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Πξόινγνο ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Σκήκαηνο 

Αγαπεηνί /έο πξσηνεηείο, 

 

Δθ κέξνπο ηνπ Σκήκαηνο Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ, ηνπ νπνίνπ έρσ ηελ 

ηηκή λα πξντζηακαη, ζα ήζεια λα ζαο ζπγραξψ γηα ηελ εηζαγσγή ζαο ζην Α-

ξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο θαη ζην Σκήκα καο εηδηθφηεξα. Έλαο 

λένο θχθινο αλνίγεη ζηε δσή ζαο απφ θέηνο. 

 

Σν Σκήκα Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ ηεο ρνιήο Ννκηθψλ Οηθνλνκηθψλ 

θαη Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο 

είλαη έλα απφ ηα αξραηφηεξα ηκήκαηα ηνπ Α.Π.Θ. θαη ιεηηνπξγεί ζπλερψο απφ 

ην 1928, εληαγκέλν ζηε ρνιή Ννκηθψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Πνιηηηθψλ Δπηζηε-

κψλ. Δίλαη έλα απφ ηα κεγαιχηεξα ηκήκαηα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ καο απφ άπν-

ςε αξηζκνχ θνηηεηψλ. Πηπρηνχρνη ηνπ Σκήκαηνο έρνπλ ζηειερψζεη ην Γεκφ-

ζην Σνκέα, ηνλ Ιδησηηθφ Σνκέα, ηελ Αλψηαηε Παηδεία αιιά θαη ην ρψξν ηεο 

Πνιηηηθήο. 

 

ην λέν απηφ πεξηβάιινλ ζην νπνίν ζα βξεζείηε, ε αιιαγή πνπ ζα βηψζεηε 

ζα είλαη κεγάιεο θιίκαθαο. ην Λχθεην, είραηε ηνλ κηθξφ αξηζκφ ησλ ζπκκεηε-

ρφλησλ ζε θάζε ηάμε, ελδερφκελα ηελ πξνζσπηθή επηθνηλσλία θαη ηελ πξνγ-

ξακκαηηζκέλε θαζεκεξηλφηεηα. Μελ αθήζεηε ηελ επθαηξία λα ραζεί, εάλ δελ 

κπνξέζεηε λα ληψζεηε νηθεηφηεηα απφ ηελ πξψηε ζηηγκή. Σφζν ην δηδαθηηθφ 

πξνζσπηθφ,  φζν θαη ην δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ ζα θαηαβάινπλ θάζε πξνζπά-

ζεηα γηα ηελ πην νκαιή έληαμή ζαο ζην Σκήκα. Θα πξέπεη (παξά ηηο ππαξθηέο 

δπζθνιίεο) λα δείηε ηηο πξνθιήζεηο, ηα εξεζίζκαηα αιιά θαη ηηο επθαηξίεο πνπ 

ζαο δίλεη ην λέν καζεζηαθφ πεξηβάιινλ. Η ελεξγφο ζπκκεηνρή ζηελ ηάμε, ζηα 

θξνληηζηήξηα, ζηα δξψκελα ηνπ Σκήκαηνο θαη ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, ζα ζαο 

πξνζθέξεη ην θιεηδί γηα ηηο ζπλαξπαζηηθέο εκπεηξίεο ηεο θνηηεηηθήο δσήο.  
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Σα ρξφληα πνπ ζα δηαξθέζεη ε θνίηεζή ζαο ζην Παλεπηζηήκην ζα πξέπεη 

λα είλαη δεκηνπξγηθά θαη λα ζαο αλνίμνπλ λένπο νξίδνληεο. Η γλψζε πνπ 

πξνζθέξεηαη ζην Παλεπηζηήκην, εμ νξηζκνχ, δελ εζηηάδεηαη κφλν ζην γλσζηηθφ 

αληηθείκελν, πνπ ζεξαπεχεηαη απφ ην θάζε επί κέξνπο επηζηεκνληθφ πεδίν, 

αιιά ραξαθηεξίδεηαη απφ επξχηεηα. Σν Σκήκα καο, κέζα απφ ηε δηνξγάλσζε 

δηαιέμεσλ θαη ζπδεηήζεσλ, θαηαβάιιεη κία ηδηαίηεξε πξνζπάζεηα γηα ηε δεκη-

νπξγία ησλ πξνυπνζέζεσλ εμνηθείσζή ζαο κε ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηα ζχγ-

ρξνλα πξνβιήκαηα ηεο νηθνλνκίαο καο θαη ηεο θνηλσλίαο καο,  δίλνληάο ζαο  

έηζη ηα ραξαθηεξηζηηθά κηαο ζπλνιηθήο παηδείαο.  

 

Ο νδεγφο ζπνπδψλ πνπ ζα βξείηε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Σκήκαηνο, πεξη-

ιακβάλεη ην λέν αλαιπηηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ, θαζψο θαη άιιεο πιεξνθν-

ξίεο ρξήζηκεο γηα ηνπο θνηηεηέο/ηξηεο. Σν πξφγξακκα ηνπ Σκήκαηνο Οηθνλνκη-

θψλ Δπηζηεκψλ, αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο δεκηνπξγίαο ελφο ζεσξεηηθνχ 

ππφβαζξνπ γλψζεσλ ζηελ Οηθνλνκηθή επηζηήκε θαη ηε Γηνίθεζε, παξέρνληαο 

παξάιιεια ηηο δπλαηφηεηεο γηα εμνηθείσζε ησλ θνηηεηψλ ζε πξαθηηθέο εθαξ-

κνγέο. Σαπηφρξνλα, είλαη αξθεηά επέιηθην γηα λα επηδέρεηαη βειηηψζεηο θαη 

αλαζεσξήζεηο. Πεξηιακβάλεη επίζεο ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ ππνρξεσηηθψλ θαη 

“θαη’ επηινγήλ” καζεκάησλ. ηνλ νδεγφ ζπνπδψλ παξνπζηάδνληαη αθφκε ε 

αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ καζεκάησλ θαη ην έκςπρν δπλακηθφ ηνπ Σκήκαηφο 

καο.  

Δπηρεηξψληαο κία ζχληνκε αλαθνξά ζην πξφγξακκα ζεκεηψλεηαη ε χπαξ-

με δχν θχθισλ ζπνπδψλ: ηνλ πξψην θχθιν, ηα καζήκαηα είλαη θνηλά γηα 

φινπο ηνπο θνηηεηέο/ηξηεο θαη πξνζθέξνληαη νη εηζαγσγηθέο γλψζεηο ζηα θχξηα 

πεδία ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο θαη Γηνίθεζεο. ην δεχηεξν θχθιν, νη θνη-

ηεηέο επηιέγνπλ έλαλ απφ ηνπο ηξείο ηνκείο γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ: ηνλ Σν-

κέα Αλάπηπμεο θαη Πξνγξακκαηηζκνχ, ηνλ Σνκέα Γεληθήο Οηθνλνκηθήο Θεσ-

ξίαο θαη Πνιηηηθήο θαη  ηνλ Σνκέα Οηθνλνκηθήο  ησλ Δπηρεηξήζεσλ. 

 

Θα ήζεια επίζεο λα ππνγξακκίζσ ηε ιεηηνπξγία ηνπ απηνδχλακνπ Πξνγ-

ξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ 

ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο (Α.Π.Θ.) ζηε Γηνίθεζε θαη 

Οηθνλνκία. Σν πξφγξακκα απηφ πεξηιακβάλεη ηέζζεξα επί κέξνπο ππν-

πξνγξάκκαηα: Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ, Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ (κε εμεηδίθεπζε 

ζηε δηνίθεζε Logistics), Γηεζλή θαη Δπξσπατθά Οηθνλνκηθά,  Οηθνλνκηθή θαη 

Πεξηθεξεηαθή Αλάπηπμε. Σν Σκήκα Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ επίζεο ζπκκεηέ-

ρεη ζην Γηαηκεκαηηθφ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα κε ηίηιν “Πιεξνθνξηθή θαη 
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Γηνίθεζε” ζην νπνίν ζπλεξγάδεηαη κε ην Σκήκα Πιεξνθνξηθήο ηνπ Α.Π.Θ. 

Σέινο, ε απφθηεζε ηνπ δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο νινθιεξψλεη ηνλ δεχηεξν 

θχθιν ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο θαη ε δηάξθεηα ζπνπδψλ εθεί είλαη 

ηνπιάρηζηνλ ηξηεηήο. ηνλ εζσηεξηθφ θαλνληζκφ ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ νδε-

γεί ζηελ απφθηεζε δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο πεξηέρνληαη ζρεηηθέο πιεξνθνξί-

εο.  

 

Παξάιιεια, κία άξηηα εμνπιηζκέλε θαη ζχγρξνλε βηβιηνζήθε ε νπνία ε-

λεκεξψλεηαη ζπλερψο κε λένπο ηίηινπο πεξηνδηθψλ θαη βηβιίσλ θαη κε έλα 

ζπλερψο δηαζέζηκν έκςπρν δπλακηθφ ζα ζαο βνεζήζεη απνηειεζκαηηθά ζηελ 

πξνζπάζεηα πνπ ζα θαηαβάιεηε γηα ηελ απφθηεζε ηνπ πηπρίνπ ζαο θαη γεληθφ-

ηεξα γηα ηε κφξθσζή ζαο ζην Σκήκα καο. Δπίζεο, ζηε ζεκεξηλή πξαγκαηηθφ-

ηεηα ηνπ εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο θξίλεηαη σο απαξαίηεηε θαη ε εθκάζεζε 

μέλσλ γισζζψλ θαη ε εμνηθείσζή ζαο κε ηνπο ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο θαη 

ηα αληίζηνηρα ινγηζκηθά, πνπ ζα ζαο βνεζήζνπλ απνηειεζκαηηθά ηφζν ζηε 

δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ζαο, φζν θαη ζηε κειινληηθή ζαο πνξεία. Έλα ζχγρξν-

λν εξγαζηήξην 50 ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ άξηηα εμνπιηζκέλν είλαη δηαζέ-

ζηκν.  

 

Σέινο,  ζηε δηάξθεηα ηεο θνίηεζήο ζαο ζην Σκήκα καο ζαο πξνζθέξεηαη ε 

δπλαηφηεηα λα εκπινπηίζεηε ηηο εκπεηξίεο ζαο γηα έλα ηξίκελν ή θαηά κέγηζην 

ρξνληθφ δηάζηεκα δψδεθα κελψλ, θνηηψληαο κε ηα “Δπξσπατθά Δθπαηδεπηη-

θά Πξνγξάκκαηα”(Erasmus) ζε έλα απφ ηα Παλεπηζηήκηα ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο (Δ.Δ.). Σν Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην θαη ην Σκήκα καο έρνπλ ζπ-

λεξγαζία κε ζπγθεθξηκέλα Παλεπηζηήκηα ηεο Δ.Δ., πνπ επηηξέπνπλ ηελ ακνη-

βαία κεηαθίλεζε θνηηεηψλ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ζα κπνξνχλ λα ελεκεξψλνληαη 

ιεπηνκεξψο γηα φια ηα ζέκαηα, εθπαηδεπηηθά (πξνπηπρηαθέο, κεηαπηπρηαθέο 

ζπνπδέο, Erasmus), εξεπλεηηθά θαη δηνηθεηηθά, απφ ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Σκή-

καηνο Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ ζην Γηαδίθηπν: http://www.econ. auth.gr 

 

Με ηελ ειπίδα φηη ε παξακνλή ζαο ζην Σκήκα Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ, 

ζα θαηαδείμεη ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο γλψζεο σο ζηάζεο δσήο, ζαο θαισζνξί-

δσ θαη ζαο εχρνκαη έλα φκνξθν θαη δεκηνπξγηθφ ηαμίδη. 

Θεζζαινλίθε, επηέκβξηνο 2012 

 

Ο Πξφεδξνο ηνπ Σκήκαηνο 

Καζεγεηήο Μωϋζήο Γ. ηδεξόπνπινο 
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ΗΣΟΡΗΚΑ-ΗΓΡΤΖ ΚΑΗ ΟΡΓΑΝΧΖ 

ΣΟΤ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟΤ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 

 
Ζ εμαγγειία ηεο ίδξπζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο έγηλε απφ 

ηνλ Αιέμαλδξν Παπαλαζηαζίνπ ζηηο 24 Μαξηίνπ 1924, ζηηο πξνγξακκαηη-

θέο ηνπ δειψζεηο πξνο ηε Γ΄ πληαθηηθή πλέιεπζε, ελψ ην επφκελν έηνο 

δεκνζηεχηεθε ν ππ‟ αξηζκ. 3341/14εο Ηνπλίνπ 1925 Νφκνο “πεξί ηδξχζεσο 

Παλεπηζηεκίνπ ελ Θεζζαινλίθε”, ν Οξγαληζκφο ηνπ νπνίνπ πξαγκαηνπνηή-

ζεθε κε ηνλ Α.Ν. 1895/1939 “πεξί Οξγαληζκνχ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλί-

θεο”. 

Mε απφθαζε ηνπ ηφηε Πξχηαλε Μαξίλνπ ηγάια θαη απφθαζε ηεο πγ-

θιήηνπ, ην Παλεπηζηήκηφ καο νλνκάζηεθε ζε “Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην 

Θεζζαινλίθεο” Άξζξν 7 ηνπ Ν. 3108/1954. 

Αλάκεζα ζηηο πξψηεο ζρνιέο πνπ πξνβιέπνληαλ ζην άξζξν 3 ηνπ ηδξπ-

ηηθνχ λφκνπ ήηαλ θαη ε ρνιή Ννκηθψλ θαη Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ, πνπ 

απνηεινχληαλ απφ δχν ηκήκαηα. Σν ηκήκα ηεο Ννκηθήο θαη ην ηκήκα Πνιη-

ηηθψλ θαη Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ. Απηφ ην δεχηεξν άξρηζε πξψην ηε ιεη-

ηνπξγία ηνπ ην παλεπηζηεκηαθφ έηνο 1927-1928 (Π.Γ. ηεο 19-11-1927). Οη 

πέληε πξψηνη ηαθηηθνί Καζεγεηέο ηνπ Σκήκαηνο Πνιηηηθψλ θαη Οηθνλνκη-

θψλ Δπηζηεκψλ πνπ δηνξίζηεθαλ κε ην Π.Γ. ηεο 4εο Απξηιίνπ 1928 ήηαλ: 

Πεξηθιήο Βηδνπθίδεο (έγηλε θαη ν πξψηνο Κνζκήηνξαο ηνπ Σκήκαηνο), Ξε-

λνθψλ Ενιψηαο, Ησάλλεο ππξφπνπινο, Γεκνζζέλεο ηεθαλίδεο θαη Θξα-

ζχβνπινο Υαξαιακπίδεο. 

Ζ εηδηθφηεξε νξγάλσζε ησλ ζπνπδψλ ζηε ρνιή Ννκηθψλ θαη Οηθν-

λνκηθψλ Δπηζηεκψλ πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηελ Τ.Α. ππ‟ αξηζκ. 152907/30-

11-1971, ζηα δχν Σκήκαηα, Ννκηθήο θαη Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ, φπνπ θαη 

θαηαλεκήζεθαλ νη επηζηεκνληθνί ηνκείο ηεο δηδαζθαιίαο: ηεο Δπηζηήκεο 

ηνπ Γηθαίνπ θαη ηεο Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο ζην Σκήκα Ννκηθήο (πνπ απέλεκε 
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πηπρίν Ννκηθψλ Δπηζηεκψλ ή Γεκνζίνπ Γηθαίνπ, αλάινγα κε ηνλ θχθιν 

ζπνπδψλ) θαη ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο ζην Σκήκα Οηθνλνκηθψλ Δπηζ-

ηεκψλ (πνπ απέλεκε ην αληίζηνηρν πηπρίν Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ). 

Αξγφηεξα κε ην Νφκν 1268/1982 “Γηα ηε δνκή θαη ιεηηνπξγία ησλ 

Α.Δ.Η.” θαη ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ, ε ρνιή ρσξίζηεθε ζε δχν απηνηειή 

Σκήκαηα, ην Σκήκα Ννκηθήο θαη ην Σκήκα Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ. Σέινο 

ην 1999 κε ην Π.Γ. 203/99, ηδξχζεθε ην Σκήκα Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ, ην 

νπνίν πξνζηέζεθε ζηα ήδε πθηζηάκελα Σκήκαηα. 

Μεηά ηελ ίδξπζε ηνπ λένπ Σκήκαηνο, ε ρνιή κεηνλνκάζηεθε ζε ρνιή 

Ννκηθψλ, Οηθνλνκηθψλ θαη Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ (Ν.Ο.Π.Δ.) (Π.Γ. 

87/2001, ΦΔΚ 86/20-4-2001). 

To Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην ηεο Θεζζαινλίθεο απνηειεί ζήκεξα ην 

κεγαιχηεξν ειιεληθφ παλεπηζηήκην. Βξίζθεηαη ζην θέληξν ηεο πφιεο θαη 

εθηείλεηαη ζε κία έθηαζε πεξίπνπ 430.000 m2. Πεξηιακβάλεη 10 ρνιέο θαη 

5 αλεμάξηεηα Σκήκαηα. πλνιηθά, πεξηιακβάλεη 38 Σκήκαηα, κεξηθά απφ 

ηα νπνία είλαη κνλαδηθά ζηελ Διιάδα, ζηα νπνία θνηηνχλ πεξίπνπ 42.000 

“ελ ελεξγεία” θνηηεηέο. Σν δηδαθηηθφ θαη εξεπλεηηθφ πξνζσπηθφ (θαζεγε-

ηέο, αλαπιεξσηέο θαζεγεηέο, επίθνπξνη θαζεγεηέο θαη ιέθηνξεο), αλέξρεηαη 

ζε 1760 πεξίπνπ άηνκα θαη ην εηδηθφ εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ ζε 160 άην-

κα. Σν ινηπφ δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ είλαη 450 άηνκα θαη νη εηδηθνί κεηαπηπ-

ρηαθνί ππφηξνθνη πεξίπνπ 200. ην εθπαηδεπηηθφ θαη ζην δηνηθεηηθφ έξγν 

ζπλεπηθνπξνχλ πεξίπνπ 660 άηνκα, κέιε ηνπ εηδηθνχ ηερληθνχ εξγαζηεξηα-

θνχ πξνζσπηθνχ (Δ.Σ.Δ.Π.) θαη 850 δηνηθεηηθνί ππάιιεινη. 
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1. ΥΟΛΖ ΝΟΜΗΚΧΝ, ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ 

ΔΠΗΣΖΜΧΝ (Ν.Ο.Π.Δ.) 

1.1. ΟΡΓΑΝΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΖ ΥΟΛΖ 

ΚΟΜΗΣΟΡΑ: Καζεγεηήο Παξαζθεπφπνπινο Νηθφιανο 

ΠΡΟΔΓΡΟΙ ΣΜΗΜΑΣΩΝ ΥΟΛΗ 

Σκήκα Οηθνλνκηθώλ Δπηζηεκώλ:  

Καζεγεηήο ηδεξφπνπινο Μσυζήο  

Σκήκα Ννκηθήο:  

Καζεγεηήο Μπηηδηιέθεο Νηθφιανο 

Σκήκα Πνιηηηθώλ Δπηζηεκώλ:  

Καζεγεηήο Βψθνο Γεξάζηκνο 

1.2. TMHMA OIKONOMIKΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΖ - ΣΟΜΔΗ 

Σν Σκήκα Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ ζπγθξνηνχλ ηξεηο Σνκείο κε αλάιν-

γν πξνζαλαηνιηζκφ θαη γλσζηηθφ αληηθείκελν: 

1. Ο Σνκέαο Αλάπηπμεο θαη Πξνγξακκαηηζκνχ  

2. Ο Σνκέαο Γεληθήο Οηθνλνκηθήο Θεσξίαο θαη Πνιηηηθήο 

3. Ο Σνκέαο Οηθνλνκηθήο ησλ Δπηρεηξήζεσλ 

1.3. ΟΡΓΑΝΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ 

ΔΠΗΣΖΜΩΝ 

Ζ ζχλζεζε ησλ νξγάλσλ δηνίθεζεο ηνπ Σκήκαηνο Οηθνλνκηθψλ Δπηζ-

ηεκψλ έρεη σο αθνινχζσο: 

ΓΔΝΗΚΖ ΤΝΔΛΔΤΖ (ζε πιήξε ζχλζεζε) 

Πξόεδξνο: Καζεγεηήο Μσυζήο ηδεξφπνπινο  

Αλαπιεξώηξηα Πξόεδξνο: Καζεγήηξηα Δπγελία Πεηξίδνπ 

Μέιε: 

Γ.Δ.Π. 

1. Αλησλνπνχινπ Αγιαΐα, Αλαπιεξψηξηα Καζεγήηξηα 

2. Βαξζαθέιεο Νηθφιανο, Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο 

3. Γεζιή Δπαγγειία, Δπίθνπξε Καζεγήηξηα 

4. Γηακαληίδεο Αιέμαλδξνο, Λέθηνξαο 

5. Δκκαλνπειίδεο Υξήζηνο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο 

6. Εαξσηηάδεο Γξεγφξεο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο 
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7. Εεθφπνπινο Υξήζηνο, Λέθηνξαο 

  8. Καηξαθπιίδεο Κσλζηαληίλνο, Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο 

  9. Κνζκίδνπ Κπξηαθή, Δπίθνπξε Καζεγήηξηα  

10. Κνπζελίδεο Γεκήηξηνο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο 

11. Κπξίηζεο Ησάλλεο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο 

12. Κσζηνπνχινπ ηέιια, Δπίθνπξε Καζεγήηξηα 

13. Μάξδαο Γεκήηξηνο, Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο 

14. Μπνπηζνχθε Υξηζηίλα, Δπίθνπξε Καζεγήηξηα 

15. Παιαηνιφγνπ νπδάλα - Μαξία, Δπίθνπξε Καζεγήηξηα 

16. Παπαδφπνπινο Κσλζηαληίλνο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο 

17. Παπαδφπνπινο Υξπζνιέσλ, Καζεγεηήο 

18. Παπαρξήζηνπ Γεψξγηνο, Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο 

19. Παπιίδνπ Νέιιε-Διέλε, Λέθηνξαο 

20. Πεηξίδνπ Δπγελία, Καζεγήηξηα 

21. Πιαθνγηαλλάθε Δκκαλνπέιια, Δπίθνπξε Καζεγήηξηα 

22. Πνιπκέλεο Βαζίιεηνο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο 

23. ηδεξφπνπινο Μσυζήο, Καζεγεηήο 

24. παζήο Υαξάιακπνο, Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο 

25. Σζαδήξαο Αζαλάζηνο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο 

26. Σζαθίξε Λήλα, Δπίθνπξε Καζεγήηξηα 

27. Σζαιίθε Πεξζεθφλε, Δπίθνπξε Καζεγήηξηα 

28. Φνπζέθεο Παλαγηψηεο, Καζεγεηήο 

Δ.Δ.ΓΗ.Π. II 

1. Παπαδεκεηξίνπ Αληηγφλε 

Δ.Σ.Δ.Π. 

1. Μηραιίηζηνπ Μαξία 

Δθπξόζωπνη θνηηεηώλ 

ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ 

Σν δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην απνηειείηαη απφ ηνλ πξφεδξν θαη ηνλ αλα-

πιεξσηή πξφεδξν ηνπ ηκήκαηνο, ηνπο δηεπζπληέο ησλ ηνκέσλ, δχν πξνπηπ-

ρηαθνχο θαη έλαλ εθπξφζσπν ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ. Όηαλ ζπδεηνχλ-

ηαη ζέκαηα ππεξεζηαθήο θαηάζηαζεο ηνπ θιάδνπ ηνπο ζπκκεηέρεη, αλάινγα 

κε ην δεηνχκελν ζέκα, έλαο εθπξφζσπνο ηνπ Δ.Δ.Π. ή ηνπ Δ.Σ.Δ.Π. ή ησλ 

βνεζψλ- επηκειεηψλ-επηζηεκνληθψλ ζπλεξγαηψλ. 



ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 

 14 

ΓΔΝΗΚΖ ΤΝΔΛΔΤΖ ΣΟΜΔΧΝ 

 Σνκέαο Αλάπηπμεο θαη Πξνγξακκαηηζκνύ 

Γηεπζχληξηα: Κσζηνπνχινπ ηέιια, Δπίθνπξε Καζεγήηξηα θαη ηα κέιε 

ηνπ ηνκέα. 

 Σνκέαο Γεληθήο Οηθνλνκηθήο Θεωξίαο θαη Πνιηηηθήο 

Γηεπζπληήο: Μάξδαο Γεκήηξηνο, Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο θαη ηα κέιε 

ηνπ ηνκέα. 

 Tνκέαο Οηθνλνκηθήο ηωλ Δπηρεηξήζεωλ 

Γηεπζχληξηα: Πεηξίδνπ Δπγελία, Καζεγήηξηα θαη ηα κέιε ηνπ ηνκέα. 

 

1.4. ΣΟ ΠΡΟΧΠΗΚΟ ΣΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ 

ΓΗΓΑΚΣΗΚΟ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΠΡΟΧΠΗΚΟ (ΓΔΠ) 

ΣΟΜΔΗ 

Α. Σνκέαο Αλάπηπμεο θαη Πξνγξακκαηηζκνύ 

Γηεπζχληξηα: Κσζηνπνχινπ ηέιια, Δπίθνπξε Καζεγήηξηα 

 

ηδεξφπνπινο Μσυζήο, Καζεγεηήο  

Αλησλνπνχινπ Λίια, Αλαπιεξψηξηα Καζεγήηξηα  

Καηξαθπιίδεο Κσλ/λνο, Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο  

Γεζιή Δπαγγειία, Δπίθνπξε Καζεγήηξηα 

Εαξσηηάδεο Γξεγφξεο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο 

Παιαηνιφγνπ νπδάλα - Μαξία, Δπίθνπξε Καζεγήηξηα 

Σζαδήξαο Αζαλάζηνο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο 

Σζαιίθε Πεξζεθφλε, Δπίθνπξε Καζεγήηξηα  

Κσζηνπνχινπ ηέιια, Δπίθνπξε Καζεγήηξηα  

Παπιίδνπ Νέιιε-Διέλε, Λέθηνξαο 

Μήηξεληζε Γέζπνηλα, Γηνηθεηηθή Τπάιιεινο 

Νηάζηνπ Φισξεληία, Γηνηθεηηθή Τπάιιεινο 

 

Β. Σνκέαο Γεληθήο Οηθνλνκηθήο Θεωξίαο θαη Πνιηηηθήο 

Γηεπζπληήο: Μάξδαο Γεκήηξηνο, Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο  

 

Βαξζαθέιεο Νηθφιανο, Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο  

Μάξδαο Γεκήηξηνο, Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο  

Παπαρξήζηνπ Γεψξγηνο, Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο  

Δκκαλνπειίδεο Υξήζηνο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο  
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Κπξίηζεο Ησάλλεο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο 

Παπαδφπνπινο Κσλ/λνο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο 

Μνπδά Αηθαηεξίλε, Δ.Δ.Γ.Ι.Π. ΙΙ 

ππξίδνπ Γεσξγία, Γηνηθεηηθή Τπάιιεινο 

 

Γ. Σνκέαο Οηθνλνκηθήο ηωλ Δπηρεηξήζεωλ 

Γηεπζχληξηα: Πεηξίδνπ Δπγελία, Καζεγήηξηα 

 

Παπαδφπνπινο Υξπζνιέσλ, Καζεγεηήο  

Πεηξίδνπ Δπγελία, Καζεγήηξηα  

παζήο Υαξάιακπνο, Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο  

Κνζκίδνπ Κπξηαθή, Δπίθνπξε Καζεγήηξηα 

Κνπζελίδεο Γεκήηξηνο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο  

Μπνπηζνχθε Υξηζηίλα, Δπίθνπξε Καζεγήηξηα 

Πιαθνγηαλλάθε Δκκαλνπέιια, Δπίθνπξε Καζεγήηξηα  

Πνιπκέλεο Βαζίιεηνο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο 

Σζαθίξε Μαγδαιελή, Δπίθνπξε Καζεγήηξηα  

Γηακαληίδεο Αιέμαλδξνο, Λέθηνξαο  

Εεθφπνπινο Υξήζηνο, Λέθηνξαο 

Βηξηζψλεο Δκκαλνπήι, Δπηζηεκνληθφο πλεξγάηεο  

Γαβξηήινγινπ Υξίζηνο, Δπηζηεκνληθφο πλεξγάηεο 

Γιαβέιε Νίθε, Δ.Δ.ΓΙ.Π. ΙΙ   

Δπαγγέινπ Αδάκνο, Δ.Δ.ΓΙ.Π. ΙΙ  

Παπαδεκεηξίνπ Αληηγφλε, Δ.Δ.ΓΙ.Π. ΙΙ  

Αλησλνπνχινπ Διέλε, Γηνηθεηηθή Τπάιιεινο  

Οηθνλφκνπ Ηνπιία, Γηνηθεηηθή Τπάιιεινο 

ΓΗΓΑΚΑΛΟΗ ΞΔΝΧΝ ΓΛΧΧΝ 

Γάθθα Αγλή, Γεξκαληθά  

Υαηδεζενδψξνπ Άλλα, Αγγιηθά 

ΟΜΟΣΗΜΟΗ ΚΑΘΖΓΖΣΔ  

Αξγχξεο Αζαλάζηνο 

Γηαλληψηεο Αιέμαλδξνο  

Εψηνο Γεψξγηνο 

Σζαθιάγθαλνο Άγγεινο 
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ΔΠΗΣΗΜΟΗ ΓΗΓΑΚΣΟΡΔ  

Βαζηιείνπ Γεψξγηνο  

Δκθηεηδφγινπ Πξφδξνκνο 

Harry Markowitz 

Eric Hobsbawm 

Clive Granger 

ΠΡΟΧΠΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟΤ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ 

Δπζπκηάδνπ – Παπαπνιπρξνληάδνπ Αζελά, ΔΔΓΙΠ ΙΙ 

Γεκνπιά Θενδψξα, Γηνηθεηηθή Τπάιιεινο 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΣΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ  

Γξακκαηέαο:Σζαθπξίδνπ-αιηζίδνπ Δπαγγειία  

 

Πξνζσπηθφ Γξακκαηείαο:  

Καξακπνχηα Γέζπνηλα 

Μελνχδε Γήκεηξα  

Μπάξκπαο Υξήζηνο  

Παπαξγχξε - ηαπξνπιάθε Ζξψ  

Παπαζαξαθηαλνχ Δπαγγειία 

ακαξηδή Βαξβάξα 

ΠΡΟΧΠΗΚΟ ΒΗΒΛΗΟΘΖΚΖ 

Αδαιή Δηξήλε  

Ρήγα Θενδψξα 

ΤΠΟΦΖΦΗΟΗ ΓΗΓΑΚΣΟΡΔ  

Σνκέαο Αλάπηπμεο θαη Πξνγξακκαηηζκνχ  

1. Απγέξεο  Νηθφιανο 

2. Βαξδαιαράθεο Γηάλλεο 

3. Βηθησξάηνο Ησζήθ 

4. Γνχζηνπ Διέλε 

5. Γάιιαο Νηθφιανο 

6. Καλέηεο ηακάηηνο 

7. Κνκκαηάο Θεφδσξνο  

8. Κνπξθνπξίδεο Γεκήηξεο 

9. Κνχξηεζε νθία 
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10. Λπξαληδνπνχινπ Γφκλα 

11. Μπεξκπεξίδεο Γεψξγηνο 

12. Νηθνιατδεο Ησάλλεο 

13. Ξαλζνπνχινπ – Σζηηζψλε Βαζηιηθή 

14. Οδνχλε Δηξήλε 

15. Παπαβαζηιείνπ Βαζίιεηνο 

16. Παπαταθψβνπ Ησάλλεο 

17. Ραθαειίδεο Παλαγηψηεο 

18. εξεηάθεο Αηκίιηνο 

19. εξέηεο ηέξγηνο 

20. σηεξηάδνπ Κπξηαθή 

21. Σξαραλάο Δκκαλνπήι 

22. Σζαλαλά Δπηπρία 

23. Φηιηππίδεο Ησάλλεο 

24. Υαηδεγηάλλεο Δκκαλνπήι 

25. Υάςα Ξαλζίπε  

26. Rasha El-Husein 

27. Sachid Mani Kafle 

 

Σνκέαο Γεληθήο Οηθνλνκηθήο Θεσξίαο θαη Πνιηηηθήο  

1. Αλαγλσζηίδεο Παλαγηψηεο 

2. Γαζθαιάθεο Δκκαλνπήι 

3. Καδαληδίδεο Παχινο  

4. Καιαπνχηε Κιενλίθε 

5. Λαθηζίδνπ Μαξία 

6. Μνχζα Μπαζάξ 

7. Πεηξίδεο Νηθφιανο 

8. Ρατλάθεο ηπιηαλφο 

9. Υξπζαλζνπνχινπ Ξαθνπζηή 

10. Adhikaru Sanju 

 

Σνκέαο Οηθνλνκηθήο ησλ Δπηρεηξήζεσλ 

1. Βιαρνπνχινπ Διιε 

2. Γιαβέιε Νίθε 

3. Γεσξγαθνπνχινπ Διεπζεξία 

4. Καλέιινπ Αιεμάλδξα 

5. Κνζκνπνχινπ Αγγειηθή  

6. Λαδαξίδνπ Διέλε 
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7. Μαγγαλάξεο Παλαγηψηεο  

8. Μνπηζηάλαο Κσλ/λνο 

9. Μπφζθνπ Γεσξγία 

10. Μπισλάο Νανχκ 

11. Νενθνζκίδεο Ησάλλεο 

12. Οχηξα Δπαγγειία 

13. Παπαλαγηψηνπ Σξχθσλ 

14. Παπαληψλεο Ησάλλεο 

15. ηαπξάθε Γεσξγία 

16. Σξηάληνο Αιέμεο 

17. Σζηπνπξίδνπ Μαξία 

18. Σζίρια Δηξήλε 

19. Σζνιαθίδεο Παλαγηψηεο 

20. Σζφηζνο Ραδάκαλζπο 

21. Υαιβαηδήο Γεκήηξηνο 

22. Υαηδεησαλλίδνπ Αιθεζηε  

23. Ali Abdallah Mohammed Hammad  
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2. ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ ΣΟ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ 

ΔΠΗΣΖΜΧΝ 

  

Απφ ην αθαδεκατθφ έηνο 2012-2013 ζα ιεηηνπξγήζεη λέν πξφγξακκα 

ζπνπδψλ γηα ηνπο λενεηζαρζέληεο θνηηεηέο ηνπ έηνπο 2012.  

 

ΝΔΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ 

 

2.1. Α΄ ΚΤΚΛΟ ΠΟΤΓΧΝ 

 

ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΑ ΜΑΘΖΜΑΣΑ 

 

Α΄ Δμάκελν ECTS Β΄ Δμάκελν ECTS 

 Μηθξννηθνλνκηθή Η  

 Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ  

 ηαηηζηηθή Η 

 Μαζεκαηηθά Η 

 Πιεξνθνξηθή Η 

 

 

6 

6 

6 

6 

6 

 

30 

 Μαθξννηθνλνκηθή Η  

 Υξεκαηννηθνλνκηθή Λν-

γηζηηθή Η  

 ηαηηζηηθή ΗΗ 

 Μαζεκαηηθά ΗΗ 

 Πιεξνθνξηθή ΗΗ 

 

 

6 

 

6 

6 

6 

6 

30 

Γ΄ Δμάκελν ECTS Γ΄ Δμάκελν ECTS 

 Οηθνλνκηθή Δπηρεηξή-

ζεσλ  

 Μηθξννηθνλνκηθή ΗΗ  

 Γηεζλήο Οηθνλνκηθή Η 

 Υξεκαηννηθνλνκηθή 

Λνγηζηηθή ΗΗ 

 Οηθνλνκηθή Ηζηνξία 

 Οηθνλνκηθή Αλάπηπμε 

 

 

 

5 

5 

5 

 

5 

5 

5 

 

30 

 Οηθνλνκεηξία Η 

 Μαθξννηθνλνκηθή ΗΗ 

 Δηζαγσγή ζην Μάξθεηηλγθ 

 Πνιηηηθή Οηθνλνκία 

 Γηνίθεζε Δπηρεηξεζηαθψλ 

Λεηηνπξγηψλ 

 Ξέλε Γιψζζα  

 

5 

5 

5 

 

5 

 

5 

 

 

30 
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2.2. B΄ ΚΤΚΛΟ ΠΟΤΓΧΝ 

ΣΟΜΔΑ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ 

 

Δ΄ Δμάκελν ECTS Σ΄ Δμάκελν ECTS 

Τπνρξεσηηθά  Τπνρξεσηηθά  

 Οηθνλνκεηξία ΗΗ  

 Μαθξννηθνλνκηθή ΗΗΗ  

 Οηθνλνκηθή ηνπ Υψξνπ 

 Θεσξίεο Τπαλάπηπμεο 

 

 

6 

6 

6 

6 

 

 

 

 

24 

 Θεσξίεο Οηθνλνκηθήο Με-

γέζπλζεο 

 Πεξηθεξεηαθή Οηθνλνκηθή 

Αλάπηπμε Η 

 Οηθνλνκηθά ηεο Δξγαζίαο 

 Θεσξία Παηγλίσλ γηα  

Οηθνλνκνιφγνπο  

 

 

 

6 

 

6 

6 

6 

 

 

24 

Μαζήκαηα Δπηινγήο  Μαζήκαηα Δπηινγήο  

 Θεσξία Οηθνλνκηθήο Πνιη-

ηηθήο  

 Βηνκεραληθή Αλάπηπμε 

 Οηθνλνκηθά ηεο Τγείαο θαη 

Αζθάιεηαο ζηελ Δξγαζία  

 

 

3 

3 

 

3 

 Διιεληθή Οηθνλνκηθή Ηζ-

ηνξία 

 Γεσξγηθή Οηθνλνκηθή θαη 

Πνιηηηθή 

 Οηθνλνκία ηεο Ακπλαο  

 

 

3 

 

3 

3 

Ε΄ Δμάκελν ECTS Ζ΄ Δμάκελν ECTS 

Τπνρξεσηηθά  Τπνρξεσηηθά  

  Ηζηνξία Οηθνλνκηθψλ Θεσ-

ξηψλ 

 Γεκφζηα Οηθνλνκηθή Η 

 Πξνγξακκαηηζκφο θαη ρεδη-

αζκφο Αλάπηπμεο Η 

 Σνπξηζηηθή Αλάπηπμε 

 

 

 

6 

6 

 

6 

6 

 

24 

 Οηθνλνκηθά ηεο Τγείαο 

 Γηεζλήο Οηθνλνκηθή ΗΗ 

 Δηδηθά Θέκαηα Μαθξννη-

θνλνκηθήο: ηαζεξνπνίε-

ζε θαη Αλάπηπμε 

 Γεκφζηα Οηθνλνκηθή ΗΗ  

 

6 

6 

 

6 

 

6 

 

24 

Μαζήκαηα Δπηινγήο  Μαζήκαηα Δπηινγήο  

 Οηθνλνκηθή ησλ Γηαθξίζεσλ 

 Δηδηθά Θέκαηα Οηθνλνκηθήο 

Πιεξνθνξηθήο 

 Δηδηθά Θέκαηα Οηθνλνκεηξί-

αο 

3 

3 

 

3 

 Πξνγξακκαηηζκφο θαη 

ρεδηαζκφο Αλάπηπμεο ΗΗ 

 Πεξηθεξεηαθή Οηθνλνκηθή 

Αλάπηπμε ΗΗ 

 Οηθνλνκηθά ησλ Με Κεξ-

δνζθνπηθψλ Οξγαληζκψλ 

 

3 

 

3 

 

3 
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ΣΟΜΔΑ ΓΔΝΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΘΔΧΡΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΖ 

 

Δ΄ Δμάκελν ECT

S 

Σ΄ Δμάκελν ECTS 

 Οηθνλνκεηξία ΗΗ  

 Μαθξννηθνλνκηθή ΗΗΗ  

 Θεσξία Οηθνλνκηθήο  

Πνιηηηθήο 

 Οηθνλνκηθή ηνπ Υψξνπ 

 

 

6 

6 

 

6 

6 

 

24 

 Ννκηζκαηηθή Θεσξία θαη  

Πνιηηηθή   

 Υξεκαηννηθνλνκηθή   

 Θεσξία Οηθνλνκηθήο Με-

γέζπλζεο 

 Θεσξία Παηγλίσλ γηα Οη-

θνλνκνιφγνπο 

 

 

 

6 

6 

 

6 

6 

24 

Μαζήκαηα Δπηινγήο  Μαζήκαηα Δπηινγήο  

 Σξαπεδηθή Οηθνλνκηθή  

 Μαζεκαηηθή Οηθνλνκηθή  

 

3 

3 

 Δκπνξηθφ Γίθαην  

 Δθαξκνζκέλε ηαηηζηηθή 

Δξεπλα 

 Δπξσπατθή Οηθνλνκία  

 

3 

 

3 

3 

Ε΄ Δμάκελν ECT

S 

Ζ΄ Δμάκελν ECTS 

 Μηθξννηθνλνκηθή ΗΗΗ  

 Γεκφζηα Οηθνλνκηθή Η 

 Ηζηνξία Οηθνλνκηθψλ Θε-

σξηψλ 

 Διιεληθή Κεθαιαηαγνξά 

 

 

6 

6 

 

6 

6 

 

24 

 Γηεζλήο Οηθνλνκηθή ΗΗ 

 Βηνκεραληθή Οξγάλσζε 

 Οηθνλνκηθή ηνπ Πεξηβάι-

ινληνο & ηεο Δλέξγεηαο 

 εκηλάξην Οηθνλνκηθήο 

Δξεπλαο  

 

6 

6 

 

6 

 

6 

24 

 

Μαζήκαηα Δπηινγήο  Μαζήκαηα Δπηινγήο  

 Κνηλσληνινγία 

 Γηνίθεζε ησλ Πξνκεζεη-

ψλ ηνπ Γεκνζίνπ 

3 

3 

 

 Γηεζλείο Δπελδχζεηο 

 Γεκφζηα Οηθνλνκηθή ΗΗ 

 Πξαθηηθή Αζθεζε (εθφ-

ζνλ πινπνηείηαη ην πξφγ-

ξακκα) 

3 

3 

 

3 
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ΣΟΜΔΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ 

 

Δ΄ Δμάκελν ECTS Σ΄ Δμάκελν ECTS 

Τπνρξεσηηθά  Τπνρξεσηηθά  

 Θεσξία θαη Λνγηζηηθή Κφζ-

ηνπο  

 Υξεκαηννηθνλνκηθή Αλάιπ-

ζε Η  

 Έξεπλα Μάξθεηηλγθ 

 Οηθνλνκεηξία ΗΗ 

 

6 

 

6 

6 

6 

 

 

 

 

24 

 Δπηρεηξεζηαθή Έξεπλα 

 Υξεκαηννηθνλνκηθή Αλά-

ιπζε ΗΗ 

 Οξγαλσηηθή Θεσξία θαη 

Οξγαλσζηαθή πκπεξηθν-

ξά 

 Δθαξκνγέο Θεσξίαο Παηγ-

λίσλ ζηε Γηνίθεζε 

 

 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

 

 

 

24 

Μαζήκαηα Δπηινγήο  Μαζήκαηα Δπηινγήο  

 Καηλνηνκία θαη Δπηρεηξεκα-

ηηθφηεηα  

 Αλάιπζε Υξεκαηννηθνλνκη-

θψλ Καηαζηάζεσλ  

 Δηζαγσγή ζηελ Δθνδηαζηηθή 

& ηε Γηαρείξηζε ηεο Δθνδη-

αζηηθήο Αιπζίδαο  

  πκπεξηθνξά ηνπ Καηαλαισ-

ηή  

 Δπηρείξεζε θαη Κνηλσλία: 

Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε 

 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 Κνζηνιφγεζε 

 Γηνηθεηηθή Λνγηζηηθή 

 Πιεξνθνξηαθά πζηήκα-

ηα Γηνίθεζεο 

 Δηδηθά Θέκαηα Γηνίθεζεο 

Δπηρεηξήζεσλ – Δηαηξηθή 

Δπηθνηλσλία 

 Γηνίθεζε Ληαληθνχ Δκ-

πνξίνπ θαη Γηθηχνπ Γηα-

λνκήο 

 Μάξθεηηλγθ Τπεξεζηψλ 

 Γηνίθεζε Μηθξνκεζαίσλ 

Δπηρεηξήζεσλ - Δπηρεηξε-

καηηθφηεηα 

3 

3 

 

3 

 

3 

 

 

3 

3 

 

3 

Ε΄ Δμάκελν ECTS Ζ΄ Δμάκελν ECTS 

Τπνρξεσηηθά  Τπνρξεσηηθά  

  Γηαθήκηζε  

 Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ 

 Θεσξία Λήςεο Απνθάζεσλ 

 Δηδηθή Λνγηζηηθή  

 

 

6 

6 

6 

6 

 

 

24 

 Διεγθηηθή 

 ηξαηεγηθφ Μάξθεηηλγθ 

 ηξαηεγηθφ Μάλαηδκελη 

 Γηνίθεζε Αλζξψπηλσλ 

Πφξσλ  

 

6 

6 

6 

6 

 

 

24 
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Μαζήκαηα Δπηινγήο  Μαζήκαηα Δπηινγήο  

 Γηεζλέο Μάξθεηηλγθ 

 Γεκφζηεο ρέζεηο 

 Σξαπεδηθή Υξεκαηννηθνλν-

κηθή  

 Λνγηζηηθά Πιεξνθνξηαθά 

πζηήκαηα 

 Δπελδχζεηο 

3 

3 

3 

 

3 

3 

 Δηδηθά Θέκαηα Υξεκαην-

δφηεζεο 

 Υξεκαηννηθνλνκηθή Λν-

γηζηηθή ΗΗ-Δθαξκνγέο 

 Γηαρείξηζε Υξεκαηννηθν-

λνκηθψλ Κηλδχλσλ 

 Φνξνινγηθή Λνγηζηηθή 

 Γηνίθεζε Πνηφηεηαο & 

ηαηηζηηθφο Έιεγρνο Πνη-

φηεηαο 

 Παξάγσγα Υξεκαηννηθν-

λνκηθά Πξντφληα 

 Μάλαηδκελη Αιιαγψλ & 

Κξίζεσλ 

 Πξαθηηθή Άζθεζε 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

3 

 

Σν λέν πξφγξακκα ζπνπδψλ πνπ ζα αθνινπζήζνπλ νη λενεηζαρζέληεο 

θνηηεηέο θαηά ην αθαδεκατθφ έηνο 2012-2013 πεξηιακβάλεη δχν δηεηείο 

θχθινπο. Ο πξψηνο θχθινο ζπνπδψλ (ηέζζεξα -4- εμάκελα θνίηεζεο) είλαη 

θνηλφο γηα φινπο ηνπο θνηηεηέο θαη θνηηήηξηεο. Ο δεχηεξνο θχθινο ζπνπδψλ 

θαιχπηεη ηα ππφινηπα ηέζζεξα -4- εμάκελα θαη ρσξίδεηαη ζε ηξεηο -3- πξν-

ζαλαηνιηζκνχο: 

(1) Πξνζαλαηνιηζκφο Οηθνλνκηθήο ησλ Δπηρεηξήζεσλ,  

(2) Πξνζαλαηνιηζκφο Αλάπηπμεο θαη Πξνγξακκαηηζκνχ θαη  

(3) Πξνζαλαηνιηζκφο Γεληθήο Οηθνλνκηθήο Θεσξίαο θαη Πνιηηηθήο. 

Ο θνηηεηήο ζηνλ πξψην θχθιν ζπνπδψλ πξέπεη λα εμεηαζηεί κε επηηπρία 

ζε φια ηα ππνρξεσηηθά καζήκαηα ηνπ Α΄, Β΄, Γ΄ θαη Γ΄ εμακήλνπ ζπνπδψλ.  

Απφ ηελ αξρή ηνπ Δ΄ εμακήλνπ, ν θνηηεηήο επηιέγεη έλαλ πξνζαλαην-

ιηζκφ απφ ηνπο πην πάλσ αλαθεξνκέλνπο θαη πξέπεη λα εμεηαζηεί κε επηηπ-

ρία ζε φια ηα ππνρξεσηηθά καζήκαηα ηνπ Δ΄, Σ΄, Ε΄ θαη Ζ΄ εμακήλνπ ζπν-

πδψλ θαη επηπιένλ λα εμεηαζηεί κε επηηπρία ζε νθηψ -8- καζήκαηα εηδηθήο 

επηινγήο ηνπ Β΄ θχθινπ ζπνπδψλ, εθ ησλ νπνίσλ ηα ηέζζεξα -4- καζήκαηα 

επηινγήο λα είλαη ηνπ Σνκέα πνπ έρνπλ επηιέμεη θαη ηνπιάρηζηνλ δχν -2- έσο 

θαη ηέζζεξα -4- καζήκαηα επηινγήο λα είλαη απφ ηνπο δχν άιινπο Σνκείο. Ο 

θνηηεηήο ηνπ ελ ιφγσ πξνγξάκκαηνο, γηα λα θαηαζηεί πηπρηνχρνο πξέπεη λα 

εμεηαζηεί κε επηηπρία ζπλνιηθά ζε ζαξάληα έμη -46- καζήκαηα, εθ ησλ ν-

πνίσλ είθνζη δχν -22- ππνρξεσηηθά ηνπ Α΄, Β΄, Γ΄ θαη Γ΄ εμακήλνπ, δεθαέμη 
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-16- ππνρξεσηηθά ηνπ Δ΄, Σ΄, Ε΄ θαη Ζ΄ εμακήλνπ θαη νθηψ -8- καζήκαηα 

εηδηθήο επηινγήο.       

 

Γηα ηνπο θνηηεηέο πνπ εηζήρζεζαλ ζην Σκήκα Οηθνλνκηθψλ Δπηζ-

ηεκψλ κεηά ην έηνο 2003 ηζρχεη ην παιηφ πξφγξακκα ζπνπδψλ θαη ζπγ-

θεθξηκέλα απφ ην Γ΄ εμάκελν ζπνπδψλ θαη κεηά. Σν ελ ιφγσ πξφγξακκα 

έρεη σο εμήο:  

 

Γ΄ Δμάκελν 

Τπνρξεσηηθά 

 Δθαξκνζκέλε Πιεξνθνξηθή 

 Οηθνλνκηθή ηνπ Υψξνπ 

 Μηθξννηθνλνκηθή Η 

 Οηθνλνκεηξία Η 

 Υξεκαηννηθνλνκηθή Λνγηζηηθή ΗΗ 

 

Γεληθήο Δπηινγήο 

 Πνιηηηθή Οηθνλνκία 

 Οηθνλνκηθή ησλ Γηαθξίζεσλ 

 

Γ΄ Δμάκελν 

Τπνρξεσηηθά  

 Μαθξννηθνλνκηθή Η 

 Οηθνλνκεηξία ΗΗ 

 Δθαξκνζκέλε Οηθνλνκηθή 

 Δηζαγσγή ζην Μάξθεηηλγθ 

 Δηζαγσγή ζηελ Οηθνλνκηθή ηεο  

Αλάπηπμεο 

 Δζληθή Λνγηζηηθή θαη Οηθνλνκηθή 

Αλάιπζε 

 

Γεληθήο Δπηινγήο 

 Οηθνλνκηθή ηνπ Πεξηβάιινληνο 

 Γίθαην Δπηρεηξήζεσλ 

 Γεσξγηθή Οηθνλνκηθή θαη Πνιηηη-

θή 
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ΣΟΜΔΑ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ 

 

Δ ΄ Δμάκελν 

Τπνρξεσηηθά 

 Οηθνλνκηθή Αλάπηπμε θαη Μεγέζπλ-

ζε Η 

 Πεξηθεξεηαθή Οηθνλνκηθή Αλάπηπμε 

Η 

 Γεκφζηα Οηθνλνκηθή  

 Μαθξννηθνλνκηθή ΗΗ 

 

Δηδηθήο Δπηινγήο ηνπ Σνκέα 

 Δπξσπατθή Οηθνλνκία 

 Οηθνλνκηθή ηεο Δξγαζίαο Η 

 Βηνκεραληθή Αλάπηπμε 

 

 

Σ΄ Δμάκελν 

Τπνρξεσηηθά 

 Οηθνλνκηθή Αλάπηπμε θαη Μεγέζπλζε 

ΗΗ: Θεσξίεο Οηθνλνκηθήο Μεγέζπλζεο 

 Γηεζλήο Οηθνλνκηθή Η 

 

Δηδηθήο Δπηινγήο ηνπ Σνκέα 

 Θεσξία Οηθνλνκηθήο Πνιηηηθήο 

 Πεξηθεξεηαθή Οηθνλνκηθή Αλάπηπμε 

ΗΗ  

 Σνπξηζηηθή Αλάπηπμε 

 ηνηρεία Θεσξίαο Παηγλίσλ 

Ε΄ Δμάκελν 

Τπνρξεσηηθά 

Πξνγξακκαηηζκφο θαη ρεδηαζκφο 

Αλάπηπμεο Η 

Ηζηνξία Οηθνλνκηθψλ Θεσξηψλ 

Δηδηθά Θέκαηα Μαθξννηθνλνκηθήο: 

ηαζεξνπνίεζε & Αλάπηπμε 

 

Δηδηθήο Δπηινγήο ηνπ Σνκέα 

Διιεληθή Οηθνλνκηθή Ηζηνξία  

 

Ζ΄ Δμάκελν 

Τπνρξεσηηθά  

Γηεζλήο Οηθνλνκηθή ΗΗ 

Οηθνλνκηθά ηεο Τγείαο 

 

Δηδηθήο Δπηινγήο ηνπ Σνκέα  

Πξνγξακκαηηζκφο & ρεδηαζκφο 

Αλάπηπμεο ΗΗ 

 Πξαθηηθή άζθεζε (εθφζνλ πινπνη-

είηαη ην πξφγξακκα) 
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ΣΟΜΔΑ ΓΔΝΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΘΔΧΡΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΖ 

 

Δ ΄ Δμάκελν 

Τπνρξεσηηθά 

Μηθξννηθνλνκηθή ΗΗ  

Μαθξννηθνλνκηθή ΗΗ  

Γεκφζηα Οηθνλνκηθή  

 

Δηδηθήο Δπηινγήο ηνπ Σνκέα 

Δπξσπατθή Οηθνλνκία 

Σξαπεδηθή Οηθνλνκηθή  

Μαζεκαηηθή Οηθνλνκηθή 

 πκπεξηθνξά ηνπ Καηαλαισηή 

 

Σ΄ Δμάκελν 

Τπνρξεσηηθά 

Μηθξννηθνλνκηθή ΗΗΗ  

 Μαθξννηθνλνκηθή ΗΗΗ  

 Γηεζλήο Οηθνλνκηθή Η 

 

Δηδηθήο Δπηινγήο ηνπ Σνκέα 

 Δθαξκνζκέλε ηαηηζηηθή ΄Δξεπλα 

 Δπηρεηξεζηαθή ΄Δξεπλα  

 Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα Γηνίθεζεο 

 

 

 

 

Ε΄ Δμάκελν 

Τπνρξεσηηθά 

Ννκηζκαηηθή Θεσξία θαη Πνιηηηθή  

Ηζηνξία Οηθνλνκηθψλ Θεσξηψλ 

 

Δηδηθήο Δπηινγήο ηνπ Σνκέα 

Οηθνλνκηθή ηεο Δξγαζίαο Η  

 Βηνκεραληθή Οξγάλσζε 

Δηζαγσγή ζηελ Δθνδηαζηηθή θαη ηε 

Γηαρείξηζε ηεο Δθνδηαζηηθήο Αιπζί-

δαο 

 

Ζ΄ Δμάκελν 

Τπνρξεσηηθά  

 Υξεκαηννηθνλνκηθή  

Γηεζλήο Οηθνλνκηθή ΗΗ 

Θεσξία Οηθνλνκηθήο Πνιηηηθήο  

 

Δηδηθήο Δπηινγήο ηνπ Σνκέα  

Διιεληθή Κεθαιαηαγνξά  

Γηεζλείο Δπελδχζεηο  

 Πξαθηηθή άζθεζε (εθφζνλ πινπνηεί-

ηαη ην πξφγξακκα) 
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ΣΟΜΔΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ 

Δ ΄ Δμάκελν 

Τπνρξεσηηθά 

Θεσξία θαη Λνγηζηηθή Κφζηνπο  

Υξεκαηννηθνλνκηθή Αλάιπζε Η 

Έξεπλα Μάξθεηηλγθ  

Δηδηθήο Δπηινγήο ηνπ Σνκέα 

πκπεξηθνξά ηνπ Καηαλαισηή  

 Οξγαλσηηθή Θεσξία θαη Οξγαλσζηαθή 

πκπεξηθνξά 

 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη Καηλνηνκία  

Αλάιπζε Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Κα-

ηαζηάζεσλ  

Γεκφζηα Οηθνλνκηθή 

Γηνίθεζε Ληαληθνχ Δκπνξίνπ & Γηθ-

ηχνπ Γηαλνκήο  

 Δηζαγσγή ζηελ Δθνδηαζηηθή & ηε Γη-

αρείξηζε ηεο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο  

Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ 

Σ΄ Δμάκελν 

Τπνρξεσηηθά 

Δπηρεηξεζηαθή Δξεπλα  

Υξεκαηννηθνλνκηθή Αλάιπζε ΗΗ  

Γηαθήκηζε  

 

Δηδηθήο Δπηινγήο ηνπ Σνκέα 

Κνζηνιφγεζε  

Γηνηθεηηθή Λνγηζηηθή  

Γηνίθεζε Παξαγσγήο  

 Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα Γηνίθεζεο 

 Δηδηθά Θέκαηα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ 

 

 
Ε΄ Δμάκελν 

Τπνρξεσηηθά 

ηξαηεγηθφ Μάλαηδκελη  

Θεσξία Λήςεο Απνθάζεσλ  

Δηδηθή Λνγηζηηθή  

Δηδηθήο Δπηινγήο ηνπ Σνκέα 

Μάξθεηηλγθ Δμαγσγψλ  

Γεκφζηεο ρέζεηο 

Λνγηζηηθά Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα 

Σξαπεδηθή Υξεκαηννηθνλνκηθή 

Δπελδχζεηο 

 

Ζ΄ Δμάκελν 

Τπνρξεσηηθά  

Διεγθηηθή  

ηξαηεγηθφ Μάξθεηηλγθ  

Δηδηθήο Δπηινγήο ηνπ Σνκέα  

 Δηδηθά Θέκαηα Υξεκαηνδφηεζεο  

 Φνξνινγηθή Λνγηζηηθή  

 Παξάγσγα Υξεκαηννηθνλνκηθά Πξντφλ-

ηα 

 Γηαρείξηζε Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Κηλδχ-

λσλ  

 Γηνίθεζε Πνηφηεηαο & ηαηηζηηθφο Έ-

ιεγρνο Πνηφηεηαο 

 Γηνίθεζε Αλζξσπίλσλ Πφξσλ  

 Μάλαηδκελη Αιιαγψλ θαη Κξίζεσλ  

 Πξαθηηθή άζθεζε (εθφζνλ πινπνηείηαη 

ην πξφγξακκα) 
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Σν παξαπάλσ πξφγξακκα ζπνπδψλ δηαθξίλεηαη ζε δχν δηεηείο θχθινπο. 

Ο πξψηνο θχθινο ζπνπδψλ πνπ απνηειείηαη απφ ηα πξψηα ηέζζεξα -4- εμά-

κελα, πεξηιακβάλεη καζήκαηα ππνδνκήο παηδείαο θαη είλαη θνηλφο γηα φινπο 

ηνπο θνηηεηέο θαη θνηηήηξηεο. Ο δεχηεξνο θχθινο ζπνπδψλ, θαιχπηεη ηα π-

πφινηπα ηέζζεξα -4- εμάκελα θαη ρσξίδεηαη ζε ηξείο πξνζαλαηνιηζκνχο:  

(1) Πξνζαλαηνιηζκφο Οηθνλνκηθήο ησλ Δπηρεηξήζεσλ,  

(2) Πξνζαλαηνιηζκφο Αλάπηπμεο θαη Πξνγξακκαηηζκνχ θαη  

(3) Πξνζαλαηνιηζκφο Γεληθήο Οηθνλνκηθήο Θεσξίαο θαη Πνιηηηθήο. 

ηα ηέζζεξα πξψηα εμάκελα θνίηεζεο ν θνηηεηήο πέξα ησλ ππνρξεσηη-

θψλ καζεκάησλ πξέπεη λα δειψζεη θαη λα εμεηαζηεί κε επηηπρία ζε έμη -6- 

καζήκαηα Γεληθήο Δπηινγήο. Κάζε θνηηεηήο θαη θνηηήηξηα έρεη ηε δπλαηφ-

ηεηα ζηελ αξρή ηνπ Δ΄ εμακήλνπ λα επηιέμεη έλαλ απφ ηνπο πην πάλσ αλα-

θεξζέληεο ηξεηο -3- πξνζαλαηνιηζκνχο. Οη θνηηεηέο-θνηηήηξηεο θαηά ηελ 

θνίηεζή ηνπο ζην Δ΄, Σ΄, Ε΄ θαη Ζ΄ εμάκελν ζπνπδψλ πέξα ησλ ππνρξεσ-

ηηθψλ καζεκάησλ πξέπεη λα εμεηαζηνχλ κε επηηπρία ζε νθηψ -8- καζήκαηα 

εηδηθήο επηινγήο ηνπ Σνκέα πνπ επηιέγνπλ, θαη ζε δχν -2- καζήκαηα εηδηθήο 

επηινγήο απφ ηνπο άιινπο Σνκείο (καζήκαηα ππνρξεσηηθά θαη εηδηθήο επη-

ινγήο ησλ άιισλ Σνκέσλ). Οη ψξεο δηδαζθαιίαο είλαη ηέζζεξηο -4- ηελ εβ-

δνκάδα γηα ηα “ππνρξεσηηθά” καζήκαηα, δχν -2- ψξεο γηα ηα καζήκαηα ηεο 

“Γεληθήο Δπηινγήο” θαη ηξεηο -3- ψξεο γηα ηα καζήκαηα “Δηδηθήο Δπηινγήο”. 

Γηα ηε ιήςε ηνπ πηπρίνπ, ν θνηηεηήο πξέπεη λα δειψζεη θαη λα εμεηαζηεί 

επηηπρψο ζε 32 Τπνρξεσηηθά Μαζήκαηα, 6 Γεληθήο Δπηινγήο, 10 Δηδηθήο 

Δπηινγήο θαη κάζεκα Ξέλεο Γιψζζαο Α΄ θαη Β΄ εμακήλνπ. Ο βαζκφο ηνπ 

πηπρίνπ πξνθχπηεη σο ν κέζνο φξνο ηεο βαζκνινγίαο φισλ ησλ ππνρξεσηη-

θψλ θαη επηιερζέλησλ καζεκάησλ πνπ ην ζχλνιν ησλ καζεκάησλ είλαη 50.  
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2.3. ΠΡΑΚΣΗΚΖ ΑΚΖΖ ΣΩΝ ΦΟΗΣΖΣΩΝ 

Απφ ην αθαδεκατθφ έηνο 2005-2006 ηίζεηαη ζε εθαξκνγή ην λέν πξφγ-

ξακκα πξαθηηθήο άζθεζεο ησλ θνηηεηψλ ηνπ Σκήκαηνο καο ζε επηρεηξήζεηο 

ηεο Θεζζαινλίθεο. Σν πξφγξακκα απηφ κέρξη ηνλ επηέκβξην ηνπ 2008 

ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην πξφγξακκα ΔΠΔΑΔΚ ΗΗ. Σν Σκήκα καο γηα ηνλ 

ζθνπφ απηφ ζπλεξγάδεηαη κε φινπο ηνπο ζπιινγηθνχο θνξείο ηεο πφιεο, ηα 

Δπηκειεηήξηα (Δκπνξνβηνκεραληθφ, Δπαγγεικαηηθφ θαη Βηνηερληθφ) ην 

χλδεζκν Δμαγσγέσλ Βνξείνπ Διιάδνο (ΔΒΔ), ην χλδεζκν Βηνκεράλσλ 

Βνξείνπ Διιάδνο (ΒΒΔ) θαη ηνλ Δκπνξηθφ χιινγν ηεο Θεζζαινλίθεο. 

Δπηδηψθεηαη ε θάιπςε φισλ ησλ αηηήζεσλ ησλ θνηηεηψλ γηα πξαθηηθή άζ-

θεζε, δίλνληαο πξνηεξαηφηεηα ζηνπο θνηηεηέο ησλ δχν ηειεπηαίσλ εμακή-

λσλ. Έρεη ζπζηαζεί γξαθείν πξαθηηθήο άζθεζεο, πνπ βξίζθεηαη ζην δεχηεξν 

φξνθν ηνπ θηηξίνπ ηεο ρνιήο ΝΟΠΔ (γξαθείν 203). Δπηζηεκνληθφο ππεχ-

ζπλνο είλαη ν Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Γεκήηξεο Μάξδαο. (βι. ιεπηνκέξε-

ηεο ζει. 160).  
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3. ΠΡΧΣΟ ΚΤΚΛΟ ΠΟΤΓΧΝ (Α΄-Γ΄ ΔΞΑΜΖΝΑ 

ΠΟΤΓΧΝ) 

Α΄ ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤΓΩΝ 

 

Κσδηθφο καζήκαηνο: 12YΑ01 

Σίηινο καζήκαηνο: Μηθξνηθνλνκηθή Η  

Γηδαθηηθέο κνλάδεο ECTS: 6 

Καηεγνξία καζήκαηνο: Τπνρξεσηηθφ  

Ώξεο δηδαζθαιίαο /εβδνκάδα: Θεσξία : 4 

Γηδάζθσλ: Βαξζαθέιεο Νηθφιανο 

 

ηόρνο καζήκαηνο:  

ηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε πξνζθνξά, πξνο ηνπο θνηηεηέο ηνπ ηκή-

καηνο, ησλ ζεκειησδψλ γλψζεσλ θαη ελλνηψλ ζηελ ελφηεηα ησλ νηθνλνκη-

θψλ πνπ αζρνιείηαη κε ηελ ζπκπεξηθνξά ηεο κηθξννηθνλνκίαο. Καη‟ απηφλ 

ηνλ ηξφπν ζα απνθηήζνπλ ηα ζεκέιηα, αθελφο κελ γηα λα θηίζνπλ ηα ππφινη-

πα καζήκαηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ, αθεηέξνπ ζα είλαη ζε ζέζε λα 

αληηιακβάλνληαη θαιχηεξα ηηο νηθνλνκηθέο εμειίμεηο, ηφζν ζηελ ρψξα, φζν 

θαη δηεζλψο. 

 

Πεξηερόκελν καζήκαηνο: Σν κάζεκα θαιχπηεη ην κέξνο ηεο Μηθξννη-

θνλνκηθήο πνπ αζρνιείηαη κε ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ θαηαλαισηή. Δηδηθφηεξα 

αλαιχεηαη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ θαηαλαισηή κε ηελ ζεσξία ηεο νξζνινγηθήο 

επηινγήο: ην ζχζηεκα ησλ πξνηηκήζεσλ, ε ηζνξξνπία ηνπ θαηαλαισηή, νη 

επηπηψζεηο ηεο κεηαβνιήο ηνπ εηζνδήκαηνο θαη ησλ ηηκψλ ζηε δήηεζε θαη ε 

ειαζηηθφηεηα.  

 

Σξόπνο δηδαζθαιίαο: Γηαιέμεηο    

 

Σξόπνη αμηνιόγεζεο ηεο επίδνζεο ηωλ θνηηεηώλ: Δμέηαζε γξαπηή ζην 

ηέινο ηνπ εμακήλνπ. Παξάιιεια θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ δίλνληαη 

δχν πξφνδνη.    
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Βηβιηνγξαθία:  

1. Βαξζαθέιεο Ν., “Μηθξννηθνλνκηθή Θεσξία, Δθαξκνγέο, Αζθήζεηο”, 

έθδ. Επγφο, Θεζζαινλίθε, 2012.  

2. Varian Hal R., “Μηθξννηθνλνκηθή. Νέα βειηησκέλε έθδνζε, εληαίνο 

ηφκνο”, έθδ. Κξηηηθή, Αζήλα 2006. 

 

Κσδηθφο καζήκαηνο: 12ΤΑ02 

Σίηινο καζήκαηνο: Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ  

Γηδαθηηθέο κνλάδεο ECTS: 6 

Καηεγνξία καζήκαηνο: Yπνρξεσηηθφ 

Ώξεο δηδαζθαιίαο /εβδνκάδα: Θεσξία : 4 , Φξνληηζηήξην: 2 

Γηδάζθνπζα: Πεηξίδνπ Δπγελία 

Δπηθνπξηθφ Γηδαθηηθφ πξνζσπηθφ (θξνληηζηήξηα): Παπαδεκεηξίνπ Αλ-

ηηγφλε 

Ηζηνζειίδα καζήκαηνο: http://blackboard.lib.auth.gr/webapps/portal/ 

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

e_id%3D_1749_1& 

 

ηόρνο καζήκαηνο: Να δψζεη ηελ επθαηξία ζηνπο θνηηεηέο/ηξηεο λα 

πξνζεγγίζνπλ εηζαγσγηθά ηηο βαζηθέο έλλνηεο θαη ιεηηνπξγίεο ηνπ Μαλαη-

δκελη, λα πεξηγξάςεη ην ελλνηνινγηθφ θαη ζεσξεηηθφ ππφβαζξν ηεο επηζηή-

κεο ηεο Γηνίθεζεο θαη λα πξνζδηνξίζεη ην έξγν θαη ηνπο ξφινπο ησλ δηνηθε-

ηηθψλ ζηειερψλ ζην δπλακηθά εμειηζζφκελν πεξηβάιινλ ησλ επηρεηξήζεσλ 

θαη νξγαληζκψλ.  

 

Πεξηερόκελν καζήκαηνο: Ζ ζεκαζία θαη ν ξφινο ηνπ Μάλαηδκελη. Ζ 

επηρείξεζε σο ζχζηεκα. Ζ δπλακηθή ηνπ πεξηβάιινληνο ησλ νηθνλνκηθψλ 

νξγαληζκψλ, ην εζσηεξηθφ θαη εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηνπο. Ηζηνξηθή εμέιημε 

ηεο επηζηήκεο ηεο Γηνίθεζεο. Οη ιεηηνπξγίεο ηνπ Μάλαηδκελη: Πξνγξακκα-

ηηζκφο (Γηαδηθαζία, Γηνίθεζε κε ζηφρνπο) , Οξγάλσζε (Αξρέο νξγάλσζεο, 

ρεδίαζε νξγαλσηηθήο δνκήο, Οξγαλνγξάκκαηα, Πεξηγξαθέο Δξγαζίαο), 

Γηεχζπλζε (Τπνθίλεζε, Ζγεζία, Δπηθνηλσλίεο, Γπλακηθή νκάδσλ), Έιεγρνο 

(Γηαδηθαζία, Σχπνη ειέγρνπ), Λήςε απνθάζεσλ (Γηαδηθαζία, Σερληθέο). Σα 

Γηνηθεηηθά ζηειέρε (ην έξγν ηνπο, νη δεμηφηεηέο ηνπο). Αλάιπζε πξαγκαηη-

θψλ πεξηπηψζεσλ. 

Σξόπνο δηδαζθαιίαο: Γηαιέμεηο, Φξνληηζηήξηα.  

http://blackboard.lib.auth.gr/webapps/portal/frameset.jsp?tab
http://blackboard.lib.auth.gr/webapps/portal/frameset.jsp?tab
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Σξόπνη αμηνιόγεζεο ηεο επίδνζεο ηωλ θνηηεηώλ: Δμέηαζε γξαπηή ζην 

ηέινο ηνπ εμακήλνπ, θαη‟ νίθνλ εξγαζία, πξνθνξηθή παξνπζίαζε εξγαζίαο, 

ραξηνθπιάθην/portfolio (ζπιινγή εξγαζηψλ νκαδηθψλ θαη αηνκηθψλ κέζσ 

blackboard).  

 

Βηβιηνγξαθία:  

1. Πεηξίδνπ Δ., “Γηνίθεζε-Μάλαηδκελη: Μία εηζαγσγηθή πξνζέγγηζε”, 

έθδ. νθία, Θεζζαινλίθε 2011.  

2. Schermerhorn John R., “Δηζαγσγή ζην Μάλαηδκελη”, Αζήλα 2011. 

 
 

Κσδηθφο καζήκαηνο: 12YA03 

Σίηινο καζήκαηνο: ηαηηζηηθή Η 

Γηδαθηηθέο κνλάδεο ECTS: 6 

Καηεγνξία καζήκαηνο: Τπνρξεσηηθφ 

Ώξεο δηδαζθαιίαο /εβδνκάδα: Θεσξία : 4, Φξνληηζηήξην: 2 

Γηδάζθσλ: Δκκαλνπειίδεο Υξήζηνο 

Ηζηνζειίδα καζήκαηνο:  

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

 

ηόρνο καζήκαηνο: Ζ θαηαλφεζε βαζηθψλ ζηαηηζηηθψλ ελλνηψλ θαη 

κεζφδσλ ηεο πεξηγξαθηθήο ζηαηηζηηθήο, ηεο ζεσξίαο πηζαλνηήησλ, ησλ κν-

λνδηάζηαησλ θαηαλνκψλ πηζαλφηεηαο, ηεο δεηγκαηνιεςίαο θαη ησλ δεηγκα-

ηνιεπηηθψλ θαηαλνκψλ. Έκθαζε δίλεηαη ζηελ αλάπηπμε ζηαηηζηηθνχ ηξφ-

πνπ ζθέςεο θαη ηθαλνηήησλ αλάιπζεο πνζνηηθψλ θαη πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ.  

 

Πεξηερόκελν καζήκαηνο: Παξνπζίαζε θαη ζπλνπηηθή πεξηγξαθή δεδν-

κέλσλ, πεξηγξαθηθά κέηξα ζέζεο θαη δηαζπνξάο, δηεξεπλεηηθή αλάιπζε δε-

δνκέλσλ. Δηζαγσγηθέο έλλνηεο ηεο ζεσξίαο πηζαλνηήησλ, δεζκεπκέλε πηζα-

λφηεηα, ζηνραζηηθή αλεμαξηεζία. Σπραίεο κεηαβιεηέο θαη θαηαλνκέο πηζα-

λφηεηαο. Μνλνδηάζηαηεο δηαθξηηέο θαηαλνκέο (Γπσλπκηθή, Poisson, 

Oκνηφκνξθε). Μνλνδηάζηαηεο ζπλερείο θαηαλνκέο (Οκνηφκνξθε ζπλερήο, 

Δθζεηηθή, Καλνληθή, ρ
2
, t-student). Κεληξηθφ νξηαθφ ζεψξεκα, πξνζέγγηζε 

δηαθξηηψλ θαηαλνκψλ κε ηελ θαλνληθή θαηαλνκή. Γεηγκαηνιεςία θαη θαηα-

λνκέο δεηγκαηνιεςίαο ηεο κέζεο ηηκήο, ηεο δηαθχκαλζεο θαη ηεο αλαινγίαο.  

 

Σξόπνο δηδαζθαιίαο: Γηαιέμεηο, θξνληηζηήξηα    
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Σξόπνη αμηνιόγεζεο ηεο επίδνζεο ηωλ θνηηεηώλ: Δμέηαζε γξαπηή ζην 

ηέινο ηνπ εμακήλνπ, θαη‟ νίθνλ εξγαζία .   

 

Βηβιηνγξαθία:  

1. Εαραξνπνχινπ Υ., “ηαηηζηηθή-Μέζνδνη θαη Δθαξκνγέο”, η. Α΄, έθδ. 

νθία, Θεζζαινλίθε 2005. 

2. Downing D., Clark J., “ηαηηζηηθή ησλ Δπηρεηξήζεσλ”, έθδ. Κιεηδά-

ξηζκνο, Αζήλα 2010.  

3. Καξαγεψξγνο Γ., “ηαηηζηηθή Πεξηγξαθηθή θαη Δπαγσγηθή”, έθδ. 

αββάιαο, Αζήλα 2001. 

4. Εαραξνπνχινπ Υ., “Αζθήζεηο ηαηηζηηθήο”, έθδ. νθία, Θεζζαινλί-

θε 2002. 

 

Κσδηθφο καζήκαηνο: 12ΤΑ04 

Σίηινο καζήκαηνο: Μαζεκαηηθά Η 

Γηδαθηηθέο κνλάδεο ECTS: 6 

Καηεγνξία καζήκαηνο: Τπνρξεσηηθφ 

Ώξεο δηδαζθαιίαο /εβδνκάδα: Θεσξία : 4  

Γηδάζθσλ: Κπξίηζεο Ησάλλεο 

Ηζηνζειίδα καζήκαηνο : http://blackboard.lib.auth.gr/webapps/portal/ 

frameset.jsp 

 

ηόρνο καζήκαηνο: Ζ δπλαηφηεηα ρξεζηκνπνίεζεο καζεκαηηθψλ κεζφ-

δσλ ζηελ αληηκεηψπηζε νηθνλνκηθψλ πξνβιεκάησλ 

 

Πεξηερόκελν καζήκαηνο:  ηνηρεία ζεσξίαο πξαγκαηηθψλ ζπλαξηήζε-

σλ.  Όξηα θαη ζπλέρεηα πξαγκαηηθψλ ζπλαξηήζεσλ. Παξάγσγνη πξαγκαηη-

θψλ ζπλαξηήζεσλ. Δθζεηηθέο θαη ινγαξηζκηθέο ζπλαξηήζεηο. Μειέηε πξαγ-

καηηθψλ ζπλαξηήζεσλ. Οηθνλνκηθέο εθαξκνγέο ηνπ δηαθνξηθνχ ινγηζκνχ.  

πλαξηήζεηο πνιιψλ πξαγκαηηθψλ κεηαβιεηψλ. Γηαθνξηζηκφηεηα θαη 

παξάγσγνη ζπλαξηήζεσλ πνιιψλ κεηαβιεηψλ. Δθαξκνγέο ησλ κεξηθψλ πα-

ξαγψγσλ ζε νηθνλνκηθέο ζπλαξηήζεηο. Πιεγκέλεο ζπλαξηήζεηο. Δθαξκνγέο 

ησλ πιεγκέλσλ ζπλαξηήζεσλ ζε πξνβιήκαηα ζπγθξηηηθήο, ζηαηηθήο νηθν-

λνκηθήο αλάιπζεο. Σεηξαγσληθέο κνξθέο. Με δεζκεπκέλε θαη δεζκεπκέλε 

βειηηζηνπνίεζε. Οηθνλνκηθέο Δθαξκνγέο ηεο βειηηζηνπνίεζεο. 

 

 

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

 

Σξόπνη αμηνιόγεζεο ηεο επίδνζεο ηωλ θνηηεηώλ: Δμέηαζε γξαπηή ζην 

ηέινο ηνπ εμακήλνπ.  

 

Βηβιηνγξαθία: 

1. Λνπθάθεο M., “Πξφζθιεζε ζηα Μαζεκαηηθά Οηθνλνκηθψλ Δπηζηε-

κψλ”, η. Α', έθδ. νθία, Θεζζαινλίθε 2012. 

2. Σζνπιθίδεο Λ., “Μαζεκαηηθά Οηθνλνκηθήο Αλάιπζεο”, έθδ. Guten-

berg, Αζήλα 1999. 

3. Ξεπαπαδέαο Α., Γηαλλίθνο Η., “Μαζεκαηηθέο Μέζνδνη ζηα Οηθνλνκη-

θά - Δληαίν”, έθδ. Gutenberg, Αζήλα 2011.  

 

 

Κσδηθφο καζήκαηνο: 12YA05 

Σίηινο καζήκαηνο: Πιεξνθνξηθή Η 

Γηδαθηηθέο κνλάδεο ECTS: 6 

Καηεγνξία καζήκαηνο: Τπνρξεσηηθφ 

Ώξεο δηδαζθαιίαο /εβδνκάδα: Θεσξία : 4  

Γηδάζθσλ: Σζαδήξαο Αζαλάζηνο, Δηδηθφο Δπηζηήκνλαο Π.Γ. 407 

 

ηόρνο καζήκαηνο: ηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε εμνηθείσζε ησλ θνη-

ηεηψλ/ηξηψλ α) κε ηηο βαζηθέο έλλνηεο θαη φξνπο ηεο Πιεξνθνξηθήο θαζψο 

θαη β) κε ηελ ρξήζε ρξήζηκνπ γη απηνχο ινγηζκηθνχ ψζηε λα κπνξέζνπλ λα 

αληαπνθξηζνχλ ζηηο αλάγθεο ρξήζεο ησλ ππνινγηζηψλ ηφζν θαηά ηε θνίηε-

ζήο ηνπο φζν θαη ηεο κεηέπεηηα θαξηέξα ηνπο. 

 

Πεξηερόκελν καζήκαηνο: Οη θνηηεηέο/ηξηέο ζα εμνηθεησζνχλ θαη ζα κε-

ιεηήζνπλ ηα παξαθάησ ζέκαηα: Σν Τιηθφ ησλ Ζιεθηξνληθψλ Τπνινγηζηψλ, 

ην Λνγηζκηθφ θαη ηα είδε Λνγηζκηθνχ ησλ Ζιεθηξνληθψλ Τπνινγηζηψλ, Δη-

δηθφ Λνγηζκηθφ Δπηρεηξήζεσλ, ηα Γξαθηθά θαη ηα Πνιπκέζα, ηα Γίθηπα Ζ-

ιεθηξνληθψλ Τπνινγηζηψλ, ην Γηαδίθηπν (Internet), ηνπο Αιγφξηζκνπο θαη 

ηελ Αιγνξηζκηθή θέςε. ην Φξνληηζηεξηαθφ/Δξγαζηεξηαθφ Σκήκα ηνπ 

καζήκαηνο νη θνηηεηέο/ηξηεο ζα κειεηήζνπλ θαη ζα απνθηήζνπλ πξαθηηθή 

εκπεηξία ρξήζεο ζηα παξαθάησ: Λεηηνπξγηθφ χζηεκα Windows, Δπεμεξ-

γαζηή θεηκέλνπ Word, Λνγηζκηθφ Παξνπζηάζεσλ Powerpoint, ηελ Αλαδή-
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ηεζε Πιεξνθνξηψλ Δηδηθνχ ηχπνπ ζην Γηαδίθηπν, ην Ζιεθηξνληθφ Σαρπδ-

ξνκείν. 

 

Σξόπνο δηδαζθαιίαο: Γηαιέμεηο, εξγαζηήξηα, θξνληηζηήξηα.    

 

Σξόπνη αμηνιόγεζεο ηεο επίδνζεο ηωλ θνηηεηώλ: Δμέηαζε γξαπηή ζην 

ηέινο ηνπ εμακήλνπ, εξγαζηήξην ή πξαθηηθέο αζθήζεηο.   

 

Βηβιηνγξαθία:  

1. Σζαδήξαο Α., “Δξγαζηεξηαθέο Αζθήζεηο Πιεξνθνξηθήο γηα Οηθνλν-

κνιφγνπο”, έθδ. Αζ. Σζαδήξαο, Θεζζαινλίθε 2010. 

2. Beekman G., Quinn M. J., “Δηζαγσγή ζηε Πιεξνθνξηθή”, έθδ. Α. 

Γθηνχξδαο & ΗΑ, Αζήλα 2010. 

3. Laudon K. C., Laudon J. P., “Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα Γηνίθεζεο”, 

έθδ. Κιεηδάξηζκνο, Αζήλα 2009.  

 

Β΄ ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤΓΧΝ 

 

Κσδηθφο καζήκαηνο: 12ΤΒ01 

Σίηινο καζήκαηνο: Μαθξννηθνλνκηθή Η  

Γηδαθηηθέο κνλάδεο ECTS: 6 

Καηεγνξία καζήκαηνο: Τπνρξεσηηθφ 

Ώξεο δηδαζθαιίαο /εβδνκάδα: Θεσξία : 4 

Γηδάζθνληεο: Βαξζαθέιεο Νηθφιανο, Σζαιίθε Πεξζεθφλε. 

 

ηόρνο καζήκαηνο: ηφρνο ηνπ καζήκαηνο απηνχ είλαη λα γλσξίζνπλ νη 

θνηηεηέο ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο κηαο νηθνλνκίαο ζην ζχλνιν ηεο, δειαδή κε 

ηελ αιιειεμάξηεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ ππνθεηκέλσλ ηεο νηθνλνκίαο (θαηαλα-

ισηέο θαη επηρεηξήζεηο) θαη ηνλ ξφιν πνπ κπνξνχλ λα παίμνπλ ζε απηή ηε 

ιεηηνπξγία εηδηθνί ζεζκνί, φπσο ην ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα, νη δηεζλείο 

αγνξέο θαη ε θπβέξλεζε. Ζ ρξήζε ησλ ζχγρξνλσλ αλαιπηηθψλ εξγαιείσλ 

ζα βνεζήζεη ζηελ θαιχηεξε ζεκειίσζε ησλ πξνηάζεσλ πνιηηηθήο, αιιά θαη 

ζηε βαζχηεξε θαηαλφεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ εθ κέξνπο ησλ θνηηεηψλ. 

 

Πεξηερόκελν καζήκαηνο: Δηζαγσγή ζηελ καθξννηθνλνκηθή: κέηξεζε 

ΑΔΠ- εζληθνινγηζηηθά κεγέζε-κέηξεζε θφζηνπο δσήο. Γεκνζηνλνκηθή πν-

ιηηηθή: θξαηηθφο πξνυπνινγηζκφο-δεκφζην ρξένο-ειιείκκαηα. Βξαρπρξφληεο 

νηθνλνκηθέο δηαθπκάλζεηο. Πξντφλ θαη ζπλνιηθή δήηεζε. Πξντφλ ηζνξξνπί-
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αο, πνιιαπιαζηαζηήο. Δπίδξαζε ηεο δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο. Ννκηζκαηη-

θφ ζχζηεκα: Σν ρξήκα θαη νη ιεηηνπξγίεο ηνπ, πσο δεκηνπξγείηαη ην ρξήκα, 

θεληξηθή ηξάπεδα, ζηφρνη θαη εξγαιεία ηεο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο, κερα-

ληζκφο κεηάδνζεο. Σν ππφδεηγκα IS-LM θιεηζηήο θαη αλνηθηήο νηθνλνκίαο.  

 

Σξόπνο δηδαζθαιίαο: Γηαιέμεηο, θξνληηζηήξηα.    

 

Σξόπνη αμηνιόγεζεο ηεο επίδνζεο ηωλ θνηηεηώλ: Δμέηαζε γξαπηή ζην 

ηέινο ηνπ εμακήλνπ. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ ζα δνζνχλ δχν πξφν-

δνη.     

Βηβιηνγξαθία: 

1. Baumol W., Blinder A., “Μαθξννηθνλνκηθή: Αξρέο θαη Πνιηηηθή”, 

έθδ. Broken Hill Publ., Αζήλα 2012.   

2. Case K., Fair R., Osten S., “Αξρέο Οηθνλνκηθήο Θεσξίαο”, έθδ. Α. 

Σδηφια & Τηνί, Θεζζαινλίθε 2011.  

 

Κσδηθφο καζήκαηνο: 12YB02 

Σίηινο καζήκαηνο: Υξεκαηννηθνλνκηθή Λνγηζηηθή Η 

Γηδαθηηθέο κνλάδεο ECTS: 6 

Καηεγνξία καζήκαηνο: Τπνρξεσηηθφ 

Ώξεο δηδαζθαιίαο /εβδνκάδα: Θεσξία : 4 

Γηδάζθσλ: παζήο Υαξάιακπνο  

Δπηθνπξηθφ Γηδαθηηθφ πξνζσπηθφ: Γαβξηήινγινπ Υξήζηνο 

 

ηόρνο καζήκαηνο: Δηζαγσγηθφ κάζεκα ζηηο βαζηθέο αξρέο θαη ιεηην-

πξγίεο ηεο ινγηζηηθήο. Αλαιχνληαη νη έλλνηεο ησλ βαζηθψλ ρξεκαηννηθνλν-

κηθψλ θαηαζηάζεσλ. πγθεθξηκέλα εμεηάδνληαη: Ο ηζνινγηζκφο, ε γεληθή 

εθκεηάιιεπζε, ηα απνηειέζκαηα ρξήζεο, ν πίλαθαο δηάζεζεο θεξδψλ θαη 

ηέινο αλαπηχζζεηαη ε ινγηζηηθή παξαθνινχζεζε ησλ κεηαβνιψλ ηεο πεξην-

πζίαο ηεο επηρείξεζεο κέζα απφ ηε ιεηηνπξγία ησλ ινγαξηαζκψλ. 

 

Πεξηερόκελν καζήκαηνο: 

Δηζαγσγή ζηελ έλλνηα ηεο επηρείξεζεο θαη ηεο ινγηζηηθήο – Λνγηζηηθή 

ζεσξία θαη γεληθά παξαδεθηέο αξρέο ηεο ινγηζηηθήο. – Λνγηζηηθά ζπζηήκα-
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ηα. – Ο πξνζδηνξηζκφο θαη ε εκθάληζε ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο πεξην-

πζίαο ηεο επηρείξεζεο. – Οη κεηαβνιέο ησλ ζηνηρείσλ ηεο νηθνλνκηθήο θα-

ηάζηαζεο ηεο επηρείξεζεο θαη ε παξαθνινχζεζή ηεο. – Λνγηζηηθά βηβιία 

θαη ζηνηρεία. – Έλλνηα θαη ιεηηνπξγηθά ησλ ινγαξηαζκψλ ηνπ Δ.Γ.Λ.. – 

Βαζηθέο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο: Ηζνινγηζκφο, γεληθή εθκεηάιιε-

πζε, απνηειέζκαηα ρξήζεο, πίλαθαο θεξδψλ δηάζεζεο θεξδψλ. – Ο ηζνιν-

γηζκφο θαη νη αξρέο πνπ δηέπνπλ ηε ζχληαμε ηνπ ηζνινγηζκνχ θαη ησλ ινη-

πψλ βαζηθψλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. –  Σίηινη ινγαξηαζκψλ 

ηνπ ηζνινγηζκνχ θαη ησλ ινγαξηαζκψλ εζφδσλ θαη εμφδσλ. – Λνγηζηηθή 

παξαθνινχζεζε ησλ κεηαβνιψλ ηεο πεξηνπζίαο ηεο Δπηρείξεζεο 

 

Σξόπνο δηδαζθαιίαο: Γηαιέμεηο, θξνληηζηήξηα   

 

Σξόπνη αμηνιόγεζεο ηεο επίδνζεο ηωλ θνηηεηώλ: Δμέηαζε γξαπηή ζην 

ηέινο ηνπ εμακήλνπ.  

 

 Βηβιηνγξαθία: 

1. Σζαθιάγθαλνο Α., “Υξεκαηννηθνλνκηθή Λνγηζηηθή ζχκθσλα κε ηα 

Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα”, έθδ. Αθνί Κπξηαθίδε, Θεζζαινλίθε 2009.  

2. Μπάιιαο Α., Υέβαο Γ., “Υξεκαηννηθνλνκηθή Λνγηζηηθή”, έθδ. Γ. 

Μπέλνπ, Αζήλα 2009.  

 

 

Κσδηθφο καζήκαηνο: 12YΒ03 

Σίηινο καζήκαηνο: ηαηηζηηθή ΗΗ 

Γηδαθηηθέο κνλάδεο ECTS: 6 

Καηεγνξία καζήκαηνο: Τπνρξεσηηθφ 

Ώξεο δηδαζθαιίαο /εβδνκάδα: Θεσξία : 4, Φξνληηζηήξην: 2 

Γηδάζθσλ: Δκκαλνπειίδεο Υξήζηνο 

Ηζηνζειίδα καζήκαηνο : 

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

 

ηόρνο καζήκαηνο: Ζ θαηαλφεζε βαζηθψλ ελλνηψλ θαη κεζφδσλ ηεο 

ζηαηηζηηθήο ζπκπεξαζκαηνινγίαο. ΄Δκθαζε δίλεηαη ζηελ αλάπηπμε ζηαηηζ-

ηηθνχ ηξφπνπ ζθέςεο θαη ηθαλνηήησλ αλάιπζεο πνζνηηθψλ θαη πνηνηηθψλ 

δεδνκέλσλ. 
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Πεξηερόκελν καζήκαηνο: Δθηίκεζε ζεκείνπ θαη δηαζηήκαηα εκπηζην-

ζχλεο γηα ηε κέζε ηηκή, ηελ δηαθχκαλζε θαη ηελ αλαινγία. Έιεγρνο ζηαηηζ-

ηηθψλ ππνζέζεσλ γηα ηε κέζε ηηκή, ηελ αλαινγία θαη ηε δηαθχκαλζε. Έιεγ-

ρνη θαιήο πξνζαξκνγήο γηα κηα κεηαβιεηή. Έιεγρνη ζπλάθεηαο κε ηελ θα-

ηαλνκή ρ
2
, κέηξεζε ηεο ζρέζεο αλάκεζα ζε πνηνηηθέο κεηαβιεηέο. πληε-

ιεζηέο ζπζρέηηζεο ηνπ Pearson θαη ηνπ Spearman, έιεγρνη ππνζέζεσλ γηα ηε 

ζπζρέηηζε ζε έλαλ ζηαηηζηηθφ πιεζπζκφ. Απιή γξακκηθή παιηλδξφκεζε. 

 

Σξόπνο δηδαζθαιίαο: Γηαιέμεηο, θξνληηζηήξηα    

 

Σξόπνη αμηνιόγεζεο ηεο επίδνζεο ηωλ θνηηεηώλ: Δμέηαζε γξαπηή ζην 

ηέινο ηνπ εμακήλνπ, θαη‟ νίθνλ εξγαζία .  

 

Βηβιηνγξαθία:  

1. Ησαλλίδεο Γ., “ηαηηζηηθή Μεζνδνιία”, έθδ. Εήηε, Θεζζαινλίθε 

2011. 

2. Εαραξνπνχινπ Υ., “ηαηηζηηθή – Μέζνδνη θαη Δθαξκνγέο”, η. Β΄, 

έθδ. νθία, Θεζζαινλίθε 2008. 

 

Κσδηθφο καζήκαηνο: 12ΤΒ04 

Σίηινο καζήκαηνο: Μαζεκαηηθά ΗΗ 

Γηδαθηηθέο κνλάδεο ECTS: 6 

Καηεγνξία καζήκαηνο: Τπνρξεσηηθφ 

Ώξεο δηδαζθαιίαο /εβδνκάδα: Θεσξία : 4  

Γηδάζθσλ: Κπξίηζεο Ησάλλεο 

Ηζηνζειίδα καζήκαηνο : 

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

 

ηόρνο καζήκαηνο: Ζ δπλαηφηεηα ρξεζηκνπνίεζεο καζεκαηηθψλ κεζφ-

δσλ ζηελ αληηκεηψπηζε νηθνλνκηθψλ πξνβιεκάησλ  

 

Πεξηερόκελν καζήκαηνο:  

Γξακκηθή Άιγεβξα: 

πζηήκαηα γξακκηθψλ εμηζψζεσλ. Ο n-δηάζηαηνο δηαλπζκαηηθφο ρψξνο. 

Γηαλπζκαηηθνί ρψξνη θαη ππνρψξνη. ηνηρεία ζεσξίαο κεηξψλ. Αληίζηξνθεο 

κήηξεο. Γξακκηθνί κεηαζρεκαηηζκνί. 

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

Οινθιήξσζε πξαγκαηηθψλ ζπλαξηήζεσλ. Αφξηζηα θαη νξηζκέλα νινθ-

ιεξψκαηα. Οηθνλνκηθέο εθαξκνγέο νινθιεξσκάησλ.  

Βαζηθέο έλλνηεο δηαθνξηθψλ εμηζψζεσλ. 

Bαζηθέο έλλνηεο εμηζψζεσλ δηαθνξψλ. 

 

Σξόπνο δηδαζθαιίαο: Γηαιέμεηο    

 

Σξόπνη αμηνιόγεζεο ηεο επίδνζεο ηωλ θνηηεηώλ: Δμέηαζε γξαπηή ζην 

ηέινο ηνπ εμακήλνπ    

 

Βηβιηνγξαθία: 

1. M. Hoy θ.α., “Μαζεκαηηθά Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ”, έθδ. Gu-

tenberg, Αζήλα 2012. 

2. Λνπθάθεο M., “Μαζεκαηηθά Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ”, η. Β', 

έθδ. νθία, Θεζζαινλίθε 2010. 

3. Λνξεληδηάδεο Π., Μπνπξιάθεο Κ., “Δθαξκνζκέλα Μαζεκαηηθά 

Γηνηθεηηθψλ θαη Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ”, έθδ. Οηθνλνκηθφ Πα-

λεπηζηήκην Αζελψλ, Αζήλα 2008.  

 

Κσδηθφο καζήκαηνο: 12YB05 

Σίηινο καζήκαηνο: Πιεξνθνξηθή ΗΗ 

Γηδαθηηθέο κνλάδεο ECTS: 6 

Καηεγνξία καζήκαηνο: Τπνρξεσηηθφ 

Ώξεο δηδαζθαιίαο /εβδνκάδα: Θεσξία : 4  

Γηδάζθσλ: Σζαδήξαο Αζαλάζηνο, Δηδηθφο Δπηζηήκνλαο Π.Γ. 407 

 

ηόρνο καζήκαηνο: ηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε εμνηθείσζε ησλ θνη-

ηεηψλ/ηξηψλ κε Δθαξκνγέο ηεο Πιεξνθνξηθήο πνπ έρνπλ ζαθείο νηθνλνκη-

θέο δηαζηάζεηο θαη ζπρλή ρξήζε απφ Οηθνλνκνιφγνπο . 

Πεξηερόκελν καζήκαηνο: Οη θνηηεηέο/ηξηέο ζα εμνηθεησζνχλ θαη ζα κε-

ιεηήζνπλ ηα παξαθάησ ζέκαηα: Σα Τπνινγηζηηθά Φχιια θαη νη ρξήζεηο ην-

πο γηα Οηθνλνκηθά ζέκαηα, νη Βάζεηο Γεδνκέλσλ θαη ε ρξήζεο ηνπο γηα νη-

θνλνκηθά δεδνκέλα, ηα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα Δπηρεηξήζεσλ θαη Οξγα-

ληζκψλ (ε δνκή ηνπο, ε ρξήζε ηνπο, ε ιεηηνπξγία ηνπο, ε θαηεγνξηνπνίεζή 
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ηνπο), ε Αζθάιεηα ησλ Ζιεθηξνληθψλ Τπνινγηζηψλ θαη Οηθνλνκηθψλ Ζ-

ιεθηξνληθψλ πλαιιαγψλ, ην Ζιεθηξνληθφ Δκπφξην, ε ζπκβνιή ηεο Σερλε-

ηήο Ννεκνζχλεο. ην Φξνληηζηεξηαθφ/Δξγαζηεξηαθφ Σκήκα ηνπ καζήκα-

ηνο νη θνηηεηέο/ηξηεο ζα κειεηήζνπλ θαη ζα απνθηήζνπλ πξαθηηθή εκπεηξία 

ρξήζεο ζηα παξαθάησ: Σα Τπνινγηζηηθά Φχιια ηνπ Excel, ην πεξηβάιινλ 

Γηαρείξηζεο Βάζεσλ Γεδνκέλσλ ηεο Access, Λνγηζκηθφ Καηαζθεπήο Ηζην-

ζειίδσλ 

 

Σξόπνο δηδαζθαιίαο: Γηαιέμεηο, Δξγαζηήξηα, Φξνληηζηήξηα.    

 

Σξόπνη αμηνιόγεζεο ηεο επίδνζεο ηωλ θνηηεηώλ: Δμέηαζε γξαπηή ζην 

ηέινο ηνπ εμακήλνπ, εξγαζηήξην ή πξαθηηθέο αζθήζεηο.   

 

Βηβιηνγξαθία:  

1. Σζαδήξαο Α., “Δξγαζηεξηαθέο Αζθήζεηο Πιεξνθνξηθήο γηα Οηθνλν-

κνιφγνπο”, έθδ. Αζ. Σζαδήξαο, Θεζζαινλίθε 2010. 

2. Laudon K. C., Laudon J. P., “Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα Γηνίθεζεο”, 

έθδ. Κιεηδάξηζκνο, Αζήλα 2009.  

3. Οηθνλνκίδεο Α., Καξαηδφγινπ Β., Υαηδεδάθε Θ., “Υξήζε θαη Δθαξ-

κνγέο ηνπ Excell ζηελ Οηθνλνκία θαη ηε Γηνίθεζε”, έθδ. Κιεηδάξηζκνο, 

Αζήλα 2011. 

 

Γ΄ ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤΓΧΝ 

 

Κσδηθφο καζήκαηνο: 03ΤΓ01 

Σίηινο καζήκαηνο: Δθαξκνζκέλε Πιεξνθνξηθή 

Γηδαθηηθέο κνλάδεο ECTS: 5 

Καηεγνξία καζήκαηνο: Τπνρξεσηηθφ 

Ώξεο δηδαζθαιίαο/εβδνκάδα: Θεσξία: 2, Φξνληηζηήξην/Δξγαζηήξην: 2 

Γηδάζθνληεο: Σζαδήξαο Αζαλάζηνο, Δηδηθφο Δπηζηήκσλ Π.Γ. 407 

Ηζηνζειίδα καζήκαηνο : blackboard.lib.auth.gr 

ηόρνο καζήκαηνο: ηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε εμνηθείσζε ησλ θνη-

ηεηψλ/ηξηψλ κε Δθαξκνγέο ηεο Πιεξνθνξηθήο πνπ έρνπλ ζαθείο νηθνλνκη-

θέο δηαζηάζεηο θαη ζπρλή ρξήζε απφ Οηθνλνκνιφγνπο . 

Πεξηερόκελν καζήκαηνο: Οη θνηηεηέο/ηξηέο ζα εμνηθεησζνχλ θαη ζα κε-

ιεηήζνπλ ηα παξαθάησ ζέκαηα: Σα Τπνινγηζηηθά Φχιια θαη νη ρξήζεηο ην-

πο γηα Οηθνλνκηθά ζέκαηα, νη Βάζεηο Γεδνκέλσλ θαη ε ρξήζεο ηνπο γηα νη-
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θνλνκηθά δεδνκέλα, ηα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα Δπηρεηξήζεσλ θαη Οξγα-

ληζκψλ (ε δνκή ηνπο, ε ρξήζε ηνπο, ε ιεηηνπξγία ηνπο, ελ θαηεγνξηνπνίεζή 

ηνπο), ε Αζθάιεηα ησλ Ζιεθηξνληθψλ Τπνινγηζηψλ θαη Οηθνλνκηθψλ Ζ-

ιεθηξνληθψλ πλαιιαγψλ, ην Ζιεθηξνληθφ Δκπφξην, ε ζπκβνιή ηεο Σερλε-

ηήο Ννεκνζχλεο. ην Φξνληηζηεξηαθφ/Δξγαζηεξηαθφ Σκήκα ηνπ καζήκα-

ηνο νη θνηηεηέο/ηξηεο ζα κειεηήζνπλ θαη ζα απνθηήζνπλ πξαθηηθή εκπεηξία 

ρξήζεο ζηα παξαθάησ: Σα Τπνινγηζηηθά Φχιια ηνπ Excel, ην πεξηβάιινλ 

Γηαρείξηζεο Βάζεσλ Γεδνκέλσλ ηεο Access, Λνγηζκηθφ Καηαζθεπήο Ηζην-

ζειίδσλ 

 

Σξόπνο δηδαζθαιίαο: Γηαιέμεηο, Δξγαζηήξηα, Φξνληηζηήξηα.    

 

Σξόπνη αμηνιόγεζεο ηεο επίδνζεο ηωλ θνηηεηώλ: Δμέηαζε γξαπηή ζην 

ηέινο ηνπ εμακήλνπ, εξγαζηήξην ή πξαθηηθέο αζθήζεηο.   

 

Βηβιηνγξαθία:  

1. Σζαδήξαο Α., “Δξγαζηεξηαθέο Αζθήζεηο Πιεξνθνξηθήο γηα Οηθνλν-

κνιφγνπο”, έθδ. Αζ. Σζαδήξαο, Θεζζαινλίθε 2010. 

2. Laudon K. C., Laudon J. P., “Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα Γηνίθεζεο”, 

έθδ. Κιεηδάξηζκνο, Αζήλα 2009.  

3. Οηθνλνκίδεο Α., Καξαηδφγινπ Β., Υαηδεδάθε Θ., “Υξήζε θαη Δθαξ-

κνγέο ηνπ Excell ζηελ Οηθνλνκία θαη ηε Γηνίθεζε”, έθδ. Κιεηδάξηζκνο, 

Αζήλα 2011. 

 

Κσδηθφο καζήκαηνο: 03ΤΓ02 

Σίηινο καζήκαηνο: Οηθνλνκηθή ηνπ Υψξνπ 

Γηδαθηηθέο κνλάδεο ECTS: 5 

Καηεγνξία καζήκαηνο: Τπνρξεσηηθφ 

Ώξεο δηδαζθαιίαο /εβδνκάδα: Θεσξία: 2, Φξνληηζηήξην: 2 

Γηδάζθνπζα: Κσζηνπνχινπ ηέιια 

 

ηόρνο καζήκαηνο: ηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη λα πξνζθέξεη ζην-

πο/ηηο θνηηεηέο/ηξηεο ηε ζεσξεηηθή θαη εκπεηξηθή θαηαλφεζε ηεο ιεηηνπξγί-

αο ηεο νηθνλνκίαο ζην ρψξν, ηεο επίδξαζεο ηνπ ρψξνπ ζηελ νηθνλνκηθή 

ζπκπεξηθνξά θαη ηηο απνθάζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ λνηθνθπξηψλ θα-

ζψο θαη ησλ επηπηψζεσλ ησλ νηθνλνκηθψλ ζρέζεσλ θαη δπλακηθψλ ζηo ρψ-

ξν.  
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Πεξηερόκελν καζήκαηνο: Υσξηθή δηάζηαζε ησλ νηθνλνκηθψλ δξαζηε-

ξηνηήησλ. Βαζηθέο έλλνηεο γηα ην ρψξν, επίδξαζε ηνπ ρψξνπ ζηελ νηθνλνκη-

θή ζπκπεξηθνξά. Θεσξίεο ηνπ ηφπνπ εγθαηάζηαζεο ηεο γεσξγηθήο παξαγσ-

γήο θαη ηεο βηνκεραλίαο.. Μεηαθνξηθά δίθηπα, θφζηνο κεηαθνξάο, θφζηνο 

παξαγσγήο, έζνδα θαη ηφπνο εγθαηάζηαζεο ησλ βηνκεραληθψλ επηρεηξήζε-

σλ. Υσξνζεηηθά πξφηππα εγθαηάζηαζεο ησλ κεγάισλ επηρεηξήζεσλ κε πν-

ιππεξηθεξεηαθή θαη πνιπεζληθή δξαζηεξηφηεηα. Θεσξίεο ρσξνζέηεζεο ηνπ 

ηξηηνγελνχο ηνκέα. Ζ πξαθηηθή ηνπ ηφπνπ εγθαηάζηαζεο επηρεηξήζεσλ θαη 

ππεξεζηψλ. Υψξνο θαη λέεο ηερλνινγίεο. Υσξηθή ππφζηαζε ησλ πφξσλ: 

Πιεζπζκφο, θπζηθά δηαζέζηκα, ελέξγεηα, νηθνινγία. Αλάπηπμε θαη θαηαλν-

κή ησλ πφιεσλ ζην ρψξν. Γηαδηθαζία αζηηθνπνίεζεο. Οξγάλσζε ηνπ δηθηχ-

νπ ησλ νηθηζκψλ. Θεσξία ησλ θεληξηθψλ ηφπσλ. Πξφηππα θαηαλνκήο ησλ 

πφιεσλ θαηά κέγεζνο πιεζπζκνχ. Υσξνηαμηθή δηάξζξσζε ησλ πφιεσλ: 

Θεσξίεο ρξήζεο αζηηθνχ εδάθνπο. Μνληέια εζσηεξηθήο νξγάλσζεο ηεο 

πφιεο. Δηζαγσγή ζηα Γεσγξαθηθά πζηήκαηα Πιεξνθνξηψλ (ΓΠ). 

 

Σξόπνο δηδαζθαιίαο: Γηαιέμεηο, θξνληηζηήξηα .    

 

Σξόπνη αμηνιόγεζεο ηεο επίδνζεο ηωλ θνηηεηώλ: Δμέηαζε γξαπηή ζην 

ηέινο ηνπ εμακήλνπ, πξνθνξηθή παξνπζίαζε εξγαζίαο.  

 

Βηβιηνγξαθία:  

1. Λακπξηαλίδεο Λ., “Οηθνλνκηθή Γεσγξαθία, ηνηρεία Θεσξίαο θαη 

εκπεηξηθά παξαδείγκαηα”, έθδ. . Παηάθεο, Αζήλα 2001. 

2. Κνπξιηνχξνο Ζ., “Γηαδξνκέο ζηηο ζεσξίεο ηνπ ρψξνπ”, έθδ. Πξνπνκ-

πφο, Αζήλα 2011. 

 

Κσδηθφο καζήκαηνο: 03YΓ03 

Σίηινο καζήκαηνο: Μηθξνηθνλνκηθή Η 

Γηδαθηηθέο κνλάδεο ECTS: 5 

Καηεγνξία καζήκαηνο: Τπνρξεσηηθφ  

Ώξεο δηδαζθαιίαο /εβδνκάδα: Θεσξία : 4 

Γηδάζθσλ: Φνπζέθεο Παλαγηψηεο 

 

ηόρνο καζήκαηνο: Ζ αλάιπζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ αγνξψλ ησλ αγα-

ζψλ θαη ησλ παξαγσγηθψλ ζπληειεζηψλ θαζψο θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ 

θαηαλαισηψλ θαη ησλ παξαγσγψλ.  
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Πεξηερόκελν καζήκαηνο: Υξεζηκφηεηα-Κακπχιεο Αδηαθνξίαο-Ηζνξξν-

πία Καηαλαισηή-πλαξηήζεηο Engel-πλαξηήζεηο Εήηεζεο-πγθξηηηθή 

ηαηηθή Αλάιπζε. Δπηρείξεζε ζηνλ Σέιεην Αληαγσληζκφ-πλαξηήζεηο 

Πξνζθνξάο- πλαξηήζεηο Εήηεζεο Παξαγσγηθψλ πλεηειεζηψλ-Βξαρπ-

ρξφληα θαη Μαθξνρξφληα Ηζνξξνπία Κιάδνπ. Μνλνπψιην-Μνλνςψλην-

Μνλνπσιηαθφο Αληαγσληζκφο- Οιηγνπψιην.  

 

Σξόπνο δηδαζθαιίαο: Γηαιέμεηο    

 

Σξόπνη αμηνιόγεζεο ηεο επίδνζεο ηωλ θνηηεηώλ: Δμέηαζε γξαπηή ζην 

ηέινο ηνπ εμακήλνπ .   

 

Βηβιηνγξαθία:  

1. Besanko D., Braeutiqam R., “Μηθξννηθνλνκηθή”, έθδ. Γ. & Κ. Γαξ-

δαλφο, Αζήλα, 2009.  

2. Varian Hal R., “Μηθξννηθνλνκηθή. Νέα βειηησκέλε έθδνζε, εληαίνο 

ηφκνο”, έθδ. Κξηηηθή, Αζήλα 2006. 

 

Κσδηθφο καζήκαηνο: 03ΤΓ04 

Σίηινο καζήκαηνο: Οηθνλνκεηξία Η 

Γηδαθηηθέο κνλάδεο ECTS: 5 

Καηεγνξία καζήκαηνο: Τπνρξεσηηθφ 

Ώξεο δηδαζθαιίαο /εβδνκάδα: Θεσξία : 4, Φξνληηζηήξην: 2 

Γηδάζθνληεο: Καηξαθπιίδεο Κψζηαο, Δηδηθφο Δπηζηήκνλαο Π.Γ. 407 

 

ηόρνο καζήκαηνο: Ο βαζηθφο ζηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε πιήξεο 

θαηαλφεζε ησλ δπλαηνηήησλ ελφο νηθνλνκεηξηθνχ ππνδείγκαηνο, γηα ηελ 

εξκελεία ησλ δηαθφξσλ νηθνλνκηθψλ θαηλνκέλσλ. Με ηνπο αλαθεξφκελνπο 

ειέγρνπο, θαζίζηαηαη εθηθηή ε ζσζηή εμεηδίθεπζε ηνπ πιένλ θαηάιιεινπ 

ππνδείγκαηνο γηα ηελ θάζε ζεσξνχκελε πεξίπησζε. 

 

Πεξηερόκελν καζήκαηνο: Οξηζκφο, ζθνπνί θαη ζηάδηα ηεο νηθνλνκεηξη-

θήο αλάιπζεο. Βαζηθέο αξρέο ησλ καζεκαηηθψλ θαη ηεο ζηαηηζηηθήο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ νηθνλνκεηξία. Σν δηκεηαβιεηφ ππφδεηγκα. Ζ γξακκή 

παιηλδξφκεζεο. Ζ απιή κέζνδνο ησλ ειαρίζησλ ηεηξαγψλσλ (ΟLS). Σν 

πνιπκεηαβιεηφ ππφδεηγκα. ηαηηζηηθνί έιεγρνη ζε ππνδείγκαηα κηαο εμίζσ-
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ζεο. Ο ζπληειεζηήο πξνζδηνξηζκνχ θαη άιια θξηηήξηα. Δηδηθήο κνξθήο εξ-

κελεπηηθέο κεηαβιεηέο. Αλάιπζε ηεο ζπλδηαθχκαλζεο. Διεγρνη ηεο επζηά-

ζεηαο ησλ ζπληειεζηψλ. Δλαιιαθηηθέο κέζνδνη εθηίκεζεο θαη εμεηδηθεπκέλνη 

έιεγρνη. Ζ κέζνδνο ηεο κέγηζηεο πηζαλνθάλεηαο θαη ε επαλαιεπηηθή κέζν-

δνο ησλ ειαρίζησλ ηεηξαγψλσλ. Σα BLUS θαηάινηπα ηνπ Theil. Ζ γεληθεπ-

κέλε κέζνδνο ησλ ειαρίζησλ ηεηξαγψλσλ θαη ε κέζνδνο ησλ θπξίσλ ζπληζ-

ησζψλ. Κξηηήξηα γηα εμεηδηθεπκέλνπο ειέγρνπο. Σν θξηηήξην ηνπ ιφγνπ ησλ 

ζπλαξηήζεσλ πηζαλνθαλεηψλ, ην θξηηήξην ηνπ Wald, ην θξηηήξην κε ηνλ 

πνιιαπιαζηαζηή ηνπ Lagrange, ην θξηηήξην ησλ Jarque-Bera, ην θξηηήξην 

ηνπ Hansen, ηα θξηηήξηα CUSUM θαη CUSUMSQ. Διεγρνη γηα εηδηθέο επη-

ινγέο. Ζ απινπζηεπκέλε κνξθή ηνπ θξηηεξίνπ ησλ Cox-Box. Σν θξηηήξην 

ησλ Bera-McAleer. To θξηηήξην ησλ MacKinnon-White-Davidson. Διεγρνη 

ζθαικάησλ εμεηδίθεπζεο. Διεγρνο κε ηα επαλαιεπηηθά θαηάινηπα. Διεγρνο 

κε ηε ζηαηηζηηθή d ησλ D arbin-Watson. Ο έιεγρνο RESET ηνπ Ramsey. 

Διεγρνη κε ηνλ πνιιαπιαζηαζηή ηνπ Lagrange. Ο έιεγρνο ηνπ Hausman. Ο 

έιεγρνο ησλ Plosser-Schwert-White. Διεγρνο γξακκηθφηεηαο. Aιια θξηηή-

ξηα επηινγήο ελφο ππνδείγκαηνο. Tα θξηηήξηα ηνπ Akaike, ηνπ Amemiya θαη 

ηνπ Schwarz. Δκπεξηερφκελα θαη κε εκπεξηερφκελα ππνδείγκαηα. Διεγρνη 

γηα κε εκπεξηερφκελα ππνδείγκαηα. Διεγρνη κε ηε ζηαηηζηηθή F. Ο έιεγρνο J 

ησλ Davidson-MacKinnon. Παξνπζίαζε εμεηδηθεπκέλσλ ζεκάησλ ησλ Οη-

θνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ. 

 

Σξόπνο δηδαζθαιίαο: Γηαιέμεηο, εξγαζηήξηα    

 

Σξόπνη αμηνιόγεζεο ηεο επίδνζεο ηωλ θνηηεηώλ: Δμέηαζε γξαπηή ζην 

ηέινο ηνπ εμακήλνπ, θαη‟ νίθνλ εξγαζία, εξγαζηήξην ή πξαθηηθέο αζθήζεηο.  

 

Βηβιηνγξαθία:  

1. Κάηνο Α., “Οηθνλνκεηξία, Θεσξία θαη Δθαξκνγέο”, έθδ. Επγφο, 

Θεζζαινλίθε 2004. 

2. Gujarati Damodar, “Βαζηθέο Αξρέο Οηθνλνκεηξίαο”, έθδ. Σδηφιαο, 

Θεζζαινλίθε 2012.  

 

 

Κσδηθφο καζήκαηνο: 03ΓΔ10 

Σίηινο καζήκαηνο: Υξεκαηννηθνλνκηθή Λνγηζηηθή ΗΗ 

Γηδαθηηθέο κνλάδεο ECTS: 5 
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Καηεγνξία καζήκαηνο: Τπνρξεσηηθφ 

Ώξεο δηδαζθαιίαο /εβδνκάδα: Θεσξία : 4 

Γηδάζθσλ: παζήο Υαξάιακπνο 

Δπηθνπξηθφ Γηδαθηηθφ πξνζσπηθφ: Γαβξηήινγινπ Υξήζηνο 

 

ηόρνο καζήκαηνο: Ο ζηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη λα ζπκπιεξψζεη φηη 

δελ έρεη δηδαρηεί ζηελ Υξεκαηννηθνλνκηθή Λνγηζηηθή Η, δεδνκέλνπ φηη ε 

χιε πνπ πεξηιακβάλεη ην παξαπάλσ κάζεκα δελ κπνξεί λα θαιπθζεί ζε έλα 

εμάκελν. Έηζη ε επηδίσμε ηνπ καζήκαηνο είλαη ε ιεπηνκεξήο παξνπζίαζε 

άιισλ ζεκάησλ πνπ άπηνληαη ηεο ινγηζηηθήο. 

 

Πεξηερόκελν καζήκαηνο: Λνγηζηηθή πνιιψλ θιάδσλ εθκεηάιιεπζεο. 

Λνγηζηηθή ππνθαηαζηεκάησλ. Λνγηζηηθή μέλνπ λνκίζκαηνο. Λνγηζηηθή 

Leasing. Ηζνινγηζκφο. Γεληθή εθκεηάιιεπζε. Πξαθηηθέο εθαξκνγέο ζηα πα-

ξαπάλσ.  

 

Σξόπνο δηδαζθαιίαο: Γηαιέμεηο, πιήξεο πξαθηηθή εθαξκνγή φισλ ησλ 

δηδαζθφκελσλ πεξηπηψζεσλ   

 

Σξόπνη αμηνιόγεζεο ηεο επίδνζεο ηωλ θνηηεηώλ: Δμέηαζε γξαπηή ζην 

ηέινο ηνπ εμακήλνπ   

Βηβιηνγξαθία:  

1. Γθίθαο Γ., Παπαδάθε Α., “Υξεκαηννηθνλνκηθή Λνγηζηηθή”, έθδ. Γ. 

Μπέλνπ, Αζήλα 2012. 

2. Γθίλνγινπ Γ., Σαρπλάθεο Π., Μσυζή ., “Γεληθή Υξεκαηννηθνλνκη-

θή Λνγηζηηθή”, έθδ. Rosili, Αζήλα 2005.  

 

 

Κσδηθφο καζήκαηνο: 03ΓΔ09 

Σίηινο καζήκαηνο: Πνιηηηθή Οηθνλνκία 

Γηδαθηηθέο κνλάδεο ECTS: 2,5 

Καηεγνξία καζήκαηνο: Γεληθήο Δπηινγήο 

Ώξεο δηδαζθαιίαο /εβδνκάδα: Θεσξία : 2, Φξνληηζηήξην: 1 

Γηδάζθνπζα: Αλησλνπνχινπ Λίια 

ηόρνο καζήκαηνο: Ο ζθνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη δηπιφο : αθελφο λα 

εηζαγάγεη ηνπο θνηηεηέο/ηξηεο ζηα βαζηθά ξεχκαηα ηεο νηθνλνκηθήο ζθέςεο 
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θαη ζηα επηζηεκνινγηθά πξνβιήκαηα ηεο νηθνλνκηθήο επηζηήκεο, αθεηέξνπ 

λα ηνπο εμνηθεηψζεη κε κηα ελαιιαθηηθή πξνζέγγηζε ηεο νηθνλνκηθήο επηζ-

ηήκεο, ε νπνία ζέηεη ζην επίθεληξν ηε ζεσξία ηεο αμίαο – εξγαζία, ηηο νηθν-

λνκηθέο θξίζεηο θαη ηηο αληηθάζεηο ηεο νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο.  

 

Πεξηερόκελν καζήκαηνο: Ζ εηζαγσγηθή ελφηεηα εθθηλεί απφ ην επηζηε-

κνινγηθφ πξφβιεκα ηεο νηθνλνκηθήο επηζηήκεο ζην πιαίζην ηνπ νπνίνπ εμε-

ηάδεηαη ε έλλνηα ηεο αληηθεηκεληθφηεηαο, ν πξνβιεκαηηζκφο γχξσ απφ ηελ 

νπδεηεξφηεηα ηεο γλψζεο θαη νη ζχγρξνλεο θξηηηθέο ζηελ ππφζεζε ηνπ 

hommo economicus. ηελ ζπλέρεηα γίλεηαη ε παξνπζίαζε ησλ βαζηθψλ ξε-

πκάησλ ηεο νηθνλνκηθήο ζθέςεο γηα λα θαηαλνήζεη ην θνηηεηηθφ θνηλφ ηε 

δηακφξθσζε ηεο ζχγρξνλεο νηθνλνκηθήο επηζηήκεο κέζα απφ ηελ ηζηνξηθή 

ηεο πνξεία. Σν θχξην κέξνο ηνπ καζήκαηνο επηθεληξψλεηαη ζηελ καθξννη-

θνλνκηθή αλάιπζε θαη επεμεγεί ην θαηλφκελν ηεο δνκήο θαη ηεο κεγέζπλζεο 

ηεο νηθνλνκίαο ζην ζχλνιφ ηεο, εθείλν ησλ κηζζψλ θαη ησλ θεξδψλ ζην ζχ-

λνιφ ηνπο, θαζψο θαη ην θαηλφκελν ησλ ηηκψλ γεληθά. Απηή ε καθξννηθνλν-

κηθή πξνζέγγηζε ζπκπιεξψλεηαη απφ πνιιέο κηθξννηθνλνκηθέο επηζεκάλζε-

ηο. πγθεθξηκέλα, γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο ηεο ζχγρξνλεο 

θαπηηαιηζηηθήο νηθνλνκίαο, ζηηο παξαδφζεηο ηνπ θπξίνπ απηνχ κέξνπο, αλα-

ιχνληαη: ε εξγαζηαθή ζεσξία ηεο αμίαο σο ζεκέιην ησλ ηηκψλ θαη ησλ εηζν-

δεκάησλ θαη ε επηπιένλ αμία σο βάζε ηνπ θέξδνπο θαη ηεο ζπζζψξεπζεο, νη 

ζεκειηψδεηο νηθνλνκηθέο αξρέο (πνζνζηφ ππεξαμίαο, νξγαληθή ζχλζεζε ηνπ 

θεθαιαίνπ, πνζνζηφ θέξδνπο), ν αληαγσληζκφο, νη ζεκειηψδεηο ηάζεηο θαη 

θξίζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο. Οη παξαδφζεηο νινθιεξψλνληαη κε ζπδήηεζε γηα 

επίθαηξα πξνβιήκαηα. 

 

Σξόπνο δηδαζθαιίαο: Γηαιέμεηο, θξνληηζηήξηα. Οη παξαδφζεηο ηνπ κα-

ζήκαηνο γίλνληαη κε ηηο ηερληθέο ηεο ελεξγήο θαη ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο πνπ 

δίλεη επθαηξίεο ζηνπο θνηηεηέο γηα νπζηαζηηθή ζπδήηεζε θαη βαζηά ζθέςε 

πάλσ ζηελ χιε ηεο Πνιηηηθήο Οηθνλνκίαο.    

 

Σξόπνη αμηνιόγεζεο ηεο επίδνζεο ηωλ θνηηεηώλ: Δμέηαζε γξαπηή ζην 

ηέινο ηνπ εμακήλνπ, πξφνδνο (ελδηάκεζε εμέηαζε), θαη‟ νίθνλ εξγαζία, 

πξνθνξηθή παξνπζίαζε εξγαζίαο (επηιεθηηθά).   

 

Βηβιηνγξαθία:  

1. Gouverneur J., “Αλαθαιχπηνληαο ηελ Οηθνλνκία”, έθδ. Σππσζήησ, 

Αζήλα 1999.  
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2. Βαξνπθάθεο Γ., “Πνιηηηθή Οηθνλνκία", έθδ. Gutenberg, Αζήλα 2007.  

 

Κσδηθφο καζήκαηνο: 03ΓΔ11 

Σίηινο καζήκαηνο: Οηθνλνκηθή ησλ Γηαθξίζεσλ 

Γηδαθηηθέο κνλάδεο ECTS: 2,5 

Καηεγνξία καζήκαηνο: Γεληθήο Δπηινγήο 

Ώξεο δηδαζθαιίαο /εβδνκάδα: Θεσξία: 2  

Γηδάζθνπζα: Παπιίδνπ Νέιιε-Διέλε 

 

ηόρνο καζήκαηνο: Ζ εμέηαζε ηνπ πνιπδηάζηαηνπ θαηλνκέλνπ ησλ δη-

αθξίζεσλ απφ ηε ζθνπηά ηεο νηθνλνκηθήο επηζηήκεο κε ηδηαίηεξε έκθαζε 

ζηηο δηαθξίζεηο θχινπ, ζηηο αηηίεο πνπ ηηο πξνθαινχλ θαη ζηηο επηπηψζεηο 

πνπ έρνπλ ζηηο γπλαίθεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο. 

 

Πεξηερόκελν καζήκαηνο: Δλλνηνινγηθφο πξνζδηνξηζκφο ησλ δηαθξίζε-

σλ. Aηηίεο γηα ηελ χπαξμε δηαθξίζεσλ. Μεραληζκνί παξαγσγήο θαη αλαπα-

ξαγσγήο ησλ δηαθξίζεσλ. Γηάθνξεο κνξθέο δηαθξίζεσλ. Δπηπηψζεηο δηαθξί-

ζεσλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο: επαγγεικαηηθέο θαη κηζζνινγηθέο δηαθξίζεηο. 

Μέηξεζε ησλ δηαθξίζεσλ ζην πιαίζην ηεο νηθνλνκηθήο ησλ δηαθξίζεσλ. 

Δκπεηξηθή αλάιπζε ησλ δηαθξίζεσλ: εμέηαζε ηεο αληζφηεηαο ηφζν ζε καθ-

ξν- φζν θαη ζε κηθξννηθνλνκηθφ επίπεδν ηεο ειιεληθήο αιιά θαη ηεο δηε-

ζλνχο αγνξάο εξγαζίαο. Αλάιπζε ησλ πην ζεκαληηθψλ ζεσξηψλ ησλ δηαθξί-

ζεσλ. Θεζκηθφ πιαίζην θαη πνιηηηθέο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ δηαθξίζεσλ 

ζε βάξνο ησλ γπλαηθψλ θαη ηελ επίηεπμε ηεο ηζφηεηαο ζηελ αγνξά εξγαζίαο. 

 

Σξόπνο δηδαζθαιίαο: Παξαδφζεηο – πδεηήζεηο, παξνπζηάζεηο Power-

Point, Μειέηε πεξηπηψζεσλ – Αζθήζεηο.  

 

Σξόπνη αμηνιόγεζεο ηεο επίδνζεο ηωλ θνηηεηώλ: Δμέηαζε γξαπηή ζην 

ηέινο ηνπ εμακήλνπ, Δξγαζία νκαδηθή +Πξνθνξηθή Παξνπζίαζε, Δξγαζία 

αηνκηθή + Πξνθνξηθή παξνπζίαζε.  

 

Βηβιηνγξαθία:  

1α. Ληάπε Μήια Η., “Οη Αληζφηεηεο κεηαμχ ησλ Φχισλ ζηελ Αγνξά Δξ-

γαζίαο: Πξφζθαηεο εμειίμεηο”, έθδ. Η. ηδέξεο, Αζήλα 2010. 

1β. Παπιίδνπ Ν. Δ., εκεηψζεηο αλαξηεκέλεο ζην Blackboard. 
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Γ΄ ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤΓΧΝ 

 

Κσδηθφο καζήκαηνο: 03ΤΓ01 

Σίηινο καζήκαηνο: Μαθξννηθνλνκηθή Η 

Γηδαθηηθέο κνλάδεο ECTS: 5 

Καηεγνξία καζήκαηνο: Τπνρξεσηηθφ 

Ώξεο δηδαζθαιίαο /εβδνκάδα: Θεσξία : 4 

Γηδάζθσλ: ηδεξφπνπινο Μσυζήο. 

 

ηόρνο καζήκαηνο: ηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε καθξννηθνλνκηθή 

αλάιπζε θαη ε εμαγσγή πξνηάζεσλ νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο νη νπνίεο ζα είλαη 

ζεκειησκέλεο κε ηελ ρξήζε καθξννηθνλνκηθψλ ππνδεηγκάησλ ηφζν θιεηζ-

ηήο φζν θαη αλνηθηήο νηθνλνκίαο. 

 

Πεξηερόκελν: Οη παξαδφζεηο ηνπ καζήκαηνο πεξηέρνπλ ηξία κέξε: ην 

πξψην κέξνο παξνπζηάδεηαη ην ζεσξεηηθφ πιαίζην ηεο καθξννηθνλνκηθήο 

αλάιπζεο, ε θιαζηθή καθξννηθνλνκηθή ηζνξξνπία θαη ε Κευλζηαλή καθξνν-

ηθνλνκηθή ηζνξξνπία. ην δεχηεξν κέξνο παξνπζηάδεηαη ν ξφινο ηνπ ρξήκα-

ηνο θαη ησλ ηίηισλ ζηε καθξννηθνλνκηθή ηζνξξνπία, ην ππφδεηγκα IS-LM 

ζε θιεηζηή θαη ζε αλνηθηή νηθνλνκία. ην ηξίην κέξνο παξνπζηάδεηαη ε απν-

ηειεζκαηηθφηεηα ηεο καθξννηθνλνκηθήο πνιηηηθήο κε βάζε ην ππφδεηγκα 

ζπλνιηθήο δήηεζεο – πξνζθνξάο (AD – AS), ν πιεζσξηζκφο, θαη ε νηθνλν-

κηθή πνιηηηθή αλεξγία (θακπχιε Phillips) θαη ηέινο ν ξφινο ησλ πξνζδνθη-

ψλ (αλαπξνζαξκνδφκελσλ θαη νξζνινγηθψλ) ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο 

καθξννηθνλνκηθήο πνιηηηθήο.  

 

Σξόπνο δηδαζθαιίαο: Γηαιέμεηο, θξνληηζηήξηα.    

 

Σξόπνη αμηνιόγεζεο ηεο επίδνζεο ηωλ θνηηεηώλ: Δμέηαζε γξαπηή ζην 

ηέινο ηνπ εμακήλνπ, θαη‟ νίθνλ εξγαζία.    

 

Βηβιηνγξαθία: 

1. ηδεξφπνπινο Μ., “Μαθξννηθνλνκηθή Αλάιπζε: Θεσξία, Αζθήζεηο, 

Δθαξκνγέο”, έθδ. Επγφο, Θεζζαινλίθε 2008.   

2. Burda M., Wyplosz C., “Δπξσπατθή Οηθνλνκηθή - Δληαίν”, έθδ. Gu-

tenberg, Αζήλα 2010.  
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3. Blanchard O., “Μαθξννηθνλνκηθή”, έθδ. Δπίθεληξν, Θεζζαινλίθε 

2006.   

 

Κσδηθφο καζήκαηνο: 03ΤΓ03 

Σίηινο καζήκαηνο: Οηθνλνκεηξία ΗΗ 

Γηδαθηηθέο κνλάδεο ECTS: 5 

Καηεγνξία καζήκαηνο: Τπνρξεσηηθφ 

Ώξεο δηδαζθαιίαο /εβδνκάδα: Θεσξία : 4, Φξνληηζηήξην: 2 

Γηδάζθνληεο: Καηξαθπιίδεο Κψζηαο, Δηδηθφο Δπηζηήκνλαο Π.Γ. 407 

 

ηόρνο καζήκαηνο: Ο θχξηνο ζηφρνο ηνπ καζήκαηνο επηθεληξψλεηαη 

ζηελ θαηαλφεζε θαη αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ δεκηνπξγνχληαη 

ζηηο ζπλήζεηο πεξηπηψζεηο κε πξαγκαηηθά δεδνκέλα. Παξάιιεια επηρεηξεί-

ηαη ε εμνηθείσζε κε ηα ππνδείγκαηα αιιειεμαξηεκέλσλ εμηζψζεσλ θαη ε 

επηζήκαλζε ηεο ρξεζηκφηεηάο ηνπο ζηελ θαηάξηηζε ππνδεηγκάησλ ζε κάθξν 

επίπεδν. Σέινο δεκηνπξγνχληαη νη πξνυπνζέζεηο, γηα ηελ θαηαλφεζε εηδηθψλ 

ειέγρσλ θαη ηε δεκηνπξγία εηδηθήο κνξθήο ππνδεηγκάησλ δηφξζσζεο ιαζψλ. 

 

Πεξηερόκελν καζήκαηνο: Δηδηθέο κέζνδνη εθηίκεζεο. Ζ κέζνδνο ησλ 

ειαρίζησλ ηεηξαγψλσλ κε πεξηνξηζκνχο θαη ε κέζνδνο ηνπ θίιηξνπ. Παξα-

βίαζε ησλ βαζηθψλ ππνζέζεσλ. Με γξακκηθά ππνδείγκαηα. Πνιπζπγγξακ-

κηθφηεηα: Σξφπνη δηαπίζησζεο θαη αληηκεηψπηζε. Δηεξνζθεδαζηηθφηεηα: 

Κξηηήξηα γηα ηε δηαπίζησζή ηεο. Απηνζπζρέηηζε: Διεγρνη γηα ηελ χπαξμε 

απηνζπζρέηηζεο πξψηνπ βαζκνχ θαη ηξφπνη αληηκεηψπηζεο. Διεγρνη γηα εη-

δηθέο πεξηπηψζεηο. Ο έιεγρνο ηνπ Wallis, ησλ Breusch-Godfrey θαη ν έιεγ-

ρνο γηα ARCH. ηνραζηηθέο εξκελεπηηθέο κεηαβιεηέο. Ζ κέζνδνο ησλ βνε-

ζεηηθψλ κεηαβιεηψλ. Τπνδείγκαηα θαηαλεκνκέλσλ ρξνληθψλ πζηεξήζεσλ. 

πλδπαζκφο πνιιψλ γξακκηθψλ παιηλδξνκήζεσλ. Ζ κέζνδνο SUR. πζηή-

καηα αιιειεμαξηεκέλσλ γξακκηθψλ εμηζψζεσλ. Ζ ηαπηνπνίεζε ζπζηεκά-

ησλ. Ζ κέζνδνο ησλ ειαρίζησλ ηεηξαγψλσλ ζε δχν ζηάδηα. Ζ εθαξκνγή ηεο 

κεζφδνπ ησλ ειαρίζησλ ηεηξαγψλσλ, θάησ απφ νξηζκέλνπο πεξηνξηζκνχο. Ζ 

κέζνδνο ησλ ειαρίζησλ ηεηξαγψλσλ ζε ηξία ζηάδηα θαη ε κέζνδνο ηεο κέ-

γηζηεο πηζαλφηεηαο. Γεληθά πεξί δπλακηθψλ ζπζηεκάησλ. Βαζηθέο αξρέο ηνπ 

αξίζηνπ ειέγρνπ θαη εθαξκνγέο ηνπ γηα νηθνλνκηθφ πξνγξακκαηηζκφ. Διεγ-

ρνη ζηαζηκφηεηαο. Σν ζέκα ηεο κνλαδηαίαο ξίδαο. Διεγρνη ησλ Dickey-Fuller 

θαη ησλ Phillips-Peron. πλνινθιήξσζε θαη ζρεηηθνί έιεγρνη. Τπνδείγκαηα 

δηφξζσζεο ιαζψλ. Αηηηφηεηα θαηά Granger. Τπνδείγκαηα απηνπαιίλδξνκσλ 
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δηαλπζκάησλ (VAR). Τπνινγηζκφο ησλ δηαλπζκάησλ ζπλνινθιήξσζεο κε 

ηε κέζνδν ηεο κέγηζηεο πηζαλνθάλεηαο. Παξνπζίαζε εμεηδηθεπκέλσλ ζεκά-

ησλ Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ. 

 

Σξόπνο δηδαζθαιίαο:Γηαιέμεηο, εξγαζηήξηα.    

 

Σξόπνη αμηνιόγεζεο ηεο επίδνζεο ηωλ θνηηεηώλ: Δμέηαζε γξαπηή ζην 

ηέινο ηνπ εμακήλνπ, θαη‟ νίθνλ εξγαζία, εξγαζηήξην ή πξαθηηθέο αζθήζεηο.  

 

Βηβιηνγξαθία:  

1. Καηξαθπιίδεο Κ., Σακπάθεο Ν., “Δηζαγσγή ζηελ Οηθνλνκεηξία - 

Αζθήζεηο”, έθδ. Επγφο, Θεζζαινλίθε 2011. 

2. Γεκέιε ., “χγρξνλεο Μέζνδνη Αλάιπζεο Υξνλνινγηθψλ εηξψλ”, 

έθδ. Κξηηηθή, Αζήλα 2003.  

 

Κσδηθφο καζήκαηνο: 03ΤΓ04  

Σίηινο καζήκαηνο: Δθαξκνζκέλε Οηθνλνκηθή 

Γηδαθηηθέο κνλάδεο ECTS: 5 

Καηεγνξία καζήκαηνο: Τπνρξεσηηθφ 

Ώξεο δηδαζθαιίαο /εβδνκάδα: Θεσξία : 4 

Γηδάζθσλ: Μάξδαο Γεκήηξεο 

 

ηόρνο καζήκαηνο: ηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε ζχλδεζε ηεο ζεσξίαο 

πνπ έρεη δηδαρζεί ζε πξνεγνχκελα εμάκελα κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα. Με ηνλ 

ηξφπν απηφ γίλεηαη θαηαλνεηφ ην πψο ε ζεσξία απνηειεί ηε βάζε γηα ηελ 

άζθεζεο πνιηηηθήο ηφζν ζε επίπεδν επηρείξεζεο φζν θαη ζε επίπεδν θξάην-

πο. 

 

Πεξηερόκελν καζήκαηνο: Καηά ηηο παξαδφζεηο ηνπ καζήκαηνο ηεο ε-

θαξκνζκέλεο νηθνλνκηθήο αλαιχνληαη: ε ζχλδεζε ηεο νηθνλνκηθήο επηζηή-

κεο κε ηε ζηξαηεγηθή ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ νξγαληζκψλ, γίλεηαη ε α-

λαγλψξηζε εθείλσλ ησλ παξαγφλησλ πνπ είλαη απαξαίηεηνη γηα ηελ νηθνλν-

κηθή αλάπηπμε κηαο επηρείξεζεο θαη κηαο πεξηνρήο, αλαπηχζζνληαη νη πνιη-

ηηθέο - φπσο ε βηνκεραληθή πνιηηηθή, ε πνιηηηθή ηνπ αληαγσληζκνχ, ε εκπν-

ξηθή πνιηηηθή θ.ά - πνπ πξέπεη λα αθνινπζήζνπλ νη επηρεηξήζεηο θαη ην θξά-

ηνο γηα ηε βειηίσζε ηνπ νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ηέινο εμεηάδνληαη 

νη επηπηψζεηο ηνπ αλνίγκαηνο ησλ αγνξψλ ζηηο επηρεηξήζεηο. Γηα ην ζθνπφ 
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απηφ γίλεηαη κηα ελδειερήο παξνπζίαζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο παγθνζκηνπνί-

εζεο ηεο παξαγσγήο, ηεο αγνξάο, ηνπ θεθαιαίνπ θαη ηεο εξγαζίαο κέζα απφ 

ηνπο πνιπκεξείο γχξνπο ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ θαη αλαιπηηθφηεξα κέζα 

απφ ηνπο Γχξνπο: ηνπ Νηίινλ, ηνπ Κέλλεληπ, ηνπ Σφθπν, ηεο Οπξγνπγνπάεο, 

θαη ηεο Nηφρα. 

 

Σξόπνο δηδαζθαιίαο: Γηαιέμεηο.    

 

Σξόπνη αμηνιόγεζεο ηεο επίδνζεο ηωλ θνηηεηώλ: Δμέηαζε γξαπηή ζην 

ηέινο ηνπ εμακήλνπ, πξφνδνο (ελδηάκεζε εμέηαζε). 

Βηβιηνγξαθία:  

1. Μάξδαο Γ., “Γηεζλείο Οηθνλνκηθέο ρέζεηο”, έθδ. Επγφο, Θεζζαινλί-

θε 2006. 

2. Καξαληψλεο Ζ., “Γηεζλείο Οηθνλνκηθέο ρέζεηο”, η. Α΄, έθδ. Αθνί 

Κπξηαθίδε, Θεζζαινλίθε 2005.  

 

Κσδηθφο καζήκαηνο: 03ΤΓ05 

Σίηινο καζήκαηνο: Δηζαγσγή ζην Μάξθεηηλγθ 

Γηδαθηηθέο κνλάδεο ECTS: 5 

Καηεγνξία καζήκαηνο: Τπνρξεσηηθφ 

Ώξεο δηδαζθαιίαο /εβδνκάδα: Θεσξία : 4  

Γηδάζθνπζα: Πιαθνγηαλλάθε Μαξία Δκκαλνπέιια  

Ηζηνζειίδα καζήκαηνο : https://blackboard.lib.auth.gr/ 

 

ηόρνο καζήκαηνο: Ο αληηθεηκεληθφο ζηφρνο ηνπ καζήκαηνο Δηζαγσγή 

ζην Μάξθεηηλγθ είλαη λα παξνπζηάζεη ζηνπο θνηηεηέο ηηο βαζηθέο αξρέο ηνπ 

κάξθεηηλγθ, ηνπ θαηαλαισηηζκνχ θαζψο θαη ηα ζπζηαηηθά ζηνηρεία ηνπ κίγ-

καηνο κάξθεηηλγθ. 

 

Πεξηερόκελν: ηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο Δηζαγσγή ζην Μάξθεηηλγθ 

εμεηάδνληαη νη βαζηθέο αξρέο θαη ε θηινζνθία ηνπ κάξθεηηλγθ, ε αγνξά θαη 

ην πεξηβάιινλ ηεο, ν θαηαλαισηηζκφο, ε αγνξαζηηθή ζπκπεξηθνξά, θαη ε 

ηκεκαηνπνίεζε ηεο αγνξάο. Δπίζεο, εμεηάδεηαη ιεπηνκεξεηαθά ην κίγκα 

κάξθεηηλγθ ηεο επηρείξεζεο πνπ απνηειείηαη απφ ην πξντφλ (ζεκαηνπνίεζε 

θαη ζπζθεπαζία), ηελ ηηκνιφγεζε, ηελ επηθνηλσλία θαη ηα θαλάιηα δηαλν-
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κήο. Δπίζεο, επηρεηξείηαη ε αλάιπζε ηεο έλλνηαο θαη εθαξκνγήο ηνπ κάξθε-

ηηλγθ ζε κε-θεξδνζθνπηθνχο νξγαληζκνχο θαη πξνζεγγίδνληαη νη εζηθνί 

πξνβιεκαηηζκνί ζηελ εθαξκνγή ηνπ κάξθεηηλγθ. 

 

Σξόπνο δηδαζθαιίαο : Γηαιέμεηο, θξνληηζηήξηα, ρξήζε κειεηψλ πεξηπ-

ηψζεσλ, αθαδεκατθήο επηζηεκνληθήο αξζξνγξαθίαο θαη άξζξσλ ηνπ εκεξή-

ζηνπ ηχπνπ. Δπίζεο, ζηα πιαίζηα ησλ δηαιέμεσλ πξαγκαηνπνηνχληαη παξνπ-

ζηάζεηο κέζα ζηελ ηάμε θαη αζθήζεηο αλάπηπμεο επηρεηξεκαηνινγίαο (role 

playing). 

 

Σξόπνη αμηνιόγεζεο ηεο επίδνζεο ηωλ θνηηεηώλ: Δμέηαζε γξαπηή ζην 

ηέινο ηνπ εμακήλνπ, θαη‟ νίθνλ εξγαζία, πξνθνξηθή παξνπζίαζε εξγαζίαο. 

 

Βηβιηνγξαθία:  

1. Armstrong G., Kotler P., “Δηζαγσγή ζην Μάξθεηηλγθ”, έθδ. Δπίθελ-

ηξν, Θεζζαινλίθε 2009. 

2. Σζαθιάγθαλνο Α., “Βαζηθέο Αξρέο ηνπ Μάξθεηηλγθ”, έθδ. Αθνί Κπ-

ξηαθίδε, Θεζζαινλίθε 2007.  

 

 

Κσδηθφο καζήκαηνο: 03YΓ06 

Σίηινο καζήκαηνο: Δηζαγσγή ζηελ Οηθνλνκηθή ηεο Αλάπηπμεο  

Γηδαθηηθέο κνλάδεο ECTS: 5 

Καηεγνξία καζήκαηνο: Τπνρξεσηηθφ 

Ώξεο δηδαζθαιίαο /εβδνκάδα: Θεσξία : 4  

Γηδάζθνπζα: Παπιίδνπ Νέιιε - Διέλε 

 

ηόρνο καζήκαηνο: ηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε εμνηθείσζε ησλ θνη-

ηεηψλ/ηξηψλ κε ηηο βαζηθέο έλλνηεο θαη εξγαιεία ησλ νηθνλνκηθψλ ηεο αλάπ-

ηπμεο. 

 

Πεξηερόκελν:     

 Έλλνηα, πεξηερφκελν, ζθνπφο θαη κέηξεζε ηεο αλάπηπμεο.  

 Σν αλαπηπμηαθφ ράζκα θαη ε κέηξεζε ηεο θηψρεηαο.  

 Γηάθξηζε ησλ ρσξψλ ζε αλαπηπγκέλεο θαη ιηγφηεξν αλαπηπγκέλεο.  

 Σα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ππαλάπηπμεο θαη ησλ δηαξζξσηηθψλ αιιαγψλ.  

 Παξάγνληεο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ αλαπηπμηαθή δηαδηθαζία.  
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o Γε θαη αγξνηηθφο ηνκέαο.  

o Κεθάιαην θαη ηερλνινγηθή πξφνδνο.  

o Αλζξψπηλνη πφξνη.  

 Δκπφδηα ζηελ αλάπηπμε ησλ ιηγφηεξν αλαπηπγκέλσλ ρσξψλ.  

 Μειέηε πεξηπηψζεσλ ιηγφηεξν αλαπηπγκέλσλ ρσξψλ. 

 

Σξόπνο δηδαζθαιίαο: Παξαδφζεηο – πδεηήζεηο, Παξνπζηάζεηο Power-

Point, Μειέηε πεξηπηψζεσλ.  

 

Σξόπνη αμηνιόγεζεο ηεο επίδνζεο ηωλ θνηηεηώλ: Δμέηαζε γξαπηή ζην 

ηέινο ηνπ εμακήλνπ, Δξγαζία νκαδηθή + Πξνθνξηθή παξνπζίαζε, Δξγαζία 

αηνκηθή + Πξνθνξηθή παξνπζίαζε.  

 

Βηβιηνγξαθία:  

1. Gillis, Perkins, Roemer, Snodgrass, “Οηθνλνκηθή ηεο Αλάπηπμεο”, 

έθδ. Σππσζήησ, Αζήλα 2011.  

1. Thirlwall A.P., “Μεγέζπλζε θαη Αλάπηπμε”, η. Η΄, έθδ. Παπαδήζε, 

Aζήλα 2001. 

 

Κσδηθφο καζήκαηνο: 03ΤΓ02 

Σίηινο καζήκαηνο: Δζληθή Λνγηζηηθή θαη Οηθνλνκηθή Αλάιπζε   

Γηδαθηηθέο κνλάδεο ECTS: 5 

Καηεγνξία καζήκαηνο: Τπνρξεσηηθφ 

Ώξεο δηδαζθαιίαο /εβδνκάδα: Θεσξία : 4 

Γηδάζθνληεο: ηδεξφπνπινο Μσυζήο, Σζαιίθε Πεξζεθφλε 

 

ηόρνο καζήκαηνο: ηφρνο ηνπ καζήκαηνο απηνχ είλαη λα γλσξίζεη 

ζηνλ θνηηεηή/ηξηα φιεο ηηο έλλνηεο ησλ καθξννηθνλνκηθψλ κεγεζψλ, νη ν-

πνίεο απνηεινχλ ηελ βάζε γηα ηελ θαηαλφεζε φισλ ησλ καζεκάησλ, ηα 

νπνία αλαθέξνληαη ζηελ γεληθφηεξε νηθνλνκηθή ζεσξία θαη πνιηηηθή (φπσο: 

ηεο ζεσξίαο εηζξνψλ-εθξνψλ, ηεο ζεσξίαο ηνπ εζληθνχ εηζνδήκαηνο, ηεο 

ζεσξίαο ηεο παξαγσγήο, ηεο ζεσξίαο ηεο θαηαλάισζεο, ηεο ζεσξίαο ησλ 

ηηκψλ, ηεο ζεσξίαο ησλ δηεζλψλ νηθνλνκηθψλ ζρέζεσλ, ηεο ζεσξίαο νηθνλν-

κηθήο κεγέζπλζεο θαη αλάπηπμεο ). 

 

Πεξηερόκελν καζήκαηνο: Αλαιχνληαη νη ζηνηρεηψδεηο έλλνηεο ηνπ ζεσ-

ξεηηθνχ πιαηζίνπ ηεο Μαθξννηθνλνκηθήο Λνγηζηηθήο (αξρηηεθηνληθή ηνπ 
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νηθνλνκηθνχ θπθιψκαηνο, ινγηζηηθνί θαλφλεο θαηαρψξεζεο θαη απνηίκεζεο 

ησλ κεγεζψλ, ζηνηρεία θαηαζθεπήο ελφο καθξννηθνλνκηθνχ ππνδείγκαηνο), 

Οκαδνπνίεζε ησλ νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ θαη ζπλαιιαγψλ (νκαδνπνίεζε 

ησλ ζεζκηθψλ ηνκέσλ, ζπλαιιαγέο ζε αγαζά θαη ππεξεζίεο, δηαλεκεηηθέο 

ζπλαιιαγέο, ρξεκαηννηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο), Πίλαθαο εηζξνψλ – εθξνψλ 

(αξρηηεθηνληθή ηνπ πίλαθα εηζξνψλ-εθξνψλ, καθξννηθνλνκηθά δεδνκέλα 

πνπ απνξξένπλ απφ ηνλ πίλαθα εηζξνψλ – εθξνψλ, ν πίλαθαο εηζξνψλ – εθ-

ξνψλ ζαλ εξγαιείν πξφβιεςεο), Αλάιπζε ησλ καθξν-νηθνλνκηθψλ ινγα-

ξηαζκψλ θαη επηδφζεσλ (ε αιιεινπρία ησλ νηθνλνκηθψλ ινγαξηαζκψλ, ν 

πίλαθαο νινθιεξσκέλσλ νηθνλνκηθψλ ινγαξηαζκψλ, ν πίλαθαο ρξεκαηννη-

θνλνκηθψλ ινγαξηαζκψλ, ε αλάιπζε ησλ καθξννηθνλνκηθψλ επηδφζεσλ).  

 

Σξόπνο δηδαζθαιίαο: Γηαιέμεηο    

Σξόπνη αμηνιόγεζεο ηεο επίδνζεο ηωλ θνηηεηώλ: Δμέηαζε γξαπηή ζην 

ηέινο ηνπ εμακήλνπ, θαη‟ νίθνλ εξγαζία   

 

Βηβιηνγξαθία: 

1. ηδεξφπνπινο Μ., “Μαθξννηθνλνκηθή Λνγηζηηθή – Θεσξία θαη Δ-

θαξκνγέο”, έθδ. Επγφο, Θεζζαινλίθε 2008.  

2. Σζαιίθε Π., Σζνπιθίδεο Λ., “Γνθίκηα ηεο Πνιηηηθήο Οηθνλνκίαο”, 

έθδ. Α. Σδηφια, Θεζζαινλίθε 2012.  

 

Κσδηθφο καζήκαηνο: 03ΓΔ12 

Σίηινο καζήκαηνο: Οηθνλνκηθή ηνπ Πεξηβάιινληνο  

Γηδαθηηθέο κνλάδεο ECTS: 2,5 

Καηεγνξία καζήκαηνο: Γεληθήο Δπηινγήο 

Ώξεο δηδαζθαιίαο /εβδνκάδα: Θεσξία : 2  

Γηδάζθσλ: Κπξίηζεο Ησάλλεο 

Ηζηνζειίδα καζήκαηνο : 

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

 

ηόρνο καζήκαηνο: Ζ θαηαλφεζε ηεο αιιειεπίδξαζεο Οηθνλνκίαο θαη 

Φχζεο, κε ηε ρξήζε ησλ αλαιπηηθψλ εξγαιείσλ ηεο νηθνλνκηθήο ζεσξίαο.  

 

Πεξηερόκελν καζήκαηνο: Ζ αιιειεπίδξαζε ηνπ νηθνλνκηθνχ ζπζηήκα-

ηνο, ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ησλ θπζηθψλ πφξσλ. Θεσξεηηθέο βάζεηο ηεο 

http://blackboard.lib.auth.gr/webapps/portal/frameset.jsp
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Οηθνλνκηθήο ηνπ Πεξηβάιινληνο θαη ησλ Φπζηθψλ Πφξσλ. Ρχπαλζε ηνπ 

πεξηβάιινληνο, κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία. Φφξνη θαη επηδνηήζεηο γηα αληη-

ξχπαλζε (θαη απν-ξχπαλζε). Αλαλεψζηκνη θαη κε αλαλεψζηκνη θπζηθνί πφ-

ξνη. Άξηζηε ρξήζε ησλ κε αλαλεψζηκσλ πφξσλ. Οηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη 

εμάληιεζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ. Βηψζηκε πεξηβαιινληηθά νηθνλνκηθή αλάπ-

ηπμε. Ζ αλάιπζε θφζηνπο-νθέινπο ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ πεξη-

βάιινληνο. Υξήζε καζεκαηηθν-νηθνλνκηθψλ κνληέισλ ζηε κειέηε ηνπ πε-

ξηβάιινληνο θαη ησλ θπζηθψλ πφξσλ. 
 

Σξόπνο δηδαζθαιίαο: Γηαιέμεηο    

 

Σξόπνη αμηνιόγεζεο ηεο επίδνζεο ηωλ θνηηεηώλ: Δμέηαζε γξαπηή ζην 

ηέινο ηνπ εμακήλνπ, πξφνδνο (ελδηάκεζε εμέηαζε), θαη‟ νίθνλ εξγαζία.  
 

Βηβιηνγξαθία:  

1. Faucheux S., Noel J.F., “Οηθνλνκηθή ησλ Φπζηθψλ Πφξσλ θαη ηνπ 

Πεξηβάιινληνο”, έθδ. Gutenberg, Αζήλα 2007.  

2. Μπίζαο Κ., “Οηθνλνκηθή Πεξηβάιινληνο θαη Φπζηθψλ Πφξσλ”, έθδ. 

Δξεπλεηηθφ Παλεπηζηεκηαθφ Ηλζηηηνχην Αζηηθνχ Πεξηβάιινληνο θαη 

Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ, Αζήλα 2010. 

 

Κσδηθφο καζήκαηνο: 03ΓΔ13 

Σίηινο καζήκαηνο: Γίθαην Δπηρεηξήζεσλ 

Γηδαθηηθέο κνλάδεο ECTS: 2,5 

Καηεγνξία καζήκαηνο: Γεληθήο επηινγήο 

Ώξεο δηδαζθαιίαο /εβδνκάδα: Θεσξία : 2 

Γηδάζθσλ: Αλάζεζε απφ ηε Ννκηθή 

 

ηόρνο καζήκαηνο: Να εμνηθεησζεί ν θνηηεηήο/ηξηα κε ζηνηρεηψδεηο 

λνκηθέο έλλνηεο ησλ εηαηξηψλ, ησλ φξσλ εξγαζίαο θαη αζθάιεηαο. 

 

Πεξηερόκελν καζήκαηνο: 

• Μνξθέο δξάζεο ησλ επηρεηξήζεσλ: 

• Πξνζσπηθέο – Κεθαιαηνπρηθέο εηαηξίεο 

• Φνξνινγία επηρεηξήζεσλ 

 

Σξόπνο δηδαζθαιίαο: Γηαιέμεηο.    
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Σξφπνη αμηνιφγεζεο ηεο επίδνζεο ησλ θνηηεηψλ: Δμέηαζε γξαπηή ζην 

ηέινο ηνπ εμακήλνπ, εμέηαζε πξνθνξηθή ζην ηέινο ηνπ εμακήλνπ. 

 

Βηβιηνγξαθία: 

1. Παπαδξφζνπ – Αξραλησηάθε Π., “Δπηηνκή Γηθαίνπ Δκπνξηθψλ Δηαη-

ξηψλ”, έθδ. άθθνπιαο, Θεζζαινλίθε 2012. 

2. Μπάξκπαο N. , “Φνξνινγία Δηζνδήκαηνο”, έθδ. άθθνπιαο, 2011.  

 

Κσδηθφο καζήκαηνο: 03ΓΔ05 

Σίηινο καζήκαηνο: Γεσξγηθή Οηθνλνκηθή θαη Πνιηηηθή 

Γηδαθηηθέο κνλάδεο ECTS: 2,5 

Καηεγνξία καζήκαηνο: Γεληθήο Δπηινγήο  

Ώξεο δηδαζθαιίαο /εβδνκάδα: Θεσξία : 2 

Γηδάζθσλ: Φνπζέθεο Παλαγηψηεο 

 

ηόρνο καζήκαηνο: Ζ αλάιπζε ησλ πξνβιεκάησλ ηνπ γεσξγηθνχ ηνκέα 

θαη ησλ πνιηηηθψλ ηνπ εθαξκφδνληαη ζε απηφλ απφ ηε ζθνπηά ηεο Οηθνλνκη-

θήο Θεσξίαο. 

 

Πεξηερόκελν καζήκαηνο: Δηδηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ γεσξγηθνχ ηνκέα 

θαη νη επηπηψζεηο ηνπο ζηελ παξαγσγηθφηεηα θαη ην εηζφδεκα ησλ απαζρν-

ινχκελσλ. Δληαηηθφ θαη εθηαηηθφ φξην παξαγσγήο, έγγεηα πξφζνδνο θαη δη-

αθνξηθή έγγεηα πξφζνδνο. Γεσξγηθή Πνιηηηθή θαη θξηηήξηα αμηνιφγεζεο 

ηεο. Ζ Κνηλή Γεσξγηθή Πνιηηηθή ηεο Δπξσπατθήο Δλσζεο. Γηεζλέο Δκπφξην 

ησλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ. 

 

Σξόπνο δηδαζθαιίαο: Γηαιέμεηο.    

 

Σξόπνη αμηνιόγεζεο ηεο επίδνζεο ηωλ θνηηεηώλ: Δμέηαζε γξαπηή ζην 

ηέινο ηνπ εμακήλνπ, πξφνδνο (ελδηάκεζε εμέηαζε).   

 

Βηβιηνγξαθία:  

1. Ληαλφο Θ., Γακηαλφο Γ., Μέξγνο, Νηεκνχζεο Μ., Καηξαλίδεο ., 

“Αγξνηηθή Οηθνλνκηθή”, έθδ. Δ. . Μπέλνπ, Αζήλα 2009. 
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4. ΓΔΤΣΔΡΟ ΚΤΚΛΟ ΠΟΤΓΧΝ (Δ΄-Σ΄-Ε΄-Ζ΄ ΔΞΑΜΖΝΑ) 

4.1. ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟ: ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ 

Δ΄ ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤΓΧΝ 

 

Κσδηθφο καζήκαηνο: 03ΤΔ01 

 Σίηινο καζήκαηνο: Οηθνλνκηθή Αλάπηπμε & Μεγέζπλζε Η 

Γηδαθηηθέο κνλάδεο ECTS: 6 

Καηεγνξία καζήκαηνο: Τπνρξεσηηθφ 

Ώξεο δηδαζθαιίαο /εβδνκάδα: Θεσξία : 4 

Γηδάζθσλ: Εαξσηηάδεο Γξεγφξεο 

 

ηόρνο καζήκαηνο: Ζ εμέηαζε θαη θαηαλφεζε ησλ βαζηθψλ αηηηψλ π-

παλάπηπμεο, ησλ εκπνδίσλ αλάπηπμεο ησλ ιηγφηεξν αλαπηπγκέλσλ ρσξψλ 

θαη ηξφπσλ αληηκεηψπηζήο ηνπο φπσο πξνθχπηνπλ κέζα απφ ηηο δηάθνξεο 

ζεσξίεο ππαλάπηπμεο. 

 

Πεξηερόκελν καζήκαηνο: Έλλνηα θαη ραξαθηεξηζηηθά ππαλάπηπμεο. Δ-

πηζθφπεζε ησλ θπξηφηεξσλ ζεσξηψλ ππαλάπηπμεο, ησλ εξκελεηψλ ππαλάπ-

ηπμεο πνπ πξνζθέξνπλ θαη ησλ δπλαηνηήησλ δηεμφδνπ απφ απηήλ. Οηθνλν-

κηθέο θαη θνηλσληνινγηθέο ζεσξίεο ππαλάπηπμεο: ζεσξίεο νηθνλνκηθνχ δπ-

τζκνχ, εθζπγρξνληζηηθέο ζεσξίεο ππαλάπηπμεο. Θεσξίεο ηεο κεγάιεο ψζε-

ζεο, ηνπ θαχινπ θχθινπ, ηνπ εμσηεξηθνχ εκπνξίνπ. Ρηδνζπαζηηθέο ζεσξίεο 

αλάπηπμεο θαη ππαλάπηπμεο: νη θιαζηθέο ζεσξίεο ηνπ ηκπεξηαιηζκνχ, λεφηε-

ξεο ζεσξίεο ηκπεξηαιηζκνχ, ζεσξίεο ζηξνπθηνπξαιηζηηθνχ ηκπεξηαιηζκνχ. 

Νενκαξμηζηηθέο ζεσξίεο: ζεσξίεο εμάξηεζεο, άληζεο αληαιιαγήο, άληζεο 

αλάπηπμεο, ζεσξία ηνπ παγθφζκηνπ ζπζηήκαηνο. Παξνπζηάδνληαη ηα βαζηθά 

ραξαθηεξηζηηθά, νη πεξηνξηζκνί θαζψο θαη ε ζπκβνιή θάζε ζεσξίαο ζηε 

δηαδηθαζία αλάπηπμεο ησλ ρσξψλ. Δκπεηξίεο ππαλάπηπμεο: πεξηπηψζεηο κε-

ιέηεο ρσξψλ θαη ησλ ηδηαηηεξνηήησλ ηνπο.  

 

Σξόπνο δηδαζθαιίαο: Γηαιέμεηο    
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Σξόπνη αμηνιόγεζεο ηεο επίδνζεο ηωλ θνηηεηώλ: Δμέηαζε γξαπηή ζην 

ηέινο ηνπ εμακήλνπ, θαη‟ νίθνλ εξγαζία, πξνθνξηθή παξνπζίαζε εξγαζίαο  

 

 

Βηβιηνγξαθία:  

1. Γνπξάθεο Γ., Εαξσηηάδεο Γ., Καξακπειηάο Γ., Μαιθίδεο Θ., Ναμά-

θεο Υ., Υαηδεθσλζηαληίλνπ Γ., Υιέηζνο Μ., “Δλαιιαθηηθέο Πξνζεγγί-

ζεηο ηεο Αλάπηπμεο”, έθδ. . Παηάθεο, Αζήλα 2008. 

2. Gillis M., Perkins D., Roemer M., “Οηθνλνκηθή ηεο Αλάπηπμεο”, η. Η΄, 

έθδ. Γ. & Κ. Γαξδαλφο, Αζήλα 2000.  

 

Κσδηθφο καζήκαηνο: 03ΤΔ02 

Σίηινο καζήκαηνο: Πεξηθεξεηαθή Οηθνλνκηθή Αλάπηπμε Η 

Γηδαθηηθέο κνλάδεο ECTS: 6 

Καηεγνξία καζήκαηνο: Τπνρξεσηηθφ 

Ώξεο δηδαζθαιίαο /εβδνκάδα: Θεσξία: 2, Φξνληηζηήξην: 2 

Γηδάζθνπζα: Κσζηνπνχινπ ηέιια 

Ηζηνζειίδα καζήκαηνο: https://blackboard.lib.auth.gr 

 

ηόρνο καζήκαηνο: ηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε εηζαγσγή ησλ θνηηε-

ηψλ/ηξηψλ ζηηο βαζηθέο έλλνηεο θαη κεζφδνπο ηεο πεξηθεξεηαθήο αλάιπζεο, 

ε θαηαλφεζε ησλ αηηίσλ δεκηνπξγίαο θαη ησλ ιφγσλ αληηκεηψπηζεο ηνπ πε-

ξηθεξεηαθνχ πξνβιήκαηνο θαη ε εμνηθείσζε κε ηηο θχξηεο ζεσξίεο πεξηθεξε-

ηαθήο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο. 

 

Πεξηερόκελν καζήκαηνο: Βαζηθέο έλλνηεο θαη πεξηερφκελν ηεο πεξηθε-

ξεηαθήο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο. Ζ νηθνλνκηθή πεξηθέξεηα: έλλνηα, ραξαθ-

ηεξηζηηθά, ζρέζε κε ηνλ νηθνλνκηθφ ρψξν. πζηήκαηα ηαμηλφκεζεο ησλ πε-

ξηθεξεηψλ. Σαμηλφκεζε ηνπ Boudeville: νκνηνγελήο, πνιηθή, πεξηθέξεηα 

πξνγξακκαηηζκνχ. Σαμηλφκεζε βάζεη ηνπ βαζκνχ αλάπηπμεο. Μνξθέο, αί-

ηηα θαη ιφγνη αληηκεηψπηζεο ηνπ πεξηθεξεηαθνχ πξνβιήκαηνο. Οηθνλνκίεο 

ρσξηθήο ζπγθέληξσζεο. Γηάρπζε ησλ ηερλνινγηθψλ θαηλνηνκηψλ ζην ρψξν. 

Γηαπεξηθεξεηαθή θίλεζε θεθαιαίνπ, εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, δηαπεξηθεξεηαθφ 

εκπφξην. Θεσξίεο πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο: θιαζηθέο, λενθιαζηθέο, θευλ-

ζηαλέο, ζεσξία ηεο «ζσξεπηηθήο αηηηφηεηαο» ηνπ Myrdal, ζεσξία ησλ «πφ-

ισλ αλάπηπμεο» ηνπ Perroux. Βαζηθέο κέζνδνη θαη ηερληθέο πεξηθεξεηαθήο 

αλάιπζεο. πγθέληξσζε, αλάιπζε, ηαμηλφκεζε πεξηθεξεηαθψλ δεδνκέλσλ. 
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Μέζνδνη νξηνζέηεζεο νκνηνγελψλ, πνιηθψλ θαη πεξηθεξεηψλ πξνγξακκα-

ηηζκνχ. Μέηξεζε πεξηθεξεηαθψλ αληζνηήησλ. πληειεζηέο ζπκκεηνρήο, 

εγθαηάζηαζεο, πεξηθεξεηαθήο εηδίθεπζεο. Μέζνδνο εηζξνψλ-εθξνψλ, πεξη-

θεξεηαθφο πνιιαπιαζηαζηήο. Αλάιπζε απφθιηζεο-ζπκκεηνρήο. Αλάιπζε 

Πιενλεθηεκάησλ, Αδπλακηψλ, Δπθαηξηψλ θαη Απεηιψλ (S.W.O.T. Analysis).  

 

Σξόπνο δηδαζθαιίαο: Γηαιέμεηο, θξνληηζηήξηα    

 

Σξόπνη αμηνιόγεζεο ηεο επίδνζεο ηωλ θνηηεηώλ: Δμέηαζε γξαπηή ζην 

ηέινο ηνπ εμακήλνπ, πξφνδνο (ελδηάκεζε εμέηαζε), θαη‟ νίθνλ εξγαζία, 

πξνθνξηθή παξνπζίαζε εξγαζίαο  

 

Βηβιηνγξαθία:  

1. Πνιχδνο ., “Πεξηθεξεηαθή Αλάπηπμε”, έθδ. Κξηηηθή, Αζήλα 2011. 

2. Παπαδαζθαιφπνπινο Αζ., “Πξφηππα θαη Πνιηηηθέο Πεξηθεξεηαθήο 

Αλάπηπμεο”, έθδ. Γηφληθνο, Αζήλα 2009. 

 

 
Κσδηθφο καζήκαηνο: 03ΤΔ03  

Σίηινο καζήκαηνο: Γεκφζηα Οηθνλνκηθή  

Γηδαθηηθέο κνλάδεο ECTS: 6 

Καηεγνξία καζήκαηνο: Τπνρξεσηηθφ 

Ώξεο δηδαζθαιίαο /εβδνκάδα: Θεσξία : 4 

Γηδάζθνληεο: Μάξδαο Γεκήηξεο, Παιαηνιφγνπ νπδάλα - Μαξία 

 

ηόρνο καζήκαηνο: Βαζηθφο ζηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη λα θαηαλνή-

ζνπλ νη θνηηεηέο ηνπο κεραληζκνχο παξέκβαζεο ηνπ θξάηνπο, ζε κηα νηθν-

λνκία ηεο αγνξάο, κέζσ ησλ θφξσλ θαη ησλ δεκνζίσλ δαπαλψλ θαη ε παξν-

πζίαζε ησλ επηπηψζεσλ ηνπο ζηε ζηξαηεγηθή ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ζηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ ησλ λνηθνθπξηψλ. Ζ παξνπζίαζε ησλ κεραληζκψλ ιεηην-

πξγίαο ησλ πξνκεζεηψλ ηνπ Γεκνζίνπ. Παξνρή γλψζεσλ ρξήζηκσλ γηα κει-

ινληηθή απαζρφιεζε ηφζν ζηνλ ηδησηηθφ φζν θαη ζην δεκφζην ηνκέα. Σα 

Γεκφζηα Οηθνλνκηθά απνηεινχλ θχξην κάζεκα ζηηο εμεηάζεηο ηνπ ΑΔΠ.  

 

Πεξηερόκελν καζήκαηνο: Ο ξφινο θαη ηα κέζα παξέκβαζεο ησλ δεκν-

ζίσλ θνξέσλ - Γηαθξίζεηο ησλ δεκνζίσλ αγαζψλ - Κξαηηθφο πξνυπνινγηζ-

κφο - Οη δπλαηφηεηεο ηεο παξέκβαζεο ησλ θπβεξλήζεσλ ησλ θξαηψλ-κειψλ 

ηεο ΔΔ ζην πιαίζην ηεο δεκνζηνλνκηθήο ηνπο πνιηηηθήο - Γεκφζηνο δαλεηζ-
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κφο θαη ρξένο - Αμηνιφγεζε θαη επηινγή ησλ δεκνζίσλ δαπαλψλ – Γεκφζηνη 

νξγαληζκνί – Πξφγξακκα Γεκνζίσλ επελδχζεσλ θαη πξνκήζεηεο ηνπ Γεκν-

ζίνπ - Μεραληζκνί ιεηηνπξγίαο ησλ πξνκεζεηψλ ηνπ Γεκνζίνπ ζηελ ΔΔ.  

Γεκφζηα επηινγή θαη δηαδηθαζίεο ςεθνθνξίαο. Δμσηεξηθέο νηθνλνκίεο. 

Φνξνινγία θαη νηθνλνκηθή απνηειεζκαηηθφηεηα. Δπίπησζε ησλ θφξσλ. Φν-

ξνινγία θαη θνηλσληθή δηθαηνζχλε. 

 

Σξόπνο δηδαζθαιίαο: Γηαιέμεηο.    

 

Σξόπνη αμηνιόγεζεο ηεο επίδνζεο ηωλ θνηηεηώλ: Δμέηαζε γξαπηή ζην 

ηέινο ηνπ εμακήλνπ, πξφνδνο (ελδηάκεζε εμέηαζε), θαη‟ νίθνλ εξγαζία.  

 

Βηβιηνγξαθία:  

1. Rosen H., Gayer T., Ράπαλνο Β., Καπιάλνγινπ Γ., “Γεκφζηα Οηθν-

λνκηθή”, έθδ. Κξηηηθή, Αζήλα 2011.  

2. Stiglitz J., “Οηθνλνκηθή ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα”, έθδ. Κξηηηθή, Αζήλα 

1992.  

 

 

Κσδηθφο καζήκαηνο: 03YE05 

Σίηινο καζήκαηνο: Μαθξνηθνλνκηθή ΗΗ 

Γηδαθηηθέο κνλάδεο ECTS: 6 

Καηεγνξία καζήκαηνο: Τπνρξεσηηθφ  

Ώξεο δηδαζθαιίαο /εβδνκάδα: Θεσξία : 4  

Γηδάζθσλ: Βαξζαθέιεο Νίθνο 

 

ηόρνο καζήκαηνο: Ζ παξνρή γλψζεσλ ζην αληηθείκελν ηεο καθξνηθν-

λνκηθήο ζεσξίαο θαη πνιηηηθήο ζην ελδηάκεζν (intermediate) επίπεδν. Ζ 

γλσξηκία ησλ θνηηεηψλ κε ηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ηνλ εμσηεξηθφ ηνκέα ηεο 

νηθνλνκίαο θαη ε δηεξεχλεζε ησλ αιιειεπηδξάζεσλ κε ηηο άιιεο αγνξέο. Ζ 

αλάιπζε ησλ επηπηψζεσλ ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ ειιείκκαηνο ηνπ θξαηη-

θνχ πξνυπνινγηζκνχ ζηελ νηθνλνκία.   

 

Πεξηερόκελν καζήκαηνο:  

- Ζ αγνξά εξγαζίαο 

- Σν ππφδεηγκα ζπλνιηθήο δήηεζεο-ζπλνιηθήο πξνζθνξάο 

- Μαθξνηθνλνκηθή Ηζνξξνπία ζε αλνηθηή νηθνλνκία 
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- Ζ ζεσξία ηεο θαηαλάισζεο 

- Ζ ζεσξία ηεο επέλδπζεο 

- Ζ αγνξά ρξήκαηνο 

- Υξεκαηνδφηεζε ειιείκκαηνο ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 

 

Σξόπνο δηδαζθαιίαο: Γηαιέμεηο    

 

Σξόπνη αμηνιόγεζεο ηεο επίδνζεο ηωλ θνηηεηώλ: Δμέηαζε γξαπηή ζην 

ηέινο ηνπ εμακήλνπ, πξφνδνο (ελδηάκεζε εμέηαζε)   

 

Βηβιηνγξαθία:  

1. εκεηψζεηο.  

 

Κσδηθφο καζήκαηνο: 03ΔΔ05  

Σίηινο καζήκαηνο: Δπξσπατθή Οηθνλνκία 

Γηδαθηηθέο κνλάδεο ECTS: 5 

Καηεγνξία καζήκαηνο: Δηδηθήο Δπηινγήο 

Ώξεο δηδαζθαιίαο /εβδνκάδα: Θεσξία : 3 

Γηδάζθσλ: Μάξδαο Γεκήηξεο 

 

ηόρνο καζήκαηνο: Ζ δηαδηθαζία ηεο νηθνλνκηθήο νινθιήξσζεο ηνπ 

Δπξσπατθνχ ρψξνπ, ε πνιππινθφηεηα ηνπ νηθνδνκήκαηνο πνπ νλνκάδεηαη 

Δπξσπατθή Έλσζε θαη νη επθαηξίεο πνπ πξνζθέξεη. Παξέρνληαη γλψζεηο 

απαξαίηεηεο γηα θάζε απφθνηην νηθνλνκνιφγν. Ύιε ρξήζηκε γηα δηαγσληζ-

κνχο ηνπ ΑΔΠ θαη δηαγσληζκνχο πξφζιεςεο ζε δηεζλείο νξγαληζκνχο.  

 

Πεξηερόκελν καζήκαηνο: Οη πξνζπάζεηεο γηα ηελ ελνπνίεζε ηνπ Δπξσ-

πατθνχ ρψξνπ – Απφ ηελ ΔΟΚ ζηελ ΔΔ-Οη Δπξσπατθέο Κνηλφηεηεο ΔΚΑΥ, 

ΔΟΚ θαη ΔΤΡΑΣΟΜ- Σα Θεζκηθά φξγαλα ηεο ΔΔ - Παγθνζκηνπνίεζε θαη 

ΔΟΚ - Θεσξία Σεισλεηαθψλ Δλψζεσλ –- Δληαία Δπξσπατθή Πξάμε, πλ-

ζήθε ηνπ Μάαζηξηρη, πλζήθε ηνπ Άκζηεξληακ, πλζήθε ηεο Νίθαηαο θαη 

πλζήθε ηεο Ληζζαβφλαο - Ννκηζκαηηθή θαη Γεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή ηεο 

ΔΔ – Κνηλή Αγξνηηθή Πνιηηηθή θαη Πεξηθεξεηαθή Πνιηηηθή – Δπξσπατθφο 

Οηθνλνκηθφο Υψξνο- ΔΔ θαη Σνπξθία- Δηδηθέο πνιηηηθέο ηεο ΔΔ γηα ηελ α-

λάπηπμε – πκπεξάζκαηα πλφδσλ Κνξπθήο ησλ Δπξσπατθψλ πκβνπιίσλ 

ζεκαληηθψλ γηα ηελ Δπξσπατθή νινθιήξσζε θαη ηελ Διιάδα.  
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Σξόπνο δηδαζθαιίαο: Γηαιέμεηο    

 

Σξόπνη αμηνιόγεζεο ηεο επίδνζεο ηωλ θνηηεηώλ: Δμέηαζε γξαπηή ζην 

ηέινο ηνπ εμακήλνπ, πξφνδνο (ελδηάκεζε εμέηαζε), θαη‟ νίθνλ εξγαζία, 

πξνθνξηθή παξνπζίαζε εξγαζίαο. Δπηδηψθεηαη ε πξαγκαηνπνίεζε, θάζε 

ρξφλν, εθπαηδεπηηθψλ επηζθέςεσλ ζηηο Βξπμέιιεο, ζηα ζεζκηθά φξγαλα ηεο 

ΔΔ, φπσο ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, ηελ Δπηηξνπή, ηελ Οηθνλνκηθή θαη 

Κνηλσληθή Δπηηξνπή. Οη επηδφζεηο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ θνηηεηψλ ζην πξψ-

ην ηεζη νδεγνχλ ζηελ επηινγή ησλ ππνςεθίσλ πνπ επηζθέπηεηαη ηηο Βξπ-

μέιιεο.   

 

Βηβιηνγξαθία:  

1. Μάξδαο Γ., “Απφ ηελ ΔΟΚ ζηελ ΔΔ”, έθδ. Επγφο, Θεζζαινλίθε 

2006.  

2. Υπηήξεο Θ., “Σα Οηθνλνκηθά ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο”, έθδ. Δ-

πίθεληξν, Θεζζαινλίθε 2006.  

 

Κσδηθφο καζήκαηνο: 00ΔΔ31 

Σίηινο καζήκαηνο: Οηθνλνκηθή ηεο Δξγαζίαο Η  

Γηδαθηηθέο κνλάδεο ECTS: 5 

Καηεγνξία καζήκαηνο: Eηδηθήο Δπηινγήο 

Ώξεο δηδαζθαιίαο /εβδνκάδα: Θεσξία : 3  

Γηδάζθνπζα: Παπιίδνπ Νέιιε - Διέλε  

 

ηόρνο καζήκαηνο: Σν κάζεκα εμεηάδεη δεηήκαηα πνπ ζπλδένληαη κε 

ηε δηάξζξσζε, ιεηηνπξγία, ην πξντφλ ησλ αγνξψλ εξγαζίαο θαζψο θαη κε ηηο 

απνθάζεηο ησλ ζεκεξηλψλ θαη κειινληηθψλ κειψλ ηεο.  

 

Πεξηερόκελν:     

Αλάιπζε ησλ βαζηθψλ ελλνηψλ πνπ ζπλδένληαη κε ηε ιεηηνπξγία ηεο 

αγνξάο εξγαζίαο. – Γηάξζξσζε θαη ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο εξγαζίαο. –

Θεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο αγνξάο εξγαζίαο. – Πξνζθν-

ξά εξγαζίαο: ε αγνξά εξγαζίαο απφ ηε ζθνπηά ηνπ αηφκνπ θαη νη παξάγνληεο 

πνπ επεξεάδνπλ ηελ αηνκηθή επηινγή θαη ηελ επηινγή ηνπ λνηθνθπξηνχ κε-

ηαμχ εξγαζίαο θαη ζρφιεο. – Αλζξψπηλν θεθάιαην πνπ απνθηνχλ ηα άηνκα 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπο, ην νπνίν πξνζδηνξίδεη ηα πνηνηηθά ραξαθ-

ηεξηζηηθά ηεο πξνζθνξάο εξγαζίαο θαη είλαη έλαο απφ ηνπο ιφγνπο πνπ π-
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πάξρνπλ κηζζνινγηθέο δηαθνξέο. – Εήηεζε εξγαζίαο: ε ζπκπεξηθνξά θαη νη 

απνθάζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο. – Πξνζδηνξηζκφο ηνπ 

κηζζνχ θαη ηεο απαζρφιεζεο: νη εμηζσηηθέο κηζζνινγηθέο δηαθνξέο θαη ε 

επηινγή επαγγέικαηνο. – Δπειημίεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Ζ κεηαβαιιφκελε 

νηθνλνκηθή θαη επαγγεικαηηθή δνκή, ε γεσγξαθηθή θαη επαγγεικαηηθή θη-

λεηηθφηεηα ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ. – Μηζζνινγηθέο δηαθνξέο θαη δηαθξί-

ζεηο. – Δξγαηηθέο ελψζεηο θαη επηδξάζεηο ζηνπο κηζζνχο θαη ζηελ απαζρφ-

ιεζε. – Αηηίεο, κνξθέο θαη ζπλέπεηεο ηεο αλεξγίαο. Αλεξγία θαη απαζρφιε-

ζε ζηελ Eιιάδα θαη ζηελ Eπξσπατθή Έλσζε.  

 

Σξόπνο δηδαζθαιίαο: Παξαδφζεηο – πδεηήζεηο, παξνπζηάζεηο Power-

Point, κειέηε πεξηπηψζεσλ – Αζθήζεηο.  

 

Σξόπνη αμηνιόγεζεο ηεο επίδνζεο ηωλ θνηηεηώλ: Δμέηαζε γξαπηή ζην 

ηέινο ηνπ εμακήλνπ, Δξγαζία νκαδηθή + Πξνθνξηθή παξνπζίαζε, Δξγαζία 

αηνκηθή + Πξνθνξηθή παξνπζίαζε.  

 

Βηβιηνγξαθία: 

1. Borjas G., J., “Tα Οηθνλνκηθά ηεο Δξγαζίαο”, έθδ. Κξηηηθή, Αζήλα 

2003.  

2. Πεηξηληψηε Ξ., “Αγνξέο Δξγαζίαο. Οηθνλνκηθέο Θεσξίεο θαη Δξεπ-

λεο”, έθδ. Παπαδήζε, Αζήλα 1989.  

 

Κσδηθφο καζήκαηνο: 03ΔΔ17 

Σίηινο καζήκαηνο: Βηνκεραληθή Αλάπηπμε 

Γηδαθηηθέο κνλάδεο ECTS: 5 

Καηεγνξία καζήκαηνο: Δηδηθήο Δπηινγήο 

Ώξεο δηδαζθαιίαο /εβδνκάδα: Θεσξία : 3 

Γηδάζθσλ: Εαξσηηάδεο Γξεγφξεο 

  

ηόρνο καζήκαηνο: θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε αλάιπζε ησλ βαζη-

θψλ ελλνηψλ ηεο βηνκεραληθήο νηθνλνκηθήο, ε κειέηε ηεο ηζηνξηθήο εμέιη-

μεο ηεο βηνκεραληθήο πνιηηηθήο ζηελ Διιάδα θαη ε δηεξεχλεζε ηνπ ξφινπ 

ηεο ζηε βειηίσζε ηεο δηεζλνχο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο ρψξαο. 

 

Πεξηερόκελν καζήκαηνο: Βηνκεραληθή νξγάλσζε. Οξηζκφο αγνξψλ θαη 

ηαμηλφκεζε βηνκεραληψλ. Οηθνλνκίεο θιίκαθαο: πεγέο θαη κέζνδνη κέηξε-
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ζεο. Δπελδχζεηο ζε έξεπλα θαη αλάπηπμε (Δ & Α): ζεκαζία ηεο ηερλνινγη-

θήο αιιαγήο θαη θίλεηξα επηρεηξήζεσλ γηα επελδχζεηο ζε Δ & Α. Πνιηηηθή 

αληαγσληζκνχ: βαζηθέο αξρέο, θαηεγνξίεο κέηξσλ θαη ζεσξεηηθέο βάζεηο 

πνιηηηθήο αληαγσληζκνχ γηα ζπγθεληξψζεηο επηρεηξήζεσλ. Ζ ηζηνξηθή εμέ-

ιημε ηεο βηνκεραληθήο πνιηηηθήο ζηελ Διιάδα απφ ηνλ 19ν αηψλα κέρξη ζή-

κεξα. Ζ ζεσξία ηεο Νέαο Βηνκεραληθήο Πνιηηηθήο. Βηνκεραληθή ηξαηεγη-

θή θαη Γηεζλήο Αληαγσληζηηθφηεηα. Οξηδφληηεο δξάζεηο Βηνκεραληθήο Πν-

ιηηηθήο θαη ε ζεκαζία ηνπο ζηελ Διιάδα. Γηθηχσζε, επέιηθηε εμεηδίθεπζε 

θαη κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία. Κιαδηθή δηάξζξσ-

ζε θαη ελδνθιαδηθή αλαδηάξζξσζε ζηελ Διιάδα. 

Σξόπνο δηδαζθαιίαο: Γηαιέμεηο    

Σξόπνη αμηνιόγεζεο ηεο επίδνζεο ηωλ θνηηεηώλ: Δμέηαζε γξαπηή ζην 

ηέινο ηνπ εμακήλνπ, εμέηαζε πξνθνξηθή ζην ηέινο ηνπ εμακήλνπ, θαη‟ νί-

θνλ εξγαζία, πξνθνξηθή παξνπζίαζε εξγαζίαο.   

 

Βηβιηνγξαθία:  

1. Οπζηαπαζίδεο Κ., “Δθαξκνζκέλε Βηνκεραληθή Οηθνλνκηθή”, έθδ. 

Επγφο, Θεζζαινλίθε 2003. 

2. Καιδέιιεο Η., Κνλδχιεο Α., “Πεξηβάιινλ θαη Βηνκεραληθή Αλάπηπ-

με”, η. Β΄, έθδ. ηακνχιε, Αζήλα 2005. 

 

 

 

Σ΄ ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤΓΧΝ 

 

Κσδηθφο καζήκαηνο: 03Τ01 

Σίηινο καζήκαηνο: Οηθνλνκηθή Αλάπηπμε & Μεγέζπλζε ΗΗ: Θεσξίεο 

Οηθνλνκηθήο Μεγέζπλζεο 

Γηδαθηηθέο κνλάδεο ECTS: 6 

Καηεγνξία καζήκαηνο: Τπνρξεσηηθφ 

Ώξεο δηδαζθαιίαο /εβδνκάδα: Θεσξία : 4  

Γηδάζθνπζα: Γεζιή Δπαγγειία 

 

ηόρνο καζήκαηνο: Σν κάζεκα απηφ είλαη ην δεχηεξν κάζεκα ηεο ελφ-

ηεηαο „Οηθνλνκηθή Αλάπηπμε θαη Μεγέζπλζε‟ θαη ν θχξηνο ζηφρνο είλαη ε 

παξνπζίαζε ζεσξηψλ θαη ζρεηηθψλ ππνδεηγκάησλ νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο. 
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Πεξηερόκελν καζήκαηνο:  

Σν κάζεκα νξγαλψλεηαη ζε ηέζζεξηο ελφηεηεο:  

1
ε
 ελφηεηα (Δηζαγσγή): Οξηζκφο ηεο έλλνηαο ηεο νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο 

θαη ζρέζε/δηάθξηζε απφ ηελ έλλνηα ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο. Γηεζλή 

ζηνηρεία ηεο νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο θαη ε ειιεληθή εκπεηξία. 

2
ε
 ελφηεηα: Ζ θιαζζηθή ζεσξία νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο. Αλαζθφπεζε 

ζχγρξνλσλ ζεσξηψλ νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο. Σν κνληέιν νηθνλνκηθήο 

κεγέζπλζεο ησλ Harrod-Dνmar. 

3
ε
 ελφηεηα: Σν λενθιαζζηθφ κνληέιν νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο ησλ Solow-

Swan. Δπεθηάζεηο ηνπ λενθιαζζηθνχ κνληέινπ νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο 

ησλ Solow-Swan (αλζξψπηλν θεθάιαην, ηερλνινγηθή πξφνδνο, θηι). 

χγθιηζε θαη γηαηί νη ξπζκνί κεγέζπλζεο δηαθέξνπλ απφ ρψξα ζε ρψξα. 

4
ε
 ελφηεηα: Ζ λέα (ή ελδνγελήο) ζεσξία νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο. 

 

Σξόπνο δηδαζθαιίαο: Γηαιέμεηο    

 

Σξόπνη αμηνιόγεζεο ηεο επίδνζεο ηωλ θνηηεηώλ: Δμέηαζε γξαπηή ζην 

ηέινο ηνπ εμακήλνπ, θαη‟ νίθνλ εξγαζία.   

 

Βηβιηνγξαθία:  

1. Thirwall A.P., “Μεγέζπλζε θαη Αλάπηπμε”, η. Α΄, έθδ. Παπαδήζε, 

Αζήλα 2001. 

2. Mankiw N.G., “Μαθξννηθνλνκηθή Θεσξία”, έθδ. Γ. & Κ. Γαξδα-

λφο, Αζήλα 2002. 

 

Κσδηθφο καζήκαηνο: 03Τ03 

Σίηινο καζήκαηνο: Γηεζλήο Οηθνλνκηθή Η 

Γηδαθηηθέο κνλάδεο ECTS: 6 

Καηεγνξία καζήκαηνο: Τπνρξεσηηθφ 

Ώξεο δηδαζθαιίαο /εβδνκάδα: Θεσξία : 4 

Γηδάζθσλ: Μάξδαο Γεκήηξεο 

 

ηόρνο καζήκαηνο: Δπηδηψθεηαη ε θαηαλφεζε ησλ ππνδεηγκάησλ ηεο Θε-

σξίαο ηνπ Γηεζλνχο Δκπνξίνπ. Οη θνηηεηήο γλσξίδεη ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηεο 

δηεζλνχο αγνξάο ηεο αγνξάο ηεο ΔΔ. Σν κάζεκα πξνζθέξεη γλψζεηο θαη πξαθηη-

θέο ρξήζηκεο ζηα άηνκα πνπ πξφθεηηαη λα απαζρνιεζνχλ ζε εηαηξίεο κε εμαγσ-
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γηθή ή εηζαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα ή πξφθεηηαη λα αζρνιεζνχλ ηα ίδηα κε ην εκ-

πφξην. Δίλαη σο κάζεκα επηινγήο ζηνπο δηαγσληζκνχο ηνπ ΑΔΠ. 

 

Πεξηερόκελν καζήκαηνο: Κιαζζηθνί νηθνλνκνιφγνη θαη Γηεζλέο εκπφξην – 

Απφιπην θαη πγθξηηηθφ πιενλέθηεκα θφζηνπο – Πιήξεο εμεηδίθεπζε κε ζηα-

ζεξφ θφζηνο παξαγσγήο - Μεξηθή Δμεηδίθεπζε ζην δηεζλέο εκπφξην - Όξνη εκ-

πνξίνπ - Σν ζεψξεκα ηνπ Υέθζεξ θαη Όιηλ – Δμηζσηηθέο επηδξάζεηο ηνπ εκπν-

ξίνπ ζηηο ηηκέο θαη ηηο ακνηβέο ησλ ζπληειεζηψλ ηεο παξαγσγήο - Σν παξάδνμν 

ηνπ Λεφληηεθ – Δκπφξην θαη ηερλνινγία – Σερλνινγηθφ θελφ ηνπ Πφζλεξ – Ο 

θχθινο δσήο ηνπ πξντφληνο ηνπ Βέξλνλ – Γηεζλέο εκπφξην θαη δήηεζε, ε άπνςε 

ηνπ Λίληεξ - Γαζκνί θαη πξνζηαζία - Δπηδξάζεηο ηνπ δαζκνχ – Ξέλεο Άκεζεο 

Δπελδχζεηο – Πεηξειατθέο θξίζεηο - χγρξνλεο απφςεηο γηα ην δηεζλέο εκπφξην - 

Δλδνθιαδηθφ εκπφξην.  

Σξόπνο δηδαζθαιίαο: Γηαιέμεηο    

Σξόπνη αμηνιόγεζεο ηεο επίδνζεο ηωλ θνηηεηώλ: Δμέηαζε γξαπηή ζην 

ηέινο ηνπ εμακήλνπ, πξφνδνο (ελδηάκεζε εμέηαζε), θαη‟ νίθνλ εξγαζία.   

 

Βηβιηνγξαθία:  

1. Καηζνχιε-Κάηνπ Δ., “Οηθνλνκηθή Αλάιπζε ηεο Δπξσπατθήο Έλσ-

ζεο”, έθδ. Επγφο, Θεζζαινλίθε 2007.  

2. Krugman P., Obstfeld M., “Γηεζλήο Οηθνλνκηθή”, έθδ. Κξηηηθή, Αζή-

λα 2011.  

 

Κσδηθφο καζήκαηνο: 03ΔΔ01 

Σίηινο καζήκαηνο: Θεσξία Οηθνλνκηθήο Πνιηηηθήο 

Γηδαθηηθέο κνλάδεο ECTS: 6 θαη 5 

Καηεγνξία καζήκαηνο: Τπνρξεσηηθφ θαη Δηδηθήο επηινγήο 

Ώξεο δηδαζθαιίαο /εβδνκάδα: Θεσξία θαη Δθαξκνγέο: 4 

Γηδάζθνπζα: Παιαηνιφγνπ νπδάλα – Μαξία 

Ηζηνζειίδα καζήκαηνο: https://blackboard.lib.auth.gr  

 

ηόρνο καζήκαηνο: Δηζαγσγή ζηε ζεσξία ηεο δηαδηθαζία ιήςεο απν-

θάζεσλ νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο θαη νη εθαξκνγέο ηεο ζεσξίαο απηήο, ελαι-

ιαθηηθά, ζε ρψξεο ηεο Δπξψπεο, ηεο Ακεξηθήο, ηεο Αθξηθήο θαη ηεο Αζίαο. 

 

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


ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ 

 67 

Πεξηερόκελν καζήκαηνο:  

Ζ έλλνηα ηεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο. Σα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο νη-

θνλνκηθήο πνιηηηθήο - Πνζνηηθή θαη πνηνηηθή νηθνλνκηθή πνιηηηθή - Σν πε-

ξίγξακκα ηεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο - Οη πεξηνξηζκνί ηνπ νηθνλνκηθνχ ζπζ-

ηήκαηνο - Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ κέζσλ ηεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο - Ζ 

έλλνηα ηεο ζπλεπνχο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο. Δηζαγσγή ζηελ έλλνηα θαη ην 

πεξηερφκελν ησλ βαζηθψλ ζθνπψλ ηεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο κε εκπεηξηθέο 

εθαξκνγέο ζε νηθνλνκίεο δηαθφξσλ ρσξψλ. Τπνδείγκαηα ηαζεξψλ θαη Με-

ηαβαιιφκελσλ ηφρσλ. Ζ έλλνηα ηεο άξηζηεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο. 

 

Σξόπνο δηδαζθαιίαο: Γηαιέμεηο    

 

Σξόπνη αμηνιόγεζεο ηεο επίδνζεο ηωλ θνηηεηώλ: Γξαπηή εμέηαζε ζην 

ηέινο ηνπ εμακήλνπ θαη εξγαζίεο.  

 

Βηβιηνγξαθία:  

1. Καξαληψλεο Ζ., “Θεσξία ηεο Οηθνλνκηθήο Πνιηηηθήο”, έθδ. Σππσζή-

ησ, Αζήλα 2006. 

2. Βαβνχξαο, Η., “Οηθνλνκηθή Πνιηηηθή”, έθδ. Παπαδήζεο, Αζήλα 2005.  

 

Κσδηθφο καζήκαηνο: 03Τ02 

Σίηινο καζήκαηνο: Πεξηθεξεηαθή Οηθνλνκηθή Αλάπηπμε ΗI 

Γηδαθηηθέο κνλάδεο ECTS: 5 

Καηεγνξία καζήκαηνο: Τπνρξεσηηθφ 

Ώξεο δηδαζθαιίαο /εβδνκάδα: Θεσξία: 3 

Γηδάζθνπζα: Κσζηνπνχινπ ηέιια  

Ηζηνζειίδα καζήκαηνο: https://blackboard.lib.auth.gr 

 

ηόρνο καζήκαηνο: ηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη λα πξνζθέξεη ζην-

πο/ηηο θνηηεηέο/ηξηεο βαζηθέο γλψζεηο ζρεηηθά κε ηνπο ζηφρνπο, ηηο ζηξαηε-

γηθέο θαη ηα κέζα άζθεζεο πεξηθεξεηαθήο πνιηηηθήο, ηφζν ζε ζεσξεηηθφ 

φζν θαη ζε εκπεηξηθφ επίπεδν, κε ηελ αλάιπζε ησλ πνιηηηθψλ πεξηθεξεηαθήο 

αλάπηπμεο ζηελ Διιάδα θαη ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

 

Πεξηερόκελν καζήκαηνο: Ζ αλαγθαηφηεηα θαη νη ζηφρνη ηεο πεξηθεξεη-

αθήο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο. ηξαηεγηθέο θαη κέζα πεξηθεξεηαθήο πνιηηη-

θήο: επελδπηηθά θίλεηξα, παξαγσγηθέο θαη θνηλσληθέο ππνδνκέο, βηνκεραλη-
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θέο πεξηνρέο, απνθέληξσζε Γεκφζηαο Γηνίθεζεο. Νέεο θαηεπζχλζεηο πεξη-

θεξεηαθήο πνιηηηθήο: ν ξφινο ησλ ΜΜΔ ζηελ πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε, ηερ-

λνινγηθέο θαηλνηνκίεο. Οη πεξηθεξεηαθέο αληζφηεηεο ζηελ Δπξσπατθή Έλσ-

ζε (ΔΔ): θαηαγξαθή, δηαρξνληθή εμέιημε, πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο. Ζ 

πεξηθεξεηαθή νηθνλνκηθή πνιηηηθή ηεο ΔΔ: ζεζκηθφ πιαίζην, ζηφρνη θαη φξ-

γαλα. Σα Γηαξζξσηηθά Σακεία θαη νη κεηαξξπζκίζεηο ηνπο. Σα Κνηλνηηθά 

Πιαίζηα ηήξημεο θαη νη Κνηλνηηθέο Πξσηνβνπιίεο. Ζ λέα γεσγξαθία ηεο 

Δπξψπεο: δηεχξπλζε θαη ζπλνρή ζηελ ΔΔ. Πξνψζεζε ηεο ρσξηθήο ζπλεξ-

γαζίαο ζηελ ΔΔ, δίθηπα δηαπεξηθεξεηαθήο ζπλεξγαζίαο. Πεξηθεξεηαθή δηνη-

θεηηθή νξγάλσζε θαη πεξηθεξεηαθή νηθνλνκηθή πνιηηηθή. Σν ζχζηεκα πεξη-

θεξεηαθήο δηαθπβέξλεζεο ζηελ ΔΔ. Οη πεξηθεξεηαθέο αληζφηεηεο ζηελ Δι-

ιάδα: ηζηνξηθή αλαδξνκή, πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο, αμηνιφγεζε ηνπ 

πθηζηάκελνπ επηπέδνπ αληζνηήησλ. Ζ ειιεληθή πεξηθεξεηαθή πνιηηηθή 

1950-1980: πνιηηηθή θηλήηξσλ θαη άιια κέηξα πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο, 

αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ. Ζ ειιεληθή πεξηθεξεηαθή πνιηηηθή 1980 

θαη κεηά. Μέηξα δηνηθεηηθήο απνθέληξσζεο θαη πεξηθεξεηαθφο πξνγξακκα-

ηηζκφο. Μεζνγεηαθά Οινθιεξσκέλα Πξνγξάκκαηα, Κνηλνηηθά Πιαίζηα 

ηήξημεο θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ ειιεληθή πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε.  

 

Σξόπνο δηδαζθαιίαο: Γηαιέμεηο, θξνληηζηήξηα.   

 

Σξόπνη αμηνιόγεζεο ηεο επίδνζεο ηωλ θνηηεηώλ: Δμέηαζε γξαπηή ζην 

ηέινο ηνπ εμακήλνπ, πξφνδνο (ελδηάκεζε εμέηαζε), πξνθνξηθή παξνπζίαζε 

εξγαζίαο .   

 

Βηβιηνγξαθία:  

1. Πεηξάθνο Γ., Φπράξεο Γ., “Πεξηθεξεηαθή Αλάπηπμε ζηελ Διιάδα”, 

έθδ. Κξηηηθή, Αζήλα 2004.  

2. Αξγχξεο Α., “Πεξηθεξεηαθή Οηθνλνκηθή Πνιηηηθή”, έθδ. Αθνί Κπξη-

αθίδε, Θεζζαινλίθε 2006. 

 

Κσδηθφο καζήκαηνο: 03ΔΔ14 

Σίηινο καζήκαηνο: Σνπξηζηηθή Αλάπηπμε 

Γηδαθηηθέο κνλάδεο ECTS: 5 

Καηεγνξία καζήκαηνο: Δηδηθήο επηινγήο 

Ώξεο δηδαζθαιίαο /εβδνκάδα: Θεσξία : 3  

Γηδάζθνπζα: Κσζηνπνχινπ ηέιια  
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Ηζηνζειίδα καζήκαηνο: https://blackboard.lib.auth.gr 

 

ηόρνο καζήκαηνο: ηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη λα θαηαλνήζνπλ νη 

θνηηεηέο/ηξηεο ηηο βαζηθέο έλλνηεο ηεο ηνπξηζηηθήο νηθνλνκηθήο, ηε ζεκαζία 

ηνπ ηνπξηζκνχ ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε, θαζψο θαη ηηο νηθνλνκηθέο, θνη-

λσληθέο, πνιηηηζηηθέο θαη πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο ηεο ηνπξηζηηθήο α-

λάπηπμεο ηφζν ζε ηνπηθφ-πεξηθεξεηαθφ φζν θαη ζε εζληθφ θαη δηεζλέο επίπε-

δν 

 

Πεξηερόκελν καζήκαηνο: Δηζαγσγηθέο έλλνηεο ηεο ηνπξηζηηθήο νηθνλν-

κηθήο. ρέζε ηνπξηζηηθήο νηθνλνκηθήο θαη άιισλ επηζηεκνληθψλ θιάδσλ. 

Δλλνηνινγηθφ πεξηερφκελν θαη ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηνπξηζκνχ θαη ησλ ηνπ-

ξηζηψλ. Καηεγνξίεο ηνπξηζκνχ: καδηθφο, ελαιιαθηηθφο, εηδηθψλ ελδηαθεξφλ-

ησλ. Ζ ηνπξηζηηθή αγνξά. Οξγάλσζε ησλ ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ. Σν 

ηνπξηζηηθφ πξντφλ. Μάξθεηηγθ, δηαθήκηζε ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο. Θεσξε-

ηηθέο πξνζεγγίζεηο ησλ ηνπξηζηηθψλ αλαγθψλ, ησλ θηλήηξσλ θαη ηεο ηνπξηζ-

ηηθήο θαηαλαισηηθήο ζπκπεξηθνξάο. Οηθνλνκηθή αλάιπζε ηεο ηνπξηζηηθήο 

δήηεζεο: πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο, κέηξεζε, ραξαθηεξηζηηθά. Οη θιάδνη 

ηεο ηνπξηζηηθήο βηνκεραλίαο. Σνπξηζηηθή πξνζθνξά: δηαθξίζεηο, πξνζδην-

ξηζηηθνί παξάγνληεο. Οη νηθνλνκηθέο, θνηλσληθέο θαη πνιηηηζηηθέο επηπηψζε-

ηο ηνπ ηνπξηζκνχ. Οη επηπηψζεηο ηεο ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο ζην θπζηθφ θαη 

δνκεκέλν πεξηβάιινλ. ρεδηαζκφο θαη δηαρείξηζε ηεο ηνπξηζηηθήο αλάπηπ-

μεο. Πνιηηηθέο βηψζηκεο ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο.  

 

Σξόπνο δηδαζθαιίαο: Γηαιέμεηο, Φξνληηζηήξηα.    

 

Σξόπνη αμηνιόγεζεο ηεο επίδνζεο ηωλ θνηηεηώλ: Δμέηαζε γξαπηή ζην 

ηέινο ηνπ εμακήλνπ, πξφνδνο (ελδηάκεζε εμέηαζε), θαη‟ νίθνλ εξγαζία, 

πξνθνξηθή παξνπζίαζε εξγαζίαο.  

 

Βηβιηνγξαθία:  

1. Λαγφο Γ., “Σνπξηζηηθή Οηθνλνκηθή”, έθδ. Κξηηηθή, Αζήλα 2005. 

2. Βαξβαξέζνο ., “Οηθνλνκηθή ηνπ Σνπξηζκνχ”, έθδ. Πξνπνκπφο, Α-

ζήλα 2008.  

 

Κσδηθφο καζήκαηνο: 03ΔΔ59  

Σίηινο καζήκαηνο: ηνηρεία Θεσξίαο Παηγλίσλ  
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Γηδαθηηθέο κνλάδεο ECTS: 5 

Καηεγνξία καζήκαηνο: Δηδηθήο Δπηινγήο  

Ώξεο δηδαζθαιίαο /εβδνκάδα: Θεσξία : 3  

Γηδάζθσλ: Φνπζέθεο Παλαγηψηεο 

 

ηόρνο καζήκαηνο: Να εηζάγεη ηνπο θνηηεηέο ζηηο βαζηθέο έλλνηεο ηεο 

Θεσξίαο Παηγλίσλ θαζψο θαη ζηνπο ηξφπνπο πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηε-

ζνχλ απηέο ζηε ιχζε πξνβιεκάησλ πνπ εκθαλίδνληαη ζηε Γηνίθεζε θαη ζηα 

Οηθνλνκηθά  

 

Πεξηερόκελν καζήκαηνο: ηαηηθά παίγληα πιήξνπο πιεξνθφξεζεο. 

Nash ηζνξξνπίεο ζε ακηγείο θαη ζε κηθηέο ζηξαηεγηθέο. Γπλακηθά παίγληα 

πιήξνπο, ηδαληθήο θαη κε-ηδαληθήο πιεξνθφξεζεο. Ηζνξξνπίεο ηέιεηεο θαηά 

ππνπαίγλην. Γηαπξαγκαηεχζεηο. Παίγληα Πεπεξαζκέλνπ θαη κε-πεπεξα-

ζκέλνπ αξηζκνχ επαλαιήςεσλ.  

 

Σξόπνο δηδαζθαιίαο: Γηαιέμεηο.    

Σξόπνη αμηνιόγεζεο ηεο επίδνζεο ηωλ θνηηεηώλ: Δμέηαζε γξαπηή ζην 

ηέινο ηνπ εμακήλνπ, πξφνδνο (ελδηάκεζε εμέηαζε).   

 

Βηβιηνγξαθία:  

1. Gibbons R., “Δηζαγσγή ζηε Θεσξία Παηγλίσλ”, έθδ. Γ. & Κ. Γαξδα-

λφο, Αζήλα 2009. 

2. Osborne M., “Δηζαγσγή ζηε Θεσξία Παηγλίσλ”, έθδ. Κιεηδάξηζκνο, 

Αζήλα 2010.  

 

Ε΄ ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤΓΧΝ 

 

Κσδηθφο καζήκαηνο: 03ΤΕ01 

Σίηινο καζήκαηνο: Πξνγξακκαηηζκφο θαη ρεδηαζκφο Αλάπηπμεο Η 

Γηδαθηηθέο κνλάδεο ECTS: 6 

Καηεγνξία καζήκαηνο: Τπνρξεσηηθφ 

Ώξεο δηδαζθαιίαο /εβδνκάδα: Θεσξία : 4  

Γηδάζθνπζα: Γεζιή Δπαγγειία 

 

ηόρνο καζήκαηνο: Σν κάζεκα απηφ απνηειεί θνκκάηη ηνπ γλσζηηθνχ 

αληηθεηκέλνπ ησλ νηθνλνκηθψλ ηεο αλάπηπμεο. Ο θχξηνο ζηφρνο είλαη ε θα-
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ηαλφεζε ησλ βαζηθψλ ζεσξηψλ ζρεδηαζκνχ θαη επηινγήο ρξεκαηνδφηεζεο 

ηεο αλάπηπμεο κε εγρψξηνπο πφξνπο ή πφξνπο απφ ην εμσηεξηθφ. 

 

Πεξηερόκελν καζήκαηνο: Σν κάζεκα απνηειείηαη απφ δχν βαζηθέο ελφ-

ηεηεο. Ζ πξψηε ελφηεηα δηαπξαγκαηεχεηαη ηηο ζηξαηεγηθέο ρξεκαηνδφηεζεο 

πνπ βαζίδνληαη ζηελ εγρψξηα απνηακίεπζε (πεγέο απνηακίεπζεο, δεκνζην-

λνκηθή πνιηηηθή, λνκηζκαηηθή πνιηηηθή). Ζ δεχηεξε ελφηεηα αλαθέξεηαη 

ζηηο ζηξαηεγηθέο ρξεκαηνδφηεζεο πνπ βαζίδνληαη ζην μέλν θεθάιαην (ξφ-

ινο ηνπ μέλνπ θεθαιαίνπ, ζεσξίεο δηπινχ θαη ηξηπινχ θελνχ, κνξθέο εηζξν-

ήο μέλνπ θεθαιαίνπ, αμηνιφγεζε ζπκβνιήο ηνπ μέλνπ θεθαιαίνπ). 

 

Σξόπνο δηδαζθαιίαο: Γηαιέμεηο.    

 

Σξόπνη αμηνιόγεζεο ηεο επίδνζεο ηωλ θνηηεηώλ: Δμέηαζε γξαπηή ζην 

ηέινο ηνπ εμακήλνπ, θαη‟ νίθνλ εξγαζία.   

 

Βηβιηνγξαθία:  

1. Αξγχξεο Αζ., “ηξαηεγηθέο Υξεκαηνδφηεζεο ηεο Αλάπηπμεο”, έθδ. 

Αθνί Κπξηαθίδε, Θεζζαινλίθε 1997. 

2. Thirwall A.P, “Μεγέζπλζε θαη Αλάπηπμε”, η. Β΄, έθδ. Παπαδήζε, 

Αζήλα 2003.  

 

Κσδηθφο καζήκαηνο: 03ΤΖ03 

Σίηινο καζήκαηνο: Ηζηνξία Οηθνλνκηθψλ Θεσξηψλ 

Γηδαθηηθέο κνλάδεο ECTS: 6 

Καηεγνξία καζήκαηνο: Τπνρξεσηηθφ 

Ώξεο δηδαζθαιίαο /εβδνκάδα: Θεσξία : 4   

Γηδάζθνπζα: Σζαιίθε Πεξζεθφλε 

 

ηόρνο καζήκαηνο: Οη θνηηεηέο λα αληηιεθζνχλ θαη λα θαηαλνήζνπλ 

φηη ε νηθνλνκηθή επηζηήκε, σο θαηά βάζε θνηλσληθή επηζηήκε, είλαη άξξεθ-

ηα δεκέλε κε ηηο θνηλσληθνπνιηηηθέο αλαδεηήζεηο ηεο επνρήο πνπ δηακνξ-

θψζεθαλ νη δηάθνξεο πξνηάζεηο νηθνλνκηθήο ζεσξίαο θαη πνιηηηθήο.  

 

Πεξηερόκελν καζήκαηνο: Οη Απαξρέο ηεο Οηθνλνκηθήο Θεσξίαο . Ο 

Πινχηνο ησλ Δζλψλ ηνπ Adam Smith. Οη Αξρέο ηεο Πνιηηηθήο Οηθνλνκίαο 

ηνπ Ricardo. Σν Κεθάιαην ηνπ Marx. H Γνκή ηεο Κιαζηθήο θαη Νενθιαζη-
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θήο Θεσξίαο. Μεηαμχ Αληαγσληζκνχ θαη Μνλνπσιίνπ. Γεληθή Θεσξία ηνπ 

Keynes. χγρξνλα Ρεχκαηα ηεο Οηθνλνκηθήο θέςεο. Ηζηνξία Οηθνλνκηθήο 

Θεσξίαο θαη Πνιηηηθήο: χλνςε, Αμηνιφγεζε θαη Νέα Καηεχζπλζε. 

 

Σξόπνο δηδαζθαιίαο: Γηαιέμεηο.    

 

Σξόπνη αμηνιόγεζεο ηεο επίδνζεο ηωλ θνηηεηώλ: Δμέηαζε γξαπηή ζην 

ηέινο ηνπ εμακήλνπ, θαη‟ νίθνλ εξγαζία, πξνθνξηθή παξνπζίαζε εξγαζίαο.  

 

Βηβιηνγξαθία:  

1. Σζνπιθίδεο Λ., “Ηζηνξία Οηθνλνκηθήο Θεσξίαο θαη Πνιηηηθήο”, έθδ. 

Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο, Θεζζαινλίθε 2004.  

2. Heilbroner R., “Οη Φηιφζνθνη ηνπ Οηθνλνκηθνχ Κφζκνπ”, έθδ. Κξηηη-

θή, Αζήλα 2000.  

 

Κσδηθφο καζήκαηνο: 03ΤΕ03 

Σίηινο καζήκαηνο: Δηδηθά Θέκαηα Μαθξννηθνλνκηθήο: ηαζεξνπνί- 

εζε θαη Αλάπηπμε 

Γηδαθηηθέο κνλάδεο ECTS: 6 

Καηεγνξία καζήκαηνο: Τπνρξεσηηθφ 

Ώξεο δηδαζθαιίαο /εβδνκάδα: Θεσξία : 4  

Γηδάζθνπζα: Σζαιίθε Πεξζεθφλε 

 

ηόρνο καζήκαηνο: Ο θχξηνο ζηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη λα εηζάγεη ηνπο 

θνηηεηέο ζε εηδηθά ζέκαηα ηεο καθξννηθνλνκηθήο αλάιπζεο πνπ αλαθέξνληαη 

ζε ζεσξεηηθά δεηήκαηα αιιά θαη πνιηηηθέο ζηαζεξνπνίεζεο θαη αλάπηπμεο. 

 

Πεξηερόκελν καζήκαηνο: Ζ έλλνηεο «ηαζεξνπνίεζε» & «Αλάπηπμε». 

Ζ αθαηαιιειφηεηα ησλ νηθνλνκηθψλ ηεο ηζνξξνπίαο θαη ε αζηάζεηα ηνπ 

θαπηηαιηζκνχ. Σα πξνβιήκαηα ηεο αλεξγίαο θαη ηνπ πιεζσξηζκνχ. Ζ Έλλν-

ηα ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ θαη νη νηθνλνκηθέο θξίζεηο Ζ επίδξαζε ηεο Γελη-

θήο Θεσξίαο ηνπ Keynes ζε δεηήκαηα πνιηηηθψλ ζηαζεξνπνίεζεο θαη αλάπ-

ηπμεο Ζ νηθνλνκηθή θηινζνθία ηνπ Keynes. Σα Κευλζηαλά νηθνλνκηθά ζε 

δεηήκαηα ηεο αλάπηπμεο. Ο κνλεηαξηζκφο ηνπ Milton Friedman σο απάληε-

ζε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ηνπ 1970. Οη πξνηάζεηο ησλ Νέσλ Κιαζηθψλ 

Οηθνλνκνιφγσλ, ησλ Οηθνλνκηθψλ ηεο Πξνζθνξάο θαη ε πξνζέγγηζε ησλ 

Πξαγκαηηθψλ Κχθισλ γηα ηα πξνβιήκαηα θαη ηηο πνιηηηθέο αλάπηπμεο θαη 
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ζηαζεξνπνίεζεο. ηαζεξνπνίεζε θαη πνιηηηθέο κεγέζπλζεο: Οηθνλνκηθά ηεο 

Πξνζθνξάο ή Οηθνλνκηθά ηεο Εήηεζεο;  

 

Σξόπνο δηδαζθαιίαο: Γηαιέμεηο    

 

Σξόπνη αμηνιόγεζεο ηεο επίδνζεο ηωλ θνηηεηώλ: Δμέηαζε γξαπηή ζην 

ηέινο ηνπ εμακήλνπ, θαη‟ νίθνλ εξγαζία, πξνθνξηθή παξνπζίαζε εξγαζίαο.  

 

Βηβιηνγξαθία:  

1. Σζαιίθε Π., Σζνπιθίδεο Λ., “Γνθίκηα ηεο Πνιηηηθήο Οηθνλνκίαο”, 

έθδ. Σδηφια, Θεζζαινλίθε 2012. 

2. Σζνπιθίδεο Λ., “Ηζηνξία Οηθνλνκηθήο Θεσξίαο θαη Πνιηηηθήο”, έθδ. 

Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο, Θεζζαινλίθε 2004. 

 

Κσδηθφο καζήκαηνο: 03ΔΔ28 

Σίηινο καζήκαηνο: Διιεληθή Οηθνλνκηθή Ηζηνξία 

Γηδαθηηθέο κνλάδεο ECTS: 5   

Καηεγνξία καζήκαηνο: Δηδηθήο Δπηινγήο 

Ώξεο δηδαζθαιίαο /εβδνκάδα: Θεσξία : 3 Φξνληηζηήξην: 1 

Γηδάζθνπζα: Αλησλνπνχινπ Λίια  

 

ηόρνο καζήκαηνο: Ζ ειιεληθή νηθνλνκηθή ηζηνξία δηδάζθεηαη σο α-

παξαίηεην εξγαιείν γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο ζεκεξηλήο νηθνλνκηθήο πξαγκα-

ηηθφηεηαο ηεο ρψξαο. Ζ αλάιπζε ηνπ παξειζφληνο έρεη ηδηαίηεξε αμία δηφηη 

καο βνεζάεη φρη απιά λα ζπκπιεξψζνπκε ηηο γλψζεηο καο γηα ηελ ηζηνξηθή 

πνξεία ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, αιιά λα εξκελεχζνπκε ηα ζχγρξνλα νηθν-

λνκηθά θαηλφκελα θαη λα είκαζηε ζε ζέζε λα δηαηππψζνπκε ξεαιηζηηθέο 

ιχζεηο ζε ζεκαληηθά νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα. 

 

Πεξηερόκελν καζήκαηνο: Ζ εηζαγσγηθή ελφηεηα είλαη αθηεξσκέλε ζηνλ 

εληνπηζκφ ησλ ηζηνξηθψλ θαηλνκέλσλ θαη πεξηφδσλ πνπ έπαημαλ δηακνξθσ-

ηηθφ ξφιν ζηελ θπζηνγλσκία ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο. Ζ επφκελε ελφηεηα 

είλαη επηθεληξσκέλε ζηα πξνβιήκαηα ηεο πνιηηηθήο εμνπζίαο θαη ηηο ζρέζεηο 

ηεο κε ηελ νηθνλνκία. Δηδηθφηεξα, ζηελ ελφηεηα απηή εμεηάδνληαη ην θξάηνο 

θαη ε θνηλσλία θαη νηθνλνκία ζηελ Διιάδα ηνπ 19
νπ

 αηψλα. Σα βαζηθά 

πξνβιήκαηα ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο ζηνλ κεζνπφιεκν, κε ηελ αγξνηηθή 

κεηαξξχζκηζε θαη ηελ επίδξαζε ηεο θξίζεο ηνπ 1929-32 ζηελ ειιεληθή νη-
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θνλνκία απνηεινχλ ηε ζεκαηνινγία ηεο ηξίηεο ελφηεηαο ησλ παξαδφζεσλ. 

Σέινο, ε νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή δνκή ηεο κεηαπνιεκηθήο Διιάδνο κέρξη 

ηε κεηαπνιίηεπζε θιείλνπλ ηνλ θχθιν ησλ παξαδφζεσλ. 

 

Σξόπνο δηδαζθαιίαο: Γηαιέμεηο, θξνληηζηήξηα. Οη παξαδφζεηο ηνπ κα-

ζήκαηνο γίλνληαη κε ηηο ηερληθέο ηεο ελεξγήο θαη ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο πνπ 

δίλεη επθαηξίεο ζηνπο θνηηεηέο γηα νπζηαζηηθή ζπδήηεζε θαη βαζηά ζθέςε 

πάλσ ζηελ χιε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκηθήο ηζηνξίαο.  

   

Σξόπνη αμηνιόγεζεο ηεο επίδνζεο ηωλ θνηηεηώλ: Δμέηαζε γξαπηή ζην 

ηέινο ηνπ εμακήλνπ, πξφνδνο (ελδηάκεζε εμέηαζε), θαη‟ νίθνλ εξγαζία, 

πξνθνξηθή παξνπζίαζε εξγαζίαο (επηιεθηηθά).  

 

Βηβιηνγξαθία:  

1. Αγξηαληψλε Υ., Μπνπξλφβα Δ., Παπαζαλαζφπνπινο Κ., “Δηζαγσγή 

ζηε Νενειιεληθή Οηθνλνκηθή Ηζηνξία”, έθδ. Σππσζήησ, Αζήλα 1999.  

2. Σζνπιθίδεο Λ., “Οηθνλνκηθή Ηζηνξία ηεο Διιιάδαο”, έθδ. Παλεπηζ-

ηεκίνπ Μαθεδνλίαο, Θεζζαινλίθε 2009.  

 

Ζ΄ ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤΓΧΝ 

 

Κσδηθφο καζήκαηνο: 03ΤΕ02 

Σίηινο καζήκαηνο: Γηεζλήο Οηθνλνκηθή II 

Γηδαθηηθέο κνλάδεο ECTS: 8 

Καηεγνξία καζήκαηνο: Τπνρξεσηηθφ 

Ώξεο δηδαζθαιίαο /εβδνκάδα: Θεσξία : 4 

Γηδάζθσλ: Εαξσηηάδεο Γξεγφξεο 

 

ηόρνο καζήκαηνο: Παξνπζία θαη αλάιπζε ησλ ζεσξηψλ γηα ηελ εξκε-

λεία ησλ καθξννηθνλνκηθψλ θαη λνκηζκαηηθψλ ζρέζεσλ. 

 

Πεξηερόκελν: Η. Σν ηζνδχγην εμσηεξηθψλ ζπλαιιαγψλ (ΗΔ) θαη ε αγνξά 

ζπλαιιάγκαηνο. Σν ΗΔ ζηα πιαίζηα ηεο καθξννηθνλνκηθήο ινγηζηηθήο. ΗΗ. 

Ζ ζεσξία εμηζνξξφπεζεο ηνπ ΗΔ. πλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία θαη ΗΔ. π-

λαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο θαη ηηκέο. Δζληθφ εηζφδεκα θαη ΗΔ. Ζ κνλεηαξηζ-

ηηθή ζεσξία ηνπ ΗΔ. Ζ ζεσξία ραξηνθπιαθίνπ ηνπ ηζνδπγίνπ πιεξσκψλ. 

ΗΗΗ. Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ νηθνλνκηθψλ πνιηηηθψλ ζε ππνδείγκαηα κηθ-

ξήο αλνηθηήο νηθνλνκίαο (Mundel – Fleming) θαη ππνδείγκαηα “δχν ρσξψλ” 
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ζε θαζεζηψο ζηαζεξψλ θαη θπκαηλφκελσλ ηζνηηκηψλ. ΗV. Σν ΗΔ θαη ην Γηε-

ζλέο Ννκηζκαηηθφ χζηεκα (ΓΝ). Ννκηζκαηηθά πζηήκαηα θαη εμηζνξξφ-

πεζε ηνπ ηζνδπγίνπ πιεξσκψλ: Δλλνηνινγηθέο δηεπθξηλίζεηο θαη νξηνζέηεζε 

ηνπ πξνβιήκαηνο. Ννκηζκαηηθά πζηήκαηα ζηελ πεξίνδν κέρξη ην 1944. 

Bretton Woods θαη ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ χζηεκα. 

 

Σξόπνο δηδαζθαιίαο: Γηαιέμεηο.    

 

Σξόπνη αμηνιόγεζεο ηεο επίδνζεο ηωλ θνηηεηώλ: Δμέηαζε γξαπηή ζην 

ηέινο ηνπ εμακήλνπ.   

 

Βηβιηνγξαθία: 

1. Καξθάθεο Κ., “Γηεζλείο Ννκηζκαηηθέο ρέζεηο”, έθδ. Γ. & Κ. Γαξδα-

λφο, Αζήλα 2008. 

2. Λεβεληάθεο Η., “Γηεζλήο Μαθξννηθνλνκηθή θαη Υξεκαηννηθνλνκη-

θή”, έθδ. ηακνχιε, Αζήλα 2003.  

 

Κσδηθφο καζήκαηνο: 03ΔΔ15 

Σίηινο καζήκαηνο: Οηθνλνκηθά ηεο Τγείαο 

Γηδαθηηθέο κνλάδεο ECTS: 8 

Καηεγνξία καζήκαηνο: Τπνρξεσηηθφ 

Ώξεο δηδαζθαιίαο /εβδνκάδα: Θεσξία : 4  

Γηδάζθνπζα: Αλησλνπνχινπ Λίια  

Ηζηνζειίδα καζήκαηνο : 

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

 

ηόρνο καζήκαηνο: Ο ζθνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε εθκάζεζε βαζη-

θψλ αξρψλ ηεο νηθνλνκίαο ηεο πγείαο θαη κηα πξψηε εμνηθείσζε κε έλα 

γλσζηηθφ αληηθείκελν ρξήζηκν γηα φζνπο θαη φζεο επηζπκνχλ λα απαζρνιε-

ζνχλ ζηνλ επξχηεξν ηνκέα ηεο πγείαο. 

 

Πεξηερόκελν καζήκαηνο: ηηο παξαδφζεηο ηνπ καζήκαηνο απηνχ εμεηά-

δνληαη ζπζηεκαηηθά θαη δηαδνρηθά: ην αληηθείκελν ηεο νηθνλνκίαο ηεο Τγεί-

αο θαη νη ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ θιάδνπ˙ ε δήηεζε θαη ε πξνζθνξά ησλ αγαζψλ 

θαη ππεξεζηψλ πγείαο˙ νη κέζνδνη νηθνλνκηθήο αμηνιφγεζεο ησλ πξνγξακ-

κάησλ πγείαο ( αλάιπζε θφζηνπο, αλάιπζε θφζηνπο-απνηειεζκαηηθφηεηαο, 

αλάιπζε θφζηνπο-ρξεζηκφηεηαο, αλάιπζε θφζηνπο-νθέινπο)˙ ε ρξεκαηνδφ-

http://web.auth.gr/econ/index.php?rm=1&mn=13&csid=61
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ηεζε ησλ ππεξεζηψλ πγείαο, κε έκθαζε ζηελ επίιπζε ησλ δπζθνιηψλ πνπ 

παξνπζηάδνπλ ηα ζπζηήκαηα ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο φζνλ αθνξά ηελ 

θάιπςε ησλ απμαλφκελσλ δαπαλψλ πγείαο, θαζψο θαη ζηηο ιχζεηο πνπ απαη-

ηνχληαη γηα ηελ κεηαξξχζκηζή ηνπο. Σέινο έλα κεγάιν κέξνο ησλ παξαδφ-

ζεσλ αθηεξψλεηαη ζηηο δεκφζηεο πνιηηηθέο πγείαο θαη ζηε ζπκβνιή ηνπο 

ζηελ νξγάλσζε ησλ ζπζηεκάησλ πγείαο θαη ζηελ νξζνινγηθνπνηεζή ηνπο.  

 

Σξόπνο δηδαζθαιίαο: Γηαιέμεηο, θξνληηζηήξηα. Οη παξαδφζεηο ηνπ κα-

ζήκαηνο ζπκπιεξψλνληαη κε εθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο ζε λνζνθνκεία ηεο 

πφιεο φπνπ παξνπζηάδνληαη απφ ηε δηδάζθνπζα θαη απφ εηδηθνχο ζέκαηα 

ζρεηηθά κε ηελ νξγάλσζε θαη δηνίθεζε λνζνθνκείνπ.    

 

Σξόπνη αμηνιόγεζεο ηεο επίδνζεο ηωλ θνηηεηώλ: Δμέηαζε γξαπηή ζην 

ηέινο ηνπ εμακήλνπ, πξφνδνο (ελδηάκεζε εμέηαζε), θαη‟ νίθνλ εξγαζία, 

πξνθνξηθή παξνπζίαζε εξγαζίαο.  

 

Βηβιηνγξαθία:  

1. Αλησλνπνχινπ Λ., “Γαπάλεο θαη Πνιηηηθέο Τγείαο ζηελ Δπξψπε”, 

έθδ. Επγφο, Θεζζαινλίθε 2010. 

2. Rice Thomas., “Σα Οηθνλνκηθά ηεο Τγείαο ζε Δπαλεμέηαζε”, έθδ. 

Κξηηηθή, Αζήλα 2006.  

 

Κσδηθφο καζήκαηνο: 03ΔΔ44 

Σίηινο καζήκαηνο: Πξνγξακκαηηζκφο θαη ρεδηαζκφο Αλάπηπμεο IΗ 

Γηδαθηηθέο κνλάδεο ECTS: 5 

Καηεγνξία καζήκαηνο: Δηδηθήο επηινγήο 

Ώξεο δηδαζθαιίαο /εβδνκάδα: Θεσξία : 3  

Γηδάζθνπζα: Γεζιή Δπαγγειία 

 

ηόρνο καζήκαηνο: Σν κάζεκα απηφ απνηειεί ζπλέρεηα ηνπ καζήκαηνο 

Πξνγξακκαηηζκνχ θαη ρεδηαζκνχ Αλάπηπμεο Η. Ο θχξηνο ζηφρνο είλαη ε 

θαηαλφεζε ηεο κεζφδνπ εηζξνψλ-εθξνψλ θαη ηνπ ζρεδηαζκνχ, αμηνιφγεζεο 

θαη επηινγήο πξνγξακκάησλ επελδχζεσλ κε ζηφρν ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε 

κηαο ρψξαο. 

 

Πεξηερόκελν καζήκαηνο: Παξνπζηάδεηαη ε κέζνδνο εηζξνψλ-εθξνψλ ( 

ηερληθή νηθνλνκηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ θαη πξνβιέςεσλ). Δπίζεο ζπδεηείηαη 
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ε θαηαλνκή ησλ πφξσλ θαη ν ξφινο ηνπ κεραληζκνχ ηεο αγνξάο ζε αληηπα-

ξαβνιή κε ην ξφιν ηνπ θξάηνπο θαζψο επίζεο ζπδεηνχληαη ηα επξχηεξα δε-

ηήκαηα αλαπηπμηαθήο ζηξαηεγηθήο θαη ελαιιαθηηθά επελδπηηθά θξηηήξηα. 

ηελ ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη ε ρξεκαηννηθνλνκηθή, νηθνλνκηθή θαη ε θνη-

λσληθή αμηνιφγεζε επελδπηηθψλ ζρεδίσλ, νη δηαθξίζεηο ηνπο θαη νη κέζνδνη 

κεηξήζεσο ηνπο (παξνχζα αμία θαη ζχγθξηζε κε ελαιιαθηηθέο κεζφδνπο), ε 

θαηαλάισζε ζην παξφλ έλαληη ζην κέιινλ, ε αλάιπζε θνηλσληθνχ θφζηνπο-

θνηλσληθψλ σθειεηψλ, ζθηψδεηο κηζζνί, πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα θαη δηα-

ηεξήζηκε νηθνλνκηθή αλάπηπμε. Σέινο, εμεηάδνληαη ε επηινγή ησλ ηερληθψλ 

παξαγσγήο θαη νη επηπηψζεηο ζηελ αλάπηπμε ζπκπεξηιακβαλφκελνπ θαη ηνπ 

ξφινπ ησλ πνιπεζληθψλ εηαηξεηψλ. 

Σν κάζεκα νξγαλψλεηαη ζε ηέζζεξηο ελφηεηεο:  

1
ε
 ελφηεηα (Δηζαγσγή): Αλάιπζε εηζξνψλ-εθξνψλ 

2
ε
 ελφηεηα: Μεραληζκφο αγνξάο, θαηαλνκή πφξσλ θαη ν ξφινο ηνπ θξάηνπο. 

3
ε
 ελφηεηα: Αμηνιφγεζε Δπελδπηηθψλ ρεδίσλ 

4
ε
 ελφηεηα: Δπελδπηηθά ζρέδηα θαη πεξηβάιινλ, ηερληθέο κέζνδνη παξαγσ-

γήο. 

 

Σξόπνο δηδαζθαιίαο: Γηαιέμεηο    

 

Σξόπνη αμηνιόγεζεο ηεο επίδνζεο ηωλ θνηηεηώλ: Δμέηαζε γξαπηή ζην 

ηέινο ηνπ εμακήλνπ, θαη‟ νίθνλ εξγαζία   

 

Βηβιηνγξαθία:  

1. Thirwall A.P, “Μεγέζπλζε θαη Αλάπηπμε», η. Β΄, έθδ. Παπαδήζε, 

Αζήλα 2003.  

 

 

4.2. ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟ: ΓΔΝΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΘΔΩΡΗΑ 

ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΖ 

 

Δ΄ ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤΓΧΝ 

 

Κσδηθφο καζήκαηνο: 03ΤΔ04 

Σίηινο καζήκαηνο: Μηθξννηθνλνκηθή ΗΗ 

Γηδαθηηθέο κνλάδεο ECTS: 6 

Καηεγνξία καζήκαηνο: Τπνρξεσηηθφ 

Ώξεο δηδαζθαιίαο /εβδνκάδα: Θεσξία : 4 
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Γηδάζθσλ: Παπαδφπνπινο Κσλζηαληίλνο  

Ηζηνζειίδα καζήκαηνο : http://users.auth.gr/kpap 

 

ηόρνο καζήκαηνο: Μεηά ην πέξαο ηνπ εμακήλνπ, ν θνηηεηήο ζα πξέπεη 

λα έρεη θαηαλνήζεη θαη λα είλαη ζε ζέζε λα αλαιχεη ρξεζηκνπνηψληαο ηα 

ππνδείγκαηα ηεο κηθξννηθνλνκηθήο: ηε ζηξαηεγηθή ζπκπεξηθνξά ησλ επηρε-

ηξήζεσλ σο πξνο ηε ηηκνιφγεζε θαη ηελ παξαγσγή ζε έλα κνλνπσιηαθφ ή 

νιηγνπσιηαθφ πεξηβάιινλ, ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ην επηζπκεηφ ησλ 

δηαθφξσλ κνξθψλ αγνξάο, ηελ αγνξά ησλ ζπληειεζηψλ παξαγσγήο: θεθά-

ιαην θαη εξγαζία. 

 

Πεξηερόκελν καζήκαηνο: Σν κάζεκα απνηειεί ζπλέρεηα ηνπ καζήκαηνο 

«Μηθξννηθνλνκηθή Η» θαη γη‟ απηφ ην ιφγν μεθηλνχκε απφ ηα κνλνπσιηαθά 

ππνδείγκαηα πξαγκαηεπφκελνη ζέκαηα φπσο θαηαλνκή πφξσλ, πνηφηεηα θαη 

δηαθνξνπνίεζε πξντφλησλ, δηάθξηζε ηηκψλ, είζνδνο ζηνλ θιάδν, έιεγρνο 

ησλ κνλνπσιίσλ θαζψο θαη κε ππνδείγκαηα ηηκνιφγεζεο κε βάζε ηε ζεσξία 

ησλ παηγλίσλ (Cournot, Bertrand, Stackelberg, Hotelling). Θα εμεηάζνπκε 

ηελ ηηκνιφγεζε ηεο εξγαζίαο θαη ηνπ θεθαιαίνπ ζηηο αληίζηνηρεο αγνξέο 

εηζξνψλ. Καηφπηλ ζα αζρνιεζνχκε κε ην ππφδεηγκα γεληθήο ηζνξξνπίαο κηαο 

αληαγσληζηηθήο νηθνλνκίαο, ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ηέιεηνπ αληαγσ-

ληζκνχ θαη ζρεηηθέο εθαξκνγέο.  

 

Σξόπνο δηδαζθαιίαο: Γηαιέμεηο    

 

Σξόπνη αμηνιόγεζεο ηεο επίδνζεο ηωλ θνηηεηώλ: Δμέηαζε γξαπηή ζην 

ηέινο ηνπ εμακήλνπ, πξφνδνο (ελδηάκεζε εμέηαζε)  

 

Βηβιηνγξαθία:  

1. Nicholson W., “Μηθξννηθνλνκηθή Θεσξία: Βαζηθέο Αξρέο θαη Πξν-

εθηάζεηο”, έθδ. Κξηηηθή, Αζήλα 2008.  

2. Gravelle H., Rees R., “Μηθξννηθνλνκηθή - Δληαίν”, έθδ. Gutenber, 

Αζήλα 2010.  

 

Κσδηθφο καζήκαηνο: 03ΔΔ06  

Σίηινο καζήκαηνο: Σξαπεδηθή Οηθνλνκηθή  

Γηδαθηηθέο κνλάδεο ECTS: 5 

Καηεγνξία καζήκαηνο: Δηδηθήο Δπηινγήο 

http://users.auth.gr/~gpapahr
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Ώξεο δηδαζθαιίαο /εβδνκάδα: Θεσξία : 3  

Γηδάζθσλ: Παπαρξήζηνπ Γηψξγνο 

Ηζηνζειίδα καζήκαηνο : http://users.auth.gr/~gpapahr  

 

ηόρνο καζήκαηνο: Ζ ρξήζε ηεο νηθνλνκηθήο ζεσξίαο ζηελ αλάιπζε 

ηεο ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ δηεζλνχο ρξεκαηνπηζησηηθνχ πεξηβάι-

ινληνο ζην νπνίν δξαζηεξηνπνηνχληαη νη ηξάπεδεο. 

 

Πεξηερόκελν καζήκαηνο: Δπηζθφπεζε ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο, 

πξνζδηνξηζκφο επηηνθίσλ θαη θακπχιεο απφδνζεο, δηάξζξσζε επηηνθίσλ 

βάζεη ηνπ θηλδχλνπ, ε δηαηξαπεδηθή αγνξά ζπλαιιάγκαηνο, ν ξφινο ηεο α-

ζχκκεηξεο πιεξνθφξεζεο (εζηθφο θίλδπλνο – αληίζεηε επηινγή) ζηε ρξεκα-

ηνπηζησηηθή δνκή, δηαρείξηζε πηζησηηθνχ θηλδχλνπ θαη θηλδχλνπ επηηνθίσλ, 

ν βαζκφο αληαγσληζηηθφηεηαο, ε δνκή θαη ε ξχζκηζε ηνπ ηξαπεδηθνχ θιά-

δνπ, ν ξφινο θαη ε ιεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο. 

 

Σξόπνο δηδαζθαιίαο: Γηαιέμεηο.    

 

Σξόπνη αμηνιόγεζεο ηεο επίδνζεο ηωλ θνηηεηώλ: Δμέηαζε γξαπηή ζην 

ηέινο ηνπ εμακήλνπ.    

 

Βηβιηνγξαθία:  

1. Howells P., Bain K., “Υξήκα Πίζηε Σξάπεδεο. Μηα Δπξσπατθή Πξν-

ζέγγηζε”, έθδ. Κξηηηθή, Αζήλα 2009. 

 

Κσδηθφο καζήκαηνο: 03ΔΔ07 

Σίηινο καζήκαηνο: Μαζεκαηηθή Οηθνλνκηθή  

Γηδαθηηθέο κνλάδεο ECTS: 5 

Καηεγνξία καζήκαηνο: Δηδηθήο Δπηινγήο 

Ώξεο δηδαζθαιίαο /εβδνκάδα: Θεσξία : 3  

Γηδάζθσλ: Κπξίηζεο Ησάλλεο 

Ηζηνζειίδα καζήκαηνο : 

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

 

ηόρνο καζήκαηνο: Ζ δπλαηφηεηα ρξεζηκνπνίεζεο καζεκαηηθψλ εξγα-

ιείσλ θαη κεζφδσλ ζηελ αληηκεηψπηζε πξνρσξεκέλσλ νηθνλνκηθψλ πξνβ-

ιεκάησλ. 

http://users.auth.gr/~gpapahr
http://www.kritiki.gr/content/bookDetails.asp?BookID=2454
http://www.kritiki.gr/content/bookDetails.asp?BookID=2454
http://blackboard.lib.auth.gr/webapps/portal/frameset.jsp
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Πεξηερόκελν καζήκαηνο: Θεσξία γεληθήο ηζνξξνπίαο, Οηθνλνκίεο Ar-

row-Debreu, χπαξμε ηεο γεληθήο αληαγσληζηηθήο ηζνξξνπίαο, ην βέιηηζην 

θαηά Pareto ηεο γεληθήο αληαγσληζηηθήο ηζνξξνπίαο. 

Μαζεκαηηθφο Πξνγξακκαηηζκφο. Γεζκεπκέλε βειηηζηνπνίεζε κε πεξη-

νξηζκνχο αληζνεμηζψζεηο. πλζήθεο βειηηζηφηεηαο Kuhn-Tucker. Οηθνλν-

κηθέο εθαξκνγέο ησλ ζπλζεθψλ Kuhn-Tucker. 

Γηαθνξηθέο εμηζψζεηο. Γηαθνξηθέο εμηζψζεηο πξψηεο ηάμεο. Γξακκηθέο 

δηαθνξηθέο εμηζψζεηο δεχηεξεο θαη αλψηεξεο ηάμεο. Δηδηθέο δηαθνξηθέο εμη-

ζψζεηο (αθξηβείο δηαθνξηθέο εμηζψζεηο, δηαθνξηθέο εμηζψζεηο κε ρσξηδφκε-

λεο κεηαβιεηέο, ε εμίζσζε Bernoulli). Πνηνηηθή αλάιπζε δηαθνξηθψλ εμη-

ζψζεσλ. Δθαξκνγέο δηαθνξηθψλ εμηζψζεσλ ζε δπλακηθά νηθνλνκηθά κνλ-

ηέια. Ζ έλλνηα ηεο δπλακηθήο επζηάζεηαο. Γπλακηθή επζηάζεηα ηεο ηζνξξν-

πίαο. 

Γπλακηθά ζπζηήκαηα.  

Δηζαγσγηθέο έλλνηεο. Γξακκηθά δπλακηθά ζπζηήκαηα. (δηαλπζκαηηθά 

πεδία θαη ιχζε γξακκηθψλ ζπζηεκάησλ, πξνζδηνξηζκφο εηδηθήο, γεληθήο θαη 

νξηζκέλεο ιχζεο, αλάιπζε επζηάζεηαο γξακκηθψλ δπλακηθψλ ζπζηεκάησλ). 

Με γξακκηθά δπλακηθά ζπζηήκαηα (αλάιπζε επζηάζεηαο, πνηνηηθή αλάιπζε 

δπλακηθψλ ζπζηεκάησλ ζην επίπεδν, Δπζηάζεηα θαη πλαξηήζεηο 

Liapunov). Δθαξκνγέο ζηα νηθνλνκηθά. 

Δμηζψζεηο Γηαθνξψλ(πξψηεο θαη αλψηεξεο ηάμεο). πζηήκαηα Δμηζψ-

ζεσλ Γηαθνξψλ. Πνηνηηθή αλάιπζε δπλακηθψλ ζπζηεκάησλ ζε δηαθξηηφ 

ρξφλν. 

 

Σξόπνο δηδαζθαιίαο: Γηαιέμεηο.    

 

Σξόπνη αμηνιόγεζεο ηεο επίδνζεο ηωλ θνηηεηώλ: Δμέηαζε γξαπηή ζην 

ηέινο ηνπ εμακήλνπ .   

 

Βηβιηνγξαθία: 

1. Ξεπαπαδέαο Α., Γηαλλίθνο Η., ” Μαζεκαηηθέο Μέζνδνη ζηα Οηθνλνκη-

θά - Δληαίν”, έθδ. Gutenberg, Αζήλα 2011. 

2. Chiang A., Wainwright K., “Μαζεκαηηθέο Μέζνδνη Οηθνλνκηθήο Α-

λάιπζεο”, έθδ. Κξηηηθή, Αζήλα 2009. 

 

Σ΄ ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤΓΧΝ 
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Κσδηθφο καζήκαηνο: 03Τ04 

Σίηινο καζήκαηνο: Μηθξννηθνλνκηθή ΗΗΗ 

Γηδαθηηθέο κνλάδεο ECTS: 6 

Καηεγνξία καζήκαηνο: Τπνρξεσηηθφ 

Ώξεο δηδαζθαιίαο /εβδνκάδα: Θεσξία: 4 

Γηδάζθσλ: Παπαδφπνπινο Κσλζηαληίλνο  

Ηζηνζειίδα καζήκαηνο : http://users.auth.gr/kpap 

  

ηόρνο καζήκαηνο: Μεηά ην πέξαο ηνπ εμακήλνπ, ν θνηηεηήο ζα πξέπεη 

λα έρεη θαηαλνήζεη θαη λα είλαη ζε ζέζε λα αλαιχεη ρξεζηκνπνηψληαο ηα 

ππνδείγκαηα ηεο κηθξννηθνλνκηθήο: ηελ ζπκπεξηθνξά ησλ αηφκσλ ππφ θα-

ζεζηψο αβεβαηφηεηαο, ηηο επηπηψζεηο ηεο αζχκκεηξεο πιεξνθφξεζεο ζηηο 

απνθάζεηο ησλ αηφκσλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ, ηηο επηπηψζεηο ζηελ θαηαλνκή 

ησλ πφξσλ θαη ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο νηθνλνκίαο ιφγσ ηεο χπαξμεο 

εμσηεξηθψλ επηδξάζεσλ, ζέκαηα Πνιηηηθήο Οηθνλνκίαο.  

 

Πεξηερόκελν καζήκαηνο: Θα ζπλερίζνπκε κε ηελ παξνπζίαζε ηνπ ππν-

δείγκαηνο γεληθήο ηζνξξνπίαο ηνπ ηέιεηνπ αληαγσληζκνχ κε ζηφρν ηελ πα-

ξνπζίαζε ηεο αιιειεμάξηεζεο ησλ αγνξψλ, ηνλ ππνινγηζκφ θαη ηελ χπαξμε 

ησλ ηζνξξνπηψλ. Καηφπηλ ζα ζεκειηψζνπκε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ 

ηέιεηνπ αληαγσληζκνχ. Θα παξνπζηάζνπκε ηελ ζεσξία επηινγήο ελφο νξζν-

ινγηθνχ αηφκνπ ππφ θαζεζηψο αβεβαηφηεηαο: κεγηζηνπνίεζε πξνζδνθψκε-

λεο ρξεζηκφηεηαο, απνζηξνθή, νπδεηεξφηεηα θαη αγάπε γηα ηνλ θίλδπλν. 

Δθαξκνγή ηεο ζεσξίαο απηήο ζηελ εμήγεζε θαη αληηκεηψπηζε ηνπ θαηλνκέ-

λνπ ηεο θνξνδηαθπγήο. ηα νηθνλνκηθά ηεο πιεξνθφξεζεο ζα αζρνιεζνχκε 

κε ηελ αμία ηεο πιεξνθφξεζεο θαη βαζηθέο έλλνηεο φπσο εζηθφο θίλδπλνο 

θαη δπζκελήο επηινγή. Αλ ππάξμεη ρξφλνο ζα αζρνιεζνχκε κε ην ξφιν ησλ 

εμσηεξηθψλ επηδξάζεσλ θαη ησλ δεκνζίσλ αγαζψλ ζηε θαηαλνκή ησλ πφ-

ξσλ θαη ζα παξνπζηάζνπκε ζέκαηα απφ ηε ζεσξία ηε δεκφζηαο επηινγήο 

φπσο θξηηήξηα θαη ζπλαξηήζεηο θνηλσληθήο επεκεξίαο θαη ην ζεψξεκα αδπ-

λακίαο ηνπ Arrow. 

 

Σξόπνο δηδαζθαιίαο: Γηαιέμεηο 

 

Σξόπνη αμηνιόγεζεο ηεο επίδνζεο ηωλ θνηηεηώλ: Δμέηαζε γξαπηή ζην 

ηέινο ηνπ εμακήλνπ, πξφνδνο (ελδηάκεζε εμέηαζε), πξνθνξηθή παξνπζίαζε 

εξγαζίαο.   

 

http://users.auth.gr/~gpapahr
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Βηβιηνγξαθία:  

1. Gravelle H., Rees R., “Μηθξννηθνλνκηθή - Δληαίν”, έθδ. Gutenberg 

2010. 

2. Nicholson W., “Μηθξννηθνλνκηθή Θεσξία, Βαζηθέο Αξρέο θαη Πξν-

εθηάζεηο”, έθδ. Κξηηηθή, Αζήλα 2008.  

 

Κσδηθφο καζήκαηνο: 03Y05 

Σίηινο καζήκαηνο: Μαθξννηθνλνκηθή ΗΗΗ 

Γηδαθηηθέο κνλάδεο ECTS: 6 

Καηεγνξία καζήκαηνο: Τπνρξεσηηθφ 

Ώξεο δηδαζθαιίαο /εβδνκάδα: Θεσξία : 4 

Γηδάζθσλ: Βαξζαθέιεο Νηθφιανο & αλάζεζε απφ ηνλ Σνκέα 

 

ηόρνο καζήκαηνο: ηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε εκβάζπλζε ζε ζέκα-

ηα καθξννηθνλνκηθήο θαη ε εμαγσγή πξνηάζεσλ νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο, ηφ-

ζν βξαρπρξφληαο πεξηφδνπ, φζν θαη καθξνρξφληαο.  

 

Πεξηερόκελν καζήκαηνο: ην πξψην κέξνο ηνπ καζήκαηνο αλαιχεηαη ε 

βξαρπρξφληα καθξννηθνλνκηθή παζνινγία. Αλαιχνληαη ζε βάζνο νη νηθνλν-

κηθέο θξίζεηο θαη πθέζεηο, ν πςειφο πιεζσξηζκφο, ν έιεγρνο ηεο άζθεζεο 

ηεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο, ε λνκηζκαηηθή θαη δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή. 

ην δεχηεξν κέξνο αλαιχεηαη ε καθξνρξφληα καθξννηθνλνκηθή παζνιν-

γία κε ρξεζηκνπνηψληαο σο αθεηεξία ην λενθιαζηθφ ππφδεηγκα κεγέζπλζεο 

θαη δίλνληαο ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ ζεσξία ησλ ζεζκψλ φπσο απηή έρεη α-

λαπηπρζεί απφ ηνπο D. North, D. Acemoglou θαη άιινπο 

 

Σξόπνο δηδαζθαιίαο: Γηαιέμεηο   

  

Σξόπνη αμηνιόγεζεο ηεο επίδνζεο ηωλ θνηηεηώλ: Δμέηαζε γξαπηή ζην 

ηέινο ηνπ εμακήλνπ, πξφνδνο (ελδηάκεζε εμέηαζε), θαη‟ νίθνλ εξγαζία.    

 

Βηβιηνγξαθία:  

1. Blanchard O., “Μαθξννηθνλνκηθή”, έθδ. Δπίθεληξν, Θεζζαινλίθε  

2006. 
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Κσδηθφο καζήκαηνο: 03ΔΔ19 

Σίηινο καζήκαηνο: Δθαξκνζκέλε ηαηηζηηθή Δξεπλα 

Γηδαθηηθέο κνλάδεο ECTS: 5 

Καηεγνξία καζήκαηνο: Δηδηθήο Δπηινγήο 

Ώξεο δηδαζθαιίαο /εβδνκάδα: Θεσξία : 1½, Δξγαζηήξην : 1½ 

Γηδάζθσλ: Δκκαλνπειίδεο Υξήζηνο 

Ηζηνζειίδα καζήκαηνο: 

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

 

ηόρνο καζήκαηνο: Ζ κεηάβαζε απφ ηελ εηζαγσγηθή ζηαηηζηηθή ηνπ 

πξψηνπ έηνπο ζε πην πξνρσξεκέλεο ζηαηηζηηθέο ηερληθέο γηα νηθνλνκνιφγν-

πο. Ζ εμνηθείσζε κε ηε ρξήζε ζηαηηζηηθνχ ινγηζκηθνχ γηα ηελ αλάιπζε δε-

δνκέλσλ. 

 

Πεξηερόκελν καζήκαηνο: Δηζαγσγή ζηελ κεζνδνινγία ζπιινγήο δεδν-

κέλσλ. Δηζαγσγή ζην ζηαηηζηηθφ πξφγξακκα SPSS. ηαηηζηηθέο ηερληθέο 

αλάιπζεο κηαο κεηαβιεηήο: πεξηγξαθηθή αλάιπζε, έιεγρνη ππνζέζεσλ ζε 

έλα δείγκα. ηαηηζηηθέο ηερληθέο αλάιπζεο δχν κεηαβιεηψλ: πεξηγξαθηθή 

αλάιπζε, ζχγθξηζε δχν ή πεξηζζφηεξσλ δεηγκάησλ ηεο ίδηαο κεηαβιεηήο, 

ζρέζε αλάκεζα ζε δχν κεηαβιεηέο ζην ίδην δείγκα, έιεγρνη ππνζέζεσλ. 

ηαηηζηηθά ππνδείγκαηα γηα ηε ζρέζε κηαο εμαξηεκέλεο κε κηα ή πεξηζζφηε-

ξεο επεμεγεκαηηθέο κεηαβιεηέο: αλάιπζε δηαθχκαλζεο, ππνδείγκαηα παιηλ-

δξφκεζεο γηα ζπλερείο θαη δηαθξηηέο πνζνηηθέο κεηαβιεηέο, ππνδείγκαηα 

Logit θαη Probit γηα πνηνηηθέο κεηαβιεηέο. 

 

Σξόπνο δηδαζθαιίαο: Γηαιέμεηο, εξγαζηήξηα.    

 

Σξόπνη αμηνιόγεζεο ηεο επίδνζεο ηωλ θνηηεηώλ: Δμέηαζε γξαπηή ζην 

ηέινο ηνπ εμακήλνπ, θαη‟ νίθνλ εξγαζία, εξγαζηήξην ή πξαθηηθέο αζθήζεηο.  

 

Βηβιηνγξαθία:  

1. Howitt D., Cramer D., “ηαηηζηηθή κε ην SPSS 16”, έθδ. Κιεηδάξηζ-

κνο, Αζήλα 2010. 

2. πκεσλάθε Μ., “ηαηηζηηθή Αλάιπζε Κνηλσληθψλ Γεδνκέλσλ κε ην 

SPSS 15.0”, έθδ. νθία, Θεζζαινλίθε 2008. 

 

 

Ε΄ ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤΓΧΝ 
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Κσδηθφο καζήκαηνο: 03ΤΕ04 

Σίηινο καζήκαηνο: Ννκηζκαηηθή Θεσξία θαη Πνιηηηθή 

Γηδαθηηθέο κνλάδεο ECTS: 6 

Καηεγνξία καζήκαηνο: Τπνρξεσηηθφ 

Ώξεο δηδαζθαιίαο /εβδνκάδα: Θεσξία : 4 

Γηδάζθσλ: ηδεξφπνπινο Μσυζήο 

 

ηόρνο καζήκαηνο: ηφρνο ηνπ καζήκαηνο απηνχ είλαη λα εηζαγάγεη 

ηνλ θνηηεηή ζηελ πεξηγξαθηθή, εξκελεπηηθή θαη θαλνληζηηθή αλάιπζε ηνπ 

ξφινπ ηεο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο.  

 

Πεξηερόκελν: ηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο απηνχ παξνπζηάδνληαη νη ε-

μήο ηξεηο ζεκαηηθέο ελφηεηεο: Α. Ζ λνκηζκαηηθή πνιηηηθή ζηα παξαδνζηαθά 

ππνδείγκαηα: δηεξεχλεζε ησλ επηπηψζεσλ ηνπ ρξήκαηνο ζηελ νηθνλνκηθή 

δξαζηεξηφηεηα θαη ηνλ πιεζσξηζκφ. Β. ηαηηθά θαη δπλακηθά παίγληα λν-

κηζκαηηθήο πνιηηηθήο ζε θιεηζηή θαη αλνηρηή νηθνλνκία (ππφδεηγκα Barro – 

Gordon): αμηνπηζηία ηεο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο, αλεμαξηεζία θαη δηαθάλε-

ηα ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο Γ. Ζ άζθεζε λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο ζηα πιαί-

ζηα ηεο Δπξσπατθήο Ννκηζκαηηθήο Δλσζεο, ν ζπλδπαζκφο λνκηζκαηηθήο 

θαη δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο (policy mix) ζηελ Δπξσπατθή Ννκηζκαηηθή 

Δλσζε θαη ν ξφινο ηεο αγνξάο εξγαζίαο. Δκθαζε δίλεηαη ζηελ αλαιπηηθή 

θαη θαηά ζπζηεκαηηθφ ηξφπν παξνπζίαζε ησλ δηαθφξσλ νηθνλνκηθψλ κνλ-

ηέισλ θαζψο επίζεο θαη ζηε καζεκαηηθή απφδεημε ησλ ζεσξηψλ θαη πξνηά-

ζεσλ πνιηηηθήο. 

 

Σξόπνο δηδαζθαιίαο: Γηαιέμεηο.    

 

Σξόπνη αμηνιόγεζεο ηεο επίδνζεο ηωλ θνηηεηώλ: Δμέηαζε γξαπηή ζην 

ηέινο ηνπ εμακήλνπ, θαη‟ νίθνλ εξγαζία.    

 

Βηβιηνγξαθία: 

1. Κνξιίξαο Π., “ Ννκηζκαηηθή Θεσξία θαη Πνιηηηθή”, έθδ. Δ. Μπέλνπ, 

Αζήλα 2006. 

2. Howells P., Bain K., “Υξήκα, Πίζηε, Σξάπεδεο, Μηα Δπξσπατθή 

Πξνζέγγηζε”, έθδ. Κξηηηθή, Αζήλα 2009.  
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Κσδηθφο καζήκαηνο: 03ΔΔ32 

Σίηινο καζήκαηνο: Βηνκεραληθή Οξγάλσζε 

Γηδαθηηθέο κνλάδεο ECTS: 6 

Καηεγνξία καζήκαηνο: Δηδηθήο Δπηινγήο 

Ώξεο δηδαζθαιίαο /εβδνκάδα: Θεσξία : 3  

Γηδάζθσλ: Παπαδφπνπινο Κσλζηαληίλνο  

Ηζηνζειίδα καζήκαηνο : http://users.auth.gr/kpap 

 

ηόρνο καζήκαηνο: Ο/Ζ θνηηήηεο/ξηα ζα πξέπεη λα θαηαλνήζεη θαη λα 

είλαη ζε ζέζε λα αλαιχεη ρξεζηκνπνηψληαο ηηο έλλνηεο θαη ηα ππνδείγκαηα 

ηεο βηνκεραληθήο νξγάλσζεο: ηηο θάζεηεο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ 

(πξνκεζεπηήο – ιηαλνπσιεηήο), ηε ζηξαηεγηθή ηεο δηαθνξνπνίεζεο ησλ 

πξντφλησλ, ηνλ αληαγσληζκφ ησλ επηρεηξήζεσλ ζην πεδίν ηεο δηαθήκηζεο 

ηεο έξεπλαο θαη ηεο ηερλνινγία (R&D), ζηξαηεγηθέο απνηξνπήο εηζφδνπ 

αληαγσληζηψλ ζηελ αγνξά. 

 

Πεξηερόκελν καζήκαηνο: Σν κάζεκα είλαη εηζαγσγηθφ ζηε Βηνκεραλη-

θή Οξγάλσζε. Σν αληηθείκελν ην καζήκαηνο είλαη νη αγνξέο ή νη θιάδνη ησλ 

επηρεηξήζεσλ. ηφρνο καο είλαη λα εμεγήζνπκε ηελ δηάξζξσζε ησλ αγν-

ξψλ/θιάδσλ φπσο απηή δηακνξθψλεηαη απφ ηε ζηξαηεγηθή ζπκπεξηθνξά 

ησλ επηρεηξήζεσλ. Οη ζρέζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ κεηαμχ ηνπο, ε ηηκνινγηαθή 

ζπκπεξηθνξά θαζψο θαη άιιεο ζηξαηεγηθέο νξίδνπλ ηνλ βαζκφ ηνπ αληαγσ-

ληζκνχ θαη ηε κνξθή ηεο αγνξάο. ηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο ζα πξαγκαηε-

πηνχκε ζέκαηα φπσο: ζπγθέληξσζε θαη δχλακε αγνξάο, κέηξεζε δχλακεο 

αγνξάο, θάζεηεο ζρέζεηο, δηαθνξνπνίεζε πξντφληνο, δηαθήκηζε, είζνδνο θαη 

έμνδνο, έξεπλα θαη αλάπηπμε ηερλνινγηψλ, δίθηπα επηρεηξήζεσλ. Κιαζζηθά 

ζέκαηα φπσο εηζαγσγή ζηε ζεσξία παηγλίσλ, κνξθέο νιηγνπσιίνπ, ζπκπα-

ηγλία (θαξηέι) θαη δηάθξηζε ηηκψλ παξαιείπνληαη δηφηη δηδάζθνληαη ζηα 

πιαίζηα ησλ καζεκάησλ «ηνηρεία Θεσξίαο Παηγλίσλ», «Μηθξννηθνλνκηθή 

ΗΗ» θαη «Μηθξννηθνλνκηθή ΗΗΗ». Σν κάζεκα πξνυπνζέηεη φηη ε/ν θνηηήηξη-

α/εο είλαη εμνηθεησκέλνο κε ηε βαζηθή κηθξννηθνλνκηθή ζεσξία, ζηνηρεηψδε 

ζεσξία παηγλίσλ θαη αξηζηνπνίεζε πνιπκεηαβιεηψλ ζπλαξηήζεσλ κε ή ρσ-

ξίο πεξηνξηζκνχο. 

 

Σξόπνο δηδαζθαιίαο: Γηαιέμεηο.    
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Σξόπνη αμηνιόγεζεο ηεο επίδνζεο ηωλ θνηηεηώλ: Δμέηαζε γξαπηή ζην 

ηέινο ηνπ εμακήλνπ.    

 

Βηβιηνγξαθία:  

1. Cabral L.,  “Βηνκεραληθή Οξγάλσζε”, έθδ. Κξηηηθή, Αζήλα 2003. 

2. Waldman D., Jensen El., “Βηνκεραληθή Οξγάλσζε”, η. Η, έθδ. Έιιελ, 

Αζήλα 2006.  

 

Ζ΄ ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤΓΧΝ 

 

Κσδηθφο καζήκαηνο: 03ΤΖ01 

Σίηινο καζήκαηνο: Υξεκαηννηθνλνκηθή  

Γηδαθηηθέο κνλάδεο ECTS: 8 

Καηεγνξία καζήκαηνο: Τπνρξεσηηθφ 

Ώξεο δηδαζθαιίαο /εβδνκάδα: Θεσξία : 4  

Γηδάζθσλ: Παπαρξήζηνπ Γηψξγνο 

Ηζηνζειίδα καζήκαηνο : http://users.auth.gr/~gpapahr 

 

ηόρνο καζήκαηνο: ηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε αλάιπζε ηεο ιεηην-

πξγίαο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ αγνξψλ. Ηδηαίηεξε έκθαζε δίλεηαη ζηε ζε-

σξία ηνπ ζρεκαηηζκνχ ησλ ηηκψλ ζηελ αγνξά κεηνρψλ, ηελ αγνξά νκνινγη-

ψλ θαη ηελ αγνξά παξαγψγσλ. 

 

Πεξηερόκελν καζήκαηνο: Απνηίκεζε νκνινγηψλ, Γηαρείξηζε θηλδχλνπ 

επηηνθίνπ θαη επαλεπέλδπζεο νκνινγηψλ, Γείθηεο δηάξθεηαο θαη θπξηφηεηαο, 

Πξνθχιαμε ραξηνθπιαθίνπ νκνινγηψλ, Δθδφζεηο λέσλ κεηνρψλ: Αξρηθέο 

δεκφζηεο πξνζθνξέο θαη Δθδφζεηο δηθαησκάησλ, Απνηίκεζε κεηνρψλ ππφ 

θαζεζηψο βεβαηφηεηαο: Τπνδείγκαηα απνηίκεζεο κεξηζκάησλ, Απφδνζε θαη 

θίλδπλνο ραξηνθπιαθίνπ κεηνρψλ , Απνηίκεζε κεηνρψλ ππν θαζεζηψο αβε-

βαηφηεηαο: Τπφδεηγκα CAPM, Τπφδεηγκα APT, Γηαρείξηζε θαη αμηνιφγεζε 

επίδνζεο ραξηνθπιαθίσλ, Απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο αγνξάο (αζζελήο, εκη-

ηζρπξή, ηζρπξή κνξθή), Παξάγσγα: πκβφιαηα κειινληηθήο εθπιήξσζεο 

(futures) θαη πκβφιαηα δηθαησκάησλ πξναίξεζεο (options), Απνηίκεζε πα-

ξαγψγσλ: Γησλπκηθφ ππφδεηγκα, Τπφδεηγκα Black-Scholes, Δθαξκνγέο ησλ 

παξαγψγσλ θαη ηεο ζεσξίαο απνηίκεζεο παξαγψγσλ: Αληηζηάζκηζε θηλδχ-

λνπ, Aζθάιηζε ραξηνθπιαθίνπ, Γπλακηθή θαηαλνκή πεξηνπζίαο. 

 

Σξόπνο δηδαζθαιίαο: Γηαιέμεηο.    

http://users.auth.gr/~gpapahr
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Σξόπνη αμηνιόγεζεο ηεο επίδνζεο ηωλ θνηηεηώλ: Δμέηαζε γξαπηή ζην 

ηέινο ηνπ εμακήλνπ, εξγαζηήξην ή πξαθηηθέο αζθήζεηο.   

 

Βηβιηνγξαθία:  

1. Παπαδάκνπ ., “Γηαρείξηζε Υαξηνθπιαθίνπ”, έθδ. Gutenberg, Αζήλα 

2009.  

 

Κσδηθφο καζήκαηνο: 00ΔΔ40 

Σίηινο καζήκαηνο: Διιεληθή Κεθαιαηαγνξά 

Γηδαθηηθέο κνλάδεο ECTS: 5 

Καηεγνξία καζήκαηνο: Δηδηθήο Δπηινγήο 

Ώξεο δηδαζθαιίαο /εβδνκάδα: Θεσξία : 3  

Γηδάζθσλ: Παπαρξήζηνπ Γηψξγνο 

Ηζηνζειίδα καζήκαηνο : http://users.auth.gr/~gpapahr 

 

ηόρνο καζήκαηνο: θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη λα γλσξίζεη ν θνηηε-

ηήο ην ηξέρνλ ζεζκηθφ πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηεο Διιεληθήο θεθαιαηαγνξάο.  

 

Πεξηερόκελν καζήκαηνο: Σν ηξέρνλ ζεζκηθφ πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηεο 

Διιεληθήο θεθαιαηαγνξάο, ηα είδε ησλ ηίηισλ πνπ απνηεινχλ αληηθείκελν 

ησλ ζπλαιιαγψλ, ηηο θαηεγνξίεο ησλ απνηακηεπηηθψλ θνξέσλ θαη ησλ δηαπ-

ξαγκαηεπηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ, ηνπο ηχπνπο ησλ νξγαλσκέλσλ αγνξψλ, 

ρξεκαηηζηήξην κεηνρψλ ηνηο κεηξεηνίο, ρξεκαηηζηήξην παξαγψγσλ, ελαι-

ιαθηηθή αγνξά, ηηο δηαδηθαζίεο εηζαγσγήο κεηνρψλ, αχμεζεο κεηνρηθνχ θε-

θαιαίνπ εηζεγκέλσλ, αλαζηνιήο θαη δηαγξαθήο, ηηο θαηεγνξίεο ησλ εληνιψλ 

πνπ εθηεινχληαη, ηηο κεζφδνπο πξνζδηνξηζκνχ ηεο ηηκήο ησλ ηίηισλ, πξν-

ζπλεδξίαζε, ζπλερήο απηφκαηε κέζνδνο αληηζηνίρηζεο, δεκνπξάηεζε, θαηά 

ην θιείζηκν, ηα ζπζηήκαηα εθθαζάξηζεο ησλ ζπλαιιαγψλ ΣΑ θαη 

ΔΔΣΔΠ θαη ην ξφιν ηεο επνπηείαο ησλ αγνξψλ, ηνπο ζηφρνπο, ηα κέζα θαη 

ηεο δηαδηθαζίεο ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο.  

Σν κεγαιχηεξν κέξνο ηεο παξαπάλσ χιεο θαιχπηεη ηελ εμεηαζηέα χιε 

ησλ εμεηάζεσλ πηζηνπνίεζεο επαγγεικαηηθήο επάξθεηαο ησλ ππαιιήισλ θαη 

ζηειερψλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ πνπ δηελεξγείηαη απφ ηελ Δπηηξνπή Κεθα-

ιαηαγνξάο ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο. Ζ πηζηνπνίεζε απ-

ηή είλαη απαξαίηεηε πξνθεηκέλνπ λα απαζρνιεζεί θάπνηνο ζηνλ πηζησηηθφ 

ηνκέα. 

http://www.dardanosnet.gr/home/writer-details.php?id=1445
http://users.auth.gr/~gpapahr
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Σξόπνο δηδαζθαιίαο: Γηαιέμεηο.    

 

Σξόπνη αμηνιόγεζεο ηεο επίδνζεο ηωλ θνηηεηώλ: Δμέηαζε γξαπηή ζην 

ηέινο ηνπ εμακήλνπ.    

 

Βηβιηνγξαθία:  

1. εκεηψζεηο ηνπ δηδάζθνληνο. 

 

Κσδηθφο καζήκαηνο: 00ΔΔ61  

Σίηινο καζήκαηνο: Γηεζλείο Δπελδχζεηο  

Γηδαθηηθέο κνλάδεο ECTS: 5 

Καηεγνξία καζήκαηνο: Δηδηθήο Δπηινγήο 

Ώξεο δηδαζθαιίαο /εβδνκάδα: Θεσξία : 3  

Γηδάζθσλ: Παπαρξήζηνπ Γηψξγνο 

Ηζηνζειίδα καζήκαηνο : http://users.auth.gr/~gpapahr  

 

ηόρνο καζήκαηνο: Ζ απφθηεζε ησλ βαζηθψλ εξγαιείσλ πνπ ρξεζηκν-

πνηνχληαη ζηηο δηεζλείο επηρεηξεκαηηθέο ζρέζεηο. 

 

Πεξηερόκελν καζήκαηνο:  

1. Δηζαγσγή ζηε Γηεζλή Δπηρεηξεκαηηθή Γξαζηεξηφηεηα. Οη εμειίμεηο 

ζηελ παγθφζκηα νηθνλνκία ζηελ ηειεπηαία πεληεθνληαεηία. Ζ ζέζε ηεο Δι-

ιάδαο ζηνλ παγθφζκην θαηακεξηζκφ ηεο εξγαζίαο. 

2. Οη ιφγνη ηεο δηεζλνχο επέθηαζεο ησλ επηρεηξήζεσλ – ζηάδηα αλάπηπ-

μεο ηεο δηεζλνχο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. 

3. Οη εμαγσγέο – κέζνδνη άζθεζεο εμαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ – άκε-

ζεο θαη έκκεζεο εμαγσγέο – πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα ηεο εμαγσ-

γηθήο δξαζηεξηφηεηαο – Γηεζλήο αλάιπζε – δηεζλήο έξεπλα κάξθεηηλγθ ην-

πνζέηεζε θαη είζνδνο ζηελ αγνξά ζηφρν – δηεζλή θαλάιηα δηαλνκήο – θαηα-

λαισηηθά πξντφληα. 

 

Σξόπνο δηδαζθαιίαο: Γηαιέμεηο.    

 

Σξόπνη αμηνιόγεζεο ηεο επίδνζεο ηωλ θνηηεηώλ: Δμέηαζε γξαπηή ζην 

ηέινο ηνπ εμακήλνπ.    

http://users.auth.gr/~gpapahr
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Βηβιηνγξαθία:  

1. Υαηδεδεκεηξίνπ Η., “Γηεζλείο Δπηρεηξεκαηηθέο Γξαζηεξηφηεηεο”, έθδ. 

Αληθνχια – Αιεμίθνο, Θεζζαινλίθε 2003. 

 

 

4.3. ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΣΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ 

 

Δ΄ ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤΓΧΝ 

 

Κσδηθφο καζήκαηνο: 03ΤΔ06 

Σίηινο καζήκαηνο: Θεσξία & Λνγηζηηθή Κφζηνπο 

Γηδαθηηθέο κνλάδεο ECTS: 6 

Καηεγνξία καζήκαηνο: Τπνρξεσηηθφ 

Ώξεο δηδαζθαιίαο /εβδνκάδα: Θεσξία : 4 

Γηδάζθσλ: Κνπζελίδεο Γεκήηξεο 

 

ηόρνο καζήκαηνο: Ο ζηφρνο ηνπ καζήκαηνο, είλαη ε εμνηθείσζε ην-

π/ηεο θνηηεηή/ηξηαο ζηελ άληιεζε ζηνηρείσλ απφ ηελ Υξεκαηννηθνλνκηθή 

Λνγηζηηθή ζε ζρέζε κε ηελ ηζηνξηθή θνζηνιφγεζε. 

 

Πεξηερόκελν καζήκαηνο:  

• Οξηζκφο, έλλνηα θαη πεξηερφκελν ηεο Λνγηζηηθήο Κφζηνπο. 

• Γηαθξίζεηο εμφδσλ 

• Γαπάλεο πξψησλ πιψλ 

• Απνηίκεζε απνζεκάησλ-Μέζνδνο απνηίκεζεο 

• Γαπάλεο άκεζεο εξγαζίαο 

• Γεληθά Βηνκεραληθά έμνδα 

• Απνζβέζεηο 

• Απνηειέζκαηα ρξήζεο ζε βηνκεραληθή επηρείξεζε 

• Κνζηνιφγεζε θαηά έξγν ή παξαγγειία 

• Κνζηνιφγεζε θαηά θάζε 

• Κνζηνιφγεζε ζπκπαξαγψγσλ θαη ππνπαξαγψγσλ 

 

Σξόπνο δηδαζθαιίαο: Γηαιέμεηο    

 

Σξόπνη αμηνιόγεζεο ηεο επίδνζεο ηωλ θνηηεηώλ: Δμέηαζε γξαπηή ζην 

ηέινο ηνπ εμακήλνπ    
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Βηβιηνγξαθία: 

1. Σζαθιάγθαλνο Α., “Θεσξία θαη Λνγηζηηθή Κφζηνπο”, έθδ. Αθνί Κπ-

ξηαθίδε, Θεζζαινλίθε 2007.  

2. Βεληέξεο Γ., “Λνγηζηηθή Κφζηνπο”, έθδ. Ησαλλίδνπ Π. & ΗΑ, Αζήλα 

2005. 

 

Κσδηθφο καζήκαηνο: 03ΤΔ07 

Σίηινο καζήκαηνο: Υξεκαηννηθνλνκηθή Αλάιπζε Η 

Γηδαθηηθέο κνλάδεο ECTS: 6 

Καηεγνξία καζήκαηνο: Τπνρξεσηηθφ 

Ώξεο δηδαζθαιίαο /εβδνκάδα: Θεσξία : 4 

Γηδάζθσλ: Κνπζελίδεο Γεκήηξεο 

 

ηόρνο καζήκαηνο: Σν κάζεκα αλαθέξεηαη ζηηο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο 

θαη πξντφληα ηνπ ρξεκαηνδνηηθνχ ζπζηήκαηνο. Έκθαζε δίλεηαη ζηελ έλλνηα 

ηεο ρξνληθήο αμίαο ηνπ ρξήκαηνο, ηνπ θφζηνπο θεθαιαίνπ θαη ζηνπο πξνζ-

δηνξηζηηθνχο παξάγνληεο ησλ επηηνθίσλ. Παξάιιεια γίλεηαη αλαιπηηθή ε-

θαξκνγή ησλ ελλνηψλ απηψλ ζηελ ηηκνιφγεζε ρξενγξάθσλ, νκνινγηψλ θαη 

κεηνρψλ, θαζψο θαη ζηελ αμηνιφγεζε επελδπηηθψλ ζρεδίσλ.  

 

Πεξηερόκελν καζήκαηνο: Σν ρξεκαηνδνηηθφ ζχζηεκα. Πξνζδηνξηζηηθνί 

παξάγνληεο επηηνθίσλ. Xξνληθή αμία θαη θφζηνο ρξήκαηνο. Ζ έλλνηα ηεο 

κειινληηθήο θαη ηεο παξνχζαο αμίαο. Ζ έλλνηα ηεο κειινληηθήο θαη ηεο πα-

ξνχζαο αμίαο ξάληαο. Απφζβεζε δαλείσλ. Οκνινγηαθά Γάλεηα. Απνηίκεζε 

Οκνινγηαθψλ Γαλείσλ. Δβδνκάδα: Μεηνρέο. Απνηίκεζε Μεηνρψλ. Αμηνιφ-

γεζε Δπελδπηηθψλ ρεδίσλ. χγθξνπζε Μεζφδσλ Αμηνιφγεζεο Δπελδχζε-

σλ.  

Σξόπνο δηδαζθαιίαο: Γηαιέμεηο    

 

Σξόπνη αμηνιόγεζεο ηεο επίδνζεο ηωλ θνηηεηώλ: Δμέηαζε γξαπηή ζην 

ηέινο ηνπ εμακήλνπ    

Βηβιηνγξαθία: 

1. Βαζηιείνπ Γ., Ζξεηψηεο Ν., “Υξεκαηννηθνλνκηθή Γηνίθεζε: Θεσξία 

θαη Πξαθηηθή”, έθδ. Rosili, Αζήλα 2008.  
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2. Σζαθιάγθαλνο Α., “Υξεκαηνδφηεζε θαη Αμηνιφγεζε Δπελδχζεσλ Η”, 

έθδ. Αθνί Κπξηαθίδε, Θεζζαινλίθε 2008. 

 

 

Κσδηθφο καζήκαηνο: 03YE08 

Σίηινο καζήκαηνο: Δξεπλα Μάξθεηηλγθ  

Γηδαθηηθέο κνλάδεο ECTS: 6 

Καηεγνξία καζήκαηνο: Τπνρξεσηηθφ 

Ώξεο δηδαζθαιίαο /εβδνκάδα: Θεσξία :4  

Γηδάζθνπζεο: Μπνπηζνχθε Υξηζηίλα, Πιαθνγηαλλάθε Μαξία Δκκαλνπ-

έιια  

ηόρνο καζήκαηνο: Σν κάζεκα ηεο Έξεπλαο Αγνξάο έρεη σο ζηφρν α) 

Να εηζάγεη ηνπο ζπνπδαζηέο ζηηο βαζηθέο έλλνηεο θαη δηαδηθαζίεο ηεο έξεπ-

λαο αγνξάο β) λα εμεηάζεη θαη λα αλαιχζεη ηα απαξαίηεηα εξγαιεία γηα ηε 

ζπιινγή, επεμεξγαζία, αλάιπζε θαη απνηχπσζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ ρξεζη-

κνπνηνχκε ζηελ Έξεπλα Αγνξάο κε ζηφρν ηελ δηακφξθσζε ηξαηεγηθψλ 

Πνιηηηθήο Καηάθηεζεο ηεο Αγνξάο  

 

Πεξηερόκελν καζήκαηνο: Σν κάζεκα είλαη νξγαλσκέλν ζε ηέζζεξα κέ-

ξε. Ξεθηλά κε ηελ εηζαγσγή ζηελ έλλνηα θαη δηαδηθαζία ηεο Έξεπλαο Αγν-

ξάο θαη ηελ παξνπζίαζε ηνπ νξηζκνχ ηνπ εξεπλεηηθνχ πξνβιήκαηνο πνπ ζα 

νδεγήζεη ζηε ιχζε ηνπ πξνβιήκαηνο απφθαζεο. ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδε-

ηαη ε αλάπηπμε ηεο πξνζέγγηζεο ηνπ Δξεπλεηηθνχ ζρεδίνπ. Σν δεχηεξν κέ-

ξνο θαιχπηεη ην ζρεδηαζκφ έξεπλαο θαη παξνπζηάδεη ην ζρεδηαζκφ ηεο δηε-

ξεπλεηηθήο θαη πεξηγξαθηθήο έξεπλαο. Ηδηαίηεξε έκθαζε δίλεηαη ζηελ πνην-

ηηθή έξεπλα θαη ζηελ αλάιπζε δεπηεξνγελψλ ζηνηρείσλ. ηε ζπλέρεηα πε-

ξηγξάθεηαη ε δηαδηθαζία απφθηεζεο πιεξνθνξηψλ θαη ε κεζνδνινγία δφκε-

ζεο θιηκάθσλ κέηξεζεο. Σν ηξίηνο κέξνο αθνξά ην ζρεδηαζκφ θαη ηε ζχλ-

ηαμε ησλ εξεπλεηηθψλ εξγαιείσλ (εξσηεκαηνιφγηα) ην ζρεδηαζκφ ηεο δεηγ-

καηνιεςίαο θαζψο θαη ηεο επεμήγεζεο ησλ δηαδηθαζηψλ απφθηεζεο ησλ 

πιεξνθνξηψλ. Δπηπιένλ, παξνπζηάδεηαη ε έξεπλα πεδίνπ, ε πξνεηνηκαζία 

ησλ δεδνκέλσλ θαη νη έιεγρνη εγθπξφηεηαο θαη αμηνπηζηίαο. Οη κέζνδνη ζηα-

ηηζηηθήο αλάιπζεο δεδνκέλσλ θαη νη ηερληθέο παξνπζίαζεο ησλ απνηειεζ-

κάησλ παξνπζηάδνληαη ζην ηειεπηαίν κέξνο ηνπ καζήκαηνο θαζψο θαη νη 

κέζνδνη απνηχπσζεο θαη παξνπζίαζεο ησλ εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ θαζψο 

θαη ε εθαξκνγή ησλ απνηειεζκάησλ ζηε ζηξαηεγηθή θαηάθηεζε ηεο Αγν-

ξάο. Οη παξαδφζεηο πεξηιακβάλνπλ ηελ αλάιπζε ηνπ ζεσξεηηθνχ ππφβαζ-
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ξνπ θαη ηελ πξαθηηθή εθαξκνγή ζην ρψξν ησλ Τπεξεζηψλ θαη ησλ Δπηρεη-

ξήζεσλ θαζψο θαη ηελ εμέηαζε επηρεηξεζηαθψλ πεξηπηψζεσλ θαη αξζνγξα-

θίαο καδί κε ηελ εθπφλεζε θαη παξνπζίαζε εξγαζηψλ ζηα ζέκαηα πνπ ην 

κάζεκα δηαπξαγκαηεχεηαη.  

 

Σξόπνο δηδαζθαιίαο: Γηαιέμεηο, θξνληηζηήξηα.    

 

Σξόπνη αμηνιόγεζεο ηεο επίδνζεο ηωλ θνηηεηώλ: Δμέηαζε γξαπηή ζην 

ηέινο ηνπ εμακήλνπ, θαη‟ νίθνλ εξγαζία.    

 

Βηβιηνγξαθία:  

1. ηψκθνο Γ., Μαχξνο Γ., “Έξεπλα Αγνξάο”, έθδ. ηακνχιε, Αζήλα 

2008.  

2. ηαζαθφπνπινο Βι., “Μέζνδνη Έξεπλαο Αγνξάο”, έθδ. ηακνχιε, 

Αζήλα 2005. 

 

Κσδηθφο καζήκαηνο: 03ΔΔ08 

Σίηινο καζήκαηνο: πκπεξηθνξά Καηαλαισηή 

Γηδαθηηθέο κνλάδεο ECTS: 5 

Καηεγνξία καζήκαηνο: Δηδηθήο Δπηινγήο 

Ώξεο δηδαζθαιίαο /εβδνκάδα: Θεσξία : 3, Φξνληηζηήξην: 1 

Γηδάζθνπζα: Πιαθνγηαλλάθε Μαξία Δκκαλνπέιια 

 

ηόρνο καζήκαηνο: ηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε κειέηε ησλ αλζξψ-

πηλσλ αληηδξάζεσλ ζε πξντφληα (αγαζά, ππεξεζίεο) θαη ζην Μάξθεηηλγθ 

απηψλ ησλ πξντφλησλ. Έκθαζε δίλεηαη ζηελ κειέηε ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ 

αθνινπζεί ν άλζξσπνο πξνθεηκέλνπ λα θαηαιήμεη ζε θαηαλαισηηθέο επηιν-

γέο. 

 

Πεξηερόκελν καζήκαηνο: ην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο δηεξεπλάηαη θαη 

αλαιχεηαη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ αηφκνπ σο θαηαλαισηή. Γίλεηαη έκθαζε ζηηο 

επηπηψζεηο ησλ νηθνλνκηθψλ, θνηλσληθψλ θαη ςπρνινγηθψλ επηδξάζεσλ πνπ 

δέρεηαη ν θαηαλαισηήο θαηά ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ. Δμεηάδνληαη 

ζέκαηα πνπ αλαθέξνληαη: (i) ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ, (ii) ζηελ 

επεμεξγαζία πιεξνθνξηψλ, (iii) ζηηο αληηιήςεηο, (iv) ζηε ζπκκεηνρή ηνπ 

θαηαλαισηή ζηε δηαδηθαζία αγνξάο ηνπ πξντφληνο, (v) κέηξεζε θαη αιιαγή 

ησλ ζηάζεσλ, (vi) ζηηο δηαπξνζσπηθέο επηδξάζεηο ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ θα-
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ηαλαισηή, (vii) ζηε δηακφξθσζε ππνδεηγκάησλ ζπκπεξηθνξάο ηνπ θαηαλα-

ισηή, (viii) ζηηο εθαξκνγέο ηκεκαηνπνίεζεο ηεο αγνξάο, (ix) ζηηο εθαξκν-

γέο ηνπνζέηεζεο ηνπ πξντφληνο. 

Σξόπνο δηδαζθαιίαο : Γηαιέμεηο, θξνληηζηήξηα.  

Σξόπνη αμηνιόγεζεο ηεο επίδνζεο ηωλ θνηηεηώλ: Δμέηαζε γξαπηή ζην 

ηέινο ηνπ εμακήλνπ, θαη‟ νίθνλ εξγαζία, εξγαζηήξην ή πξαθηηθέο αζθήζεηο.  

 

Βηβιηνγξαθία:  

1. ηψκθνο Γ., “πκπεξηθνξά Καηαλαισηή θαη ηξαηεγηθή Μάξθε-

ηηλγθ”, έθδ. ηακνχιε, Αζήλα 2011. 

2. Μπαιηάο Γ., Παπαζηαζνπνχινπ Ν., “πκπεξηθνξά Καηαλαισηή”, 

έθδ. Rosili, Αζήλα 2003. 

 

Κσδηθφο καζήκαηνο: 03ΔΔ09 

Σίηινο καζήκαηνο: Οξγαλσηηθή Θεσξία & Οξγαλσζηαθή πκπεξηθνξά 

Γηδαθηηθέο κνλάδεο ECTS: 5 

Καηεγνξία καζήκαηνο: Δηδηθήο Δπηινγήο 

Ώξεο δηδαζθαιίαο /εβδνκάδα: Θεσξία : 3, Φξνληηζηήξην: 1 

Γηδάζθνπζα: Πεηξίδνπ Δπγελία  

Δπηθνπξηθφ Γηδαθηηθφ πξνζσπηθφ: Γιαβέιε Νίθε 

Ηζηνζειίδα καζήκαηνο : 

http://web.auth.gr/econ/index.php?lang=el&rm=2&mn=15&csid=03ΔΔ09 

ηόρνο καζήκαηνο: Να δψζεη ηελ επθαηξία ζηνπο θνηηεηέο/ηξηεο λα 

πξνζεγγίζνπλ ηηο βαζηθέο έλλνηεο ηεο Οξγαλσηηθήο Θεσξίαο , κε έκθαζε 

ζηνλ ζρεδηαζκφ ηεο νξγαλσηηθήο δνκήο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη επίζεο λα 

επαηζζεηνπνηεζνχλ ζε δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ ζπκπεξηθνξά ησλ εξγα-

δνκέλσλ φπσο ππνθίλεζε, εγεζία, δπλακηθή νκάδαο. 

Πεξηερόκελν καζήκαηνο: ηα καζήκαηα ηεο Οξγαλσηηθήο ζεσξίαο θαη 

Οξγαλσζηαθήο πκπεξηθνξάο ζα κειεηεζνχλ νη δχν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο 

ηνπ Management: α) Ζ Οξγάλσζε θαη β) Ζ Γηεχζπλζε κε έκθαζε ζηελ ε-

γεζία θαη ζηελ ππνθίλεζε. ηε ιεηηνπξγία ηεο Οξγάλσζεο πξνβιέπεηαη λα 

αλαπηπρζνχλ νη βαζηθέο αξρέο ηεο νξγαλσηηθήο ζεσξίαο θαη ηνπ νξγαλσζη-

αθνχ ζρεδηαζκνχ, νξγαλσηηθέο δνκέο, ηππηθέο, άηππεο, δπλακηθέο νξγαλψ-

ζεηο. ηε ιεηηνπξγία ηεο Γηεχζπλζεο πξνβιέπεηαη λα αλαπηπρζνχλ νη βαζη-
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θέο ζεσξίεο θαη ππνδείγκαηα νξγαλσζηαθήο ζπκπεξηθνξάο ζρεηηθέο κε ηελ 

ππνθίλεζε, ηελ εγεζία θαη ηε δπλακηθή ησλ νκάδσλ. 

 

Σξόπνο δηδαζθαιίαο: Γηαιέμεηο, θξνληηζηήξηα 

 

Σξόπνη αμηνιόγεζεο ηεο επίδνζεο ηωλ θνηηεηώλ: Δμέηαζε γξαπηή ζην 

ηέινο ηνπ εμακήλνπ, εμέηαζε πξνθνξηθή ζην ηέινο ηνπ εμακήλνπ, θαη‟ νί-

θνλ εξγαζία, πξνθνξηθή παξνπζίαζε εξγαζίαο, ραξηνθπιάθην/portfolio 

(παξνπζίαζε –αλάιπζε πεξηπηψζεσλ επηρεηξήζεσλ, αλαθνξηθά κε ηελ νξ-

γάλσζή ηνπο θαη ηηο πνιηηηθέο θηλήηξσλ, παξνπζίαζε αλάιπζε ηνπ πξνθίι 

ζχγρξνλσλ εγεηψλ). 

 

Βηβιηνγξαθία:  

1. Μπνπξαληάο Γ., “Μάλαηδκελη”, έθδ. Γ. Μπέλνπ, Αζήλα 2002. 

2. Υπηήξεο Λ., “Οξγαλσζηαθή πκπεξηθνξά”, έθδ. Interbooks, Αζήλα 

2001.  

 

Κσδηθφο καζήκαηνο: ΔΚ0100 

Σίηινο καζήκαηνο: Δπηρεηξεκαηηθφηεηα & Καηλνηνκία  

Γηδαθηηθέο κνλάδεο ECTS: 5 

Καηεγνξία καζήκαηνο: Δηδηθήο Δπηινγήο 

Ώξεο δηδαζθαιίαο /εβδνκάδα: Θεσξία: 3   

Γηδάζθνληεο: Πεηξίδνπ Δπγελία, παζήο Υαξάιακπνο 

Ηζηνζειίδα καζήκαηνο: http://www.leps.auth.gr 

 

ηόρνο καζήκαηνο: Να δψζεη ηελ επθαηξία ζηνπο θνηηεηέο/ηξηεο λα 

πξνζεγγίζνπλ εηζαγσγηθά ηηο βαζηθέο έλλνηεο ηεο Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη 

ηεο Καηλνηνκίαο , λα επαηζζεηνπνηεζνχλ ζρεηηθά κε ηηο επθαηξίεο αλάπηπ-

μεο δηθήο ηνπο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, θαη λα εθπαηδεπζνχλ ζηελ 

πξνεηνηκαζία “επηρεηξεκαηηθψλ ζρεδίσλ”. 

 

Πεξηερόκελν καζήκαηνο: Σα καζήκαηα δηαξζξψλνληαη ζε 2 ελφηεηεο. 

ηελ πξψηε ελφηεηα πξνζθέξνληαη νη βαζηθέο γλψζεηο γηα ηελ ίδξπζε, ηε 

ιεηηνπξγία θαη ηε δηνίθεζε κηαο επηρείξεζεο κηθξνχ ή κεζαίνπ κεγέζνπο θαη 

επηδηψθεηαη ε δηακφξθσζε ηνπ θαηάιιεινπ ςπρνλνεηηθνχ ππφβαζξνπ γηα 

ηελ αλάπηπμε θαη εθδήισζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, κε ηελ επξεία έλλνηα 

ηνπ φξνπ. ηελ δεχηεξε ελφηεηα νη θνηηεηέο/ηξηεο ζα απαζρνιεζνχλ ζε εξ-
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γαζηεξηαθά καζήκαηα κε ηελ εθπφλεζε επηρεηξεζηαθψλ ζρεδίσλ κε ηε ρξή-

ζε ινγηζκηθνχ επηρεηξεζηαθνχ ζρεδηαζκνχ. Έηζη ζα αζθεζνχλ θαη ζα εθπν-

λήζνπλ επηρεηξεζηαθά ζρέδηα (Business Plan) γηα αλάπηπμε εηθνληθήο δηθήο 

ηνπο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, βάζε ηνπ νπνίνπ θαη ζα αμηνινγε-

ζνχλ ζην ηέινο ησλ καζεκάησλ. 

 

Σξόπνο δηδαζθαιίαο: Γηαιέμεηο, εξγαζηήξηα.    

 

Σξόπνη αμηνιόγεζεο ηεο επίδνζεο ηωλ θνηηεηώλ: Καη‟ νίθνλ εξγαζία, 

πξνθνξηθή παξνπζίαζε εξγαζίαο, εξγαζηήξην ή πξαθηηθέο αζθήζεηο, θχιια 

εξγαζίαο ζε θάζε ελφηεηα καζεκάησλ  

 

Βηβιηνγξαθία:  

1. Γσληάδεο Ζ., Υαηδεθσλζηαληίλνπ Γ., “Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη Καη-

λνηνκία”, έθδ. Gutenberg, Αζήλα 2009.  

2. Πηπεξφπνπινο Π., “Δπηρεηξεκαηηθφηεηα, Καηλνηνκία θαη Business 

Clusters”, έθδ. ηακνχιε, Θεζζαινλίθε 2008.  

 

 

Κσδηθφο καζήκαηνο: 03EE24 

Σίηινο καζήκαηνο: Αλάιπζε Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ 

Γηδαθηηθέο κνλάδεο ECTS: 5 

Καηεγνξία καζήκαηνο: Δηδηθήο Δπηινγήο 

Ώξεο δηδαζθαιίαο /εβδνκάδα: Θεσξία : 3 

Γηδάζθνπζα: Κνζκίδνπ Κπξηαθή 

Ηζηνζειίδα καζήκαηνο : blackboard.lib.auth.gr 

 

ηόρνο καζήκαηνο: ηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε εμνηθείσζε κε ηηο 

ζχγρξνλεο κεζφδνπο ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλάιπζεο ησλ ινγηζηηθψλ θαηαζ-

ηάζεσλ επηρεηξήζεσλ θαη νξγαληζκψλ πξνθεηκέλνπ λα ιεθζνχλ ππφςε α-

πνθάζεηο νηθνλνκηθνχ πεξηερνκέλνπ, βαζηδνκέλσλ ζε επηζηεκνληθά θξηηή-

ξηα.  

 

Πεξηερόκελν καζήκαηνο:  

Σα ζεκαηηθά πεδία πνπ θαιχπηνληαη ζην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο είλαη: 

 Υξεκαηννηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο θαη ινγηζηηθέο θαηαζηάζεηο 
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 Μέζνδνη αλάιπζεο ησλ ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ 

 Αλάιπζε ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ κε αξηζκνδείθηεο 

 πγθξηηηθή αλάιπζε ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ 

 Κεθάιαην θίλεζεο θαη θαηαζηάζεηο ηακεηαθήο ξνήο 

 Αλάιπζε λεθξνχ ζεκείνπ 

 Case studies 

 

Σξόπνο δηδαζθαιίαο: Γηαιέμεηο.    

 

Σξόπνη αμηνιόγεζεο ηεο επίδνζεο ηωλ θνηηεηώλ: Δμέηαζε γξαπηή ζην 

ηέινο ηνπ εμακήλνπ, θαη‟ νίθνλ εξγαζία.   

 

Βηβιηνγξαθία:  

1. Atrill P., Maclaney E., (επηκ. Φισξφπνπινο Η.), “Υξεκαηννηθνλνκηθή 

Λνγηζηηθή γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ”, έθδ. University Studio Press, Θεζ-

ζαινλίθε 2010.  

2. Γθίθαο Γ., “Ζ Αλάιπζε θαη νη Υξήζεηο ησλ Λνγηζηηθψλ Καηαζηάζε-

σλ”, έθδ. Γ. Μπέλνπ, Αζήλα 2002. 

 

Κσδηθφο καζήκαηνο: 03ΔΔ13 

Σίηινο καζήκαηνο: Γηνίθεζε Ληαληθνχ Δκπνξίνπ & Γηθηχνπ Γηαλνκήο 

Γηδαθηηθέο κνλάδεο ECTS: 5 

Καηεγνξία καζήκαηνο: Δηδηθήο Δπηινγήο 

Ώξεο δηδαζθαιίαο /εβδνκάδα: Θεσξία : 3, Φξνληηζηήξην: 1 

Γηδάζθνπζα: Μπνπηζνχθε Υξηζηίλα 

Ηζηνζειίδα καζήκαηνο : blackboard 

 

ηόρνο καζήκαηνο: ηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη λα εμεγήζεη ηηο αξρέο, 

κεζφδνπο αλάιπζεο θαη ηελ ζηξαηεγηθή ησλ επηρεηξήζεσλ ιηαληθήο πψιε-

ζεο, λα ηνλίζεη ηνλ ξφιν ησλ επηρεηξήζεσλ απηψλ ζηελ αλάπηπμε ησλ αγν-

ξψλ θαη ηελ αλάπηπμε θαη νξγάλσζε ηνπ δηθηχνπ δηαλνκήο. Με ηελ πξνζέγ-

γηζε ησλ κειεηψλ πεξηπηψζεσλ (case studies) εμεηάδνληαη εμεηδηθεπκέλεο 

ζηξαηεγηθέο κάξθεηηλγθ, θαζψο θαη ε θαηαιιειφηεηα ηνπο, αλάινγα κε ηηο 

πεξηζηάζεηο ηεο αγνξάο θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο επηρείξεζεο. 
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Πεξηερόκελν καζήκαηνο: Σν ιηαληθφ εκπφξην έλαο απφ ηνπο κεγαιχηε-

ξνπο θαη δπλακηθφηεξνπο ηνκείο ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο δηαλχεη κηα πε-

ξίνδν δξακαηηθψλ αιιαγψλ. Καηλνηνκηθέο επηρεηξήζεηο ρξεζηκνπνηνχλ λέεο 

ηερλνινγίεο αλάπηπμεο θαη δηνίθεζεο θαη ζπλζέηνπλ ηελ λέα γεληά ησλ κε-

γαιχηεξσλ θαη ηζρπξφηεξσλ επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ. Παξαδνζηαθέο επη-

ρεηξήζεηο πξνζαξκφδνληαη ζηα δεδνκέλα ή απνρσξνχλ απφ ηελ αγνξά. ηα 

πιαίζηα απηά ην κάζεκα ηεο Γηνίθεζεο Ληαληθνχ Δκπνξίνπ θαη Γηθηχνπ 

Γηαλνκήο εμεηάδεη ηα παξαθάησ: (1) Σχπνη Ληαληθνχ Δκπνξίνπ, (2) Αληα-

γσληζκφο – Κάζεηε νξγάλσζε, (3) ηξαηεγηθέο Αλάπηπμεο (4) Γηεζλνπνίε-

ζε Ληαληθνχ Δκπνξίνπ (5) εκαηνπνίεζε θαη Σνπνζέηεζε (6) Δπηινγή θαη 

αμηνιφγεζε ηνπνζεζίαο θαηαζηήκαηνο (7) Γηνίθεζε θαη Οξγάλσζε Δκπν-

ξεχκαηνο (8) Σηκνιφγεζε, (9) ρεδηαζκφο θαη νξγάλσζε θαηαζηήκαηνο, 

(10) CRM – Αλάπηπμε ζρέζεσλ κε ηνπο πειάηεο, (11) Δπηινγή θαη δηαρείξη-

ζε εκπνξεπκάησλ, (12) Γηαλνκή – Logistics.  

 

Σξόπνο δηδαζθαιίαο: Σν κάζεκα δηδάζθεηαη κε δηαιέμεηο ζηηο παξαπά-

λσ ελφηεηεο πνπ ζπλδπάδνληαη κε ηελ ζπδήηεζε θαη αλάιπζε κειεηψλ πε-

ξηπηψζεσλ (case studies). 

 

Σξόπνη αμηνιόγεζεο ηεο επίδνζεο ηωλ θνηηεηώλ: Δμέηαζε γξαπηή ζην 

ηέινο ηνπ εμακήλνπ, θαη‟ νίθνλ εξγαζία, εξγαζηήξην ή πξαθηηθέο αζθήζεηο.  

 

Βηβιηνγξαθία:  

1. Zentes J., Morschett D. & Schramm-Klein Ζ., “ηξαηεγηθφ Μάλαη-

δκελη Ληαληθψλ Πσιήζεσλ”, έθδ. Παπαζσηεξίνπ, Αζήλα 2008.  

2. Παπαβαζηιείνπ Ν., Μπάιηαο, Γ., “Μάξθεηηλγθ Ληαληθνχ θαη Υνλδξη-

θνχ Δκπνξίνπ”, έθδ. Rosili, Αζήλα 2003. 

 

Κσδηθφο καζήκαηνο: 03ΔΔ62 

Σίηινο καζήκαηνο: Δηζαγσγή ζηελ Δθνδηαζηηθή θαη ηε Γηαρείξηζε  

Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο 

Γηδαθηηθέο κνλάδεο ECTS: 5 

Καηεγνξία καζήκαηνο: Δηδηθήο Δπηινγήο 

Ώξεο δηδαζθαιίαο /εβδνκάδα: Θεσξία : 3  

Γηδάζθσλ: Εεθφπνπινο Υξήζηνο 

 

ηόρνο καζήκαηνο: ηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε παξνπζίαζε ησλ βα-

ζηθψλ ελλνηψλ ηεο Γηαρείξηζεο ηεο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο (Supply Chain 
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Management) θαζψο θαη ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο Δθνδηαζηηθήο (Logistics), 

ψζηε λα παξέρεη ζηνπο θνηηεηέο ηηο απαξαίηεηεο γλψζεηο γηα ηελ θαηαλφεζε 

ησλ ζηξαηεγηθψλ θαη ηερληθψλ πνπ απνζθνπνχλ ζηε βειηίσζε ηεο νξγάλσ-

ζεο θαη δηαρείξηζεο ησλ εθνδηαζηηθψλ αιπζίδσλ. 

 

Πεξηερόκελν καζήκαηνο: Δηζαγσγή ζηελ Δθνδηαζηηθή θαη ηε Γηαρείξη-

ζε ηεο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο. Γηαρείξηζε Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο θαη 

πειάηεο. Μέηξεζε απνηειεζκαηηθφηεηαο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο. Διιείςεηο, 

επίπεδν εμππεξέηεζεο, απφζεκα αζθαιείαο. Παξάγνληεο θφζηνπο θαη αμην-

ιφγεζε. πζηήκαηα δηαρείξηζεο απνζεκάησλ: ζεκείν αλαπιήξσζεο απνζέ-

καηνο, κεηαβιεηφηεηα θαη αβεβαηφηεηα ζηε δηαρείξηζε απνζεκάησλ θαη ε 

επίδξαζε ησλ πξνσζεηηθψλ ελεξγεηψλ θαη ησλ νηθνλνκηψλ θιίκαθαο. Δθν-

δηαζηηθέο αιπζίδεο γηα θαηαλαισηηθά θαη θαηλνηφκα πξντφληα. Γεληθέο 

ζηξαηεγηθέο ζρεδηαζκνχ εθνδηαζηηθψλ αιπζίδσλ. Ζ θηινζνθία ηεο ιηηήο 

παξαγσγήο. ηξαηεγηθέο γηα ην ζρεδηαζκφ εθνδηαζηηθψλ αιπζίδσλ γξήγν-

ξεο αληαπφθξηζεο. ρεδίαζε θαη δηαρείξηζε θαλαιηψλ δηαλνκήο. ηξαηεγη-

θέο ζπλεξγαζίεο, δηαρείξηζε απνζεκάησλ απφ ηνλ πξνκεζεπηή. Ζ παγθφζκηα 

εθνδηαζηηθή αιπζίδα. ρεδίαζε θέληξσλ δηαλνκήο - κεηαθφξησζεο. Γηαρεί-

ξηζε θηλδχλνπ ζηηο εθνδηαζηηθέο αιπζίδεο. χγρξνλεο ηάζεηο ζηε Γηαρείξηζε 

Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο: εηαηξίεο παξνρήο ππεξεζηψλ εθνδηαζηηθήο, αληίζ-

ηξνθεο θαη πξάζηλεο εθνδηαζηηθέο αιπζίδεο. 

 

Σξόπνο δηδαζθαιίαο: Γηαιέμεηο.    

 

Σξόπνη αμηνιόγεζεο ηεο επίδνζεο ηωλ θνηηεηώλ: Δμέηαζε γξαπηή ζην 

ηέινο ηνπ εμακήλνπ.    

 

Βηβιηνγξαθία:  

1. Christopher M., “Logistics θαη Γηαρείξηζε Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο”, 

έθδ. Κξηηηθή, Αζήλα 2007. 

2. Βηδάιεο Μ., “Δθνδηαζηηθή (Logistics): Μία Πνζνηηθή Πξνζέγγηζε”, 

έθδ. Κιεηδάξηζκνο, Αζήλα 2009. 

3. Simchi – Levi, “Designing and Managing the Supply chain with stu-

dent-cd”, έθδ. Δπίθεληξν Α.Δ., Αζήλα 2007.  

4. Λατνο Λ., “Γηνίθεζε Δθνδηαζκνχ”, έθδ. Humantec Μ.Δ.Π.Δ., Αζήλα 

2010. 

 

Κσδηθφο καζήκαηνο: 03ΔΔ12 
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Σίηινο καζήκαηνο: Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ 

Γηδαθηηθέο κνλάδεο ECTS: 5 

Καηεγνξία καζήκαηνο: Δηδηθήο Δπηινγήο 

Ώξεο δηδαζθαιίαο /εβδνκάδα: Θεσξία : 3 , Φξνληηζηήξην: 1 

Γηδάζθσλ: Παπαδφπνπινο Υξπζνιέσλ 

Δπηθνπξηθφ Γηδαθηηθφ πξνζσπηθφ: Γιαβέιε Νίθε 

 

ηόρνο καζήκαηνο: Σν κάζεκα ηεο Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ ζηνρεχεη ζην 

λα εηζάγεη ηνπο θνηηεηέο/ηξηεο ζηε δηνίθεζε ησλ επηρεηξήζεσλ παξνρήο ππε-

ξεζηψλ θαη ζηελ εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ ηνπο. Δηδηθφηεξνη ζηφρνη απνηε-

ινχλ: ε θαηαλφεζε ηνπ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ θαη ηνπ ξφινπ ηνπ ζηελ Οηθν-

λνκία, ε ζρεδίαζε ησλ επηρεηξήζεσλ παξνρήο ππεξεζηψλ, ε δηαρείξηζε ησλ 

επηρεηξεζηαθψλ ιεηηνπξγηψλ ηνπο θαη ε εηζαγσγή νξηζκέλσλ καζεκαηηθψλ 

κνληέισλ (πξνηχπσλ) γηα ηε δηαρείξηζε ησλ ππεξεζηψλ. 

 

Πεξηερόκελν καζήκαηνο: Ο ξφινο ησλ ππεξεζηψλ ζηελ Οηθνλνκία, Ζ 

θχζε ησλ ππεξεζηψλ, ηξαηεγηθή ησλ Τπεξεζηψλ, Αλάπηπμε λέαο ππεξεζί-

αο, Πνηφηεηα ππεξεζηψλ, Ζιεθηξνληθέο Τπεξεζίεο, Θέζε εγθαηάζηαζεο 

κηαο επηρείξεζεο παξνρήο ππεξεζηψλ, Γηαρείξηζε ησλ Πξνκεζεηψλ θαη ηεο 

Εήηεζεο, Παξαγσγηθφηεηα θαη Βειηίσζε ηεο Πνηφηεηαο, Αλάπηπμε θαη 

Παγθνζκηνπνίεζε ησλ Τπεξεζηψλ, Πνζνηηθά Μνληέια (πξφηππα) γηα ηε 

δηαρείξηζε ησλ ππεξεζηψλ, Μνληέια Οπξψλ Αλακνλήο θαη ρεδηαζκφο ηεο 

Γπλακηθφηεηαο κηαο επηρείξεζεο, Μειέηε πξαγκαηηθψλ πεξηπηψζεσλ (Case 

studies). 

 

Σξόπνο δηδαζθαιίαο: Γηαιέμεηο, Φξνληηζηήξηα, Δηζεγήζεηο Αλζξψπσλ 

ηεο Πξάμεο. 

 

Σξόπνη αμηνιόγεζεο ηεο επίδνζεο ηωλ θνηηεηώλ: Δμέηαζε γξαπηή ζην 

ηέινο ηνπ εμακήλνπ, θαη‟ νίθνλ εξγαζία θαη πξνθνξηθή παξνπζίαζή ηεο 

(πξναηξεηηθή). 

 

Βηβιηνγξαθία:  

1. Οκάδα πγγξαθέσλ ηεο Lifeskills International Ltd., Building a 

Service Culture, “Πξψηνη ζηελ Eμππεξέηεζε ηνπ Πειάηε”, έθδ. Κξηηη-

θή, Αζήλα 2002.  

 

Σ΄ ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤΓΧΝ 
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Κσδηθφο καζήκαηνο: 03Τ06 

Σίηινο καζήκαηνο: Δπηρεηξεζηαθή Δξεπλα 

Γηδαθηηθέο κνλάδεο ECTS: 6 

Καηεγνξία καζήκαηνο: Τπνρξεσηηθφ 

Ώξεο δηδαζθαιίαο /εβδνκάδα: Θεσξία : 4 

Γηδάζθσλ: Γηακαληίδεο Αιέμαλδξνο 

 

ηόρνο καζήκαηνο: Δίλαη ε εηζαγσγή ησλ θνηηεηψλ ζηελ Δπηρεηξεζηα-

θή Έξεπλα θαη ζηε καζεκαηηθή πξνηππνπνίεζε θαη επίιπζε δηαθφξσλ 

πξνβιεκάησλ πνπ αλαθχπηνπλ ζηηο επηρεηξήζεηο θαη ζηνπο θπβεξλεηηθνχο ή 

κε νξγαληζκνχο. 

 

Πεξηερόκελν καζήκαηνο: Γξακκηθφο Πξνγξακκαηηζκφο: Σππνπνίεζε 

πξνβιεκάησλ Γξακκηθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ, Γξαθηθή κέζνδνο επίιπζεο, 

Μέζνδνο Simplex, Αλάιπζε Δπαηζζεζίαο κε ρξήζε ηεο κεζφδνπ Simplex, 

Αλάιπζε Δπαηζζεζίαο κε ρξήζε ηεο γξαθηθήο κεζφδνπ επίιπζεο, ην Γπηθφ 

πξφβιεκα θαη ε Οηθνλνκηθή Δξκελεία ηνπ, Σν πξφβιεκα ηεο κεηαθνξάο, Σν 

πξφβιεκα ηεο αλάζεζεο : Ο Οπγγξηθφο Αιγφξηζκνο. Μνληέια Οπξψλ Αλα-

κνλήο: Δηζαγσγή, ζπκβνιηζκφο θαηά Kendall, ζηνηρεία νπξψλ αλακνλήο: 

θαηαλνκή αθίμεσλ, θαηαλνκή εμππεξέηεζεο, πεηζαξρία νπξάο, αξηζκφο εμπ-

πεξεηεηψλ. Οπξά αλακνλήο κε έλα θαλάιη εμππεξέηεζεο, αθίμεηο Poisson & 

ρξφλνπο εμππεξέηεζεο εθζεηηθά θαηαλεκεκέλνπο (Μ/Μ/1). 

Οπξά αλακνλήο κε πνιιαπιά θαλάιηα εμππεξέηεζεο, αθίμεηο Poisson & 

ρξφλνπο εμππεξέηεζεο εθζεηηθά θαηαλεκεκέλνπο (Μ/Μ/Κ). Οηθνλνκηθή 

αλάιπζε ησλ νπξψλ αλακνλήο. Άιια κνληέια νπξψλ αλακνλήο.  

 

Σξόπνο δηδαζθαιίαο: Γηαιέμεηο.  

 

Σξόπνη αμηνιόγεζεο ηεο επίδνζεο ηωλ θνηηεηώλ: Δμέηαζε γξαπηή ζην 

ηέινο ηνπ εμακήλνπ.    

Βηβιηνγξαθία:  

1. Οηθνλφκνπ Γ., Γεσξγίνπ Α., “Δπηρεηξεζηαθή Δξεπλα γηα ηε Λήςε Γη-

νηθεηηθψλ Απνθάζεσλ”, έθδ. Δ. Μπέλνπ, Αζήλα 2011.  

2. Φξάγθνο Υ., “Δηζαγσγή ζηελ Δπηρεηξεζηαθή Δξεπλα”, έθδ. ηακνχ-

ιε, Αζήλα 2006. 

3. Τςειάληεο Π., “Δπηρεηξεζηαθή Έξεπλα”, έθδ. Πξνπνκπφο, Αζήλα 

2010.  



ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ 

 101 

 

Κσδηθφο καζήκαηνο: 03Τ07 

Σίηινο καζήκαηνο: Υξεκαηννηθνλνκηθή Αλάιπζε ΗΗ 

Γηδαθηηθέο κνλάδεο ECTS: 6 

Καηεγνξία καζήκαηνο: Τπνρξεσηηθφ  

Ώξεο δηδαζθαιίαο /εβδνκάδα: Θεσξία : 4 

Γηδάζθσλ: Πνιπκέλεο Βαζίιεο 

 

ηόρνο καζήκαηνο: Σν κάζεκα εκβαζχλεη ζηα ζέκαηα ηεο ρξεκαηννη-

θνλνκηθήο πνπ αλαπηχρζεθαλ ζηε Υξεκαηννηθνλνκηθή Η, κε έκθαζε ηνλ 

θίλδπλν θαη ηελ αμηνιφγεζε ηεο έθζεζεο ζε θίλδπλν αγνξψλ θαη επηηνθίνπ. 

Δηζάγεηαη ε θιαζηθή ζεσξία ζηάζκηζεο θηλδχλνπ. Δηζάγνληαη ηα ρξεκαηνν-

ηθνλνκηθά παξάγσγα θαη ε ηξνπνπνίεζε απνδφζεσλ σο πξνο ηνλ θίλδπλν.  

 

Πεξηερόκελν καζήκαηνο: Μέηξεζε απνδφζεσλ, ινγαξηζκηθή απφδνζε 

θαη ζπλερήο ρξφλνο. Μφριεπζε θαη απφδνζε ζηα ίδηα θεθάιαηα. Πεξηζψξην 

αζθαιείαο, θιήζε θηλδχλνπ. Αλνηθηέο πσιήζεηο. Κίλδπλνο επηηνθίνπ θαη 

Γέιηα επηηνθίνπ. Αληηζηάζκηζε θηλδχλσλ. Πξνζεζκηαθέο πξάμεηο θαη πξν-

ζεζκηαθά επηηφθηα. Κακπχιε επηηνθίσλ. Αζχκκεηξε πιεξνθφξεζε. Πξνβ-

ιήκαηα εθπξνζψπεζεο. πγρσλεχζεηο θαη εμαγνξέο εηαηξηψλ. 

 

Σξόπνο δηδαζθαιίαο: Γηαιέμεηο.    

 

Σξόπνη αμηνιόγεζεο ηεο επίδνζεο ηωλ θνηηεηώλ: Δμέηαζε γξαπηή ζην 

ηέινο ηνπ εμακήλνπ.  

 

Βηβιηνγξαθία:  

1. Πνιπκέλεο Β., “χγρξνλε Υξεκαηννηθνλνκηθή Αλάιπζε”, έθδ. ν-

θία, Θεζζαινλίθε 2010.  

2. Καξαζαλάζεο Γ., “Υξεκαηννηθνλνκηθή Γηνίθεζε θαη Υξεκαηηζηεξη-

αθέο Αγνξέο”, έθδ. Γ. Μπέλνπ, Αζήλα 2002. 

 

 

Κσδηθφο καζήκαηνο: 03Τ08 

Σίηινο καζήκαηνο: Γηαθήκηζε 

Γηδαθηηθέο κνλάδεο ECTS: 6 

Καηεγνξία καζήκαηνο: Τπνρξεσηηθφ 



ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 

 102 

Ώξεο δηδαζθαιίαο /εβδνκάδα: Θεσξία : 4, Φξνληηζηήξην: 2 

Γηδάζθνπζα: Μπνπηζνχθε Υξηζηίλα  

 

ηόρνο καζήκαηνο: ηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε αλάιπζε ηεο δηαδη-

θαζίαο ηεο επηθνηλσλίαο θαζψο θαη ησλ επηκέξνπο ηερληθψλ πνπ εθαξκφδνλ-

ηαη ζηα πιαίζηα ηεο νξγάλσζεο θαη δηακφξθσζεο κηαο δηαθεκηζηηθήο εθζ-

ηξαηείαο ηφζν απφ ηε ζθνπηά ηεο επηρείξεζεο φζν θαη ηεο δηαθεκηζηηθήο 

εηαηξίαο. 

 

Πεξηερόκελν: Σν πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο αλαθέξεηαη ζηνλ ζρεδη-

αζκφ, αλάπηπμε θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηαθήκηζεο, ζηελ επηρείξεζε, 

ελψ παξάιιεια εμεηάδεηαη ν νηθνλνκηθφο θαη θνηλσληθφο ηεο ξφινο. Γηεμν-

δηθά ζπδεηνχληαη ε ηεξαξρηθή θιηκάθσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο δηαθήκη-

ζεο, ε δηαδηθαζία επεμεξγαζίαο ηεο πιεξνθνξίαο ζηε δηαθήκηζε, νη παξά-

γνληεο θαη νη πξνυπνζέζεηο, αιιά θαη ηα εκπφδηα αλάπηπμεο κηαο απνηειεζ-

καηηθήο δηαθήκηζεο. Δμεηάδνληαη ζέκαηα φπσο ν θαζνξηζκφο ησλ δηαθεκηζ-

ηηθψλ ζηφρσλ θαη ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, ε δηακφξθσζε ηνπ δηαθεκηζηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο, ε ζρεδίαζε ηεο δηαθήκηζεο θαη ε εθαξκνγή πινπνίεζεο ηεο 

δεκηνπξγηθήο ηδέαο, ε απεηθφληζε θαη ε δηακφξθσζε ηνπ δηαθεκηζηηθνχ θε-

ηκέλνπ, ν ζρεδηαζκφο θαη ε επηινγή ησλ κέζσλ επηθνηλσλίαο. Παξνπζηάδε-

ηαη ε νξγάλσζε θαη ε ιεηηνπξγία ηεο δηαθεκηζηηθήο εηαηξίαο. Σν κάζεκα 

νινθιεξψλεηαη κε ηελ θξηηηθή πξνζέγγηζε ζηνλ ξφιν ηεο δηαθήκηζεο ζην 

επξχηεξν θνηλσληθφ πιαίζην. 

 

Σξόπνο δηδαζθαιίαο : Γηαιέμεηο, Φξνληηζηήξηα.  

 

Σξόπνη αμηνιόγεζεο ηεο επίδνζεο ηωλ θνηηεηώλ: Δμέηαζε γξαπηή ζην 

ηέινο ηνπ εμακήλνπ, θαη‟ νίθνλ εξγαζία, εξγαζηήξην ή πξαθηηθέο αζθήζεηο.  

 

Βηβιηνγξαθία:  

1. Εψηνο Γ., “Γηαθήκηζε”, έθδ. University Studio Press, Θεζζαινλίθε 

2008.  

2. Οπίιηακ Λάηο, ηήβελ Κιάηλ, αη Σδάιπ, Εαθιίλ Μπνηεξηι, “Γηαθή-

κηζε θαη Δπηθνηλσλία”, έθδ. Καζηαληψηεο, Αζήλα 2008.  

 

Κσδηθφο καζήκαηνο: 03ΔΔ23 

Σίηινο καζήκαηνο: Κνζηνιφγεζε 

Γηδαθηηθέο κνλάδεο ECTS: 5 
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Καηεγνξία καζήκαηνο: Δηδηθήο επηινγήο 

Ώξεο δηδαζθαιίαο /εβδνκάδα: Θεσξία : 3 

Γηδάζθσλ: Κνπζελίδεο Γεκήηξεο 

 

ηόρνο καζήκαηνο: Ο ζηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε ζχλδεζε θαη ζχγ-

θξηζε ηεο πξφηππεο θνζηνιφγεζεο κε ηελ ηζηνξηθή θνζηνιφγεζε θαζψο θαη 

ε αλάιπζε ησλ απνθιίζεσλ κεηαμχ ησλ δπν απηψλ ηχπσλ θνζηνιφγεζεο. 

 

Πεξηερόκελν καζήκαηνο: Πξνθαζνξηζκέλν θφζηνο. Καη΄εθηίκεζε θαη 

πξνυπνινγηζηηθφ θφζηνο.. Πξφηππν θφζηνο.. Απνζήθε. Βηβιίν Παξαγσγήο-

θνζηνινγίνπ. Απνθιίζεηο α΄ πιψλ - Άκεζεο Δξγαζίαο - Γ.Β. Δμφδσλ. Λν-

γηζηηθή ηαθηνπνίεζε ησλ απνθιίζεσλ. Απνηειέζκαηα ρξήζεο ζε βηνκεραλη-

θή επηρείξεζε ζχκθσλα κε ην πξφηππν θφζηνο. Σηκνιφγεζε πξντφλησλ θαη 

ππεξεζηψλ. Πεξηπηψζεηο πξαθηηθψλ εθαξκνγψλ. 

 

Σξόπνο δηδαζθαιίαο: Γηαιέμεηο, πιήξεο πξαθηηθή εθαξκνγή φισλ ησλ 

δηδαζθφκελσλ πεξηπηψζεσλ.  

 

Σξόπνη αμηνιόγεζεο ηεο επίδνζεο ηωλ θνηηεηώλ: Δμέηαζε γξαπηή ζην 

ηέινο ηνπ εμακήλνπ.  

 

Βηβιηνγξαθία:  

1. Σζαθιάγθαλνο Α., “Θεσξία θαη Λνγηζηηθή Κφζηνπο”, έθδ. Αθνί Κπ-

ξηαθίδε, Θεζζαινλίθε 2007.  

2. Garrison R., Noreen E., “Γηνηθεηηθή Λνγηζηηθή”, έθδ. Κιεηδάξηζκνο, 

Αζήλα 2006. 

 

 

Κσδηθφο καζήκαηνο: 03ΔΔ11 

Σίηινο καζήκαηνο: Γηνηθεηηθή Λνγηζηηθή  

Γηδαθηηθέο κνλάδεο ECTS: 5 

Καηεγνξία καζήκαηνο: Δηδηθήο επηινγήο 

Ώξεο δηδαζθαιίαο /εβδνκάδα: Θεσξία : 3 

Γηδάζθσλ: Κνπζελίδεο Γεκήηξεο 

 

ηόρνο καζήκαηνο: ε αληίζεζε κε ηε Υξεκαηννηθνλνκηθή Λνγηζηηθή, 

ε Γηνηθεηηθή Λνγηζηηθή: α) εζηηάδεη ζηηο αλάγθεο ηνπ κάλαηδκελη γηα πε-

ξηζζφηεξε πιεξνθφξεζε, β) δίλεηαη έκθαζε ζηε ζχληαμε ησλ πξνβιεπφκε-
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λσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη γ) δίλεη πεξηζζφηεξε ζεκαζία ζηα ηκή-

καηα ελφο νξγαληζκνχ. 

 

Πεξηερόκελν καζήκαηνο: Δηζαγσγή ζηε Γηνηθεηηθή Λνγηζηηθή. Τπνιν-

γίδεη ηα ζρεηηθά θφζηε θαη ηα έζνδα γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ. Κνζηνιφγεζε 

βαζηζκέλε ζηε ιεηηνπξγία (Activity-based costing). Απνθάζεηο ηηκνιφγεζεο 

θαη αλάιπζε θεξδψλ. Λήςε απνθάζεσλ θάησ απφ ζπλζήθεο αβεβαηφηεηαο. 

Ζ δηαδηθαζία ηνπ πξνυπνινγηζκνχ.  

 

Σξόπνο δηδαζθαιίαο: Γηαιέμεηο, πιήξεο πξαθηηθή εθαξκνγή φισλ ησλ 

δηδαζθφκελσλ πεξηπηψζεσλ    

 

Σξόπνη αμηνιόγεζεο ηεο επίδνζεο ηωλ θνηηεηώλ: Δμέηαζε γξαπηή ζην 

ηέινο ηνπ εμακήλνπ.    

 

 

Βηβιηνγξαθία:  

1. Νεγθάθεο Υ., Κνπζελίδεο Γ., “Γηνηθεηηθή Λνγηζηηθή”, έθδ. νθία, 

Θεζζαινλίθε 2012. 

2. Garrison R., Noreen E., “Γηνηθεηηθή Λνγηζηηθή”, έθδ. Κιεηδάξηζκνο, 

Αζήλα 2006.  

 

Κσδηθφο καζήκαηνο: 03EE26 

Σίηινο καζήκαηνο: Γηνίθεζε Παξαγσγήο 

Γηδαθηηθέο κνλάδεο ECTS: 5 

Καηεγνξία καζήκαηνο: Δηδηθήο Δπηινγήο 

Ώξεο δηδαζθαιίαο /εβδνκάδα: Θεσξία : 3  

Γηδάζθνληεο: Παπαδφπνπινο Υξπζνιέσλ 

 

ηόρνο καζήκαηνο: Δίλαη ε εηζαγσγή ζηε δηνίθεζε θαη ηελ νξγάλσζε 

ηεο παξαγσγήο. Δμεηάδνληαη δεηήκαηα φπσο, ε παξνπζίαζε ζχγρξνλσλ 

πξνζεγγίζεσλ ζε δεηήκαηα φπσο ε επηινγή ηνπ πξντφληνο, ηεο δπλακηθφηε-

ηαο θαη ηεο ζέζεο εγθαηάζηαζεο ελφο παξαγσγηθνχ ζπζηήκαηνο θαη γίλεηαη 

αλαθνξά γεληθά ζε δεηήκαηα πνπ ζπλεπάγνληαη ηε δέζκεπζε ζεκαληηθψλ 

πφξσλ θαη επεξεάδνπλ καθξνπξφζεζκα ηελ απφδνζε θαη ηελ απνηειεζκαηη-

θφηεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο παξαγσγήο. Δπίζεο γίλεηαη αλαθνξά ζε ζπζηή-

καηα παξαγσγήο ηφζν πξντφλησλ φζν θαη ππεξεζηψλ. 

 



ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ 

 105 

Πεξηερόκελν καζήκαηνο: Δηζαγσγή ζηα παξαγσγηθά ζπζηήκαηα, Θεσ-

ξία ζπζηεκάησλ θαη ιήςε απνθάζεσλ, ρεδηαζκφο πξντφληνο, ρεδηαζκφο 

δπλακηθφηεηαο, ρεδηαζκφο ζέζεο παξαγσγήο, ρεδηαζκφο κεζφδνπ παξα-

γσγήο, Μέηξεζε εξγαζίαο, Υσξνηαμηθφο ζρεδηαζκφο, πζηήκαηα Just-in- 

Time (JIT), Αληαγσληζκφο κε βάζε ηνλ ρξφλν, χγρξνλεο ηερλνινγίεο ζηε 

δηνίθεζε παξαγσγήο θαη ππεξεζηψλ, Μειέηε πξαγκαηηθψλ πεξηπηψζεσλ 

(Case Studies). 

 

Σξόπνο δηδαζθαιίαο: Γηαιέμεηο    

Σξόπνη αμηνιόγεζεο ηεο επίδνζεο ηωλ θνηηεηώλ: Δμέηαζε γξαπηή ζην 

ηέινο ηνπ εμακήλνπ.    

Βηβιηνγξαθία:  

1. Slack N., Chambers S., Johnston R., “Γηνίθεζε Παξαγσγήο Πξντφλ-

ησλ θαη Τπεξεζηψλ”, έθδ. Κιεηδάξηζκνο, Αζήλα 2010. 

2. Jacobs R., “Γηνίθεζε Λεηηνπξγηψλ θαη Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο”, 

έθδ. Παζραιίδεο, Αζήλα 2011.  

 

 

Κσδηθφο καζήκαηνο: 03ΔΔ25 

Σίηινο καζήκαηνο: Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα Γηνίθεζεο 

Γηδαθηηθέο κνλάδεο ECTS: 5 

Καηεγνξία καζήκαηνο: Eηδηθήο Δπηινγήο 

Ώξεο δηδαζθαιίαο /εβδνκάδα: Θεσξία: 3 

Γηδάζθσλ: Σζαδήξαο Αζαλάζηνο 

Ηζηνζειίδα καζήκαηνο : blackboard.lib.auth.gr  

 

ηόρνο καζήκαηνο: ηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε απφθηεζε απφ κέξν-

πο ησλ θνηηεηψλ/ηξηψλ ησλ βαζηθψλ γλψζεσλ θαη ηθαλνηήησλ γηα ηελ αμην-

πνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ πνπ δίλνπλ ηα χγρξνλα Οινθιεξσκέλα Πιεξν-

θνξηαθά πζηήκαηα ησλ Δπηρεηξήζεσλ, ηφζν γηα ηνλ Δζσηεξηθφ Έιεγρν 

ζηελ Δπηρείξεζε φζν θαη γηα ηελ Τπνζηήξημε Λήςεο Απνθάζεσλ. 

 

Πεξηερόκελν καζήκαηνο: ηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο ζα παξνπζηαζην-

χλ θαη ζα αλαπηπρζνχλ ηα παξαθάησ ζέκαηα: χγρξνλα Οινθιεξσκέλα 

Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα, νξηζκφο θαη ν ξφινο ηνπο. Οινθιήξσζε Δπηρεη-

ξεκαηηθψλ Γηεξγαζηψλ κέζσ Πιεξνθνξηθψλ πζηεκάησλ. πζηήκαηα Δπε-

μεξγαζίαο πλαιιαγψλ. Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα Γηνίθεζεο. πζηήκαηα 
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Τπνζηήξημεο Λήςεο Απνθάζεσλ. πζηήκαηα Τπνζηήξημεο Γηνίθεζεο. Δ-

πεμεξγαζία Πιεξνθνξηψλ. Λνγηζκηθφ Δθαξκνγψλ & Δξγαιεία γηα ηε Λήςε 

Απνθάζεσλ . Οξγάλσζε θαη Γηαρείξηζε Βάζεσλ Γεδνκέλσλ. Σειεπηθνηλσ-

λίεο, Γίθηπα θαη ε Σερλνινγία ηεο Πιεξνθνξίαο. Γηαδίθηπν θαη Ζιεθηξνλη-

θή Δπηρεηξεκαηηθή Γξαζηεξηφηεηα. Γηαρείξηζε Γλψζεο. Μεζνδνινγίεο θαη 

Δξγαιεία Αλάπηπμεο Πιεξνθνξηθψλ πζηεκάησλ. 

 

Σξόπνο δηδαζθαιίαο: Γηαιέμεηο    

 

Σξόπνη αμηνιόγεζεο ηεο επίδνζεο ηωλ θνηηεηώλ: Δμέηαζε γξαπηή ζην 

ηέινο ηνπ εμακήλνπ.    

 

Βηβιηνγξαθία:  

1. Laudon K., Laudon J., “Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα Γηνίθεζεο”, εθδ. 

Κιεηδάξηζκνο, Αζήλα 2009.  

2. Turban E., King D., Lee J., Ting-Peng L., Turban D., “Ζιεθηξνληθφ 

Δκπφξην 2010”, έθδ. Α. Γθηνχξδαο & ηα, Αζήλα 2010. 

3. Τςειάληεο Π., “Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα Γηνίθεζεο”, έθδ. Παηά-

θε, Αζήλα 2001.  

 

Κσδηθφο καζήκαηνο: 03EE36  

Σίηινο καζήκαηνο: Δηδηθά Θέκαηα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ 

Γηδαθηηθέο κνλάδεο ECTS: 5 

Καηεγνξία καζήκαηνο: Δηδηθήο Δπηινγήο 

Ώξεο δηδαζθαιίαο /εβδνκάδα: Θεσξία : 3 ψξεο   

Γηδάζθνπζα: Σζαθίξε Λήλα 

 

ηόρνο καζήκαηνο: Ζ αλάπηπμε ησλ πξνζσπηθψλ ηθαλνηήησλ ησλ θνη-

ηεηψλ/ηξηψλ ψζηε κέζσ ηεο αμηνπνίεζεο ηνπ ρξφλνπ θαη ησλ επξχηαησλ 

δπλαηνηήησλ ηεο επηθνηλσλίαο λα πεηπραίλνπλ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ 

ζηφρσλ ηνπο. Δηδηθφηεξα ζην λέν εζσηεξηθφ θαη εμσηεξηθφ επηρεηξεζηαθφ 

πεξηβάιινλ λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο απαηηήζεηο ησλ θάζε κνξθήο πξνθνξη-

θψλ θαη γξαπηψλ επαγγεικαηηθψλ παξνπζηάζεσλ.  

 

Πεξηερόκελν καζήκαηνο: Αλαθέξεηαη ζηελ πξνεηνηκαζία ησλ θνηηε-

ηψλ θαη θνηηεηξηψλ πξνθεηκέλνπ λα είλαη ζε ζέζε: 1) λα αληαπνθξίλνληαη 

κε επηηπρία ζηηο απαηηήζεηο πξνεηνηκαζίαο θαη αλάπηπμεο ησλ θάζε κνξ-

θήο πξνθνξηθψλ θαη γξαπηψλ παξνπζηάζεσλ, φπσο ζε δηάθνξα projects, 
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investor relations, εθζέζεσλ πξνηάζεσλ, απνηειεζκάησλ δξάζεο θιπ. 2) 

λα ρξεζηκνπνηνχλ θαηά ην δπλαηφλ απνδνηηθφηεξα ην ρξφλν επηθνηλσλίαο 

κε ζθνπφ θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ζην ειάρηζην ησλ απσιεηψλ ηνπ αιιά θαη γηα 

λα αληηκεησπίδνπλ κε επηηπρία ηα πνιπάξηζκα πξνβιήκαηα δηαθνξψλ θαη 

ζπγθξνχζεσλ πνπ αλαθχπηνπλ θαζεκεξηλά ζην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ. 3) 

λα επηιέγνπλ θαη λα αμηνπνηνχλ ηα θαηάιιεια γηα θάζε πεξίπησζε κέζα 

επηθνηλσλίαο πξνθεηκέλνπ λα εμππεξεηνχλ κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν 

ηφζν ηνπο ζπιινγηθνχο φζν θαη ηνπο πξνζσπηθνχο επαγγεικαηηθνχο ηνπο 

ζηφρνπο. 4) λα ζπκβάιινπλ νπζηαζηηθά ζηελ αλάπηπμε θαη δηαηήξεζε δε-

κηνπξγηθνχ θιίκαηνο ζπλεξγαζίαο θαη ζρέζεσλ, σο βαζηθψλ πξνυπνζέζε-

σλ γηα ηελ νκαιή θαη απξφζθνπηε ιεηηνπξγία, αλάπηπμε θαη βησζηκφηεηά 

ηνπ θνξέα φπνπ πξφθεηηαη λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ. 5) λα επηδηψμνπλ ηελ 

νπζηαζηηθή θαη ζπλεηδεηή εθαξκνγή κηαο δηαξθνχο δηαδηθαζίαο πξνζσπη-

θήο απηνβειηίσζεο θαη αλάπηπμεο.  

 

Σξόπνο δηδαζθαιίαο: Γηαιέμεηο, εξγαζηήξηα, κειέηεο πεξηπηψζεσλ, εξ-

γαζίεο πξνθνξηθψλ θαη γξαπηψλ παξνπζηάζεσλ, επηζθέςεηο επηρεηξήζεσλ.   

 

Σξόπνη αμηνιόγεζεο ηεο επίδνζεο ηωλ θνηηεηώλ: Δμέηαζε γξαπηή ζην 

ηέινο ηνπ εμακήλνπ, πξφνδνο (ελδηάκεζε εμέηαζε), θαη‟ νίθνλ εξγαζία, 

πξνθνξηθή παξνπζίαζε εξγαζίαο, εξγαζηήξηα θαη πξαθηηθέο αζθήζεηο κε ηε 

βνήζεηα βηληενθάκεξαο ιήςεο/πξνβνιήο, ελεξγφο ζπκκεηνρή ζηηο “δξαζηε-

ξηφηεηεο” ηνπ καζήκαηνο.  

 

Βηβιηνγξαθία:  

1. Stuart B., Sarow M., Stuart L., “Απνηειεζκαηηθή Δπηθνηλσλία ζηηο 

χγρξνλεο Δπηρεηξήζεηο”, έθδ. Κξηηηθή, Αζήλα 2008. 

2. Himstreet B. Lehman, “Δπηρεηξεζηαθέο Δπηθνηλσλίεο”, έθδ. Διιήλ, 

Αζήλα 2002.  

 

Ε΄ ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤΓΧΝ 

 

Κσδηθφο καζήκαηνο: 03ΤΕ06 

Σίηινο καζήκαηνο: ηξαηεγηθφ Μάλαηδκελη 

Γηδαθηηθέο κνλάδεο ECTS: 6 

Καηεγνξία καζήκαηνο: Τπνρξεσηηθφ 

Ώξεο δηδαζθαιίαο /εβδνκάδα: Θεσξία : 4  

Γηδάζθνπζα: Σζαθίξε Λήλα  

Δπηθνπξηθφ Γηδαθηηθφ πξνζσπηθφ: Γιαβέιε Νίθε 
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Ηζηνζειίδα καζήκαηνο: http://web.auth.gr/econ/index.php?lang=el&rm= 

2&mn=15&csid=03ΤΕ06 

 

ηόρνο καζήκαηνο: Να δψζεη ηελ επθαηξία ζηνπο θνηηεηέο/ηξηεο λα 

πξνζεγγίζνπλ ηηο βαζηθέο έλλνηεο ηνπ ηξαηεγηθνχ Μάλαηδκελη, κε έκθαζε 

ζηε δηαδηθαζία επηινγήο, εθαξκνγήο θαη αμηνιφγεζεο ησλ ζηξαηεγηθψλ επη-

ινγψλ ησλ επηρεηξήζεσλ, ζηηο ζηξαηεγηθέο πξνθιήζεηο πνπ αληηκεησπίδνπλ 

ζήκεξα νη επηρεηξήζεηο, θαζψο θαη ζην ζχλνιν ησλ παξαγφλησλ πνπ επεξε-

άδνπλ ηε δηαδηθαζία ηνπ ηξαηεγηθνχ Μάλαηδκελη.  

 

Πεξηερόκελν καζήκαηνο: Σν κάζεκα ζα πξνζπαζήζεη λα πξνζεγγίζεη 

κηα πιεζψξα πξνβιεκάησλ πνπ απαζρνινχλ θάζε επηρείξεζε. πγθεθξηκέ-

λα ζα αλαπηπρζνχλ: 

-Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ηα ζηειέρε κπνξνχλ λα ηνπνζεηήζνπλ (position) 

ηελ επηρείξεζε απέλαληη ζηηο δπλάκεηο ηεο αγνξάο θαη ηνπ αληαγσληζκνχ, 

ψζηε λα εθκεηαιιεπζνχλ απηέο ηηο δπλάκεηο θαη επθαηξίεο πνπ παξνπζηά-

δνληαη 

-Οη δηαδηθαζίεο δηακφξθσζεο ζηξαηεγηθήο ησλ επηρεηξήζεσλ θαζψο θαη 

ν βαζκφο ζηνλ νπνίν νη Διιεληθέο επηρεηξήζεηο αθνινπζνχλ ηηο ζπγθεθξηκέ-

λεο δηαδηθαζίεο.  

-Οη ελαιιαθηηθέο ζηξαηεγηθέο επηινγέο πνπ κπνξεί λα αθνινπζήζεη κηα 

επηρείξεζε. --Οη ελδεηθλπφκελεο ζηξαηεγηθέο επίηεπμεο αληαγσληζηηθνχ 

πιενλεθηήκαηνο.  

-Ζ αλάιπζε ησλ επηρεηξεζηαθψλ πφξσλ θαη ηθαλνηήησλ πνπ νδεγνχλ 

ζηελ επίηεπμε αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο 

-Οη ζηξαηεγηθέο πνπ κπνξεί λα πηνζεηήζεη κηα επηρείξεζε γηα λα πξνζ-

ηαηεχζεη ηελ αγνξά ηεο θαη λα εγεζεί ηνπ αληαγσληζκνχ 

-Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ζηξαηεγηθψλ αλάπηπμεο κέζσ εμαγνξψλ/ 

ζπγρσλεχζεσλ θαη νη ζηξαηεγηθέο ζπκκαρίεο  

-Ζ απνηειεζκαηηθή πινπνίεζε ηεο ζηξαηεγηθήο πνπ δηακνξθψζεθε  

-Ζ ζρέζε κεηαμχ νξγαλσηηθήο δνκήο θαη απνηειεζκαηηθήο πινπνίεζεο 

ηεο ζηξαηεγηθήο 

 

Σξόπνο δηδαζθαιίαο: Γηαιέμεηο, κειέηεο πεξηπηψζεσλ επηρεηξήζεσλ.    

 

Σξόπνη αμηνιόγεζεο ηεο επίδνζεο ηωλ θνηηεηώλ: Δμέηαζε γξαπηή ζην 

ηέινο ηνπ εμακήλνπ, θαη‟ νίθνλ εξγαζία.   

 

Βηβιηνγξαθία:  
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1. Παπαδάθεο Β. “ηξαηεγηθή ησλ Δπηρεηξήζεσλ: Διιεληθή θαη Γηεζλήο 

Δκπεηξία”, η΄Α, έθδ. Δ. Μπέλνπ, Αζήλα 2012.  

2. Γεσξγφπνπινο Ν., “ηξαηεγηθφ Μάλαηδκελη”, έθδ. Γ. Μπέλνπ, Αζή-

λα 2006.  

 

Κσδηθφο καζήκαηνο: 03ΤΕ07 

Σίηινο καζήκαηνο: Θεσξία Λήςεο Απνθάζεσλ 

Γηδαθηηθέο κνλάδεο ECTS: 6 

Καηεγνξία καζήκαηνο: Τπνρξεσηηθφ  

Ώξεο δηδαζθαιίαο /εβδνκάδα: Θεσξία : 4.  

Γηδάζθνληεο: Γηακαληίδεο Αιέμαλδξνο 

 

ηόρνο καζήκαηνο: Δίλαη ε εηζαγσγή ησλ θνηηεηψλ ζηηο ηερληθέο Λή-

ςεο Απνθάζεσλ νη νπνίεο βαζίδνληαη ζηελ επηζηεκνληθή πξνζέγγηζε κε 

ρξήζε καζεκαηηθψλ κνληέισλ κε ζηφρν ηφζν ηελ πεξηγξαθή ηεο ιεηηνπξγί-

αο ελφο ζπζηήκαηνο φζν θαη ηελ επίιπζε δηαθφξσλ πξνβιεκάησλ πνπ αληη-

κεησπίδνπλ ηα ζηειέρε ησλ επηρεηξήζεσλ θαη νξγαληζκψλ. 

 

Πεξηερόκελν καζήκαηνο: Γηαρείξηζε έξγσλ PERT/CPM, PERT/COST, 

Μαξθνβηαλέο Γηαδηθαζίεο (πίλαθαο κεηάβαζεο, εχξεζε ζηάζηκσλ πηζαλνηή-

ησλ, ζεκειηψδεο πίλαθαο, απνξξνθεηηθέο θαηαζηάζεηο). Μνληέια Γηθηχσλ 

(ην πξφβιεκα ηεο ζπληνκφηεξεο δηαδξνκήο, ην πξφβιεκα ηεο κέγηζηεο ξν-

ήο, ην πξφβιεκα ηνπ ειάρηζηνπ δεπγλχνληνο δέληξνπ), Γπλακηθφο Πξνγ-

ξακκαηηζκφο (ην πξφβιεκα ηεο ζπληνκφηεξεο δηαδξνκήο, ην πξφβιεκα ηεο 

επέλδπζεο θεθαιαίνπ, ην πξφβιεκα ηεο θφξησζεο). Θεσξία Λήςεο Απν-

θάζεσλ (Λήςε απνθάζεσλ θάησ απφ αβεβαηφηεηα κε ρξήζε ε ρσξίο ρξήζε 

πηζαλνηήησλ, Γέληξα απνθάζεσλ, Αλακελφκελε ηηκή ηδεψδνπο πιεξνθνξί-

αο (EVPI)). 

Θεσξία Διέγρνπ Απνζεκάησλ: Δηζαγσγή ζηηο βαζηθέο έλλνηεο ηεο Θεσ-

ξίαο Διέγρνπ Απνζεκάησλ, Σν θιαζζηθφ κνληέιν αγνξάο Οηθνλνκηθήο Πν-

ζφηεηαο Παξαγγειίαο (EOQ), Σν κνληέιν παξαγσγήο, Σν κνληέιν κε πξνγ-

ξακκαηηζκέλεο ειιείςεηο, Σν κνληέιν κε πνζνηηθέο εθπηψζεηο. 

 

Σξόπνο δηδαζθαιίαο: Γηαιέμεηο  

 

Σξόπνη αμηνιόγεζεο ηεο επίδνζεο ηωλ θνηηεηώλ: Δμέηαζε γξαπηή ζην 

ηέινο ηνπ εμακήλνπ.   
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Βηβιηνγξαθία:  

1. Οηθνλφκνπ Γ., Γεσξγίνπ Α., “Δπηρεηξεζηαθή Δξεπλα γηα ηε Λήςε Γη-

νηθεηηθψλ Απνθάζεσλ”, έθδ. Δ. Μπέλνπ, Αζήλα 2011.    

22..  Τςειάληεο Π., “Δπηρεηξεζηαθή Έξεπλα”, έθδ. Πξνπνκπφο, Αζήλα 

2007.  

 

Κσδηθφο καζήκαηνο: 03YZ08 

Σίηινο καζήκαηνο: Δηδηθή Λνγηζηηθή 

Γηδαθηηθέο κνλάδεο ECTS: 6  

Καηεγνξία καζήκαηνο: Yπνρξεσηηθφ 

Ώξεο δηδαζθαιίαο /εβδνκάδα: Θεσξία : 4 

Γηδάζθσλ: Αλάζεζε απφ ηνλ Σνκέα κε Π.Γ. 407/80 

 

ηόρνο καζήκαηνο: ην κάζεκα ηεο Δηδηθήο ινγηζηηθήο εμεηάδνληαη 

ζέκαηα ηεο ινγηζηηθήο ησλ εηαηξηψλ. Δηδηθφηεξα ε εηαηξία απφ Λνγηζηηθή, 

Ννκηθή, Φνξνινγηθή θαη νηθνλνκηθή άπνςε. Λνγηζηηθή Οκφξξπζκσλ, Δηε-

ξφξξπζκσλ, Λνγηζηηθή ησλ Δ.Π.Δ. θαη Α.Δ., Ίδξπζε-ζχζηαζε, Αχμεζε-

Μείσζε θεθαιαίνπ. Γηαλνκή θεξδψλ, Μεηαηξνπέο ζπγρσλεχζεηο, Λχζε θαη 

εθθαζάξηζε ησλ Δηαηξηψλ. Δηδηθά ζέκαηα Φνξνινγίαο ησλ εηαηξηψλ. 

Δ.Γ.Λ.. θαη Κ.Β.. 

 

Πεξηερόκελo καζήκαηνο: Ζ εηαηξία απφ Ννκηθή, Οηθνλνκηθή θαη Λν-

γηζηηθή άπνςε. Οη ηδηνξξπζκίεο ηεο Λνγηζηηθήο ησλ εηαηξηψλ. Ζ ινγηζηηθή 

ησλ Οκνξξχζκσλ Δηαηξηψλ. Ζ ινγηζηηθή ησλ Δηεξνξξχζκσλ Δηαηξηψλ. Ζ 

ινγηζηηθή ησλ Δ.Π.Δ. Ζ ινγηζηηθή ησλ Α.Δ. Οη εηαηξίεο απφ θνξνινγηθή 

άπνςε. 

 

Σξόπνο δηδαζθαιίαο: Γηαιέμεηο 

 

Σξόπνη αμηνιόγεζεο ηεο επίδνζεο ηωλ θνηηεηώλ: Δμέηαζε γξαπηή ζην 

ηέινο ηνπ εμακήλνπ.    

 

Βηβιηνγξαθία: 

1. Νεγθάθεο Υξ., “Λνγηζηηθή Δηαηξηψλ”, έθδ. νθία, Θεζζαινλίθε 

2012. 
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Κσδηθφο καζήκαηνο: 03ΔΔ35 

Σίηινο καζήκαηνο: Μάξθεηηλγθ Δμαγσγψλ 

Γηδαθηηθέο κνλάδεο ECTS: 5 

Καηεγνξία καζήκαηνο: Δηδηθήο Δπηινγήο 

Ώξεο δηδαζθαιίαο /εβδνκάδα: Θεσξία : 3   

Γηδάζθνπζα: Πιαθνγηαλλάθε Μαξία Δκκαλνπέιια 

Ηζηνζειίδα καζήκαηνο : https://blackboard.lib.auth.gr/ 

 

ηόρνο καζήκαηνο: Σν κάζεκα απηφ έρεη σο ζθνπφ λα δψζεη εξεζίζκα-

ηα ζηνπο θνηηεηέο ζρεηηθά κε ην επηρεηξεζηαθφ πεξηβάιινλ θαη ηηο ζεκαληη-

θέο εμειίμεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζηε δηεζλή νηθνλνκία. Πην ζπγθεθξη-

κέλα, κειεηάηαη ε ζηξαηεγηθή κάξθεηηλγθ θαη ην κείγκα κάξθεηηλγθ ζην δηε-

ζλέο πεξηβάιινλ.  

 

Πεξηερόκελν καζήκαηνο: ηα πιαίζηα απηά δηεξεπλάηαη ν ξφινο ηνπ δη-

εζλνχο κάξθεηηλγθ (ΜΚΣ), αλαιχνληαη ηα εηδηθφηεξα πξνβιήκαηα ηνπ 

ΜΚΣ, θαη ζίγνληαη ζέκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηε δηνίθεζε ηνπ ΜΚΣ ζε έλα 

δπλακηθφ θαη πνιπεζληθφ πεξηβάιινλ. Δπίζεο, ζπδεηνχληαη νη δηαθνξεηηθνί 

ηξφπνη εηζφδνπ ζε δηεζλείο αγνξέο. Σα βαζηθά ζηνηρεία ηνπ κίγκαηνο κάξθε-

ηηλγθ πξνζεγγίδνληαη απφ ηε ζθνπηά ηνπ εμαγσγηθνχ θαη δηεζλνχο νξίδνληα 

ηεο επηρείξεζεο. Παξάιιεια, ν/ε θνηηεηήο/ηξηα εηζάγεηαη ζηελ πνιπεζληθή 

δηάζηαζε ηεο ζηξαηεγηθήο ΜΚΣ θαη ζηηο ηερληθέο πνπ απαηηνχληαη γηα ηε 

ιήςε απνθάζεσλ ΜΚΣ ζην δηεζλή ρψξν. Δπηπιένλ, επηρεηξείηαη ε αλάιπζε 

ηεο έλλνηαο θαη εθαξκνγήο ηνπ κάξθεηηλγθ ζε κε-θεξδνζθνπηθνχο νξγαληζ-

κνχο θαη πξνζεγγίδνληαη νη εζηθνί πξνβιεκαηηζκνί ζηελ εθαξκνγή ηνπ 

κάξθεηηλγθ ζην δηεζλέο πεξηβάιινλ. 

 

Σξόπνο δηδαζθαιίαο: Γηαιέμεηο, θξνληηζηήξηα, ρξήζε κειεηψλ πεξηπ-

ηψζεσλ, αθαδεκατθήο επηζηεκνληθήο αξζξνγξαθίαο θαη άξζξσλ ηνπ εκεξή-

ζηνπ ηχπνπ. Δπίζεο, ζηα πιαίζηα ησλ δηαιέμεσλ πξαγκαηνπνηνχληαη παξνπ-

ζηάζεηο κέζα ζηελ ηάμε θαη αζθήζεηο αλάπηπμεο επηρεηξεκαηνινγίαο (role 

playing).  

 

Σξόπνη αμηνιόγεζεο ηεο επίδνζεο ηωλ θνηηεηώλ: Δμέηαζε γξαπηή ζην 

ηέινο ηνπ εμακήλνπ, θαη‟ νίθνλ εξγαζία, πξνθνξηθή παξνπζίαζε εξγαζίαο.  

 

Βηβιηνγξαθία:  

1. Απισλίηεο Γ., Λπκπεξφπνπινο Κ., Σδαλαβάξαο Β., “χγρξνλεο ηξα-

ηεγηθέο Μάξθεηηλγθ, E-Learning”, έθδ. Rosili, Αζήλα 2010. 
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2. Παλεγπξάθεο Γ., “Γηεζλέο Δμαγσγηθφ Μάξθεηηλγθ”, η΄Α, έθδ. ηα-

κνχιε, Αζήλα 1999. 

 

Κσδηθφο καζήκαηνο: 03ΔΔ65 

Σίηινο καζήκαηνο: Γεκφζηεο ρέζεηο 

Γηδαθηηθέο κνλάδεο ECTS: 5 

Καηεγνξία καζήκαηνο: Δηδηθήο Δπηινγήο 

Ώξεο δηδαζθαιίαο /εβδνκάδα: Θεσξία : 3  

Γηδάζθνπζα: Σζαθίξε Λήλα 

 

      ηόρνο καζήκαηνο: Ζ  ζπλεηδεηνπνίεζε απφ ηνπο θνηηεηέο/ηξηεο 

ηνπ θχξηνπ ξφινπ ησλ Γεκνζίσλ ρέζεσλ (Γ..), ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ 

ησλ ζχγρξνλσλ νξγαληζκψλ, δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα. Ζ δηεξεχλεζε 

ησλ αλαγθψλ θαη απαηηήζεσλ ηφζν ησλ δηάθνξσλ νκάδσλ θνηλνχ φζν θαη 

ησλ θνηλσληθννηθνλνκηθψλ εηαίξσλ ησλ νξγαληζκψλ, σο ε πιένλ θξίζηκε 

θάζε ηεο δηαδηθαζίαο ησλ Γ.. θαη ν πξνζδηνξηζκφο ησλ θχξησλ ζηφρσλ, 

πξνγξακκάησλ, κέζσλ, πξνυπνινγηζκνχ θφζηνπο θαη έιεγρνπ ησλ απνηε-

ιεζκάησλ ησλ Γ.. Ο πξνζδηνξηζκφο ησλ ζρέζεσλ αιιά θαη ησλ δηαθνξψλ 

ησλ Γ.. κε ην Μάξθεηηλγθ θαη εηδηθφηεξα ηε δηαθήκηζε. Ζ εμνηθείσζε ησλ 

θνηηεηψλ/ηξηψλ κε ηελ πξαθηηθή πιεπξά ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ Γ.., ηνλ ζρε-

δηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε ζπγθεθξηκέλσλ πξνγξακκάησλ θαη εθδειψζεσλ 

Γ.. Ζ ελεκέξσζε σο πξνο ηηο γλψζεηο, δεμηφηεηεο θαη εκπεηξίεο ηηο νπνίεο 

ρξεηάδεηαη λα δηαζέηνπλ ηα ζηειέρε ησλ Γ.Υ. 

 

Πεξηερόκελν καζήκαηνο: (1) Δηζαγσγή: Έλλνηα, θχζε, θηινζνθία, ηζην-

ξηθή εμέιημε θαη ξφινο ησλ Γ.. ζην ρζεο θαη ην ζήκεξα. (2) Οη Γ.. σο δηεπ-

ζπληηθή ιεηηνπξγία θαη ε ζεκαζία ηνπο σο κέζν επεξεαζκνχ ηεο θνηλήο γλψ-

κεο, ηεο πξνψζεζεο λέσλ ηδεψλ (θξίζηκνη δίνδνη επηξξνήο) θαη ζηε ιήςε α-

πνθάζεσλ ηνπ Μάλαηδκελη,. (3) Οη ζρέζεηο, νη δηαθνξέο θαη ε αιιειεπίδξαζε 

ησλ Γ.. κε ην Μάξθεηηλγθ θαη ηε Γηαθήκηζε. (4) Ζ Γηαδηθαζία ησλ Γ..: α) 

΄Eξεπλεο Γ.. γηα ηελ θαηαλφεζε θαη ηε κέηξεζε ηεο θνηλήο γλψκεο, ηππηθέο 

/ άηππεο. β) Πξνγξακκαηηζκφο Γ..: ηφρνη, αλάπηπμε ζρεδίνπ, πνιηηηθέο, 

κέζα θαη εκπφδηα επηηπρίαο. γ) Σχπνη πξνγξακκάησλ Γ..: Κακπάληεο, εθδε-

ιψζεηο Standing plans / Πξνυπνινγηζκνί θαη ρξεκαηνδφηεζε. δ) πλεξγαζία 

κε ηα Μέζα Δλεκέξσζεο: Έξεπλα πξνζέγγηζεο, επηθνηλσλία θαη πινπνίεζε 

πξνγξακκάησλ. ε) Αμηνιφγεζε απνηειεζκάησλ Γ..: Έξεπλα αμηνιφγεζεο, 

ζηξαηεγηθέο κέηξεζεο, αλάιπζε ησλ επηδξάζεσλ (impact analysis), αλνηθηφ / 

θιεηζηφ ζχζηεκα αλάιπζεο (M.P. McElreath, open/closed-system evaluation 
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model). (5) Γ.. θαη Δηαηξηθέο ζρέζεηο (investor relations) κε κεηφρνπο, πειά-

ηεο, πξνκεζεπηέο, αληαγσληζηέο, ρξεκαηνπηζησηηθνχο νξγαληζκνχο, αγνξά 

εξγαζίαο, δεκφζην, ηνπηθέο θνηλσλίεο, θνηλφ. (6) Οη Γ.. σο έλα ζχγρξνλν 

επάγγεικα: Καζήθνληα, γλψζεηο, δεμηφηεηεο, εκπεηξία θαη πξνζσπηθφηεηα 

ησλ ππεπζχλσλ Γ.. 

 

Σξόπνο δηδαζθαιίαο: Ζ εκβάζπλζε θνηηεηψλ/ηξηψλ ζην αληηθείκελν 

κέζσ αλάιπζεο κειέηεο πεξηπηψζεσλ (case studies), ζπκκεηνρήο ζε „δηαδ-

ξαζηηθέο αζθήζεηο πξνζνκνίσζεο‟ (workshop-based „role play‟), εθπφλεζεο 

εξγαζηψλ κε ζέκα ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε ζπγθεθξηκέλσλ πξνγ-

ξακκάησλ, επηζθέςεηο επηρεηξήζεσλ θαη παξαθνινχζεζεο εθδειψζεσλ Γ..  

 

Σξόπνη αμηνιόγεζεο ηεο επίδνζεο ηωλ θνηηεηώλ:  Δμέηαζε πξνθνξηθή 

ή γξαπηή ζην ηέινο ηνπ εμακήλνπ, πξφνδνο (ελδηάκεζε εμέηαζε), θαη‟ νίθνλ 

εξγαζία, παξνπζίαζε πξαγκαηηθψλ Case Studies απφ πξνζθεθιεκέλνπο π-

πεχζπλνπο επηρεηξήζεσλ, εξγαζηήξηα θαη πξαθηηθέο αζθήζεηο, ελεξγφο ζπκ-

κεηνρή ζηηο παξαδφζεηο ηνπ καζήκαηνο θαη ηηο επηζθέςεηο επηρεηξήζεσλ.   

 

Βηβιηνγξαθία:  

1. Παπαηξηαληαθχιινπ Γ., “Πξνγξάκκαηα Γεκνζίσλ ρέζεσλ θαη 

ηξαηεγηθή Δθηέιεζε”, έθδ. ηακνχιε, Αζήλα 2008. 

2. Ξχγγε Μ., “Γεκφζηεο ρέζεηο”, έθδ. Πξνπνκπφο, Αζήλα 2012. 

 

Κσδηθφο καζήκαηνο: 03EE37 

Σίηινο καζήκαηνο: Λνγηζηηθά Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα 

Γηδαθηηθέο κνλάδεο ECTS: 5 

Καηεγνξία καζήκαηνο: Δηδηθήο επηινγήο 

Ώξεο δηδαζθαιίαο /εβδνκάδα: Θεσξία : 3 

Γηδάζθσλ: παζήο Υαξάιακπνο  

 

ηόρνο καζήκαηνο: Σν κάζεκα έρεη ζθνπφ λα εηζάγεη ηνπο θνηηεηέο 

ζηα ζέκαηα ζρεδηαζκνχ θαη εθαξκνγήο ησλ Λνγηζηηθψλ Πιεξνθνξηαθψλ 

πζηεκάησλ - ΛΠ - (Accounting Information Systems) πνπ ππνζηεξίδνπλ 

ηηο πιεξνθνξηαθέο αλάγθεο φισλ ησλ επηπέδσλ δηνίθεζεο ησλ επηρεηξήζε-

σλ. Σα καζήκαηα πιαηζηψλνληαη απφ κειέηεο πεξηπηψζεσλ εθαξκνγψλ 

ΛΠ (case studies) ζε επηρεηξήζεηο θαη νξγαληζκνχο θαη παξνπζηάζεηο εξ-

γαζηψλ. 
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Πεξηερόκελν καζήκαηνο:  

• Δηζαγσγή - Αλαζθφπεζε ησλ ΛΠ 

• Λνγηζηηθή δηαδηθαζία-Γηαγξάκκαηα ξνήο ΛΠ 

• Σεθκεξίσζε ΛΠ 

• Σαμηλφκεζε ΛΠ 

• Καηεγνξίεο ινγηζκηθνχ 

• Δθαξκνγέο ΛΠ 

• Απνζήθεπζε - Δπεμεξγαζία δεδνκέλσλ 

• Δζσηεξηθφο έιεγρνο θαη ΛΠ 

• Γεληθνί έιεγρνη θαη έιεγρνη εθαξκνγψλ 

• ΛΠ θαη νινθιεξσκέλα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα 

 

Σξόπνο δηδαζθαιίαο: Γηαιέμεηο    

 

Σξόπνη αμηνιόγεζεο ηεο επίδνζεο ηωλ θνηηεηώλ: Δμέηαζε γξαπηή ζην 

ηέινο ηνπ εμακήλνπ, θαη‟ νίθνλ εξγαζία.  

 

Βηβιηνγξαθία  

1. Γθίλνγινπ Γ., Πξσηφγεξνο Ν., Σαρπλάθεο Π., “Λνγηζηηθά Πιεξνθν-

ξηαθά πζηήκαηα (Μεραλνγξαθεκέλε Λνγηζηηθή)”, έθδ. Rosili, Αζήλα 

2004.  

2. Καξαγηψξγνο Θ., Πεηξίδεο Α., “Μεραλνγξαθεκέλε Λνγηζηηθή”, έθδ. 

Μ.Γ. Αιεμφπνπινπ, Α.Θ. Καξαγηψξγνο & ΗΑ, Αζήλα 2010. 

 

Κσδηθφο καζήκαηνο: 03ΔΔ58 

Σίηινο καζήκαηνο: Σξαπεδηθή Υξεκαηννηθνλνκηθή 

Γηδαθηηθέο κνλάδεο ECTS: 5 

Καηεγνξία καζήκαηνο: Δηδηθήο Δπηινγήο 

Ώξεο δηδαζθαιίαο /εβδνκάδα: Θεσξία: 3  

Γηδάζθνπζα: Κνζκίδνπ Κπξηαθή 

Ηζηνζειίδα καζήκαηνο : blackboard.lib.auth.gr 

 

ηόρνο καζήκαηνο: ηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε αλάπηπμε ηεο ζεσξί-

αο θαη ηεο πξαθηηθήο ηεο ηξαπεδηθήο δξαζηεξηφηεηαο απφ ηελ νπηηθή ηεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο δηνίθεζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα γίλεη αλαθνξά ζηε δνκή 

ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο, ζηηο ιεηηνπξγίεο ησλ ηξαπεδψλ, ζηνπο 

παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ θεξδνθνξία ησλ ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ 

θαζψο θαη ζηελ ηθαλφηεηα δηαρείξηζεο ησλ ηξαπεδηθψλ θηλδχλσλ.  
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Πεξηερόκελν καζήκαηνο: Οη ζεκαληηθέο ζεζκηθέο θαη δηαξζξσηηθέο αι-

ιαγέο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζην ρξεκαηνπηζησηηθφ ρψξν, ε αικαηψδεο 

πξφνδνο ηεο ηερλνινγίαο θαη ε απειεπζέξσζε ησλ αγνξψλ ρξήκαηνο θαη 

θεθαιαίνπ, αλαγθάδνπλ ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ηδξχκαηα λα απνθηήζνπλ 

κεγαιχηεξν βαζκφ ηερλνγλσζίαο, λα εζηηάζνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο ζε πην 

εμεηδηθεπκέλεο αγνξέο θαη ππεξεζίεο θαη γεληθά λα απνθηήζνπλ αληαγσληζ-

ηηθφ πιενλέθηεκα ζηηο απειεπζεξσκέλεο θαη ελνπνηεκέλεο ζε παγθφζκην 

επίπεδν ρξεκαηννηθνλνκηθέο αγνξέο. ηα πιαίζηα απηά ην κάζεκα ηεο Σξα-

πεδηθήο Υξεκαηννηθνλνκηθήο εμεηάδεη ηηο αθφινπζεο ελφηεηεο:  

 Ο ξφινο ησλ ηξαπεδψλ ζην ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα 

 Οη βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ 

 Ζ δνκή ηνπ ειιεληθνχ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο 

 Υξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ 

 Πνηνηηθέο κεηαβνιέο ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο (θαη-

λνηνκία-ηερλνινγία) 

 Αλάιπζε - αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ηξαπεδηθψλ ηδξπ-

κάησλ 

 Γηαρείξηζε ελεξγεηηθνχ παζεηηθνχ 

 Σξαπεδηθή επνπηεία 

 ηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο – Σξαπεδηθή ζηξαηεγηθή- Δμαγνξέο θαη ζπγ-

ρσλεχζεηο 

 Δηδηθά Σξαπεδηθά Θέκαηα (Γηεζλείο Υξεκαηννηθνλνκηθέο Τπεξεζίεο 

θαη Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε) 

 

Σξόπνο δηδαζθαιίαο: Γηαιέμεηο.    

 

Σξόπνη αμηνιόγεζεο ηεο επίδνζεο ηωλ θνηηεηώλ: Δμέηαζε γξαπηή ζην 

ηέινο ηνπ εμακήλνπ, θαη‟ νίθνλ εξγαζία.   

 

Βηβιηνγξαθία:  

1. Υξηζηφπνπινο Α., Νηφθαο Η., “Θέκαηα Σξαπεδηθήο θαη Υξεκαηννηθν-

λνκηθήο Θεσξίαο”, έθδ. Κξηηηθή, Αζήλα 2012.  

2. Μειάο Κ., “Δηζαγσγή ζηελ Tξαπεδηθή Xξεκαηννηθνλνκηθή Γηνηθεηη-

θή”, έθδ. Δμάληαο, Αζήλα 2009.  

 

Κσδηθφο καζήκαηνο: 03ΔΔ57 

Σίηινο καζήκαηνο: Δπελδχζεηο 
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Γηδαθηηθέο κνλάδεο ECTS: 5 

Καηεγνξία καζήκαηνο: Δηδηθήο Δπηινγήο 

Ώξεο δηδαζθαιίαο /εβδνκάδα: Θεσξία : 3 

Γηδάζθσλ: Κνπζελίδεο Γεκήηξεο 

 

ηόρνο καζήκαηνο: θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη λα παξνπζηάζεη θαη λα 

αλαιχζεη ην ζεσξεηηθφ θαη πξαθηηθφ πιαίζην ησλ επελδχζεσλ ζε ρξεφγξα-

θα θαη ηεο δηαρείξηζεο ραξηνθπιαθίνπ ρξενγξάθσλ. Δκθαζε δίλεηαη ηφζν 

ζηηο βαζηθέο δηαδηθαζίεο ηεο δηαρείξηζεο ραξηνθπιαθίνπ, φζν θαη ζηνπο πα-

ξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ επελδπηηθή ζπκπεξηθνξά. Σέινο αλαιχεηαη ε 

έλλνηα ηεο επαγγεικαηηθήο δηαρείξηζεο ραξηνθπιαθίνπ θαη γίλεηαη εθαξκν-

γή απηήο ζηηο εηαηξίεο επαγγεικαηηθήο δηαρείξηζεο ραξηνθπιαθίνπ φπσο ηα 

ακνηβαία θεθάιαηα θαη νη εηαηξίεο επελδχζεσλ ραξηνθπιαθίνπ. 

 

Πεξηερόκελν καζήκαηνο: Απφδνζε θαη Κίλδπλνο. Αγνξέο Υξήκαηνο 

θαη Κεθαιαίνπ. Δίδε Υξενγξάθσλ θαη Γηαρείξηζε Υαξηνθπιαθίνπ. Θεσξία 

ησλ Απνηειεζκαηηθψλ Κεθαιαηαγνξψλ. Δπαγγεικαηηθή Γηαρείξηζε Υαξην-

θπιαθίνπ. Υαξαθηεξηζηηθά πιινγηθψλ Δπελδχζεσλ, Αμηνιφγεζε ηεο απφ-

δνζεο ησλ ραξηνθπιαθίσλ. Γηαρείξηζε θηλδχλνπ ραξηνθπιαθίνπ. 

 

Σξόπνο δηδαζθαιίαο: Γηαιέμεηο.    

 

     Σξόπνη αμηνιόγεζεο ηεο επίδνζεο ηωλ θνηηεηώλ: Δμέηαζε γξαπηή ζην 

ηέινο ηνπ εμακήλνπ. 

 

Βηβιηνγξαθία: 

1. Βαζηιείνπ Γ., Ζξεηψηεο Ν., “Αλάιπζε Δπελδχζεσλ θαη Γηαρείξηζε 

Υαξηνθπιαθίνπ”, έθδ. Rosili, Αζήλα 2009. 

2. Φηιηππάο Ν., “Ακνηβαία Κεθάιαηα: Ζ Διιεληθή Πξαγκαηηθφηεηα θαη 

νη χγρξνλεο Γηεζλείο Δμειίμεηο”, έθδ. Φηιηππάο Ν., Αζήλα 2010.  

 

 

 

Ζ΄ ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤΓΧΝ 

 

Κσδηθφο καζήκαηνο: 03YH05 

Σίηινο καζήκαηνο: Διεγθηηθή 

Γηδαθηηθέο κνλάδεο ECTS: 8 

Καηεγνξία καζήκαηνο: Τπνρξεσηηθφ 
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Ώξεο δηδαζθαιίαο /εβδνκάδα: Θεσξία : 4, Φξνληηζηήξην: 2 

Γηδάζθσλ: παζήο Υαξάιακπνο 

 

ηόρνο καζήκαηνο: Σν κάζεκα έρεη ζθνπφ λα εηζάγεη ην θνηηεηή /ηξηα 

ζηηο έλλνηεο ηεο ειεγθηηθήο κέζα απφ ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ εζσηεξηθνχ θαη 

εμσηεξηθνχ ειέγρνπ. Σα καζήκαηα πιαηζηψλνληαη απφ κειέηεο πεξηπηψζεσλ 

(case studies), αζθήζεηο θαη δηαιέμεηο νξθσηψλ ειεγθηψλ-ινγηζηψλ. Δίλαη 

δπλαηφ λα αλαιακβάλνληαη εξγαζίεο ζε ζρεηηθά ζέκαηα. 

 

Πεξηερόκελν καζήκαηνο:  

• Λεηηνπξγία Πιαίζην - Αληηθείκελν Διέγρνπ 

• Δζσηεξηθφο έιεγρνο - Καηαζηάζεηο ειέγρνπ - Δπηζθφπεζε εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ 

• Διεγθηηθή κεραλνγξαθεκέλσλ επηρεηξήζεσλ 

• Απνδεηθηηθά ζηνηρεία ειέγρνπ - ηαηηζηηθή δεηγκαηνιεςία - Φχιια 

ειέγρνπ εξγαζίαο 

• Έιεγρνο ηακείνπ - Κεθαιαίνπ θίλεζεο-Απνζεκάησλ 

• Έιεγρνο απαηηήζεσλ - Υξενγξάθσλ 

• Έιεγρνο παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 

• Οιηθφο θαη πξνιεπηηθφο έιεγρνο - Έιεγρνο απφδνζεο - Φνξνινγηθφο 

έιεγρνο 

• Έιεγρνο βξαρπρξφλησλ θαη καθξνρξφλησλ ππνρξεψζεσλ - Καζαξήο 

πεξηνπζίαο 

• Μέζνδνη επαιήζεπζεο εζφδσλ-δαπαλψλ 

• Δθζέζεηο ειέγρνπ 

• Δπαγγεικαηηθή δενληνινγία - Ννκηθή επζχλε ειεγθηψλ 

 

Σξόπνο δηδαζθαιίαο: Γηαιέμεηο, θξνληηζηήξηα.    

 

Σξόπνη αμηνιόγεζεο ηεο επίδνζεο ηωλ θνηηεηώλ: Δμέηαζε γξαπηή ζην 

ηέινο ηνπ εμακήλνπ, θαη‟ νίθνλ εξγαζία.    

 

Βηβιηνγξαθία  

1. Νεγθάθεο Υξ., Σαρπλάθεο Π., “χγρξνλα Θέκαηα Διεγθηηθήο θαη 

Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ”, έθδ. Κφληνπ Α., Θεζζαινλίθε 2012.  

2. Σζαθιάγθαλνο Α., “Διεγθηηθή”, έθδ. Αθνί Κπξηαθίδε, Θεζζαινλίθε 

2008.  
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Κσδηθφο καζήκαηνο: 03ΔΔ49 

Σίηινο καζήκαηνο: ηξαηεγηθφ Μάξθεηηλγθ 

Γηδαθηηθέο κνλάδεο ECTS: 8 

Καηεγνξία καζήκαηνο: Τπνρξεσηηθφ 

Ώξεο δηδαζθαιίαο /εβδνκάδα: Θεσξία : 4, Φξνληηζηήξην: 1 

Γηδάζθνπζα: Μπνπηζνχθε Υξηζηίλα 

Ηζηνζειίδα καζήκαηνο : blackboard 

 

ηόρνο καζήκαηνο: ηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη λα εμεγήζεη ηηο αξρέο, 

κεζφδνπο αλάιπζεο θαη δηαδηθαζίεο ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ κάξθε-

ηηλγθ, λα ηνλίζεη ηνλ ξφιν ηνπ δηαηεξήζηκνπ αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκα-

ηνο ζηελ αλάπηπμε ζηξαηεγηθψλ κάξθεηηλγθ, λα παξνπζηάζεη νινθιεξσκέ-

λα ηηο πεξηζζφηεξεο γεληθέο αιιά θαη εμεηδηθεπκέλεο ζηξαηεγηθέο κάξθε-

ηηλγθ, θαζψο θαη ηελ θαηαιιειφηεηα ηνπο, αλάινγα κε ηηο πεξηζηάζεηο ηεο 

αγνξάο, ηνπο ζηφρνπο ηεο επηρείξεζεο θαη ην ζηνηρείν ηνπ κίγκαηνο κάξθε-

ηηλγθ πνπ ζεσξείηαη θεληξηθφ αλά πεξίπησζε. 

Πεξηερόκελν:   

 Ζ έλλνηα ηεο ζηξαηεγηθήο ζηηο επηρεηξήζεηο, εηζαγσγή ζηελ ζηξαηε-

γηθή κάξθεηηλγθ, ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο κάξθεηηλγθ  

 Αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα  

 ρέδην κάξθεηηλγθ  

 Αλάιπζε πεξηβάιινληνο θαη επθαηξηψλ  

 Αλάιπζε ειθπζηηθφηεηαο βηνκεραλίαο  

 Αλάιπζε αληαγσληζκνχ  

 Αλάιπζε θαηαλαισηψλ  

 ηξαηεγηθή ηκεκαηνπνίεζε ηεο αγνξάο  

 ηξαηεγηθέο απνθάζεηο ηνπνζέηεζεο πξντφλησλ  

 Αλάιπζε ραξηνθπιαθίνπ πξντφλησλ  

 Σερληθέο πνιέκνπ κάξθεηηλγθ  

 

Σξόπνο δηδαζθαιίαο: Σν κάζεκα δηδάζθεηαη κε δηαιέμεηο ζηηο παξαπά-

λσ ελφηεηεο πνπ ζπλδπάδνληαη κε ηελ ζπδήηεζε θαη αλάιπζε κειεηψλ πε-

ξηπηψζεσλ (case studies). 

 

Σξόπνη αμηνιόγεζεο ηεο επίδνζεο ηωλ θνηηεηώλ: Δμέηαζε γξαπηή ζην 

ηέινο ηνπ εμακήλνπ, θαη‟ νίθνλ εξγαζία, εξγαζηήξην ή πξαθηηθέο αζθήζεηο.  

 

Βηβιηνγξαθία:  
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1. Kotler P., Keller K. L., “Μάξθεηηλγθ - Μάλαηδκελη”, έθδ. Κιεηδάξηζ-

κνο, Αζήλα 2006. 

2. Perreault W., Cannon P., McCarthy E., “Βαζηθέο Αξρέο Μάξθεηηλγθ: 

Μία ζηξαηεγηθή πξνζέγγηζε”, έθδ. Παζραιίδεο, Αζήλα 2011. 

 

Κσδηθφο καζήκαηνο: 03ΔΔ50 

Σίηινο καζήκαηνο: Δηδηθά Θέκαηα Υξεκαηνδφηεζεο 

Γηδαθηηθέο κνλάδεο ECTS: 5 

Καηεγνξία καζήκαηνο: Δηδηθήο Δπηινγήο 

Ώξεο δηδαζθαιίαο /εβδνκάδα: Θεσξία: 3 

Γηδάζθσλ: Κνπζελίδεο Γεκήηξεο 

Ηζηνζειίδα καζήκαηνο : blackboard.lib.auth.gr 

 

ηόρνο ηνπ καζήκαηνο: Σν κάζεκα αλαθέξεηαη ζε εηδηθά ζέκαηα ηεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο δηνίθεζεο φπσο ην θφζηνο θεθαιαίνπ, ε θεθαιαηαθή 

δηάξζξσζε θαη ε κεξηζκαηηθή πνιηηηθή ησλ επηρεηξήζεσλ. Ηδηαίηεξε έκθαζε 

δίλεηαη ζηηο λέεο εμειίμεηο ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο έξεπλαο θαη ε εθαξκνγή 

ηνπο ζε πξαθηηθέο πεξηπηψζεηο.. Παξάιιεια εμεηάδνληαη θαη θάπνηα εηδηθά 

ζέκαηα ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλάιπζεο φπσο νη εθδφζεηο λέσλ κεηνρψλ 

θαη νη εμαγνξέο θαη ζπγρσλεχζεηο.  

 

Πεξηερόκελν καζήκαηνο: Σν Τπφδεηγκα Απνηίκεζεο Κεθαιαηαθψλ 

ηνηρείσλ (ΤΑΚ). Σν Πνιπκεηαβιεηφ ΤΑΚ. Σν ΤΑΚ ζηελ Αμηνιφγε-

ζε Δπελδπηηθψλ ρεδίσλ. Σν Κφζηνο Κεθαιαίνπ ηεο Δπηρείξεζεο. Κεθαια-

ηαθή Γηάξζξσζε. Κφζηνο Κεθαιαίνπ θαη Κεθαιαηαθή Γηάξζξσζε. Ζ επίδ-

ξαζε ησλ Φφξσλ θαη ε Άξηζηε Κεθαιαηαθή Γηάξζξσζε ηεο Δπηρείξεζεο. Ζ 

Θεσξία ηεο Αδηαθνξίαο ησλ Δπελδπηψλ γηα ηε Μεξηζκαηηθή Πνιηηηθή ησλ 

Δπηρεηξήζεσλ. Παξάγνληεο πνπ Δπεξεάδνπλ ηε Μεξηζκαηηθή Πνιηηηθή. Δθ-

δφζεηο Νέσλ Μεηνρψλ. Τπνηίκεζε ησλ Νέσλ Δθδφζεσλ – πκπεξηθνξηθέο 

Δξκελείεο. Δμαγνξέο θαη πγρσλεχζεηο Δπηρεηξήζεσλ.  

 

Βηβιηνγξαθία: 

1. Σζαθιάγθαλνο Α., “Υξεκαηνδφηεζε θαη Αμηνιφγεζε Δπελδχζεσλ 

ΗΗΗ”, έθδ. Αθνί Κπξηαθίδε, Θεζζαινλίθε 2008.  

2. Βαζηιείνπ Γ., Ζξεηψηεο Ν., “Υξεκαηννηθνλνκηθή Γηνίθεζε: Θεσξία 

θαη Πξαθηηθή”, έθδ. Rosili, Αζήλα 2008. 
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Κσδηθφο καζήκαηνο: 03ΔΔ52 

Σίηινο καζήκαηνο: Φνξνινγηθή Λνγηζηηθή 

Γηδαθηηθέο κνλάδεο ECTS: 5 

Καηεγνξία καζήκαηνο: Δηδηθήο επηινγήο 

Ώξεο δηδαζθαιίαο /εβδνκάδα: Θεσξία : 3 

Γηδάζθσλ: Αλάζεζε απφ ην Σκήκα Ννκηθήο 

 

ηόρνο καζήκαηνο: θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη λα αληηιεθζεί ν/ε θν-

ηηεηήο/ηξηα ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο ζε ζπλεξγαζία 

κε ηελ εθαξκνγή ηεο ζηελ Λνγηζηηθή. 

 

Πεξηερόκελν καζήκαηνο: Φνξνινγία εηζνδήκαηνο θπζηθψλ πξνζψπσλ. 

Φνξνινγία εηζνδήκαηνο λνκηθψλ πξνζψπσλ. Κψδηθαο Βηβιίσλ θαη ηνηρεί-

σλ. Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο. Φνξνινγηθνί Διεγρνη. Κπξψζεηο γηα πα-

ξαβάζεηο ησλ θνξνινγηθψλ δηαηάμεσλ (πνηλνιφγην).  

 

Σξόπνο δηδαζθαιίαο: Γηαιέμεηο    

 

Σξόπνη αμηνιόγεζεο ηεο επίδνζεο ηωλ θνηηεηώλ: Δμέηαζε γξαπηή ζην 

ηέινο ηνπ εμακήλνπ.    

 

Βηβιηνγξαθία: 

1. Φηλνθαιηψηεο Κ., “Φνξνινγηθφ Γίθαην”, έθδ. άθθνπιαο, Θεζζαιν-

λίθε 2011.  

 

Κσδηθφο καζήκαηνο: 03ΔΔ53 

Σίηινο καζήκαηνο: Παξάγσγα Υξεκαηννηθνλνκηθά Πξντφληα 

Γηδαθηηθέο κνλάδεο ECTS: 5 

Καηεγνξία καζήκαηνο: Δηδηθήο Δπηινγήο 

Ώξεο δηδαζθαιίαο /εβδνκάδα: Θεσξία : 3  

Γηδάζθσλ: Πνιπκέλεο Βαζίιεο 

  

     ηόρνο καζήκαηνο: Σν κάζεκα απηφ ρηίδεη ην γλσζηηθφ ππφβαζξν γηα 

ηελ θαηαλφεζε α) ησλ επελδχζεσλ ζε παξάγσγα πξντφληα (φπσο πξνζεζκη-

αθέο ζπκβάζεηο, ζπκβφιαηα κειινληηθήο εθπιήξσζεο, δηθαηψκαηα πξναίξε-

ζεο, θαη swaps), β) ησλ αγνξψλ παξαγψγσλ, θαη γ) ηε ρξήζε ησλ δηθαησκά-

ησλ ζηε δηαρείξηζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θηλδχλσλ. 
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     Πεξηερόκελν καζήκαηνο:  

1. αγνξέο παξαγψγσλ 

2. πξνζεζκηαθέο αγνξέο θαη ζπκβάζεηο 

3. ζπκβφιαηα κειινληηθήο εθπιήξσζεο 

4. δηθαηψκαηα 

5. αληαιιαγέο 

6. δηαρείξηζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θηλδχλσλ κε δηθαηψκαηα 

 

Σξόπνο δηδαζθαιίαο: Γηαιέμεηο    

 

Σξόπνη αμηνιόγεζεο ηεο επίδνζεο ηωλ θνηηεηώλ: Δμέηαζε γξαπηή ζην 

ηέινο ηνπ εμακήλνπ.    

 

Βηβιηνγξαθία:  

1. Μπισλάο Ν., “Αγνξέο θαη Πξντφληα Παξαγψγσλ”, έθδ. Γ. & Κ. 

Γαξδαλφο, Αζήλα 2005. 

2. Αιεμάθεο Π., “Σα Παξάγσγα Πξντφληα θαη ε Διιεληθή”, έθδ. Πα-

ξίθνο Γ. & ία, Αζήλα 2005.  

  

 

Κσδηθφο καζήκαηνο: 03ΔΔ60 

Σίηινο καζήκαηνο: Γηαρείξηζε Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Κηλδχλσλ 

Γηδαθηηθέο κνλάδεο ECTS: 5 

Καηεγνξία καζήκαηνο: Δηδηθήο Δπηινγήο 

Ώξεο δηδαζθαιίαο /εβδνκάδα: Θεσξία: 3 

Γηδάζθνπζα: Κνζκίδνπ Κπξηαθή 

Ηζηνζειίδα καζήκαηνο : blackboard.lib.auth.gr 

 

ηόρνο καζήκαηνο: ηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη λα δνζεί ηδηαίηεξε έκ-

θαζε ζηελ έλλνηα θαη ζηα δηάθνξα είδε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θηλδχλσλ, 

θαζψο θαη λα αλαπηπρζνχλ νη κεζνδνινγίεο κέηξεζεο θαη δηαρείξηζήο ηνπο.  

 

Πεξηερόκελν καζήκαηνο: ηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο θαιχπηνληαη ζέ-

καηα ζρεηηθά κε ηηο ηερληθέο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ, ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ 

γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ απηψλ θαη ηδηαίηεξα ηνπ ηξφπνπ 

κέηξεζεο ησλ θηλδχλσλ. Σα ζεκαηηθά πεδία πνπ θαιχπηνληαη απφ ηελ χιε 

ηνπ καζήκαηνο είλαη ηα αθφινπζα: 

 Υξεκαηννηθνλνκηθνί θίλδπλνη – έλλνηεο, νξηζκνί  
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 Γηάθξηζε αλάκεζα ζε καθξννηθνλνκηθφ θαη κηθξννηθνλνκηθφ θίλδπ-

λν, αλάκεζα ζε απφιπην θαη ζρεηηθφ θίλδπλν, αλαγλψξηζε ζπζηεκη-

θψλ θηλδχλσλ θαη κε 

 Τπνδείγκαηα κέηξεζεο θαη δηαρείξηζεο ηνπ θηλδχλνπ επηηνθίσλ θαη 

θηλδχλνπ ξεπζηφηεηαο 

 Υξήζε ηεο κεζφδνπ Value at Risk (VaR) ζηε κέηξεζε θηλδχλσλ – 

ελαιιαθηηθνί ηξφπνη κέηξεζεο ησλ θηλδχλσλ. 

 Τπνινγηζκφο ησλ θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ βάζεη ησλ θαλφλσλ ηεο 

«Δπηηξνπήο ηεο Βαζηιείαο» 

 

Σξόπνο δηδαζθαιίαο: Γηαιέμεηο    

 

Σξόπνη αμηνιόγεζεο ηεο επίδνζεο ηωλ θνηηεηώλ: Δμέηαζε γξαπηή ζην 

ηέινο ηνπ εμακήλνπ.    

 

Βηβιηνγξαθία:  

1. Κνζκίδνπ Κ., Ενπνπλίδεο Κ., “πζηήκαηα Γηαρείξηζεο Σξαπεδηθψλ 

Κηλδχλσλ: Ζ πεξίπησζε ηνπ Asset Liability Management”, έθδ.  Κιεη-

δάξηζκνο, Αζήλα 2003.  

 

Κσδηθφο καζήκαηνο: 03ΔΔ64 

Σίηινο καζήκαηνο: Γηνίθεζε Πνηφηεηαο θαη ηαηηζηηθφο Έιεγρνο 

Πνηφηεηαο 

Γηδαθηηθέο κνλάδεο ECTS: 5 

Καηεγνξία καζήκαηνο: Δηδηθήο Δπηινγήο 

Ώξεο δηδαζθαιίαο /εβδνκάδα: Θεσξία : 3 

Γηδάζθσλ: Εεθφπνπινο Υξήζηνο 

 

ηόρνο καζήκαηνο: ηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε θαηαλφεζε απφ ηνπο 

θνηηεηέο ηνπ θαηαιπηηθνχ ξφινπ ηεο πνηφηεηαο σο κέζν βειηίσζεο ηεο αλ-

ηαγσληζηηθφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ. ηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο παξνπζηά-

δνληαη νη βαζηθέο έλλνηεο πνπ ζπλδένληαη κε ηε Γηνίθεζε ηεο Πνηφηεηαο 

δίλνληαο έκθαζε ζηηο δηαδηθαζίεο ησλ ζπζηεκάησλ Γηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο 

αιιά θαη ζηηο ηερληθέο ηνπ ηαηηζηηθνχ Διέγρνπ Πνηφηεηαο. 

 

Πεξηερόκελν καζήκαηνο: Γηνίθεζε Πνηφηεηαο: νξηζκνί, ζηξαηεγηθή ζεκα-

ζία θαη δηαζηάζεηο ηεο πνηφηεηαο. Πνηφηεηα εμππεξέηεζεο θαη δηαθνξέο 

πξντφλησλ - ππεξεζηψλ. Γεληθφ πιαίζην αλάιπζεο ζπζηεκάησλ εμππεξέηε-



ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ 

 123 

ζεο θαη βαζκφο ηθαλνπνίεζεο πειάηε. Ηζηνξηθή εμέιημε ηεο πνηφηεηαο, δηα-

θνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο θαη ε ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα. Οηθνλνκηθή αλά-

ιπζε ηεο πνηφηεηαο: θφζηνο θαιήο θαη θαθήο πνηφηεηαο, βέιηηζηε ζηάζκε 

πνηφηεηαο, κείσζε θφζηνπο πνηφηεηαο. Πνηφηεηα θαη παξαγσγηθφηεηα. Βξα-

βεία πνηφηεηαο θαη θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ηεο πνηνηηθήο επίδνζεο. ηαηηζηη-

θφο Έιεγρνο Πνηφηεηαο. Αμηνιφγεζε ζηαηηζηηθψλ ηδηνηήησλ ζρεκάησλ ε-

ιέγρνπ, εθηίκεζε εμεξρφκελεο πνηφηεηαο δεηγκαηνιεπηηθψλ ειέγρσλ. ρε-

δίαζε δεηγκαηνιεπηηθψλ ειέγρσλ απνδνρήο κε νηθνλνκηθά θξηηήξηα. Γηεζλή 

θαη ειιεληθά πξφηππα γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ δεηγκαηνιεπηηθψλ ζρεκάησλ. 

Αλάιπζε δπλαηνηήησλ παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο. ρεδίαζε δηαγξακκάησλ 

ειέγρνπ παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο: ζηαηηζηηθή θαη νηθνλνκηθή πξνζέγγηζε. 

Σεηξαγσληθφ θφζηνο πνηφηεηαο θαη βειηίσζε πνηφηεηαο κέζσ πεηξακάησλ. 

Δκβέιεηα βειηησηηθψλ ελεξγεηψλ θαη αμηνιφγεζε ησλ βειηηψζεσλ. Κχθινο 

ηνπ Deming. πζηήκαηα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο. Σα πξφηππα ηεο ζεηξάο 

ISO 9000. Πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα. Γηαδηθαζία θαη θνξείο πηζ-

ηνπνίεζεο. Σερληθέο θαη εξγαιεία γηα ηε Γηνίθεζε Πνηφηεηαο. Σερληθέο γηα 

ηελ αλάπηπμε ηεο Γηνίθεζεο Οιηθήο Πνηφηεηαο, απιέο γξαθηθέο κέζνδνη θαη 

δηνηθεηηθά εξγαιεία.  

 

Σξόπνο δηδαζθαιίαο: Γηαιέμεηο    

 

Σξόπνη αμηνιόγεζεο ηεο επίδνζεο ηωλ θνηηεηώλ: Δμέηαζε γξαπηή ζην 

ηέινο ηνπ εμακήλνπ.    

 

Βηβιηνγξαθία:  

1. Σαγαξάο Γ., “ηαηηζηηθφο Έιεγρνο Πνηφηεηαο”, έθδ. Εήηε, Θεζζαιν-

λίθε 2001. 

2. Απισλίηεο ., “ηνηρεία Διέγρνπ θαη Γηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο”, έθδ.  

Διιελ, Αζήλα 2009. 

3. James P., “Μάλαηδκελη Οιηθήο Πνηφηεηαο”, έθδ. Κιεηδάξηζκνο, Αζή-

λα 1998. 

 

Κσδηθφο καζήκαηνο: 03ΔΔ34 

Σίηινο καζήκαηνο: Γηνίθεζε Αλζξσπίλσλ Πφξσλ 

Γηδαθηηθέο κνλάδεο ECTS: 5 

Καηεγνξία καζήκαηνο: Δηδηθήο Δπηινγήο 

Ώξεο δηδαζθαιίαο /εβδνκάδα: Θεσξία : 3, Φξνληηζηήξην: 1 

Γηδάζθνπζα: Πεηξίδνπ Δπγελία  
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Δπηθνπξηθφ Γηδαθηηθφ πξνζσπηθφ: Γιαβέιε Νίθε 

Ηζηνζειίδα καζήκαηνο : http://web.auth.gr/econ/index.php?lang=el&rm= 

2&mn=15&csid=03ΔΔ34 

 

ηόρνο καζήκαηνο: Να δψζεη ηελ επθαηξία ζηνπο θνηηεηέο/ηξηεο λα 

πξνζεγγίζνπλ ηηο βαζηθέο έλλνηεο ηεο Γηνίθεζεο Αλζξψπηλσλ Πφξσλ , ηηο 

πνιηηηθέο θαη πξαθηηθέο πνπ αθνινπζνχληαη απφ ηηο δηνηθήζεηο ησλ επηρεη-

ξήζεσλ αλαθνξηθά κε ηελ ζηειέρσζε, ηελ αλάπηπμε ησλ εξγαδφκελσλ θαη 

ηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο . 

 

Πεξηερόκελν καζήκαηνο: Ζ ζχγρξνλε πξνζέγγηζε ηεο Γηνίθεζεο ησλ 

Αλζξψπηλσλ Πφξσλ ζηνπο νξγαληζκνχο, ε έκθαζε ζηνλ εμειηζζφκελν ξφιν 

ηεο ηξαηεγηθήο Γηνίθεζεο ησλ Αλζξψπηλσλ Πφξσλ θαη ε δηάθξηζή ηεο απφ 

ηελ ζηελή έλλνηα ηεο Γηνίθεζεο ηνπ Πξνζσπηθνχ πξνζδηνξίδνπλ ηηο ελφηε-

ηεο πνπ ζα κειεηεζνχλ. Γειαδή ηε ζηειέρσζε, ηελ αλάπηπμε ηνπ αλζξψπη-

λνπ δπλακηθνχ, ηελ αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο, ηηο αληακνηβέο, ηηο ζπλζήθεο 

επαγγεικαηηθήο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο.  

 

Σξόπνο δηδαζθαιίαο: Γηαιέμεηο, θξνληηζηήξηα 

 

Σξόπνη αμηνιόγεζεο ηεο επίδνζεο ηωλ θνηηεηώλ: Δμέηαζε γξαπηή ζην 

ηέινο ηνπ εμακήλνπ, εμέηαζε πξνθνξηθή ζην ηέινο ηνπ εμακήλνπ, θαη‟ νί-

θνλ εξγαζία, πξνθνξηθή παξνπζίαζε εξγαζίαο, ραξηνθπιάθην/portfolio 

(παξνπζίαζε –αλάιπζε πεξηπηψζεσλ επηρεηξήζεσλ, αλαθνξηθά κε ηελ νξ-

γάλσζή ηνπο θαη ηηο πνιηηηθέο θηλήηξσλ, παξνπζίαζε αλάιπζε ηνπ πξνθίι 

ζχγρξνλσλ εγεηψλ).  

 

Βηβιηνγξαθία:  

1. Ξεξνηχξε-Κνπθίδνπ ., “Γηνίθεζε Αλζξψπηλσλ Πφξσλ. Κηίδνληαο 

ηα Θεκέιηα γηα ηε ηξαηεγηθή, Γηνίθεζε ησλ Αλζξψπσλ”, έθδ. Αληθνχ-

ια, Θεζζαινλίθε 2010. 

2. Παπαιεμαλδξήο Ν., Μπνπξαληάο Γ., “Γηνίθεζε Αλζξψπηλσλ Πφ-

ξσλ”, έθδ. Γ. Μπέλνπ, Αζήλα 2003.  

3. Υπηήξεο Λ., “Γηνίθεζε Αλζξσπίλσλ Πφξσλ”, έθδ. Interbooks, Αζή-

λα 2001. 

 

Κσδηθφο καζήκαηνο: 03ΔΔ38 

Σίηινο καζήκαηνο: Mάλαηδκελη Αιιαγψλ & Κξίζεσλ  

http://web.auth.gr/econ/index.php?lang=el&rm=2&mn=15&csid=03ΕΕ34
http://web.auth.gr/econ/index.php?lang=el&rm=2&mn=15&csid=03ΕΕ34
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Γηδαθηηθέο κνλάδεο ECTS: 5 

Καηεγνξία καζήκαηνο: Δηδηθήο Δπηινγήο 

Ώξεο δηδαζθαιίαο /εβδνκάδα: Θεσξία: 3 ψξεο   

Γηδάζθνπζα: Σζαθίξε Λήλα 

 

ηόρνο ηνπ καζήκαηνο: Ζ απφθηεζε ησλ απαξαίηεησλ γλψζεσλ ψζηε 

νη αιιαγέο, είηε αλαγθαίεο είηε επηιεγφκελεο, λα αληηκεησπίδνληαη απφ ηνπο 

ζχγρξνλνπο νξγαληζκνχο σο αλαπφθεπθηεο θαηαζηάζεηο, ν δε ρεηξηζκφο  

ηνπο λα γίλεηαη θπξίσο κε ζηφρν: α) ηελ αλάπηπμε ησλ ζπγθξηηηθψλ ηνπο 

πιενλεθηεκάησλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ επθαηξηψλ ηνπ πεξη-

βάιινληνο, β) ηελ επηινγή θαη εθαξκνγή ησλ θαηάιιεισλ δηαδηθαζηψλ θαη 

ζπζηεκάησλ αιιαγψλ, γ) ηελ απνθπγή εκπνδίσλ θαη ζθαικάησλ ζηε δηαδη-

θαζία πξαγκαηνπνίεζεο ησλ αιιαγψλ, δ) ηελ έγθαηξε πξαγκαηνπνίεζε ησλ 

απαξαίηεησλ αιιαγψλ κε ζθνπφ ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ πηζαλνηήησλ αληηκε-

ηψπηζεο θξίζεσλ. 

 

Πεξηερόκελν καζήκαηνο: 1) Ζ ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο δηαξθνχο αλάγθεο 

ηεο επηρείξεζεο λα αληαπνθξηζεί ζηηο απαηηήζεηο θαη ηα δεδνκέλα ιεηηνπξ-

γίαο ηνπ ζχγρξνλνπ επηρεηξεζηαθνχ πεξηβάιινληνο, ψζηε λα αληαπνθξίλεηαη 

κε επηηπρία ζηηο κεηαβαιιφκελεο θνηλσληθννηθνλνκηθέο αλάγθεο θαη ζπλζή-

θεο. 2) Έλλνηα, αηηίεο, θχζε, ζχγρξνλεο αλάγθεο, κνξθέο θαη ηχπνη αιιαγψλ 

θαη θξίζεσλ ζην λέν επηρεηξεζηαθφ πεξηβάιινλ. 3) Ζ πξφιεςε θαη ν πεξην-

ξηζκφο ησλ αξλεηηθψλ ζπλεπεηψλ θαηά ηελ αληηκεηψπηζή ηνπο. 4) Σξφπνη 

πξαγκαηνπνίεζεο ησλ απαηηνχκελσλ αιιαγψλ θαη ησλ παξνπζηαδφκελσλ εκ-

πνδίσλ θαη αληηζέζεσλ / Μεζνδνινγία, πξνεηνηκαζία, ζρεδηαζκφο, πξνγξακ-

καηηζκφο, βαζηθέο θάζεηο ηεο αιιαγήο (vision – strategy – change). 5) Σα εκ-

πφδηα πνπ εκθαλίδνληαη ζηα δηάθνξα ζηάδηα πξαγκαηνπνίεζεο ησλ αιιαγψλ 

θαη ε αληηκεηψπηζε ηνπο. 6) Ζ αληίζηαζε ζηηο αιιαγέο θαη ν ξφινο ηεο Ζγεηη-

θήο Οκάδαο. 7) Υξνλνπξνγξάκκαηα πινπνίεζεο ηεο αιιαγήο θαη θξηηήξηα 

κέηξεζεο ησλ απνηειεζκάησλ θαηά ηηο δηάθνξεο θάζεηο ηεο αιιαγήο.  

 

Σξόπνο δηδαζθαιίαο: Γηαιέμεηο, εξγαζηήξηα, κειέηεο πεξηπηψζεσλ, πα-

ξαθνινχζεζε εξγαζηψλ, επηζθέςεηο επηρεηξήζεσλ. 

 

Σξόπνη αμηνιόγεζεο ηεο επίδνζεο ηωλ θνηηεηώλ: Δμέηαζε πξνθνξηθή 

ή γξαπηή ζην ηέινο ηνπ εμακήλνπ, πξφνδνο (ελδηάκεζε εμέηαζε), θαη‟ νίθνλ 

εξγαζία, παξνπζίαζε πξαγκαηηθψλ Case Studies απφ πξνζθεθιεκέλνπο π-

πεχζπλνπο επηρεηξήζεσλ, εξγαζηήξηα θαη πξαθηηθέο αζθήζεηο, ελεξγφο ζπκ-

κεηνρή ζηηο παξαδφζεηο ηνπ καζήκαηνο θαη ηηο επηζθέςεηο επηρεηξήζεσλ.   
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Βηβιηνγξαθία:  

1. Kotter P. J., Cohen S. D., “Ζ θαξδηά ηεο αιιαγήο”, έθδ. Interbooks, 

Αζήλα 2005.   

2. Kotter P. J., “Ζγέηεο ζηηο αιιαγέο”, έθδ. Κξηηηθή, Αζήλα 2001.   

 

 

Κσδηθφο καζήκαηνο: 03ΔΔ54 

Σίηινο καζήκαηνο: Δπηρείξεζε θαη Κνηλσλία: Δηαηξηθή Κνηλσληθή 

Δπζχλε  

Γηδαθηηθέο κνλάδεο ECTS: 5 

Καηεγνξία καζήκαηνο: Δηδηθήο Δπηινγήο 

Ώξεο δηδαζθαιίαο /εβδνκάδα: Θεσξία: 3 ψξεο   

Γηδάζθνπζα: Πεηξίδνπ Δπγελία 

Δπηθνπξηθφ Γηδαθηηθφ πξνζσπηθφ: Γιαβέιε Νίθε 

 

ηόρνο ηνπ καζήκαηνο:  

Ζ επαηζζεηνπνίεζε ησλ θνηηεηψλ θαη θνηηεηξηψλ ζε ζέκαηα πνπ αθν-

ξνχλ ζηελ εζηθή δενληνινγία θαη θνηλσληθή επζχλε ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ε 

αλάπηπμε δεμηνηήησλ γηα ηελ έληαμε ηεο θνηλσληθήο αληαπφθξηζεο ηεο επη-

ρείξεζεο ζηνλ ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ θαη ζηξαηεγηθφ κάλαηδκελη. 

 

Πεξηερόκελν καζήκαηνο:  

Ζ δχλακε ησλ επηρεηξήζεσλ. Μχζνο ή πξαγκαηηθφηεηα; Απφ ηε κηθξή επηρε-

ίξεζε ζηηο ζχγρξνλεο παγθνζκηνπνηεκέλεο εηαηξίεο θαη δίθηπα. Ζ θνηλσληθή 

επζχλε ηεο επηρείξεζεο. Δμέιημε ηνπ ζεζκνχ. Πξνζεγγίζεηο. Κνηλσληθφο 

ηζνινγηζκφο. Κνηλσληθή επζχλε: επηρεηξεζηαθή εζηθή. Δπηρεηξήκαηα “θαηά” 

ηεο αλάιεςεο απφ ηηο επηρεηξήζεηο θνηλσληθήο επζχλεο. Αλάιπζε – Κξηηηθή. 

Μπνξεί ν κεραληζκφο ηεο ειεχζεξεο αγνξάο θαη ν λφκνο λα ζέζνπλ θάησ 

απφ ηνλ έιεγρν ηε ζχγρξνλε εηαηξία; Ζ θνηλσληθή αληαπφθξηζε ηεο επηρεί-

ξεζεο: ζεκαληηθή δηάζηαζε ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη ηνπ ζηξαηεγη-

θνχ κάλαηδκελη. Πεξηβαληνιινγηθφ κάλαηδκελη – “Πξάζηλν κάξθεηηλγθ”. Ζ 

πξνζέγγηζε ησλ νκάδσλ ζπκθεξφλησλ (Stake Holders Analysis). Δθαξκν-

γέο. Πξσηνβνπιίεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο θνηλσλη-

θή επζχλεο ησλ επηρεηξήζεσλ. Κνηλσληθή επζχλε θαη ε Διιεληθή επηρείξε-

ζε. 
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Σξόπνο δηδαζθαιίαο: Γηαιέμεηο, κειέηεο πεξηπηψζεσλ, επηζθέςεηο επη-

ρεηξήζεσλ. 

 

Σξόπνη αμηνιόγεζεο ηεο επίδνζεο ηωλ θνηηεηώλ: Δμέηαζε πξνθνξηθή 

ή γξαπηή ζην ηέινο ηνπ εμακήλνπ, θαη‟ νίθνλ εξγαζία, παξνπζίαζε πξαγκα-

ηηθψλ Case Studies απφ πξνζθεθιεκέλνπο ππεχζπλνπο επηρεηξήζεσλ, εξ-

γαζηήξηα θαη πξαθηηθέο αζθήζεηο, ελεξγφο ζπκκεηνρή ζηηο παξαδφζεηο ηνπ 

καζήκαηνο θαη ηηο επηζθέςεηο επηρεηξήζεσλ.   

 

Βηβιηνγξαθία:  

1. Βαμεβαλίδνπ Μ., “Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε”, έθδ. ηακνχιε, Α-

ζήλα 2011.   

2. Θαλφπνπινο Γ., “Δπηρεηξεκαηηθή εζηθή θαη δενληνινγία ζηελ επνρή 

ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο”, έθδ. Interbooks, Αζήλα 2009.   
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5. ΔΤΡΧΠΑΨΚΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΩΚΡΑΣΗ (ERASMUS) 

Σν πξφγξακκα σθξάηεο, είλαη ην πξφγξακκα δξάζεο ηεο Δπξσπατθήο 

Δπηηξνπήο ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο. Ζ πξψηε θάζε ηνπ εγθξίζεθε ζηηο 

14 Μαξηίνπ 1995 θαη δηήξθεζε 5 ρξφληα. Ζ δεχηεξε θάζε ηνπ πξνγξάκκα-

ηνο, θαιχπηεη ην ρξνληθφ δηάζηεκα κεηαμχ 1εο Ηαλνπαξίνπ 2000 θαη 31εο 

Γεθεκβξίνπ 2006. 

Δηδηθφηεξα γηα ηα Δπξσπατθά Δθπαηδεπηηθά Πξνγξάκκαηα βιέπε ζηνλ 

Γεληθφ Οδεγφ πνπδψλ ηνπ Α.Π.Θ. 

Σν ηκήκα Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ ηνπ Α.Π.Θ. κεηείρε ελεξγά θαη κε 

επηηπρία ζηελ πξψηε θάζε ηνπ Δπξσπατθνχ πξνγξάκκαηνο ΧΚΡΑΣΖ/ 

ERASMUS θαη ζπλερίδεη ηηο πξνζπάζεηέο ηνπ γηα ηελ αλάπηπμε ησλ ζπλεξ-

γαζηψλ κε ηα δηάθνξα Παλεπηζηήκηα ηεο Δπξψπεο θαη ζην πιαίζην ηεο δεχ-

ηεξεο θάζεο 2000-2006 ηνπ πξνγξάκκαηνο απηνχ. 

Σν Σκήκα Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ ζπλεξγάδεηαη κε 38 Παλεπηζηήκηα 

ηεο Δπξψπεο. Καηά ην παξειζφλ αθαδεκατθφ έηνο δηαθηλήζεθαλ 37 θνηηε-

ηέο/ ηξηεο ηνπ ηκήκαηνο πξνο ηα ζπκκεηέρνληα επξσπατθά παλεπηζηήκηα θαη 

15 θνηηεηέο ησλ επξσπατθψλ παλεπηζηεκίσλ πξνο ην ηκήκα. 

πληνλίζηξηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαη Τπεχζπλε ηεο Δπηηξνπήο σθξά-

ηεο/ ERASMUS γηα ην Σκήκα Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ είλαη ε Δπίθνπξε 

Καζεγήηξηα ηέιια Κσζηνπνχινπ. 

Γξακκαηεία ηεο Δπηηξνπήο ERASMUS είλαη ε θ. Ζξψ Παπαξγχξε. 

 

ΤΝΔΡΓΑΗΔ ΣΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ 

 

Κωδηθόο Όλνκα Παλεπηζηεκίνπ  

B BRUSSELO5 Economische Hogeschool  

 Sint-Aloysius 

B GENTO1 Universiteit Gent    

D FRANKFU08 Europa -Universitat Viadrina    

 Frankfurt an der Oder 

D MAINZ08 Fachhochschule Mainz     

  

D PFORZHE01 FH Pforzheim-Hochschule    

 fur Gestaltung, Technik und 

 Wirtschaft 
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EE TARTU02 University of Tartu      

F LILLE01 Universite des Sciences et   

 Technologies de Lille 

F MONTPEL03 Universite Paul Valery   

 (Montpellier ΗΗΗ) 

F PARIS213 Ecole Superieure du  

 Commerce Exterieur 

F TOULOUS01 Universite Toulouse 1-  

 Sciences Sociales 

HU BUDAPES03 Corvinus University of   

 Budapest 

HU BUDAPES20 Budapest Business School   

 Faculty of International 

 Management and Business 

I ANCONA01 Universita Polytecnike delle Marche   

I BRESCIA01 Universita degli studi di Brescia   

I CAGLIAR01 Universita degli studi di Cagliari    

I CHIETI01 Universtita degli studi   

 “G.D‟ Annunzio” di Chieti 

I FIRENZE01 Universita degli studi di Firenze    

I PERUGIA01 Universita degli studi di Perugia    

I VERONA01 Universita degli studi di Verona   

P LISBOA07 Instituto Superior de Ciencias   

 do Trabalho e Empresa 

P LISBOA04 Universita de technica de Lisboa   

RO CLUJNAP01 Universitatea “Babes-Bolyai”   

 Cluj-Napoca 

RO ORADEA01 Universitatea “Oradea”   

S GAVLE01 University of Gavle  

S VAXJO01 Vaxjo University  

UK LONDON067 Middlesex University\ 

IRL LIMERICO1 University of Limerick  

P AVEIR001  Univeridade de Aveiro 

I TERAMO01 Universita degli studi de Teramo 

CZ USTINADO1 Universita J.E. Purkyne  
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6. ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ: 

Σν ΠΜ ηνπ Σκήκαηνο Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ ζηε “Γηνίθεζε θαη ηελ 

Οηθνλνκία” απνλέκεη Μεηαπηπρηαθφ Γίπισκα Δηδίθεπζεο ζε ηέζζεξηο 

θαηεπζχλζεηο κεηά απφ επηηπρή ζπκπιήξσζε ηξηψλ (3) εμακήλσλ δη-

δαζθαιίαο θαη έξεπλαο. Ζ θνίηεζε είλαη δσξεάλ θαη ε πξνηεηλφκελε 

βηβιηνγξαθία θαη αξζξνγξαθία δηαηίζεληαη δσξεάλ απφ ηελ Βηβιηνζήθε 

ηνπ Σκήκαηνο.  

 

Οη ηέζζεξηο θαηεπζχλζεηο ηνπ ΠΜ είλαη νη εμήο: 

 

6.1. Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ζηε Γηνίθεζε θαη ηελ Οη-

θνλνκία, θαηεχζπλζε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ, εμεηδίθεπζε “Γηνίθε-

ζε Δπηρεηξήζεσλ”.  

 

ηφρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο απηνχ είλαη λα πξνεηνηκάζεη ηνπο απνθνίηνπο 

ζρνιψλ κε ζπλαθέο αληηθείκελν γηα ζηαδηνδξνκία ζηε Γηνίθεζε ησλ Δ-

πηρεηξήζεσλ, Δξγνζηαζίσλ θαη Οξγαληζκψλ. 

 

Ζ ρξνληθή δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη 3 δηδαθηηθά εμάκελα. Γηα 

ηελ απφθηεζε ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ Γηπιψκαηνο ζηελ εμεηδίθεπζε απηή, 

είλαη ππνρξεσηηθή ε παξαθνινχζεζε θαη ε επηηπρήο εμέηαζε ζε δέθα 

(10) ππνρξεσηηθά καζήκαηα ζην πξψην θαη δεχηεξν εμάκελν, ελψ ζην 

ηξίην εμάκελν πξαγκαηνπνηείηαη ε εθπφλεζε ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζί-

αο. 

Γηδαζθφκελα Μαζήκαηα 

Δμάκελν Α΄ 

Λνγηζηηθή γηα Λήςε Απνθάζεσλ 

Υξεκαηννηθνλνκηθή Γηνίθεζε 

Πνζνηηθέο Μέζνδνη ζηε Λήςε Απνθάζεσλ 

ηξαηεγηθφ κάλαηδκελη 

Γηνίθεζε Μάξθεηηλγθ 

Δμάκελν Β΄ 

Δηδηθά Θέκαηα Γηαθήκηζεο 

Υξεκαηννηθνλνκηθή Γηαρείξηζε θαη Πνιηηηθή 

Δηδηθά Θέκαηα Γηνίθεζεο Αλζξψπηλσλ Πφξσλ 

Μάλαηδκελη Αιιαγψλ θαη θξίζεσλ 

Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε 

Δμάκελν Γ΄  

http://grad-econ.web.auth.gr/mba/wp-content/uploads/2010/01/%CE%9B%CE%9F%CE%93%CE%99%CE%A3%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%97-%CE%9C%CE%92%CE%91-%CE%A5%CE%9B%CE%97-2010-11.doc
http://grad-econ.web.auth.gr/mba/wp-content/uploads/2010/01/%CE%A7%CF%81%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%94%CE%B9%CE%BF%CE%AF%CE%BA%CE%B7%CF%83%CE%B7.pdf
http://grad-econ.web.auth.gr/mba/wp-content/uploads/2010/01/%CE%A0%CE%BF%CF%83%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%BC%CE%AD%CE%B8%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CE%B9-%CF%83%CF%84%CE%B7-%CE%BB%CE%AE%CF%88%CE%B7-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%86%CE%AC%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD.doc
http://grad-econ.web.auth.gr/mba/?page_id=368
http://grad-econ.web.auth.gr/?page_id=381
http://grad-econ.web.auth.gr/mba/wp-content/uploads/2010/01/%CE%95%CE%99%CE%94%CE%99%CE%9A%CE%91-%CE%98%CE%95%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%91-%CE%94%CE%99%CE%91%CE%A6%CE%97%CE%9C%CE%99%CE%A3%CE%97%CE%A3.doc
http://grad-econ.web.auth.gr/mba/wp-content/uploads/2010/01/%CE%A7%CE%A1%CE%97%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%9F%CE%9F%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%9D%CE%9F%CE%9C%CE%99%CE%9A%CE%97-%CE%94%CE%99%CE%91%CE%A7%CE%95%CE%99%CE%A1%CE%99%CE%A3%CE%97-%CE%9A%CE%91%CE%99-%CE%A0%CE%9F%CE%9B%CE%99%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%97.doc
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Γηπισκαηηθή Δξγαζία 

Πεξηζζφηεξα γηα ην παξαπάλσ πξφγξακκα κπνξείηε λα βξείηε ζην ζρε-

ηηθφ ηζηνρψξν http://grad.econ.auth.gr 

 

 

6.2 Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ζηε Γηνίθεζε θαη ηελ Οη-

θνλνκία, θαηεχζπλζε Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ, εμεηδίθεπζε “Γηνίθεζε 

Logistics”. 

 

ηφρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο απηνχ είλαη λα πξνεηνηκάζεη ηνπο απνθνίηνπο 

ζρνιψλ κε ζπλαθέο αληηθείκελν γηα ζηαδηνδξνκία σο Γηεπζπληέο 

Logistics, Πξνγξακκαηηζηέο Τιηθψλ/Γηεπζπληέο Γηαρείξηζεο Απνζεκά-

ησλ, Γηεπζπληέο Αγνξψλ, Γηεπζπληέο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο ζε φιεο 

ηηο βηνκεραλίεο θαη ππεξεζίεο ηεο Διιάδαο θαη ηνπ εμσηεξηθνχ. 

 

Ζ ρξνληθή δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη 3 δηδαθηηθά εμάκελα. Γηα 

ηελ απφθηεζε ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ Γηπιψκαηνο ζηελ εμεηδίθεπζε απηή, 

είλαη ππνρξεσηηθή ε παξαθνινχζεζε θαη ε επηηπρήο εμέηαζε ζε δέθα 

(10) ππνρξεσηηθά καζήκαηα ζην πξψην θαη δεχηεξν εμάκελν, ελψ ζην 

ηξίην εμάκελν πξαγκαηνπνηείηαη ε εθπφλεζε ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζί-

αο. 

 

Γηδαζθφκελα Μαζήκαηα 

Δμάκελν Α΄ 

Logistics θαη Γηνίθεζε ηεο Αιπζίδαο Πξνκεζεηψλ 

Γηνίθεζε Δπηρεηξεζηαθψλ Λεηηνπξγηψλ ζηνλ ηνκέα ησλ Τπεξεζηψλ 

Γηνίθεζε Μάξθεηηλγθ ζηνλ ηνκέα ησλ Τπεξεζηψλ 

Γηνίθεζε Απνζεκάησλ ζην Πεξηβάιινλ ηεο Δπηρείξεζεο 

Δπηρεηξεζηαθή έξεπλα 

Δμάκελν Β΄ 

Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα Logistics 

Γηνίθεζε ηεο Αιπζίδαο Αμίαο ζε Οξγαληζκνχο Τπεξεζηψλ 

Πνζνηηθέο Μέζνδνη ζηε Γηνίθεζε Logistics θαη Αιπζίδαο Πξνκεζεηψλ 

Δθαξκνζκέλα Θέκαηα ζηε Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ 

Μειέηεο Πεξηπηψζεσλ /Δηδηθά ζέκαηα ζηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ 

Δμάκελν Γ΄ 

Γηπισκαηηθή Δξγαζία 
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Πεξηζζφηεξα γηα ην παξαπάλσ πξφγξακκα κπνξείηε λα βξείηε ζην ζρε-

ηηθφ ηζηνρψξν http://grad.econ.auth.gr 

 

6.3 Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ζηε Γηνίθεζε θαη ηελ Οη-

θνλνκία, θαηεχζπλζε  Γηεζλή θαη Δπξσπατθά Οηθνλνκηθά. 

 

ηφρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο απηνχ είλαη λα πξνεηνηκάζεη ηνπο απνθνίηνπο 

ζρνιψλ κε ζπλαθέο αληηθείκελν γηα ζηαδηνδξνκία, κεηαμχ άιισλ, ζηελ 

Οηθνλνκηθή Γηεχζπλζε Δπηρεηξήζεσλ, Δξγνζηαζίσλ θαη Οξγαληζκψλ. 

 

Ζ ρξνληθή δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη 3 δηδαθηηθά εμάκελα. Γηα 

ηελ απφθηεζε ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ Γηπιψκαηνο ζηελ εμεηδίθεπζε απηή, 

είλαη ππνρξεσηηθή ε παξαθνινχζεζε θαη ε επηηπρήο εμέηαζε ζε δέθα 

(10) καζήκαηα, ππνρξεσηηθά θαη επηινγήο, φπσο νξίδνληαη παξαθά-

ησ, ζην πξψην θαη δεχηεξν εμάκελν, ελψ ζην ηξίην εμάκελν πξαγκαην-

πνηείηαη ε εθπφλεζε ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. 

 

Γηδαζθφκελα Μαζήκαηα 

Δμάκελν Α΄ 

Τπνρξεσηηθά καζήκαηα 

Μηθξννηθνλνκηθή 

Μαθξννηθνλνκηθή 

Οηθνλνκεηξία 

Γηεζλέο Δκπφξην 

θαη επηινγή ελφο απφ ηα παξαθάησ: 

Γηεζλήο Υξεκαηννηθνλνκηθή 

Δπξσπατθή Οηθνλνκηθή 

Δπξσπατθή Κνηλσληνγξαθία 

Γηεζλήο Σξαπεδηθή Οηθνλνκηθή 

Αγνξέο Κεθαιαίνπ θαη Γηαρείξηζε Υαξηνθπιαθίνπ 

Δμάκελν Β΄ 

Δπηινγή πέληε (5) καζεκάησλ απφ ηα παξαθάησ: 

Ννκηζκαηηθή θαη Γεκνζηνλνκηθή Πνιηηηθή ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε 

Πνιηηηθή Γηεζλνχο Δκπνξίνπ 

Κεληξηθέο Σξάπεδεο: Θεσξία θαη Πξαθηηθή 

Θεσξία Οηθνλνκηθήο Μεγέζπλζεο 

Γηεζλήο Πνιηηηθή Οηθνλνκία 

Βηνκεραληθή Οηθνλνκηθή 
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Πνζνηηθέο Μέζνδνη 

Οηθνλνκηθή ησλ Θεζκψλ 

Οηθνλνκηθή ηεο Καηλνηνκίαο 

Γηεζλείο Δπελδχζεηο θαη Πνιπεζληθέο επηρεηξήζεηο 

Δμάκελν Γ΄ 

Γηπισκαηηθή Δξγαζία 

Πεξηζζφηεξα γηα ην παξαπάλσ πξφγξακκα κπνξείηε λα βξείηε ζην ζρε-

ηηθφ ηζηνρψξν http://grad.econ.auth.gr 

 

 

6.4 Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ζηε Γηνίθεζε θαη ηελ Οη-

θνλνκία, θαηεχζπλζε Οηθνλνκηθή θαη Πεξηθεξεηαθή Αλάπηπμε. 

 

ηφρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο απηνχ είλαη λα πξνεηνηκάζεη ηνπο απνθνίηνπο 

ζρνιψλ κε ζπλαθέο αληηθείκελν γηα ζηαδηνδξνκία, κεηαμχ άιισλ, ζηελ 

Οηθνλνκηθή Γηεχζπλζε Δπηρεηξήζεσλ, Δξγνζηαζίσλ, Ννζνθνκείσλ θαη 

Οξγαληζκψλ. 

 

Ζ ρξνληθή δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη 3 δηδαθηηθά εμάκελα. Γηα 

ηελ απφθηεζε ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ Γηπιψκαηνο ζηελ εμεηδίθεπζε απηή, 

είλαη ππνρξεσηηθή ε παξαθνινχζεζε θαη ε επηηπρήο εμέηαζε ζε δέθα 

(10) καζήκαηα, πνπ επηιέγνληαη  ζην πξψην θαη δεχηεξν εμάκελν απφ 

κηα νκάδα καζεκάησλ, φπσο νξίδνληαη παξαθάησ, ελψ ζην ηξίην εμάκε-

λν πξαγκαηνπνηείηαη ε εθπφλεζε ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. 

 

Γηδαζθφκελα Μαζήκαηα 

Δμάκελν Α΄ 

Μηθξννηθνλνκηθή 

Μαθξννηθνλνκηθή 

Οηθνλνκεηξία 

Μεγέζπλζε θαη Αλάπηπμε 

Γηεζλείο Οηθνλνκηθέο ρέζεηο θαη Αλάπηπμε 

Οηθνλνκηθά ηεο Τγείαο 

ηξαηεγηθέο θαη πνιηηηθέο αλάπηπμεο 

Δηδηθά Θέκαηα Πνιηηηθήο Οηθνλνκίαο 

Πεξηθεξεηαθή Αλάπηπμε θαη Πνιηηηθή 

Αγξνηηθή Αλάπηπμε 

Αλζξψπηλνη Πφξνη θαη Αλάπηπμε 

http://grad-econ.web.auth.gr/oikper/?page_id=167
http://grad-econ.web.auth.gr/oikper/?page_id=163
http://grad-econ.web.auth.gr/oikper/?page_id=169
http://grad-econ.web.auth.gr/oikper/?page_id=165
http://grad-econ.web.auth.gr/oikper/?page_id=159
http://grad-econ.web.auth.gr/oikper/?page_id=171
http://grad-econ.web.auth.gr/oikper/?page_id=175
http://grad-econ.web.auth.gr/oikper/?page_id=161
http://grad-econ.web.auth.gr/oikper/?page_id=173
http://grad-econ.web.auth.gr/oikper/?page_id=155
http://grad-econ.web.auth.gr/oikper/?page_id=157
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Δμάκελν Β΄ 

Θεσξία Οηθνλνκηθψλ Γηαθπκάλζεσλ 

Θεσξία Οηθνλνκηθήο Πνιηηηθήο 

Θεζκηθή θαη Οηθνλνκηθή Δπξσπατθή Οινθιήξσζε 

Θέκαηα Αζηηθήο Αλάπηπμεο 

Σνπξηζηηθή Αλάπηπμε θαη Πνιηηηθή 

Βηνκεραληθή Αλάπηπμε 

Οηθνλνκηθά ηνπ Πεξηβάιινληνο 

Δηδηθά Θέκαηα Δθαξκνζκέλεο Έξεπλαο 

πζηήκαηα θαη Πνιηηηθέο Τγείαο 

Μεηαλαζηεπηηθή Πνιηηηθή 

Αμηνιφγεζε Αλαπηπμηαθψλ Πξνγξακκάησλ 

Οηθνλνκηθή θαη Κνηλσληθή Γεκνγξαθία 

Δμάκελν Γ΄ 

Γηπισκαηηθή Δξγαζία 

 

6.5 Γηαηκεκαηηθφ Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ (ΓΠΜ) 

ζηελ Πιεξνθνξηθή θαη Γηνίθεζε ησλ Σκεκάησλ Πιεξνθνξηθήο θαη 

Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ ηνπ Α.Π.Θ. 

 

Αληηθείκελν ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε εθπαίδεπζε ζηειερψλ πςεινχ 

επηπέδνπ ζε ζέκαηα Πιεξνθνξηθήο θαη Γηνίθεζεο κε εκβάζπλζε θαη ε-

μεηδίθεπζε ζηνλ Σνκέα ησλ Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ (Information 

Systems) θαη ηε ρξήζε απηψλ ζηελ Δπηζηήκε ηεο Γηνίθεζεο 

(Management). Οη απφθνηηνη, έρνληαο ην Μεηαπηπρηαθφ Γίπισκα Δηδί-

θεπζεο (ΜΓΔ) ηνπ πξνγξάκκαηνο, ζα κπνξνχλ λα θαιχςνπλ ζέζεηο εμε-

ηδηθεπκέλσλ ζηειερψλ ζηνλ Ηδησηηθφ θαη Γεκφζην Σνκέα θαζψο θαη ζέ-

ζεηο ζε Δξεπλεηηθά θαη Δθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα. 

 

Γηα ηελ απφθηεζε ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ Γηπιψκαηνο Δηδίθεπζεο (ΜΓΔ) 

απαηηνχληαη ηξία (3) δηδαθηηθά εμάκελα. 

Γηδαζθφκελα Μαζήκαηα:  

Δμάκελν Α΄ 

Μαζήκαηα Πιεξνθνξηθήο 

Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα Δπηρεηξήζεσλ  

πζηήκαηα ηήξημεο Απνθάζεσλ  

Βάζεηο Γεδνκέλσλ  

Πιεξνθ/θά Πεξηβάιινληα Παγθφζκηνπ Ηζηνχ  

http://grad-econ.web.auth.gr/oikper/?page_id=179
http://grad-econ.web.auth.gr/oikper/?page_id=182
http://grad-econ.web.auth.gr/oikper/?page_id=184
http://grad-econ.web.auth.gr/oikper/?page_id=187
http://grad-econ.web.auth.gr/oikper/?page_id=189
http://grad-econ.web.auth.gr/oikper/?page_id=191
http://grad-econ.web.auth.gr/oikper/?page_id=194
http://grad-econ.web.auth.gr/oikper/?page_id=196
http://grad-econ.web.auth.gr/oikper/?page_id=198
http://grad-econ.web.auth.gr/oikper/?page_id=201
http://grad-econ.web.auth.gr/oikper/?page_id=203
http://grad-econ.web.auth.gr/oikper/?page_id=205
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Τπνδνκέο Σερλνινγίαο Πιεξνθνξίαο  

Μαζήκαηα Οηθνλνκηθψλ 

Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ  

Γηνίθεζε Marketing  

Υξεκαηννηθνλνκηθή Λνγηζηηθή  

Γηνηθεηηθή Λνγηζηηθή  

Γηνίθεζε Αλζξψπηλσλ Πφξσλ  

Δμάκελν Β΄ 

Απνζήθεο Γεδνκέλσλ & Δμφξπμε Γεδνκέλσλ  

Γηνίθεζε Έξγσλ Πιεξνθνξηθήο  

Γηαρείξηζε Γλψζεο  

Γηνίθεζε Δπηρεηξεζηαθψλ Λεηηνπξγηψλ  

Δπηθνηλσλία & Πξνψζεζε  

Υξεκαη/κηθή Αλάιπζε & Θεσξ. Υαξηνθ/θίνπ  

Γίθαην Πιεξνθνξηθήο  

Μεζνδνινγία Έξεπλαο & Αλάιπζε Γεδνκέλσλ  

Δμάκελν Γ΄ 

Πξνζνκνίσζε ζηε Γηνίθεζε  

Ζιεθηξνληθφ Δκπφξην  

πκπεξηθνξά Καηαλαισηή  

Γηαρείξηζε Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Κηλδχλσλ  

Πεξηζζφηεξα γηα ην παξαπάλσ πξφγξακκα κπνξείηε λα βξείηε ζην ζρε-

ηηθφ ηζηνρψξν http://dpms.csd.auth.gr 

7. Γηδαθηνξηθά Γηπιώκαηα Σκήκαηνο Οηθνλνκηθώλ Δπηζηεκώλ 

ην Σκήκα Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ εθπνλνχληαη δηδαθηνξηθέο δηαηξη-

βέο κέζσ πξνγξάκκαηνο πνπδψλ θαη Δξεπλαο ζηα πεδία ηεο Οηθνλνκίαο, 

ησλ Γηεζλψλ θαη Δπξσπατθψλ Οηθνλνκηθψλ, ηεο Οηθνλνκηθήο θαη Πεξηθε-

ξεηαθήο Αλάπηπμεο ηεο ζηξαηεγηθήο, ηεο πνιηηηθήο ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ 

ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ηεο δηνίθεζεο λέσλ ηερλνινγηψλ, ηεο Γηνίθεζεο Παξα-

γσγήο θαη επηρεηξεζηαθψλ ιεηηνπξγηψλ, ηεο Γηνίθεζεο Τπεξεζηψλ θαη Δμπ-

πεξέηεζεο Πειαηψλ, ηεο Γηνίθεζεο Δξγσλ θαη Οιηθήο Πνηφηεηαο, ηεο Γηνί-

θεζεο Δθπαπηδεπηηθψλ Μνλάδσλ, ηεο Γηνίθεζεο Τπεξεζηψλ Τγείαο, ηεο 

Γηνίθεζεο Σνπξηζκνχ, ηεο Γηνίθεζεο Ξελνδνρείσλ, ηεο Γηνίθεζεο Logistics 

Αιπζίδαο Πξνκεζεηψλ θαη Αμίαο, ηεο Γηνίθεζεο Αθίλεηεο Πεξηνπζίαο, ηνπ 

Marketing, ησλ Δπηθνηλσληψλ, ηεο Υξεκαηννηθνλνκηθήο, ηεο Λνγηζηηθήο, 
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ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ησλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Οξγαληζκψλ, ηεο Γηνίθε-

ζεο Αλζξσπίλσλ Πφξσλ, ηεο Γηνίθεζεο ηεο Καηλνηνκίαο θαη Δπηρεηξεκαηη-

θφηεηαο, θαη ηεο ελ γέλεη δηνίθεζεο θαη νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο ησλ επηρεη-

ξήζεσλ θαη νξγαληζκψλ πνπ δξνπλ ζηνπο παξαπάλσ ρψξνπο.  

Γχν θνξέο ην ρξφλν πξνθεξχζζνληαη ζηνλ Σχπν (έληππν θαη ειεθηξνλη-

θφ) απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε Δηδηθήο χλζεζεο ηνπ Σκήκαηνο Οηθνλνκηθψλ 

Δπηζηεκψλ ζέζεηο ακίζζσλ ππνςεθίσλ δηδαθηφξσλ ζε αληηθείκελα πνπ ζε-

ξαπεχνληαη   

εξεπλεηηθά απφ ηα κέιε ΓΔΠ ηνπ Σκήκαηνο. 

 

8. Πξαθηηθή άζθεζε θνηηεηψλ Σκήκαηνο Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ ζηηο 

επηρεηξήζεηο – Πξφγξακκα ΔΠΔΑΔΚ ΗΗ 

Κσδηθφο καζήκαηνο εηδηθήο επηινγήο: 00ΔΔ66 

(κε ηελ ζπγρξεκαηνδφηεζε ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλσληθνχ Σακείνπ θαη 

ηνπ Σακείνπ ηεο πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο ηεο ΔΔ) 

 

ην πιαίζην ησλ πξνζπαζεηψλ γηα δηεχξπλζε ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπ Σκή-

καηνο Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ (ΟΔ) ηνπ ΑΠΘ κε ηηο εηαηξίεο ηεο πφιεο 

άξρηζε κηα ζπδήηεζε αλάκεζα ζην Σκήκα ΟΔ θαη ηνπο ζπιινγηθνχο θνξείο 

ηεο Θεζ/λίθεο (Δπηκειεηήξηα, θαη πλδέζκνπο), πνπ νινθιεξψζεθε ηνλ Ηα-

λνπάξην ηνπ 2005, κε αληηθείκελν ηε πξαθηηθή άζθεζε (ρσξίο ρξεκαηηθή 

επηβάξπλζε γηα ηηο επηρεηξήζεηο ή κε ακνηβή απφ ζρεηηθφ πξφγξακκα 

ΔΠΔΑΔΚ ΗΗ) ησλ θνηηεηψλ ηνπ Σκήκαηνο καο. 

Ζ Γεληθή πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ κε απνθά-

ζεηο ηεο ελέηαμε ηελ ελ ιφγσ πξφηαζε ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ ηνπ Σκήκα-

ηνο. Δηδηθφηεξα, σο πξνο ην πξφγξακκα ΔΠΔΑΔΚ ΗΗ, πξνβιέπεηαη ε πξαγ-

καηνπνίεζε κηαο άζθεζεο 4 κελψλ ηξηηνεηψλ ή ηεηαξηνεηψλ θνηηεηψλ. 

Σν ελδερφκελν ηεο επέθηαζεο ηεο άζθεζεο είλαη εθηθηφ, αλ ζπκθσλή-

ζνπλ ηα ελδηαθεξφκελα κέξε αιιά ζα πξαγκαηνπνηεζεί εθηφο ηνπ πξνγξάκ-

καηνο ΔΠΔΑΔΚ ΗΗ. Οη πιινγηθνί θνξείο ζε ζπλεξγαζία κε ην ζρεηηθφ γξα-

θείν πνπ ζπζηήζεθε ζην Σκήκα Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ ζπλδηνξγαλψλoπλ 

ηελ άζθεζε απηή. Οη επηρεηξήζεηο κπνξνχλ λα ζηέιινπλ ηηο αηηήζεηο ηνπο 

είηε ζην Δπηκειεηήξην ή ηνλ χλδεζκφ ηνπο είηε ζην Σκήκα Οηθνλνκηθψλ 

Δπηζηεκψλ. 

Γηα θάζε θνξέα έρεη νξηζηεί έλαο ππεχζπλνο γηα ηελ ελ ιφγσ άζθεζε 

πνπ αλαιακβάλεη, ηε ζπγθέληξσζε ησλ αηηήζεσλ ελδηαθέξνληνο ησλ επηρεη-

ξήζεσλ, ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ θ.α. ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

πξνγξάκκαηνο ΔΠΔΑΔΚ ΗΗ γηα ηελ πεξίνδν 2005-2008 πξνγξακκαηίζηεθαλ 
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ηέζζεξηο θχθινη πξαθηηθήο άζθεζεο γηα 250 πεξίπνπ θνηηεηέο. Ο πξψηνο 

θχθινο: Ννέκβξηνο 2005 - Φεβξνπάξηνο ηνπ 2006. Γεχηεξνο θχθινο: 

Aπξίιηνο 2006 - Ηνχιηνο 2006. Σξίηνο θχθινο: Ννέκβξηνο 2006 – Φεβξνπά-

ξηνο 2007. Σέηαξηνο θχθινο: Απξίιηνο ηνπ 2008 – Ηνχιηνο ηνπ 2008. Ζ 

πξαθηηθή άζθεζε, ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο ΔΠΑ, ζπλερίδεηαη γηα 

ηελ πεξίνδν 2010-2013.  

Σηο αηηήζεηο ζπκκεηνρήο θαη πιεξνθνξίεο γηα ην πξφγξακκα, βξίζθνληαη 

ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Σκήκαηνο Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ. Δπηζηεκνληθά π-

πεχζπλνο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ν Αλ θαζεγεηήο Γεκήηξεο Μάξδαο (ηει. 

2310-996427, e-mail: mardas@econ. auth.gr) 

 

Γεκήηξεο Μάξδαο 

Αλ. θαζεγεηήο 

Δπηζηεκνληθά ππεχζπλνο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

Πξαθηηθήο άζθεζεο ΔΠΔΑΔΚ ΗΗ 
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9. BIBΛΗΟΘΖΚΖ ΣΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ 

ΤΝΣΟΜΟ ΗΣΟΡΗΚΟ - ΣΟΥΟΗ  

ηνλ πξψην φξνθν ηνπ θηηξίνπ βξίζθεηαη ε βηβιηνζήθε ηνπ Σκήκαηνο 

Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ ε νπνία ιεηηνπξγεί απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1940. 

ηνπο θχξηνπο ζηφρνπο ηεο βηβιηνζήθεο εληάζζεηαη ε εμππεξέηεζε ησλ εθ-

παηδεπηηθψλ θαη εξεπλεηηθψλ αλαγθψλ ηεο παλεπηζηεκηαθήο θνηλφηεηαο ζην 

πεδίν ησλ Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ. Ζ εληαία βηβιηνζήθε ηνπ Σκήκαηνο Οη-

θνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ πεξηιακβάλεη πεξίπνπ 30.000 ηφκνπο βηβιίσλ θαη 

170 ηίηινπο πεξηνδηθψλ, απφ ηνπο νπνίνπο νη 75 είλαη ελεξγνί, θαζψο επίζεο 

θαη κηα πνιχηηκε ζπιινγή ζπάλησλ βηβιίσλ. 

Ζ βηβιηνζήθε έρεη κεραλνγξαθεζεί κε βάζε ην πξφγξακκα HORIZON 

θαη νη ρξήζηεο έρνπλ άκεζε πξφζβαζε ζηνλ θαηάινγν ησλ ηεξκαηηθψλ πνπ 

ππάξρνπλ ζην ρψξν ηεο βηβιηνζήθεο. Ζ νξγάλσζή ηεο γίλεηαη ζχκθσλα κε 

ηα δηεζλή βηβιηνζεθνλνκηθά πξφηππα, αθνινπζψληαο ην ηαμηλνκηθφ ζχζηε-

κα ηεο βηβιηνζήθεο ηνπ Κνγθξέζνπ ησλ Ζ.Π.Α., ηνπο θαλφλεο θαηαιν-

γνγξάθεζεο ΑΑCR2 θαη ηηο ζεκαηηθέο επηθεθαιίδεο ηεο βηβιηνζήθεο. 

ΩΡΑΡΗΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ* 

ΓΔΤΣΔΡΑ - ΠΔΜΠΣΖ  9 π.κ. - 7 κ.κ. 

ΠΑΡΑΚΔΤΖ   9 π.κ. - 5 κ.κ. 

ΩΡΑΡΗΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΗ ΔΞΔΣΑΣΗΚΔ ΠΔΡΗΟΓΟΤ 

ΓΔΤΣΔΡΑ - ΠΑΡΑΚΔΤΖ  9 π.κ. - 8 κ.κ. 

 
*Σν παξαπάλσ σξάξην δελ ηζρχεη ηηο επίζεκεο αξγίεο θαη ηηο πεξηφδνπο 

δηαθνπψλ θαη κπνξεί λα δηαθνξνπνηείηαη. 

ΥΩΡΟΘΔΣΖΖ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ 

Ζ βηβιηνζήθε βξίζθεηαη ζηελ παλεπηζηεκηνχπνιε θαη ζπγθεθξηκέλα 

ζηνλ 1ν φξνθν ηνπ θηηξίνπ Ν.Ο.Π.Δ. 

Σειέθσλν: 2310 996439 

Ηιεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν: eadali@lib.auth.gr 
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ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΔ ΤΠΖΡΔΗΔ 

Απφ ηε βηβιηνζήθε παξέρνληαη νη παξαθάησ ππεξεζίεο: 

ΑΝΑΓΝΩΣΖΡΗΟ 

ην ρψξν ηεο βηβιηνζήθεο ιεηηνπξγεί αλαγλσζηήξην ρσξεηηθφηεηαο πε-

ξίπνπ 100 ζέζεσλ. Σν αλαγλσζηήξην είλαη αλνηθηφ φιεο ηηο ψξεο ιεηηνπξ-

γίαο ηεο βηβιηνζήθεο. Γηθαίσκα εηζφδνπ ζε απηφ έρνπλ φινη νη ελδηαθεξφ-

κελνη. Οη ρξήζηεο ηνπ αλαγλσζηεξίνπ κπνξνχλ λα κειεηνχλ πξνζσπηθά ην-

πο βηβιία ή λα δαλείδνληαη θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ βηβιία ηεο θχξηαο θαη ζπά-

ληαο ζπιινγήο, πεξηνδηθά, θαζψο θαη πιηθφ ησλ θιεηζηψλ ζπιινγψλ. 

ΑΝΑΕΖΣΖΖ ΒΗΒΛΗΩΝ ΚΑΗ ΠΔΡΗΟΓΗΚΩΝ 

Ζιεθηξνληθή αλαδήηεζε βηβιίωλ ζε φιεο ηηο βηβιηνζήθεο ηνπ Α.Π .Θ., 

γίλεηαη απφ ηνλ ππάιιειν ηεο ππνδνρήο ή απφ ηνλ θάζε ελδηαθεξφκελν αην-

κηθά, ρξεζηκνπνηψληαο έλαλ απφ ηνπο ππνινγηζηέο ηεο λεζίδαο. 

Ζιεθηξνληθή αλαδήηεζε άξζξωλ θαη πεξηνδηθώλ. Ζ αλαδήηεζε άξ-

ζξσλ γίλεηαη ζηνλ On line θαηάινγν ηνπ Α.Π.Θ. Ζ αλαδήηεζε κπνξεί λα 

γίλεη απφ ηνλ ππάιιειφ ηεο ή απφ ηνλ θάζε ελδηαθεξφκελν αηνκηθά, ρξεζη-

κνπνηψληαο έλαλ απφ ηνπο ππνινγηζηέο ηεο λεζίδαο. 

ΓΑΝΔΗΜΟ 

Γαλεηζκόο θύξηαο ζπιινγήο. Σα βηβιία θχξηαο αλνηρηήο ζπιινγήο αξηζ-

κνχλ 30.000 ηφκνπο πεξίπνπ θαη θαιχπηνπλ έλα επξχ θάζκα ζεκάησλ. Ο 

δαλεηζκφο γίλεηαη κε θάξηα δαλεηζκνχ, ε νπνία έρεη ζπγθεθξηκέλε δηάξθεηα 

θαη θφζηνο, ην νπνίν θαζνξίδεηαη αλάινγα κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ αλαγλψζηε. 

Οη ρξήζηεο κπνξνχλ λα δαλείδνληαη κέρξη 4 βηβιία θάζε θνξά. Σν φξην 

απηφ κπνξεί λα δηαθνξνπνηείηαη γηα κέιε Γ.Δ.Π., Μεηαπηπρηαθνχο, Γηδαθ-

ηνξηθνχο θνηηεηέο. 

Γαλεηζκόο ζπιινγήο πεξηνδηθώλ. ηε βηβιηνζήθε ππάξρεη ζπιινγή 170 

ηίηισλ πεξηνδηθψλ. Απφ ηνπο 170 ηίηινπο νη 75 είλαη ηξέρνληεο θαη βξίζθν-

ληαη ηνπνζεηεκέλνη ζην εηδηθφ εθζεηήξην κε εχθνιε πξφζβαζε ζην θνηλφ. 

Σν πιηθφ ηεο ζπιινγήο ησλ πεξηνδηθψλ δελ επηηξέπεηαη λα βγεη εθηφο ησλ 

ρψξσλ ηεο βηβιηνζήθεο. 
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ΚΛΔΗΣΔ ΤΛΛΟΓΔ 

Οη θιεηζηέο ζπιινγέο πεξηιακβάλνπλ βηβιία, άξζξα, θσηνηππίεο θαη δη-

δαθηηθέο ζεκεηψζεηο θαη ζπζηήλνληαη απφ ηα κέιε ΓΔΠ ηνπ ηκήκαηνο. θν-

πφο ηεο δεκηνπξγίαο ηνπο είλαη ε δηεπθφιπλζε ησλ θνηηεηψλ ηνπ ηκήκαηνο 

θαηά ηελ εθπφλεζε ησλ εξγαζηψλ ηνπο, θαζψο θαη ε αληηκεηψπηζε ηεο πςε-

ιήο δήηεζεο ηίηισλ πνπ εκθαλίδεηαη επνρηαθά. Σν πιηθφ ησλ ζπιινγψλ δελ 

κπνξεί λα βγεη εθηφο ηνπ ρψξνπ ηεο βηβιηνζήθεο θαη δαλείδεηαη κφλν ζε 

πξνπηπρηαθνχο θνηηεηέο γηα ρξνληθή δηάξθεηα ηξηψλ σξψλ. 

ΝΖΗΓΑ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ 

Οη ππνινγηζηέο ηεο λεζίδαο, είλαη ζπλδεδεκέλνη κε ην δηαδίθηπν θαη ε-

πηπιένλ, επηηξέπνπλ ηελ πξφζβαζε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ζπζηήκαηνο βηβιη-

νζεθψλ Α.Π.Θ. θαη ζηηο ππεξεζίεο πνπ απηή πξνζθέξεη. Πξφζβαζε έρνπλ νη 

θάηνρνη θάξηαο, ε δε ρξήζε ησλ ππνινγηζηψλ ηεο λεζίδαο έρεη ρξνληθφ πε-

ξηνξηζκφ. Γηα ηηο εθηππψζεηο, ν ελδηαθεξφκελνο πξέπεη λα έρεη δηθφ ηνπ 

ραξηί. 

ΜΟΝΑΓΑ ΔΗΓΗΚΩΝ ΔΡΓΑΗΩΝ 

Ζ κνλάδα εηδηθψλ εξγαζηψλ δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο θνηηεηέο ηνπ 

ηκήκαηνο λα ρξεζηκνπνηνχλ ην εηδηθφ ινγηζκηθφ ηνπ AFS θαζψο θαη εηδηθά 

ιεμηθά, εγθπθινπαίδεηεο θαη ειεθηξνληθνχο κεηαθξαζηέο Αγγιηθήο, Γαιιη-

θήο θαη Γεξκαληθήο γιψζζαο. Ζ ρξήζε ηεο κνλάδαο γίλεηαη, κε ηελ ππνζηή-

ξημε ππαιιήινπ ηεο βηβιηνζήθεο θαη κεηά απφ ξαληεβνχ. 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

Σα ζεκηλάξηα εθπαίδεπζεο θαη ελεκέξσζεο έρνπλ ζθνπφ λα εμνηθεηψζνπλ 

ηνπο θνηηεηέο ηνπ ηκήκαηνο ζηε ρξήζε ησλ ειεθηξνληθψλ κέζσλ, γηα ηελ α-

λαδήηεζε βηβιηνγξαθίαο πνπ απαηηείηαη ζε θάζε επηζηεκνληθή εξγαζία. 

Γηα ηε ζπκκεηνρή ζηα ζεκηλάξηα απαηηείηαη αίηεζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ 

ζηε γξακκαηεία ηεο βηβιηνζήθεο. 

ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ ΖΜΔΗΩΔΗ 

Ζ βηβιηνζήθε κπνξεί λα δηαζέηεη δηδαθηηθέο ζεκεηψζεηο κειψλ ΓΔΠ ηνπ 

ηκήκαηνο ζε έληππε ή ειεθηξνληθή κνξθή. ηηο ζεκεηψζεηο απηέο έρνπλ 

πξφζβαζε φινη νη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ ηκήκαηνο. Οη ζεκεηψζεηο δελ επηηξέπε-

ηαη λα βγνπλ απφ ηνπο ρψξνπο ηεο βηβιηνζήθεο. 
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ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΖ ΔΝΣΤΠΩΝ 

ηε δηάζεζε ησλ ρξεζηψλ ηεο βηβιηνζήθεο ππάξρεη θσηνηππηθφ κερά-

λεκα πνπ ιεηηνπξγεί κε εηδηθέο θάξηεο. Ζ θσηνηχπεζε πξαγκαηνπνηείηαη 

απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο ρξήζηεο. Σηο θάξηεο πξνκεζεχνληαη απφ ηε γξακκαηεία 

ηεο βηβιηνζήθεο, θαηαβάιινληαο ην αληίζηνηρν ηίκεκα. 

ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ 

ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΑΝΑΓΝΩΣΖΡΗΟΤ 

• Ο αλαγλψζηεο θαηαιακβάλεη κία κφλν ζέζε. 

• Ο αλαγλψζηεο πνπ αθήλεη ηε ζέζε ηνπ πεξηζζφηεξν απφ κία ψξα, ρά-

λεη ην δηθαίσκά ηνπ ζ‟ απηή. 

• Ο αλαγλψζηεο πνπ θαηαζηξέθεη βηβιία ή πεξηνδηθά έρεη πεηζαξρηθή 

επζχλε. 

• Ο δαλεηζκφο εληφο ηνπ αλαγλσζηεξίνπ γίλεηαη κε ηελ παξάδνζε αζηπ-

λνκηθήο ηαπηφηεηαο ζηνλ ππεχζπλν ηνπ αλαγλσζηεξίνπ. 

• ηνπο ρψξνπο ηνπ αλαγλσζηεξίνπ θαη ζηνπο δηαδξφκνπο ηεο βηβιηνζή-

θεο απαγνξεχεηαη ην θάπληζκα θαη ε θαηαλάισζε ηξνθίκσλ, πνηψλ θαη α-

λαςπθηηθψλ. 

• Όινη νη αλαγλψζηεο θαινχληαη λα ζπκβάιινπλ ζηελ πξνζηαζία ηνπ 

βηβιηαθνχ θαη άιινπ πιηθνχ ηεο βηβιηνζήθεο, ζηελ θαζαξηφηεηα ησλ ρψξσλ 

ηεο, θαζψο θαη ζηελ ηήξεζε ηεο ηάμεο. 

ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΓΑΝΔΗΜΟΤ ΒΗΒΛΗΩΝ ΚΤΡΗΑ ΤΛΛΟΓΖ 

• Ο δαλεηζκφο γίλεηαη κε θάξηα δαλεηζκνχ ε νπνία έρεη ζπγθεθξηκέλε 

δηάξθεηα θαη θφζηνο. (Σν θφζηνο θαζνξίδεηαη αλάινγα κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ 

αλαγλψζηε). 

• Σα βηβιία ηεο θχξηαο αλνηρηήο ζπιινγήο δαλείδνληαη: 

1. ηνπο θνηηεηέο ηνπ ηκήκαηνο γηα 15 κέξεο, κε δπλαηφηεηα αλαλέσζεο 

δαλεηζκνχ γηα άιιεο 7 κέξεο. 

2. ηνπο άιινπο ρξήζηεο γηα 7 κέξεο, κε δπλαηφηεηα αλαλέσζεο δαλεηζ-

κνχ γηα άιιεο 3 κέξεο, εθφζνλ ην βηβιίν δελ έρεη δεηεζεί απφ άιινλ ελδηα-

θεξφκελν. 

3. ηα κέιε ΓΔΠ, κεηαπηπρηαθνχο θαη δηδαθηνξηθνχο θνηηεηέο, ηα βηβ-

ιία θχξηαο αλνηρηήο ζπιινγήο κπνξνχλ λα δαλείδνληαη γηα κεγαιχηεξν ρξν-

ληθφ δηάζηεκα. 
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• Οη ρξήζηεο κπνξνχλ λα δαλείδνληαη κέρξη 4 βηβιία θάζε θνξά. Σν φξην 

απηφ κπνξεί λα δηαθνξνπνηείηαη γηα κέιε ΓΔΠ, Μεηαπηπρηαθνχο, Γηδαθην-

ξηθνχο θνηηεηέο. 

• ε πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο επηζηξνθήο ησλ βηβιίσλ, γηα θάζε επηπ-

ιένλ κέξα επηβάιιεηαη πξφζηηκν 0,30 € αλά βηβιίν. Σν πνζφ απηφ κπνξεί λα 

δηπιαζηαζηεί αλ ε θαζπζηέξεζε γίλεηαη θαζ‟ ππνηξνπή. 

• Ο δαλεηδφκελνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ηεξεί ηα βηβιία ηνπ ζε άξηζηε 

θαηάζηαζε, λα κελ ηα δαλείδεη αιινχ θαη λα κελ πξνθαιεί νπνηαδήπνηε 

θζνξά ζ‟ απηά. 

• ε πεξίπησζε απψιεηαο θάπνηνπ βηβιίνπ, ν δαλεηδφκελνο ππνρξενχηαη 

λα θαηαβάιεη ηελ ηξέρνπζα ηηκή αληηθαηάζηαζήο ηνπ, αλ ην βηβιίν ππάξρεη 

ζηελ αγνξά. Αλ δελ ππάξρεη, θαηαβάιεη ην θφζηνο αληηθαηάζηαζήο ηνπ 

(δαλεηζκφο απφ άιιε βηβιηνζήθε, θσηνηχπεζε θαη βηβιηνδεζία). 

• ε πεξίπησζε θζνξάο θάπνηνπ βηβιίνπ, ν ρξήζηεο ππνρξενχηαη λα θα-

ηαβάιεη ην θφζηνο επηδηφξζσζήο ηνπ ή αληηθαηάζηαζήο ηνπ. 

• Ζ παξάβαζε ησλ θαλφλσλ δαλεηζκνχ, ζπλεπάγεηαη ηε ζηέξεζε δηθαη-

ψκαηνο παξαπέξα δαλεηζκνχ βηβιίσλ απφ ηε βηβιηνζήθε. 

• Ζ βηβιηνζήθε έρεη δηθαίσκα λα δεηήζεη ηελ επηζηξνθή δαλεηζκέλσλ 

βηβιίσλ θαη πξηλ ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο πνπ έρεη δνζεί, αλ απηφ θξηζεί α-

παξαίηεην. 

ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΝΖΗΓΑ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΩΝ 

ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ 

• Ο ρξήζηεο παξαδίδεη ηελ θάξηα ηεο βηβιηνζήθεο ζηνλ ππάιιειν ηεο 

ππνδνρήο. 

• Ο ππάιιεινο ηεο ππνδνρήο ππνδεηθλχεη ζην ρξήζηε ηε ζέζε εξγαζίαο 

θαη νξίδεη ην ρξφλν ρξήζεο ηνπ ζπζηήκαηνο. 

• Ο ρξφλνο ρξήζεο ησλ ππνινγηζηψλ ειέγρεηαη ειεθηξνληθά. Χο κέγηζ-

ηνο ρξφλνο εκεξήζηαο ρξήζεο ησλ Ζ/Τ νξίζηεθαλ ηα 120 ιεπηά. (60+60 

αλάινγα κε ηε δήηεζε). 

• Ο αλαγλψζηεο πνπ θαηαζηξέθεη ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο έρεη πεη-

ζαξρηθή επζχλε. 

• ην ρψξν ηεο λεζίδαο ησλ Ζ/Τ απαγνξεχεηαη ην θάπληζκα θαη ε θαηα-

λάισζε ηξνθίκσλ, πνηψλ θαη αλαςπθηηθψλ. 

• Όινη νη ρξήζηεο ηεο λεζίδαο θαινχληαη λα ζπκβάιινπλ ζηελ πξζηαζία 

ηεο, ζηελ θαζαξηφηεηα ησλ ρψξσλ, θαζψο θαη ζηελ ηήξεζε ηεο ηάμεο. 
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ΣΗΣΛΟΗ ΣΖ ΤΛΛΟΓΖ ΠΔΡΗΟΓΗΚΧΝ 
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10. ΔΡΓΑΣΖΡΗΑ ΣΜΖΜΑΣΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ 

α) Δξγαζηήξην Οηθνλνκηθήο ησλ Δπηρεηξήζεσλ (Λνγηζηηθήο θαη 

Υξεκαηννηθνλνκηθήο-Γηνίθεζεο-Μάξθεηηλγθ-Γηαθήκηζεο). ΦΔΚ 

245/22-10-2001, ηεχρνο Α΄. 

β) Δξγαζηήξην Οηθνλνκηθήο Θεσξίαο θαη Οηθνλνκηθήο Πνιηηηθήο. ΦΔΚ 

1830/9-12-2004, ηεχρνο Β΄. 

γ) Δξγαζηήξην Πεξηθεξηαθήο Αλάπηπμεο . ΦΔΚ 1830/9-12-2004, ηεχρνο 

Β΄. 

δ) Δξγαζηήξην Πιεξνθνξηθήο. 

11. ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ 

11.1. Αξγίεο 

• 26 Οθησβξίνπ 

• 28 Οθησβξίνπ 

• 17 Ννεκβξίνπ 

• Απφ ηελ παξακνλή ησλ Υξηζηνπγέλλσλ έσο θαη ηελ επφκελε ησλ Θεν-

θαλείσλ 

• 30 Ηαλνπαξίνπ 

• Απφ ηελ Πέκπηε ηεο Σπξνθάγνπ έσο θαη ηελ επφκελε ηεο Καζαξήο Γε-

πηέξαο 

• 25 Μαξηίνπ 

• Απφ ηελ Μ. Γεπηέξα έσο θαη ηελ Κπξηαθή ηνπ Θσκά 

• 1ε Μαΐνπ 

• Σνπ Αγίνπ Πλεχκαηνο 

11.2 AIESEC 

Ζ AIESEC απνηειεί ην κεγαιχηεξν παγθφζκην θνηηεηηθφ κε θπβεξλεηη-

θφ θεξδνζθνπηθφ νξγαληζκφ παγθνζκίσο πνπ πξνζθέξεη πξαθηηθή άζθεζε 

θαη εζεινληηθά πξνγξάκκαηα. Ζ AIESEC είλαη κε θεξδνζθνπηθφο νξγαληζ-

κφο θαη κε πνιηηηθφο. Απαληάηαη ζε 111 ρψξεο θαη δηνηθείηαη απνθιεηζηηθά 

απφ θνηηεηέο ή πξφζθαηνπο πηπρηνχρνπο (έσο θαη δχν -2- ρξφληα). Σαπηφρ-

ξνλα σο δίθηπν πνιιαπιψλ επθαηξηψλ δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο λένπο λα 

αλαπηχμνπλ ηηο εγεηηθέο ηνπο ηθαλφηεηεο, λα ζέζνπλ ζε εθαξκνγή ηε γλψζε 
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πνπ ήδε έρνπλ, λα πξνθαιέζνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο βηψλνληαο κηα εκπεηξία κε 

δηεζλή ραξαθηήξα. 

Ζ AIESEC έρεη 4 δηαθνξεηηθά πξνγξάκκαηα:  

Global Internship Program: Αθνξά πξφζθαηνπο πηπρηνχρνπο πνπ έρν-

πλ ηελ δπλαηφηεηα λα δνπιέςνπλ ζην εμσηεξηθφ κε ακνηβή ην βαζηθφ κηζζφ 

ηεο ρψξαο βειηηψλνληαο ην βηνγξαθηθφ ηνπο, απνθηψληαο εκπεηξία εξγαζίαο 

ζε έλα δηεζλέο πεξηβάιινλ, αλαπηχζζνληαο ηελ εγεηηθφηεηα.  

Global Community Development Program: Αθνξά θνηηεηέο απφ ην 

πξψην έηνο εψο θαη πηπρηνχρνπο (εψο 2 ρξφληα) θαη ζθνπφο ηνπ πξνγξάκκα-

ηνο είλαη ην ζεηηθφ αληηθηππν ζηελ θνηλσλία ηεο ρψξαο πνπ ζα παλε. ε απ-

ηφ ην πξφγξακκα θαιχπηεηαη δηαηξνθή θαη δηακνλή. Μέζσ ηνπ πξνγξάκκα-

ηνο ν ζπκκεηέρσλ βειηηψλεη ην βηνγξαθηθφ ηνπ, απνθηά εκπεηξία εξγαζίαο 

ζε έλα δηεζλέο πεξηβάιινλ, θέξλεη έλα ζεηηθφ αληίθηππν ζηελ θνηλσλία θαη 

αλαπηχζζεη ηελ εγεηηθφηεηα ηνπ. 

Team Member Program: ε απηφ ην πξφγξακκα κπνξνχλ λα ζπκκεηέ-

ρνπλ νηηεηέο απφ ην πξψην έηνο εψο θαη πηπρηνχρνπο (εψο 2 ρξφληα). Έρνπλ 

ηελ επθαηξία λα γλσξίζνπλ ηελ εκπεηξία ηεο νκαδηθφηεηαο(ζηελ Διιάδα), 

ηελ ζπλεξγαζίαο κε δηαθνξεηηθά άηνκα αλαπηχζζνληαο ηα πξνζσπηθά θαη 

επαγγεικαηηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά, ελδπλακψλνληαο ην βηνγξαθηθφ ηνπο 

θαη αλαπηχζζνληαο ηελ εγεηηθφηεηα ηνπο.  

Team Leader Program:ε απηφ ην πξφγξακκα κπνξνχλ λα ζπκκεηέρν-

πλ νηηεηέο απφ ην πξψην έηνο εψο θαη πηπρηνχρνπο (εψο 2 ρξφληα) νη νπνίνη 

έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα εγεζνχλ κία νκάδα ζε Σνπηθφ, Δζληθφ αιιά θαη 

Γηεζλέο πεξηβάιινλ. Δίλαη κία κνλαδηθή εκπεηξία πνπ αλαπηχζζεη ηελ εγε-

ηηθφηεηα.  

 

Σα πξνγξάκκαηα καο αλαλεψλνληαη ζπλερψο. Αλ είζαη θνηηεηήο ΜΖΝ 

ράζεηο ηελ επθαηξία λα γλσξίζεηο ηελ AIESEC 

 

ηνηρεία επηθνηλσλίαο 

ΓΡΑΦΔΗΟ  εμσηεξηθφο  δηάδξνκνο ΝΟΠΔ έλαληη ηνπ θέληξνπ δηνίθεζεο 

ΣΖΛΔΦΧΝΟ  2310-246165 

Ζιεθηξνληθή δηεχζπλζε: aiesec.auth@gmail.com 
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11.3.  ΓΡΑΦΔΗΟ ΓΗΑΤΝΓΔΖ - ΑΠΟΦΟΗΣΟΗ ΣΜΖΜΑΣΟ ΟΗΚΟ-

ΝΟΜΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ 

Σν Γξαθείν Γηαζχλδεζεο πνπδψλ θαη ηαδηνδξνκίαο (ΓΓ) ηνπ Α.Π.Θ. 

ιεηηνπξγεί απφ ην 1997, ζηα πξφηππα αλάινγσλ γξαθείσλ, πνπ ιεηηνπξγνχλ 

εδψ θαη πνιιά ρξφληα ζε παλεπηζηήκηα ηνπ εμσηεξηθνχ. 

ηφρνο ηνπ Γ.Γ. είλαη λα βνεζήζεη ηνπο θνηηεηέο θαη ηνπο απφθνηηνπο 

ηνπ Α.Π.Θ. λα πξνζεγγίζνπλ νκαιά ηε κειινληηθή ηνπο ζηαδηνδξνκία θαη 

λα αλαδεηήζνπλ εξγαζία, αλάινγε κε ηηο γλψζεηο πνπ απνθφκηζαλ απφ ηηο 

ζπνπδέο ηνπο, παξέρνληαο πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε ηηο δπλαηφηεηεο πνπ 

ηνπο πξνζθέξνληαη, ηφζν ζηε ζπλέρηζε ησλ ζπνπδψλ ηνπο φζν θαη ζηε κε-

ηάβαζή ηνπο ζηελ αγνξά εξγαζίαο. 

Οη θπξηφηεξνη ηνκείο παξερφκελεο πιεξνθφξεζεο είλαη, φζνλ αθνξά ηηο 

ζπνπδέο, ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ειιεληθψλ θαη μέλσλ παλεπηζηεκίσλ, 

ππνηξνθίεο θαη θιεξνδνηήκαηα, πξνγξάκκαηα θηλεηηθφηεηαο θνηηεηψλ ζηελ 

Δπξψπε, εθπαηδεπηηθά ζεκηλάξηα, ζπλέδξηα, εκεξίδεο θαη ζέκαηα ηεο Δπξσ-

πατθήο ΄Δλσζεο. 

ε φηη αθνξά ηελ απαζρφιεζε, νη θπξηφηεξνη ηνκείο πιεξνθφξεζεο εί-

λαη νη πξνθεξπζζφκελεο ζέζεηο εξγαζίαο ζηνλ ηδησηηθφ θαη δεκφζην ηνκέα, 

πξνγξάκκαηα πξαθηηθήο άζθεζεο, έξεπλεο ζρεηηθά κε ηελ αγνξά εξγαζίαο 

θαη ηελ απαζρφιεζε ησλ απνθνίησλ ηνπ Α.Π.Θ., εξγνδνηηθνί θαη επαγγει-

καηηθνί θνξείο (π.ρ. ζχιινγνη, επηκειεηήξηα)  ε πιεξνθφξεζε γηα ηελ επηρε-

ηξεκαηηθφηεηα θαζψο θαη ε ππνζηήξημε επηρεηξεκαηηθψλ ηδεψλ. 

Δπηπιένλ, ην Γ.Γ. παξέρεη θαη ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο, ζρεηηθά κε ηε 

ζχληαμε βηνγξαθηθνχ ζεκεηψκαηνο θαη ζπλνδεπηηθψλ επηζηνιψλ, ζπλέληεπ-

με επηινγήο πξνζσπηθνχ, ην ζρεδηαζκφ ζηαδηνδξνκίαο θαη ηερληθέο αλαδή-

ηεζεο εξγαζίαο. 

ήκεξα, ην Γξαθείν Γηαζχλδεζεο ηνπ Α.Π.Θ. απνηειείηαη απφ ην θελ-

ηξηθφ γξαθείν θαη 3 πεξηθεξεηαθά ηα νπνία ζηεγάδνληαη: 

 

Κεληξηθφ Γξαθείν: Κηίξην Γηνίθεζεο (1νο φξνθνο, εμσηεξηθά). 

Σει.: 2310 995314-5, fax: 2310 995312. Πξντζηακέλε Σκήκαηνο: Διέλε 

Κπξηαθίδνπ 

Πεξηθεξεηαθφ Γξαθείν I: ρνιή Δπηζηεκψλ Τγείαο (ηζφγεην θηηξίνπ 

Ηαηξηθήο). 

Σει.: 2310 999395-7, fax: 2310 999395. 
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Πεξηθεξεηαθφ Γξαθείν II: ρνιή Ννκηθψλ, Οηθνλνκηθψλ θαη Πνιηηη-

θψλ Δπηζηεκψλ (1νο φξνθνο πάλσ απφ ηε Γξακκαηεία ηνπ Οηθνλνκηθνχ 

Σκήκαηνο). 

Σει.: 2310 996644, -46, -47, fax: 2310 996645. 

Πεξηθεξεηαθφ Γξαθείν III: Παλεπηζηεκηαθή Φνηηεηηθή Λέζρε (ηζφγεην 

θηηξίνπ επί ηεο 1εο επηεκβξίνπ). 

Σει.: 2310 995831,-33, -41, fax: 2310 995833.  

 

Ζ εμππεξέηεζε θνηλνχ γίλεηαη θαζεκεξηλά 10.00 - 14.00. 

Δλαιιαθηηθά, ε παξερφκελε πιεξνθνξία πξνζθέξεηαη ζην θνηλφ κέζα 

απφ ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γ.Γ. ζην Γηαδίθηπν (Internet), ζηε δηεχζπλζε 

www.cso.auth.gr. Δπηπιένλ, ππάξρεη θαη ην ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν (e-

mail), κέζσ ηνπ νπνίνπ κπνξεί λα απεπζχλεη θαλείο ηηο εξσηήζεηο ηνπ πξνο 

ην Γ.Γ. Ζ ζρεηηθή δηεχζπλζε είλαη gd@cso.auth.gr. 

 

 

 

12. ΥΡΖΗΜΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΣΟΤ ΑΠΘ ΠΡΟ  

ΣΟΤ ΦΟΗΣΖΣΔ 

Όινη νη θνηηεηέο ηνπ ΑΠΘ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα δεηήζνπλ ηε ζπλ-

δξνκή, γηα ζπγθεθξηκέλν θάζε θνξά ιφγν, εηδηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Παλεπηζ-

ηεκίνπ πξνθεηκέλνπ λα ηνπο ζπλδξάκνπλ ζε πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδν-

πλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπο ή αθφκε θαη λα γίλνπλ νη ίδηνη εζε-

ινληέο πξνζθέξνληαο ηηο ππεξεζίεο ηνπο ζε ζπλαδέιθνπο/ζπκθνηηεηέο ηνπο 

πνπ ηηο έρνπλ αλάγθε.  

 

12.1. Δπηηξνπή Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο & Τγείαο 

 

 Ζ Δπηηξνπή Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο θαη Τγείαο, έρεη σο ζηφρν λα 

δεκηνπξγήζεη ζπλζήθεο πνπ ζα θαηαζηήζνπλ ην Παλεπηζηήκην ρψξν πξνζ-

βάζηκν ζε φια ηα κέιε ηεο παλεπηζηεκηαθήο θνηλφηεηαο κε ηδηαίηεξε έκθα-

ζε ζηελ πξφζβαζε ησλ ΑκεΑ, φπνπ ε δπζθνιία πξνζβαζηκφηεηαο ζην ρψξν 

θαζηζηά δχζθνιε θαη ηελ πξνζβαζηκφηεηα ζηε γλψζε.  

 Γηα ην ιφγν απηφ θνηηεηέο κε πξνβιήκαηα φξαζεο εθπαηδεχνληαη 

απφ εηδηθεπκέλα κέιε ΓΔΠ ζηε ρξήζε ειεθηξνληθψλ κεραλεκάησλ ζε ν-

ξηζκέλεο βηβιηνζήθεο ηνπ ΑΠΘ φπνπ ππάξρνπλ εθηππσηέο Braille. Δπίζεο 

θξνληίδεη –ζην κέηξν ηνπ δπλαηνχ- θαη γηα ηε δηεπθφιπλζε ρνξήγεζεο ζε 

απηνχο ζπγγξακκάησλ κε θσλεηηθή απφδνζε.  
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 Παξέρεη ιεσθνξείν ΑκεΑ, γηα ηελ θαιχηεξε δπλαηή εμππεξέηεζε 

ησλ θνηηεηψλ κε αλαπεξίεο, ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη ε κεηαθίλεζή ηνπο θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο αθαδεκατθήο ρξνληάο θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εμεηαζηηθήο 

πεξηφδνπ. ην πιαίζην απηφ εληάρζεθε θαη ην Πξφγξακκα Πξναγσγήο Απ-

ηνβνήζεηαο ΑΠΘ, ην νπνίν δηαζέηεη νκάδα εζεινληψλ, πνπ σο επί ην πιείζ-

ηνλ είλαη θνηηεηέο. Email: selfhelp@auth.gr    

Δπίζεο, ε Δπηηξνπή Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο θαη Τγείαο έρεη εδψ θαη ρξφ-

ληα θαζηεξψζεη ζην ΑΠΘ ην ζεζκφ ηεο Δζεινληηθήο Αηκνδνζίαο θαη ηελ 

σο εθηνχηνπ δεκηνπξγία Σξάπεδαο Αίκαηνο ζην ΑΥΔΠΑ, ελψ απφ ην Μάην 

ηνπ 2007 ηδξχζεθα θαη Σξάπεδα Αίκαηνο ζην ΣΔΦΑΑ εξξψλ ζε ζπλεξγα-

ζία κε ηελ ΔΚΠΤ θαη ην Γεληθφ Ννζνθνκείν εξξψλ. Ζ εζεινληηθή αηκν-

δνζία πξαγκαηνπνηείηαη δχν θνξέο ην ρξφλν, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ κελψλ 

Ννεκβξίνπ θαη Απξηιίνπ, ζην ρψξν ηεο Αίζνπζαο Σειεηψλ ηνπ Α.Π.Θ. κε 

απψηεξν ζηφρν –εθηθηφ θαη άκεζν- νη αλάγθεο ζε αίκα λα θαιχπηνληαη α-

πνθιεηζηηθά απφ ηελ Δζεινληηθή Αηκνδνζία, ε νπνία ζήκεξα θαιχπηεη γχξσ 

ζην 40% ησλ ζπλνιηθψλ αλαγθψλ. πκκεηνρή ζηελ αηκνδνζία, ε νπνία εί-

λαη κηα αζθαιήο δηαδηθαζία ρσξίο επηπινθέο, κπνξνχλ λα έρνπλ φινη θαη 

φιεο πάλσ απφ 18 εηψλ πνπ δελ έρνπλ εηδηθά πξνβιήκαηα πγείαο.  

 

Email: socialcom@ad.auth.gr 

            fititikiline@ad.auth.gr  

Website: http://spc.web.auth.gr 

Σει/Fax: 2310 995386 

                2310 995360 

 

12.2. Παξαηεξεηήξην ηεο Αθαδεκατθήο Πνξείαο Φνηηεηψλ πνπ αλήθν-

πλ ζε Δπαίζζεηεο Κνηλσληθέο Οκάδεο ηνπ ΑΠΘ.  

 

 Σν Παξαηεξεηήξην ηεο Αθαδεκατθήο Πνξείαο ησλ Φνηηεηψλ πνπ 

αλήθνπλ ζε Δπαίζζεηεο Κνηλσληθέο Οκάδεο έρεη σο θχξην ζηφρν ηνπ λα 

ζπλδξάκεη ζηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπν-

πδψλ ηνπο:  

- νη θνηηεηέο κε αλαπεξία, 

- νη αιινδαπνί θνηηεηέο, 

- νη κεηνλνηηθνί θαη νη νκνγελείο ή παιιηλνζηνχληεο θνηηεηέο,  

- αιιά θαη νπνηαδήπνηε άιιε θαηεγνξία θνηηεηψλ, πνπ θαηά ηε δηάξ-

θεηα ηεο θνίηεζήο ηνπο παξνπζηάδνπλ θάπνην αλαζηαιηηθφ γηα ηελ 

πξφνδν ησλ ζπνπδψλ ηνπο πξφβιεκα. 

mailto:selfhelp@auth.gr
mailto:socialcom@ad.auth.gr
mailto:fititikiline@ad.auth.gr
http://spc.web.auth.gr/
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Οη σο άλσ θνηηεηέο κπνξνχλ λα ελεκεξψλνπλ απεπζείαο ηελ Δπηηξνπή 

ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ –φπσο επίζεο λα ελεκεξψλνπλ θαη ηνπο πκβνχ-

ινπο πνπδψλ ηνπ Σκήκαηφο ηνπο- γηα ηπρφλ ζνβαξά πξνβιήκαηα πνπ 

αλαθχπηνπλ θαηά ηελ  πνξεία ησλ ζπνπδψλ ηνπο θαη ηα νπνία πξνθχπ-

ηνπλ είηε ιφγσ ηεο ηδηφηεηάο ηνπο σο θνηηεηψλ ΑκεΑ, είηε σο αιινδα-

πψλ θνηηεηψλ ή αθφκα σο κεηνλνηηθψλ θνηηεηψλ (π.ρ. πξνβιήκαηα κε 

ηελ ειιεληθή γιψζζα, αλάγθε γηα παξνρή εμεηδηθεπκέλεο νξνινγίαο), 

είηε ιφγσ έθηαθησλ πξνβιεκάησλ πγείαο ηνπο.  

 

Email: stud-observ@ad.auth.gr  

Website: http://acobservatory.web.auth.gr  

Σει/Fax: 2310.995360 

 

 

12.3. Δπηηξνπή πκβνπιεπηηθήο θαη Φπρνινγηθήο Τπνζηήξημεο 

 

 Ζ  Δπηηξνπή πκβνπιεπηηθήο θαη Φπρνινγηθήο Τπνζηήξημεο έρεη 

σο ζηφρν ηελ θαιχηεξε νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ησλ δνκψλ πνπ πξνζ-

θέξνπλ ςπρνινγηθή βνήζεηα θαη ζπκβνπιεπηηθή ζηήξημε ζηνπο θνηηεηέο 

ηνπ Α.Π.Θ. κέζσ ηνπ Κέληξνπ πκβνπιεπηηθήο θαη Φπρνινγηθήο Τπνζ-

ηήξημεο (ΚΔ.Τ.ΦΤ.) πνπ ιεηηνπξγεί ζην Παλεπηζηήκην.  

 Οη ππεξεζίεο ηνπ ΚΔ.Τ.ΦΤ. παξέρνληαη φρη κφλν ζηνπο θνηηεηέο 

θαη θνηηήηξηεο ηνπ ΑΠΘ, αιιά θαη ζην πξνζσπηθφ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ.  

 πλεξγάδεηαη ζηελά κε άιιεο Δπηηξνπέο ζπλαθνχο αληηθεηκέλνπ θαη 

δηνξγαλψλεη Ζκεξίδεο γηα δηάινγν κε ηνπο θνηηεηέο/θνηηήηξηεο, φπσο 

θαη κε ην δηνηθεηηθφ θαη ινηπφ πξνζσπηθφ ηεο παλεπηζηεκηαθήο θνηλφ-

ηεηαο.  

 ηνπο άκεζνπο ζηφρνπο ηνπ ΚΔ.Τ.ΦΤ. είλαη ε δπλαηφηεηα έλαξ-

μεο ιεηηνπξγίαο Αλνηρηήο ηειεθσληθήο γξακκήο ζην Παλεπηζηήκην, κε 

ζθνπφ ηελ άκεζε βνήζεηα ζε άηνκα πνπ βξίζθνληαη ζε θξίζε θαη ζε ά-

ηνκα κε πξνζσπηθέο δπζθνιίεο, πνπ ζε πξψηε θάζε αηζζάλνληαη κεγα-

ιχηεξε αζθάιεηα λα κηιήζνπλ γηα ηα πξνβιήκαηά ηνπο φηαλ ππάξρεη 

αλσλπκία θαη απνπζηάδεη ε νπηηθή επαθή.  

 Σν ΚΔ.Τ.ΦΤ. βξίζθεηαη ζην ηζφγεην ηεο Κάησ Παλεπηζηεκηαθήο 

Φνηηεηηθήο Λέζρεο, ζην ρψξν ηεο Τγεηνλνκηθήο Τπεξεζίαο, ζηα γξαθε-

ία 5 & 8.  

 

E-mail: vpapadot@ad.auth.gr  

mailto:stud-observ@ad.auth.gr
http://acobservatory.web.auth.gr/
mailto:vpapadot@ad.auth.gr
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Σει.: 2310 992643 & 2310992621 

Fax: 2310 992607 & 2310992621 

 

12.4. Δπηηξνπή Δζεινληηζκνχ 

 

 Ζ Δπηηξνπή Δζεινληηζκνχ σο θχξην ζηφρν ηεο έρεη ηελ πξνψζεζε 

ζηα κέιε ηεο παλεπηζηεκηαθήο θνηλφηεηαο ηεο ηδέαο ηνπ εζεινληηζκνχ 

θαη ηελ θαιιηέξγεηα απηήο σο ζχγρξνλνπ αηηήκαηνο.  

 Με βάζε ην ζηφρν απηφ ε Δπηηξνπή Δζεινληηζκνχ έρνληαο θαη σο 

θίλεηξφ ηεο ηε βειηίσζε ηεο θαζεκεξηλφηεηαο φισλ φζνη βξίζθνληαη 

ζην ΑΠΘ –θνηηεηέο, θαζεγεηέο θαη εξγαδφκελνη- κε κηθξέο αιιά νπζη-

αζηηθέο ελέξγεηεο ζε ηνκείο φπσο είλαη ηα θνηηεηηθά ζέκαηα, ην πεξη-

βάιινλ θαη ε θνηλσληθή πξνζθνξά, ελζαξξχλεη φια ηα κέιε ηεο παλε-

πηζηεκηαθήο θνηλφηεηαο λα πάξνπλ πξσηνβνπιίεο, θαηαζέηνληαο ηδέεο 

θαη πξνηάζεηο μεθηλψληαο απφ ηα απιά, κηθξά θαη πινπνηήζηκα. 

 Γηα ην ζθνπφ απηφ έρνπλ ήδε αξρίζεη λα δεκηνπξγνχληαη Γίθηπα 

Δζεινληηζκνχ αλά Σκήκα/ρνιή θαηαξράο απφ έλα κέινο ΓΔΠ θαη έλα 

θνηηεηή, πξνθεηκέλνπ κέζσ ελεκεξσηηθψλ εθδειψζεσλ, λα δεκηνπξγε-

ζεί ζψκα εζεινληψλ ζην θάζε Σκήκα/ρνιή ηνπ ΑΠΘ. 

 

Email: vrect-ac-secretary@auth.gr 

Σει. 2310996713, 996708 

Fax: 2310996729  

 

mailto:vrect-ac-secretary@auth.gr
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ΣΖΛΔΦΧΝΗΚΟ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΜΔΛΧΝ ΣΜΖΜΑΣΟ 

Αλησλνπνχινπ Λίια 99 6454 

Βαξζαθέιεο Νηθφιανο  6425 

Γαβξηήινγινπ Υξήζηνο   6438 

Γιαβέιε Νίθε  7173 

Γεζιή Δπαγγειία   6582 

Γηακαληίδεο Αιέμαλδξνο           6446 

Δκκαλνπειίδεο Υξήζηνο  6433 

Εαξσηηάδεο Γξεγφξεο                                                                               1163 

Εεθφπνπινο Υξήζηνο                                                                                6452 

Καηξαθπιίδεο Κσλ/λνο  6467 

Κνζκίδνπ Κπξηαθή  6519 

Κνπζελίδεο Γεκήηξηνο  7201 

Κπξίηζεο Ησάλλεο  6440 

Κσζηνπνχινπ ηέιια  6423 

Μάξδαο Γεκήηξηνο  6427 

Μνπδά Αηθαηεξίλε  7399 

Μπνπηζνχθε Υξηζηίλα  7072 

Παιαηνιφγνπ νπδάλα – Μαξία                                                                1177 

Παπαδεκεηξίνπ Αληηγφλε  7389 

Παπαδφπνπινο Κσλζηαληίλνο  7120 

Παπαδφπνπινο Υξπζνιέσλ  7466 

Παπαρξήζηνπ Γεψξγηνο  6437 

Παπιίδνπ Νέιιε-Διέλε   7080 

Πεηξίδνπ Δπγελία  6428 

Πιαθνγηαλλάθε Δκκαλνπέιια  6670 

Πνιπκέλεο Βαζίιεηνο  7388 

ηδεξφπνπινο Μσυζήο  8710 

παζήο Υαξάιακπνο  6688 

Σζαδήξαο Αζαλάζηνο                                                                                7181 

Σζαθίξε Μαγδαιελή  6438 

Σζαιίθε Πεξζεθφλε  7156 

Φνπζέθεο Παλαγηψηεο    6435 

 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΣΜΖΜΑΣΟ 

Καξακπνχηα Γέζπνηλα 99 5257 
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Μελνχδε Γήκεηξα  5258 

Μπάξκπαο Υξήζηνο  5259 

Παπαξγχξε Αξγπξψ  5256 

Παπαζαξαθηαλνχ Δπαγγειία                                                                     5278 

Σζαθηξίδνπ αιηζίδνπ Δπαγγειία  5254 

ακαξηδή Βαξβάξα          5255 

 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΔ ΣΟΜΔΧΝ 

Σνκέαο Οηθνλνκηθήο ησλ Δπηρεηξήζεσλ  

Αλησλνπνχινπ Διέλε 99 1180 

 6452 

Οηθνλφκνπ Ηνπιία   7388 

Σνκέαο Αλάπηπμεο θαη Πξνγξακκαηηζκνχ  

Νηάζηνπ Φισξεληία  99 6456 

Μήηξεληζε Γέζπνηλα    1370 

Σνκέαο Γελ. Οηθνλνκ. Θεσξίαο θαη Πνιηηηθήο  

ππξίδνπ Γεσξγία  1348 

 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΡΟΔΓΡΟΤ  

Μηραιίηζηνπ Μαξία  99 6641 

ΚΔΝΣΡΟ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ 

Γεκνπιηά Θενδψξα  99  6432  

Δπζπκηάδνπ – Παπαπνιπρξνληάδνπ Αζελά    6458 

ΠΡΟΧΠΗΚΟ ΒΗΒΛΗΟΘΖΚΖ 

Αδαιή Δηξήλε  99 6439 

Ρήγα Θενδψξα   6439 

 

FAX 

Γξακκαηεία Σκήκαηνο Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ 99 5250 

Σνκέαο Οηθνλνκηθήο ησλ Δπηρεηξήζεσλ  6452 

Σνκέαο Οηθνλνκηθήο Θεσξίαο θαη Πνιηηηθήο  6426 

Σνκέαο Αλάπηπμεο θαη Πξνγξακκαηηζκνχ  6456 

 

 

Ζιεθηξνληθή ειίδα ηνπ Σκήκαηνο Οηθνλνκηθώλ Δπηζηεκώλ ζην Γηαδίθ-

ηπν (Internet) :   http://www.econ.auth.gr 
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Αλησλνπνχινπ Αγιαΐα 

lanton@econ.auth.gr  

Βαξζαθέιεο Νίθνο 

barsak@econ.auth.gr  

Γιαβέιε Νίθε 

nglaveli@auth.gr  

Γεζιή Δπαγγειία 

desli@econ.auth.gr  

Γηακαληίδεο Αιέμαλδξνο  

adiama@econ.auth.gr  

Δκκαλνπειίδεο Υξήζηνο 

cemman@econ.auth.gr  

Εαξσηηάδεο Γξεγφξεο 

gzarotia@econ.auth.gr  

Εεθφπνπινο Υξήζηνο 

cziko@auth.gr 

Καηξαθπιίδεο Κσλζηαληίλνο 

katrak@econ.auth.gr  

Κνζκίδνπ Κπξηαθή 

kosmid@econ.auth.gr   

Κνπζελίδεο Γεκήηξηνο 

dkous@econ.auth.gr  

Κπξίηζεο Ησάλλεο 

ikyr@econ.auth.gr  

Κσζηνπνχινπ ηέιια 

kostos@econ.auth.gr  

Μάξδαο Γεκήηξηνο 

mardas@econ.auth.gr  

Μνπδά Αηθαηεξίλε 

kmouza@econ.auth.gr  

Mπνπηζνχθε Υξηζηίλα 

chbouts@econ.auth.gr  

Παιαηνιφγνπ νπδάλα – Μαξία 

smp@econ.auth.gr  

Παπαδεκεηξίνπ Αληηγφλε 

antigoni@econ.auth.gr  

Παπαδφπνπινο Κψζηαο 

kpap@econ.auth.gr  

Παπαδφπνπινο Xξπζνιέσλ 

hpap@econ.auth.gr  

Παπαρξήζηνπ Γεψξγηνο 

gpapahr@econ.auth.gr  

Παπιίδνπ Νέιιε-Διέλε 

pavlid@econ.auth.gr  

Πεηξίδνπ Δπγελία 

evpet@econ.auth.gr  

Πνιπκέλεο Βαζίιεηνο 

polymen@econ.auth.gr   

Πιαθνγηαλλάθε Δκκαλνπέια 

emplak@econ.auth.gr   

ηδεξφπνπινο Μσυζήο 

msidiro@econ.auth.gr  

παζήο Υαξάιακπνο 

hspathis@econ.auth.gr  

Σζαδήξαο Αζαλάζηνο 

tsadiras@econ.auth.gr  

Tζαθίξε Λήλα 

tsaklin@econ.auth.gr 

Σζαιίθε Πεξζεθφλε 

ptsaliki@econ.auth.gr 

Φνπζέθεο Παλαγηψηεο 

fousekis@econ.auth.gr   

 

ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΔΓΡΟΤ 

Μηραιίηζηνπ Μαξία 

mihal@econ.auth.gr 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΣΜΖΜΑΣΟ 

info@econ.auth.gr  

ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΔ ΣΟΜΔΩΝ 

Σνκέαο Οηθνλνκηθήο ησλ Δπηρεη-

ξήζεσλ 

Αλησλνπνχινπ Διέλε 

eantonop@ad.auth.gr  

Οηθνλφκνπ Ηνπιία  

mailto:lanton@econ.auth.gr
mailto:barsak@econ.auth.gr
mailto:nglaveli@auth.gr
mailto:desli@econ.auth.gr
mailto:adiama@econ.auth.gr
mailto:cemman@econ.auth.gr
mailto:gzarotia@econ.auth.gr
mailto:cziko@auth.gr
mailto:katrak@econ.auth.gr
mailto:kosmid@econ.auth.gr
mailto:dkous@econ.auth.gr
mailto:ikyr@econ.auth.gr
mailto:kostos@econ.auth.gr
mailto:mardas@econ.auth.gr
mailto:kmouza@econ.auth.gr
mailto:chbouts@econ.auth.gr
mailto:smp@econ.auth.gr
mailto:antigoni@econ.auth.gr
mailto:kpap@econ.auth.gr
mailto:hpap@econ.auth.gr
mailto:gpapahr@econ.auth.gr
mailto:pavlid@econ.auth.gr
mailto:evpet@econ.auth.gr
mailto:polymenes@yahoo.com
mailto:emplak@econ.auth.gr
mailto:msidiro@econ.auth.gr
mailto:hspathis@econ.auth.gr
mailto:tsadiras@econ.auth.gr
mailto:fousekis@econ.auth.gr
mailto:info@econ.auth.gr
mailto:eandonop@ad.auth.gr
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oikon@econ.auth.gr 

Σνκέαο Αλάπηπμεο θαη Πξνγ-

ξακκαηηζκνχ 

Μήηξεληζε Γέζπνηλα 

dmitrent@econ.auth.gr  

Νηάζηνπ Φισξεληία  

fntasiou@law.auth.gr 

Σνκέαο Οηθνλνκηθήο Θεσξίαο 

θαη Πνιηηηθήο 

ππξίδνπ Γεσξγία  

geospi@econ.auth.gr 

 

ΠΡΟΩΠΗΚΟ ΒΗΒΛΗΟΘΖΚΖ 

Αδαιή Ρέλα 

eadali@lib.auth.gr 

Ρήγα Θενδψξα 

rhga@lib.auth.gr 

ΚΔΝΣΡΟ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ 

Δπζπκηάδνπ-Παπαπνιπρξνληάδνπ 

Αζελά  

athpolyc@econ.auth.gr 

 

 

mailto:oikon@econ.auth.gr
mailto:dmitrent@econ.auth.gr
mailto:fntasiou@law.auth.gr
mailto:geospi@econ.auth.gr
mailto:rhga@lib.auth.gr
mailto:athpolyc@econ.auth.gr

