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12ΕH10  -  ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ–  Η’ Εξ.  
 

 
Τίτλος Μαθήματος: 12ΕΗ10 – ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 

 
Έτος Σπουδών - Εξάμηνο: 4ο - Εαρινό (Η’) 
Τύπος μαθήματος: Επιλογής 
Ακαδημαϊκό έτος: 2021 – 2022 
Τόπος & Χρόνος διδασκαλίας: Τρίτη 14:00-17:00, Αίθουσα 2, 1ος όροφος, κτίριο ΝΟΠΕ 
Διδάσκοντες: Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής 
Γραφείο Διδάσκοντος: Κτίριο ΝΟΠΕ, 1ος όροφος, γραφείο 113, (ακριβώς πάνω από την Γραμματεία του 

Τμήματος), τηλ. 2310-997120 
Ώρες Γραφείου: Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη 10:0 – 12:00 κατόπιν συνεννόησης 
Ιστοσελίδα διδάσκοντα http://users.auth.gr/kpap 

 

Περιγραφή αντικειμένου του μαθήματος 

Το μάθημα στοχεύει στην εισαγωγή στα πειραματικά οικονομικά και στις εφαρμογές τους. Θα ασχοληθούμε με τον 
σχεδιασμό οικονομικών πειραμάτων, την μεθοδολογία και τις βασικές αρχές για την διεξαγωγή ενός πειράματος, την 
ερμηνεία των αποτελεσμάτων, τα πλεονεκτήματα και τα όρια των πειραμάτων ως εργαλείο έρευνας αλλά και 
διδασκαλίας της οικονομικής επιστήμης. Θα παρουσιάσουμε τους διαφόρους τύπους οικονομικών πειραμάτων και θα 
μελετήσουμε καθιερωμένα πειράματα στην βιβλιογραφία όπως πειράματα αγορών, διαπραγματεύσεων, 
δημοπρασιών, αποφάσεων υπό αβεβαιότητα κ.α. Το μάθημα περιλαμβάνει την οργάνωση και διεξαγωγή πειραμάτων 
στην τάξη έτσι ώστε οι φοιτητές και οι φοιτήτριες να αποκτήσουν εμπειρία. Παρουσίαση του πρόγραμματος 
σχεδιασμού πειραμάτων σε δίκτυο υπολογιστών Z-tree. 

Επιδιώξεις της διδασκαλίας 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα: 
- κατανοήσουν την μεθοδολογία σχεδιασμού οικονομικών πειραμάτων στην τάξη 
- μπορούν να σχεδιάσουν τα δικά τους οικονομικά πειράματα  
- μπορούν να επεξεργάζονται τα αποτελέσματα των πειραμάτων 
- αντιπαραβάλλουν τα αποτελέσματα των πειραμάτων με την οικονομική θεωρία και πρακτική 
- αντιληφθούν τον ρόλο των οικονομικών ως γνωστικό αντικείμενο στο πλαίσιο των επιστημών της συμπεριφοράς 
- κατανοήσουν την λειτουργία των αγορών και των επιχειρήσεων, μέσω της ενεργής συμμετοχής τους ως οικονομικά 
υποκείμενα που καλούνται να λάβουν αποφάσεις στα πλαίσια των πειραμάτων στην τάξη 
- έχουν αποκτήσει βασικές γνώσεις προγραμματισμού στο Z-tree 

Μέθοδος Διδασκαλίας  

Τρεις διδακτικές ώρες ανά εβδομάδα. Η διδασκαλία περιλαμβάνει τη παρουσίαση της θεωρίας σχετικά με τον 
σχεδιασμό και την διεξαγωγή των πειραμάτων, την διεξαγωγή πειραμάτων από τον διδάσκοντα και τους 
φοιτητές/φοιτήτριες, συλλογή, επεξεργασία, ερμηνεία των δεδομένων και παρουσίαση των αποτελεσμάτων. 

Αξιολόγηση 

Ομαδική εργασία: 60% της συνολική βαθμολογίας. Οδηγίες για την εργασία θα δοθούν στις παραδόσεις. 
Συμμετοχή στα πειράματα: 40% με τουλάχιστον 10 υποχρεωτικές παρουσίες. Προσοχή : Οι παρουσίες είναι 
υποχρεωτικές. Φοιτητές/τριες με λιγότερες από 10 συμμετοχές δεν θα βαθμολογούνται. Δεν λαμβάνουν χώρα  
τελικές γραπτές εξετάσεις. 
 

http://users.auth.gr/kpap


Δωρεάν συγγράμματα στο σύστημα «Εύδοξος» 

• Δεν υπάρχει σύγγραμμα για το μάθημα. Σχετικό υλικό θα διανεμηθεί από τον διδάσκοντα στην ηλεκτρονική 
πλατφόρμα e-learning. 

Άλλα εγχειρίδια  

• The Handbook of Experimental Economics, John H. Kagel and Alvin E. Roth, editors, Princeton University Press, 
1995. 

• Experimental Methods: A Primer for Economists, 1994 by Daniel Friedman , Shyam Sunder, Cambridge 
University Press 

• Experimental Economics: How We Can Build Better Financial Markets,  2005 by Ross M. Miller, 
• Behavioural and Experimental Economics (New Palgrave Economics Collection), 2009,  Palgrave Macmillan 

• Handbook of Experimental Economic Methodology  2015 by Guillaume R. Fréchette (Editor), Andrew Schotter 
(Editor) Oxford University Press 

• Experimental Economics 1992, by Douglas D. Davis, Charles A. Holt, Princeton University Press 

• Markets, Games, & Strategic Behavior by Charles A. Holt, 2007  Pearson 

• Bargaining and Market Behavior: Essays in Experimental Economics, 2005, Vernon L. Smith Cambridge 
University Press 

• Field Experiments in Economics (Research in Experimental Economics) J. Carpenter 2005 JAI Press 

• Experimental Economics: Rethinking the Rules, by Nicholas Bardsley et al., 2009 Princeton University Press 

Περίγραμμα της ύλης 

1. Εβδομάδα 01 : Εισαγωγή στα Πειραματικά Οικονομικά 
2. Εβδομάδα 02 : Προσφορά και Ζήτηση 
3. Εβδομάδα 03 : Φούσκες στην αγορά ομολόγων και μετοχών 
4. Εβδομάδα 04 : Χρηματιστήριο Αξιών: Απλή και Διπλή Δημοπρασία 
5. Εβδομάδα 05 : Ο ρόλος των ανώτατων τιμών 
6. Εβδομάδα 06 : Παίγνια διαπραγματεύσεων  
7. Εβδομάδα 07 : Πιστωτικός κίνδυνος 
8. Εβδομάδα 08 : Δημοπρασίες: Η κατάρα του νικητή 
9. Εβδομάδα 09 : Πειράματα στη Βιομηχανική Οργάνωση 
10. Εβδομάδα 10 : Κοινωνικές προτιμήσεις, αλτρουισμός,  
11. Εβδομάδα 11 : Το παίγνιο της εξαγοράς 
12. Εβδομάδα 12 : Μεθοδολογία Σχεδιασμού Πειραμάτων Ι – Εισαγωγή στο Z tree 
13. Εβδομάδα 13 : Επανάληψη 

Ιστοσελίδα του μαθήματος                    http://users.auth.gr/kpap/indexfiles/exp/exp.htm  

Εκπαιδευτικό υλικό όπως αρχεία παρουσίασης που χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια του μαθήματος, λύσεις 
ασκήσεων, πληροφορίες ή ανακοινώσεις καταχωρούνται αποκλειστικά στην εκπαιδευτική πλατφόρμα 
https://elearning.auth.gr . Η/Ο φοιτήτρια/ής έχει τη δυνατότητα να μεταφορτώνει και να τυπώνει τα σχετικά αρχεία 
από οποιονδήποτε υπολογιστή ή από τη βιβλιοθήκη του Τμήματος. Η ιστοσελίδα ενημερώνεται σε εβδομαδιαία βάση. 
Όσοι φοιτητές και φοιτήτριες δηλώσουν το μάθημα θα εγγραφούν αυτόματα στο e-learning και θα μπορούν να 
λαμβάνουν σχετικές ειδοποιήσεις με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Για την πρόσβαση απαιτείται η χρήση του 
ιδρυματικού σας λογαριασμού (όνομα χρήστη και κωδικός για το πανεπιστημιακό email)  

Επικοινωνία 

Οι ανακοινώσεις σχετικά με το μάθημα θα γίνονται αποκλειστικά στο e-learning και οι φοιτητές θα ειδοποιούνται 
αυτόματα στο πανεπιστημιακή τους ταχυδρομική διεύθυνση. Οι φοιτητές/τριες μπορούν επισκέπτονται τον διδάσκοντα 
κατά τις ώρες γραφείου κατόπιν συνεννόησης. Όσοι αδυνατούν να επικοινωνούν κατά τις ώρες γραφείου μπορούν να 
προγραμματίσουν συνάντηση στο γραφείο, ενδεχομένως και τις απογευματινές ώρες: 

• μέσω ηλ. ταχυδρομείου  kpap [at] econ.auth.gr 

• τηλεφωνικά στο 2310997120 (απευθείας γραμμή). 

• μέσω τηλεδιάσκεψης στο https://authgr.zoom.us/j/94423953835 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επικοινωνία βλέπε http://users.auth.gr/~kpap/ores.html 

https://elearning.auth.gr/
https://authgr.zoom.us/j/94423953835
http://users.auth.gr/~kpap/ores.html

