoła Glowna Handlowa 
(SGH) w Warszawie 

PL WARSZAW03 Poland Polimenis V.,  V. 
http://www.sgh.waw.pl 

Univerzita Jana Evangelisty 
Purkyne v Ústí Nad Labem 

CZ USTINAD01 
Czech 
Republic 

Kostopoulou,  S. 
http://www.ujep.cz 

Ecole Superieure du Com-
merce Exterieur 

F  PARIS213 France Polimenis V. 
http://www.esce.fr/ 

Università Politecnica delle 
Marche 

I  ANCONA01 Italy Polimenis V. 
http://www.unian.it 

Université Lille 1, Sciences 
et Technologies 

F  LILLE01 France Kostopoulou,  S. 
http://www.univ-lille1.fr/ 

Université Toulouse 1 
Capitole 

F  TOULOUS01 France Kostopoulou,  S. 
http://www.univ-tlse1.fr/ 

Europa-Universität Viadrina 
Frankfurt (Oder) 

D  FRANKFU08 Germany Kostopoulou,  S. 
http://www.euv-frankfurt-o.de 

Università degli Studi di 
Cagliari 

I  CAGLIAR01 Italy Kostopoulou,  S. 
http://www.unica.it 

Tartu Ülikool EE TARTU02 Estonia Kostopoulou,  S. http://www.ut.ee 

EMUNI University SI PORTORO03 Slovenia Kostopoulou, S. http://www.emuni.si 
Università degli Studi di 
Padova 

I  PADOVA01 Italy Kostopoulou,  S. 
http://www.unipd.it 

Universidade de Aveiro P  AVEIRO01 Portugal Kostopoulou,  S. http://www.ua.pt 
Budapesti Corvinus 
Egyetem 

HU BUDAPES03 Hungary Polimenis V.. 
http://www.uni-corvinus.hu 

Linnéuniversitetet S  VAXJO03 Sweden Polimenis V. http://lnu.se 

Hochschule Pforzheim D  PFORZHE01 Germany Polimenis V. http://www.hs-pforzheim.de/ 

Universitatea 'Babes-Bolyai' RO CLUJNAP01 Romania Kostopoulou,  S. http://www.ubbcluj.ro/ 
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din Cluj-Napoca 

Högskolan i Gävle S  GAVLE01 Sweden Kostopoulou,  S. http://www.hig.se 
Università degli Studi di 
Perugia 

I  PERUGIA01 Italy Kostopoulou,  S. 
http://www.unipg.it 

Universidade Técnica de 
Lisboa 

P  LISBOA04 Portugal Kostopoulou, S. 
http://www.utl.pt 

Middlesex University UK LONDON067 
United 
Kingdom 

Polimenis V.,  V. 
http://www.mdx.ac.uk 

Katholieke Universiteit 
Leuven 

B  LEUVEN01 Belgium Kostopoulou, S. 
http://www.kuleuven.be 

Instituto Superior de Ciên-
cias do Trabalho e da Em-
presa 

P  LISBOA07 Portugal Polimenis V. 
http://www.iscte.pt 

Université Paul Valery 
(Montpellier III) 

F  MONTPEL03 France Kostopoulou,  S. 
http://www.univ-montp3.fr 

Università degli Studi di 
Brescia 

I  BRESCIA01 Italy Kostopoulou,  S. 
http://www.unibs.it 

Universitatea din Oradea RO ORADEA01 Romania Kostopoulou,  S. http://www.uoradea.ro 

 
 
 
 
 
6. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ∆ΕΣ: 

 
Το ΠΜΣ του Τµήµατος Οικονοµικών Επιστηµών στη “∆ιοίκηση και την 

Οικονοµία” απονέµει Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα Ειδίκευσης σε τέσσερις 

κατευθύνσεις µετά από επιτυχή συµπλήρωση τριών (3) εξαµήνων διδα-

σκαλίας και έρευνας.  

Οι τέσσερις κατευθύνσεις του ΠΜΣ είναι οι εξής: 

 

1. Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών Logistics & ∆ιοίκηση Αλυ-

σίδας Εφοδιασµού  

Το πρόγραµµα παρέχει ένα ολοκληρωµένο σύνολο µαθηµάτων, τα οποία 

βοηθούν τους απόφοιτους και τα στελέχη επιχειρήσεων να αποκτήσουν 

θεωρητικές γνώσεις και να αναπτύξουν πρακτικές δεξιότητες, απαραίτη-

τες σε όσους επιθυµούν να σταδιοδροµήσουν στο σύνθετο περιβάλλον 

των παγκοσµιοποιηµένωνεπιχειρήσεων και των συστηµάτων εφοδια-
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σµού, αλλά και αυτούς που ενδιαφέρονται να εξειδικευτούν σε σχετι-

κούς τοµείς της ακαδηµαϊκής έρευνας. Οι απόφοιτοι εξοικειώνονται µε 

την εφαρµογή εργαλείων και τεχνικών για την αξιολόγηση και ανάπτυξη 

της εφοδιαστικής αλυσίδας, ειδικεύονται στο να σχεδιάζουν και να διοι-

κούν αποτελεσµατικά τις διαδικασίες Logistics, αποκτούν ικανότητες 

σχεδιασµού προϊόντων και υπηρεσιών καθώς και διαχείρισης πελατών, 

αναπτύσσουν δεξιότητες χρήσιµες για την αξιολόγηση και τη διοίκηση 

των απαραίτητων σχετικών τεχνολογιών, δηµιουργούν ένα προφίλ µε 

ισχυρά αναλυτικά – ποσοτικά χαρακτηριστικά, αποκτούν ευρείες γνώ-

σεις στο στρατηγικό σχεδιασµό της εφοδιαστικής αλυσίδας. 

Η ιστοσελίδα του ΠΜΣ Logistics είναι: http://logistics.econ.auth.gr 

 

2. Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών ∆ιοίκηση Επιχειρήσε-

ων-Master in Business Administration-MBA 

Αντικείµενο του Προγράµµατος είναι η προαγωγή της έρευνας και η 

παροχή εκπαίδευσης και εξειδικευµένης γνώσης µεταπτυχιακού επιπέ-

δου σε απόφοιτους τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και σε στελέχη επιχειρή-

σεων και οργανισµών µε κάποια εργασιακή προϋπηρεσία που επιθυµούν 

να διευρύνουν την εξειδίκευσή τους στη ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων. Το 

ΠΜΣ ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων στοχεύει να βοηθήσει νέους επιστήµονες 

όλων των ειδικοτήτων να αποκτήσουν υπόβαθρο στη ∆ιοίκηση, ώστε να 

βελτιώσουν τις προοπτικές τους και να σταδιοδροµήσουν ως στελέχη σε 

επιχειρήσεις και οργανισµούς, να δηµιουργήσει εξειδικευµένους επι-

στήµονες ∆ιοίκησης και να εκπαιδεύσει στελέχη επιχειρήσεων και ορ-

γανισµών για την κάλυψη των αναγκών του ιδιωτικού και δηµόσιου το-

µέα. 

       Η ιστοσελίδα του ΠΜΣ ΜΒΑ είναι: http://mba.econ.auth.gr 
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3. ∆ιεθνή και Ευρωπαϊκά Οικονοµικά 

Το Πρόγραµµα παρέχει θεωρητική και µεθοδολογική εξειδίκευση 

στην Οικονοµική Ανάλυση, µε έµφαση σε εφαρµογές στα ∆ιεθνή και 

Ευρωπαϊκά Οικονοµικά. Στόχος του είναι να προετοιµάσει αποφοίτους 

σχολών µε συναφές γνωστικό αντικείµενο για σταδιοδροµία στην Οι-

κονοµική Ανάλυση και ∆ιοίκηση Παραγωγικών Μονάδων, Επιχειρή-

σεων, και Οργανισµών µε διεθνή και ευρωπαϊκό προσανατολισµό, κα-

θώς και να προσφέρει το απαραίτητο υπόβαθρο για την διεξαγωγή υ-

ψηλού επιπέδου ακαδηµαϊκής έρευνας στο γνωστικό αντικείµενο του 

Προγράµµατος. 

Η ιστοσελίδα του ΠΜΣ είναι: http://grad-econ.web.auth.gr/dko/ 

 

4. Οικονοµική και Περιφερειακή Ανάπτυξη 

Σκοπός του µεταπτυχιακού αυτού προγράµµατος είναι η δηµιουργία  

στέρεου υπόβαθρου στην Οικονοµική Θεωρία και στις Ποσοτικές Με-

θόδους Ανάλυσης µε εµβάθυνση σε θέµατα Μεγέθυνσης, Ανάπτυξης,  

Περιφερειακής  Ανάπτυξης και Πολιτικής έτσι, ώστε να προετοιµάσει 

τους φοιτητές για ανώτατες σπουδές (διδακτορικό) και να προάγει την 

έρευνα σε οποιοδήποτε πεδίο της Εφαρµοσµένης Οικονοµικής. Η επί-

τευξη του στόχου αυτού επιτυγχάνεται µε ένα ολοκληρωµένο σύνολο 

µαθηµάτων, τα οποία βοηθούν τους συµµετέχοντες να αποκτήσουν θε-

ωρητικές γνώσεις και να αναπτύξουν πρακτικές δεξιότητες, απαραίτη-

τες σε όσους επιθυµούν να συνεχίσουν σε ανώτατο επίπεδο τις σπουδές 

τους ή να σταδιοδροµήσουν στο σύγχρονο σύνθετο οικονοµικό περι-

βάλλον. ∆ίνοντας µεγάλη έµφαση στη διαφάνεια της διαδικασίας επι-

λογής, τα κριτήρια εισαγωγής στο πρόγραµµα αυτό είναι ο βαθµός πτυ-

χίου (βαρύτητα έως 50%), η επίδοση στις εισαγωγικές εξετάσεις (βαρύ-

τητα 30% ), πρόσθετα προσόντα (βαρύτητα 10% ) και συνέντευξη (βα-
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ρύτητα 10%).  Οι φοιτητές σπουδάζουν στο πρόγραµµα αυτό χωρίς δί-

δακτρα. 

Η ιστοσελίδα του ΠΜΣ είναι:  http://grad-econ.web.auth.gr/oikper/  

 

∆ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πλη-

ροφορική και ∆ιοίκηση (∆ΠΜΣ) 

Αντικείµενο του Προγράµµατος είναι η δηµιουργία εξειδικευµέ-

νων στελεχών υψηλού επιπέδου σε θέµατα Πληροφορικής και 

∆ιοίκησης µε εµβάθυνση και εξειδίκευση στον Τοµέα των Πλη-

ροφοριακών Συστηµάτων (Information Systems) και τη χρήση 

αυτών στην Επιστήµη της ∆ιοίκησης (Management). Οι απόφοι-

τοι θα µπορούν να καλύψουν θέσεις εξειδικευµένων στελεχών 

στον Ιδιωτικό και ∆ηµόσιο Τοµέα καθώς και θέσεις σε Ερευνητι-

κά και Εκπαδευτικά Ιδρύµατα. Ο βέλτιστος συνδυασµός τεχνι-

κών, οικονοµικών και διοικητικών  γνώσεων, διαµορφώνει την 

ταυτότητα του σύγχρονου στελέχους που ανταποκρίνεται κατά 

τον καλύτερο τρόπο στις ανάγκες τόσο των επιχειρήσεων όσο και 

της δηµόσιας διοίκησης στον ελληνικό και το διεθνή χώρο. Επί-

σης, είναι αναγκαία η διαµόρφωση στελεχών τα οποία, ανεξαρτή-

τως του αρχικούς του γνωστικού υποβάθρου, µπορούν να κατα-

νοήσουν ένα συνεχώς µεταβαλλόµενο οικονοµικό και τεχνολογι-

κό περιβάλλον, και να λειτουργήσουν αποτελεσµατικά και απο-

δοτικά στο πλαίσιο της αναδυόµενης κοινωνίας της πληροφορίας 

και της παγκοσµιοποίησης της οικονοµίας. 

Η ιστοσελίδα του ∆ΠΜΣ είναι: http://dpms.csd.auth.gr/ 
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5. ∆ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη 

∆ιοίκηση Ολικής Ποιότητας και Καινοτόµες Εφαρµογές στην 

Εκπαίδευση. 

Τα Τµήµατα Επιστηµών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης 

(ΤΕΠΑΕ) και Οικονοµικών Επιστηµών του Αριστοτελείου Πανεπιστη-

µίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) οργανώνουν και λειτουργούν από το ακα-

δηµαϊκό έτος 2014– 2015 ∆ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών 

Σπουδών (∆ΠΜΣ) µε τίτλο «∆ιοίκηση Ολικής Ποιότητας και Καινοτό-

µες Εφαρµογές στην Εκπαίδευση». Το ∆ΠΜΣ έχει ως αντικείµενο την 

παροχή υψηλού επιπέδου γνώσεων σε θέµατα αιχµής της Ολικής Ποιό-

τητας και της ∆ιοίκησης στην εκπαίδευση, καθώς και την αναβάθµιση 

της έρευνας σε αυτόν τον επιστηµονικό χώρο. Οι σκοποί του ∆ΠΜΣ 

εκπληρώνονται µε την παρακολούθηση οργανωµένων µεταπτυχιακών 

µαθηµάτων και την εκπόνηση Μεταπτυχιακής Εργασίας σύµφωνα µε 

τα διεθνή ακαδηµαϊκά πρότυπα. 

 

7. ∆ιδακτορικά ∆ιπλώµατα Τµήµατος Οικονοµικών Επιστηµών 

Στο Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών εκπονούνται διδακτορικές διατρι-

βές µέσω προγράµµατος Σπουδών και Ερευνας στα πεδία της Οικονοµίας, 

των ∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονοµικών, της Οικονοµικής και Περιφε-

ρειακής Ανάπτυξης της στρατηγικής, της πολιτικής του προγραµµατισµού 

της λειτουργίας και της διοίκησης νέων τεχνολογιών, της ∆ιοίκησης Παρα-

γωγής και επιχειρησιακών λειτουργιών, της ∆ιοίκησης Υπηρεσιών και Εξυ-

πηρέτησης Πελατών, της ∆ιοίκησης Εργων και Ολικής Ποιότητας, της ∆ιοί-

κησης Εκπαπιδευτικών Μονάδων, της ∆ιοίκησης Υπηρεσιών Υγείας, της 

∆ιοίκησης Τουρισµού, της ∆ιοίκησης Ξενοδοχείων, της ∆ιοίκησης Logistics 

Αλυσίδας Προµηθειών και Αξίας, της ∆ιοίκησης Ακίνητης Περιουσίας, του 

Marketing, των Επικοινωνιών, της Χρηµατοοικονοµικής, της Λογιστικής, 

του Εσωτερικού Ελέγχου των Επιχειρήσεων και Οργανισµών, της ∆ιοίκη-

σης Ανθρωπίνων Πόρων, της ∆ιοίκησης της Καινοτοµίας και Επιχειρηµατι-
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κότητας, και της εν γένει διοίκησης και οικονοµικής διαχείρισης των επιχει-

ρήσεων και οργανισµών που δρουν στους παραπάνω χώρους.  

∆ύο φορές το χρόνο προκηρύσσονται στον Τύπο (έντυπο και ηλεκτρονι-

κό) από τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τµήµατος Οικονοµικών 

Επιστηµών θέσεις αµίσθων υποψηφίων διδακτόρων σε αντικείµενα που θε-

ραπεύονται  ερευνητικά από τα µέλη ∆ΕΠ του Τµήµατος. 

 
Μωϋσής Σιδηρόπουλος 
Kαθηγητής, ∆ιευθυντής του Μεταπτυχιακού  

Προγράµµατος Σπουδών 

 

 
8. Πρακτική άσκηση φοιτητών Τµήµατος Οικονοµικών Επιστηµών στις 

επιχειρήσεις –  Κωδικός Μαθήµατος Κατεύθυνσης του Τοµέα: 
00ΕΕ66 

(µε την συγχρηµατοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου και 

του Ταµείου της περιφερειακής Ανάπτυξης της ΕΕ) 

 

Στο πλαίσιο των προσπαθειών για διεύρυνση της συνεργασίας του Τµή-

µατος Οικονοµικών Επιστηµών (ΟΕ) του ΑΠΘ µε εταιρίες, άρχισε µια συ-

ζήτηση ανάµεσα στο Τµήµα ΟΕ και τους συλλογικούς φορείς της Θεσ/νίκης 

(Επιµελητήρια, και Συνδέσµους), που ολοκληρώθηκε τον Ιανουάριο του 

2005, µε αντικείµενο τη πρακτική άσκηση (χωρίς χρηµατική επιβάρυνση για 

τις επιχειρήσεις και µε αµοιβή από σχετικό πρόγραµµα ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ που µε-

τονοµάστηκε σε ΕΣΠΑ) των φοιτητών του Τµήµατος µας. 

Η Γενική Συνέλευση του Τµήµατος Οικονοµικών Επιστηµών µε αποφά-

σεις της ενέταξε την εν λόγω πρόταση στο πρόγραµµα σπουδών του Τµήµα-

τος. Ειδικότερα, προβλέπεται η πραγµατοποίηση µιας άσκησης 4 µηνών τε-

ταρτοετών φοιτητών(-τριών) ή φοιτητών(-τριών) ή στο πτυχίο. 

Τις αιτήσεις συµµετοχής και πληροφορίες για το πρόγραµµα, βρίσκονται 

στην ιστοσελίδα του Τµήµατος Οικονοµικών Επιστηµών. Επιστηµονικά υ-

πεύθυνος του προγράµµατος είναι ο καθηγητής ∆ηµήτρης Μάρδας (τηλ. 

2310-996427, e-mail: mardas@econ. auth.gr) 

 
 
8.1 Επιλογές ασκουµένων 
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Φοιτητές και φοιτήτριες στο πτυχίο ή που δεν έχουν τη δυνατότητα να 

επιλέξουν ένα ακόµη επιλογής κατεύθυνσης.      

 

Όσα άτοµα έχουν ολοκληρώσει τις επιλογές τους ως προς τα µαθήµατα 

κατεύθυνσης (µέγιστο 8 µαθήµατα)  και δεν έχουν περιθώριο να προσθέσουν 

την «πρακτική άσκηση» στο σύνολο αυτό των µαθηµάτων, µπορούν να πα-

ρακολουθήσουν το πρόγραµµα της πρακτικής άσκησης απλά και µόνο για 

να βελτιώσουν την εικόνα του βιογραφικού τους σηµειώµατος.  

 

Φοιτητές που στις επιλογές τους εντάσσουν την πρακτική άσκηση ως 

µάθηµα κατεύθυνσης (Η΄  εξάµηνο). 

 

Η πρακτική άσκηση έχει δύο κύκλους ανά έτος (ένας ανά εξάµηνο). Τα 

άτοµα που θέλουν να πραγµατοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση κατά το 

χειµερινό εξάµηνο (το Ζ΄ εξάµηνο) οφείλουν να κάνουν το εξής: Θα παρα-

κολουθήσουν κανονικά το 4µηνο πρόγραµµα της πρακτικής άσκησης κατά 

το χειµώνα (Νοέµβριος-Φεβρουάριος) και κατόπιν θα το δηλώσουν ως µά-

θηµα κατεύθυνσης στη Γραµµατεία στο Η΄ εξάµηνο. Οπότε πρέπει να το 

εντάξουν στο σύνολο των µαθηµάτων κατεύθυνσης που θα επιλέξουν, κρα-

τώντας την πρακτική άσκηση ως µελλοντική επιλογή. Έτσι, θα δώσουν τις 

προβλεπόµενες εξετάσεις (βλ. ακολούθως) τον Ιούνιο, µαζί µε όλους τους 

άλλους που πραγµατοποιούν την πρακτική τους άσκηση κατά το θερινό ε-

ξάµηνο (Απρίλιος-Ιούλιος). Η βαθµολογία τους λοιπόν θα ανακοινωθεί τον 

Ιούνιο.  

 

Φοιτητές και φοιτήτριες στο πτυχίο και που έχουν τη δυνατότητα να 

επιλέξουν ένα ακόµη επιλογής κατεύθυνσης.      

 

Τα παραπάνω (που ισχύουν για τους φοιτητές που στις επιλογές τους ε-

ντάσσουν την πρακτική άσκηση) ισχύουν και για του φοιτητές στο πτυχίο 

(µετά το Η΄ εξάµηνο), που έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν ένα ακόµη 

µάθηµα κατεύθυνσης.  

 

Βαθµολογία πρακτικής άσκησης. Ο βαθµός της  πρακτικής άσκησης 

προκύπτει από:  

• την παρακολούθηση της τετράµηνης άσκησης (50%),  

• τις τυπικές υποχρεώσεις του φοιτητή, που προκύπτουν από τα τρία 

ερωτηµατολόγια που οφείλει να συµπληρώσει και τη συµµετοχή του 
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σε ηµερίδες-συνέδρια που οργανώνονται για τα ασκούµενα άτοµα 

(10%),  

• την τελική έκθεση που θα καταθέσει (20%) και  

• το βαθµό των εξετάσεων (20%). Ως προς τις εξετάσεις, αυτές θα 

λάβουν χώρα τον Ιούνιο σε ύλη που θα ανακοινώνεται. 

 
Η συµµετοχή σε όλα τα ανωτέρω είναι υποχρεωτική. 

 
∆ιακοπή της πρακτικής άσκησης 

 
 Αν κάποιο άτοµο που άρχισε την άσκηση, την διακόψει την άσκηση 

σε οποιονδήποτε χρόνο, τότε ακυρώνεται όλη η άσκηση, σύµφωνα µε τους 

κανονισµούς που ισχύουν σε όλο το πρόγραµµα. Οπότε επιστρέφει τη σύµ-

βαση, που υπέγραψε. Στην περίπτωση αυτή αν έχει επιλέξει την πρακτική 

άσκηση ως µάθηµα κατεύθυνσης, τότε δεν έχει δικαίωµα συµµετοχής στις 

εξετάσεις, οπότε διαγράφεται το εν λόγω µάθηµα από τις επιλογές του. 

 
∆ηµήτρης Μάρδας 
καθηγητής 

Επιστηµονικά υπεύθυνος του προγράµµατος 

Πρακτικής άσκησης  
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9. BIBΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ - ΣΤΟΧΟΙ  

Στον πρώτο όροφο του κτιρίου βρίσκεται η βιβλιοθήκη του Τµήµατος 

Οικονοµικών Επιστηµών η οποία λειτουργεί από τη δεκαετία του 1940. 

Στους κύριους στόχους της βιβλιοθήκης εντάσσεται η εξυπηρέτηση των εκ-

παιδευτικών και ερευνητικών αναγκών της πανεπιστηµιακής κοινότητας στο 

πεδίο των Οικονοµικών Επιστηµών. Η ενιαία βιβλιοθήκη του Τµήµατος Οι-

κονοµικών Επιστηµών περιλαµβάνει περίπου 30.000 τόµους βιβλίων και 

170 τίτλους περιοδικών, από τους οποίους οι 75 είναι ενεργοί, καθώς επίσης 

και µια πολύτιµη συλλογή σπάνιων βιβλίων. 

Η βιβλιοθήκη έχει µηχανογραφηθεί µε βάση το πρόγραµµα HORIZON 

και οι χρήστες έχουν άµεση πρόσβαση στον κατάλογο των τερµατικών που 

υπάρχουν στο χώρο της βιβλιοθήκης. Η οργάνωσή της γίνεται σύµφωνα µε 

τα διεθνή βιβλιοθηκονοµικά πρότυπα, ακολουθώντας το ταξινοµικό σύστη-

µα της βιβλιοθήκης του Κογκρέσου των Η.Π.Α., τους κανόνες καταλο-

γογράφησης ΑΑCR2 και τις θεµατικές επικεφαλίδες της βιβλιοθήκης. 

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ* 

∆ΕΥΤΕΡΑ και ΤΕΤΑΡΤΗ   9 π.µ. - 7 µ.µ. 

ΤΡΙΤΗ, ΠΕΜΠΤΗ και ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 π.µ. - 3 µ.µ. 

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥΣ 

∆ΕΥΤΕΡΑ και ΤΕΤΑΡΤΗ   9 π.µ. - 8 µ.µ. 

ΤΡΙΤΗ, ΠΕΜΠΤΗ και ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 π.µ. - 3 µ.µ. 

 
*Το παραπάνω ωράριο δεν ισχύει τις επίσηµες αργίες και τις περιόδους 

διακοπών και µπορεί να διαφοροποιείται. 

ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Η βιβλιοθήκη βρίσκεται στην πανεπιστηµιούπολη και συγκεκριµένα 

στον 1ο όροφο του κτιρίου Ν.Ο.Π.Ε. 

Τηλέφωνο: 2310 996439 

Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: eadali@lib.auth.gr 
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ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Από τη βιβλιοθήκη παρέχονται οι παρακάτω υπηρεσίες: 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟ 

Στο χώρο της βιβλιοθήκης λειτουργεί αναγνωστήριο χωρητικότητας πε-

ρίπου 100 θέσεων. Το αναγνωστήριο είναι ανοικτό όλες τις ώρες λειτουρ-

γίας της βιβλιοθήκης. ∆ικαίωµα εισόδου σε αυτό έχουν όλοι οι ενδιαφερό-

µενοι. Οι χρήστες του αναγνωστηρίου µπορούν να µελετούν προσωπικά 

τους βιβλία ή να δανείζονται και να χρησιµοποιούν βιβλία της κύριας και 

σπάνιας συλλογής, περιοδικά, καθώς και υλικό των κλειστών συλλογών. 

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΩΝ 

Ηλεκτρονική αναζήτηση βιβλίων σε όλες τις βιβλιοθήκες του Α.Π .Θ., 

γίνεται από τον υπάλληλο της υποδοχής ή από τον κάθε ενδιαφερόµενο ατο-

µικά, χρησιµοποιώντας έναν από τους υπολογιστές της νησίδας. 

Ηλεκτρονική αναζήτηση άρθρων και περιοδικών. Η αναζήτηση άρ-

θρων γίνεται στον On line κατάλογο του Α.Π.Θ. Η αναζήτηση µπορεί να 

γίνει από τον υπάλληλό της ή από τον κάθε ενδιαφερόµενο ατοµικά, χρησι-

µοποιώντας έναν από τους υπολογιστές της νησίδας. 

∆ΑΝΕΙΣΜΟΣ 

∆ανεισµός κύριας συλλογής. Τα βιβλία κύριας ανοιχτής συλλογής αριθ-

µούν 30.000 τόµους περίπου και καλύπτουν ένα ευρύ φάσµα θεµάτων. Ο 

δανεισµός γίνεται µε κάρτα δανεισµού, η οποία έχει συγκεκριµένη διάρκεια 

και κόστος, το οποίο καθορίζεται ανάλογα µε την ιδιότητα του αναγνώστη. 

Οι χρήστες µπορούν να δανείζονται µέχρι 4 βιβλία κάθε φορά. Το όριο 

αυτό µπορεί να διαφοροποιείται για µέλη ∆.Ε.Π., Μεταπτυχιακούς, ∆ιδα-

κτορικούς φοιτητές. 

∆ανεισµός συλλογής περιοδικών. Στη βιβλιοθήκη υπάρχει συλλογή 170 

τίτλων περιοδικών. Από τους 170 τίτλους οι 75 είναι τρέχοντες και βρίσκο-

νται τοποθετηµένοι στο ειδικό εκθετήριο µε εύκολη πρόσβαση στο κοινό. 

Το υλικό της συλλογής των περιοδικών δεν επιτρέπεται να βγει εκτός των 

χώρων της βιβλιοθήκης. 
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ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΣΥΛΛΟΓΕΣ 

Οι κλειστές συλλογές περιλαµβάνουν βιβλία, άρθρα, φωτοτυπίες και δι-

δακτικές σηµειώσεις και συστήνονται από τα µέλη ∆ΕΠ του τµήµατος. Σκο-

πός της δηµιουργίας τους είναι η διευκόλυνση των φοιτητών του τµήµατος 

κατά την εκπόνηση των εργασιών τους, καθώς και η αντιµετώπιση της υψη-

λής ζήτησης τίτλων που εµφανίζεται εποχιακά. Το υλικό των συλλογών δεν 

µπορεί να βγει εκτός του χώρου της βιβλιοθήκης και δανείζεται µόνο σε 

προπτυχιακούς φοιτητές για χρονική διάρκεια τριών ωρών. 

ΝΗΣΙ∆Α ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 

Οι υπολογιστές της νησίδας, είναι συνδεδεµένοι µε το διαδίκτυο και επι-

πλέον, επιτρέπουν την πρόσβαση στην ιστοσελίδα του συστήµατος βιβλιο-

θηκών Α.Π.Θ. και στις υπηρεσίες που αυτή προσφέρει. Πρόσβαση έχουν οι 

κάτοχοι κάρτας, η δε χρήση των υπολογιστών της νησίδας έχει χρονικό πε-

ριορισµό. Για τις εκτυπώσεις, ο ενδιαφερόµενος πρέπει να έχει δικό του 

χαρτί. 

ΜΟΝΑ∆Α ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Η µονάδα ειδικών εργασιών δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές του 

τµήµατος να χρησιµοποιούν το ειδικό λογισµικό του AFS καθώς και ειδικά 

λεξικά, εγκυκλοπαίδειες και ηλεκτρονικούς µεταφραστές Αγγλικής, Γαλλι-

κής και Γερµανικής γλώσσας. Η χρήση της µονάδας γίνεται, µε την υποστή-

ριξη υπαλλήλου της βιβλιοθήκης και µετά από ραντεβού. 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 

Τα σεµινάρια εκπαίδευσης και ενηµέρωσης έχουν σκοπό να εξοικειώσουν 

τους φοιτητές του τµήµατος στη χρήση των ηλεκτρονικών µέσων, για την α-

ναζήτηση βιβλιογραφίας που απαιτείται σε κάθε επιστηµονική εργασία. 

Για τη συµµετοχή στα σεµινάρια απαιτείται αίτηση των ενδιαφεροµένων 

στη γραµµατεία της βιβλιοθήκης. 

∆Ι∆ΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

Η βιβλιοθήκη µπορεί να διαθέτει διδακτικές σηµειώσεις µελών ∆ΕΠ του 

τµήµατος σε έντυπη ή ηλεκτρονική µορφή. Στις σηµειώσεις αυτές έχουν 

πρόσβαση όλοι οι φοιτητές/τριες του τµήµατος. Οι σηµειώσεις δεν επιτρέπε-

ται να βγουν από τους χώρους της βιβλιοθήκης. 



Ο∆ΗΓΟΣ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

 151

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΤΥΠΩΝ 

Στη διάθεση των χρηστών της βιβλιοθήκης υπάρχει φωτοτυπικό µηχά-

νηµα που λειτουργεί µε ειδικές κάρτες. Η φωτοτύπηση πραγµατοποιείται 

από τους ίδιους τους χρήστες. Τις κάρτες προµηθεύονται από τη γραµµατεία 

της βιβλιοθήκης, καταβάλλοντας το αντίστοιχο τίµηµα. 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟΥ 

• Ο αναγνώστης καταλαµβάνει µία µόνο θέση. 

• Ο αναγνώστης που αφήνει τη θέση του περισσότερο από µία ώρα, χά-

νει το δικαίωµά του σ’ αυτή. 

• Ο αναγνώστης που καταστρέφει βιβλία ή περιοδικά έχει πειθαρχική 

ευθύνη. 

• Ο δανεισµός εντός του αναγνωστηρίου γίνεται µε την παράδοση αστυ-

νοµικής ταυτότητας στον υπεύθυνο του αναγνωστηρίου. 

• Στους χώρους του αναγνωστηρίου και στους διαδρόµους της βιβλιοθή-

κης απαγορεύεται το κάπνισµα και η κατανάλωση τροφίµων, ποτών και α-

ναψυκτικών. 

• Όλοι οι αναγνώστες καλούνται να συµβάλλουν στην προστασία του 

βιβλιακού και άλλου υλικού της βιβλιοθήκης, στην καθαριότητα των χώρων 

της, καθώς και στην τήρηση της τάξης. 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ∆ΑΝΕΙΣΜΟΥ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ 

• Ο δανεισµός γίνεται µε κάρτα δανεισµού η οποία έχει συγκεκριµένη 

διάρκεια και κόστος. (Το κόστος καθορίζεται ανάλογα µε την ιδιότητα του 

αναγνώστη). 

• Τα βιβλία της κύριας ανοιχτής συλλογής δανείζονται: 

1. Στους φοιτητές του τµήµατος για 15 µέρες, µε δυνατότητα ανανέωσης 

δανεισµού για άλλες 7 µέρες. 

2. Στους άλλους χρήστες για 7 µέρες, µε δυνατότητα ανανέωσης δανει-

σµού για άλλες 3 µέρες, εφόσον το βιβλίο δεν έχει ζητηθεί από άλλον εν-

διαφερόµενο. 

3. Στα µέλη ∆ΕΠ, µεταπτυχιακούς και διδακτορικούς φοιτητές, τα βι-

βλία κύριας ανοιχτής συλλογής µπορούν να δανείζονται για µεγαλύτερο 

χρονικό διάστηµα. 
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• Οι χρήστες µπορούν να δανείζονται µέχρι 4 βιβλία κάθε φορά. Το όριο 

αυτό µπορεί να διαφοροποιείται για µέλη ∆ΕΠ, Μεταπτυχιακούς, ∆ιδακτο-

ρικούς φοιτητές. 

• Σε περίπτωση καθυστέρησης επιστροφής των βιβλίων, για κάθε επι-

πλέον µέρα επιβάλλεται πρόστιµο 0,30 € ανά βιβλίο. Το ποσό αυτό µπορεί 

να διπλασιαστεί αν η καθυστέρηση γίνεται καθ’ υποτροπή. 

• Ο δανειζόµενος είναι υποχρεωµένος να τηρεί τα βιβλία του σε άριστη 

κατάσταση, να µην τα δανείζει αλλού και να µην προκαλεί οποιαδήποτε 

φθορά σ’ αυτά. 

• Σε περίπτωση απώλειας κάποιου βιβλίου, ο δανειζόµενος υποχρεούται 

να καταβάλει την τρέχουσα τιµή αντικατάστασής του, αν το βιβλίο υπάρχει 

στην αγορά. Αν δεν υπάρχει, καταβάλει το κόστος αντικατάστασής του 

(δανεισµός από άλλη βιβλιοθήκη, φωτοτύπηση και βιβλιοδεσία). 

• Σε περίπτωση φθοράς κάποιου βιβλίου, ο χρήστης υποχρεούται να κα-

ταβάλει το κόστος επιδιόρθωσής του ή αντικατάστασής του. 

• Η παράβαση των κανόνων δανεισµού, συνεπάγεται τη στέρηση δι-

καιώµατος παραπέρα δανεισµού βιβλίων από τη βιβλιοθήκη. 

• Η βιβλιοθήκη έχει δικαίωµα να ζητήσει την επιστροφή δανεισµένων 

βιβλίων και πριν τη λήξη της προθεσµίας που έχει δοθεί, αν αυτό κριθεί α-

παραίτητο. 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΗΣΙ∆ΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 

• Ο χρήστης παραδίδει την κάρτα της βιβλιοθήκης στον υπάλληλο της 

υποδοχής. 

• Ο υπάλληλος της υποδοχής υποδεικνύει στο χρήστη τη θέση εργασίας 

και ορίζει το χρόνο χρήσης του συστήµατος. 

• Ο χρόνος χρήσης των υπολογιστών ελέγχεται ηλεκτρονικά. Ως µέγι-

στος χρόνος ηµερήσιας χρήσης των Η/Υ ορίστηκαν τα 120 λεπτά. (60+60 

ανάλογα µε τη ζήτηση). 

• Ο αναγνώστης που καταστρέφει ηλεκτρονικούς υπολογιστές έχει πει-

θαρχική ευθύνη. 

• Στο χώρο της νησίδας των Η/Υ απαγορεύεται το κάπνισµα και η κατα-

νάλωση τροφίµων, ποτών και αναψυκτικών. 

• Όλοι οι χρήστες της νησίδας καλούνται να συµβάλλουν στην πρστασία 

της, στην καθαριότητα των χώρων, καθώς και στην τήρηση της τάξης. 
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ΤΙΤΛΟΙ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΩΝ 
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10. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

α) Εργαστήριο Οικονοµικής των Επιχειρήσεων (Λογιστικής και 

Χρηµατοοικονοµικής-∆ιοίκησης-Μάρκετινγκ-∆ιαφήµισης). ΦΕΚ 

245/22-10-2001, τεύχος Α΄. 

β) Εργαστήριο Οικονοµικής Θεωρίας και Οικονοµικής Πολιτικής. ΦΕΚ 

1830/9-12-2004, τεύχος Β΄. 

γ) Εργαστήριο Περιφεριακής Ανάπτυξης . ΦΕΚ 1830/9-12-2004, τεύχος 

Β΄. 

δ) Εργαστήριο Πληροφορικής. 

11. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

11.1. Αργίες 

• 26 Οκτωβρίου 

• 28 Οκτωβρίου 

• 17 Νοεµβρίου 

• Από την παραµονή των Χριστουγέννων έως και την επόµενη των Θεο-

φανείων 

• 30 Ιανουαρίου 

• Από την Πέµπτη της Τυροφάγου έως και την επόµενη της Καθαρής 

∆ευτέρας 

• 25 Μαρτίου 

• Από την Μ. ∆ευτέρα έως και την Κυριακή του Θωµά 

• 1η Μαΐου 

• Του Αγίου Πνεύµατος 

11.2 AIESEC 

Η AIESEC αποτελεί το µεγαλύτερο παγκόσµιο φοιτητικό µη κυβερνητι-

κό κερδοσκοπικό οργανισµό παγκοσµίως που προσφέρει πρακτική άσκηση 

και εθελοντικά προγράµµατα. Η AIESEC είναι µη κερδοσκοπικός οργανι-

σµός και µη πολιτικός. Απαντάται σε 111 χώρες και διοικείται αποκλειστικά 

από φοιτητές ή πρόσφατους πτυχιούχους (έως και δύο -2- χρόνια). Ταυτό-

χρονα ως δίκτυο πολλαπλών ευκαιριών δίνει τη δυνατότητα στους νέους να 

αναπτύξουν τις ηγετικές τους ικανότητες, να θέσουν σε εφαρµογή τη γνώση 
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που ήδη έχουν, να προκαλέσουν τον εαυτό τους βιώνοντας µια εµπειρία µε 

διεθνή χαρακτήρα. 

Η AIESEC έχει 4 διαφορετικά προγράµµατα:  

Global Internship Program: Αφορά πρόσφατους πτυχιούχους που έ-

χουν την δυνατότητα να δουλέψουν στο εξωτερικό µε αµοιβή το βασικό µι-

σθό της χώρας βελτιώνοντας το βιογραφικό τους, αποκτώντας εµπειρία ερ-

γασίας σε ένα διεθνές περιβάλλον, αναπτύσσοντας την ηγετικότητα.  

Global Community Development Program: Αφορά φοιτητές από το 

πρώτο έτος εώς και πτυχιούχους (εώς 2 χρόνια) και σκοπός του προγράµµα-

τος είναι το θετικό αντικτυπο στην κοινωνία της χώρας που θα πανε. Σε αυ-

τό το πρόγραµµα καλύπτεται διατροφή και διαµονή. Μέσω του προγράµµα-

τος ο συµµετέχων βελτιώνει το βιογραφικό του, αποκτά εµπειρία εργασίας 

σε ένα διεθνές περιβάλλον, φέρνει ένα θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία και 

αναπτύσσει την ηγετικότητα του. 

Team Member Program: Σε αυτό το πρόγραµµα µπορούν να συµµετέ-

χουν οιτητές από το πρώτο έτος εώς και πτυχιούχους (εώς 2 χρόνια). Έχουν 

την ευκαιρία να γνωρίσουν την εµπειρία της οµαδικότητας(στην Ελλάδα), 

την συνεργασίας µε διαφορετικά άτοµα αναπτύσσοντας τα προσωπικά και 

επαγγελµατικά τους χαρακτηριστικά, ενδυναµώνοντας το βιογραφικό τους 

και αναπτύσσοντας την ηγετικότητα τους.  

Team Leader Program:Σε αυτό το πρόγραµµα µπορούν να συµµετέ-

χουν οιτητές από το πρώτο έτος εώς και πτυχιούχους (εώς 2 χρόνια) οι οποί-

οι έχουν την δυνατότητα να ηγηθούν µία οµάδα σε Τοπικό, Εθνικό αλλά και 

∆ιεθνές περιβάλλον. Είναι µία µοναδική εµπειρία που αναπτύσσει την ηγε-

τικότητα.  

 

Τα προγράµµατα µας ανανεώνονται συνεχώς. Αν είσαι φοιτητής ΜΗΝ 

χάσεις την ευκαιρία να γνωρίσεις την AIESEC 

 

Στοιχεία επικοινωνίας 

ΓΡΑΦΕΙΟ  εξωτερικός  διάδροµος ΝΟΠΕ έναντι του κέντρου διοίκησης 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ  2310-246165 

Ηλεκτρονική διεύθυνση: aiesec.auth@gmail.com 
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11.3.  ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΣΗΣ - ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟ-

ΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

Το Γραφείο ∆ιασύνδεσης Σπουδών και Σταδιοδροµίας (Γ∆) του Α.Π.Θ. 

λειτουργεί από το 1997, στα πρότυπα ανάλογων γραφείων, που λειτουργούν 

εδώ και πολλά χρόνια σε πανεπιστήµια του εξωτερικού. 

Στόχος του Γ.∆. είναι να βοηθήσει τους φοιτητές και τους απόφοιτους 

του Α.Π.Θ. να προσεγγίσουν οµαλά τη µελλοντική τους σταδιοδροµία και 

να αναζητήσουν εργασία, ανάλογη µε τις γνώσεις που αποκόµισαν από τις 

σπουδές τους, παρέχοντας πληροφόρηση σχετικά µε τις δυνατότητες που 

τους προσφέρονται, τόσο στη συνέχιση των σπουδών τους όσο και στη µε-

τάβασή τους στην αγορά εργασίας. 

Οι κυριότεροι τοµείς παρεχόµενης πληροφόρησης είναι, όσον αφορά τις 

σπουδές, τα προγράµµατα σπουδών ελληνικών και ξένων πανεπιστηµίων, 

υποτροφίες και κληροδοτήµατα, προγράµµατα κινητικότητας φοιτητών στην 

Ευρώπη, εκπαιδευτικά σεµινάρια, συνέδρια, ηµερίδες και θέµατα της Ευρω-

παϊκής ΄Ενωσης. 

Σε ότι αφορά την απασχόληση, οι κυριότεροι τοµείς πληροφόρησης εί-

ναι οι προκηρυσσόµενες θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό και δηµόσιο τοµέα, 

προγράµµατα πρακτικής άσκησης, έρευνες σχετικά µε την αγορά εργασίας 

και την απασχόληση των αποφοίτων του Α.Π.Θ., εργοδοτικοί και επαγγελ-

µατικοί φορείς (π.χ. σύλλογοι, επιµελητήρια)  η πληροφόρηση για την επι-

χειρηµατικότητα καθώς και η υποστήριξη επιχειρηµατικών ιδεών. 

Επιπλέον, το Γ.∆. παρέχει και συµβουλευτικές υπηρεσίες, σχετικά µε τη 

σύνταξη βιογραφικού σηµειώµατος και συνοδευτικών επιστολών, συνέντευ-

ξη επιλογής προσωπικού, το σχεδιασµό σταδιοδροµίας και τεχνικές αναζή-

τησης εργασίας. 

Σήµερα, το Γραφείο ∆ιασύνδεσης του Α.Π.Θ. αποτελείται από το κε-

ντρικό γραφείο και 3 περιφερειακά τα οποία στεγάζονται: 

 

Κεντρικό Γραφείο: Κτίριο ∆ιοίκησης (1ος όροφος, εξωτερικά). 

Τηλ.: 2310 995314-5, fax: 2310 995312. Προϊσταµένη Τµήµατος: Ελένη 

Κυριακίδου 

Περιφερειακό Γραφείο I: Σχολή Επιστηµών Υγείας (ισόγειο κτιρίου 

Ιατρικής). 

Τηλ.: 2310 999395-7, fax: 2310 999395. 
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Περιφερειακό Γραφείο II: Σχολή Νοµικών, Οικονοµικών και Πολιτι-

κών Επιστηµών (1ος όροφος πάνω από τη Γραµµατεία του Οικονοµικού 

Τµήµατος). 

Τηλ.: 2310 996644, -46, -47, fax: 2310 996645. 

Περιφερειακό Γραφείο III: Πανεπιστηµιακή Φοιτητική Λέσχη (ισόγειο 

κτιρίου επί της 1ης Σεπτεµβρίου). 

Τηλ.: 2310 995831,-33, -41, fax: 2310 995833.  

 

Η εξυπηρέτηση κοινού γίνεται καθηµερινά 10.00 - 14.00. 

Εναλλακτικά, η παρεχόµενη πληροφορία προσφέρεται στο κοινό µέσα 

από την ιστοσελίδα του Γ.∆. στο ∆ιαδίκτυο (Internet), στη διεύθυνση 

www.cso.auth.gr. Επιπλέον, υπάρχει και το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (e-

mail), µέσω του οποίου µπορεί να απευθύνει κανείς τις ερωτήσεις του προς 

το Γ.∆. Η σχετική διεύθυνση είναι gd@cso.auth.gr. 
 

 

 
12. ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΑΠΘ ΠΡΟΣ  

ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ 
Όλοι οι φοιτητές του ΑΠΘ έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν τη συν-

δροµή, για συγκεκριµένο κάθε φορά λόγο, ειδικών Υπηρεσιών του Πανεπι-

στηµίου προκειµένου να τους συνδράµουν σε προβλήµατα που αντιµετωπί-

ζουν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους ή ακόµη και να γίνουν οι ίδιοι ε-

θελοντές προσφέροντας τις υπηρεσίες τους σε συναδέλφους/συµφοιτητές 

τους που τις έχουν ανάγκη.  

 

12.1. Επιτροπή Κοινωνικής Πολιτικής & Υγείας 
 

 Η Επιτροπή Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας, έχει ως στόχο να 

δηµιουργήσει συνθήκες που θα καταστήσουν το Πανεπιστήµιο χώρο προ-

σβάσιµο σε όλα τα µέλη της πανεπιστηµιακής κοινότητας µε ιδιαίτερη έµ-

φαση στην πρόσβαση των ΑµεΑ, όπου η δυσκολία προσβασιµότητας στο 

χώρο καθιστά δύσκολη και την προσβασιµότητα στη γνώση.  

 Για το λόγο αυτό φοιτητές µε προβλήµατα όρασης εκπαιδεύονται 

από ειδικευµένα µέλη ∆ΕΠ στη χρήση ηλεκτρονικών µηχανηµάτων σε ορι-

σµένες βιβλιοθήκες του ΑΠΘ όπου υπάρχουν εκτυπωτές Braille. Επίσης 

φροντίζει –στο µέτρο του δυνατού- και για τη διευκόλυνση χορήγησης σε 

αυτούς συγγραµµάτων µε φωνητική απόδοση.  
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 Παρέχει λεωφορείο ΑµεΑ, για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση 

των φοιτητών µε αναπηρίες, ώστε να διευκολύνεται η µετακίνησή τους κατά 

τη διάρκεια της ακαδηµαϊκής χρονιάς και κατά τη διάρκεια της εξεταστικής 

περιόδου. Στο πλαίσιο αυτό εντάχθηκε και το Πρόγραµµα Προαγωγής Αυ-

τοβοήθειας ΑΠΘ, το οποίο διαθέτει οµάδα εθελοντών, που ως επί το πλεί-

στον είναι φοιτητές. Email: selfhelp@auth.gr    

Επίσης, η Επιτροπή Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας έχει εδώ και χρό-

νια καθιερώσει στο ΑΠΘ το θεσµό της Εθελοντικής Αιµοδοσίας και την 

ως εκτούτου δηµιουργία Τράπεζας Αίµατος στο ΑΧΕΠΑ, ενώ από το Μάιο 

του 2007 ιδρύθηκα και Τράπεζα Αίµατος στο ΤΕΦΑΑ Σερρών σε συνεργα-

σία µε την ΕΚΠΥ και το Γενικό Νοσοκοµείο Σερρών. Η εθελοντική αιµο-

δοσία πραγµατοποιείται δύο φορές το χρόνο, κατά τη διάρκεια των µηνών 

Νοεµβρίου και Απριλίου, στο χώρο της Αίθουσας Τελετών του Α.Π.Θ. µε 

απώτερο στόχο –εφικτό και άµεσο- οι ανάγκες σε αίµα να καλύπτονται απο-

κλειστικά από την Εθελοντική Αιµοδοσία, η οποία σήµερα καλύπτει γύρω 

στο 40% των συνολικών αναγκών. Συµµετοχή στην αιµοδοσία, η οποία εί-

ναι µια ασφαλής διαδικασία χωρίς επιπλοκές, µπορούν να έχουν όλοι και 

όλες πάνω από 18 ετών που δεν έχουν ειδικά προβλήµατα υγείας.  

 

Email: socialcom@ad.auth.gr 

            fititikiline@ad.auth.gr  

Website: http://spc.web.auth.gr 

Τηλ/Fax: 2310 995386 

                2310 995360 

 

12.2. Παρατηρητήριο της Ακαδηµαϊκής Πορείας Φοιτητών που ανή-
κουν σε Ευαίσθητες Κοινωνικές Οµάδες του ΑΠΘ.  
 
 Το Παρατηρητήριο της Ακαδηµαϊκής Πορείας των Φοιτητών που 

ανήκουν σε Ευαίσθητες Κοινωνικές Οµάδες έχει ως κύριο στόχο του να 

συνδράµει στα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν κατά τη διάρκεια των 

σπουδών τους:  

- οι φοιτητές µε αναπηρία, 

- οι αλλοδαποί φοιτητές, 

- οι µειονοτικοί και οι οµογενείς ή παλλινοστούντες φοιτητές,  

- αλλά και οποιαδήποτε άλλη κατηγορία φοιτητών, που κατά τη διάρ-

κεια της φοίτησής τους παρουσιάζουν κάποιο ανασταλτικό για την 

πρόοδο των σπουδών τους πρόβληµα. 
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Οι ως άνω φοιτητές µπορούν να ενηµερώνουν απευθείας την Επιτροπή 

του Παρατηρητηρίου –όπως επίσης να ενηµερώνουν και τους Συµβού-

λους Σπουδών του Τµήµατός τους- για τυχόν σοβαρά προβλήµατα που 

ανακύπτουν κατά την  πορεία των σπουδών τους και τα οποία προκύ-

πτουν είτε λόγω της ιδιότητάς τους ως φοιτητών ΑµεΑ, είτε ως αλλοδα-

πών φοιτητών ή ακόµα ως µειονοτικών φοιτητών (π.χ. προβλήµατα µε 

την ελληνική γλώσσα, ανάγκη για παροχή εξειδικευµένης ορολογίας), 

είτε λόγω έκτακτων προβληµάτων υγείας τους.  

 

Email: stud-observ@ad.auth.gr  

Website: http://acobservatory.web.auth.gr  

Τηλ/Fax: 2310.995360 

 

 

12.3. Επιτροπή Συµβουλευτικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης 
 
 Η  Επιτροπή Συµβουλευτικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης έχει 

ως στόχο την καλύτερη οργάνωση και λειτουργία των δοµών που προ-

σφέρουν ψυχολογική βοήθεια και συµβουλευτική στήριξη στους φοιτη-

τές του Α.Π.Θ. µέσω του Κέντρου Συµβουλευτικής και Ψυχολογικής 

Υποστήριξης (ΚΕ.ΣΥ.ΨΥ.) που λειτουργεί στο Πανεπιστήµιο.  

 Οι υπηρεσίες του ΚΕ.ΣΥ.ΨΥ. παρέχονται όχι µόνο στους φοιτητές 

και φοιτήτριες του ΑΠΘ, αλλά και στο προσωπικό του Πανεπιστηµίου.  

 Συνεργάζεται στενά µε άλλες Επιτροπές συναφούς αντικειµένου και 

διοργανώνει Ηµερίδες για διάλογο µε τους φοιτητές/φοιτήτριες, όπως 

και µε το διοικητικό και λοιπό προσωπικό της πανεπιστηµιακής κοινό-

τητας.  

 Στους άµεσους στόχους του ΚΕ.ΣΥ.ΨΥ. είναι η δυνατότητα έναρ-

ξης λειτουργίας Ανοιχτής τηλεφωνικής γραµµής στο Πανεπιστήµιο, µε 

σκοπό την άµεση βοήθεια σε άτοµα που βρίσκονται σε κρίση και σε ά-

τοµα µε προσωπικές δυσκολίες, που σε πρώτη φάση αισθάνονται µεγα-

λύτερη ασφάλεια να µιλήσουν για τα προβλήµατά τους όταν υπάρχει 

ανωνυµία και απουσιάζει η οπτική επαφή.  

 Το ΚΕ.ΣΥ.ΨΥ. βρίσκεται στο ισόγειο της Κάτω Πανεπιστηµιακής 

Φοιτητικής Λέσχης, στο χώρο της Υγειονοµικής Υπηρεσίας, στα γρα-

φεία 5 & 8.  

 

E-mail: vpapadot@ad.auth.gr  
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Τηλ.: 2310 992643 & 2310992621 

Fax: 2310 992607 & 2310992621 

 

12.4. Επιτροπή Εθελοντισµού 
 
 Η Επιτροπή Εθελοντισµού ως κύριο στόχο της έχει την προώθηση 

στα µέλη της πανεπιστηµιακής κοινότητας της ιδέας του εθελοντισµού 

και την καλλιέργεια αυτής ως σύγχρονου αιτήµατος.  

 Με βάση το στόχο αυτό η Επιτροπή Εθελοντισµού έχοντας και ως 

κίνητρό της τη βελτίωση της καθηµερινότητας όλων όσοι βρίσκονται 

στο ΑΠΘ –φοιτητές, καθηγητές και εργαζόµενοι- µε µικρές αλλά ου-

σιαστικές ενέργειες σε τοµείς όπως είναι τα φοιτητικά θέµατα, το περι-

βάλλον και η κοινωνική προσφορά, ενθαρρύνει όλα τα µέλη της πανεπι-

στηµιακής κοινότητας να πάρουν πρωτοβουλίες, καταθέτοντας ιδέες και 

προτάσεις ξεκινώντας από τα απλά, µικρά και υλοποιήσιµα. 

 Για το σκοπό αυτό έχουν ήδη αρχίσει να δηµιουργούνται ∆ίκτυα 

Εθελοντισµού ανά Τµήµα/Σχολή καταρχάς από ένα µέλος ∆ΕΠ και ένα 

φοιτητή, προκειµένου µέσω ενηµερωτικών εκδηλώσεων, να δηµιουργη-

θεί σώµα εθελοντών στο κάθε Τµήµα/Σχολή του ΑΠΘ. 

 

Email: vrect-ac-secretary@auth.gr 

Τηλ. 2310996713, 996708 

Fax: 2310996729  
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ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ  ΜΕΛΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

Λίλα Αντωνοπούλου 2310-996454 lanton@econ.auth.gr  

Νικόλαος Βαρσακέλης 2310-996425 barsak@econ.auth.gr  

Χρήστος Γαβριήλογλου 2310-99 chrigavr@econ.auth.gr  

Γλαβέλη Νίκη 2310-997173 nglaveli@econ.auth.gr  

Ευαγγελία ∆εσλή 2310-996582 desli@econ.auth.gr  

Αλέξανδρος  ∆ιαµαντίδης    2310-996446 adiama@econ.auth.gr  

Χρήστος Εµµανουηλίδης 2310-996433 cemman@econ.auth.gr  

Γρηγόρης   Ζαρωτιάδης                                                                           2310-991163 gzarotia@econ.auth.gr  

Χρήστος    Ζηκόπουλος                                                                          2310-995914 cziko@auth.gr  

Νικόλαος Θωµαϊδης  nthomaid@econ.auth.gr  

Κωνσταντίνος Κατρακυλίδης 2310-996467 katrak@econ.auth.gr  

Κυριακή Κοσµίδου 2310-996519 kosmid@econ.auth.gr  

∆ηµήτριος Κουσενίδης 2310-997201 dkous@econ.auth.gr  

Ιωάννης Κυρίτσης 2310-996440 ikyr@econ.auth.gr  

Στέλλα Κωστοπούλου 2310-996423 kostos@econ.auth.gr  

∆ηµήτριος Μάρδας 2310-996427 mardas@econ.auth.gr  

Αικατερίνη Μουζά 2310-997399 kmouza@econ.auth.gr  

Χριστίνα Μπουτσούκη 2310-997072 chbouts@econ.auth.gr  

Σουζάνα – Μαρία Παλαιολόγου                                                                2310-991177 smp@econ.auth.gr  

Αντιγόνη Παπαδηµητρίου 2310-997389 antigoni@econ.auth.gr  

Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος 2310-997120 kpap@econ.auth.gr  

Χρυσολέων Παπαδόπουλος 2310-997466 hpap@econ.auth.gr  

Γεώργιος Παπαχρήστου 2310-996437 gpapahr@econ.auth.gr  

Νέλλη-Ελένη Παυλίδου 2310-997080 pavlid@econ.auth.gr  

Ευγενία Πετρίδου 2310-996428 evpet@econ.auth.gr  

Εµµανουέλλα Πλακογιαννάκη 2310-996670 emplak@econ.auth.gr  

Βασίλειος Πολυµένης 2310-991317 polimenis@econ.auth.gr  

Μωϋσής Σιδηρόπουλος 2310-998710 msidiro@econ.auth.gr  

Χαράλαµπος Σπαθής 2310-996688 hspathis@econ.auth.gr  

Αθανάσιος     Τσαδήρας   2310-997181 tsadiras@econ.auth.gr  

Περσεφόνη Τσαλίκη 2310-997156 ptsaliki@econ.auth.gr  

Παναγιώτης Φουσέκης 2310-996435 fousekis@econ.auth.gr  
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Ελένη Καραγκουνάκη, Γραµ-

µατέας Τµήµατος:  

 

2310995254 info@econ.auth.gr  

∆ήµητρα Μηνούδη 2310995258 aminoudi@econ.auth.gr 

Βαρβάρα Σαµαρτζή 2310995255 vsamartzi@econ.auth.gr 

Αργυρώ Παπαργύρη 2310995256 info@econ.auth.gr  

Χρήστος Μπάρµπας 2310995259 info@econ.auth.gr 

Γραµµατεία Μεταπτυχιακού   

Ρίτσα Ντινιτσούδη 2310991370 ontinits@econ.auth.gr  

Γραµµατεία Τοµέων   

Ιουλία Οικονόµου 2310997388 oikon@econ.auth.gr  

Φλωρεντία Ντάσιου 2310996456 fntasiou@law.auth.gr  
Γραµµατεία Προέδρου 2310996641 mihal@econ.auth.gr  

Κέντρο Πληροφορικής   

Αθηνά Ευθυµιάδου Παπαπολυ-

χρονιάδου 
2310996458 athpolyc@econ.auth.gr  

Θεοδώρα ∆ηµουλιά 2310991180  

Προσωπικό Βιβλιοθήκης 
  

Ειρήνη Αδαλή 
2310996439 eadali@lib.auth.gr 

Θεοδώρα Ρήγα 
2310996439 rhga@lib.auth.gr 

   

 

Ηλεκτρονική Σελίδα του Τµήµατος Οικονοµικών Επιστηµών στο ∆ιαδί-

κτυο (Internet) :   http://www.econ.auth.gr 
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