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12YZ08-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ– Ζ’ Εξ. 
 

 

Έτος Σπουδών - Εξάμηνο: 4ο έτος – Εξάμηνο Χειμερινό (Ζ’) 
Τύπος μαθήματος: Υποχρεωτικό για την κατεύθυνση «Οικονομία» 

Ακαδημαϊκό έτος: 2022 – 2023 
Τόπος & Χρόνος διδασκαλίας: Αίθουσα 3, 1ος όροφος  Τρίτη και Τετάρτη 12:00-14:00 

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: Βλέπε ιστοσελίδα διδάσκοντα 
Ιστοσελίδα διδάσκοντα http://users.auth.gr/kpap 

 

Περιγραφή αντικειμένου του μαθήματος 

 

Το αντικείμενο του μαθήματος είναι οι αγορές ή οι κλάδοι όπου δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις. Στόχος μας είναι 

να εξηγήσουμε την διάρθρωση των αγορών/κλάδων όπως αυτή διαμορφώνεται από τη στρατηγική συμπεριφορά των 

επιχειρήσεων. Οι σχέσεις των επιχειρήσεων μεταξύ τους, η τιμολογιακή συμπεριφορά καθώς και άλλες στρατηγικές 

όπως π.χ. η διαφοροποίηση του προϊόντος το επίπεδο διαφημιστικής δαπάνης, οι συγχωνεύσεις ορίζουν τον βαθμό του 

ανταγωνισμού και τη μορφή της αγοράς. Στα πλαίσια του μαθήματος θα πραγματευτούμε θέματα όπως: συγκέντρωση 

και ισχύ στη αγορά, μέτρηση ισχύος στην αγορά, μορφές ολιγοπωλίου, συμπαιγνία (καρτέλ), κάθετες σχέσεις, 

διαφοροποίηση προϊόντος, διαφήμιση και πολιτική ανταγωνισμού, ψηφιακές πλατφόρμες. 

Επιδιώξεις της διδασκαλίας 

Μετά το πέρας του εξαμήνου, ο/η φοιτήτης/ρια θα πρέπει να έχει κατανοήσει και να είναι σε θέση να αναλύει 

χρησιμοποιώντας τις έννοιες και τα υποδείγματα της βιομηχανικής οργάνωσης: 

 

• Τις διάφορες τεχνικές τιμολόγησης των επιχειρήσεων 

• Τις κάθετες σχέσεις μεταξύ των επιχειρήσεων (προμηθευτής – λιανοπωλητής) 

• Τη στρατηγική της διαφοροποίησης των προϊόντων  

• Τα καρτέλ και τους τρόπους αντιμετώπισής τους μέσω της πολιτικής ανταγωνισμού 

• Τις αγορές των ψηφιακών πλατφόρμων 

Τρόπος διεξαγωγή της διδασκαλίας και μέτρα κατά του COVID-19 

Τέσσερις διδακτικές ώρες ανά εβδομάδα. Η διδασκαλία περιλαμβάνει τη παρουσίαση της θεωρίας, αναφορά σε 

εφαρμογές και συζήτηση μέσα στη τάξη. 

Αξιολόγηση 

• Γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου (100%)  

Δωρεάν συγγράμματα στο σύστημα «Εύδοξος» 

• Paul Belleflamme & Martin Peitz, Βιομηχανική Οργάνωση, Αγορές και Στρατηγικές, Εκδόσεις «σοφία», 2016, 

κωδικός στον «Εύδοξο» 50658715 

• Κατσουλάκος Ιωάννης, Θεωρία Βιομηχανικής Οργάνωσης, Εκδόσεις Γ.Δαρδανός-Κ. Δαρδανός Ο.Ε., έκδοση 2η 

2015, κωδικός στον «Εύδοξο»  41959109 

• Pepall L. - Richards D. - Norman G, Βιομηχανική Οργάνωση, 5η Εκδοση 2015, Εκδόσεις Α. Τζιόλα & Υιοί, 

κωδικός στον «Εύδοξο» 50655970 
 

 

 

http://users.auth.gr/kpap


Άλλα εγχειρίδια  

• Carlton Dennis, Perloff Jeffrey, Σύγχρονη Βιομηχανική Οργάνωση, Broken Hill 2017 

• Παναγιώτης Φώτης, Βιομηχανική Οργάνωση και Πολιτική Aνταγωνισμού, Εκδόσεις Προπομπός 2013 

• Cabral Luis, Βιομηχανική Οργάνωση, Εκδόσεις Κριτική, 2018 

• Βέττας Ν. – Γ. Κατσουλάκος, Πολιτική Ανταγωνισμού και Ρυθμιστική Πολιτική, Εκδόσεις Τυπωθήτω - 

Γ.Δαρδανός 2004 

• Industrial Organization: Contemporary Theory and Practice (with Economic Applications) by Lynne Pepall, 

Daniel J. Richards, and George Norman (Hardcover - Aug 26, 2004) 

• The Theory of Industrial Organization by Jean Tirole (Hardcover - Jan 1, 1988) 

• Modern Industrial Organization (4th Edition) (Addison-Wesley Series in Economics) by Dennis W. Carlton and 

Jeffrey M. Perloff (Hardcover - May 13, 2004) 

• Industrial Organization: Theory and Applications by Oz Shy (Paperback - Jan 17, 1996) 

• The Economics of Industrial Organization by William G. Shepherd and Joanna Mehlhop Shepherd (Paperback - 

Aug 2003) 

• Industrial Organization: A Strategic Approach by J. R. Church and Roger Ware (Hardcover - Dec 20, 1999) 

Περίγραμμα της ύλης 

1. Εισαγωγή στη Βιομηχανική Οικονομική: αγορές, επιχειρήσεις, καταναλωτές (εβδομάδα 1η) 

2. Στατικός και δυναμικός ατελής ανταγωνισμός: υποδείγματα ανταγωνισμού τιμής και ποσότητας Bertrand-

Cournot-Stackelberg (εβδομάδα 2η -3η ) 

3. Πηγές ισχύος στην αγορά: διαφοροποίηση προϊόντος (εβδομάδα 4η-5η) 

4. Πηγές ισχύος στην αγορά: διαφήμιση (εβδομάδα 6η) 

5. Ομαδική και εξατομικευμένη τιμολόγηση (εβδομάδα 7η) 

6. Τιμολόγηση καταλόγου -  δεσμοποίηση  (εβδομάδα 8η-9η ) 

7. Κάθετες αγορές (εβδομάδα 10η-11η) 

8. Πολιτική Ανταγωνισμού -  Καρτέλ και αθέμιτες συμπράξεις (εβδομάδα 12η) 

9. Ψηφιακές πλατφόρμες (εβδομάδα 13η) 

Ιστοσελίδα του μαθήματος                    http://users.auth.gr/kpap/indexfiles/io/io.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. Το υλικό στο elearning 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 e-mail)  

Επικοινωνία 

Οι ανακοινώσεις σχετικά με το μάθημα θα γίνονται αποκλειστικά στο e-learning και οι φοιτητές θα ειδοποιούνται 

αυτόματα στο πανεπιστημιακή τους ταχυδρομική διεύθυνση. Εκτός από το e-learning, ανακοινώσεις που σχετίζονται με 

την εξεταστέα ύλη Φεβρουαρίου/Σεπτεμβρίου τοποθετούνται στην ιστοσελίδα του διδάσκοντα. Οι φοιτητές/τριες 

μπορούν να προγραμματίσουν συνάντηση εκτός των ωρών ακρόασης σε συνεννόηση με το διδάσκοντα ενδεχομένως και 

τις απογευματινές ώρες: 

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

• τηλεφωνικά στο 2310997120 (απευθείας γραμμή). 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επικοινωνία βλέπε http://users.auth.gr/~kpap/ores.html 

https://elearning.auth.gr/
http://users.auth.gr/~kpap/ores.html

