
 

 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

 

 

 

12YE04 – ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  

 

ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

Τίτλος Μαθήματος 12ΥΕ04 – ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

Έτος Σπουδών - Εξάμηνο: 3ο έτος –Χειμερινό εξάμηνο (Ε’) 

Τύπος μαθήματος: Υποχρεωτικό για την κατεύθυνση «Οικονομία»  

Ακαδημαϊκό έτος: 2022 – 2023 

Τόπος & Χρόνος διδασκαλίας: Τρίτη 10:00-12:00 (Αιθ. 3, 1ος ορ.) και Τετάρτη (Αιθ. 2, 1ος ορ.) 14:00–16:00,  

Διδάσκοντες: Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής 

Γραφείο Διδάσκοντος: Κτίριο ΝΟΠΕ, 1ος όροφος, γραφείο 113, 

(ακριβώς πάνω από την Γραμματεία του Τμήματος), τηλ. 2310-997120 

Γραμματεία  2ος όροφος, γραφείο 201 

Ώρες Γραφείου: Βλέπε ιστοσελίδα διδάσκοντα 

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

 

Περιγραφή αντικειμένου του μαθήματος 

 

Θα ασχοληθούμε με την διάκριση τιμών ως ένα εργαλείο της επιχείρησης για την αύξηση των κερδών και τις επιπτώσεις 

της διάκρισης για τους καταναλωτές και την κοινωνική ευημερία. Θα παρουσιάσουμε της θεωρίας επιλογής ενός 

ορθολογικού ατόμου υπό καθεστώς αβεβαιότητας, μεγιστοποίηση προσδοκώμενης χρησιμότητας, αποστροφή, 

ουδετερότητα και λατρεία για τον κίνδυνο. Εφαρμογή της θεωρίας αυτής στην εξήγηση και αντιμετώπιση του φαινομένου 

της φοροδιαφυγής. Κατόπιν θα ασχοληθούμε με τα οικονομικά της πληροφόρησης, η αξία της πληροφόρησης, βασικές 

έννοιες όπως ηθικός κίνδυνος και δυσμενής επιλογή στις ασφαλιστικές αγορές, το υπόδειγμα εντολέα – εντολοδόχου. 

Θα ασχοληθούμε με το υπόδειγμα γενικής ισορροπίας του τέλειου ανταγωνισμού με στόχο την κατάδειξη της 

αλληλεξάρτησης των αγορών, τον υπολογισμό και την ύπαρξη των ισορροπιών. Η αποτελεσματικότητα του τέλειου 

ανταγωνισμού. Τέλος θα ασχοληθούμε με την θεωρία δημοπρασιών. 

Επιδιώξεις της διδασκαλίας 

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

χρησιμοποιώντας τα υποδείγματα της μικροοικονομικής: 

• Τους τρόπους διάκρισης τιμών (1ου, 2ου, 3ου βαθμού) και την εφαρμογή τους στην πράξη 

• Την έννοια του κινδύνου και της ασφάλισης, την τιμολόγηση των ασφαλιστικών προϊόντων 

• Διαχρονική επιλογή και αβεβαιότητα 

• Τις έννοιες του ηθικού κινδύνου και της δυσμενούς επιλογής και τα προβλήματα που δημιουργούν στις 

συναλλαγές 

• Τον σχεδιασμό άριστου συμβολαίου σε προβλήματα του τύπου εντολέα – εντολοδόχου 

• Τη δημοπρασία ως μηχανισμό κατανομής, στρατηγικές συμμετοχής και προβλέψεις 

Επίσης ο φοιτητής στα πλαίσια εργαστηρίου του μαθήματος θα εξοικειωθεί με τη χρήση του προγράμματος 

Mathematica (συντακτικό, επίλυση προβλημάτων αριστοποίησης, επίλυση συστημάτων εξισώσεων) 

Μέθοδος διδασκαλίας  

Διδασκαλία στην αίθουσα, παρουσίαση της θεωρίας, αναφορά σε εφαρμογές και συζήτηση μέσα στη τάξη. 

Φροντιστηριακά μαθήματα στην τάξη και στην αίθουσα υπολογιστών. 

Αξιολόγηση  

Γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου (100%) 

 

 

http://users.auth.gr/kpap


Δωρεάν συγγράμματα στο σύστημα «Εύδοξος»  

• W.Nicholson, C.Snyder Μικροοικονομική Θεωρία: Βασικές Αρχές και Προεκτάσεις, 3η Έκδοση, Εκδόσεις 

Κριτική, 2018, ISBN 978-960-586-239-8, Κωδικός Εύδοξος 77109705 
• Varian Hal R.,  Μικροικονομική: Μια Σύγχρονη Προσέγγιση, Εκδόσεις Κριτική, 3η Έκδοση 2015, ISBN 

9789602189368 Κωδικός Εύδοξος 50659301 

Άλλα  εγχειρίδια  

• Gravelle H. και Rees R., Μικροοικονομική , Ενιαίος τόμος, Εκδόσεις Γ. Δαρδανός - Κ. Δαρδανός , 2010, ISBN 

978-960-01-1344-0 

• Μ. Χαχολιάδη,  Μικροοικονομική Ι, Εκδόσεις Κριτική, Τόμοι Α και Β, Εκδόσεις Κριτική, 1990 

• Ε. Δρανδάκη, Ν. Μπαλτά ,Γ. Μπήτρου, Μικροοικονομική Θεωρία, Τόμοι Α και Β, Εκδόσεις Σταμούλη 1994 

Jehle, G. A., Reny, P.J., Advanced microeconomic theory,  Addison-Wesley, 2001 

• Fudenberg, Drew, Tirole, Jean, Game theory, MIT Press, 1991 

• Mas-Colell, A. Whinston, M. D., Green, J., Microeconomic theory, Oxford University Press, 1995  

• Tirole, Jean, The theory of industrial organization, MIT Press, 1988 

Χρονοδιάγραμμα διδασκαλίας 

1. Διάκριση τιμών (εβδομάδα 1-2) 

2. Ατομική Επιλογή υπό Καθεστώς Αβεβαιότητας – φοροδιαφυγή (εβδομάδα 3-4) 

3. Τα Οικονομικά της Πληροφόρησης – Ασφαλιστικές Αγορές (εβδομάδα 5-6) 

4. Το Πρόβλημα Εντολέα-Εντολοδόχου (εβδομάδα 7-8) 

5. Εισαγωγή στη Θεωρία Γενικής Ισορροπίας (εβδομάδα 9-10) 

6. Θεωρία Δημοπρασιών (εβδομάδα 11-12) 

7. Επανάληψη (εβδομάδα 13) 

Ιστοσελίδα του μαθήματος  

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. Εκτός από το e-learning, ανακοινώσεις που σχετίζονται με 

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

μπορούν να 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  

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

