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Πρόλογος του Προέδρου του Τμήματος 

Αγαπητοί /ές πρωτοετείς, 
 
Εκ μέρους του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, του οποίου έχω την τιμή 

να προϊσταμαι, θα ήθελα να σας συγχαρώ για την εισαγωγή σας στο Αριστοτέ-
λειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και στο Τμήμα μας ειδικότερα. Από φέτος 
ένας νέος κύκλος ανοίγει στη ζωή σας από φέτος. 

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών και Πολιτι-
κών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης είναι ένα από 
τα αρχαιότερα τμήματα του Α.Π.Θ. και λειτουργεί συνεχώς από το 1928, ενταγ-
μένο στη μέχρι πέρυσι υφιστάμενη Σχολή Νομικών Οικονομικών και Πολιτικών 
Επιστημών. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα τμήματα του Πανεπιστημίου μας από 
άποψη αριθμού φοιτητών. Οι πτυχιούχοι του Τμήματός μας έχουν στελεχώσει 
το Δημόσιο Τομέα, τον Ιδιωτικό Τομέα, την Ανώτατη Παιδεία αλλά και το χώρο 
της Πολιτικής. 

Στο νέο αυτό περιβάλλον στο οποίο θα βρεθείτε, η αλλαγή που θα βιώσετε 
θα είναι μεγάλης κλίμακας. Στο Λύκειο, είχατε τον μικρό αριθμό των συμμετε-
χόντων σε κάθε τάξη, ενδεχόμενα την προσωπική επικοινωνία και την προ-
γραμματισμένη καθημερινότητα. Μην αφήσετε την ευκαιρία να χαθεί, εάν δεν 
μπορέσετε να νιώσετε οικειότητα από την πρώτη στιγμή. Τόσο το διδακτικό 
προσωπικό,  όσο και το διοικητικό προσωπικό θα καταβάλουν κάθε προσπά-
θεια για την πιο ομαλή ένταξή σας στο Τμήμα. Θα πρέπει (παρά τις υπαρκτές 
δυσκολίες) της τρέχουσας περιόδου να δείτε και να επικεντρωθείτε στις προ-
κλήσεις, τα ερεθίσματα αλλά και τις ευκαιρίες που σας δίνει το νέο μαθησιακό 
περιβάλλον. Η ενεργός συμμετοχή στα μαθήματα, στα φροντιστήρια και στα ερ-
γαστήρια της τρέχουσας περιόδου, στα δρώμενα του Τμήματος και του Πανεπι-
στημίου, θα σας προσφέρει το κλειδί για τις συναρπαστικές εμπειρίες της φοι-
τητικής ζωής.  

Τα χρόνια που θα διαρκέσει η φοίτησή σας στο Πανεπιστήμιο θα πρέπει να 
είναι δημιουργικά και να σας ανοίξουν νέους ορίζοντες. Η γνώση που προσφέ-
ρεται στο Πανεπιστήμιο, εξ ορισμού, δεν εστιάζεται μόνο στο γνωστικό αντικεί-
μενο, που θεραπεύεται από το κάθε επί μέρους επιστημονικό πεδίο, αλλά χαρα-
κτηρίζεται από ευρύτητα. Το Τμήμα μας, μέσα από τη διοργάνωση διαλέξεων 
και συζητήσεων, καταβάλλει μία ιδιαίτερη προσπάθεια για τη δημιουργία των 
προϋποθέσεων εξοικείωσή σας με τα θέματα που αφορούν τα σύγχρονα προ-
βλήματα της οικονομίας μας και της κοινωνίας μας,  επιδιώκοντας να σας δώ-
σει  έτσι τα χαρακτηριστικά μιας συνολικής παιδείας.  



ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

 9

 
Ο οδηγός σπουδών που θα βρείτε στην ιστοσελίδα του Τμήματος, περιλαμ-

βάνει το νέο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών, καθώς και άλλες πληροφορίες 
χρήσιμες για τους φοιτητές/τριες. Το πρόγραμμα του Τμήματος Οικονομικών 
Επιστημών, ανταποκρίνεται στις ανάγκες δημιουργίας ενός στέρεου θεωρητι-
κού υπόβαθρου γνώσεων στην Οικονομική επιστήμη και τη Διοίκηση, παρέχο-
ντας παράλληλα τις δυνατότητες για εξοικείωση των φοιτητών σε πρακτικές ε-
φαρμογές. Περιλαμβάνει επίσης ικανοποιητικό βαθμό υποχρεωτικών και “κατ’ 
επιλογήν” μαθημάτων ώστε ταυτόχρονα, να είναι αρκετά ευέλικτο για να επι-
δέχεται βελτιώσεις και αναθεωρήσεις. Στον οδηγό σπουδών παρουσιάζονται 
ακόμη η αναλυτική περιγραφή των μαθημάτων και το έμψυχο δυναμικό του 
Τμήματός μας.  

Επιχειρώντας μία σύντομη αναφορά στο πρόγραμμα, σημειώνεται η ύπαρξη 
δύο διετών  κύκλων σπουδών: Στον πρώτο κύκλο, τα μαθήματα είναι κοινά για 
όλους τους φοιτητές/τριες και προσφέρονται οι βασικές γνώσεις στα κύρια πε-
δία της Οικονομικής Επιστήμης και Διοίκησης. Στο δεύτερο κύκλο, οι φοιτητές 
επιλέγουν  μία από τις παρακάτω κατευθύνσεις: 

 
 Κατεύθυνση Οικονομίας και Κατεύθυνση Διοίκησης Επιχειρήσεων. 
 
Με ιδιαίτερη ευχαρίστηση, θα ήθελα να υπογραμμίσω και τη λειτουργία του 

αυτοδύναμου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οικονο-
μικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ.). Το 
πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνει το Mεταπτυχιακό στα Οικονομικά (Master in 
Economics) με κατευθύνσεις: Εφαρμοσμένα Οικονομκά και Ποσοτική και Χρη-
ματοοικονομική Ανάλυση και Επενδύσεις, το Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επι-
χειρήσεων (MBA) και το Μεταπτυχιακό στην Εφοδιαστική & Διοίκηση Αλυσί-
δας Εφοδιασμού (ξενόγλωσσο).  

Επίσης σε συνεργασία με άλλα Τμήματα του ΑΠΘ αλλά και εκπαιδευτικά ιδρύ-
ματα της χώρας, λειτουργούν αντίστοιχα τα παρακάτω Διατμηματικά και Δια-
πανεπιστημιακά Μεταπτυχιακά Προγράμματα : 

«Πληροφορική & Διοίκηση»,  στο οποίο συνεργάζεται με το Τμήμα Πληροφο-
ρικής, ΑΠΘ 

«Πολύπλοκα Συστήματα και Δίκτυα»   στο οποίο συνεργάζεται με το Τμήμα 
Μαθηματικών, ΑΠΘ 
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Τουρισμός και Τοπική Ανάπτυξη,  http://msc-tourism.econ.auth.gr στο 
οποίο συνεργάζεται με τα Τμήματα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλο-
ντος , Γεωπονίας, Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης, Θεολογίας 
και Νομικής.  

"Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη και Αυτοδιοίκηση" ,  στο οποίο συνεργά-
ζεται με μια ομάδα Ελληνικών Πανεπιστημίων με επικεφαλής το Παν/μιο 
Πελλοπονήσου. 

 
Τέλος, η απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος ολοκληρώνει τον δεύτερο 

κύκλο του Μεταπτυχιακού Προγράμματος όπου η διάρκεια σπουδών εκεί είναι 
τουλάχιστον τριετής. Σχετικές πληροφορίες περιέχονται στον εσωτερικό κανο-
νισμό του προγράμματος που οδηγεί στην απόκτηση διδακτορικού διπλώματος.  

Παράλληλα, μία άρτια εξοπλισμένη και σύγχρονη βιβλιοθήκη η οποία ενη-
μερώνεται συνεχώς με νέους τίτλους περιοδικών και βιβλίων και ένα συνεχώς 
διαθέσιμο έμψυχο δυναμικό θα σας βοηθήσει αποτελεσματικά στην προσπάθεια 
που θα καταβάλετε για την απόκτηση του πτυχίου σας και γενικότερα για την 
εκπαίδευσή σας στο Τμήμα μας. Επίσης, στη σημερινή πραγματικότητα του ερ-
γασιακού περιβάλλοντος κρίνεται ως απαραίτητη η εξοικείωσή σας με τους η-
λεκτρονικούς υπολογιστές και τα αντίστοιχα λογισμικά και η εκμάθηση ξένων 
γλωσσών, που θα σας βοηθήσουν αποτελεσματικά τόσο στη διάρκεια των σπου-
δών σας, όσο και στη μελλοντική σας πορεία. Ένα σύγχρονο εργαστήριο 50 η-
λεκτρονικών υπολογιστών άρτια εξοπλισμένο είναι διαθέσιμο.  

Τέλος,  στη διάρκεια της φοίτησής σας στο Τμήμα μας σας προσφέρεται η 
δυνατότητα να εμπλουτίσετε τις εμπειρίες σας για ένα τρίμηνο έως και κατά 
μέγιστο χρονικό διάστημα δώδεκα μηνών, φοιτώντας με τα “Ευρωπαϊκά Εκ-
παιδευτικά Προγράμματα”(Erasmus) σε ένα από τα Πανεπιστήμια της Ευρω-
παϊκής Ένωσης (Ε.Ε.). Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και το Τμήμα μας έχουν 
συνεργασία με συγκεκριμένα Πανεπιστήμια της Ε.Ε., που επιτρέπουν την αμοι-
βαία μετακίνηση φοιτητών. Οι φοιτητές/τριες θα μπορούν να ενημερώνονται 
λεπτομερώς για όλα τα θέματα, εκπαιδευτικά (προπτυχιακές, μεταπτυχιακές 
σπουδές, Erasmus), ερευνητικά και διοικητικά, από την ιστοσελίδα του Τμήμα-
τος Οικονομικών Επιστημών στο Διαδίκτυο: http://www.econ. auth.gr 

Με την ελπίδα ότι η παραμονή σας στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, θα 
καταδείξει την αναγκαιότητα της γνώσης ως στάση ζωής, σας καλωσορίζω και 
σας εύχομαι ένα όμορφο και δημιουργικό ταξίδι. 

 
Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος 2018 
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Ο Πρόεδρος του Τμήματος 

Δημήτρης Κουσενίδης, Καθηγητής 
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ΙΣΤΟΡΙΚΑ-ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Η εξαγγελία της ίδρυσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης έγινε από τον 
Αλέξανδρο Παπαναστασίου στις 24 Μαρτίου 1924, στις προγραμματικές του 
δηλώσεις προς τη Δ΄ Συντακτική Συνέλευση, ενώ το επόμενο έτος δημοσιεύ-
τηκε ο υπ’ αριθμ. 3341/14ης Ιουνίου 1925 Νόμος “περί ιδρύσεως Πανεπιστη-
μίου εν Θεσσαλονίκη”, ο Οργανισμός του οποίου πραγματοποιήθηκε με τον 
Α.Ν. 1895/1939 “περί Οργανισμού Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης”. 

Mε απόφαση του τότε Πρύτανη Μαρίνου Σιγάλα και απόφαση της Συ-
γκλήτου, το Πανεπιστήμιό μας ονομάστηκε σε “Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης” Άρθρο 7 του Ν. 3108/1954. 

Ανάμεσα στις πρώτες σχολές που προβλέπονταν στο άρθρο 3 του ιδρυτι-
κού νόμου ήταν και η Σχολή Νομικών και Οικονομικών Επιστημών, που α-
ποτελούνταν από δύο τμήματα. Το τμήμα της Νομικής και το τμήμα Πολιτι-
κών και Οικονομικών Επιστημών. Αυτό το δεύτερο άρχισε πρώτο τη λειτουρ-
γία του το πανεπιστημιακό έτος 1927-1928 (Π.Δ. της 19-11-1927). Οι πέντε 
πρώτοι τακτικοί Καθηγητές του Τμήματος Πολιτικών και Οικονομικών Επι-
στημών που διορίστηκαν με το Π.Δ. της 4ης Απριλίου 1928 ήταν: Περικλής 
Βιζουκίδης (έγινε και ο πρώτος Κοσμήτορας του Τμήματος), Ξενοφών Ζολώ-
τας, Ιωάννης Σπυρόπουλος, Δημοσθένης Στεφανίδης και Θρασύβουλος Χα-
ραλαμπίδης. 

Η ειδικότερη οργάνωση των σπουδών στη Σχολή Νομικών και Οικο-νο-
μικών Επιστημών πραγματοποιήθηκε με την Υ.Α. υπ’ αριθμ. 152907/30-11-
1971, στα δύο Τμήματα, Νομικής και Οικονομικών Επιστημών, όπου και κα-
τανεμήθηκαν οι επιστημονικοί τομείς της διδασκαλίας: της Επιστήμης του 
Δικαίου και της Πολιτικής Επιστήμης στο Τμήμα Νομικής (που απένεμε πτυ-
χίο Νομικών Επιστημών ή Δημοσίου Δικαίου, ανάλογα με τον κύκλο σπου-
δών) και της Οικονομικής Επιστήμης στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών 
(που απένεμε το αντίστοιχο πτυχίο Οικονομικών Επιστημών). 

Αργότερα με το Νόμο 1268/1982 “Για τη δομή και λειτουργία των Α.Ε.Ι.” 
και τις τροποποιήσεις του, η Σχολή χωρίστηκε σε δύο αυτοτελή Τμήματα, το 
Τμήμα Νομικής και το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών. Τέλος το 1999 με το 
Π.Δ. 203/99, ιδρύθηκε το Τμήμα Πολιτικών Επιστημών, το οποίο προστέθηκε 
στα ήδη υφιστάμενα Τμήματα. 

Μετά την ίδρυση του νέου Τμήματος, η Σχολή μετονομάστηκε σε Σχολή 
Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών (Ν.Ο.Π.Ε.) (Π.Δ. 87/2001, 
ΦΕΚ 86/20-4-2001). 
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      Με την ανασυγκρότηση των Σχολών του ΑΠΘ το 2013, συστήνεται η 
Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών (ΟΠΕ) την οποία συγκροτούν 
τα τμήματα Οικονομικών Επιστημών, Πολιτικών Επιστημών και Δημοσιο-
γραφίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. 

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης αποτελεί το μεγαλύτερο ελλη-
νικό πανεπιστήμιο. Το κυρίως campus βρίσκεται στο κέντρο της πόλης και 
εκτείνεται σε μία έκταση περίπου 430.000 m2, ενώ ορισμένες  από τις εγκα-
ταστάσεις του, είτε εκπαιδευτικές είτε διοικητικές, βρίσκονται εκτός της πα-
νεπιστημιούπολης ή σε άλλες πόλεις. 

Συνολικά περιλαμβάνει 10 σχολές, που συγκροτούνται από 40 τμήματα και 1 
μονοτμηματική σχολή. 

Λειτουργούν 61 Κλινικές (Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Κτηνιατρικής), 295 θε-
σμοθετημένα  Εργαστήρια και 23 Σπουδαστήρια. Η Κεντρική Βιβλιοθήκη 
του Α.Π.Θ., μία από τις μεγαλύτερες στα Βαλκάνια, μαζί με τις 45 περιφε-
ρειακές βιβλιοθήκες των Τμημάτων και των Σχολών (17 εκ των οποίων θε-
σμοθετημένες) συγκροτούν το σύστημα βιβλιοθηκών του A.Π.Θ. 

Στο ΑΠΘ λειτουργούν 41 προγράμματα προπτυχιακών σπουδών και 68 προ-
γράμματα μεταπτυχιακών σπουδών σε μεμονωμένα τμήματα, αλλά και δια-
τμηματικά, διαπανεπιστημιακά και διεθνή. Υπάρχουν ακόμη 23 συνεργασίες 
με ξένα Ιδρύματα για την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών, Ελλήνων και 
ξένων υποψήφιων διδακτόρων με συνεπίβλεψη. 

Στις Σχολές και στα Τμήματα του φοιτούν σήμερα 73.930 φοιτητές, εκ των 
οποίων οι 65.026 παρακολουθούν προπτυχιακά προγράμματα σπουδών και 
8.472 μεταπτυχιακά προγράμματα (εκ των οποίων, οι 3.952 είναι υποψήφιοι 
διδάκτορες). 

Tο Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό (Δ.Ε.Π.) ανέρχεται σε 2.024 άτομα, 
το Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.Δ.Π.) σε 287 άτομα και το Ειδικό 
Εκπαιδευτικό Προσωπικό σε 53. Στο εκπαιδευτικό έργο συνεπικουρούν α-
κόμη 134 μέλη του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού 
(E.Τ.Ε.Π.) ενώ στη διοίκηση εργάζονται 245 μόνιμοι υπάλληλοι και 294 με 
σχέση Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) 
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1.  ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
(Ο.Π.Ε.) 
 
1.1. ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ: Αν. Καθηγητής Γρηγόρης Ζαρωτιάδης  

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΗΣ 
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών:  
Καθηγητής Δημήτρης Κουσενίδης  
Τμήμα Πολιτικών Επιστημών:  
Αν. Καθηγητής Αριστοτέλης Στυλιανού  
Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας 
Αν. Καθηγητής Γιώργος Τσουρβάκας 

1.2 TMHMA OIKONOMIKΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΤΟΜΕΙΣ 
Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών συγκροτούν τρεις Τομείς με ανάλογο 

προσανατολισμό και γνωστικό αντικείμενο: 
1. Ο Τομέας Εφαρμοσμένης Οικονομικής  
2. Ο Τομέας Οικονομικής Θεωρίας και Πολιτικής 
3. Ο Τομέας Διοίκησης των Επιχειρήσεων 

1.3. ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

Η σύνθεση των οργάνων διοίκησης του Τμήματος Οικονομικών Επιστη-
μών έχει ως ακολούθως: 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (σε πλήρη σύνθεση) 

Πρόεδρος:  Καθηγητής Δημήτρης Κουσενίδης  
Αναπληρωτής Πρόεδρος: Αν. Καθηγητής Ιωάννης Κυρίτσης  
 
1. Νικόλαος Βαρσακέλης,  Καθηγητής 
2. Ευαγγελία Δεσλή, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 
3. Παναγιώτης Γκορέζης, Επίκουρος Καθηγητής 
3. Αλέξανδρος Διαμαντίδης, Επίκουρος καθηγητής 

4. Χρήστος Εμμανουηλίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής, (απουσιάζει με ά-
δεια) 

5. Γρηγόρης Ζαρωτιάδης, Αναπληρωτής Καθηγητής 
6. Χρήστος Ζηκόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής 
7. Νικόλαος Θωμαϊδης, Επίκουρος Καθηγητής 
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8. Αθανάσιος Καζάνας, Επίκουρος Καθηγητής 
  9. Κωνσταντίνος Κατρακυλίδης, Καθηγητής 
10. Κυριακή Κοσμίδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια  
11. Δημήτρης Κουσενίδης, Καθηγητής 
11. Ιωάννης Κυρίτσης, Αναπληρωτής Καθηγητής 
12. Στέλλα Κωστοπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 
13. Δημήτρης Μάρδας, Καθηγητής 
14. Χριστίνα Μπουτσούκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 
15. Σουζάνα - Μαρία Παλαιολόγου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 
16. Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής 
17. Χρυσολέων Παπαδόπουλος, Καθηγητής (απουσιάζει με άδεια) 
18. Γεώργιος Παπαχρήστου, Καθηγητής 
19. Ευγενία Πετρίδου, Καθηγήτρια 
20. Βασίλειος Πολυμένης, Αναπληρωτής Καθηγητής 
21. Μωϋσής Σιδηρόπουλος, Καθηγητής 
22. Χαράλαμπος Σπαθής, Καθηγητής 
23. Αθανάσιος Τσαδήρας, Αναπληρωτής Καθηγητής 
24. Περσεφόνη Τσαλίκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 
25. Μαρία Τσιπουρίδου, Επίκουρη Καθηγήτρια 
25. Παναγιώτης Φουσέκης, Καθηγητής 
26. Εκπρόσωπος ΕΕΔΙΠ 
27. Εκπρόσωπος ΕΤΕΠ 
 

1.4. ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΔΕΠ) 

ΤΟΜΕΙΣ 
Α. Τομέας Εφαρμοσμένης Οικονομικής 
Διευθυντής: Παναγιώτης Φουσέκης, Καθηγητής 
 
Μωϋσής Σιδηρόπουλος, Καθηγητής  
Παναγιώτης Φουσέκης, Καθηγητής  
Κωνσταντίνος Κατρακυλίδης, Καθηγητής  
Στέλλα Κωστοπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 
Ευαγγελία Δεσλή, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 
Γρηγόρης Ζαρωτιάδης, Αναπληρωτής Καθηγητής 
Σουζάνα - Μαρία Παλαιολόγου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 
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Νικόλαος Θωμαϊδης, Επίκουρος Καθηγητής 
Αθανάσιος Καζάνας, Επίκουρος Καθηγητής 
Ντάσιου Φλωρεντία, Διοικητική Υπάλληλος 
 
Β. Τομέας Οικονομικής Θεωρίας και Πολιτικής 
Διευθυντής: Μωϋσής Σιδηρόπουλος, Καθηγητής  
 
Νικόλαος Βαρσακέλης,  Καθηγητής  
Δημήτριος Μάρδας, Καθηγητής  

  Χρήστος Εμμανουηλίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής , (απουσιάζει με ά-
δεια) 

Ιωάννης Κυρίτσης, Αναπληρωτής Καθηγητής 
Κώστας Παπαδόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής 
Αικατερίνη Μουζά, ΕΕΔΙΠ ΙΙ 

 
Γ. Τομέας Διοίκησης των Επιχειρήσεων 
Διευθύντρια: Χριστίνα Μπουτσούκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 
 
Ευγενία Πετρίδου, Καθηγήτρια 

  Χρυσολέων Παπαδόπουλος, Καθηγητής (απουσιάζει με άδεια) 
Χαράλαμπος Σπαθής, Καθηγητής  
Κυριακή Κοσμίδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 
Βασίλειος Πολυμένης, Αναπληρωτής Καθηγητής 
Παναγιώτης Γκορέζης, Επίκουρος Καθηγητής 
Αλέξανδρος Διαμαντίδης, Επίκουρος καθηγητής   
Χρήστος Ζηκόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής 
Μαρία Τσιπουρίδου, Επίκουρη Καθηγήτρια 
Χρήστος Γαβριήλογλου, Επιστημονικός Συνεργάτης 
Νίκη Γλαβέλη, ΕΕΔΙΠ ΙΙ   

ΟΜΟΤΙΜΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ  

Αθανάσιος Αργύρης  
Αλέξανδρος Γιαννιώτης  
Γιώργος Ζώτος  
Άγγελος Τσακλάγκανος  
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ΕΠΙΤΙΜΟΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ  

Γεώργιος Βασιλείου https://www.eps.auth.gr/el/econ/faculty/5058  
Πρόδρομος Εμφιετζόγλου https://www.eps.auth.gr/el/econ/faculty/5057  
Harry Markowitz https://www.eps.auth.gr/el/econ/faculty/5059  
Eric Hobsbawm https://www.eps.auth.gr/el/econ/faculty/5061  
Clive Granger https://www.eps.auth.gr/el/econ/faculty/5060  
Anwar Shaikh Mir Mohammed https://www.eps.auth.gr/el/econ/fac-

ulty/5062  
Γεώργιος Κωνσταντινίδης https://www.eps.auth.gr/el/econ/faculty/5063  

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

Αθηνά Ευθυμιάδου – Παπαπολυχρονιάδου, ΕΕΔΙΠ ΙΙ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  

Γραμματέας: Ελένη Καραγκουνάκη  
 
Προσωπικό Γραμματείας  
Δέσποινα Μήτρεντσε 
Δήμητρα Μηνούδη 
Χρήστος Μπάρμπας  
Ηρώ Παπαργύρη  
Βαρβάρα Σαμαρτζή  
 
Γραμματεία Μεταπτυχιακού  
Ρίτσα Ντινιτσούδη 
 
Γραμματεία Τομέων  
Ιουλία Οικονόμου 
Ντάσιου Φλωρεντία 
 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 

Ειρήνη Αδαλή  
Θεοδώρα Ρήγα  
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ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ  

Τομέας Ανάπτυξης και Προγραμματισμού  
1. Αντώνογλου Δημήτριος 
2. Αυγέρης  Νικόλαος  
3. Βαρδαλαχάκης Ιωάννης  
4. Βίδρα Αριστέα 
5. Βικτωράτος Ιωσήφ  
6. Γκουλγκουτσίκα Αλεξάνδρα  
7. Δάλλας Νικόλαος   
8. Δημητριάδης Δημήτριος 

      9. Κυριάκου Δημήτριος 
10. Λυραντζοπούλου Δόμνα 
11. Μαλισιόβα Σεβαστή 
12. Μελέτης Δημήτριος 
13. Νικολαϊδης Ιωάννης  
14. Ξανθοπούλου – Τσιτσώνη Βασιλική  
15. Παπαϊακώβου Ιωάννης  
16. Παρασκευοπούλου Χριστίνα  
17. Πενλιόγλου Γρηγόριος 
18. Ραφαηλίδης Παναγιώτης  
19. Σδρόλια Ευαγγελία 
20. Σεϊταρίδης Μιχαήλ 
21. Σερετάκης Αιμίλιος 
22. Σωτηριάδου Κυριακή  
23. Ταραντίλης Γεώργιος – Φίλιππος  
24. Χατζηγιάννης Εμμανουήλ  
25. Hashim Osman El-Husein 
  
Τομέας Γενικής Οικονομικής Θεωρίας και Πολιτικής  
1. Γρηγοριάδης Βασίλειος 
2. Δασκαλάκης Εμμανουήλ  
3. Καζαντζίδης Παύλος  
4. Κουκουλάκης Σωτήριος 
5. Κυριακούδη Αλεξάνδρα 
6. Μισλής Δημήτριος  
7. Σταύρογλου Σταύρος 
8. Φουντουκίδης Ιωάννης 
9. Χρυσανθοπούλου Ξακουστή 
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10. Corcodel Dan (ΚΟΡΜΟΣ) 
 

Τομέας Οικονομικής των Επιχειρήσεων 
1. Βαζακίδης Δημήτριος  
2. Βασιλειάδης Αχιλλέας 
3. Βλαχοπούλου Έλλη  
4. Βουτσά Μαρία 
5. Γεωργίου Αικατερίνη 
6.  Γεωργακοπούλου Ελευθερία 
7. Γυμνοπούλου Χριστίνα 
8. Ιωαννίδης Φίλιππος 
9. Καλαθά Σοφία 
10. Καμπούρη Αικατερίνη  
11. Καραγκουνάκη Ελένη 
12. Λαζαρίδου Ειρήνη  
13. Μάντζου Φωτεινή 
14. Μαργαρίτη Κωστούλα 
15. Μουτσιάνας Κωνσταντίνος  
16. Μπόσκου Γεωργία 
17.  Μυλωνάς Ναούμ   
18. Ούτρα Ευαγγελία 
19. Παπαναγιώτου Τρύφων  
20. Παρασκευάς Παναγιώτης 
21. Πάτσικα Βικτωρία 
22. Τριάντος Αλέξανδρος  
23. Τσολακίδης Παναγιώτης  
24. Τσότσος Ραδάμανθυς  
25. Δημήτριος Χαλβατζής  
26. Ali Abdallah Mohammed Hammad  
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2. ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

  
Από το ακαδημαϊκό έτος 2012 - 2013 ισχύει νέο Πρόγραμμα Σπουδών για 

τους φοιτητές που εισήχθησαν από τότε και μετά. Το Πρόγραμμα αυτό έχει 
την ακόλουθη δομή:  

Περιλαμβάνει δύο διετείς κύκλους. Ο πρώτος κύκλος σπουδών, με τέσ-
σερα (4) εξάμηνα φοίτησης, είναι κοινός για όλους τους φοιτητές και φοιτή-
τριες. Ο δεύτερος κύκλος σπουδών καλύπτει τα υπόλοιπα τέσσερα (4) εξά-
μηνα και χωρίζεται σε δύο Κατευθύνσεις: 

(1) Κατεύθυνση Οικονομίας και 
(2) Κατεύθυνση Διοίκησης Επιχειρήσεων 
Ο φοιτητής στον πρώτο κύκλο σπουδών πρέπει να εξεταστεί με επιτυχία 

σε όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα του Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ εξαμήνου σπουδών. 
Επιπλέον θα πρέπει να εξεταστεί επιτυχώς και στη ξένη γλώσσα.   

Στην αρχή του Ε΄ εξαμήνου, ο κάθε φοιτητής / τρια  επιλέγει μία από τις 
δύο Κατευθύνσεις. Πρέπει να εξεταστεί με επιτυχία σε όλα τα υποχρεωτικά 
μαθήματα του Ε΄, ΣΤ΄, Ζ΄ και Η΄ εξαμήνου σπουδών και επιπλέον να εξετα-
στεί με επιτυχία σε οκτώ (8) μαθήματα επιλογής εκ των οποίων τα έξι (6) 
τουλάχιστον μαθήματα να είναι της Κατεύθυνσης που έχει επιλέξει και τα 
υπόλοιπα δύο (2) μαθήματα “ελεύθερης επιλογής” και αντιστοιχούν σε 6 
ECTS (2x3=6). 

Τα μαθήματα αυτά μπορούν να επιλεγούν είτε από τα μαθήματα επιλογής 
της Κατεύθυνσης που ακολουθεί ο φοιτητής / τρια, είτε από τα μαθήματα ε-
πιλογής της άλλης Κατεύθυνσης (της διαφορετικής από την ακολουθούμενη). 
Επίσης δίνεται η δυνατότητα τα δύο αυτά μαθήματα να αντικατασταθούν με 
επιλογή μαθήματος ή μαθημάτων είτε από τα υποχρεωτικά της άλλης Κατεύ-
θυνσης, είτε από προσφερόμενα από τα άλλα Τμήματα της Σχολής ή και του 
Πανεπιστημίου υπό τον όρο ότι τα συνολικά ECTS που προσδίδουν τα μαθή-
ματα αυτά να είναι τουλάχιστον 6. 

Τα μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών, μαζί με τις μονάδες ECTS 
(Ευρωπαϊκό Σύστημα Μονάδων Κατοχύρωσης Μαθημάτων) που αντι-
στοιχούν στο καθένα από αυτά, παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:  
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2.1. Α΄  ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 
 

  ECTS 

Πληροφορική Ι  6 

Μικροοικονομική Ι 6 

Στατιστική Ι 6 

Μαθηματικά Ι 6 

Διοίκηση Επιχειρήσεων 6 

 Σύνολο ECTS Α’ εξαμήνου 30 

  ECTS 

Μακροοικονομική Ι 6 

Πληροφορική ΙΙ 6 

Στατιστική ΙΙ 6 

Μαθηματικά ΙΙ 6 

Χρηματοοικονομική Λογιστική Ι 6 

 Σύνολο ECTS Β’ εξαμήνου 30 

  ECTS 

Μικροοικονομική ΙΙ     5 

Οικονομική Ιστορία     5 

Οικονομική Ανάπτυξη     5 

Διεθνής Οικονομική Ι     5 
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Οικονομική Επιχειρήσεων      5 

Χρηματοοικονομική Λογιστική ΙΙ   5 

 Σύνολο ECTS Γ’ εξαμήνου 30 

  ECTS 

Οικονομετρία 5,5 

Μακροοικονομική ΙΙ 5,5 

Πολιτική Οικονομία 5,5 

Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ 5,5 

Διοίκηση Επιχειρησιακών Λειτουργιών 5,5 

Ξένη Γλώσσα 2,5 
 Σύνολο ECTS Δ’ εξαμήνου 30 

 
 
2.2. B΄ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ (2 Κατευθύνσεις) 
 
Κατεύθυνση Οικονομίας 

 

 
 
Υ π ο χ ρ ε ω τ ι κ ά  
  ECTS 

Ανάλυση Χρονοσειρών 6 

Δημόσια Οικονομική Ι 6 

Τραπεζική Οικονομική 6 

Ειδικά Θέματα Μακροοικονομίας 6 
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Ε π ι λ ο γ ή ς  (οι φοιτητές επιλέγουν 2 από τα παρακάτω μαθήματα) 
  ECTS 

Ευρωπαϊκή Οικονομία 3 

Ελληνική Οικονομική Ιστορία 3 

Οικονομική των Διακρίσεων 3 

Μαθηματική Οικονομική  3 

 Σύνολο ECTS Ε’ εξαμήνου 30 

 
 

 
Υ π ο χ ρ ε ω τ ι κ ά  
  ECTS 

Θεωρίες Οικονομικής Μεγέθυνσης 6 

Ειδικά Θέματα Μακροοικονομίας 6 

Οικονομία της Υγείας 6 

Οικονομική του Χώρου 6 

 

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

Δημόσια Οικονομική ΙΙ 3 

Οικονομικά των Προμηθειών του Δημοσίου 3 

Θεωρία Παιγνίων 3 

Εφαρμοσμένη Στατιστική Έρευνα 3 

Ειδικά Θέματα Πολιτικής Οικονομίας 3 

Γεωργική Οικονομική 3 

 Σύνολο ECTS ΣΤ’ εξαμήνου 30 
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Υ π ο χ ρ ε ω τ ι κ ά  
  ECTS 

Διεθνής Μακροοικονομική 6 

Ιστορία Οικονομικών Θεωριών 6 

Περιφερειακή Οικονομική Ανάπτυξη Ι 6 

Βιομηχανική Οργάνωση και Πολιτική 6 

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

Σεμινάριο Οικονομικής Έρευνας 3 

Ειδικά θέματα Οικονομικής Πληροφορικής 3 

Τουριστική Ανάπτυξη 3 

Προγραμματισμός και Σχεδιασμός Οικονομικής Ανάπτυξης    3 

Πρακτική Άσκηση                                                               3 

 Σύνολο ECTS Ζ’ εξαμήνου 30 

 

 
Υ π ο χ ρ ε ω τ ι κ ά  
  ECTS 

Χρηματοοικονομική Οικονομετρία 6 

Οικονομικά της Εργασίας 6 

Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου 6 

Πολιτικές Οικονομικής Ανάπτυξης 6 

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

Πειραματικά Οικονομικά 3 
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Οικονομική του Περιβάλλοντος  3 

Ελληνική Κεφαλαιαγορά 3 

Θεωρία Οικονομική Πολιτικής 3 

Περιφερειακή Οικονομική Ανάπτυξη ΙΙ 3 

Πρακτική Άσκηση 3 

 

 Σύνολο ECTS Η’ εξαμήνου 30 

 
Κατεύθυνση Διοίκησης Επιχειρήσεων 
 

 
 
Υ π ο χ ρ ε ω τ ι κ ά  
  ECTS 

Ανάλυση Χρονοσειρών 6 

Χρηματοοικονομική Ανάλυση Ι 6 

Διοίκηση Υπηρεσιών 6 

Οργανωτική Θεωρία και Οργανωσιακή Συμπεριφορά 6 

  

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

Συμπεριφορά Καταναλωτή 3 

Τεχνικές Προσομοίωσης στη Διοίκηση Επιχειρήσεων 3 

Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα 3 

Υποδείγματα Αποθεμάτων και Προβλέψεων 3 

Έρευνα Μάρκετινγκ 3 

 Σύνολο ECTS Ε’ εξαμήνου 30 
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Υ π ο χ ρ ε ω τ ι κ ά  
  ECTS 

Επιχειρησιακή Έρευνα 6 

Χρηματοοικονομική Ανάλυση ΙΙ 6 

Εισαγωγή στην Εφοδιαστική και τη 
Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας 6 

Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 6 
 

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

Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης – Ηλεκτρονικό Εμπόριο 3 

Εφαρμογές Θεωρίας Παιγνίων στη Διοίκηση 3 

Διοικητική Λογιστική 3 

Επιχείρηση και Κοινωνία: Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη 3 

Κοστολόγηση 3 

Διοίκηση Λιανικού Εμπορίου και Δικτύου Διανομής 3 

Διοίκηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων – Επιχειρηματικότητα 3 

 Σύνολο ECTS ΣΤ’ εξαμήνου 30 

 

 
Υ π ο χ ρ ε ω τ ι κ ά  
  ECTS 

Διαφήμιση 6 

Στρατηγικό Μάνατζμεντ 6 

Θεωρίας Λήψης Αποφάσεων 6 

Ειδική Λογιστική 6 
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Ε π ι λ ο γ ή ς  (οι φοιτητές επιλέγουν 2 από τα παρακάτω μαθήματα) 
  ECTS 

Επενδύσεις                                                                           3 

Μάρκετινγκ Εξαγωγών                                                        3 

Τραπεζική Χρηματοοικονομική 3 

Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα 3 

Διοίκηση Ποιότητας και Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας 3 

Χρηματοοικονομική Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων 3 

Πρακτική Άσκηση                                                               3 

 Σύνολο ECTS Ζ’ εξαμήνου 30 

 

 
Υ π ο χ ρ ε ω τ ι κ ά  
  ECTS 

Ελεγκτική 6 

Στρατηγικό Μάρκετινγκ 6 

Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων 6 

Διοικητική Λογιστική-Λογιστική Κόστους 6 

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

Φορολογική Λογιστική 3 

Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα 3 

Διαχείριση Χρηματοοικονομικών κινδύνων                       3 

Ειδικά Θέματα Χρηματοδότησης                                        3 

Εφαρμογές Χρηματοοικονομικής Οικονομετρίας               3 
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Πρακτική Άσκηση 3 

 Σύνολο ECTS Η’ εξαμήνου 30 

 
 Συμπερασματικά ο φοιτητής /τρια, για να καταστεί πτυχιούχος πρέπει να 

εξεταστεί με επιτυχία συνολικά σε σαράντα έξι (46) μαθήματα, εκ των οποίων 
είκοσι δύο (22) υποχρεωτικά του Α΄ Κύκλου Σπουδών, δεκαέξι (16) υποχρε-
ωτικά και οκτώ (8) επιλογής  του Β΄ Κύκλου Σπουδών. 

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

λογίας όλων των υποχρεωτικών και επιλεγέντων μαθημάτων, δηλαδή κάθε 
μάθημα έχει συντελεστή βαρύτητας ίσο με τον αριθμό των ECTS.  

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

τές έχουν το δικαίωμα και την υποχρέωση να αξιολογούν τα μαθήματα και 
τους διδάσκοντες, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας των σπουδών τους. 
Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Μονάδας 
Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ-ΑΠΘ http://qa.auth.gr) και στην ιστοσε-
λίδα του Τμήματός σας.  

 
 

3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 
 
3.1. ΠΡΩΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ (Α΄-Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΑ) 

 

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 

 

Κωδικός μαθήματος: 12YA05 
Τίτλος μαθήματος: Πληροφορική Ι 
Διδακτικές μονάδες ECTS: 6 
Κατηγορία μαθήματος: Υποχρεωτικό 
Ώρες διδασκαλίας /εβδομάδα: Θεωρία : 4, Εργαστήρια: 2 
Διδάσκων: σε ανάθεση  
Ιστοσελίδα μαθήματος:  
https://elearning.auth.gr/course/view.php?id=2128 
 



ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 30

Στόχος μαθήματος: Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοι-
τητών/τριών α) με τις βασικές έννοιες και όρους της Πληροφορικής καθώς 
και β) με την χρήση χρήσιμου γι αυτούς λογισμικού ώστε να μπορέσουν να 
ανταποκριθούν στις ανάγκες χρήσης των υπολογιστών τόσο κατά τη φοίτησής 
τους όσο και της μετέπειτα καριέρα τους. 

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

λετήσουν τα παρακάτω θέματα: Το Υλικό των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, 
το Λογισμικό και τα είδη Λογισμικού των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Ει-
δικό Λογισμικό Επιχειρήσεων, τα Γραφικά και τα Πολυμέσα, τα Δίκτυα Ηλε-
κτρονικών Υπολογιστών, το Διαδίκτυο (Internet), τους Αλγόριθμους και την 
Αλγοριθμική Σκέψη. Στο Φροντιστηριακό/Εργαστηριακό Τμήμα του μαθή-
ματος οι φοιτητές/τριες θα μελετήσουν και θα αποκτήσουν πρακτική εμπειρία 
χρήσης στα παρακάτω: Λειτουργικό Σύστημα Windows, Επεξεργαστή κειμέ-
νου Word, Λογισμικό Παρουσιάσεων Powerpoint, την Αναζήτηση Πληροφο-
ριών Ειδικού τύπου στο Διαδίκτυο, το Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο. 
 
Τρόπος διδασκαλίας: Διαλέξεις, εργαστήρια, φροντιστήρια.    

 
Τρόποι αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών: Εξέταση γραπτή στο τέ-
λος του εξαμήνου, εργαστήριο ή πρακτικές ασκήσεις.   

 
Βιβλιογραφία:  
1. Α. Τσαδήρας, Πληροφορική για την Οικονομία και τη Διοίκηση, εκδ. 

Μάρκου Ι. Γ. & Σια, Θεσσαλονίκη 2018. Κωδικός Βιβλίου στον 
ΕΥΔΟΞΟ: 77113782.  

2. 3. Β. Beekman, G. Beekman, Εισαγωγή στη Πληροφορική, εκδ. X. 
Γκιούρδας & ΣΙΑ, Αθήνα 2015. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 
50658777.  

3. E. Alan, M. Kendall, Μ. Α. Poatsy, Εισαγωγή στην Πληροφορική, 
εκδ. Κριτική, Αθήνα 2018. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 
77109607.  

 

Κωδικός μαθήματος: 12YΑ01 
Τίτλος μαθήματος: Μικροικονομική Ι  
Διδακτικές μονάδες ECTS: 6 
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Κατηγορία μαθήματος: Υποχρεωτικό  
Ώρες διδασκαλίας /εβδομάδα: Θεωρία : 4 
Διδάσκων: Ν. Βαρσακέλης 
 
Στόχος μαθήματος:  
Στόχος του μαθήματος είναι η προσφορά, προς τους φοιτητές του τμήμα-

τος, των θεμελιωδών γνώσεων και εννοιών στην ενότητα των οικονομικών 
που ασχολείται με την συμπεριφορά της μικροοικονομίας. Κατ’ αυτόν τον 
τρόπο θα αποκτήσουν τα θεμέλια, αφενός μεν για να κτίσουν τα υπόλοιπα 
μαθήματα του προγράμματος σπουδών, αφετέρου θα είναι σε θέση να αντι-
λαμβάνονται καλύτερα τις οικονομικές εξελίξεις, τόσο στην χώρα, όσο και 
διεθνώς. 
 

Περιεχόμενο μαθήματος: Το μάθημα καλύπτει το μέρος της Μικροοικο-
νομικής που ασχολείται με την συμπεριφορά του καταναλωτή. Ειδικότερα α-
ναλύεται η συμπεριφορά του καταναλωτή με την θεωρία της ορθολογικής ε-
πιλογής: το σύστημα των προτιμήσεων, η ισορροπία του καταναλωτή, οι επι-
πτώσεις της μεταβολής του εισοδήματος και των τιμών στη ζήτηση και η ε-
λαστικότητα.  

 
Τρόπος διδασκαλίας: Διαλέξεις    

 
Τρόποι αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών: Εξέταση γραπτή στο 

τέλος του εξαμήνου. Παράλληλα κατά τη διάρκεια του εξαμήνου δίνονται δύο 
πρόοδοι.    

 
Βιβλιογραφία:  
1. Ν. Βαρσακέλης, Μικροοικονομική Θεωρία, Εφαρμογές, Ασκήσεις, εκδ. 
Μάρκου Ι.Γ. & ΣΙΑ, Θεσσαλονίκη 2012. Κωδικός Βιβλίου στον 
ΕΥΔΟΞΟ: 22816800. 
2. Γ. Παλαιολόγος.,  Μ. Πολέμης, Μικροοικονομική Θεωρία (Τόμος Α΄), 
εκδ. Ε. Μπένου, Αθήνα 2018. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 
77121160. 

 
 

Κωδικός μαθήματος: 12YA03 
Τίτλος μαθήματος: Στατιστική Ι 
Διδακτικές μονάδες ECTS: 6 
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Κατηγορία μαθήματος: Υποχρεωτικό 
Ώρες διδασκαλίας /εβδομάδα: Θεωρία : 4 
Διδάσκοντες: Κ. Κατρακυλίδης, Γ. Κυρίτσης, Α. Μάττας 
Ιστοσελίδα μαθήματος:  
  https://elearning.auth.gr/course/view.php?id=7788 

 
Στόχος μαθήματος: Η κατανόηση βασικών στατιστικών εννοιών και με-

θόδων της περιγραφικής στατιστικής, της θεωρίας πιθανοτήτων, των μονο-
διάστατων κατανομών πιθανότητας, της δειγματοληψίας και των δειγματολη-
πτικών κατανομών. Έμφαση δίνεται στην ανάπτυξη στατιστικού τρόπου σκέ-
ψης και ικανοτήτων ανάλυσης ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων με τη 
χρήση σχετικού λογισμικού.  

 
Περιεχόμενο μαθήματος: Παρουσίαση και συνοπτική περιγραφή δεδο-

μένων, περιγραφικά μέτρα θέσης και διασποράς, διερευνητική ανάλυση δε-
δομένων. Εισαγωγικές έννοιες της θεωρίας πιθανοτήτων, δεσμευμένη πιθα-
νότητα, στοχαστική ανεξαρτησία. Τυχαίες μεταβλητές και κατανομές πιθανό-
τητας. Μονοδιάστατες διακριτές κατανομές (Δυωνυμική, Poisson, 
Oμοιόμορφη). Μονοδιάστατες συνεχείς κατανομές (Ομοιόμορφη συνεχής, 
Εκθετική, Κανονική, χ2, t-student). Κεντρικό οριακό θεώρημα, προσέγγιση 
διακριτών κατανομών με την κανονική κατανομή. Δειγματοληψία και κατα-
νομές δειγματοληψίας της μέσης τιμής, της διακύμανσης και της αναλογίας. 
Εισαγωγή στη στατιστική ανάλυση δύο μεταβλητών. 

 
Τρόπος διδασκαλίας: Διαλέξεις, φροντιστήρια, e-learning.    

 
Τρόποι αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών: Εξέταση γραπτή στο 

τέλος του εξαμήνου.    
 
Βιβλιογραφία:  
1. Ν. Σαρηγιαννίδης, Γ. Κοντέος, Εισαγωγή στη Στατιστική, εκδ. Αλέξαν-
δρος, Θεσσαλονίκη 2016. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 59381285.. 
1. Χ. Ζαχαροπούλου, Στατιστική-Μέθοδοι και Εφαρμογές, τ. Α΄, εκδ. Σο-
φία, Θεσσαλονίκη 2018. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 77120360.  
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Κωδικός μαθήματος: 12ΥΑ04 
Τίτλος μαθήματος: Μαθηματικά Ι 
Διδακτικές μονάδες ECTS: 6 
Κατηγορία μαθήματος: Υποχρεωτικό 
Ώρες διδασκαλίας /εβδομάδα: Θεωρία : 4, Φροντιστήρια: 1 
Διδάσκοντες: Ι. Κυρίτσης, Α. Μάττας 
Ιστοσελίδα μαθήματος : 
https://elearning.auth.gr/course/view.php?id=2133 
 
Στόχος μαθήματος: Η δυνατότητα χρησιμοποίησης μαθηματικών μεθό-

δων στην αντιμετώπιση οικονομικών προβλημάτων 
 

Περιεχόμενο μαθήματος:   
Ι. ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΟΝΟΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ 
ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ 
Παράγωγος συνάρτησης (επισκόπηση) 
Διαφορικά (πρώτης / δεύτερης τάξης) 
Βελτιστοποίηση μονομεταβλητών συναρτήσεων. 

Το κριτήριο 2ης και ανώτερης παραγώγου.  
Εκθετικές & Λογαριθμικές Συναρτήσεις. Συναρτήσεις Cobb-Douglas. 
Παράγωγος Λογαριθμικής. Ποσοστιαίος ρυθμός μεταβολής. Οικονομική 

ερμηνεία του e. Νεκρά σημεία. 
Οικονομικές εφαρμογές διαφορικού λογισμού: 
Ολικά, μέσα, οριακά μεγέθη. Ελαστικότητες. 
Γραμμική προσέγγιση συνάρτησης. 
Ανάπτυγμα Taylor. 
ΙΙ. ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ 
Μήτρες. Ορίζουσες 
Επίλυση γραμμικών συστημάτων (μέθοδος Cramer) 
ΙΙΙ. ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΛΥΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ 
Συναρτήσεις πολλών μεταβλητών. 
Παράσταση συναρτήσεων. 
Μερική παράγωγος. Διάνυσμα κλίσης. 
Μερικές παράγωγοι ανώτερης τάξης. 
Μερικές παράγωγοι διανυσματικής συνάρτησης. 
Αλυσωτή  παραγώγιση. 
Μερικές παράγωγοι πλεγμένων συναρτήσεων.  
Μήτρα Hessian. Ολικό διαφορικό πρώτης και ανώτερης τάξης 
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Εφαρμογές ολικού διαφορικού.  
Οικονομική σημασία μερικών παραγώγων.  
Μερικές ελαστικότητες. 
Τετραγωνικές μορφές. Τετραγωνικές μορφές με περιορισμό. 
Το διαφορικό δεύτερης τάξης ως τετραγωνική μορφή. 

Οριστικότητα τετραγωνικών μορφών (έλεγχος με ελάσσονες μήτρες). 
Βελτιστοποίηση χωρίς συνθήκη 
Βελτιστοποίηση με συνθήκη και με περισσότερες συνθήκες 
Οικονομικές εφαρμογές βελτιστοποίησης 
Συστήματα πλεγμένων συναρτήσεων. Συγκριτική στατική ανάλυση. 
 
Τρόπος διδασκαλίας: Διαλέξεις, φροντιστήρια.    

 
Τρόποι αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών: Εξέταση γραπτή στο 

τέλος του εξαμήνου.  
 
Βιβλιογραφία: 
1. Λ. Τσουλφίδης, Μαθηματικά Οικονομικής Ανάλυσης, εκδ. Gutenberg, 
Αθήνα 1999. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 31750.  
3. Μ. Λουκάκης, Πρόσκληση στα Μαθηματικά Οικονομικών & Διοικητι-
κών Επιστημών, τ. Α', εκδ. Σοφία, Θεσσαλονίκη 2011. Κωδικός Βιβλίου 
στον ΕΥΔΟΞΟ: 12537573.  

 

Κωδικός μαθήματος: 12ΥΑ02 
Τίτλος μαθήματος: Διοίκηση Επιχειρήσεων  
Διδακτικές μονάδες ECTS: 6 
Κατηγορία μαθήματος: Yποχρεωτικό 
Ώρες διδασκαλίας /εβδομάδα: Θεωρία : 4 , Φροντιστήριο: 2 
Διδάσκων: Π. Γκορέζης  
Ιστοσελίδα μαθήματος: elearning (Moodle):  
https://elearning.auth.gr/course/view.php?id=3311 
 
Στόχος μαθήματος: Να δώσει την ευκαιρία στους φοιτητές/τριες να προ-

σεγγίσουν εισαγωγικά τις βασικές έννοιες και λειτουργίες του Μανατζμεντ, 
να περιγράψει το εννοιολογικό και θεωρητικό υπόβαθρο της επιστήμης της 



ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

 35

Διοίκησης και να προσδιορίσει το έργο και τους ρόλους των διοικητικών στε-
λεχών στο δυναμικά εξελισσόμενο περιβάλλον των επιχειρήσεων και οργανι-
σμών.  

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

πιχείρηση ως σύστημα. Η δυναμική του περιβάλλοντος των οικονομικών ορ-
γανισμών, το εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον τους. Ιστορική εξέλιξη 
της επιστήμης της Διοίκησης. Οι λειτουργίες του Μάνατζμεντ: Προγραμμα-
τισμός (Διαδικασία, Διοίκηση με στόχους) , Οργάνωση (Αρχές οργάνωσης, 
Σχεδίαση οργανωτικής δομής, Οργανογράμματα, Περιγραφές Εργασίας), Δι-
εύθυνση (Υποκίνηση, Ηγεσία, Επικοινωνίες, Δυναμική ομάδων), Έλεγχος 
(Διαδικασία, Τύποι ελέγχου), Λήψη αποφάσεων (Διαδικασία, Τεχνικές). Τα 
Διοικητικά στελέχη (το έργο τους, οι δεξιότητές τους). Ανάλυση πραγματικών 
περιπτώσεων. 

Τρόπος διδασκαλίας: Διαλέξεις, Φροντιστήρια.  

Τρόποι αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών: Εξέταση γραπτή στο 
τέλος του εξαμήνου, κατ’ οίκον εργασία, προφορική παρουσίαση εργασίας, 
χαρτοφυλάκιο/portfolio (συλλογή εργασιών ομαδικών και ατομικών μέσω 
blackboard).  

 
Βιβλιογραφία:  
1. Ε. Πετρίδου, Διοίκηση-Μάνατζμεντ: Μία εισαγωγική προσέγγιση, εκδ. 
Σοφία, Θεσσαλονίκη 2011.  Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 12537646.  
2. J. Schermerhorn, Εισαγωγή στο Μάνατζμεντ, εκδ. Broken Hill Publish-
ers, Αθήνα 2018. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 77107313.  

 
 

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 

 

Κωδικός μαθήματος: 12ΥΒ01 
Τίτλος μαθήματος: Μακροοικονομική Ι  
Διδακτικές μονάδες ECTS: 6 
Κατηγορία μαθήματος: Υποχρεωτικό 
Ώρες διδασκαλίας /εβδομάδα: Θεωρία : 4, Φροντιστήρια: 2 
Διδάσκοντες: Μ. Σιδηρόπουλος, Σ. Παλαιολόγου 
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Στόχος μαθήματος: Στόχος του μαθήματος αυτού είναι να γνωρίσουν οι 

φοιτητές τον τρόπο λειτουργίας μιας οικονομίας στο σύνολο της, δηλαδή με 
την αλληλεξάρτηση του συνόλου των οικονομικών μονάδων (καταναλωτές 
και επιχειρήσεις) και αγορών της οικονομίας (αγορά αγαθών και υπηρεσιών, 
αγορά εργασίας, αγορά χρήματος και αγορά τίτλων), καθώς επίσης και τον 
ρόλο που παίζουν οι θεσμοί, όπως το χρηματοπιστωτικό σύστημα, οι διεθνείς 
αγορές, τα συνδικάτα, η κυβέρνηση. Η χρήση των σύγχρονων μαθηματικών 
αναλυτικών εργαλείων θα βοηθήσει στη βαθύτερη κατανόηση του αντικειμέ-
νου, αλλά και στην καλύτερη θεμελίωση των προτάσεων πολιτικής εκ μέρους 
των φοιτητών. 
 

Περιεχόμενο μαθήματος: Το μακροοικονομικό κύκλωμα μιας οικονο-
μίας, τα βασικά μακροοικονομικά μεγέθη και η μέτρησή τους (ΑΕΠ, ανεργία, 
πληθωρισμός, κρατικός προϋπολογισμός, δημόσιο χρέος, ελλείμματα...) στο 
πλαίσιο των εθνικών λογαριασμών. Στην “πραγματική” πλευρά της οικονο-
μίας θα παρουσιαστεί αρχικά η βραχυχρόνια μακροοικονομική ισορροπία: τα 
συνθετικά στοιχεία της συνολικής ζήτησης (κατανάλωση, επένδυση, δημό-
σιες δαπάνες, εξαγωγές), το προϊόν ισορροπίας, ο πολλαπλασιαστής καθώς 
και η επίδραση της δημοσιονομικής πολιτικής. Στη συνέχεια, θα παρουσια-
στεί η χρηματοπιστωτική σφαίρα της οικονομίας και η ισορροπία της αγοράς 
χρήματος και τίτλων. Στο πλαίσιο αυτό γίνεται η εξέταση της γενικής βραχυ-
χρόνιας μακροοικονομικής ισορροπίας  και η ανάλυση των βραχυχρόνιων οι-
κονομικών διακυμάνσεων.  

 
Τέλος, θα αναλυθεί η μακροχρόνια μακροοικονομική ισορροπία μέσω της 

θεωρίας μεγέθυνσης για να γίνουν κατανοητοί εξ αρχής οι παράγοντες που 
επιτρέπουν τη συσσώρευση του κεφαλαίου και το πως η οικονομία εξελίσσε-
ται μέσα στον μακροχρόνιο χρονικό ορίζοντα.  

 
Τρόπος διδασκαλίας: Διαλέξεις, φροντιστήρια.    

 
Τρόποι αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών: Εξέταση γραπτή στο 

τέλος του εξαμήνου. Κατά τη διάρκεια του εξαμήνου θα δοθεί μία πρόοδος. 
 

Βιβλιογραφία: 
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1. Μ. Σιδηρόπουλος, Εισαγωγή στη Μακροοικονομική Ανάλυση, εκδ. 
Μάρκου Ι. Γ. & ΣΙΑ, Θεσσαλονίκη 2013. Κωδικός Βιβλίου στον 
ΕΥΔΟΞΟ: 32999233. 
2. W. Baumol, A. Blinder, Μακροοικονομική: Αρχές και Πολιτική, εκδ. 
Πασχαλίδη, Αθήνα 2011. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 13256260.  

 

Κωδικός μαθήματος: 12YB05 
Τίτλος μαθήματος: Πληροφορική ΙΙ 
Διδακτικές μονάδες ECTS: 6 
Κατηγορία μαθήματος: Υποχρεωτικό 
Ώρες διδασκαλίας /εβδομάδα: Θεωρία : 4, Εργαστήρια: 2  
Διδάσκοντες: Α. Τσαδήρας, Α. Ευθυμιάδου-Παπαπολυχρονιάδου 
Ιστοσελίδα μαθήματος :  
 https://elearning.auth.gr/course/view.php?id=3313 
 

Στόχος μαθήματος: Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοι-
τητών/τριών με Εφαρμογές της Πληροφορικής που έχουν σαφείς οικονομικές 
διαστάσεις και συχνή χρήση από Οικονομολόγους. 

Περιεχόμενο μαθήματος: Οι φοιτητές/τριές θα εξοικειωθούν και θα με-
λετήσουν τα παρακάτω θέματα: Τα Υπολογιστικά Φύλλα και οι χρήσεις τους 
για Οικονομικά θέματα, οι Βάσεις Δεδομένων και η χρήσης τους για οικονο-
μικά δεδομένα, τα Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρήσεων και Οργανισμών 
(η δομή τους, η χρήση τους, η λειτουργία τους, η κατηγοριοποίησή τους), η 
Ασφάλεια των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Οικονομικών Ηλεκτρονικών 
Συναλλαγών, το Ηλεκτρονικό Εμπόριο, η συμβολή της Τεχνητής Νοημοσύ-
νης. Στο Φροντιστηριακό/Εργαστηριακό Τμήμα του μαθήματος οι φοιτη-
τές/τριες θα μελετήσουν και θα αποκτήσουν πρακτική εμπειρία χρήσης στα 
παρακάτω: Τα Υπολογιστικά Φύλλα του Excel, το περιβάλλον Διαχείρισης 
Βάσεων Δεδομένων της Access, Λογισμικό Κατασκευής Ιστοσελίδων 

 
Τρόπος διδασκαλίας: Διαλέξεις, Εργαστήρια, Φροντιστήρια.    

 
Τρόποι αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών: Εξέταση γραπτή στο 

τέλος του εξαμήνου, εργαστήριο ή πρακτικές ασκήσεις.   
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Βιβλιογραφία:  
1. Α. Τσαδήρας, Εργαστηριακές Ασκήσεις Πληροφορικής για Οικονομο-
λόγους, εκδ. Μάρκου Ι.Γ. & Σια, Θεσσαλονίκη 2010. Κωδικός Βιβλίου 
στον ΕΥΔΟΞΟ:  68399643.  
2. K.C. Laudon, J.P. Laudon, Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης, εκδ. 
Κλειδάριθμος, Αθήνα 2014. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 
41962586.  
3. Α. Οικονομίδης, Β. Καρατζόγλου, Θ. Χατζιδάκη, Χρήση και Εφαρμο-
γές του Excell στην Οικονομία και τη Διοίκηση, εκδ. Κλειδάριθμος, Αθήνα 
2011. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 12558456.  
4. P. Wallace, Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης, εκδ. Κριτική, Αθήνα 
2014. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 32997790.  

 

Κωδικός μαθήματος: 12YΒ03 
Τίτλος μαθήματος: Στατιστική ΙΙ 
Διδακτικές μονάδες ECTS: 6 
Κατηγορία μαθήματος: Υποχρεωτικό 
Ώρες διδασκαλίας /εβδομάδα: Θεωρία : 4 
Διδάσκοντες: Ν. Ταμπάκης, Α. Μάττας 
Ιστοσελίδα μαθήματος : 
http://users.auth.gr/~cemman/teaching/Statistics II/default.html 
 
Στόχος μαθήματος: Η κατανόηση βασικών εννοιών και μεθόδων της 

στατιστικής συμπερασματολογίας. ΄Εμφαση δίνεται στην ανάπτυξη στατιστι-
κού τρόπου σκέψης και ικανοτήτων ανάλυσης ποσοτικών και ποιοτικών δε-
δομένων. 

 
Περιεχόμενο μαθήματος: Εκτίμηση σημείου και διαστήματα εμπιστοσύ-

νης για τη μέση τιμή, την διακύμανση και την αναλογία. Έλεγχος στατιστικών 
υποθέσεων για τη μέση τιμή, την αναλογία και τη διακύμανση. Έλεγχοι καλής 
προσαρμογής για μια μεταβλητή. Έλεγχοι συνάφειας με την κατανομή χ2, μέ-
τρηση της σχέσης ανάμεσα σε ποιοτικές μεταβλητές. Συντελεστές συσχέτισης 
του Pearson και του Spearman, έλεγχοι υποθέσεων για τη συσχέτιση σε έναν 
στατιστικό πληθυσμό. Απλή γραμμική παλινδρόμηση. 

 
Τρόπος διδασκαλίας: Διαλέξεις, φροντιστήρια    
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Τρόποι αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών: Εξέταση γραπτή στο 
τέλος του εξαμήνου, κατ’ οίκον εργασία .  

 
Βιβλιογραφία:  
1. Ν. Ταμπάκης, Ξ. Χάψα, Εφαρμοσμένη Στατιστική, εκδ. Μάρκου Ι. Γ. & 
Σία, Θεσσαλονίκη 2013. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 22768741 
2. Δ.Α. Ιωαννίδης, Στατιστική Μεθοδολογία, εκδ. Ζήτη, Θεσσαλονίκη 
2011.  Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 12550473.   
3. Χ. Ζαχαροπούλου, Στατιστική – Μέθοδοι και Εφαρμογές, τ. Β΄, εκδ. 
Σοφία, Θεσσαλονίκη 2010. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 28588678.   

 

Κωδικός μαθήματος: 12ΥΒ04 
Τίτλος μαθήματος: Μαθηματικά ΙΙ 
Διδακτικές μονάδες ECTS: 6 
Κατηγορία μαθήματος: Υποχρεωτικό 
Ώρες διδασκαλίας /εβδομάδα: Θεωρία : 4, Φροντιστήριο: 2 
Διδάσκοντες: Ι. Κυρίτσης, Α. Μάττας, Αικ. Μουζά 
Ιστοσελίδα μαθήματος : 
https://elearning.auth.gr/course/view.php?id=5376 
 
Στόχος μαθήματος: Η δυνατότητα χρησιμοποίησης μαθηματικών μεθό-

δων στην αντιμετώπιση οικονομικών προβλημάτων  
 

Περιεχόμενο μαθήματος:  
I. ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ 
Γραμμικά συστήματα.  
Επίλυση με μέθοδο Gauss και Gauss-Jordan. 
Ομογενή συστήματα. 
Διερεύνηση γραμμικών συστημάτων. 
Εφαρμογές στην επίλυση γραμμικών συστημάτων.  
Μήτρες.  
Πράξεις με μήτρες . 
Ανάστροφη και Αντίστροφη Μήτρας 
Ορίζουσες (επανάληψη-επέκταση) 
Αντίστροφη μήτρας (με ορίζουσες) 
Ο Διανυσματικός Χώρος Vn(R) 
Γραμμική εξάρτηση – ανεξαρτησία.  
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Βάση και διάσταση ενός διανυσματικού χώρου 
Η δομή του συνόλου λύσεων γραμμικού συστήματος 
Ιδιοτιμές, ιδιοδιανύσματα μήτρας. 

Οριστικότητα τετραγωνικών μορφών (έλεγχος με ιδιοτιμές) 
 
ΙΙ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 
Αόριστο ολοκλήρωμα 
Αόριστο ολοκλήρωμα (Οικονομικές εφαρμογές) 
Ορισμένο ολοκλήρωμα 
Ορισμένο ολοκλήρωμα (Οικονομικές εφαρμογές) 
Γενικευμένα ολοκληρώματα 
Οικονομικές εφαρμογές ολοκληρωμάτων (συνέχεια): 
Πλεόνασμα καταναλωτή, παραγωγού  

Συναρτήσεις κατανάλωσης, αποταμίευσης, εθνικού εισοδήματος. Κα-
μπύλη Lorentz 
Η έννοια της Διαφορικής Εξίσωσης. 
(Απλές οικονομικές εφαρμογές) 
Διαφ. εξισώσεις χωριζόμενων μεταβλητών 
Διαφορικές εξισώσεις ολικού διαφορικού. 
(Ακριβείς διαφορικές εξισώσεις) 
Γραμμικές διαφ. εξισώσεις πρώτης και δεύτερης τάξης με σταθερούς 
συντελεστές (ομογενείς) 
Η έννοια της Εξίσωσης Διαφορών. 

      (Απλές οικονομικές εφαρμογές)  
    Εξισώσεις Διαφορών πρώτης και δεύτερης τάξης με σταθερούς συντε- 
λεστές (ομογενείς) 

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

τέλος του εξαμήνου    
 
Βιβλιογραφία: 
1. M. Hoy κ.α., Μαθηματικά Οικονομικών Επιστημών, εκδ. Γ. Δαρδανός 
& ΣΙΑ, Αθήνα 2012. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 22767283.  
2. Μ. Λουκάκης, Πρόσκληση στα Μαθηματικά Οικονομικών και Διοικη-
τικών Επιστημών, τ. Β', εκδ. Σοφία, Θεσσαλονίκη 2014. Κωδικός Βιβλίου 
στον ΕΥΔΟΞΟ: 41962521.  
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Κωδικός μαθήματος: 12YB02 

Τίτλος μαθήματος: Χρηματοοικονομική Λογιστική Ι 

Διδακτικές μονάδες ECTS: 6 

Κατηγορία μαθήματος: Υποχρεωτικό 

Ώρες διδασκαλίας /εβδομάδα: Θεωρία : 4 

Διδάσκοντες: Χ. Σπαθής, Χρ. Γαβριήλογλου  
 
Στόχος μαθήματος: Εισαγωγικό μάθημα στις βασικές αρχές και λειτουρ-

γίες της λογιστικής. Αναλύονται οι έννοιες των βασικών χρηματοοικονομι-
κών καταστάσεων. Συγκεκριμένα εξετάζονται: Ο ισολογισμός, η γενική εκ-
μετάλλευση, τα αποτελέσματα χρήσης, ο πίνακας διάθεσης κερδών και τέλος 
αναπτύσσεται η λογιστική παρακολούθηση των μεταβολών της περιουσίας 
της επιχείρησης μέσα από τη λειτουργία των λογαριασμών. 

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

θεωρία και γενικά παραδεκτές αρχές της λογιστικής. – Λογιστικά συστήματα. 
– Ο προσδιορισμός και η εμφάνιση της οικονομικής κατάστασης περιουσίας 
της επιχείρησης. – Οι μεταβολές των στοιχείων της οικονομικής κατάστασης 
της επιχείρησης και η παρακολούθησή της. – Λογιστικά βιβλία και στοιχεία. 
– Έννοια και λειτουργικά των λογαριασμών του Ε.Γ.Λ.Σ. – Βασικές χρημα-
τοοικονομικές καταστάσεις: Ισολογισμός, γενική εκμετάλλευση, αποτελέ-
σματα χρήσης, πίνακας κερδών διάθεσης κερδών. – Ο ισολογισμός και οι αρ-
χές που διέπουν τη σύνταξη του ισολογισμού και των λοιπών βασικών χρη-
ματοοικονομικών καταστάσεων. –  Τίτλοι λογαριασμών του ισολογισμού και 
των λογαριασμών εσόδων και εξόδων. – Λογιστική παρακολούθηση των με-
ταβολών της περιουσίας της Επιχείρησης 

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

τέλος του εξαμήνου.  
 
 Βιβλιογραφία: 



ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 42

1. Α. Τσακλάγκανος, Χ. Σπαθής,  Χρηματοοικονομική Λογιστική σύμφωνα 
με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, εκδ. Αφοί Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 
2015. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 50662535.  
2. Α. Μπάλλας, Δ. Χέβας, Χρηματοοικονομική Λογιστική, εκδ. Ε.Σ. Μπέ-
νου, Αθήνα 2016. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 59394331.  
3. Β. Needles, P. Marian, Εισαγωγή στην Λογιστική, εκδ. Broken Hill, Α-
θήνα 2016. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 50662467.  
 

 
Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 

 

Κωδικός μαθήματος: 12ΥΓ02 
Τίτλος μαθήματος: Μικροικονομική ΙΙ 
Διδακτικές μονάδες ECTS: 5 
Κατηγορία μαθήματος: Υποχρεωτικό  
Ώρες διδασκαλίας /εβδομάδα: Θεωρία : 4  
Διδάσκοντες: Π. Φουσέκης, Ε. Δεσλή 
Ιστοσελίδα μαθήματος: 
https://elearning.auth.gr/course/view.php?id=5856 
 
Στόχος μαθήματος: Η ανάλυση της λειτουργίας των αγορών των αγαθών 

και των παραγωγικών συντελεστών.   
 

Περιεχόμενο μαθήματος: Θεωρία Καταναλωτή (Αποτελέσματα Υποκα-
τάστασης και Εισοδήματος). Συναρτήσεις Παραγωγής.  Η Επιχείρηση στον 
Τέλειο Ανταγωνισμό-Συναρτήσεις Προσφοράς- Συναρτήσεις Ζήτησης Παρα-
γωγικών Συντελεστών-Βραχυχρόνια και Μακροχρόνια Ισορροπία Κλάδου. 
Μονοπώλιο(Διάκριση Τιμών 1ου, 2ου  και 3ου Βαθμού). Μονοπωλιακός Αντα-
γωνισμός. Ολιγοπώλιο (Cournot, Bertrand, Stackelberg).   

 
Τρόπος διδασκαλίας: Διαλέξεις    

 
Τρόποι αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών: Εξέταση γραπτή στο 

τέλος του εξαμήνου .   
 
Βιβλιογραφία:  
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1. J.M. Perloff (επιμ. Δ. Παναγιώτου, Π. Φουσέκης), Μικροοικονομική, 
εκδ. Broken Hill, Αθήνα 2016. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 
59395315. 
 
1. D. Besanko, R. Braeutiqam, Μικροοικονομική, εκδ. Gutenberg, Αθήνα, 
2009. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 31792.  

 

Κωδικός μαθήματος: 12ΥΓ05 
Τίτλος μαθήματος: Οικονομική Ιστορία 
Διδακτικές μονάδες ECTS: 5  
Κατηγορία μαθήματος: Υποχρεωτικό 
Ώρες διδασκαλίας /εβδομάδα: Θεωρία : 4 ώρες  
Διδάσκουσα: Π. Τσαλίκη 
Ιστοσελίδα μαθήματος : 
http://web.auth.gr/econ/index.php?rm=1&mn=13&csid=03ΓΕ04 

 
Στόχος μαθήματος: Σκοπός του μαθήματος είναι η καλύτερη κατανό-

ηση της οικονομικής θεωρίας όταν αυτή εξετάζεται μέσα στο ιστορικό της 
πλαίσιο. Συγκεκριμένα, η κατανόηση των οικονομικών δομών και οικονο-
μικών συμπεριφορών των κοινωνιών της προ νεωτερικής και της νεωτερι-
κής Ευρώπης απαιτείται για να δεί κανείς τις συνθήκες μέσα στις οποίες 
αναπτυχθήκαν οι διάφορες οικονομικές θεωρίες. Επιπλέον η εξοικείωση 
με το γνωστικό αυτό αντικείμενο βοηθάει τους φοιτητές να σταθούν μελ-
λοντικά μέσα στο σύγχρονο κόσμο ως καλλιεργημένοι πολίτες και επαγ-
γελματίες. 

 
Περιεχόμενο μαθήματος: Στην εισαγωγική ενότητα εξετάζεται η συ-

γκρότηση της οικονομικής ιστορίας ως αυτόνομου κλάδου της οικονομικής 
επιστήμης, η σκοπιμότητά της και οι ιστορικές σχολές, με έμφαση στη σχολή 
των Annales. Ακολούθως εξετάζονται οι προκαπιταλιστικοί κοινωνικοί σχη-
ματισμοί και η διεθνής συζήτηση για τη μετάβαση από τη φεουδαρχία στον 
καπιταλισμό. Ο εμποροκρατικός καπιταλισμός με την αποικιοκρατία, την α-
νακάλυψη της Αμερικής, τις απαρχές των περιφράξεων και την διείσδυση του 
καπιταλισμού στην αγγλική γεωργία αποτελούν την θεματολογία της επόμε-
νης ενότητας. Στη συνέχεια οι παραδόσεις επικεντρώνονται στη διαμορφω-
τική περίοδο της βιομηχανικής επανάστασης και κλείνουν με την οικονομία 
και κοινωνία του 20ου αιώνα όπου αναλύονται η γέννηση του μονοπωλιακού 
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καπιταλισμού στις ΗΠΑ και η οικονομική κρίση του 1929 με τις διάφορες 
θεωρητικές ερμηνείες της. 

 
Τρόπος διδασκαλίας: Διαλέξεις, οι παραδόσεις του μαθήματος γίνονται 

με τις τεχνικές της ενεργής και συνεργατικής μάθησης που δίνει ευκαιρίες 
στους φοιτητές για ουσιαστική συζήτηση και βαθιά σκέψη πάνω στην ύλη της 
Οικονομικής Ιστορίας.  
 

Τρόποι αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών: Εξέταση γραπτή στο 
τέλος του εξαμήνου, πρόοδος (ενδιάμεση εξέταση), κατ’ οίκον εργασία, προ-
φορική παρουσίαση εργασίας (επιλεκτικά).  

 
Βιβλιογραφία:  
1. Λ. Τσουλφίδης, Οικονομική Ιστορία της Ελλάδας, εκδ. Παν. Μακε-

δονίας, Αθήνα 2015. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 50658647. 
2. M. Mazower, Η Ελλάδα και η Οικονομική Κρίση του Μεσοπολέ-

μου, εκδ. ΜΙΕΤ, Αθήνα 2002. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 
68377026. 

 

Κωδικός μαθήματος: 12YΓ06 
Τίτλος μαθήματος: Οικονομική Ανάπτυξη  
Διδακτικές μονάδες ECTS: 5 
Κατηγορία μαθήματος: Υποχρεωτικό 
Ώρες διδασκαλίας /εβδομάδα: Θεωρία : 4  
Διδάσκοντες: Στ. Κωστοπούλου, Π. Τσαλίκη 
  
 
Στόχος μαθήματος: Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοι-

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

 
Περιεχόμενο:     

 Έννοια, περιεχόμενο, σκοπός και μέτρηση της ανάπτυξης.  
 Το αναπτυξιακό χάσμα και η μέτρηση της φτώχειας.  
 Διάκριση των χωρών σε αναπτυγμένες και λιγότερο αναπτυγμένες.  
 Τα χαρακτηριστικά της υπανάπτυξης και των διαρθρωτικών αλλαγών.  
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 Παράγοντες που συμβάλλουν στην αναπτυξιακή διαδικασία.  
o Γη και αγροτικός τομέας.  
o Κεφάλαιο και τεχνολογική πρόοδος.  
o Ανθρώπινοι πόροι.  

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

 
Τρόπος διδασκαλίας: Παραδόσεις – Συζητήσεις, Παρουσιάσεις Power-

Point, Μελέτη περιπτώσεων.  
 

Τρόποι αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών: Εξέταση γραπτή στο 
τέλος του εξαμήνου, Εργασία ομαδική + Προφορική παρουσίαση, Εργασία 
ατομική + Προφορική παρουσίαση.  

 
Βιβλιογραφία:  
1. M.P. Todaro, St. C. Smith, Οικονομική της Ανάπτυξης, εκδ. Τζιόλα, 
Αθήνα 2014. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 33155988.  
2. A.P. Thirwall, Μεγέθυνση και Ανάπτυξη, εκδ. Παπαζήση, Aθήνα 2013. 
Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 68389430.  
 

 

Κωδικός μαθήματος: 12ΥΓ03 
Τίτλος μαθήματος:  Διεθνής Οικονομική Ι 
Διδακτικές μονάδες ECTS: 5 
Κατηγορία μαθήματος: Υποχρεωτικό 
Ώρες διδασκαλίας /εβδομάδα: Θεωρία : 4 
Διδάσκων: Γρ. Ζαρωτιάδης  
Ιστοσελίδα μαθήματος:  
https://elearning.auth.gr/course/view.php?id=8296 

 
Στόχος μαθήματος: Επιδιώκεται η κατανόηση των υποδειγμάτων της 

Θεωρίας του Διεθνούς Εμπορίου. Οι φοιτητής γνωρίζει τον τρόπο λειτουργίας 
της διεθνούς αγοράς της αγοράς της ΕΕ. Το μάθημα προσφέρει γνώσεις και 
πρακτικές χρήσιμες στα άτομα που πρόκειται να απασχοληθούν σε εταιρίες 
με εξαγωγική ή εισαγωγική δραστηριότητα ή πρόκειται να ασχοληθούν τα 
ίδια με το εμπόριο. Είναι ως μάθημα επιλογής στους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ 
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Περιεχόμενο μαθήματος: Κλασσικοί οικονομολόγοι και Διεθνές εμπόριο 
– Βάσεις δεδομένων του Διεθνούς Εμπορίου. Βάση δεδομένων Comtrade του 
ΟΗΕ - Απόλυτο και Συγκριτικό πλεονέκτημα κόστους – Πλήρης εξειδίκευση, 
Μερική Εξειδίκευση στο διεθνές εμπόριο - Όροι εμπορίου  -  Το θεώρημα του 
Χέκσερ και Όλιν – Εξισωτικές επιδράσεις του εμπορίου στις τιμές και τις α-
μοιβές των συντελεστών της παραγωγής - Το παράδοξο του Λεόντιεφ – Ε-
μπόριο και τεχνολογία –  Τεχνολογικό κενό του Πόσνερ – Ο κύκλος ζωής του 
προϊόντος του Βέρνον – Διεθνές εμπόριο και ζήτηση. Η άποψη του Λίντερ - 
Νέες θεωρίες του Διεθνούς Εμπορίου. Ενδοκλαδικό Εμπόριο - GATT Δασμοί 
και προστασία -  Επιδράσεις του δασμού εισαγωγής και μέτρα μη δασμολο-
γικής προστασίας – Ξένες Άμεσες Επενδύσεις – Πετρελαϊκές κρίσεις – Ασια-
τικές Τίγρεις. 

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

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

Βιβλιογραφία:  

1. Δ. Μάρδας, Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις, εκδ. Μάρκου Ι. Γ. & ΣΙΑ, 
Θεσσαλονίκη 2006. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 1751. 
2. Salvatore Dominick, Διεθνής Οικονομική,΄ εκδ. Τζιόλα, Θεσσαλονίκη 
2017. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 59383046. 

 

Κωδικός μαθήματος: 12ΥΓ01 
Τίτλος μαθήματος: Οικονομική των Επιχειρήσεων  
Διδακτικές μονάδες ECTS: 5 
Κατηγορία μαθήματος: Υποχρεωτικό 
Ώρες διδασκαλίας /εβδομάδα: Θεωρία : 4 
Διδάσκων:  Χρ. Γαβριήλογλου  
 
Στόχος μαθήματος: Η εισαγωγή στην οικονομική θεωρία και τα ποσο-

τικά εργαλεία που είναι απαραίτητα για κάθε στέλεχος σύγχρονης επιχείρη-
σης. To μέρος Α έχει σκοπό να εισάγει τους φοιτητές στην λειτουργία της 
επιχείρησης και την ανάλυση νεκρού σημείου. Το μέρος Β εισάγει στην χρη-
ματοδότηση των επιχειρήσεων. 
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Περιεχόμενο μαθήματος: Μέρος Α: Έννοια της επιχείρησης, είδη και ορ-

γάνωση επιχειρήσεων, κέρδος (λογιστικό και οικονομικό), Ισολογισμός, α-
ριθμοδείκτες, αποδοτικότητα, ανάλυση νεκρού σημείου, σχέση όγκου-κό-
στους παραγωγής και κέρδους, γραφική παράσταση νεκρού σημείου, περιθώ-
ριο συνεισφοράς, νεκρό σημείο λιανικής επιχείρησης, αριθμοδείκτες και χρη-
ματοοικονομικές καταστάσεις, αριθμοδείκτες ρευστότητας, δραστηριότητας. 
Μέρος Β: Χρονική αξία χρήματος. Χρηματοδότηση με δανεισμό. Χρηματο-
δότηση επιχείρησης με έκδοση ομολογιακού δανείου. Χρηματοδότηση με έκ-
δοση μετοχών. Απόδοση ιδίων κεφαλαίων. Χρηματοοικονομική Μόχλευση. 
Επενδυτικός κίνδυνος. Κίνδυνος επιτοκίου. Αντιστάθμιση κινδύνων. 

Τρόπος διδασκαλίας: Διαλέξεις, Φροντιστήρια.  

Τρόποι αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών: Εξέταση γραπτή στο 
τέλος του εξαμήνου. 

    
Βιβλιογραφία:  
1. Β. Πολυμένης, Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική Ανάλυση, εκδ. Ε. Πα-
ναγιωτίδης, Αθήνα 2016. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 77117455. 
2. Α. Τσακλάγκανος, Εισαγωγή στην Οικονομική των Επιχειρήσεων, εκδ. 
Αφοί Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 2015. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 
50662533.  

 

Κωδικός μαθήματος: 12ΥΓ04 
Τίτλος μαθήματος: Χρηματοοικονομική Λογιστική ΙΙ 
Διδακτικές μονάδες ECTS: 5 
Κατηγορία μαθήματος: Υποχρεωτικό 
Ώρες διδασκαλίας /εβδομάδα: Θεωρία : 4 
Διδάσκοντες: Χ. Σπαθής, Μ. Τσιπουρίδου, Χρ. Γαβριήλογλου  
 
Στόχος μαθήματος: Ο στόχος του μαθήματος είναι να συμπληρώσει ότι 

δεν έχει διδαχτεί στην Χρηματοοικονομική Λογιστική Ι, δεδομένου ότι η ύλη 
που περιλαμβάνει το παραπάνω μάθημα δεν μπορεί να καλυφθεί σε ένα εξά-
μηνο. Έτσι η επιδίωξη του μαθήματος είναι η λεπτομερής παρουσίαση άλλων 
θεμάτων που άπτονται της λογιστικής. 
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Περιεχόμενο μαθήματος: Λογιστική πολλών κλάδων εκμετάλλευσης. 
Λογιστική υποκαταστημάτων. Λογιστική ξένου νομίσματος. Λογιστική 
Leasing. Ισολογισμός. Γενική εκμετάλλευση. Πρακτικές εφαρμογές στα πα-
ραπάνω.  

 
Τρόπος διδασκαλίας: Διαλέξεις, πλήρης πρακτική εφαρμογή όλων των 

διδασκόμενων περιπτώσεων.    
 
Τρόποι αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών: Εξέταση γραπτή στο 

τέλος του εξαμήνου.   
 
Βιβλιογραφία:  
1. W. Harrison, C. Horngren, W. Thomas, Χρηματοοικονομική Λογιστική, 
εκδ. Broken Hill, Αθήνα 2015, Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 
41959837.  
2. Δ. Γκίκας, Α. Παπαδάκη, Γ. Σιουγλέ, Ε. Δεμοιράκος, Χ. Τζόβας, Χρη-
ματοοικονομική Λογιστική, εκδ. Ε.Σ.  Μπένου, Αθήνα 2016. Κωδικός Βι-
βλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 59383959.  

 
Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 

 

Κωδικός μαθήματος: 12ΥΔ01 
Τίτλος μαθήματος: Οικονομετρία  
Διδακτικές μονάδες ECTS: 5,5 
Κατηγορία μαθήματος: Υποχρεωτικό 
Ώρες διδασκαλίας /εβδομάδα: Θεωρία : 4, Εργαστήριο: 2 
Διδάσκοντες: Κ. Κατρακυλίδης, Ν. Θωμαϊδης 
Ιστοσελίδα μαθήματος:  
https://elearning.auth.gr/course/view.php?id=5383 
 
Στόχος μαθήματος: Ο βασικός στόχος του μαθήματος είναι η πλήρης κα-

τανόηση των δυνατοτήτων ενός οικονομετρικού υποδείγματος, για την ερμη-
νεία των διαφόρων οικονομικών φαινομένων. Με τους αναφερόμενους ελέγ-
χους, καθίσταται εφικτή η σωστή εξειδίκευση του πλέον κατάλληλου υπο-
δείγματος για την κάθε θεωρούμενη περίπτωση. 
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Περιεχόμενο μαθήματος:  

Εισαγωγικές έννοιες (ορισμός, σκοπός και στόχοι της οικονομετρίας, βα-
σικά στάδια της οικονομετρικής ανάλυσης, διάκριση των οικονομετρικών 
υποδειγμάτων) 

Το διμεταβλητό γραμμικό υπόδειγμα (βασικές υποθέσεις, η γραμμή πα-
λινδρόμησης, η απλή μορφή της μεθόδου ελαχίστων τετραγώνων (OLS), 
χαρακτηριστικά της γραμμής παλινδρόμησης στο δείγμα, ελαστικότητα 
και αλλαγή στις μονάδες μέτρησης των μεταβλητών) 

Το πολυμεταβλητό γραμμικό υπόδειγμα (βασικές υποθέσεις, εκτιμητές 
και ιδιότητες των εκτιμητών που μας δίνει η μέθοδος OLS, η εκτίμηση 
της σταθερής διακύμανσης των ομοσκεδαστικών διαταρακτικών όρων, 
στατιστικά χαρακτηριστικά της εξαρτημένης μεταβλητής και των διαφό-
ρων εκτιμητών, εκτίμηση της μέσης ελαστικότητας στο πολυμεταβλητό 
υπόδειγμα)  

Ο συντελεστής προσδιορισμού και ο διορθωμένος συντελεστής προσδιο-
ρισμού. Πηγές μεταβλητικότητας στη γραμμική παλινδρόμηση 

Έλεγχοι υποθέσεων με τη στατιστική t και F (η γενική περίπτωση, έλεγχοι 
σημαντικότητας ενός συντελεστή, όλων ταυτόχρονα των συντελεστών 
και μιας ομάδας αυτών) 

Απλές προβλέψεις 

Έλεγχος γραμμικών περιορισμών (η περίπτωση ενός γραμμικού περιορι-
σμού)  

Έλεγχος της ευστάθειας των συντελεστών ενός υποδείγματος (ο έλεγχος 
του Chow) 

Ειδικής μορφής ερμηνευτικές μεταβλητές (μεταβλητές χρονικής τάσης, 
ψευδομεταβλητές – διαπίστωση της μεταβολής της συνάρτησης με τη 
χρήση ψευδομεταβλητών) 

Πολυσυγγραμμικότητα (πλήρης και μερική πολυσυγγραμμικότητα, συνέ-
πειες από την  αγνόηση της πολυσυγγραμμικότητας, κριτήρια για τη δια-
πίστωσή της, τρόποι αντιμετώπισης της πολυσυγγραμμικότητας) 

Ετεροσκεδαστικότητα (βασικοί λόγοι που μπορούν να προκαλέσουν την 
ετεροσκεδαστικότητα, συνέπειες από την αγνόηση της ετεροσκεδαστικό-
τητας, έλεγχοι για τη διαπίστωσή της, τρόποι αντιμετώπισης της ετερο-
σκεδαστικότητας) 
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Αυτοσυσχέτιση (βασικοί λόγοι που μπορούν να προκαλέσουν την αυτο-
συσχέτιση, συνέπειες από την αγνόηση της αυτοσυσχέτισης, αυτοσυσχέ-
τιση πρώτου και ανώτερου βαθμού, έλεγχοι διαπίστωσης της αυτοσυσχέ-
τισης πρώτου βαθμού-το κριτήριο των Durbin-Watson στην απλή και α-
ναθεωρημένη μορφή του, έλεγχοι διαπίστωσης της αυτοσυσχέτισης ο-
ποιασδήποτε τάξης, εκτίμηση του υποδείγματος όταν υπάρχει αυτοσυ-
σχέτιση) 

 
Τρόπος διδασκαλίας: Διαλέξεις, εργαστήρια    
 
Τρόποι αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών: Εξέταση γραπτή στο 

τέλος του εξαμήνου, κατ’ οίκον εργασία, εργαστήριο ή πρακτικές ασκήσεις.  
 
Βιβλιογραφία:  
1. Κ. Κατρακυλίδης, Γ. Κοντέος, Ν. Σαριαννίδης, Εισαγωγή στη Σύγχρονη 
Οικονομετρία, εκδ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σ.Ι.Κ.Ε., Θεσσαλονίκη 2016. Κωδι-
κός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 59395895. 
2. Κ. Κατρακυλίδης, Ν. Ταμπάκης, Εισαγωγή στην Οικονομετρία - Ασκή-
σεις, εκδ. Μάρκου Ι. & Υιός,, Θεσσαλονίκη 2011. Κωδικός Βιβλίου στον 
ΕΥΔΟΞΟ: 8016.  

 

Κωδικός μαθήματος: 12ΥΔ02  
Τίτλος μαθήματος: Μακροοικονομική ΙΙ  
Διδακτικές μονάδες ECTS: 5,5 
Κατηγορία μαθήματος: Υποχρεωτικό 
Ώρες διδασκαλίας /εβδομάδα: Θεωρία : 4, Φροντιστήρια: 2 
Διδάσκοντες: Μ. Σιδηρόπουλος, Α. Μουζά 
 
Στόχος μαθήματος: Ο στόχος του μαθήματος αυτού είναι να κατανοή-

σουν οι φοιτητές την βραχυπρόθεσμη και μεσοπρόθεσμη λειτουργία μιας οι-
κονομίας με την χρήση μακροοικονομικών υποδειγμάτων τόσο κλειστής όσο 
και ανοικτής οικονομίας, καθως επίσης και την εξαγωγή προτάσεων μακρο-
οικονομικής πολιτικής.   

 
Περιεχόμενο: Οι παραδόσεις του μαθήματος περιέχουν τρία μέρη. Στο 

πρώτο μέρος παρουσιάζονται το υπόδειγμα IS-LM τόσο σε κλειστή όσο και 
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σε ανοικτή οικονομία. Στο δεύτερο μέρος γίνεται η ανάλυση της αγοράς ερ-
γασίας για να καθορίσει τόσο την «πλήρη απασχόληση» στο πλαίσιο της κλα-
σικής θεωρίας, όσο και την «υπο-απασχόληση» στο πλαίσιο της κεϋνσιανής 
μακροοικονομικής ισορροπίας στη βάση του υποδείγματος συνολικής ζήτη-
σης – συνολικής προσφοράς (AD–AS). Στο τρίτο μέρος παρουσιάζεται η α-
ποτελεσματικότητα της μακροοικονομικής πολιτικής, ο πληθωρισμός και η  
ανεργία (καμπύλη Phillips).  Τέλος εξετάζεται ο ρόλος των προσδοκιών (α-
ναπροσαρμοζόμενων και ορθολογικών) στην αποτελεσματικότητα της μα-
κροοικονομικής πολιτικής. Στο πλαίσιο αυτό, θα μελετηθεί: η σχέση πληθω-
ρισμού- ανεργίας, η σχέση μεταξύ πληθωρισμού, δραστηριότητας και της 
προσφοράς χρήματος, οι προσδοκίες, οι χρηματοπιστωτικές αγορές και τις 
συναλλαγματικές ισοτιμίες, καθώς και το ζήτημα της αποτελεσματικότητας 
της νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής.  

 
Τρόπος διδασκαλίας: Διαλέξεις.    

 
Τρόποι αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών: Μία πρόοδος, μια 

γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου και εργασία (προαιρετικά).    
 
Βιβλιογραφία: 
1. Μ. Σιδηρόπουλος, Μακροοικονομική Θεωρία και Πολιτική, εκδ. Μάρ-
κου Ι. Γ. & Σία, Θεσσαλονίκη 2016.  Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 
50660437. 
2. Δ. Χατζηνικολάου,  Εισαγωγή στη Μακροοικονομική, εκδ. Κιόρογλου 
Λαμπρινή, Ιωάννινα 2011. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 12797143. 

 

Κωδικός μαθήματος: 12ΥΔ04 
Τίτλος μαθήματος: Πολιτική Οικονομία 
Διδακτικές μονάδες ECTS: 5,5 
Κατηγορία μαθήματος: Υποχρεωτικό 
Ώρες διδασκαλίας /εβδομάδα: Θεωρία : 4 
Διδάσκουσα: Π. Τσαλίκη 

Στόχος μαθήματος: Στόχος του μαθήματος είναι να εκθέσει τους 
φοιτητές σε εναλλακτικές οικονομικές θεωρίες-προσεγγίσεις (όπως αυτή των 
κλασικών οικονομολόγων, Marx, Keynes και Sraffa) οι οποίες διαπραγματεύ-
ονται οικονομικά προβλήματα συνυφασμένα με τη λειτουργία του σύγχρονου 



ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 52

τρόπου παραγωγής  με τελείως διαφορετικό τρόπο από αυτόν που οι φοιτητές 
είναι εκτεθειμένοι στη διάρκεια των προπτυχιακών τους σπουδών.   
 

Περιεχόμενο:  
Ενότητα 1:  Θεωρίες Αξίας (Η εργασιακή θεωρία της αξίας , Παραγωγική και 
μη παραγωγική εργασία , Σχήματα αναπαραγωγής) 
Ενότητα 2:  Θεωρία Ανταγωνισμού (H έννοια του ελεύθερου ανταγωνισμού, 
ενδοκλαδικός και διακλαδικός ανταγωνισμός, η έννοια του ρυθμιστικού κε-
φαλαίου, η σύγκριση του ελεύθερου ανταγωνισμού με τον τέλειο και ατελή 
ανταγωνισμό, η κριτική του Sraffa) 
Ενότητα 3:  Πολιτική Οικονομία της Ανάπτυξης (Θεωρίες και υποδείγματα 
οικονομικής Ανάπτυξης, η πολιτική οικονομία των θεσμών).  
Ενότητα 4: Οικονομικές Διακυμάνσεις και Κρίσεις (Μακρά κύματα και η ερ-
μηνεία τους, ο νόμος της πτωτικής τάσης του ποσοστού κέρδους. 
Ενότητα 5:  Θέματα Οικονομικής Θεωρίας και Πολιτικής (Διεθνείς οικονομι-
κές σχέσεις, Οικονομικά της σύγκλισης, κ.ά.). 

 
Τρόπος διδασκαλίας: Διαλέξεις     

 
Τρόποι αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών: Εξέταση γραπτή στο 

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

 
Βιβλιογραφία:  
1. Λ. Τσουλφίδης Π. Τσαλίκη, , Δοκίμια της Πολιτικής Οικονομίας, εκδ. 
Τζιόλα, Θεσσαλονίκη 2014. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 
41960044. 
2. Α. Μανιάτης, Π. Τσαλίκη, Λ. Τσουλφίδης, Ζητήματα Πολιτικής Οικο-
νομίας, Η περίπτωση της Ελλάδας, εκδ. Ιδρυμα Σ. Καράγιωργα, Αθήνα 
1999. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 75710.  

 

Κωδικός μαθήματος: 12ΥΔ03 
Τίτλος μαθήματος: Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ 
Διδακτικές μονάδες ECTS: 5,5 
Κατηγορία μαθήματος: Υποχρεωτικό 
Ώρες διδασκαλίας /εβδομάδα: Θεωρία : 4  

Διδάσκουσα: Χρ. Μπουτσούκη   
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Ιστοσελίδα μαθήματος : 
https://elearning.auth.gr/course/view.php?id=3870 
 
Στόχος μαθήματος: Ο αντικειμενικός στόχος του μαθήματος Εισαγωγή 

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

 
Περιεχόμενο: Στα πλαίσια του μαθήματος Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ ε-

ξετάζονται οι βασικές αρχές και η φιλοσοφία του μάρκετινγκ, η αγορά και το 
περιβάλλον της, ο καταναλωτισμός, η αγοραστική συμπεριφορά, και η τμη-
ματοποίηση της αγοράς. Επίσης, εξετάζεται λεπτομερειακά το μίγμα μάρκε-
τινγκ της επιχείρησης που αποτελείται από το προϊόν (σηματοποίηση και συ-
σκευασία), την τιμολόγηση, την προώθηση και τα κανάλια διανομής. Επίσης, 
επιχειρείται η ανάλυση της έννοιας και εφαρμογής του μάρκετινγκ σε μη-κερ-
δοσκοπικούς οργανισμούς και προσεγγίζονται οι ηθικοί προβληματισμοί 
στην εφαρμογή του μάρκετινγκ. 
 

Τρόπος διδασκαλίας : Διαλέξεις, φροντιστήρια, χρήση μελετών περιπτώ-
σεων, ακαδημαϊκής επιστημονικής αρθρογραφίας και άρθρων του ημερήσιου 
τύπου. Επίσης, στα πλαίσια των διαλέξεων πραγματοποιούνται παρουσιάσεις 
μέσα στην τάξη και ασκήσεις ανάπτυξης επιχειρηματολογίας (role playing). 

 
Τρόποι αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών: Εξέταση γραπτή στο 

τέλος του εξαμήνου, κατ’ οίκον εργασία, προφορική παρουσίαση εργασίας. 
 
Βιβλιογραφία:  
1. Α. Παντουβάκης, Γ. Σιώμκος, Ε. Χρήστου, Μάρκετινγκ, εκδ. Λιβάνη, 
Αθήνα 2015. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 50659640.  
2. Armstrong G., Kotler P., Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ, εκδ. Επίκεντρο, 
Θεσσαλονίκη 2009. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 14952. 

 

Κωδικός μαθήματος: 12ΥΔ05 
Τίτλος μαθήματος: Διοίκηση Επιχειρησιακών Λειτουργιών 
Διδακτικές μονάδες ECTS: 5,5 
Κατηγορία μαθήματος: Υποχρεωτικό 
Ώρες διδασκαλίας /εβδομάδα: Θεωρία : 4  
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Διδάσκων: Αλ. Διαμαντίδης  
 
Στόχος μαθήματος: Είναι η εισαγωγή στη διοίκηση των επιχειρησιακών 

λειτουργιών. Εξετάζονται ζητήματα όπως, η παρουσίαση σύγχρονων προσεγ-
γίσεων σε θέματα όπως η διοίκηση της εφοδιαστικής αλυσίδας, στρατηγική 
και βιωσιμότητα, σχεδιασμός και η επιλογή του προϊόντος και των υπηρε-
σιών, της δυναμικότητας και της θέσης εγκατάστασης ενός παραγωγικού συ-
στήματος και γίνεται αναφορά γενικά σε ζητήματα που συνεπάγονται τη δέ-
σμευση σημαντικών πόρων και επηρεάζουν μακροπρόθεσμα την απόδοση και 
την αποτελεσματικότητα της λειτουργίας της παραγωγής. Επίσης γίνεται α-
ναφορά σε συστήματα παραγωγής προϊόντων και παροχής υπηρεσιών, σε 
διεργασίες εφοδιαστικής αλυσίδας, στον προγραμματισμό προμηθειών και 
ζήτησης και στον χρονικό προγραμματισμό. 
 

Περιεχόμενο μαθήματος: Στρατηγική και Βιωσιμότητα: Διοίκηση 
Λειτουργιών και Εφοδιαστικής Αλυσίδας, Στρατηγική και Βιωσιμότητα, Σχε-
διασμός προϊόντων και υπηρεσιών. Παραγωγή Προϊόντων, Παροχή Υπη-
ρεσιών και Διεργασίες Υπηρεσιών Υγείας: Στρατηγική Διαχείρισης Δυνα-
μικότητας, Ανάλυση Διεργασιών, Διεργασίες Παραγωγής και Παροχής Υπη-
ρεσιών, Διεργασίες Υπηρεσιών Υγείας, Η Μεθοδολογία six sigma στη Βελ-
τίωση της Ποιότητας, Διοίκηση Έργων. Διεργασίες Εφοδιαστικής Αλυσί-
δας: Διεθνής Εφοδιασμός και Προμήθειες, Τόπος εγκατάστασης, Logistics 
και Διανομή, Λιτές και Βιώσιμες Εφοδιαστικές Αλυσίδες. Προγραμματι-
σμός Προμηθειών και Ζήτησης: Συστήματα Προγραμματισμού Επιχειρη-
σιακών Πόρων, Πρόβλεψη και Διαχείριση της Ζήτησης, Προγραμματισμός 
Πωλήσεων και Λειτουργιών, Έλεγχος Αποθεμάτων, Προγραμματισμός Απαι-
τήσεων Υλικών. Συστήματα Just-in- Time (JIT), Ανταγωνισμός με βάση τον 
χρόνο, Σύγχρονες τεχνολογίες στη διοίκηση παραγωγής και υπηρεσιών. Με-
λέτη πραγματικών περιπτώσεων (Case Studies). Χρονικός Προγραμματι-
σμός και Διοίκηση Περιορισμών. 

 
Τρόπος διδασκαλίας: Διαλέξεις    

Τρόποι αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών: Εξέταση γραπτή στο 
τέλος του εξαμήνου.    

Βιβλιογραφία:  
1. Χ. Παπαδόπουλος, Διοίκηση Επιχειρησιακών Λειτουργιών – Ποσοτική 
και Υπολογιστική Προσέγγιση, εκδ. Σοφία, Αθήνα 2015.  Κωδικός Βιβλιου 
στον ΕΥΔΟΞΟ: 50659273.  
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4. ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ (Ε΄-ΣΤ΄-Ζ΄-Η΄ ΕΞΑΜΗΝΑ) 

4.1. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

 
Ε΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 

 

Κωδικός μαθήματος: 12YE01 
Τίτλος μαθήματος: Ανάλυση Χρονοσειρών 
Διδακτικές μονάδες ECTS: 6 
Κατηγορία μαθήματος: Υποχρεωτικό 
Ώρες διδασκαλίας /εβδομάδα: Θεωρία : 4, Εργαστήριο: 4 
Διδάσκοντες: Κ. Κατρακυλίδης, Ν. Θωμαϊδης 
Ιστοσελίδα μαθήματος:  
https://elearning.auth.gr/course/view.php?id=5384 
 
Στόχος μαθήματος: Ο κύριος στόχος του μαθήματος επικεντρώνεται 

στην κατανόηση και αντιμετώπιση των προβλημάτων που δημιουργούνται 
στις συνήθεις περιπτώσεις με πραγματικά δεδομένα. Παράλληλα επιχειρείται 
η εξοικείωση με τα υποδείγματα αλληλεξαρτημένων εξισώσεων και η επισή-
μανση της χρησιμότητάς τους στην κατάρτιση υποδειγμάτων σε μάκρο επί-
πεδο. Τέλος δημιουργούνται οι προϋποθέσεις, για την κατανόηση ειδικών ε-
λέγχων και τη δημιουργία ειδικής μορφής υποδειγμάτων διόρθωσης λαθών. 

 
Περιεχόμενο μαθήματος:  
Εξειδικευμένα κριτήρια και έλεγχοι 

 Κριτήρια για τον έλεγχο γραμμικών περιορισμών και τον έλεγχο 
της στατιστικής σημαντικότητας των συντελεστών (LR, Wald, 
LM) 

 Κριτήρια για τον έλεγχο της ευστάθειας των συντελεστών ενός 
υποδείγματος (CUSUM, CUSUMSQ) 

 Έλεγχοι σφαλμάτων εξειδίκευσης (ο έλεγχος RESET του Ram-
sey, έλεγχος γραμμικότητας)  

 Κριτήρια επιλογής ενός υποδείγματος (Akaike, Amemiya, 
Schwarz) 

 Άλλα κριτήρια (Jarque-Bera) 
Επιδράσεις ARCH 
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Εναλλακτικές μέθοδοι εκτίμησης (η μέθοδος μέγιστης πιθανότητας ή πι-
θανοφάνειας (ML), η γενικευμένη μέθοδος ελαχίστων τετραγώνων 
(GLS), η μέθοδος ελαχίστων τετραγώνων με περιορισμούς (RLS)) 
Μη γραμμικά υποδείγματα (συνάρτηση παραγωγής Cobb-Douglas) 
Η μέθοδος των βοηθητικών μεταβλητών 
Υποδείγματα κατανεμημένων χρονικών υστερήσεων 
Υποδείγματα φαινομενικά μη συνδεόμενων παλινδρομήσεων - Η μέθο-
δος εκτίμησης SUR  
Συστήματα αλληλεξαρτημένων στοχαστικών εξισώσεων (η έννοια της 
αλληλεξάρτησης, διαρθρωτική και ανηγμένη μορφή, ταυτοποίηση συ-
στημάτων, μέθοδος ελαχίστων τετραγώνων σε δυο, δυναμικά συστήματα 
1ου βαθμού, κ.λπ.) 
Θέματα από την ανάλυση χρονολογικών σειρών (πλασματική παλινδρό-
μηση, ολοκληρωμένες σειρές, έλεγχοι στασιμότητας, συνολοκλήρωση, έ-
λεγχοι συνολοκλήρωσης, υποδείγματα διόρθωσης λαθών, αιτιότητα κατά 
Granger, υποδείγματα VAR και ECVAR) 
 
Τρόπος διδασκαλίας:Διαλέξεις, εργαστήρια.    

 
Τρόποι αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών: Εξέταση γραπτή στο 

τέλος του εξαμήνου, κατ’ οίκον εργασία, εργαστήριο ή πρακτικές ασκήσεις.  
 
Βιβλιογραφία:  
1. Α. Κάτος, Οικονομετρία, Θεωρία και Εφαρμογές, εκδ. Μάρκου Ι. Γ. & 
Σία, Θεσσαλονίκη 2004. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 1743. 
2. Κ. Κατρακυλίδης, Ν. Ταμπάκης, Εισαγωγή στην Οικονομετρία - Ασκή-
σεις, εκδ. Μάρκου Ι. Γ. & Σία, Θεσσαλονίκη 2011. Κωδικός Βιβλίου στον 
ΕΥΔΟΞΟ: 8016. 

 

Κωδικός μαθήματος: 12YE02 
Τίτλος μαθήματος: Δημόσια Οικονομική Ι 
Διδακτικές μονάδες ECTS: 6 
Κατηγορία μαθήματος: Υποχρεωτικό 
Ώρες διδασκαλίας /εβδομάδα: Θεωρία : 4 
Διδάσκουσα: Παλαιολόγου Σουζάνα - Μαρία 
Ιστοσελίδα μαθήματος:  

https://elearning.auth.gr/course/view.php?id=6475 
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Στόχος μαθήματος: Στο μάθημα αυτό εξετάζονται οι αποτυχίες του συστή-
ματος της αγοράς και η αναγκαιότητα παρέμβασης του κράτους στο οικονο-
μικό σύστημα. Αναλύονται τα δημόσια αγαθά, τα τοπικά δημόσια αγαθά και 
τα παγκόσμια δημόσια αγαθά. Εξετάζονται - οι εξωτερικές οικονομίες - οι 
θεωρίες δημοσιονομικών επιλογών και - οι θεωρίες πολιτικής δημοσίων δα-
πανών.  
 
Περιεχόμενο μαθήματος: Ο ρόλος και τα μέσα παρέμβασης των δημοσίων 
φορέων - Διακρίσεις των δημοσίων αγαθών - Κρατικός προϋπολογισμός – 
Δημόσιες δαπάνες - Δημόσια επιλογή και διαδικασίες ψηφοφορίας. Εξωτερι-
κές οικονομίες.  

 
Τρόπος διδασκαλίας: Διαλέξεις.    
 
Τρόποι αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών: Γραπτή Εξέταση στο τέ-
λος του εξαμήνου. 

 
Βιβλιογραφία:  

1. Η. Rosen, T. Gayer, B. Ράπανος, Γ. Καπλάνογλου, Δημόσια Οικονο-
μική, εκδ. Κριτική, Αθήνα 2011. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 
7648536. 

2. J. Stiglitz, Οικονομική του Δημοσίου Τομέa, εκδ. Κριτική, Αθήνα, 1992. 
Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 11727. 

 

Κωδικός μαθήματος: 12YE03 
Τίτλος μαθήματος: Τραπεζική Οικονομική  
Διδακτικές μονάδες ECTS: 6 
Κατηγορία μαθήματος: Υποχρεωτικό 
Ώρες διδασκαλίας /εβδομάδα: Θεωρία : 4  
Διδάσκων: Γ. Παπαχρήστου,  http://users.auth.gr/~gpapahr  
Ιστοσελίδα μαθήματος :  
https://elearning.auth.gr/course/view.php?id=6637 
 
Στόχος μαθήματος: Η χρήση της οικονομικής θεωρίας στην ανάλυση του 

χρήματος, της Νομισματικής πολιτικής και των τραπεζών στα πλαίσια της 
πραγματικής και της διεθνούς οικονομίας.   
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Περιεχόμενο μαθήματος: Επισκόπηση του χρήματος και της ιστορίας 

του, κεντρική τράπεζα και νομισματική πολιτική, επιτόκια και διάρθρωση ε-
πιτοκίων, ο ρόλος της ασύμμετρης πληροφόρησης (ηθικός κίνδυνος – αντί-
θετη επιλογή) στη χρηματοπιστωτική δομή, αγορές χρήματος και αγορές κε-
φαλαίου, ο ρόλος και η λειτουργία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. 

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

τέλος του εξαμήνου.    
 

Βιβλιογραφία:  
1. Κ. Συριόπουλος, Στ. Παπαδάμου, Εισαγωγή στην Τραπεζική Οικονο-
μική και τις Κεφαλαιοαγορές, εκδ. Ουτοπία, Αθήνα 2014. Κωδικός Βι-
βλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 41954863. 

 

Κωδικός μαθήματος: 12YΣ03 
Τίτλος μαθήματος: Ειδικά Θέματα Μακροοικονομίας 
Διδακτικές μονάδες ECTS: 6 
Κατηγορία μαθήματος: Υποχρεωτικό  
Ώρες διδασκαλίας /εβδομάδα: Θεωρία : 4  
Διδάσκοντες: Μ. Σιδηρόπουλος, Αθ. Καζάνας 
 
Στόχος μαθήματος: Η παροχή γνώσεων στο αντικείμενο της μακροικο-

νομικής θεωρίας και πολιτικής σε προχωρημένο (advanced) επίπεδο. Η εμβά-
θυνση της γνώσης των φοιτητών όσο αφορά την αγορά εργασίας, τον εξωτε-
ρικό τομέα της οικονομίας, τη δυναμική προσαρμογή και τις ορθολογικές 
προσδοκίες, το θέμα της διαχρονικής συνέπειας (time consistency), την αξιο-
πιστία, την ανεξαρτησία και διαφάνεια των κεντρικών τραπεζών και τέλος τη 
βιωσιμότητα του δημόσιου χρέους και του ελλείμματος του κρατικού προϋ-
πολογισμού στην οικονομία.   

 
Περιεχόμενο μαθήματος:  
- Το μαθηματικό υπόδειγμα συνολικής ζήτησης και προσφοράς. 
- Η δυναμική του υποδείγματος συνολικής ζήτησης και προσφοράς. 
- Προσδοκίες και ευκαμψία μισθών και τιμών. 
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- Η αγορά εργασίας: Φυσικό ποσοστό ανεργίας και Υστέρηση  
- Ορθολογικές προσδοκίες: χρονική ασυνέπεια και αξιοπιστία των α-

νακοινώσεων οικονομικής πολιτικής 
‐ Μακροικονομική Ισορροπία σε ανοικτή οικονομία 
- Χρηματοδότηση των ελλειμμάτων του κρατικού προϋπολογισμού 
- Νέο - κευνσυανές θεωρίες άκαμπτων μισθών και ανεργία.  
 
Τρόπος διδασκαλίας: Διαλέξεις    
 
Τρόποι αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών: Τέσσερις πρόοδοι (α-

παλλακτικοί) και εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου.    
 
Βιβλιογραφία:  
1. William Scarth, Μακροοικονομική, εκδ. Κριτική, Αθήνα 2004. Κω-

δικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 11654.  
2. Μ. Κουκουριτάκης, Προχωρημένη Μακροοικονομική: Ευστάθεια, 

Προσδοκίες και σύγχρονα ζητήματα, εκδ. Πεδίο, Αθήνα 2016. Κωδι-
κός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 50657648.  

3. Μ Σιδηρόπουλος, Μακροοικονομική Θεωρία και Πολιτική, εκδ. 
Μάρκου Ι. Γ. & Σία, Θεσσαλονίκη 2016. Κωδικός Βιβλίου στον 
ΕΥΔΟΞΟ: 50660437. 

 

Κωδικός μαθήματος: 12EE06 
Τίτλος μαθήματος: Ευρωπαϊκή Οικονομία 
Διδακτικές μονάδες ECTS: 3 
Κατηγορία μαθήματος: Επιλογής 
Ώρες διδασκαλίας /εβδομάδα: Θεωρία : 3 
Διδάσκων: Δ. Μάρδας, Αικ. Μουζά 
 
Στόχος μαθήματος:  
Η διαδικασία της Οικονομικής ολοκλήρωσης του Ευρωπαϊκού χώρου 
 
Περιεχόμενο μαθήματος: Οι προσπάθειες για την ενοποίηση του Ευρω-

παϊκού χώρου – Από την ΕΟΚ στην ΕΕ-Οι Ευρωπαϊκές Κοινότητες ΕΚΑΧ, 
ΕΟΚ και EUROTOM- Παγκοσμιοποίηση και ΕΟΚ – Θεωρία Τελωνειακών 
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Ενώσεων – Θεσμικά όργανα της ΕΕ και διαδικασία λήψης αποφάσεων - Ε-
νιαία Ευρωπαϊκή Πράξη, Συνθήκη του Μάαστριχτ, Συνθήκη του Άμστερ-
νταμ, Συνθήκη της Νίκαιας και η Μεταρρυθμιστική Συνθήκη - Ευρωπαϊκός 
Οικονομικός Χώρος- Ειδικές Πολιτικές της ΕΕ - Κοινές Πολιτικές της ΕΕ: 
KAΠ, περιφερειακή, Κοινωνική Πολιτική – Δημοσιονομική και Νομισματική 
Πολιτική – Πολιτική Μεταφορών, Περιβάλλοντος, Τεχνολογικής Έρευνας, 
Βιομηχανική Πολιτική - Συμπεράσματα Συνόδων Κορυφής των Ευρωπαϊκών 
Συμβουλίων σημαντικών για την Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και την Ελλάδα. –  
ΕΕ και ο υπόλοιπος κόσμος – ΕΕ και Τουρκία. 

 
Συναφείς με το μάθημα δραστηριότητες: Κάθε έτος επιδιώκεται να 

πραγματοποιείται μια επίσκεψη στις Βρυξέλλες στα θεσμικά όργανα της ΕΕ. 
(βλ. επίσης video επισκέψεων στην ιστοσελίδα του Τμήματος «εκπαιδευτικές 
εκδρομές» στις «χρήσιμες πληροφορίες» 

 
Τρόπος διδασκαλίας: Διαλέξεις    

 
Τρόποι αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών: Εξέταση γραπτή στο 

τέλος του εξαμήνου, πρόοδος (ενδιάμεση εξέταση), κατ’ οίκον εργασία, προ-
φορική παρουσίαση εργασίας. Επιδιώκεται η πραγματοποίηση, κάθε χρόνο, 
εκπαιδευτικών επισκέψεων στις Βρυξέλλες, στα θεσμικά όργανα της ΕΕ, ό-
πως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Επιτροπή, την Οικονομική και Κοινω-
νική Επιτροπή. Οι επιδόσεις των ενδιαφερομένων φοιτητών στο πρώτο τεστ 
οδηγούν στην επιλογή των υποψηφίων που επισκέπτεται τις Βρυξέλλες.   
 

Βιβλιογραφία:  
1. Δ. Μάρδας Δ. Από την ΕΟΚ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εκδ. Μάρκου Ι. 
Γ. & Σία, Θεσσαλονίκη 2013. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 
32998330. 
2. Θ. Χυτήρης, Τα Οικονομικά της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, εκδ. Επίκε-
ντρο, Θεσσαλονίκη 2006. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 15160. 

 

Κωδικός μαθήματος: 12EE02 
Τίτλος μαθήματος: Ελληνική Οικονομική Ιστορία  
Διδακτικές μονάδες ECTS: 3  
Κατηγορία μαθήματος: Επιλογής 
Ώρες διδασκαλίας /εβδομάδα: Θεωρία : 3  
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Διδάσκων: σε ανάθεση 
 

Στόχος μαθήματος: Η ελληνική οικονομική ιστορία διδάσκεται ως απα-
ραίτητο εργαλείο για την κατανόηση της σημερινής οικονομικής πραγματικό-
τητας της χώρας. Η ανάλυση του παρελθόντος έχει ιδιαίτερη αξία διότι μας 
βοηθάει όχι απλά να συμπληρώσουμε τις γνώσεις μας για την ιστορική πορεία 
της ελληνικής οικονομίας, αλλά να ερμηνεύσουμε τα σύγχρονα οικονομικά 
φαινόμενα και να είμαστε σε θέση να διατυπώσουμε ρεαλιστικές λύσεις σε 
σημαντικά οικονομικά προβλήματα. 

 
Περιεχόμενο μαθήματος: Η εισαγωγική ενότητα είναι αφιερωμένη στον 

εντοπισμό των ιστορικών φαινομένων και περιόδων που έπαιξαν διαμορφω-
τικό ρόλο στην φυσιογνωμία της ελληνικής οικονομίας. Η επόμενη ενότητα 
είναι επικεντρωμένη στα προβλήματα της πολιτικής εξουσίας και τις σχέσεις 
της με την οικονομία. Ειδικότερα, στην ενότητα αυτή εξετάζονται το κράτος 
και η κοινωνία και οικονομία στην Ελλάδα του 19ου αιώνα. Τα βασικά προ-
βλήματα της ελληνικής οικονομίας στον μεσοπόλεμο, με την αγροτική μεταρ-
ρύθμιση και την επίδραση της κρίσης του 1929-32 στην ελληνική οικονομία 
αποτελούν τη θεματολογία της τρίτης ενότητας των παραδόσεων. Τέλος, η 
οικονομική και κοινωνική δομή της μεταπολεμικής Ελλάδος μέχρι τη μετα-
πολίτευση κλείνουν τον κύκλο των παραδόσεων. 
 

Τρόπος διδασκαλίας: Διαλέξεις, φροντιστήρια. Οι παραδόσεις του μαθή-
ματος γίνονται με τις τεχνικές της ενεργής και συνεργατικής μάθησης που 
δίνει ευκαιρίες στους φοιτητές για ουσιαστική συζήτηση και βαθιά σκέψη 
πάνω στην ύλη της ελληνικής οικονομικής ιστορίας.  
   

Τρόποι αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών: Εξέταση γραπτή στο 
τέλος του εξαμήνου, πρόοδος (ενδιάμεση εξέταση), κατ’ οίκον εργασία, προ-
φορική παρουσίαση εργασίας (επιλεκτικά).  

 
Βιβλιογραφία:  
1. M. Mazower, Η Ελλάδα και η Οικονομική Κρίση του Μεσοπολέμου, 
εκδ. ΜΙΕΤ, Αθήνα 2002. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 68377026.  

 

Κωδικός μαθήματος: 12EE03 
Τίτλος μαθήματος: Οικονομική των Διακρίσεων (δεν θα διδαχθεί) 
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Διδακτικές μονάδες ECTS:3 
Κατηγορία μαθήματος: Επιλογής 
Ώρες διδασκαλίας /εβδομάδα: Θεωρία: 3  
Διδάσκων: σε ανάθεση 
 
Στόχος μαθήματος: Η εξέταση του πολυδιάστατου φαινομένου των δια-

κρίσεων από τη σκοπιά της οικονομικής επιστήμης με ιδιαίτερη έμφαση στις 
διακρίσεις φύλου, στις αιτίες που τις προκαλούν και στις επιπτώσεις που έ-
χουν στις γυναίκες στην αγορά εργασίας. 

 
Περιεχόμενο μαθήματος: Εννοιολογικός προσδιορισμός των διακρί-

σεων. Aιτίες για την ύπαρξη διακρίσεων. Μηχανισμοί παραγωγής και αναπα-
ραγωγής των διακρίσεων. Διάφορες μορφές διακρίσεων. Επιπτώσεις διακρί-
σεων στην αγορά εργασίας: επαγγελματικές και μισθολογικές διακρίσεις. Μέ-
τρηση των διακρίσεων στο πλαίσιο της οικονομικής των διακρίσεων. Εμπει-
ρική ανάλυση των διακρίσεων: εξέταση της ανισότητας τόσο σε μακρο- όσο 
και σε μικροοικονομικό επίπεδο της ελληνικής αλλά και της διεθνούς αγοράς 
εργασίας. Ανάλυση των πιο σημαντικών θεωριών των διακρίσεων. Θεσμικό 
πλαίσιο και πολιτικές για την καταπολέμηση των διακρίσεων σε βάρος των 
γυναικών και την επίτευξη της ισότητας στην αγορά εργασίας. 

 
Τρόπος διδασκαλίας: Παραδόσεις – Συζητήσεις, παρουσιάσεις Power-

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

τέλος του εξαμήνου, Εργασία ομαδική +Προφορική Παρουσίαση, Εργασία 
ατομική + Προφορική παρουσίαση.  

 
Βιβλιογραφία:  
1. Ι. Μήλα Λιάπη, Οι Αν-Ισότητες μεταξύ των φύλων στην αγορά εργα-

σίας, εκδ. Α. Σιδέρης – Ι. Σιδέρης & Σία, Αθήνα 2010.  Κωδικός Βι-
βλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 13989. 

2. M. Maruani, Γυναίκες, Φύλο , Κοινωνίες, εκδ. Μεταίχμιο, Αθήνα 
2008. .  Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 24028. 

 

Κωδικός μαθήματος: 12EE05 
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Τίτλος μαθήματος: Μαθηματική Οικονομική  
Διδακτικές μονάδες ECTS: 3 
Κατηγορία μαθήματος: Επιλογής 
Ώρες διδασκαλίας /εβδομάδα: Θεωρία : 3  
Διδάσκοντες: Ι. Κυρίτσης, Γ. Παπαχρήστου,  Αικ. Μουζά  
Ιστοσελίδα μαθήματος : 
https://elearning.auth.gr/course/view.php?id=8066 
 
Στόχος μαθήματος: Η δυνατότητα χρησιμοποίησης μαθηματικών εργα-

λείων και μεθόδων στην αντιμετώπιση προχωρημένων οικονομικών προβλη-
μάτων. 

Περιεχόμενο μαθήματος: Η έννοια της Διαφορικής Εξίσωσης (Οικονο-
μικές εφαρμογές).  

Γραμμικές διαφ. εξισώσεις πρώτης και δεύτερης τάξης με σταθερούς συ-
ντελεστές. (Ομογενείς και μη ομογενείς . Πραγματικές και μιγαδικές ρίζες). 

Διερεύνηση Ισορροπίας στις γραμμικές διαφορικές εξισώσεις. 
Μη Γραμμικές διαφορικές εξισώσεις. Διαγράμματα Φάσης. 
Η έννοια της Εξίσωσης Διαφορών (Οικονομικές εφαρμογές).  
Εξισώσεις Διαφορών πρώτης και δεύτερης τάξης με σταθερούς συντελε-

στές 
(Ομογενείς και μη ομογενείς . Πραγματικές και μιγαδικές ρίζες). 
Διερεύνηση Ισορροπίας στις Εξισώσεις Διαφορών. 
Μαθηματικο/οικονομικά Υποδείγματα. 
 
Τρόπος διδασκαλίας: Διαλέξεις.    
 
Τρόποι αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών: Εξέταση γραπτή στο 

τέλος του εξαμήνου .   
 
Βιβλιογραφία: 
1. Α. Chiang A., Κ. Wainwright, Μαθηματικές Μέθοδοι Οικονομικής Α-
νάλυσης, εκδ. Κριτική, Αθήνα 2009. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 
7648532. 
2. M. Hoy κ.α., Μαθηματικά Οικονομικών Επιστημών, εκδ. Gutenberg, 
Αθήνα 2012. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 22767283.  
3. Μ. Λουκάκης, Πρόσκληση στα Μαθηματικά Οικονομικών και Διοικη-
τιών Επιστημών (Τόμος Β΄), εκδ. Σοφία, Θεσσαλονίκη 2014. Κωδικός Βι-
βλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 41962521. 
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ΣΤ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 

 

Κωδικός μαθήματος: 12ΥΣ01 
Τίτλος μαθήματος: Θεωρίες Οικονομικής Μεγέθυνσης 
Διδακτικές μονάδες ECTS: 6 
Κατηγορία μαθήματος: Υποχρεωτικό 
Ώρες διδασκαλίας /εβδομάδα: Θεωρία : 4  
Διδάσκουσα: Ε. Δεσλή  
Ιστοσελίδα μαθήματος: 
https://elearning.auth.gr/course/view.php?id=6406 
 
Στόχος μαθήματος: Το μάθημα αυτό είναι το δεύτερο μάθημα της ενό-

τητας ‘Οικονομική Ανάπτυξη και Μεγέθυνση’ και ο κύριος στόχος είναι η 
παρουσίαση θεωριών και σχετικών υποδειγμάτων οικονομικής μεγέθυνσης. 

 
Περιεχόμενο μαθήματος:  
Το μάθημα οργανώνεται σε τέσσερις ενότητες:  

1η ενότητα (Εισαγωγή): Ορισμός της έννοιας της οικονομικής μεγέθυνσης και 
σχέση/διάκριση από την έννοια της οικονομικής ανάπτυξης. Διεθνή στοι-
χεία της οικονομικής μεγέθυνσης και η ελληνική εμπειρία. 

2η ενότητα: Η κλασσική θεωρία οικονομικής μεγέθυνσης. Ανασκόπηση σύγ-
χρονων θεωριών οικονομικής μεγέθυνσης. Το μοντέλο οικονομικής με-
γέθυνσης των Harrod-Dοmar. 

3η ενότητα: Το νεοκλασσικό μοντέλο οικονομικής μεγέθυνσης των Solow-
Swan. Επεκτάσεις του νεοκλασσικού μοντέλου οικονομικής μεγέθυνσης 
των Solow-Swan (ανθρώπινο κεφάλαιο, τεχνολογική πρόοδος, κτλ). Σύ-
γκλιση και γιατί οι ρυθμοί μεγέθυνσης διαφέρουν από χώρα σε χώρα. 

4η ενότητα: Η νέα (ή ενδογενής) θεωρία οικονομικής μεγέθυνσης. 
 
Τρόπος διδασκαλίας: Διαλέξεις    

 
Τρόποι αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών: Εξέταση γραπτή στο 

τέλος του εξαμήνου, κατ’ οίκον εργασία.   
 

Βιβλιογραφία:  
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1. N.D. Weill, Οικονομική Μεγέθυνση, εκδ. Broken Hill, Αθήνα 2012. 
Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 22767612. 
2. N. G. Mankiw, L. Ball, Γ. Χορταρέας, Μακροοικονομική και Χρηματο-
πιστωτικό Σύστημα, εκδ. Gutenberg, Αθήνα 2013. Κωδικός Βιβλίου στον 
ΕΥΔΟΞΟ: 32998856.  

 

Κωδικός μαθήματος: 12ΥΣ02 
Τίτλος μαθήματος: Νομισματική Οικονομική 
Διδακτικές μονάδες ECTS: 6 
Κατηγορία μαθήματος: Υποχρεωτικό 
Ώρες διδασκαλίας /εβδομάδα: Θεωρία : 4  
Διδάσκοντες: Μ. Σιδηρόπουλος , Αθ. Καζάνας   
Ιστοσελίδα μαθήματος : 
http://web.auth.gr/econ/index.php?rm=1&mn=13&csid=61 

 
Στόχος μαθήματος: Ο σκοπός του μαθήματος είναι η εκμάθηση βασικών 

αρχών της οικονομίας της υγείας και μια πρώτη εξοικείωση με ένα γνωστικό 
αντικείμενο χρήσιμο για όσους και όσες επιθυμούν να απασχοληθούν στον 
ευρύτερο τομέα της υγείας. 
 

Περιεχόμενο μαθήματος: Στις παραδόσεις του μαθήματος αυτού εξετά-
ζονται συστηματικά και διαδοχικά: το αντικείμενο της οικονομίας της Υγείας 
και οι ιδιαιτερότητες του κλάδου˙ η ζήτηση και η προσφορά των αγαθών και 
υπηρεσιών υγείας˙ οι μέθοδοι οικονομικής αξιολόγησης των προγραμμάτων 
υγείας ( ανάλυση κόστους, ανάλυση κόστους-αποτελεσματικότητας, ανάλυση 
κόστους-χρησιμότητας, ανάλυση κόστους-οφέλους)˙ η χρηματοδότηση των 
υπηρεσιών υγείας, με έμφαση στην επίλυση των δυσκολιών που παρουσιά-
ζουν τα συστήματα της κοινωνικής ασφάλισης όσον αφορά την κάλυψη των 
αυξανόμενων δαπανών υγείας, καθώς και στις λύσεις που απαιτούνται για την 
μεταρρύθμισή τους. Τέλος ένα μεγάλο μέρος των παραδόσεων αφιερώνεται 
στις δημόσιες πολιτικές υγείας και στη συμβολή τους στην οργάνωση των 
συστημάτων υγείας και στην ορθολογικοποιησή τους.  
 

Τρόπος διδασκαλίας: Διαλέξεις, φροντιστήρια. Οι παραδόσεις του μαθή-
ματος συμπληρώνονται με εκπαιδευτικές επισκέψεις σε νοσοκομεία της πό-
λης όπου παρουσιάζονται από τη διδάσκουσα και από ειδικούς θέματα σχε-
τικά με την οργάνωση και διοίκηση νοσοκομείου.    
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Τρόποι αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών: Εξέταση γραπτή στο 

τέλος του εξαμήνου, πρόοδος (ενδιάμεση εξέταση), κατ’ οίκον εργασία, προ-
φορική παρουσίαση εργασίας.  
 

Βιβλιογραφία:  
1. Λ. Αντωνοπούλου, Οικονομία της Υγείας, εκδ. Gutenberg, Αθήνα 2014. 
Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ:  22769805.   

 
Κωδικός μαθήματος: 12ΥΣ04 
Τίτλος μαθήματος: Οικονομική του Χώρου 
Διδακτικές μονάδες ECTS: 6 
Κατηγορία μαθήματος: Υποχρεωτικό 
Ώρες διδασκαλίας /εβδομάδα: Θεωρία: 4 
Διδάσκουσα: Σ. Κωστοπούλου  
Ιστοσελίδα μαθήματος:  
https://elearning.auth.gr/course/view.php?id=6654 
 
Στόχος μαθήματος: Στόχος του μαθήματος είναι να προσφέρει στους/τις 

φοιτητές/τριες τη θεωρητική και εμπειρική κατανόηση της λειτουργίας της 
οικονομίας στο χώρο, της επίδρασης του χώρου στην οικονομική συμπερι-
φορά και τις αποφάσεις των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών καθώς και 
των επιπτώσεων των οικονομικών σχέσεων και δυναμικών στo χώρο.  

Περιεχόμενο μαθήματος: Χωρική διάσταση των οικονομικών δραστη-
ριοτήτων. Βασικές έννοιες για το χώρο, επίδραση του χώρου στην οικονομική 
συμπεριφορά. Θεωρίες του τόπου εγκατάστασης της γεωργικής παραγωγής 
και της βιομηχανίας.. Μεταφορικά δίκτυα, κόστος μεταφοράς, κόστος παρα-
γωγής, έσοδα και τόπος εγκατάστασης των βιομηχανικών επιχειρήσεων. Χω-
ροθετικά πρότυπα εγκατάστασης των μεγάλων επιχειρήσεων με πολυπεριφε-
ρειακή και πολυεθνική δραστηριότητα. Θεωρίες χωροθέτησης του τριτογε-
νούς τομέα. Η πρακτική του τόπου εγκατάστασης επιχειρήσεων και υπηρε-
σιών. Χώρος και νέες τεχνολογίες. Χωρική υπόσταση των πόρων: Πληθυ-
σμός, φυσικά διαθέσιμα, ενέργεια, οικολογία. Ανάπτυξη και κατανομή των 
πόλεων στο χώρο. Διαδικασία αστικοποίησης. Οργάνωση του δικτύου των 
οικισμών. Θεωρία των κεντρικών τόπων. Πρότυπα κατανομής των πόλεων 
κατά μέγεθος πληθυσμού. Χωροταξική διάρθρωση των πόλεων: Θεωρίες 
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χρήσης αστικού εδάφους. Μοντέλα εσωτερικής οργάνωσης της πόλης. Εισα-
γωγή στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (ΓΣΠ). 

 
Τρόπος διδασκαλίας: Διαλέξεις, φροντιστήρια .    

 
Τρόποι αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών: Εξέταση γραπτή στο 

τέλος του εξαμήνου, προφορική παρουσίαση εργασίας.  
 
Βιβλιογραφία:  
1. Λ. Λαμπριανίδης, Οικονομική Γεωγραφία. εκδ. Σ. Πατάκης, Αθήνα 
2012. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ:  22767841. 
2. Η. Κουρλιούρος, Διαδρομές στις Θεωρίες του Χώρου, εκδ. Προπομπός, 
Αθήνα 2011. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ:  12866348. 

 

Κωδικός μαθήματος: 12YE04 
Τίτλος μαθήματος: Ειδικά Θέματα Μικροοικονομίας 
Διδακτικές μονάδες ECTS: 6 
Κατηγορία μαθήματος: Υποχρεωτικό 
Ώρες διδασκαλίας /εβδομάδα: Θεωρία: 4 
Διδάσκων: Κ. Παπαδόπουλος   
Ιστοσελίδα μαθήματος :  
https://elearning.auth.gr/course/view.php?id=6299  
 
Στόχος μαθήματος: Μετά το πέρας του εξαμήνου, ο φοιτητής θα πρέπει 

να έχει κατανοήσει και να είναι σε θέση να αναλύει χρησιμοποιώντας τα υπο-
δείγματα της μικροοικονομικής: την συμπεριφορά των ατόμων υπό καθεστώς 
αβεβαιότητας, τις επιπτώσεις της ασύμμετρης πληροφόρησης στις αποφάσεις 
των ατόμων και των επιχειρήσεων, τις επιπτώσεις στην κατανομή των πόρων 
και στην αποτελεσματικότητα της οικονομίας λόγω της ύπαρξης εξωτερικών 
επιδράσεων, θέματα Πολιτικής Οικονομίας.  

 
Περιεχόμενο μαθήματος: Θα συνεχίσουμε με την παρουσίαση του υπο-

δείγματος γενικής ισορροπίας του τέλειου ανταγωνισμού με στόχο την πα-
ρουσίαση της αλληλεξάρτησης των αγορών, τον υπολογισμό και την ύπαρξη 
των ισορροπιών. Κατόπιν θα θεμελιώσουμε την αποτελεσματικότητα του τέ-
λειου ανταγωνισμού. Θα παρουσιάσουμε την θεωρία επιλογής ενός ορθολο-
γικού ατόμου υπό καθεστώς αβεβαιότητας: μεγιστοποίηση προσδοκώμενης 
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χρησιμότητας, αποστροφή, ουδετερότητα και αγάπη για τον κίνδυνο. Εφαρ-
μογή της θεωρίας αυτής στην εξήγηση και αντιμετώπιση του φαινομένου της 
φοροδιαφυγής. Στα οικονομικά της πληροφόρησης θα ασχοληθούμε με την 
αξία της πληροφόρησης και βασικές έννοιες όπως ηθικός κίνδυνος και δυσμε-
νής επιλογή. Αν υπάρξει χρόνος θα ασχοληθούμε με το ρόλο των εξωτερικών 
επιδράσεων και των δημοσίων αγαθών στη κατανομή των πόρων και θα πα-
ρουσιάσουμε θέματα από τη θεωρία τη δημόσιας επιλογής όπως κριτήρια και 
συναρτήσεις κοινωνικής ευημερίας και το θεώρημα αδυναμίας του Arrow. 

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

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

 
Βιβλιογραφία:  
1. Hal Varian, Μικροοικονομική. Μία Σύγχρονη Προσέγγιση, εκδ. Κρι-
τική, Αθήνα 2015. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 50659301. 
2. W. Nicholson, Μικροοικονομική Θεωρία, Βασικές Αρχές και Προεκτά-
σεις, εκδ. Κριτική, Αθήνα 2008. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 
7648533. 
3. Κ. Τζουβελέκας, Ειδικά Θέματα Μικροοικονομικής Θεωρίας, εκδ. Κρι-
τική, Αθήνα 2015, Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 41963485.  

 
Κωδικός μαθήματος: 12ΕΣ02 
Τίτλος μαθήματος: Δημόσια Οικονομική ΙΙ 
Διδακτικές μονάδες ECTS: 3 
Κατηγορία μαθήματος: Επιλογής 
Ώρες διδασκαλίας /εβδομάδα: Θεωρία : 3 
Διδάσκουσα: Σ. Μ. Παλαιολόγου 
Ιστοσελίδα μαθήματος:  

      https://elearning.auth.gr/course/view.php?id=6474 
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Στόχος μαθήματος: Στο μάθημα αυτό παρουσιάζονται τα κύρια δημοσιονο-
μικά μέσα δράσης του Κράτους με έμφαση στα δημόσια έσοδα και τις επι-
πτώσεις τους. Φορολογία και οικονομική αποτελεσματικότητα. Επίπτωση 
των φόρων. Φορολογία και κοινωνική δικαιοσύνη. 

 
Περιεχόμενο μαθήματος: Αναλύονται οι θεωρίες φόρων - Οι επιδράσεις των 
φόρων στη διανομή του εισοδήματος και την κοινωνική ευημερία – μετακύ-
λιση φόρων – Φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων - Φόρος εισοδήματος 
νομικών προσώπων – Φόροι κατανάλωσης. 
 
Τρόπος διδασκαλίας: Διαλέξεις.    
 
Τρόποι αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών: Γραπτή εξέταση στο τέ-
λος του εξαμήνου. 

 
Βιβλιογραφία:  

1. H. S. Rosen, T. Gayer, Β. Ράπανος,, Γ. Καπλάνογλου, Δημόσια Οικο-
νομική, εκδ. Κριτική, Αθήνα 2011. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ:  
7648536. 

2. J. Stiglitz, Οικονομική του Δημοσίου Τομέα, εκδ. Κριτική, Αθήνα, 1992. 
Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ:  11727. 

 

Κωδικός μαθήματος: 12ΕΣ01  
 Τίτλος μαθήματος: Γεωργική Οικονομική  
Διδακτικές μονάδες ECTS: 3 
Κατηγορία μαθήματος: Επιλογής 
Ώρες διδασκαλίας /εβδομάδα: Θεωρία : 3 
Διδάσκων: Π. Φουσέκης 

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

 
Στόχος μαθήματος: Η ανάλυση των προβλημάτων του γεωργικού τομέα 
και των πολιτικών που εφαρμόζονται σε αυτόν από τη σκοπιά της Οικονο-
μικής Θεωρίας. 
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Περιεχόμενο μαθήματος:  Ειδικά χαρακτηριστικά του γεωργικού τομέα 
και οι επιπτώσεις τους στην παραγωγικότητα και το εισόδημα των απα-
σχολούμενων. Εντατικό και εκτατικό όριο παραγωγής, έγγεια πρόσοδος 
και διαφορική έγγεια πρόσοδος. Γεωργική Πολιτική και κριτήρια αξιολό-
γησης της. Η Κοινή Γεωργική Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης . Διεθνές 
Εμπόριο των γεωργικών προϊόντων.  
 
Τρόπος διδασκαλίας: Διαλέξεις.  
 
Τρόποι αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών: Εξέταση γραπτή στο 
τέλος του εξαμήνου.  
 
Βιβλιογραφία:  
1. Drummond H.E. , J.W. Goodwin, Γεωργική Οικονομική και Πολιτική, 

εκδ. Broken Hill, Αθήνα 2017. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 
68373060.  

2. B. Norwood, J. Lusk, Μάρκετινγκ και Τιμές Γεωργικών Προϊόντων, 
εκδ. Broken Hill, Αθήνα 2012. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 
22767610. 

 
Κωδικός μαθήματος: 12ΕΣ06 
Τίτλος μαθήματος: Θεωρία Παιγνίων  
Διδακτικές μονάδες ECTS: 3 
Κατηγορία μαθήματος: Ειδικής Επιλογής  
Ώρες διδασκαλίας /εβδομάδα: Θεωρία : 3  
Διδάσκων: Π. Φουσέκης 
Ιστοσελίδα μαθήματος:  
https://elearning.auth.gr/course/view.php?id=5352 

 
Στόχος μαθήματος: Να εισαγάγει τους φοιτητές στις έννοιες της Θεωρίας 

Παιγνίων καθώς και στους τρόπους που μπορούν να χρησιμοποιηθούν αυτές 
στη κατανόηση και επίλυση προβλημάτων που εμφανίζονται στις οικονομι-
κές, κοινωνικές και πολιτικές επιστήμες.  

 
Περιεχόμενο μαθήματος: Στατικά παίγνια τέλειας πληροφόρησης. Ισορ-

ροπία Nash σε αμιγείς και μικτές στρατηγικές. Δυναμικά παίγνια τέλειας και 
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ατελούς πληροφόρησης. Ισορροπία τέλεια κατά υποπαίγνιο. Παίγνια πεπερα-
σμένου και μη-πεπερασμένου αριθμού επαναλήψεων. Αξιωματική θεωρία 
διαπραγματεύσεων του Nash. 

 
Τρόπος διδασκαλίας: Διαλέξεις, Εφαρμογές - Ασκήσεις  
 
Τρόποι αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών: Εξέταση γραπτή στο 

τέλος του εξαμήνου.    
 
Βιβλιογραφία:  
1. Μ. J. Osborne, Εισαγωγή στη Θεωρία Παιγνίων, εκδ. Κλειδάριθμος, 
Αθήνα 2010. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 35241. 
2. R. Gibbons, Εισαγωγή στη Θεωρία Παιγνίων, εκδ. Γ. Δαρδανός – Κ. 

Δαρδανός, Αθήνα 2009. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 31325. 
 

 

 

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

σκεται στο τρέχον ακαδημαϊκό εξάμηνο)  
Διδακτικές μονάδες ECTS: 3 
Κατηγορία μαθήματος: Επιλογής 
Ώρες διδασκαλίας /εβδομάδα: Θεωρία : 3  
Διδάσκουσες: Π. Τσαλίκη, Στ. Κωστοπούλου 
 

Στόχος μαθήματος: Στόχος του μαθήματος είναι να εκθέσει τους φοιτητές σε 
εναλλακτικές οικονομικές θεωρίες-προσεγγίσεις οι οποίες διαπραγματεύο-
νται οικονομικά προβλήματα συνυφασμένα με τη λειτουργία του σύγχρονου 
τρόπου παραγωγής. Έτσι στο μάθημα αυτό ο/η φοιτητής/τρια θα έρθει σε ε-
παφή με σύγχρονα θέματα οικονομικής ανάλυσης όπως θεωρία χρήματος, 
διανομή εισοδήματος, εμπόριο, μεταβιβάσεις αξιών, ανεργία, από-ειδίκευση, 
θεωρίες ρύθμισης  κ.ά. ειδομένα μέσα από το πρίσμα της πολιτικής οικονο-
μίας.   

 
Περιεχόμενο μαθήματος:  

Ενότητα 1:  Αγορά εργασίας (ανεργία, από-ειδίκευση, ανθρώπινο κεφάλαιο) 
Ενότητα 2:  Διανομή εισοδήματος 
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Ενότητα 3:  Διεθνείς οικονομικές σχέσεις, οικονομικά της σύγκλισης, μετα-
βιβάσεις αξιών 
Ενότητα 4:  Θεωρίες χρήματος 

 
Τρόπος διδασκαλίας: Διαλέξεις 
 
Τρόποι αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών:  

Πρόοδος (ενδιάμεση εξέταση) και κατ’ οίκον εργασία. 
 
Βιβλιογραφία:  

1. Α. Μανιάτης, Π. Τσαλίκη, Λ. Τσουλφίδης, Ζητήματα Πολιτικής Οικονο-
μίας, Η περίπτωση της Ελλάδας, εκδ. Εξάντας, Αθήνα 1999. Κωδικός Βιβλίου 
στον ΕΥΔΟΞΟ: 75710.  
2. Π. Τσαλίκη, Λ. Τσουλφίδης, Δοκίμια της Πολιτικής Οικονομίας, εκδ. Τζιόλα, 
Θεσσαλονίκη 2014. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ:  41960044.  

 

 

Κωδικός μαθήματος: 12ΕΣ04 
Τίτλος μαθήματος: Εφαρμοσμένη Στατιστική Ερευνα (δεν διδάσκεται 

στο τρέχον ακαδημαϊκό εξάμηνο)  
Διδακτικές μονάδες ECTS: 3 
Κατηγορία μαθήματος: Επιλογής 
Ώρες διδασκαλίας /εβδομάδα: Θεωρία : 1½, Εργαστήριο : 1½ 
Διδάσκων: Χρ. Εμμανουηλίδης  
Ιστοσελίδα μαθήματος: 
users.auth.gr/cemman/Greek_html/AppStats/AppStats.htm  
 
Στόχος μαθήματος: Η μετάβαση από την εισαγωγική στατιστική του 

πρώτου έτους σε πιο προχωρημένες στατιστικές τεχνικές για οικονομολόγους. 
Η εξοικείωση με τη χρήση στατιστικού λογισμικού για την ανάλυση δεδομέ-
νων. 

 
Περιεχόμενο μαθήματος: Εισαγωγή στην μεθοδολογία συλλογής δεδο-

μένων. Εισαγωγή στο στατιστικό πρόγραμμα SPSS. Στατιστικές τεχνικές α-
νάλυσης μιας μεταβλητής: περιγραφική ανάλυση, έλεγχοι υποθέσεων σε ένα 
δείγμα. Στατιστικές τεχνικές ανάλυσης δύο μεταβλητών: περιγραφική ανά-
λυση, σύγκριση δύο ή περισσότερων δειγμάτων της ίδιας μεταβλητής, σχέση 
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ανάμεσα σε δύο μεταβλητές στο ίδιο δείγμα, έλεγχοι υποθέσεων. Στατιστικά 
υποδείγματα για τη σχέση μιας εξαρτημένης με μια ή περισσότερες επεξηγη-
ματικές μεταβλητές: ανάλυση διακύμανσης, υποδείγματα παλινδρόμησης για 
συνεχείς και διακριτές ποσοτικές μεταβλητές, υποδείγματα Logit και Probit 
για ποιοτικές μεταβλητές. 

 
Τρόπος διδασκαλίας: Διαλέξεις, εργαστήρια.    

 
Τρόποι αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών: Εξέταση γραπτή στο 

τέλος του εξαμήνου, κατ’ οίκον εργασία, εργαστήριο ή πρακτικές ασκήσεις.  
 
Βιβλιογραφία:  
1. M.J. Norusis, Οδηγός Ανάλυσης Δεδομένων με το IBM SPSS 19, εκδ. 
Κλειδάριθμος, Αθήνα 2011. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 
12534708.  
2. D. Howitt, D. Cramer, Στατιστική με το SPSS 16, εκδ. Κλειδάριθμος, 
Αθήνα 2010. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 13877.  
3. Μ. Συμεωνάκη, Στατιστική Ανάλυση Κοινωνικών Δεδομένων με το 
SPSS 15.0, εκδ. Σοφία, Θεσσαλονίκη 2008. Κωδικός Βιβλίου στον 
ΕΥΔΟΞΟ: 1085.  

 

Κωδικός μαθήματος: 12ΕΣ05 
 Τίτλος μαθήματος: Οικονομικά των Προμηθειών του Δημοσίου (δεν 
θα διδαχθεί στο τρέχον ακαδημαϊκό εξάμηνο) 
Διδακτικές μονάδες ECTS: 3 
Κατηγορία μαθήματος: Επιλογής 
Ώρες διδασκαλίας /εβδομάδα: Θεωρία : 3 
Διδάσκων: Δ. Μάρδας 

Στόχος μαθήματος: Να μάθουν οι ενδιαφερόμενοι τους κανόνες που ι-
σχύουν σε κοινοτικό επίπεδο και αναφέρονται στις κρατικές προμήθειες αγα-
θών και υπηρεσιών και να μάθουν να συμπληρώνουν χωρίς λάθη, ένα ντοσιέ 
με σκοπό την κατάθεση μιας προσφοράς στο πλαίσιο των προβλεπόμενων 
διαδικασιών. Η απόκτηση εξειδικευμένων θεωρητικών και πρακτικών γνώ-
σεων σε  θέματα που αφορούν στις κρατικές προμήθειες (Συμβάσεις του Δη-
μοσίου). Παρουσίαση των εννοιών και διαδικασιών, που σχετίζονται με δια-
γωνισμούς οι οποίοι διέπονται από το κοινοτικό δίκαιο και αποτελούν πλέον 
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εθνική πρακτική. Αναλυτική παρουσίαση του τρόπου με τον οποίον οι ενδια-
φερόμενοι πρέπει να διαβάζουν μια διακήρυξη και να ετοιμάζουν μια προ-
σφορά.   

 
 Περιεχόμενο μαθήματος: 
Συμβάσεις και προμήθειες του Δημοσίου 
Δημοπρασίες και  πολιτικές υπέρ των εγχωρίων προϊόντων 
Προμήθειες του Δημοσίου και κοινοί κανόνες στην ΕΕ και τον ΠΟΕ 
Κοινοτικό Δίκαιο και βάσεις δεδομένων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο 
Διακηρύξεις και προετοιμασία ενός ντοσιέ προσφοράς σε διαγωνισμό      
    
Τρόπος διδασκαλίας: Διαλέξεις    

 
Τρόποι αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών: Γραπτές εξετάσεις 
και πριμοδοτική γραπτή εργασία αν το επιθυμεί ο ενδιαφερόμενος  
 
Βιβλιογραφία:  
1. Δ. Μάρδας, Τα Οικονομικά των Προμηθειών του Δημοσίου, εκδ. Ζυγός, 
Θεσσαλονίκη 2006, Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 1748.  
2. Ε. Κουτούπα, Δημόσιες Συμβάσεις και Κοινοτικό Δίκαιο, εκδ. Σάκκου-
λας, Θεσσαλονίκη 1995. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 100894.  

 
 

Ζ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 

 

Κωδικός μαθήματος: 12YZ06 
Τίτλος μαθήματος: Διεθνής Μακροοικονομική 
Διδακτικές μονάδες ECTS: 6 
Κατηγορία μαθήματος: Υποχρεωτικό 
Ώρες διδασκαλίας /εβδομάδα: Θεωρία : 4 
Διδάσκοντες: Μ. Σιδηρόπουλος, Γ. Ζαρωτιάδης, Αικ. Μουζά 
Ιστοσελίδα μαθήματος: 
https://elearning.auth.gr/course/view.php?id=8297 
 
Στόχος μαθήματος: Παρουσία και ανάλυση των θεωριών για την ερμη-

νεία των μακροοικονομικών και νομισματικών σχέσεων. 
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Περιεχόμενο: Ι. Το ισοζύγιο εξωτερικών συναλλαγών (ΙΕΣ) και η αγορά 
συναλλάγματος. Το ΙΕΣ στα πλαίσια της μακροοικονομικής λογιστικής. ΙΙ. Η 
θεωρία εξισορρόπησης του ΙΕΣ. Συναλλαγματική ισοτιμία και ΙΕΣ. Συναλ-
λαγματικές ισοτιμίες και τιμές. Εθνικό εισόδημα και ΙΕΣ. Η μονεταριστική 
θεωρία του ΙΕΣ. Η θεωρία χαρτοφυλακίου του ισοζυγίου πληρωμών. ΙΙΙ. Η 
αποτελεσματικότητα των οικονομικών πολιτικών σε υποδείγματα μικρής α-
νοικτής οικονομίας (Mundel – Fleming) και υποδείγματα “δύο χωρών” σε κα-
θεστώς σταθερών και κυμαινόμενων ισοτιμιών. ΙV. Το ΙΕΣ και το Διεθνές 
Νομισματικό Σύστημα (ΔΝΣ). Νομισματικά Συστήματα και εξισορρόπηση 
του ισοζυγίου πληρωμών: Εννοιολογικές διευκρινίσεις και οριοθέτηση του 
προβλήματος. Νομισματικά Συστήματα στην περίοδο μέχρι το 1944. Bretton 
Woods και το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα. 

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

τέλος του εξαμήνου.     
 
Βιβλιογραφία: 
1. Ι. Λεβεντάκης, Διεθνής Μακροοικονομική και Χρηματοοικονομική, εκδ. 

Unibooks, Αθήνα 2017. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 68402696. 
2. Ε. Βλαχάκη, Σ. Καλυβίτης, Διεθνής Νομισματική και Μακροοικονομική 

Ανοικτής Οικονομίας, εκδ. Gutenberg, Αθήνα 2011. Κωδικός Βιβλίου στον 
ΕΥΔΟΞΟ: 12578767. 

 

Κωδικός μαθήματος: 12YZ05 
Τίτλος μαθήματος: Ιστορία Οικονομικών Θεωριών 
Διδακτικές μονάδες ECTS: 6 
Κατηγορία μαθήματος: Υποχρεωτικό 
Ώρες διδασκαλίας /εβδομάδα: Θεωρία : 4   
Διδάσκουσα: Π. Τσαλίκη  
 
Στόχος μαθήματος: Οι φοιτητές να αντιληφθούν και να κατανοήσουν ότι 

η οικονομική επιστήμη, ως κατά βάση κοινωνική επιστήμη, είναι άρρηκτα 
δεμένη με τις κοινωνικοπολιτικές αναζητήσεις της εποχής που διαμορφώθη-
καν οι διάφορες προτάσεις οικονομικής θεωρίας και πολιτικής.  
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Περιεχόμενο μαθήματος: Οι Απαρχές της Οικονομικής Θεωρίας . Ο 
Πλούτος των Εθνών του Adam Smith. Οι Αρχές της Πολιτικής Οικονομίας 
του Ricardo. Το Κεφάλαιο του Marx. H Δομή της Κλασικής και Νεοκλασικής 
Θεωρίας. Μεταξύ Ανταγωνισμού και Μονοπωλίου. Γενική Θεωρία του 
Keynes. Σύγχρονα Ρεύματα της Οικονομικής Σκέψης. Ιστορία Οικονομικής 
Θεωρίας και Πολιτικής: Σύνοψη, Αξιολόγηση και Νέα Κατεύθυνση. 

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

τέλος του εξαμήνου, κατ’ οίκον εργασία, προφορική παρουσίαση εργασίας.  
 
Βιβλιογραφία:  
1. Λ. Τσουλφίδης, Ιστορία Οικονομικής Θεωρίας και Πολιτικής, εκδ. 
Τζιόλα, Θεσσαλονίκη 2018. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 
77106808.  
2. R. Heilbroner, Οι Φιλόσοφοι του Οικονομικού Κόσμου, εκδ. Κριτική, 
Αθήνα 2000. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 11718.  

 

Κωδικός μαθήματος: 12ΥZ07 
Τίτλος μαθήματος: Περιφερειακή Οικονομική Ανάπτυξη Ι 
Διδακτικές μονάδες ECTS: 6 
Κατηγορία μαθήματος: Υποχρεωτικό 
Ώρες διδασκαλίας /εβδομάδα: Θεωρία : 4  
Διδάσκουσα: Στ. Κωστοπούλου   
Ιστοσελίδα μαθήματος: 
https://elearning.auth.gr/course/view.php?id=5378 
 
Στόχος μαθήματος: Στόχος του μαθήματος είναι η εισαγωγή των φοιτη-

τών/τριών στις βασικές έννοιες και μεθόδους της περιφερειακής ανάλυσης, η 
κατανόηση των αιτίων δημιουργίας και των λόγων αντιμετώπισης του περι-
φερειακού προβλήματος και η εξοικείωση με τις κύριες θεωρίες περιφερεια-
κής οικονομικής ανάπτυξης. 

Περιεχόμενο μαθήματος: Βασικές έννοιες και περιεχόμενο της περιφε-
ρειακής οικονομικής ανάπτυξης. Η οικονομική περιφέρεια: έννοια, χαρακτη-
ριστικά, σχέση με τον οικονομικό χώρο. Συστήματα ταξινόμησης των περι-



ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

 77

φερειών. Ταξινόμηση του Boudeville: ομοιογενής, πολική, περιφέρεια προ-
γραμματισμού. Ταξινόμηση βάσει του βαθμού ανάπτυξης. Μορφές, αίτια και 
λόγοι αντιμετώπισης του περιφερειακού προβλήματος. Οικονομίες χωρικής 
συγκέντρωσης. Διάχυση των τεχνολογικών καινοτομιών στο χώρο. Διαπερι-
φερειακή κίνηση κεφαλαίου, εργατικού δυναμικού, διαπεριφερειακό εμπόριο. 
Θεωρίες περιφερειακής ανάπτυξης: κλασικές, νεοκλασικές, κεϋνσιανές, θεω-
ρία της «σωρευτικής αιτιότητας» του Myrdal, θεωρία των «πόλων ανάπτυ-
ξης» του Perroux. Βασικές μέθοδοι και τεχνικές περιφερειακής ανάλυσης. Συ-
γκέντρωση, ανάλυση, ταξινόμηση περιφερειακών δεδομένων. Μέθοδοι οριο-
θέτησης ομοιογενών, πολικών και περιφερειών προγραμματισμού. Μέτρηση 
περιφερειακών ανισοτήτων. Συντελεστές συμμετοχής, εγκατάστασης, περι-
φερειακής ειδίκευσης. Μέθοδος εισροών-εκροών, περιφερειακός πολλαπλα-
σιαστής. Ανάλυση απόκλισης-συμμετοχής. Ανάλυση Πλεονεκτημάτων, Αδυ-
ναμιών, Ευκαιριών και Απειλών (S.W.O.T. Analysis).  

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

τέλος του εξαμήνου, κατ’ οίκον εργασία.   
 

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

δικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 7648530. 
2. Αθ. Παπαδασκαλόπουλος, Πρότυπα και Πολιτικές Περιφερειακής Ανά-

πτυξης, εκδ. Διόνικος, Αθήνα 2009. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 309. 

 

Κωδικός μαθήματος: 12YZ08 
Τίτλος μαθήματος: Βιομηχανική Οργάνωση και Πολιτική 
Διδακτικές μονάδες ECTS: 6 
Κατηγορία μαθήματος: Υποχρεωτικό 
Ώρες διδασκαλίας /εβδομάδα: Θεωρία : 4  
Διδάσκων: Ν. Βαρσακέλης   
Ιστοσελίδα μαθήματος: 
https://elearning.auth.gr/course/view.php?id=6300 
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Στόχος μαθήματος: Μετά το πέρας του εξαμήνου, ο/η φοιτήτης/ρια θα 
πρέπει να έχει κατανοήσει και να είναι σε θέση να αναλύει χρησιμοποιώντας 
τις έννοιες και τα υποδείγματα της βιομηχανικής οργάνωσης: 
• Τα ολιγοπωλιακά υποδείγματα 
• Τις κάθετες σχέσεις μεταξύ των επιχειρήσεων (προμηθευτής – λιανοπωλη-
τής) 
• Τη στρατηγική της διαφοροποίησης των προϊόντων  
• Τον ανταγωνισμό των επιχειρήσεων στο πεδίο της διαφήμισης 
• Τις στρατηγικές που χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις για να διατηρήσουν ή 
να ενισχύσουν τη δύναμη αγοράς τους αποτρέποντας την είσοδο άλλων επι-
χειρήσεων στον κλάδο 
• Την πολιτική ανταγωνισμού 

 
Περιεχόμενο μαθήματος:  
Το μάθημα είναι εισαγωγικό στη Βιομηχανική Οργάνωση. Το αντικείμενο το 
μαθήματος είναι οι αγορές ή οι κλάδοι όπου δραστηριοποιούνται οι επιχειρή-
σεις. Στόχος μας είναι να εξηγήσουμε την διάρθρωση των αγορών/κλάδων 
όπως αυτή διαμορφώνεται από τη στρατηγική συμπεριφορά των επιχειρή-
σεων. Οι σχέσεις των επιχειρήσεων μεταξύ τους, η τιμολογιακή συμπεριφορά 
καθώς και άλλες στρατηγικές όπως π.χ. η διαφοροποίηση του προϊόντος και 
το επίπεδο διαφημιστικής δαπάνης ορίζουν τον βαθμό του ανταγωνισμού και 
τη μορφή της αγοράς. Στα πλαίσια του μαθήματος θα πραγματευτούμε θέματα 
όπως: μορφές ολιγοπωλίου, συμπαιγνία (καρτέλ) και διάκριση τιμών, συγκέ-
ντρωση και δύναμη αγοράς, μέτρηση δύναμης αγοράς, κάθετες σχέσεις, δια-
φοροποίηση προϊόντος, διαφήμιση, πολιτική ανταγωνισμού.  
 

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

τέλος του εξαμήνου, εργασία.   
 

Βιβλιογραφία:  
1. P. Bellefalme, M. Peitz, Βιομηχανική Οργάνωση, εκδ. Σοφία, Θεσσαλονίκη 
2016. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 50658715.  
2. I. Κατσουλάκος, Θεωρία Βιομηχανικής Οργάνωσης, εκδ. Gutenberg, Α-
θήνα 2015. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 41959109. 
3. L. Peppal, D. Richards, G. Norman, Βιομηχανική Οργάνωση, εκδ. Τζιόλα, 
Θεσσαλονίκη 2015. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 50655970. 
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Κωδικός μαθήματος: 12EZ08 
Τίτλος μαθήματος: Σεμινάριο Οικονομικής Έρευνας (δεν θα διδαχθεί 

στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος) 
Διδακτικές μονάδες ECTS: 3 
Κατηγορία μαθήματος: Επιλογής 
Ώρες διδασκαλίας /εβδομάδα: Θεωρία : 3  
Διδάσκων: Κ. Παπαδόπουλος 

Στόχος μαθήματος: Απόκτηση εξειδικευμένης γνώσης και εξοικείωση με 
την έρευνα σε μία συγκεκριμένη ερευνητική περιοχή στα οικονομικά. Μετά 
το πέρας του εξαμήνου ο φοιτητής/η φοιτήτρια θα πρέπει να είναι σε θέση να 
παραδώσει και να παρουσιάσει μια ομαδική ερευνητική εργασία. 

 
Περιεχόμενο μαθήματος: Σκοπός του μαθήματος είναι οι τελειόφοιτοι 

φοιτητές να εμβαθύνουν και να εξειδικεύσουν τις γνώσεις τους σε ένα συγκε-
κριμένο ερευνητικό πρόβλημα στα οικονομικά. Συγκεκριμένα οι φοιτητές χω-
ρίζονται σε ομάδες και επιλέγουν από έναν κατάλογο θεμάτων, εκείνο που 
τους ενδιαφέρει. Αφού επιλέξουν το θέμα, ασχολούνται με την επισκόπηση 
της σχετικής βιβλιογραφίας και ύστερα επικεντρώνονται σε ένα ή δύο οικο-
νομικά υποδείγματα τα οποία θα πρέπει να τα μελετήσουν σε βάθος, να τα 
παρουσιάσουν και να τα συζητήσουν στην τάξη. Κατά τη διάρκεια του εξα-
μήνου παραδίδουν εργασία η οποία περιλαμβάνει την επισκόπηση της βιβλιο-
γραφίας, την αναλυτική παρουσίαση των οικονομικών υποδειγμάτων και την 
πρωτότυπη ερευνητική συνεισφορά των φοιτητών.  
 

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

 
Βιβλιογραφία:  

Στη αρχή του εξαμήνου οι φοιτητές λαμβάνουν τον κατάλογο των ερευνητι-
κών θεμάτων με ενδεικτική βιβλιογραφία για κάθε ένα θέμα. Οι φοιτητές και 
οι φοιτήτριες θα πρέπει να την εμπλουτίσουν, αξιολογώντας την σπουδαιό-
τητα και απήχηση των άρθρων σύμφωνα με ευρέως αποδεκτά κριτήρια.  

 

Κωδικός μαθήματος: 12ΕΖ07 
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Τίτλος μαθήματος: Ειδικά Θέματα Οικονομικής Πληροφορικής (δεν 
θα διδαχθεί στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος) 

 
Διδακτικές μονάδες ECTS: 3 
Κατηγορία μαθήματος: Επιλογής 
Ώρες διδασκαλίας /εβδομάδα: Θεωρία : 3  
Διδάσκων: Θ. Τσαδήρας 
Ιστοσελίδα μαθήματος : 
https://elearning.auth.gr/course/view.php?id=5335 

 

Στόχος μαθήματος: Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοι-
τητών/τριών α) με ευφυείς τεχνικές και μεθοδολογίες Πληροφορικής 
για την ανάλυση και επεξεργασία Οικονομικών δεδομένων και β)  με 
το προγραμματισμό Ηλεκτρονικών Υπολογιστών για την επίλυση προ-
βλημάτων οικονομικής φύσεως και την ανάπτυξη σχετικών εφαρμο-
γών. 

 
Περιεχόμενο μαθήματος: Στα πλαίσια του μαθήματος οι φοιτητές/τριές 
θα μελετήσουν τα παρακάτω θέματα:  Ευφυείς Τεχνικές Επεξεργασίας 
Οικονομικών Δεδομένων, Εξόρυξη Πληροφορίας από Οικονομικά Δε-
δομένα, Ηλεκτρονική Υποστήριξη Λήψης Απόφασης, Ασφάλεια Ηλε-
κτρονικών Οικονομικών Συναλλαγών, Εξόρυξη από μεγάλα σύνολα 
δεδομένων, Προγραμματισμός Η/Υ, Γλώσσες Προγραμματισμού,  
Κλήσεις συναρτήσεων και διαδικασιών σε προγραμματιστικό περιβάλ-
λον, Ανάλυση υποθέσεων, Ανάπτυξη προσαρμοσμένων συναρτήσεων. 

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

τέλος του εξαμήνου.    
 

Βιβλιογραφία:  
Anand Rajaraman, Jeffrey David Ullman, Εξόρυξη από Μεγάλα Σύ-
νολα Δεδομένων, εκδ. Νέων Τεχνολογιών, 2014.  Κωδικός Βιβλίου 
στον ΕΥΔΟΞΟ: 22768468. 
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Richard J. Roiger, Michael W. Geatz, Εξόρυξη Πληροφορίας: Ένας 
Εισαγωγικός Οδηγός Με Παραδείγματα, εκδ. Κλειδάριθμος, 2008.  
Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 13748. 
Καρολίδης Δημήτριος A., Ξαρχάκος Κωνσταντίνος I., Microsoft 
Excel 2013, εκδ. Κ. Ξαρχάκος, 2013. Κωδικός Βιβλίου στον 
ΕΥΔΟΞΟ: 41955154 

 

Κωδικός μαθήματος: 12EZ06 
Τίτλος μαθήματος: Τουριστική Ανάπτυξη 
Διδακτικές μονάδες ECTS: 3 
Κατηγορία μαθήματος: Επιλογής 
Ώρες διδασκαλίας /εβδομάδα: Θεωρία : 3  
Διδάσκουσα: Στ. Κωστοπούλου   
Ιστοσελίδα μαθήματος: 
 https://elearning.auth.gr/course/view.php?id=5345 
 
Στόχος μαθήματος: Στόχος του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι φοι-

τητές/τριες τις βασικές έννοιες της τουριστικής οικονομικής, τη σημασία του 
τουρισμού στην οικονομική ανάπτυξη, καθώς και τις οικονομικές, κοινωνι-
κές, πολιτιστικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις της τουριστικής ανάπτυξης 
τόσο σε τοπικό-περιφερειακό όσο και σε εθνικό και διεθνές επίπεδο 

 
Περιεχόμενο μαθήματος: Εισαγωγικές έννοιες της τουριστικής οικονο-

μικής. Σχέση τουριστικής οικονομικής και άλλων επιστημονικών κλάδων. Εν-
νοιολογικό περιεχόμενο και χαρακτηριστικά του τουρισμού και των τουρι-
στών. Κατηγορίες τουρισμού: μαζικός, εναλλακτικός, ειδικών ενδιαφερό-
ντων. Η τουριστική αγορά. Οργάνωση των τουριστικών επιχειρήσεων. Το 
τουριστικό προϊόν. Μάρκετιγκ, διαφήμιση τουριστικού προϊόντος. Θεωρητι-
κές προσεγγίσεις των τουριστικών αναγκών, των κινήτρων και της τουριστι-
κής καταναλωτικής συμπεριφοράς. Οικονομική ανάλυση της τουριστικής ζή-
τησης: προσδιοριστικοί παράγοντες, μέτρηση, χαρακτηριστικά. Οι κλάδοι της 
τουριστικής βιομηχανίας. Τουριστική προσφορά: διακρίσεις, προσδιοριστικοί 
παράγοντες. Οι οικονομικές, κοινωνικές και πολιτιστικές επιπτώσεις του του-
ρισμού. Οι επιπτώσεις της τουριστικής ανάπτυξης στο φυσικό και δομημένο 
περιβάλλον. Σχεδιασμός και διαχείριση της τουριστικής ανάπτυξης. Πολιτι-
κές βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης.  
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Τρόπος διδασκαλίας: Διαλέξεις, Φροντιστήριο.   
 
Τρόποι αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών: Εξέταση γραπτή στο 

τέλος του εξαμήνου, κατ’ οίκον εργασία.   
 
Βιβλιογραφία:  
1. Δ. Λαγός, Τουριστική Οικονομική, εκδ. Κριτική, Αθήνα 2018. 
Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 77109687.  
2. Σ. Βαρβαρέσος, Οικονομική του Τουρισμού, εκδ. Προπομπός, Αθήνα, 

2013. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 32998969. 
 

 

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

νάπτυξης  
Διδακτικές μονάδες ECTS: 3 
Κατηγορία μαθήματος: Επιλογής 
Ώρες διδασκαλίας /εβδομάδα: Θεωρία : 3  
Διδάσκουσα: Ε. Δεσλή   
Ιστοσελίδα μαθήματος: 
https://elearning.auth.gr/course/view.php?id=3764 
 
Στόχος μαθήματος: Το μάθημα αυτό αποτελεί κομμάτι του γνωστικού 

αντικειμένου των οικονομικών της ανάπτυξης. Ο κύριος στόχος είναι η κατα-
νόηση των βασικών θεωριών σχεδιασμού και επιλογής χρηματοδότησης της 
ανάπτυξης με εγχώριους πόρους ή πόρους από το εξωτερικό. 

 
Περιεχόμενο μαθήματος: Το μάθημα αποτελείται από δύο βασικές ενό-

τητες. Η πρώτη ενότητα διαπραγματεύεται τις στρατηγικές χρηματοδότησης 
που βασίζονται στην εγχώρια αποταμίευση (πηγές αποταμίευσης, δημοσιονο-
μική πολιτική, νομισματική πολιτική). Η δεύτερη ενότητα αναφέρεται στις 
στρατηγικές χρηματοδότησης που βασίζονται στο ξένο κεφάλαιο (ρόλος του 
ξένου κεφαλαίου, θεωρίες διπλού και τριπλού κενού, μορφές εισροής ξένου 
κεφαλαίου, αξιολόγηση συμβολής του ξένου κεφαλαίου). 
 

Τρόπος διδασκαλίας: Διαλέξεις.    
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Τρόποι αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών: Εξέταση γραπτή στο 
τέλος του εξαμήνου, κατ’ οίκον εργασία.   
 

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

2013. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 68389430.  

 

 
Κωδικός μαθήματος: 12ΕΗ06  
Τίτλος μαθήματος: Πρακτική Άσκηση  
Διδακτικές μονάδες ECTS: 3  
Κατηγορία μαθήματος: Επιλογής  
Επιστημονικά Υπεύθυνη:  Ν. Γλαβέλη  
 
Ιστοσελίδα μαθήματος: http://www.econ.auth.gr/el/econ/4132 
 
Στόχος μαθήματος: Να ασκηθούν για τρεις μήνες με πλήρη απα-

σχόληση οι φοιτητές/τριες του Τμήματος που φοιτούν στο 7ο και 8ο 
εξάμηνο, καθώς και στα δύο εξάμηνα της επόμενης ακαδ. χρονιάς (ε-
φόσον ο/η φοιτητής/τρια βρίσκεται στη διαδικασία ολοκλήρωσης των 
σπουδών) σε αντικείμενα που θεραπεύει το Τμήμα Οικονομικών Επι-
στημών. Η άσκηση πραγματοποιείται σε εταιρείες, οργανισμούς, τρά-
πεζες και επιμελητήρια.  

Επιδιώκεται οι φοιτητές/τριες να αναπτύξουν και παράλληλα να ε-
φαρμόσουν τις θεωρητικές τους γνώσεις στην πράξη και να ενισχύσουν 
δεξιότητες όπως: λήψης αποφάσεων, εργασίας σε ομάδες, κριτικές, 
συνθετικές, ηγετικές, ώστε να ενισχυθούν οι προοπτικές απασχολήσι-
μότητάς τους. 

Περιεχόμενο μαθήματος: Τα ασκούμενα άτομα, ανάλογα με τον 
Φορέα Υποδοχής  αποκτούν γνώσεις (πρακτικές και θεωρητικές)  σε  
θέματα όπως: πολιτική εξαγωγών και εξαγωγικά σχέδια δράσης των 
εταιριών, ηλεκτρονικό εμπόριο, logistics, κρατικές προμήθειες, μάρκε-
τινγκ, διοίκηση ανθρωπίνων, λογιστική/χρηματοοικονομική διοίκηση.  

Τρόποι αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών/τριών:  Αξιο-
λογείται η Επιτυχής /Ανεπιτυχής ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης. 
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Συγκεκριμένα ο/η  φοιτητής/τρια αξιολογείται από τον Φορέα Υπο-
δοχής  (επόπτη) και την υπεύθυνη του μαθήματος με κριτήρια που α-
φορούν στα: συνολική παρουσία στο Φορέα Υποδοχής, συμπεριφορά - 
συνεργασία του/της με τους υπόλοιπους εργαζόμενους στο Φορέα Υ-
ποδοχής, συνέπεια του/της ως προς το ωράριο και ως προς τις αρμοδιό-
τητες που του/της ανατέθηκαν, θεωρητική γνώση. 

 
 

Η΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 

 

Κωδικός μαθήματος: 12ΥΗ05 
Τίτλος μαθήματος: Χρηματοοικονομική Οικονομετρία 
Διδακτικές μονάδες ECTS: 6 
Κατηγορία μαθήματος: Υποχρεωτικό  
Ώρες διδασκαλίας /εβδομάδα: Θεωρία : 4  
Διδάσκων: Ν. Θωμαϊδης   
Ιστοσελίδα μαθήματος:  
https://elearning.auth.gr/course/view.php?id=6749 
 
Στόχος μαθήματος: Να διδάξει στους φοιτητές προηγμένα οικονομε-

τρικά υποδείγματα και εξειδικευμένες τεχνικές ανάλυσης χρονολογικών σει-
ρών, με κύριο πεδίο εφαρμογής τη μελέτη των χρηματοοικονομικών αγορών. 
Γίνεται μία εισαγωγή στις στατιστικές ιδιότητες τυπικών χρηματοοικονομι-
κών μεγεθών (τιμές μετοχών, ομολόγων, συναλλάγματος και εμπορευμάτων) 
και στη συνέχεια παρουσιάζονται δημοφιλή υποδείγματα που έχουν προταθεί 
στη βιβλιογραφία για την καλύτερη αποτύπωση αυτών. Η επιτυχημένη παρα-
κολούθηση του μαθήματος προϋποθέτει καλού επιπέδου γνώση πιθανοτήτων, 
στατιστικής και οικονομετρίας.     

 
Περιεχόμενο μαθήματος: 

 Βασικές έννοιες στην ανάλυση χρονολογικών σειρών: χρονολο-
γική σειράꞏ τάση, περιοδικότητα και εποχικότηταꞏ μακροπρόθε-
σμες και βραχυπρόθεσμες προβλέψειςꞏ προβλέψεις μέσου, διακύ-
μανσης και συνδιακύμανσηςꞏ η έννοια της υπό συνθήκη κατανο-
μής (conditional distribution).  

 Συνήθη μοντέλα ανάλυσης χρονολογικών σειρών (time-series 
analysis models): αυτοπαλίνδρομα (AR) υποδείγματα, μοντέλα 
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κινητού μέσου όρου (MA) και μικτά υποδείγματα (ARMA & 
ARIMA)ꞏ βασικές ιδιότητεςꞏ ταυτοποίηση υποδείγματος και δια-
γνωστικά εργαλείαꞏ η μεθοδολογία Box-Jenkins. 

 Μοντέλα ανάλυσης περιοδικοτήτων/εποχικοτήτων (seasonal time 
series analysis models): βασικοί ορισμοίꞏ εργαλεία εντοπισμού ε-
ποχικοτήτωνꞏ επεκτάσεις του βασικού υποδείγματος ARMAꞏ ε-
φαρμογές σε χρονολογικές σειρές με έντονες περιοδικότητες (τι-
μές ηλεκτρικού ρεύματος, ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας, κ.α.). 

 Στοχαστική τάση στις χρηματοοικονομικές χρονολογικές σειρές: 
ντετερμινιστικότητα vs στοχαστικότηταꞏ  η έννοια της μονα-
διαίας ρίζαςꞏ βασικοί έλεγχοι εντοπισμού μοναδιαίας ρίζαςꞏ ε-
φαρμογές στη μελέτη και προβλεψιμότητα της διαχρονικής πο-
ρείας των τιμών χρηματιστηριακών δεικτώνꞏ συνολοκλήρωση 
και μοντέλα αποκατάστασης ισορροπίας (co-integration and error 
correction models), διανυσματικά υποδείγματα VAR και VEC.  

 Μοντέλα αποτίμησης κινδύνου (risk measuring models): η έννοια 
του κινδύνουꞏ χρηματοοικονομικός κίνδυνοςꞏ βραχυχρόνιες αλ-
λαγές στα επίπεδα μεταβλητότητας & συμμεταβλητότητας απο-
δόσεων εμπορεύσιμων τίτλων, υποδείγματα εκθετικά εξομαλυμέ-
νου κινητού μέσου (EWMA) για τη βραχυχρόνια διακύμανση και 
συνδιακύμανσηꞏ η μεθοδολογία του Riskmetricsꞏ υποδείγματα 
αυτοπαλίνδρομης δεσμευμένης ετεροσκεδαστικότητας (ARCH)ꞏ 
επεκτάσεις του βασικού υποδείγματος (GARCH, E-GARCH, M-
GARCH)ꞏ πολυμεταβλητά υποδείγματα ARCHꞏ εφαρμογές στην 
ανάλυση κινδύνου μεμονωμένων κεφαλαιουχικών επενδύσεων 
και χαρτοφυλακίων. 

 
Βιβλιογραφία:  
1. Κ. Συριόπουλος, Δ. Φιλιππάς, Οικονομετρικά Υποδείγματα και 

Εφαρμογές με το Eviws,, εκδ. Ε. & Δ. Ανικούλα – Ι. Αλεξ, Θεσ-
σαλονίκη 2010. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 43350. 

2. Κ. Κατρακυλίδης, Ν. Ταμπάκης, Εισαγωγή στην Οικονομετρία 
- Ασκήσεις, εκδ. Ζυγός, Θεσσαλονίκη 2011.  Κωδικός Βιβλίου 
στον ΕΥΔΟΞΟ: 8016. 

 

Κωδικός μαθήματος: 12ΥΗ06 
Τίτλος μαθήματος: Οικονομικά της Εργασίας   
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Διδακτικές μονάδες ECTS: 6 
Κατηγορία μαθήματος: Υποχρεωτικό  
Ώρες διδασκαλίας /εβδομάδα: Θεωρία : 4  
Διδάσκουσα: Ν. Ε. Παυλίδου    
 
Στόχος μαθήματος: Το μάθημα εξετάζει ζητήματα που συνδέονται με τη 

διάρθρωση, λειτουργία, το προϊόν των αγορών εργασίας καθώς και με τις α-
ποφάσεις των σημερινών και μελλοντικών μελών της.  

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

γοράς εργασίας. – Διάρθρωση και λειτουργία της αγοράς εργασίας. –Θεωρη-
τικές προσεγγίσεις της λειτουργίας της αγοράς εργασίας. – Προσφορά εργα-
σίας: η αγορά εργασίας από τη σκοπιά του ατόμου και οι παράγοντες που 
επηρεάζουν την ατομική επιλογή και την επιλογή του νοικοκυριού μεταξύ ερ-
γασίας και σχόλης. – Ανθρώπινο κεφάλαιο που αποκτούν τα άτομα κατά τη 
διάρκεια της ζωής τους, το οποίο προσδιορίζει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά 
της προσφοράς εργασίας και είναι ένας από τους λόγους που υπάρχουν μι-
σθολογικές διαφορές. – Ζήτηση εργασίας: η συμπεριφορά και οι αποφάσεις 
των επιχειρήσεων στην αγορά εργασίας. – Προσδιορισμός του μισθού και της 
απασχόλησης: οι εξισωτικές μισθολογικές διαφορές και η επιλογή επαγγέλ-
ματος. – Ευελιξίες στην αγορά εργασίας. Η μεταβαλλόμενη οικονομική και 
επαγγελματική δομή, η γεωγραφική και επαγγελματική κινητικότητα του ερ-
γατικού δυναμικού. – Μισθολογικές διαφορές και διακρίσεις. – Εργατικές ε-
νώσεις και επιδράσεις στους μισθούς και στην απασχόληση. – Αιτίες, μορφές 
και συνέπειες της ανεργίας. Ανεργία και απασχόληση στην Eλλάδα και στην 
Eυρωπαϊκή Ένωση.  

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

τέλος του εξαμήνου, κατ’ οίκον εργασία.   
 
Βιβλιογραφία: 
1. G.J. Borjas, Tα Οικονομικά της Εργασίας, εκδ. Κριτική, Αθήνα 2016. 

Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 50659318.  
2. Α. Δεδουσόπουλος. Πολιτική Οικονομία της Αγοράς Εργασίας, εκδ. Gu-

tenberg, Αθήνα 2014. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 41959775. 
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Κωδικός μαθήματος: 12ΥΗ08 
Τίτλος μαθήματος: Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου 
Διδακτικές μονάδες ECTS: 6 
Κατηγορία μαθήματος: Υποχρεωτικό  
Ώρες διδασκαλίας /εβδομάδα: Θεωρία : 4  
Διδάσκων: Γ. Παπαχρήστου   
 
Στόχος μαθήματος: Στόχος του μαθήματος είναι η ανάλυση της λειτουρ-

γίας των χρηματοοικονομικών αγορών. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη θεωρία 
του σχηματισμού των τιμών στην αγορά μετοχών, την αγορά ομολογιών και 
την αγορά παραγώγων. 

 
Περιεχόμενο μαθήματος: Αποτίμηση ομολογιών, Διαχείριση κινδύνου ε-

πιτοκίου και επανεπένδυσης ομολογιών, Δείκτης διάρκειας και κυρτότητας, 
Προφύλαξη χαρτοφυλακίου ομολογιών, Εκδόσεις νέων μετοχών: Αρχικές δη-
μόσιες προσφορές και Εκδόσεις δικαιωμάτων, Αποτίμηση μετοχών υπό κα-
θεστώς βεβαιότητας: Υποδείγματα αποτίμησης μερισμάτων, Απόδοση και 
κίνδυνος χαρτοφυλακίου μετοχών , Αποτίμηση μετοχών υπο καθεστώς αβε-
βαιότητας: Υπόδειγμα CAPM, Υπόδειγμα APT, Διαχείριση και αξιολόγηση 
επίδοσης χαρτοφυλακίων, Αποτελεσματικότητα της αγοράς (ασθενής, ημι-ι-
σχυρή, ισχυρή μορφή), Παράγωγα: Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης 
(futures) και Συμβόλαια δικαιωμάτων προαίρεσης (options), Αποτίμηση πα-
ραγώγων: Διωνυμικό υπόδειγμα, Υπόδειγμα Black-Scholes, Εφαρμογές των 
παραγώγων και της θεωρίας αποτίμησης παραγώγων: Αντιστάθμιση κινδύ-
νου, Aσφάλιση χαρτοφυλακίου, Δυναμική κατανομή περιουσίας. 

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

τέλος του εξαμήνου.    
 
Βιβλιογραφία:  
1. Σ. Παπαδάμου, Διαχείριση Χαρτοφυλακίου, εκδ. Gutenberg, Αθήνα 

2009. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 31201.  
2. Σπ. Σπύρου, Εισαγωγή στη Συμπεριφορική Χρηματοικονομική, εκδ. Γ. 

Μπένου, Αθήνα 2009. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 68383016.  
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Κωδικός μαθήματος: 12ΥΗ07  
Τίτλος μαθήματος: Πολιτικές Οικονομικής Ανάπτυξης 
Διδακτικές μονάδες ECTS: 6 
Κατηγορία μαθήματος: Υποχρεωτικό 
Ώρες διδασκαλίας /εβδομάδα: Θεωρία : 4  
Διδάσκων: Γρ. Ζαρωτιάδης   
Ιστοσελίδα μαθήματος: 
https://elearning.auth.gr/course/view.php?id=8692 

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

νάπτυξης, των εμποδίων ανάπτυξης των λιγότερο αναπτυγμένων χωρών και 
τρόπων αντιμετώπισής τους όπως προκύπτουν μέσα από τις διάφορες θεωρίες 
υπανάπτυξης καθώς και οι στρατηγικές ανάπτυξης που υπάρχουν στο οπλο-
στάσιο μιας οικονομικής αρχής. Η διερεύνηση αυτή είναι θεωρητική και ε-
μπειρική. 

 
Περιεχόμενο μαθήματος: Έννοια και χαρακτηριστικά υπανάπτυξης. Επι-

σκόπηση των κυριότερων θεωριών υπανάπτυξης, των ερμηνειών υπανάπτυ-
ξης που προσφέρουν και των δυνατοτήτων διεξόδου από αυτήν. Οικονομικές 
και κοινωνιολογικές θεωρίες υπανάπτυξης: θεωρίες οικονομικού δυϊσμού, εκ-
συγχρονιστικές θεωρίες υπανάπτυξης. Θεωρίες της μεγάλης ώθησης, του 
φαύλου κύκλου, του εξωτερικού εμπορίου. Ριζοσπαστικές θεωρίες ανάπτυξης 
και υπανάπτυξης: οι κλασικές θεωρίες του ιμπεριαλισμού, νεότερες θεωρίες 
ιμπεριαλισμού, θεωρίες στρουκτουραλιστικού ιμπεριαλισμού. Νεομαρξιστι-
κές θεωρίες: θεωρίες εξάρτησης, άνισης ανταλλαγής, άνισης ανάπτυξης, θε-
ωρία του παγκόσμιου συστήματος. Παρουσιάζονται τα βασικά χαρακτηρι-
στικά, οι περιορισμοί καθώς και η συμβολή κάθε θεωρίας στη διαδικασία α-
νάπτυξης των χωρών. Εμπειρίες υπανάπτυξης: περιπτώσεις μελέτης χωρών 
και των ιδιαιτεροτήτων τους. Η Έκταση της Ανισότητας και της Υπανάπτυ-
ξης. Οι Στρατηγικές της Ισόρροπης και μη Ισόρροπης Μεγέθυνσης. Οι στρα-
τηγικές αύξησης της απασχόλησης. Οι στρατηγικές ενάντια στη φτώχεια Η 
Προσέγγιση της Μεγέθυνσης με Ισότητα. Εμπόδια που Παρουσιάζονται στην 
Οικονομική Ανάπτυξη. Εμπειρική Διερεύνηση της Σύγκλισης των Οικονο-
μιών. Οικονομική Ανάπτυξη και Περιβάλλον. 
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Τρόπος διδασκαλίας: Διαλέξεις.    
 
Τρόποι αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών: Εξέταση γραπτή στο 

τέλος του εξαμήνου.    
 
Βιβλιογραφία:  
1. Γ. Ζαρωτιάδης, Δ. Μάρδας, Βιομηχανική Ανάπτυξη – Βιομηχαική Πο-

λιτική στη Σύγχρονη Πραγματικότηα, εκδ. Μάρκου Ι. Γ. & ΣΙΑ, Θεσσαλονίκη 
2017. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 59377408. 

2. M. Gillis, D. Perkins, M. Roemer, Οικονομική της Ανάπτυξης, τ. Ι΄, εκδ. 
Τυπωθήτω, Αθήνα 2000. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 31898.  

 

Κωδικός μαθήματος: 12EH09 
Τίτλος μαθήματος: Ελληνική Κεφαλαιαγορά 
Διδακτικές μονάδες ECTS: 5 
Κατηγορία μαθήματος: Επιλογής 
Ώρες διδασκαλίας /εβδομάδα: Θεωρία : 3  
Διδάσκων: Γ. Παπαχρήστου  
Ιστοσελίδα μαθήματος : http://users.auth.gr/~gpapahr 
https://elearning.auth.gr/course/view.php?id=6676 
 
Στόχος μαθήματος: Σκοπός του μαθήματος είναι να γνωρίσει ο φοιτητής 

το τρέχον θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της Ελληνικής κεφαλαιαγοράς.  
 
Περιεχόμενο μαθήματος: Το τρέχον θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της 

Ελληνικής κεφαλαιαγοράς, τα είδη των τίτλων που αποτελούν αντικείμενο 
των συναλλαγών, τις κατηγορίες των αποταμιευτικών φορέων και των δια-
πραγματευτών που συμμετέχουν, τους τύπους των οργανωμένων αγορών, 
χρηματιστήριο μετοχών τοις μετρητοίς, χρηματιστήριο παραγώγων, εναλλα-
κτική αγορά, τις διαδικασίες εισαγωγής μετοχών, αύξησης μετοχικού κεφα-
λαίου εισηγμένων, αναστολής και διαγραφής, τις κατηγορίες των εντολών 
που εκτελούνται, τις μεθόδους προσδιορισμού της τιμής των τίτλων, προ-συ-
νεδρίαση, συνεχής αυτόματη μέθοδος αντιστοίχισης, δημοπράτηση, κατά το 
κλείσιμο, τα συστήματα εκκαθάρισης των συναλλαγών ΣΤΑ και ΕΣΕΤΕΠ και 
το ρόλο της εποπτείας των αγορών, τους στόχους, τα μέσα και της διαδικασίες 
της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.  
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Το μεγαλύτερο μέρος της παραπάνω ύλης καλύπτει την εξεταστέα ύλη 
των εξετάσεων πιστοποίησης επαγγελματικής επάρκειας των υπαλλήλων και 
στελεχών πιστωτικών ιδρυμάτων που διενεργείται από την Επιτροπή Κεφα-
λαιαγοράς σε συνεργασία με την Τράπεζα της Ελλάδος. Η πιστοποίηση αυτή 
είναι απαραίτητη προκειμένου να απασχοληθεί κάποιος στον πιστωτικό το-
μέα. 

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

τέλος του εξαμήνου.    
 
Βιβλιογραφία:  

1. Μ. Ξανθάκης, Δομή και Μικροδομές Ελληνικής Κεφαλαιαγοράς, εκδ. Πα-
παζήση, Αθήνα 2002. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 29931.  

 

Κωδικός μαθήματος: 12ΕΗ08 
Τίτλος μαθήματος: Οικονομική Περιβάλλοντος  
Διδακτικές μονάδες ECTS: 3 
Κατηγορία μαθήματος: Επιλογής 
Ώρες διδασκαλίας /εβδομάδα: Θεωρία : 3 
Διδάσκων:  Κ. Πετρίδης 
Ιστοσελίδα μαθήματος:  
https://elearning.auth.gr/course/view.php?id=8686 
 
Στόχος μαθήματος: Η κατανόηση της αλληλεπίδρασης Οικονομίας και 

Φύσης, με τη χρήση των αναλυτικών εργαλείων της οικονομικής θεωρίας.  
 
Περιεχόμενο μαθήματος: Η αλληλεπίδραση του οικονομικού συστήμα-

τος, του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων. Θεωρητικές βάσεις της Οι-
κονομικής του Περιβάλλοντος και των Φυσικών Πόρων. Ρύπανση του περι-
βάλλοντος, μέτρα για την προστασία. Φόροι και επιδοτήσεις για αντι-ρύ-
πανση (και απο-ρύπανση). Ανανεώσιμοι και μη ανανεώσιμοι φυσικοί πόροι. 
Άριστη χρήση των μη ανανεώσιμων πόρων. Οικονομική ανάπτυξη και εξά-
ντληση των φυσικών πόρων. Βιώσιμη περιβαλλοντικά οικονομική ανάπτυξη. 
Η ανάλυση κόστους-οφέλους στη βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλο-
ντος. Χρήση μαθηματικο-οικονομικών μοντέλων στη μελέτη του περιβάλλο-
ντος και των φυσικών πόρων. 
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Τρόπος διδασκαλίας: Διαλέξεις.    
 
Τρόποι αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών: Εξέταση γραπτή στο 

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

ρευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Αστικού Περιβάλλοντος και Ανθρώ-
πινου Δυναμικού, Αθήνα 2010. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 2855. 

2. Faucheux Sylvie, Noel Jean Francois, Οικονομική των Φυσικών Πόρων 
και του Περιβάλλοντος, εκδ. Gutenberg, Αθήνα 2007. Κωδικός Βιβλίου στον 
ΕΥΔΟΞΟ: 31904. 

 
Κωδικός μαθήματος: 12ΕΗ07 
Τίτλος μαθήματος: Θεωρία Οικονομικής Πολιτικής  
Διδακτικές μονάδες ECTS: 3 
Κατηγορία μαθήματος: Επιλογής 
Ώρες διδασκαλίας /εβδομάδα: Θεωρία 3  
Διδάσκουσα: Σ.Μ. Παλαιολόγου   
Ιστοσελίδα μαθήματος:  
https://elearning.auth.gr/course/view.php?id=5360 
 
Στόχος μαθήματος:  
Εισαγωγή στη θεωρία της διαδικασία λήψης αποφάσεων οικονομικής πολιτι-
κής και οι εφαρμογές της θεωρίας αυτής, εναλλακτικά, σε χώρες της Ευρώ-
πης, της Αμερικής, της Αφρικής και της Ασίας.  
 
Περιεχόμενο μαθήματος:  
Η έννοια της οικονομικής πολιτικής. Τα βασικά χαρακτηριστικά της οι-κονο-
μικής πολιτικής - Ποσοτική και ποιοτική οικονομική πολιτική . Υποδείγματα 
Σταθερών και Μεταβαλλόμενων Στόχων. Οι περιορισμοί του οικονομικού 
συστήματος . Η αποτελεσματικότητα των μέσων της οικονομικής πολιτικής. 
Η έννοια της συνεπούς οικονομικής πολιτικής. Εισαγωγή στην έννοια και το 
περιεχόμενο των βασικών σκοπών της οικονομικής πολιτικής με εμπειρικές 
εφαρμογές σε οικονομίες διαφόρων χωρών.  
 
Τρόπος διδασκαλίας: Διαλέξεις  και εργαστήρια 
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Τρόποι αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών: Γραπτή εξέταση στο τέ-
λος του εξαμήνου και προφορική εξέταση των εργασιών στα εργαστήρια.  
 
Βιβλιογραφία:  

1. Ν. Βαβούρας, Οικονομική Πολιτική, εκδ. Παπαζήσης, Αθήνα, 2013. 
Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 68388567. 
2. Η. Καραντώνης, Θεωρία της Οικονομικής Πολιτικής, εκδ. Γ. Δαρδανός 
– Κ. Δαρδανός, Αθήνα, 2006. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 31638. 
 

 

Κωδικός μαθήματος: 03ΥΣ02 
Τίτλος μαθήματος: Περιφερειακή Οικονομική Ανάπτυξη ΙI  
Διδακτικές μονάδες ECTS: 3 
Κατηγορία μαθήματος: Επιλογής 
Ώρες διδασκαλίας /εβδομάδα: Θεωρία 3  
Διδάσκων: Μ. Λάζογλου   
Ιστοσελίδα μαθήματος:  
https://elearning.auth.gr/course/view.php?id=5322 
 

Στόχος μαθήματος: Στόχος του μαθήματος είναι να προσφέρει στους/τις 
φοιτητές/τριες βασικές γνώσεις σχετικά με τους στόχους, τις στρατηγικές και 
τα μέσα άσκησης περιφερειακής πολιτικής, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε 
εμπειρικό επίπεδο, με την ανάλυση των πολιτικών περιφερειακής ανάπτυξης 
στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 
Περιεχόμενο μαθήματος: Η αναγκαιότητα και οι στόχοι της περιφερεια-

κής οικονομικής πολιτικής. Στρατηγικές και μέσα περιφερειακής πολιτικής: 
επενδυτικά κίνητρα, παραγωγικές και κοινωνικές υποδομές, βιομηχανικές πε-
ριοχές, αποκέντρωση Δημόσιας Διοίκησης. Νέες κατευθύνσεις περιφερεια-
κής πολιτικής: ο ρόλος των ΜΜΕ στην περιφερειακή ανάπτυξη, τεχνολογικές 
καινοτομίες. Οι περιφερειακές ανισότητες στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ): κα-
ταγραφή, διαχρονική εξέλιξη, προσδιοριστικοί παράγοντες. Η περιφερειακή 
οικονομική πολιτική της ΕΕ: θεσμικό πλαίσιο, στόχοι και όργανα. Τα Διαρ-
θρωτικά Ταμεία και οι μεταρρυθμίσεις τους. Τα Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης 
και οι Κοινοτικές Πρωτοβουλίες. Η νέα γεωγραφία της Ευρώπης: διεύρυνση 
και συνοχή στην ΕΕ. Προώθηση της χωρικής συνεργασίας στην ΕΕ, δίκτυα 
διαπεριφερειακής συνεργασίας. Περιφερειακή διοικητική οργάνωση και πε-
ριφερειακή οικονομική πολιτική. Το σύστημα περιφερειακής διακυβέρνησης 
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στην ΕΕ. Οι περιφερειακές ανισότητες στην Ελλάδα: ιστορική αναδρομή, 
προσδιοριστικοί παράγοντες, αξιολόγηση του υφιστάμενου επιπέδου ανισο-
τήτων. Η ελληνική περιφερειακή πολιτική 1950-1980: πολιτική κινήτρων και 
άλλα μέτρα περιφερειακής ανάπτυξης, αξιολόγηση των αποτελεσμάτων. Η 
ελληνική περιφερειακή πολιτική 1980 και μετά. Μέτρα διοικητικής αποκέ-
ντρωσης και περιφερειακός προγραμματισμός. Μεσογειακά Ολοκληρωμένα 
Προγράμματα, Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης και η συμβολή τους στην ελλη-
νική περιφερειακή ανάπτυξη.  
 
Τρόπος διδασκαλίας: Διαλέξεις , φροντιστήριο.  
 
Τρόποι αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών: Γραπτή εξέταση στο τέ-
λος του εξαμήνου.   

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

Κριτική, Αθήνα 2016. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 59367800.  

 

Κωδικός μαθήματος: 12EH10 
Τίτλος μαθήματος: Πειραματικά Οικονομικά (δεν θα διδαχθεί στο τρέ-

χον ακαδημαϊκό εξάμηνο)   
Διδακτικές μονάδες ECTS: 3 
Κατηγορία μαθήματος: Επιλογής 
Ώρες διδασκαλίας /εβδομάδα: Θεωρία : 3 
Διδάσκων:   Κ. Παπαδόπουλος 
 
Στόχος μαθήματος:  Μετά το πέρας του εξαμήνου ο φοιτητής/η φοιτή-

τρια θα πρέπει να είναι σε θέση να αντιλαμβάνεται τα θέματα του σχεδιασμού 
και της ερμηνείας των οικονομικών πειραμάτων, την συνεισφορά των πειρα-
μάτων στην οικονομική έρευνα και να εξοικειωθεί με την διεξαγωγή οικονο-
μικών πειραμάτων στην πράξη στα πλαίσια του εργαστηρίου. 
 

Περιεχόμενο μαθήματος: Το μάθημα στοχεύει στην εισαγωγή στα πει-
ραματικά οικονομικά και στις εφαρμογές τους. Θα ασχοληθούμε με τον σχε-
διασμό οικονομικών πειραμάτων, την μεθοδολογία και τις βασικές αρχές για 
την διεξαγωγή ενός πειράματος, την ερμηνεία των αποτελεσμάτων, τα πλεο-
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νεκτήματα και τα όρια των πειραμάτων ως εργαλείο έρευνας αλλά και διδα-
σκαλίας της οικονομικής επιστήμης. Θα παρουσιάσουμε τους διαφόρους τύ-
πους οικονομικών πειραμάτων και θα μελετήσουμε καθιερωμένα πειράματα 
στην βιβλιογραφία όπως πειράματα αγορών, διαπραγματεύσεων, δημοπρα-
σιών, αποφάσεων υπό αβεβαιότητα κ.α. Το μάθημα περιλαμβάνει την οργά-
νωση και διεξαγωγή πειραμάτων στην τάξη έτσι ώστε οι φοιτητές και οι φοι-
τήτριες να αποκτήσουν εμπειρία. 
 

 
Τρόπος διδασκαλίας: Διαλέξεις, εργαστήριο.    
 
Τρόποι αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών: Εξέταση γραπτή στο 

τέλος του εξαμήνου, εργασία.    
 
Ενδεικτική Βιβλιογραφία: 
 
• The Handbook of Experimental Economics, John H. Kagel and Alvin E. 

Roth, editors, Princeton University Press, 1995. 
• Experimental Methods: A Primer for Economists, 1994 by Daniel Friedman 
, Shyam Sunder, Cambridge University Press 
• Experimental Economics: How We Can Build Better Financial Mar-
kets,  2005 by Ross M. Miller 
• Behavioural and Experimental Economics (New Palgrave Economics Col-
lection), 2009,  Palgrave Macmillan 
• Handbook of Experimental Economic Methodology  2015 by Guillaume R. 
Fréchette (Editor), Andrew Schotter (Editor) Oxford University Press 
• Experimental Economics 1992, by Douglas D. Davis, Charles A. Holt, 
Princeton University Press 
• Markets, Games, & Strategic Behavior by Charles A. Holt, 2007  Pearson 
• Bargaining and Market Behavior: Essays in Experimental Economics, 2005, 
Vernon L. Smith Cambridge University Press 
• Field Experiments in Economics (Research in Experimental Economics) J. 
Carpenter 2005 JAI Press 
• Experimental Economics: Rethinking the Rules, by Nicholas Bardsley et al., 
2009 Princeton University Press 

 

 

 
Κωδικός μαθήματος: 12ΕΗ06  
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Τίτλος μαθήματος: Πρακτική Άσκηση  
Διδακτικές μονάδες ECTS: 3  
Κατηγορία μαθήματος: Επιλογής  
Επιστημονικά Υπεύθυνη:  Ν. Γλαβέλη  
 
Ιστοσελίδα μαθήματος: http://www.econ.auth.gr/el/econ/4132 
 
Στόχος μαθήματος: Να ασκηθούν για τρεις μήνες με πλήρη απα-

σχόληση οι φοιτητές/τριες του Τμήματος που φοιτούν στο 7ο και 8ο 
εξάμηνο, καθώς και στα δύο εξάμηνα της επόμενης ακαδ. χρονιάς (ε-
φόσον ο/η φοιτητής/τρια βρίσκεται στη διαδικασία ολοκλήρωσης των 
σπουδών) σε αντικείμενα που θεραπεύει το Τμήμα Οικονομικών Επι-
στημών. Η άσκηση πραγματοποιείται σε εταιρείες, οργανισμούς, τρά-
πεζες και επιμελητήρια.  

Επιδιώκεται οι φοιτητές/τριες να αναπτύξουν και παράλληλα να ε-
φαρμόσουν τις θεωρητικές τους γνώσεις στην πράξη και να ενισχύσουν 
δεξιότητες όπως: λήψης αποφάσεων, εργασίας σε ομάδες, κριτικές, 
συνθετικές, ηγετικές, ώστε να ενισχυθούν οι προοπτικές απασχολήσι-
μότητάς τους. 

Περιεχόμενο μαθήματος: Τα ασκούμενα άτομα, ανάλογα με τον 
Φορέα Υποδοχής  αποκτούν γνώσεις (πρακτικές και θεωρητικές)  σε  
θέματα όπως: πολιτική εξαγωγών και εξαγωγικά σχέδια δράσης των 
εταιριών, ηλεκτρονικό εμπόριο, logistics, κρατικές προμήθειες, μάρκε-
τινγκ, διοίκηση ανθρωπίνων, λογιστική/χρηματοοικονομική διοίκηση.  

Τρόποι αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών/τριών:  Αξιο-
λογείται η Επιτυχής /Ανεπιτυχής ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης. 

Συγκεκριμένα ο/η  φοιτητής/τρια αξιολογείται από τον Φορέα Υπο-
δοχής  (επόπτη) και την υπεύθυνη του μαθήματος με κριτήρια που α-
φορούν στα: συνολική παρουσία στο Φορέα Υποδοχής, συμπεριφορά - 
συνεργασία του/της με τους υπόλοιπους εργαζόμενους στο Φορέα Υ-
ποδοχής, συνέπεια του/της ως προς το ωράριο και ως προς τις αρμοδιό-
τητες που του/της ανατέθηκαν, θεωρητική γνώση. 

 

 
 
4.2. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
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Ε΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 

 

Κωδικός μαθήματος: 12YE01 
Τίτλος μαθήματος: Ανάλυση Χρονοσειρών 
Διδακτικές μονάδες ECTS: 6 
Κατηγορία μαθήματος: Υποχρεωτικό 
Ώρες διδασκαλίας /εβδομάδα: Θεωρία : 4, Φροντιστήριο: 2 
Διδάσκοντες: Κ. Κατρακυλίδης, Ν. Θωμαϊδης 
 
Στόχος μαθήματος: Ο κύριος στόχος του μαθήματος επικεντρώνεται 

στην κατανόηση και αντιμετώπιση των προβλημάτων που δημιουργούνται 
στις συνήθεις περιπτώσεις με πραγματικά δεδομένα. Παράλληλα επιχειρείται 
η εξοικείωση με τα υποδείγματα αλληλεξαρτημένων εξισώσεων και η επισή-
μανση της χρησιμότητάς τους στην κατάρτιση υποδειγμάτων σε μάκρο επί-
πεδο. Τέλος δημιουργούνται οι προϋποθέσεις, για την κατανόηση ειδικών ε-
λέγχων και τη δημιουργία ειδικής μορφής υποδειγμάτων διόρθωσης λαθών. 

 
Περιεχόμενο μαθήματος:  
Εξειδικευμένα κριτήρια και έλεγχοι 

 Κριτήρια για τον έλεγχο γραμμικών περιορισμών και τον έλεγχο 
της στατιστικής σημαντικότητας των συντελεστών (LR, Wald, 
LM) 

 Κριτήρια για τον έλεγχο της ευστάθειας των συντελεστών ενός 
υποδείγματος (CUSUM, CUSUMSQ) 

 Έλεγχοι σφαλμάτων εξειδίκευσης (ο έλεγχος RESET του Ram-
sey, έλεγχος γραμμικότητας)  

 Κριτήρια επιλογής ενός υποδείγματος (Akaike, Amemiya, 
Schwarz) 

 Άλλα κριτήρια (Jarque-Bera) 
Επιδράσεις ARCH 
Εναλλακτικές μέθοδοι εκτίμησης (η μέθοδος μέγιστης πιθανότητας ή πι-
θανοφάνειας (ML), η γενικευμένη μέθοδος ελαχίστων τετραγώνων 
(GLS), η μέθοδος ελαχίστων τετραγώνων με περιορισμούς (RLS)) 
Μη γραμμικά υποδείγματα (συνάρτηση παραγωγής Cobb-Douglas) 
Η μέθοδος των βοηθητικών μεταβλητών 
Υποδείγματα κατανεμημένων χρονικών υστερήσεων 
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Υποδείγματα φαινομενικά μη συνδεόμενων παλινδρομήσεων - Η μέθο-
δος εκτίμησης SUR  
Συστήματα αλληλεξαρτημένων στοχαστικών εξισώσεων (η έννοια της 
αλληλεξάρτησης, διαρθρωτική και ανηγμένη μορφή, ταυτοποίηση συ-
στημάτων, μέθοδος ελαχίστων τετραγώνων σε δυο, δυναμικά συστήματα 
1ου βαθμού, κ.λπ.) 
Θέματα από την ανάλυση χρονολογικών σειρών (πλασματική παλινδρό-
μηση, ολοκληρωμένες σειρές, έλεγχοι στασιμότητας, συνολοκλήρωση, έ-
λεγχοι συνολοκλήρωσης, υποδείγματα διόρθωσης λαθών, αιτιότητα κατά 
Granger, υποδείγματα VAR και ECVAR) 
 
Τρόπος διδασκαλίας:Διαλέξεις, εργαστήρια.    

 
Τρόποι αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών: Εξέταση γραπτή στο 

τέλος του εξαμήνου, κατ’ οίκον εργασία, εργαστήριο ή πρακτικές ασκήσεις.  
 
Βιβλιογραφία:  
2. Α. Κάτος, Οικονομετρία, Θεωρία και Εφαρμογές, εκδ. Μάρκου Ι. Γ. & 
ΣΙΑ, Αθήνα 2004. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 1743. 
1. Κ. Κατρακυλίδης, Ν. Ταμπάκης, Εισαγωγή στην Οικονομετρία - Ασκή-
σεις, εκδ. Μάρκου Ι. Γ. & ΣΙΑ, Θεσσαλονίκη 2011. Κωδικός Βιβλίου 
στον ΕΥΔΟΞΟ: 8016. 

 

Κωδικός μαθήματος: 12YE05 
Τίτλος μαθήματος: Χρηματοοικονομική Ανάλυση Ι 
Διδακτικές μονάδες ECTS: 6 
Κατηγορία μαθήματος: Υποχρεωτικό 
Ώρες διδασκαλίας /εβδομάδα: Θεωρία : 4 
Διδάσκουσα: Κ. Κοσμίδου 
Ιστοσελίδα μαθήματος:  
https://elearning.auth.gr/course/view.php?id=3762 

 
Στόχος μαθήματος: Το μάθημα αναφέρεται στις βασικές λειτουργίες και 

προϊόντα του χρηματοδοτικού συστήματος. Έμφαση δίνεται στην έννοια της 
χρονικής αξίας του χρήματος, του κόστους κεφαλαίου και στους προσδιορι-
στικούς παράγοντες των επιτοκίων. Παράλληλα γίνεται αναλυτική εφαρμογή 
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των εννοιών αυτών στην τιμολόγηση χρεογράφων, ομολογιών και μετοχών, 
καθώς και στην αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων.  

 
Περιεχόμενο μαθήματος: Το χρηματοδοτικό σύστημα. Προσδιοριστικοί 

παράγοντες επιτοκίων. Xρονική αξία και κόστος χρήματος. Η έννοια της μελ-
λοντικής και της παρούσας αξίας. Η έννοια της μελλοντικής και της παρούσας 
αξίας ράντας. Απόσβεση δανείων. Ομολογιακά Δάνεια. Αποτίμηση Ομολο-
γιακών Δανείων. Εβδομάδα: Μετοχές. Αποτίμηση Μετοχών. Αξιολόγηση Ε-
πενδυτικών Σχεδίων. Σύγκρουση Μεθόδων Αξιολόγησης Επενδύσεων.  

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

τέλος του εξαμήνου    

Βιβλιογραφία: 

1. Ross A. Stephen, Westerfield W. Randolph, Χρηματοοικονομική των 
Επιχειρήσεων, εκδ. Broken Hill Publishers LTD, Αθήνα 2016. Κωδικός 
Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 59391151.  
2. R. Brealey, S. Myers, F. Allen, Αρχές Χρηματοοικονομικής των Επιχει-
ρήσεων, εκδ. Ουτοπία, Αθήνα 2015. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 
41965173. 

 

Κωδικός μαθήματος: 12YE06 
Τίτλος μαθήματος: Διοίκηση Υπηρεσιών  
Διδακτικές μονάδες ECTS: 6 
Κατηγορία μαθήματος: Υποχρεωτικό 
Ώρες διδασκαλίας /εβδομάδα: Θεωρία : 4 
Διδάσκουσα: Ν. Γλαβέλη  
 
Στόχος μαθήματος: Το μάθημα της Διοίκηση Υπηρεσιών στοχεύει στο να 

εισάγει τους φοιτητές/τριες στη διοίκηση των επιχειρήσεων παροχής υπηρε-
σιών και στην εξυπηρέτηση των πελατών τους. Ειδικότεροι στόχοι αποτελούν: 
η κατανόηση του τομέα των υπηρεσιών και του ρόλου του στην Οικονομία, η 
σχεδίαση των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών, η διαχείριση των επιχειρη-
σιακών λειτουργιών τους και η εισαγωγή ορισμένων μαθηματικών μοντέλων 
(προτύπων) για τη διαχείριση των υπηρεσιών. 
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Περιεχόμενο μαθήματος: Ο ρόλος των υπηρεσιών στην Οικονομία, Η 
φύση των υπηρεσιών, Στρατηγική των Υπηρεσιών, Ανάπτυξη νέας υπηρε-
σίας, Ποιότητα υπηρεσιών, Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες, Θέση εγκατάστασης 
μιας επιχείρησης παροχής υπηρεσιών, Διαχείριση των Προμηθειών και της 
Ζήτησης, Παραγωγικότητα και Βελτίωση της Ποιότητας, Ανάπτυξη και Πα-
γκοσμιοποίηση των Υπηρεσιών, Ποσοτικά Μοντέλα (πρότυπα) για τη διαχεί-
ριση των υπηρεσιών, Μοντέλα Ουρών Αναμονής και Σχεδιασμός της Δυνα-
μικότητας μιας επιχείρησης, Μελέτη πραγματικών περιπτώσεων (Case 
studies). 

 
Τρόπος διδασκαλίας: Διαλέξεις, Φροντιστήρια, Εισηγήσεις Ανθρώπων 

της Πράξης. 
 
Τρόποι αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών: Εξέταση γραπτή στο 

τέλος του εξαμήνου, κατ’ οίκον εργασία και προφορική παρουσίασή της (προ-
αιρετική). 

 
Βιβλιογραφία:  

1. Λ. Χυτήρης, Λ. Αννίνος, Διοίκηση και Ποιότητα Υπηρεσιών, εκδ. Σύνδε-
σμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών – Κάλλιπος, Αθήνα 2016. Κω-
δικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 59303481.  
2. Φ. Χ. Κίτσιος, Κ. Ζοπουνίδης,  Ανάπτυξη Νέων Υπηρεσιών: Τουρισμός, Υ-
γεία, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία, εκδ. Κλειδάριθμος, Αθήνα 2008. Κω-
δικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 13595.  

 

Κωδικός μαθήματος: 12YE07 
Τίτλος μαθήματος: Οργανωτική Θεωρία & Οργανωσιακή Συμπεριφορά 
Διδακτικές μονάδες ECTS: 6 
Κατηγορία μαθήματος: Υποχρεωτικό 
Ώρες διδασκαλίας /εβδομάδα: Θεωρία : 2, Φροντιστήριο 4  
Διδάσκων: Π. Γκορέζης  
Ιστοσελίδα μαθήματος : 
https://elearning.auth.gr/course/view.php?id=2080  

Στόχος μαθήματος: Να βοηθήσει τους φοιτητές/τριες να κατανοήσουν 
αφενός τις βασικές έννοιες της οργανωτικής θεωρίας με έμφαση στο σχεδια-
σμό της οργανωτικής δομής των οργανισμών αφετέρου ζητήματα που αφο-
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ρούν στους εργαζόμενους και επηρεάζουν σημαντικά τη λειτουργία των ορ-
γανισμών όπως είναι η υποκίνηση, η ηγεσία, η δυναμική ομάδας, η επικοινω-
νία και οι συγκρούσεις. 

Περιεχόμενο μαθήματος: Το παρόν μάθημα θα εμβαθύνει σε θέματα ορ-
γανωτικής θεωρίας, οργανωτικής δομής και οργανωτικού σχεδιασμού. Επί-
σης, θα δώσει έμφαση στον κομβικό ρόλο του ανθρώπινου παράγοντα στην 
αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα των οργανισμών μέσω ενός πλήθους 
ατομικών και εργασιακών ζητημάτων όπως είναι η προσωπικότητα, τα συναι-
σθήματα, η υποκίνηση, η ηγεσία, η ομαδική εργασία, η επικοινωνία και οι 
συγκρούσεις. 

Τρόπος διδασκαλίας: Διαλέξεις, φροντιστήρια 
 
Τρόποι αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών: Γραπτή εξέταση στο 

τέλος του εξαμήνου, ομαδικές εργασίες με προφορική παρουσίαση, και  χαρ-
τοφυλάκιο (portfolio) εβδομαδιαίων ασκήσεων. 

 
Βιβλιογραφία:  

1. Mullins, L. (2014), Μάνατζμεντ και Οργανωσιακή Συμπεριφορά, 
Εκδόσεις  Utopia, ISBN: 9786188064775 (Κωδικός Εύδοξου: 
41954712)   

2. Uhl-Bien, M., Schermerhorn R. J., & Osborne R. (2016) Οργα-
νωσιακή συμπεριφορά, Εκδόσεις Broken Hill Publishers, ISBN: 
9789963258321, (Κωδικός Εύδοξου: 50659788) 

3. Βακόλα, Μ. & Νικολάου, (2012), Οργανωσιακή ψυχολογία και 
συμπεριφορά, Εκδόσεις Rosili, ISBN: 9789608940741, (Κωδι-
κός Εύδοξου: 12257495) 
 

 

Κωδικός μαθήματος: 12EE07 
Τίτλος μαθήματος: Συμπεριφορά Καταναλωτή 
Διδακτικές μονάδες ECTS: 3 
Κατηγορία μαθήματος: Επιλογής 
Ώρες διδασκαλίας /εβδομάδα: Θεωρία : 3 
Διδάσκουσα: Χρ. Μπουτσούκη  
Ιστοσελίδα μαθήματος:  
https://elearning.auth.gr/course/view.php?id=3875 
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Στόχος μαθήματος: Στόχος του μαθήματος είναι η μελέτη των αν-
θρώπινων αντιδράσεων σε προϊόντα (αγαθά, υπηρεσίες) και στο 
Μάρκετινγκ αυτών των προϊόντων. Έμφαση δίνεται στην μελέτη των 
διαδικασιών που ακολουθεί ο άνθρωπος προκειμένου να καταλήξει 
σε καταναλωτικές επιλογές. 
 
Περιεχόμενο μαθήματος: Στο πλαίσιο του μαθήματος διερευνάται 
και αναλύεται η συμπεριφορά του ατόμου ως καταναλωτή. Δίνεται 
έμφαση στις επιπτώσεις των οικονομικών, κοινωνικών και ψυχολογι-
κών επιδράσεων που δέχεται ο καταναλωτής κατά τη διαδικασία λή-
ψης αποφάσεων. Εξετάζονται θέματα που αναφέρονται: (i) στη δια-
δικασία λήψης αποφάσεων, (ii) στην επεξεργασία πληροφοριών, (iii) 
στις αντιλήψεις, (iv) στη συμμετοχή του καταναλωτή στη διαδικασία 
αγοράς του προϊόντος, (v) μέτρηση και αλλαγή των στάσεων, (vi) 
στις διαπροσωπικές επιδράσεις στη συμπεριφορά του καταναλωτή, 
(vii) στη διαμόρφωση υποδειγμάτων συμπεριφοράς του καταναλωτή, 
(viii) στις εφαρμογές τμηματοποίησης της αγοράς, (ix) στις εφαρμο-
γές τοποθέτησης του προϊόντος. 

Τρόπος διδασκαλίας : Διαλέξεις.  

Τρόποι αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών: Εξέταση γραπτή 
στο τέλος του εξαμήνου, κατ’ οίκον εργασία, εργαστήριο ή πρακτικές 
ασκήσεις.  
 
Βιβλιογραφία:  
1. Γ. Σιώμκος, Συμπεριφορά Καταναλωτή, εκδ. Broken Hill Publish-
ers, Λευκωσία 2018. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 77107390.  
2. M. Solomon, Συμπεριφορά Καταναλωτή, εκδ. Α. Τζιόλα, Αθήνα 
2018. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 77106825. 

 

Κωδικός μαθήματος: 12EE08 
Τίτλος μαθήματος: Τεχνικές προσομοίωσης στη Διοίκηση Επιχειρήσεων 
Διδακτικές μονάδες ECTS: 3 
Κατηγορία μαθήματος: Επιλογής 
Ώρες διδασκαλίας /εβδομάδα: Θεωρία : 3  
Διδάσκων: Χρ. Ζηκόπουλος 
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Ιστοσελίδα μαθήματος:  
https://elearning.auth.gr/course/view.php?id=3748 
 
Στόχος μαθήματος:  
Η προσομοίωση αποτελεί ένα από τα χρησιμότερα εργαλεία λήψης επιχειρη-
ματικών αποφάσεων με μεγάλο εύρος εφαρμογών στο σύνολο των ερευνητι-
κών περιοχών της διοικητικής επιστήμης. Στα πλαίσια του μαθήματος παρου-
σιάζονται και αναλύονται οι σημαντικότερες τεχνικές μοντελοποίησης, η με-
θοδολογία προσομοίωσης συστημάτων διακριτού χρόνου, η χρήση λογισμι-
κού για την ανάπτυξη προσομοιωτικών προτύπων, και χαρακτηριστικές εφαρ-
μογές σε διαφορετικά αντικείμενα της διοικητικής επιστήμης. 
 
Περιεχόμενο μαθήματος:  
Θεωρία 
Εισαγωγή στην προσομοίωση, προσδιορισμός δεδομένων εισόδου, τυχαίοι α-
ριθμοί και μετασχηματισμοί, ανάπτυξη προσομοιωτικού προτύπου και προ-
σομοίωση, δημιουργία τυχαίων αριθμών με τη χρήση Η/Υ, επίδειξη εξειδι-
κευμένου λογισμικού προσομοίωσης, ανάλυση και αξιολόγηση αποτελεσμά-
των. 
Εργαστήριο Η/Υ 
Δημιουργία τυχαίων αριθμών σε υπολογιστικά φύλλα, προσομοίωση στη 
Χρηματοοικονομική: Ανάλυση χαρτοφυλακίου, προσομοίωση στο Market-
ing: Εκτίμηση αποτελεσματικότητας προωθητικής ενέργειας, προσομοίωση 
στη Διοίκηση Λειτουργιών: Αξιολόγηση συστήματος διαχείρισης αποθεμά-
των, προσομοίωση στη Διοίκηση Υπηρεσιών: Ανάλυση συστήματος εξυπη-
ρέτησης, ανάλυση αποτελεσμάτων προσομοίωσης σε Η/Υ. 
 
Τρόπος διδασκαλίας:  
Η διδασκαλία του μαθήματος περιλαμβάνει θεωρητικές διαλέξεις και εργα-
στηριακές εφαρμογές σε Η/Υ. 
 
Τρόποι αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών:  
Γραπτή τελική εξέταση και εκπόνηση εργασίας. 
 

Βιβλιογραφία:  
1. Μ. Ρουμελιώτης, Σ. Σουραβλάς, Τεχνικές Προσομοίωσης, εκδ. Α. 
Τζιόλα & Υιοί, Αθήνα 2015. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 
41958885. 
2. Β. Κουίκογλου, Δ. Κωνσταντάς, Προσομοίωση Συστημάτων Διακριτών 
Γεγονότων, εκδ. Δίσιγμα, Θεσσαλονίκη 2016. Κωδικός Βιβλίου στον 
ΕΥΔΟΞΟ: 77112270. 
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4. Law Averill, Simulation Modeling and Analysis, εκδ. McGraw Hill, 
Θεσσαλονίκη 2014. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 50965291. 

 

Κωδικός μαθήματος: 12EE09 
Τίτλος μαθήματος: Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα 
Διδακτικές μονάδες ECTS: 3 
Κατηγορία μαθήματος: Επιλογής 
Ώρες διδασκαλίας /εβδομάδα: Θεωρία: 3   
Διδάσκων: σε ανάθεση 
Ιστοσελίδα μαθήματος: http://www.leps.auth.gr 
 
Στόχος μαθήματος: Να δώσει την ευκαιρία στους φοιτητές/τριες να προ-

σεγγίσουν εισαγωγικά τις βασικές έννοιες της Επιχειρηματικότητας και της 
Καινοτομίας , να ευαισθητοποιηθούν σχετικά με τις ευκαιρίες ανάπτυξης δι-
κής τους επιχειρηματικής δραστηριότητας, και να εκπαιδευθούν στην προε-
τοιμασία “επιχειρηματικών σχεδίων”. 

 
Περιεχόμενο μαθήματος: Τα μαθήματα διαρθρώνονται σε 2 ενότητες. 

Στην πρώτη ενότητα προσφέρονται οι βασικές γνώσεις για την ίδρυση, τη λει-
τουργία και τη διοίκηση μιας επιχείρησης μικρού ή μεσαίου μεγέθους και ε-
πιδιώκεται η διαμόρφωση του κατάλληλου ψυχονοητικού υπόβαθρου για την 
ανάπτυξη και εκδήλωση της επιχειρηματικότητας, με την ευρεία έννοια του 
όρου. Στην δεύτερη ενότητα οι φοιτητές/τριες θα απασχοληθούν σε εργαστη-
ριακά μαθήματα με την εκπόνηση επιχειρησιακών σχεδίων με τη χρήση λογι-
σμικού επιχειρησιακού σχεδιασμού. Έτσι θα ασκηθούν και θα εκπονήσουν 
επιχειρησιακά σχέδια (Business Plan) για ανάπτυξη εικονικής δικής τους επι-
χειρηματικής δραστηριότητας, βάση του οποίου και θα αξιολογηθούν στο τέ-
λος των μαθημάτων. 

 
Τρόπος διδασκαλίας: Διαλέξεις, πρακτικές ασκήσεις, εργαστήρια.    
 
Τρόποι αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών: Κατ’ οίκον εργασία, 

προφορική παρουσίαση εργασίας, εργαστήριο ή πρακτικές ασκήσεις, φύλλα 
εργασίας σε κάθε ενότητα μαθημάτων  

 
Βιβλιογραφία:  
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1. D. Deakins, M. Freel, Επιχειρηματικότητα και Μικρές Επιχειρήσεις, 
εκδ. Rossili, Αθήνα 2017. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 
59397350.   

2. Γ. Χατζηκωνσταντίνου, Η. Γωνιάδης, Επιχειρηματικότητα και Καινο-
τομία, εκδ. Gutenberg, Αθήνα 2009. Κωδικός Βιβλίου στον 
ΕΥΔΟΞΟ: 31411.   

 

Κωδικός μαθήματος: 12EE10 
Τίτλος μαθήματος: Υποδείγματα Αποθεμάτων και Προβλέψεων (δεν 

θα διδαχθεί στο τρέχον ακαδημαϊκό εξάμηνο) 
Διδακτικές μονάδες ECTS:3 
Κατηγορία μαθήματος: Επιλογής 
Ώρες διδασκαλίας /εβδομάδα: Θεωρία: 3  
Διδάσκων: Χρ. Παπαδόπουλος  
 
Στόχος μαθήματος: Είναι να εισάγει τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του 

Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του ΑΠΘ στις έννοιες και τη σημασία 
των μεθόδων πρόβλεψης και της διαχείρισης των αποθεμάτων σε οποιαδή-
ποτε επιχείρηση, εμπορική και βιομηχανική. Πολλές ασκήσεις επιλύονται και 
με τη χρήση του Excel. 

 
Περιεχόμενο μαθήματος: 
(I) Διαχείριση Αποθεμάτων 
Η σημασία των αποθεμάτων, Στοιχεία κόστους στη διαχείριση αποθεμά-

των: Κόστος παραγγελίας και απόκτησης του αποθέματος, Κόστος διατήρη-
σης του αποθέματος, Κόστος έλλειψης του αποθέματος, Συστήματα αποθε-
μάτων και πολιτικές διαχείρισης, Καθοριστικά συστήματα διαχείρισης απο-
θεμάτων: Το βασικό σύστημα σταθερής ποσότητας παραγγελίας, Μέρος της 
ζήτησης ικανοποιείται με καθυστέρηση, Η ζήτηση ικανοποιείται από παρα-
γωγή, Έκπτωση στην τιμή απόκτησης της μονάδας του αποθέματος, Ταυτό-
χρονες παραγγελίες ομάδας διαφόρων υλικών, Πολλά υλικά και περιορισμοί, 
Στοχαστικά συστήματα διαχείρισης αποθεμάτων: Στοχαστικό σύστημα στα-
θερής ποσότητας παραγγελίας, Στοχαστικό σύστημα σταθερού χρόνου επιθε-
ώρησης, Ασκήσεις. 

(ΙΙ) Μέθοδοι Πρόβλεψης 
Η σημασία των προβλέψεων και μεθοδολογικές κατευθύνσεις, Μεθοδο-

λογικά εργαλεία στις ποσοτικές μεθόδους πρόβλεψης, Μέθοδοι ανάλυσης 
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χρονοσειρών και προβολής της τάσης: Απλός μέσος, Απλός κινούμενος μέσος 
κ περιόδων, Απλός σταθμικός κινούμενος μέσος κ περιόδων, Διπλός κινού-
μενος μέσος για γραμμική τάση, Απλή εκθετική εξομάλυνση, Απλή εκθετική 
εξομάλυνση με αναπροσαρμογή της παραμέτρου α, Διπλή εκθετική εξομά-
λυνση μιας παραμέτρου για γραμμική τάση, Διπλή εκθετική εξομάλυνση δύο 
παραμέτρων για γραμμική τάση, Τριπλή εκθετική εξομάλυνση για τάση δεύ-
τερου βαθμού, Εκθετική εξομάλυνση για εποχικότητα, Εκθετική εξομάλυνση 
για γραμμική τάση και εποχικότητα, Συνοπτική παρουσίαση και ταξινόμηση 
των μεθόδων εκθετικής εξομάλυνσης, Αιτιοκρατικές μέθοδοι ή μέθοδοι ανά-
λυσης, Η μέθοδος Box-Jenkins, Ασκήσεις. 
 
      Τρόπος διδασκαλίας: Διαλέξεις, εργαστήρια    
 

Τρόποι αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών: Εξέταση γραπτή στο 
τέλος του εξαμήνου, κατ’ οίκον εργασία.    

 
Βιβλιογραφία:  
1. Σ. Δημητριάδης, Α. Μηχιώτης, Διοίκηση Παραγωγικών Συστημάτων, 
εκδ. Κριτική, Αθήνα 2007. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 11513. 
 

 

Κωδικός μαθήματος: 03YE08 
Τίτλος μαθήματος: Ερευνα Μάρκετινγκ  
Διδακτικές μονάδες ECTS: 3 
Κατηγορία μαθήματος: Επιλογής 
Ώρες διδασκαλίας /εβδομάδα: Θεωρία : 3  
Διδάσκων: σε ανάθεση   
Ιστοσελίδα μαθήματος:  
https://elearning.auth.gr/course/view.php?id=3874 
 
 Στόχος μαθήματος: Το μάθημα της Έρευνας Αγοράς έχει ως στόχο α) 

Να εισάγει τους σπουδαστές στις βασικές έννοιες και διαδικασίες της έρευνας 
αγοράς β) να εξετάσει και να αναλύσει τα απαραίτητα εργαλεία για τη συλ-
λογή, επεξεργασία, ανάλυση και αποτύπωση των δεδομένων που χρησιμοποι-
ούμε στην Έρευνα Αγοράς με στόχο την διαμόρφωση Στρατηγικών Πολιτικής 
Κατάκτησης της Αγοράς  
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Περιεχόμενο μαθήματος: Το μάθημα είναι οργανωμένο σε τέσσερα 
μέρη. Ξεκινά με την εισαγωγή στην έννοια και διαδικασία της Έρευνας Αγο-
ράς και την παρουσίαση του ορισμού του ερευνητικού προβλήματος που θα 
οδηγήσει στη λύση του προβλήματος απόφασης. Στη συνέχεια παρουσιάζεται 
η ανάπτυξη της προσέγγισης του Ερευνητικού σχεδίου. Το δεύτερο μέρος κα-
λύπτει το σχεδιασμό έρευνας και παρουσιάζει το σχεδιασμό της διερευνητι-
κής και περιγραφικής έρευνας. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ποιοτική έ-
ρευνα και στην ανάλυση δευτερογενών στοιχείων. Στη συνέχεια περιγράφεται 
η διαδικασία απόκτησης πληροφοριών και η μεθοδολογία δόμησης κλιμάκων 
μέτρησης. Το τρίτος μέρος αφορά το σχεδιασμό και τη σύνταξη των ερευνη-
τικών εργαλείων (ερωτηματολόγια) το σχεδιασμό της δειγματοληψίας καθώς 
και της επεξήγησης των διαδικασιών απόκτησης των πληροφοριών. Επι-
πλέον, παρουσιάζεται η έρευνα πεδίου, η προετοιμασία των δεδομένων και οι 
έλεγχοι εγκυρότητας και αξιοπιστίας. Οι μέθοδοι στατιστικής ανάλυσης δε-
δομένων και οι τεχνικές παρουσίασης των αποτελεσμάτων παρουσιάζονται 
στο τελευταίο μέρος του μαθήματος καθώς και οι μέθοδοι αποτύπωσης και 
παρουσίασης των ερευνητικών δεδομένων καθώς και η εφαρμογή των αποτε-
λεσμάτων στη στρατηγική κατάκτηση της Αγοράς. Οι παραδόσεις περιλαμ-
βάνουν την ανάλυση του θεωρητικού υπόβαθρου και την πρακτική εφαρμογή 
στο χώρο των Υπηρεσιών και των Επιχειρήσεων καθώς και την εξέταση επι-
χειρησιακών περιπτώσεων και αρθογραφίας μαζί με την εκπόνηση και παρου-
σίαση εργασιών στα θέματα που το μάθημα διαπραγματεύεται.  

 
Τρόπος διδασκαλίας: Διαλέξεις, φροντιστήρια.    
 

Τρόποι αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών: Εξέταση γραπτή στο 
τέλος του εξαμήνου, κατ’ οίκον εργασία.    

 
Βιβλιογραφία:  
1. Γ. Σιώμκος, Δ. Μαύρος, Έρευνα και Μετρικές Μάρκετινγκ, εκδ. Broken 
Hill Publishers Ltd., Λευκωσία 2018. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 
77107394.  
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ΣΤ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 

 

Κωδικός μαθήματος: 12ΥΣ05 
Τίτλος μαθήματος: Επιχειρησιακή Ερευνα 
Διδακτικές μονάδες ECTS: 6 
Κατηγορία μαθήματος: Υποχρεωτικό 
Ώρες διδασκαλίας /εβδομάδα: Θεωρία : 4 
Διδάσκων: Αλ. Διαμαντίδης  
 
Στόχος μαθήματος: Είναι η εισαγωγή των φοιτητών στην Επιχειρησιακή 

Έρευνα και στη μαθηματική προτυποποίηση και επίλυση διαφόρων προβλη-
μάτων που ανακύπτουν στις επιχειρήσεις και στους κυβερνητικούς ή μη ορ-
γανισμούς. 
 

Περιεχόμενο μαθήματος: Γραμμικός Προγραμματισμός: Τυποποίηση 
προβλημάτων Γραμμικού Προγραμματισμού, Γραφική μέθοδος επίλυσης, 
Μέθοδος Simplex, Ανάλυση Ευαισθησίας με χρήση της μεθόδου Simplex, Α-
νάλυση Ευαισθησίας με χρήση της γραφικής μεθόδου επίλυσης, το Δυικό 
πρόβλημα και η Οικονομική Ερμηνεία του, Το πρόβλημα της μεταφοράς, Το 
πρόβλημα της ανάθεσης : Ο Ουγγρικός Αλγόριθμος. Μοντέλα Ουρών Αναμο-
νής: Εισαγωγή, συμβολισμός κατά Kendall, στοιχεία ουρών αναμονής: κατα-
νομή αφίξεων, κατανομή εξυπηρέτησης, πειθαρχία ουράς, αριθμός εξυπηρε-
τητών. Ουρά αναμονής με ένα κανάλι εξυπηρέτησης, αφίξεις Poisson & χρό-
νους εξυπηρέτησης εκθετικά κατανεμημένους (Μ/Μ/1). 

Ουρά αναμονής με πολλαπλά κανάλια εξυπηρέτησης, αφίξεις Poisson & 
χρόνους εξυπηρέτησης εκθετικά κατανεμημένους (Μ/Μ/Κ). Οικονομική α-
νάλυση των ουρών αναμονής. Άλλα μοντέλα ουρών αναμονής.  

 
Τρόπος διδασκαλίας: Διαλέξεις.  

 
Τρόποι αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών: Εξέταση γραπτή στο 

τέλος του εξαμήνου.    
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Βιβλιογραφία:  

1. F. S. Hillier, G. J. Lieberman, Εισαγωγή στην Επιχειρησιακή Έρευνα, 
εκδ. Τζιόλα, Θεσσαλονίκη 2017. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 
59386820. 

2. B. Taylor, Εισαγωγή στη Διοικητική Επιστήμη, εκδ. Broken Hill Pub-
lishers, Κύπρος 2017. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 68373102. 

3. Γ. Οικονόμου, Α. Γεωργίου, Επιχειρησιακή Ερευνα για τη Λήψη Διοι-
κητικών Αποφάσεων, εκδ. Γ. Μπένου, Αθήνα 2016. Κωδικός Βιβλίου 
στον ΕΥΔΟΞΟ: 59415056.  

4.  Μ. Λουκάκης, Γραμμικός Προγραμματισμός. Αριστοποίηση σε Δί-
κτυα, έκδ. Σοφία, Θεσσαλονίκη 2010. Κωδικός Βιβλίου στον 
ΕΥΔΟΞΟ: 691.  

  

Κωδικός μαθήματος: 12ΥΣ06 
Τίτλος μαθήματος: Χρηματοοικονομική Ανάλυση ΙΙ 
Διδακτικές μονάδες ECTS: 6 
Κατηγορία μαθήματος: Υποχρεωτικό  
Ώρες διδασκαλίας /εβδομάδα: Θεωρία : 4 
Διδάσκων: Β. Πολυμένης 
https://elearning.auth.gr/course/view.php?id=8335 
 
Στόχος μαθήματος: Το μάθημα εμβαθύνει στα θέματα της χρηματοοικο-

νομικής που αναπτύχθηκαν στη Χρηματοοικονομική Ι, με έμφαση τον κίν-
δυνο και την αξιολόγηση της έκθεσης σε κίνδυνο αγορών και επιτοκίου. Ει-
σάγεται η κλασική θεωρία στάθμισης κινδύνου. Εισάγονται τα χρηματοοικο-
νομικά παράγωγα και η τροποποίηση αποδόσεων ως προς τον κίνδυνο.  

 
Περιεχόμενο μαθήματος: Μέτρηση αποδόσεων, λογαριθμική απόδοση 

και συνεχής χρόνος. Μόχλευση και απόδοση στα ίδια κεφάλαια. Περιθώριο 
ασφαλείας, κλήση κινδύνου. Ανοικτές πωλήσεις. Κίνδυνος επιτοκίου και 
Δέλτα επιτοκίου. Αντιστάθμιση κινδύνων. Προθεσμιακές πράξεις και προθε-
σμιακά επιτόκια. Καμπύλη επιτοκίων. Ασύμμετρη πληροφόρηση. Προβλή-
ματα εκπροσώπησης. Συγχωνεύσεις και εξαγορές εταιριών. 

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

τέλος του εξαμήνου.  
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Βιβλιογραφία:  
1. Β. Πολυμένης, Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική Ανάλυση, εκδ. Σοφία, 
Θεσσαλονίκη 2016. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 68389579. 
2. Α. Γ. Νούλας, Χρηματοοικονομική Διοίκηση, εκδ. Ανικούλα, Αθήνα 
2015. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 68380751.  

 

Κωδικός μαθήματος: 12ΥΣ07 
Τίτλος μαθήματος: Εισαγωγή στην Εφοδιαστική και τη Διαχείριση  Ε-
φοδιαστικής Αλυσίδας 
Διδακτικές μονάδες ECTS: 6 
Κατηγορία μαθήματος: Υποχρεωτικό 
Ώρες διδασκαλίας /εβδομάδα: Θεωρία : 4  
Διδάσκων: Χρ. Ζηκόπουλος  
Ιστοσελίδα μαθήματος:  
https://elearning.auth.gr/course/view.php?id=3304 
 
Στόχος μαθήματος: Στόχος του μαθήματος είναι η παρουσίαση των βα-

σικών εννοιών της Διαχείρισης της Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Supply Chain 
Management) καθώς και των διαδικασιών της Εφοδιαστικής (Logistics), ώστε 
να παρέχει στους φοιτητές τις απαραίτητες γνώσεις για την κατανόηση των 
στρατηγικών και τεχνικών που αποσκοπούν στη βελτίωση της οργάνωσης και 
διαχείρισης των εφοδιαστικών αλυσίδων. 

 
Περιεχόμενο μαθήματος: Εισαγωγή στην Εφοδιαστική και τη Διαχείριση 

της Εφοδιαστικής Αλυσίδας. Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας και πελά-
της. Μέτρηση αποτελεσματικότητας εφοδιαστικής αλυσίδας. Ελλείψεις, επί-
πεδο εξυπηρέτησης, απόθεμα ασφαλείας. Παράγοντες κόστους και αξιολό-
γηση. Συστήματα διαχείρισης αποθεμάτων: σημείο αναπλήρωσης αποθέμα-
τος, μεταβλητότητα και αβεβαιότητα στη διαχείριση αποθεμάτων και η επί-
δραση των προωθητικών ενεργειών και των οικονομιών κλίμακας. Εφοδια-
στικές αλυσίδες για καταναλωτικά και καινοτόμα προϊόντα. Γενικές στρατη-
γικές σχεδιασμού εφοδιαστικών αλυσίδων. Η φιλοσοφία της λιτής παραγω-
γής. Στρατηγικές για το σχεδιασμό εφοδιαστικών αλυσίδων γρήγορης αντα-
πόκρισης. Σχεδίαση και διαχείριση καναλιών διανομής. Στρατηγικές συνερ-
γασίες, διαχείριση αποθεμάτων από τον προμηθευτή. Η παγκόσμια εφοδια-
στική αλυσίδα. Σχεδίαση κέντρων διανομής - μεταφόρτωσης. Διαχείριση κιν-
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δύνου στις εφοδιαστικές αλυσίδες. Σύγχρονες τάσεις στη Διαχείριση Εφοδια-
στικής Αλυσίδας: εταιρίες παροχής υπηρεσιών εφοδιαστικής, αντίστροφες 
και πράσινες εφοδιαστικές αλυσίδες. 

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

τέλος του εξαμήνου.    
 

Βιβλιογραφία:  
1. Μ. Βιδάλης, Εφοδιαστική (Logistics): Μία Ποσοτική Προσέγγιση, εκδ. 
Κλειδάριθμος, Αθήνα 2017. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 
68385988.  
2. S. Chopra, P. Meindl, Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας, εκδ. Α. Τζιόλα 
& Υιοί, Αθήνα 2014. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 41955004. 
3. M. Cristofer, Logistics και Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας, εκδ. 
Κριτική, Αθήνα 2017. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 68379795. 
 

 

Κωδικός μαθήματος: 12ΥΣ08 
Τίτλος μαθήματος: Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 
Διδακτικές μονάδες ECTS: 6 
Κατηγορία μαθήματος: Υποχρεωτικό 
Ώρες διδασκαλίας /εβδομάδα: Θεωρία : 4 
Διδάσκουσα: Κ. Κοσμίδου  
Ιστοσελίδα μαθήματος: 
 https://elearning.auth.gr/course/view.php?id=5333 
 
Στόχος μαθήματος: Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση με τις σύγ-

χρονες μεθόδους χρηματοοικονομικής ανάλυσης των λογιστικών καταστά-
σεων επιχειρήσεων και οργανισμών προκειμένου να ληφθούν υπόψη αποφά-
σεις οικονομικού περιεχομένου, βασιζομένων σε επιστημονικά κριτήρια.  

 
Περιεχόμενο μαθήματος:  
Τα θεματικά πεδία που καλύπτονται στο πλαίσιο του μαθήματος είναι: 

 Χρηματοοικονομικές πληροφορίες και λογιστικές καταστάσεις 
 Μέθοδοι ανάλυσης των λογιστικών καταστάσεων 
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 Ανάλυση λογιστικών καταστάσεων με αριθμοδείκτες 
 Συγκριτική ανάλυση λογιστικών καταστάσεων 
 Κεφάλαιο κίνησης και καταστάσεις ταμειακής ροής 
 Ανάλυση νεκρού σημείου 
 Case studies 
 

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

τέλος του εξαμήνου, κατ’ οίκον εργασία.   
 
Βιβλιογραφία:  
1. K. R. Subramanya, M. J. Wild, Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Κατα-
στάσεων, εκδ. Broken Hill, Αθήνα 2016. Κωδικός Βιβλίου στον 
ΕΥΔΟΞΟ:  59395333.  
2. Π. Παπαδέας, Ν. Συκιανάκης, Ανάλυση και Διερεύνηση Χρηματοοικο-
νομικών Καταστάσεων Σύμφωνα με τα Ελληνικά και Διεθνή Λογιστικά 
Πρότυπα Χρηματοοοικονομικής Αναφοράς, εκδ. Π. Παπαδέα, Αθήνα 
2017. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 68392388.  

 

Κωδικός μαθήματος: 12ΕΣ08 
Τίτλος μαθήματος: Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης - Ηλεκτρο-

νικό Εμπόριο 
Διδακτικές μονάδες ECTS: 3 
Κατηγορία μαθήματος: Επιλογής 
Ώρες διδασκαλίας /εβδομάδα: Θεωρία: 3 
Διδάσκων: Αθ. Τσαδήρας  
Ιστοσελίδα μαθήματος :  
https://elearning.auth.gr/course/view.php?id=5344 
 
Στόχος μαθήματος: Στόχος του μαθήματος είναι η απόκτηση από μέρους 

των φοιτητών/τριών των βασικών γνώσεων και ικανοτήτων για την αξιοποί-
ηση των δυνατοτήτων που δίνουν τα Σύγχρονα Ολοκληρωμένα Πληροφο-
ριακά Συστήματα των Επιχειρήσεων, τόσο για τον Εσωτερικό Έλεγχο στην 
Επιχείρηση όσο και για την Υποστήριξη Λήψης Αποφάσεων. 
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Περιεχόμενο μαθήματος: Στα πλαίσια του μαθήματος θα παρουσιαστούν 
και θα αναπτυχθούν τα παρακάτω θέματα: Σύγχρονα Ολοκληρωμένα Πληρο-
φοριακά Συστήματα, ορισμός και ο ρόλος τους. Ολοκλήρωση Επιχειρηματι-
κών Διεργασιών μέσω Πληροφορικών Συστημάτων. Συστήματα Επεξεργα-
σίας Συναλλαγών. Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης. Συστήματα Υπο-
στήριξης Λήψης Αποφάσεων. Συστήματα Υποστήριξης Διοίκησης. Επεξερ-
γασία Πληροφοριών. Λογισμικό Εφαρμογών & Εργαλεία για τη Λήψη Απο-
φάσεων . Οργάνωση και Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων. Τηλεπικοινωνίες, 
Δίκτυα και η Τεχνολογία της Πληροφορίας. Διαδίκτυο και Ηλεκτρονική Επι-
χειρηματική Δραστηριότητα. Διαχείριση Γνώσης. Μεθοδολογίες και Εργα-
λεία Ανάπτυξης Πληροφορικών Συστημάτων. 

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

τέλος του εξαμήνου.    
 
Βιβλιογραφία:  
1. K. Laudon, J. Laudon, Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης, εκδ. Κλει-
δάριθμος, Αθήνα 2014. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 41962586.  
2. E. Turban, D. King, J. Lee, L. Ting-Peng, D. Turban, Ηλεκτρονικό Ε-
μπόριο 2010, εκδ. Α. Γκιούρδα & Σια, Αθήνα 2011. Κωδικός Βιβλίου 
στον ΕΥΔΟΞΟ: 12536563.  
3. Μ. Βλαχοπούλου, Σ. Δημητριάδης, Ηλεκτρονικό Επιχειρείν και Μάρ-
κετινγκ, εκδ. Rosili, Αθήνα 2013. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 
32997535. 
4. D. Shaffey, Ψηφιακές Επιχειρήσεις και Ηλεκτρονικό Εμπόριο: Στρατη-
γική, Υλοποίηση και Εφαρμογή, εκδ. Κλειδάριθμος, Αθήνα 2016. Κωδικός 
Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 506563604. 

 

 

Κωδικός μαθήματος: 12ΕΣ07 
Τίτλος μαθήματος: Διοικητική Λογιστική  
Διδακτικές μονάδες ECTS: 3 
Κατηγορία μαθήματος: Επιλογής 
Ώρες διδασκαλίας /εβδομάδα: Θεωρία : 3 
Διδάσκων: Δ. Κουσενίδης 
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Στόχος μαθήματος: Σε αντίθεση με τη Χρηματοοικονομική Λογιστική, 
η Διοικητική Λογιστική: α) εστιάζει στις ανάγκες του μάνατζμεντ για περισ-
σότερη πληροφόρηση, β) δίνεται έμφαση στη σύνταξη των προβλεπόμενων 
οικονομικών καταστάσεων και γ) δίνει περισσότερη σημασία στα τμήματα 
ενός οργανισμού. 

 
Περιεχόμενο μαθήματος: Εισαγωγή στη Διοικητική Λογιστική. Υπολο-

γίζει τα σχετικά κόστη και τα έσοδα για τη λήψη αποφάσεων. Κοστολόγηση 
βασισμένη στη λειτουργία (Activity-based costing). Αποφάσεις τιμολόγησης 
και ανάλυση κερδών. Λήψη αποφάσεων κάτω από συνθήκες αβεβαιότητας. 
Η διαδικασία του προϋπολογισμού.  

 
Τρόπος διδασκαλίας: Διαλέξεις, πλήρης πρακτική εφαρμογή όλων των 

διδασκόμενων περιπτώσεων    
 
Τρόποι αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών: Εξέταση γραπτή στο 

τέλος του εξαμήνου.    
 
Βιβλιογραφία:  
1. Χ. Νεγκάκης, Δ. Κουσενίδης, Διοικητική Λογιστική, εκδ. Αειφόρος Λο-
γιστική Μονοπρόσωπη ΙΚΕ, Θεσσαλονίκη 2014. Κωδικός Βιβλίου στον 
ΕΥΔΟΞΟ: 68402146.   
2. R. Garrison, E. Noreen, Διοικητική Λογιστική, εκδ. Κλειδάριθμος, Α-
θήνα 2006. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 13656. 

 

Κωδικός μαθήματος: 03EE54 
Τίτλος μαθήματος: Επιχείρηση και Κοινωνία: Εταιρική & Κοινωνική 
Ευθύνη 
Διδακτικές μονάδες ECTS: 3 
Κατηγορία μαθήματος: Επιλογής 
Ώρες διδασκαλίας /εβδομάδα: Θεωρία: 3 
Διδάσκουσα: Ν. Γλαβέλη 
Ιστοσελίδα μαθήματος: 
https://elearning.auth.gr/course/view.php?id=5367 
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Στόχος μαθήματος: Το μάθημα αποσκοπεί στην κατανόηση, εξέταση και 
ανάλυση της σχέσης αλληλεπίδρασης που δημιουργείται μεταξύ των επιχει-
ρήσεων και της κοινωνίας στην οποία απευθύνονται. Σε αυτό το πλαίσιο εξε-
τάζονται μια σειρά εννοιών και συνεπειών που προκύπτουν από τη δραστη-
ριότητα των επιχειρήσεων, καθώς και από την ανταπόκριση της κοινωνίας 
στη συγκεκριμένη δραστηριότητα. 

 
Περιεχόμενο: Το περιεχόμενο του συγκεκριμένου μαθήματος αποσκοπεί 

στην κατανόηση της σχέσης αλληλεξάρτησης και αλληλεπίδρασης που προ-
κύπτει μεταξύ επιχείρησης και κοινωνίας. Σε αυτό το πλαίσιο, εξετάζονται 
μια σειρά εννοιών που αποκτούν ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην παραπάνω σχέση, 
όπως η έννοια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ), του κοινωνικού α-
πολογισμού, συγκεκριμένες δράσεις που λαμβάνουν οι επιχειρήσεις στο πλαί-
σιο της ΕΚΕ, προβλήματα εφαρμογής της ΕΚΕ, δείκτες μέτρησης και αξιο-
λόγησής της. Ακόμα, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε συναφείς έννοιες, όπως σε 
εκείνη της Τριπλής Βασικής Αρχής και της βιώσιμης επιχειρηματικότητας, 
της επιχειρησιακής ηθικής, της εταιρικής διακυβέρνησης, των ομάδων ενδια-
φερομένων ή συμμετόχων των επιχειρήσεων και της επιρροής τους στη λει-
τουργία των επιχειρήσεων, ενώ γίνεται αναφορά σε παραδείγματα επιχειρή-
σεων που αποτελούν πρότυπα εφαρμογής δράσεων ΕΚΕ ή αντίστοιχα παρα-
δείγματα προς αποφυγή.  

 
Τρόπος διδασκαλίας: Η διδασκαλία του μαθήματος διεξάγεται με ένα 

συνδυασμό μεθόδων: διαλέξεις με τη χρήση PowerPoint, μελέτες περιπτώ-
σεων (case studies) ώστε να γίνονται περισσότερο κατανοητές στους φοιτητές 
οι διδασκόμενες έννοιες, καθώς και η πρακτική εφαρμογή τους, ανάθεση σχε-
τικών επιστημονικών άρθρων και εργασιών στους φοιτητές, ώστε να πραγμα-
τοποιείται διάλογος κατά τη διάρκεια των διαλέξεων. Ανάλυση μελετών επι-
χειρήσεων (case studies), ανάλυση σχετικών επιστημονικών άρθρων βάσει 
της διεθνούς βιβλιογραφίας.  

 
Τρόποι αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών: Εξέταση γραπτή στο 

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

Βιβλιογραφία:  
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1. Κ. Πατατούκας, Ε. Μπατσινίλας, Σύγχρονες Αντιλήψεις Διοίκησης και 
Ελέγχου Επιχειρήσεων, εκδ. Σταμούλη, Αθήνα 2015. Κωδικός Βιβλίου 
στον ΕΥΔΟΞΟ: 50663015.  
2. Μ. Βαξεβανίδου, Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, εκδ. Σταμούλη, Αθήνα 
2011. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 183504.  
 

 

Κωδικός μαθήματος: 12ΕΣ10 
Τίτλος μαθήματος: Εφαρμογές Θεωρίας Παιγνίων στη Διοίκηση (δεν θα 
διδαχθεί στο τρέχον ακαδημαϊκό εξάμηνο) 
Διδακτικές μονάδες ECTS: 3 
Κατηγορία μαθήματος: Επιλογής 
Ώρες διδασκαλίας /εβδομάδα: Θεωρία : 3  
Διδάσκων:  
 
Στόχος μαθήματος:  
Στόχος του μαθήματος είναι να εισάγει τους φοιτητές στην περιοχή της θεω-
ρίας λήψης αποφάσεων που εξετάζει την ανάλυση της διαδικασίας λήψης α-
πόφασης από ένα σύνολο οντοτήτων οι οποίες αλληλεπιδρούν. Στα πλαίσια 
του μαθήματος, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη σύνδεση των διαφορετικών θε-
ωρητικών τύπων παιγνίων με τα ρεαλιστικά προβλήματα που προκύπτουν 
στην πράξη και εντάσσονται στα διαφορετικά αντικείμενα που καλύπτει η 
σύγχρονη διοικητική επιστήμη. 
 
Περιεχόμενο μαθήματος:  
Εισαγωγή στη θεωρία λήψης αποφάσεων και τη θεωρία παιγνίων, κριτήρια 
και δέντρα αποφάσεων, συναρτήσεις ωφέλειας και πιθανότητες, παίγνια πλή-
ρους και ελλιπούς πληροφόρησης, παίγνια μηδενικού και μη μηδενικού α-
θροίσματος, εφαρμογές της θεωρίας παιγνίων στη διοικητική επιστήμη. 
 
Τρόπος διδασκαλίας:  
Θεωρητικές διαλέξεις, φροντιστήρια και εφαρμογές σε Η/Υ. 
 
Τρόποι αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών:  
Γραπτή αξιολόγηση στο τέλος του εξαμήνου. 
 
Βιβλιογραφία:  
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1. Ε. Μαγείρου, Παίγνια και Αποφάσεις, εκδ. Κριτική, Αθήνα 2012. Κω-
δικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 22727935.  

2. J. Martin Osborne, Εισαγωγή στη Θεωρία Παιγνίων,  εκδ. Κλειδάριθ-
μος, Αθήνα 2010. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 35241.  

3. R. Gibbons, Εισαγωγή στη Θεωρία Παιγνίων, εκδ. Γ. και Κ. Δαρδα-
νός, Αθήνα 2009. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 31325.  

 

Κωδικός μαθήματος: 03ΕΕ13 
Τίτλος μαθήματος: Διοίκηση Λιανικού Εμπορίου & Δικτύου Διανομής 

(δεν θα διδαχθεί στο τρέχον ακαδημαϊκό εξάμηνο) 
Διδακτικές μονάδες ECTS: 3 
Κατηγορία μαθήματος: Επιλογής 
Ώρες διδασκαλίας /εβδομάδα: Θεωρία : 3 
Διδάσκουσα: Μπουτσούκη Χριστίνα 
Ιστοσελίδα μαθήματος : 
https://elearning.auth.gr/course/view.php?id=3879 
 
Στόχος μαθήματος: Στόχος του μαθήματος είναι να εξηγήσει τις αρχές, 

μεθόδους ανάλυσης και την στρατηγική των επιχειρήσεων λιανικής πώλησης, 
να τονίσει τον ρόλο των επιχειρήσεων αυτών στην ανάπτυξη των αγορών και 
την ανάπτυξη και οργάνωση του δικτύου διανομής. Με την προσέγγιση των 
μελετών περιπτώσεων (case studies) εξετάζονται εξειδικευμένες στρατηγικές 
μάρκετινγκ, καθώς και η καταλληλότητα τους, ανάλογα με τις περιστάσεις 
της αγοράς και τους στόχους της επιχείρησης. 

 
Περιεχόμενο μαθήματος: Το λιανικό εμπόριο ένας από τους μεγαλύτε-

ρους και δυναμικότερους τομείς της παγκόσμιας οικονομίας διανύει μια πε-
ρίοδο δραματικών αλλαγών. Καινοτομικές επιχειρήσεις χρησιμοποιούν νέες 
τεχνολογίες ανάπτυξης και διοίκησης και συνθέτουν την νέα γενιά των μεγα-
λύτερων και ισχυρότερων επιχειρήσεων του κλάδου. Παραδοσιακές επιχειρή-
σεις προσαρμόζονται στα δεδομένα ή αποχωρούν από την αγορά. Στα πλαίσια 
αυτά το μάθημα της Διοίκησης Λιανικού Εμπορίου και Δικτύου Διανομής ε-
ξετάζει τα παρακάτω: (1) Τύποι Λιανικού Εμπορίου, (2) Ανταγωνισμός – Κά-
θετη οργάνωση, (3) Στρατηγικές Ανάπτυξης (4) Διεθνοποίηση Λιανικού Ε-
μπορίου (5) Σηματοποίηση και Τοποθέτηση (6) Επιλογή και αξιολόγηση το-
ποθεσίας καταστήματος (7) Διοίκηση και Οργάνωση Εμπορεύματος (8) Τι-
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μολόγηση, (9) Σχεδιασμός και οργάνωση καταστήματος, (10) CRM – Ανά-
πτυξη σχέσεων με τους πελάτες, (11) Επιλογή και διαχείριση εμπορευμάτων, 
(12) Διανομή – Logistics.  

 
Τρόπος διδασκαλίας: Το μάθημα διδάσκεται με διαλέξεις στις παραπάνω 

ενότητες που συνδυάζονται με την συζήτηση και ανάλυση μελετών περιπτώ-
σεων (case studies). 

 
Τρόποι αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών: Εξέταση γραπτή στο 

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

1. Zentes J., Morschett D. & Schramm-Klein Η., Στρατηγικό Μάνατζμεντ Λια-
νικών Πωλήσεων, εκδ. Παπασωτηρίου, Αθήνα 2008. Κωδικός Βιβλίου στον 
ΕΥΔΟΞΟ: 9700.  
2. Παπαβασιλείου Ν., Μπάλτας, Γ., Μάρκετινγκ Λιανικού και Χονδρικού Ε-
μπορίου, εκδ. Rosili, Αθήνα 2003. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 7325.  

 

Κωδικός μαθήματος: 03ΕΕ23 
Τίτλος μαθήματος: Κοστολόγηση (δεν θα διδαχθεί στο τρέχον ακαδη-

μαϊκό εξάμηνο) 
Διδακτικές μονάδες ECTS: 3 
Κατηγορία μαθήματος: Επιλογής 
Ώρες διδασκαλίας /εβδομάδα: Θεωρία : 3 
Διδάσκων: Δ. Κουσενίδης 
 
Στόχος μαθήματος: Ο στόχος του μαθήματος είναι η σύνδεση και σύ-

γκριση της πρότυπης κοστολόγησης με την ιστορική κοστολόγηση καθώς και 
η ανάλυση των αποκλίσεων μεταξύ των δυο αυτών τύπων κοστολόγησης. 

 
Περιεχόμενο μαθήματος: Προκαθορισμένο κόστος. Κατ΄εκτίμηση και 

προϋπολογιστικό κόστος.. Πρότυπο κόστος.. Αποθήκη. Βιβλίο Παραγωγής-
κοστολογίου. Αποκλίσεις α΄ υλών - Άμεσης Εργασίας - Γ.Β. Εξόδων. Λογι-
στική τακτοποίηση των αποκλίσεων. Αποτελέσματα χρήσης σε βιομηχανική 
επιχείρηση σύμφωνα με το πρότυπο κόστος. Τιμολόγηση προϊόντων και υπη-
ρεσιών. Περιπτώσεις πρακτικών εφαρμογών. 
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Τρόπος διδασκαλίας: Διαλέξεις, πλήρης πρακτική εφαρμογή όλων των 
διδασκόμενων περιπτώσεων.  

 
Τρόποι αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών: Εξέταση γραπτή στο 

τέλος του εξαμήνου.  
 

Βιβλιογραφία:  
1. Τσακλάγκανος Α., Θεωρία και Λογιστική Κόστους για τη Λήψη Επιχει-
ρηματικών Αποφάσεων, εκδ. Αφοί Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη, 2007. Κω-
δικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 6449.  
2. Garrison R., Noreen E., Διοικητική Λογιστική, εκδ. Κλειδάριθμος, Α-
θήνα, 2006. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 13656.  
 

 

Κωδικός μαθήματος: 03EE22 
Τίτλος μαθήματος: Μάρκετινγκ Υπηρεσιών (δεν θα διδαχθεί στο τρέ-

χον ακαδημαϊκό εξάμηνο) 
Διδακτικές μονάδες ECTS: 3 
Κατηγορία μαθήματος: Επιλογής 
Ώρες διδασκαλίας /εβδομάδα: Θεωρία : 3  
Διδάσκων:  
 
Στόχος μαθήματος: Το μάθημα Μάρκετινγκ Υπηρεσιών έχει ως στόχο 

α) να εισάγει τους σπουδαστές στις βασικές έννοιες του Μάρκετινγκ Υπηρε-
σιών β) την κατανόηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των Υπηρεσιών και 
γ) την ανάλυση του μίγματος Μάρκετινγκ στις υπηρεσίες και την εφαρμογή 
στο στρατηγικό σχεδιασμό των επιχειρήσεων.  

 
Περιεχόμενο μαθήματος: Το μάθημα είναι οργανωμένο σε τέσσερα 

μέρη. Στο πρώτο μέρος παρουσιάζεται το θεωρητικό πλαίσιο των υπηρεσιών, 
η συμβολή τους στην οικονομία και η σημαντικότητα των υπηρεσιών στο 
Μάρκετινγκ. Επίσης παρουσιάζεται η διαδικασία δημιουργίας παροχής και 
διαχείρισης της εμπειρίας των Υπηρεσιών. Στο δεύτερο μέρος εξετάζεται η 
διαδικασία αγοραστικής απόφασης και ο ρόλος του καταναλωτή Υπηρεσιών 
ταυτόχρονα με το ρόλο της εταιρίας παροχής υπηρεσιών στη διαδικασία πα-
ραγωγής και κατανάλωσης των Υπηρεσιών. Το τρίτο μέρος εξετάζει την ανά-
πτυξη των στρατηγικών Μάρκετινγκ με έμφαση στις διαδικασίες ανάπτυξης 
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του μίγματος Μάρκετινγκ. Οι έννοιες του προϊόντος, της τιμολόγησης, προ-
ώθησης και επικοινωνίας αποτελούν θέμα συζήτησης. Επίσης εξετάζεται η 
δημιουργία της Εμπειρίας μαζί με το σχεδιασμό των υλικών στοιχείων του 
περιβάλλοντος καθώς και η ανάπτυξη της λειτουργίας παροχής Υπηρεσιών. 
Επίσης εξετάζεται η έννοια του προγραμματισμού Μάρκετινγκ στις Υπηρε-
σίες. Η ικανοποίηση του καταναλωτή καθώς και η έννοια, του ορισμού της 
μέτρησης και χρησιμοποίησης της Ποιότητας των Υπηρεσιών ως στρατηγικό 
εργαλείο ανταγωνιστικότητας εξετάζεται στη συνέχεια. Τέλος το μάθημα ε-
ξετάζει τη διαδικασία ανάπτυξης στρατηγικών Μάρκετινγκ, διοίκησης αν-
θρώπινου δυναμικού και παραγόντων ανταγωνιστικότητας των Υπηρεσιών. 
 

Τρόπος διδασκαλίας: Διαλέξεις    
 

Τρόποι αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών: Εξέταση γραπτή στο 
τέλος του εξαμήνου, κατ’ οίκον εργασία, προφορική παρουσίαση εργασίας.   

 
Βιβλιογραφία:  
1. Γούναρης Σ., Μάρκετινγκ Υπηρεσιών, Εκδόσεις Rossili, Αθήνα 2003.  
2. Γαλάνης Β., Μάρκετινγκ Υπηρεσιών, Εκδόσεις Σταμούλη, Αθήνα 1995.  

 

Κωδικός μαθήματος: 12ΕΣ12 
Τίτλος μαθήματος: Διοίκηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων - Επιχειρη-

ματικότητα  
Διδακτικές μονάδες ECTS: 3 
Κατηγορία μαθήματος:  
Ώρες διδασκαλίας /εβδομάδα: Θεωρία : 3 
Διδάσκοντες: Π. Γκορέζης, Α. Παπαδημητρίου    
 
Στόχος μαθήματος: 
Στόχος του μαθήματος είναι να περιγράψει και να αναλύσει βασικές έν-

νοιες της επιχειρηματικότητας και της διοίκησης μικρομεσαίων επιχειρή-
σεων. Στο πλαίσιο αυτό, οι φοιτητές/τριες θα εξοικειωθούν με σημαντικά θέ-
ματα που είναι απαραίτητα για την επιτυχή δημιουργία και λειτουργία μίας 
μικρομεσαίας επιχείρησης όπως είναι, ανάμεσα σε άλλα, το επιχειρηματικό 
σχέδιο, η ηγεσία, η διοίκηση ανθρώπινων πόρων και το Μάρκετινγκ. 

 
Περιεχόμενο μαθήματος: 



ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 120

Εισαγωγή στη διοίκηση ΜμΕ, Ορισμός ΜμΕ και η χρησιμότητα τους, Το 
επιχειρηματικό περιβάλλον - Κίνδυνοι & ευκαιρίες, Ο επιχειρηματίας στις 
ΜμΕ - Είδη επιχειρήσεων, Διοίκηση ανθρωπίνων πόρων και ΜμΕ, Αποτελε-
σματική ηγεσία και ΜμΕ, Μάρκετινγκ και ΜμΕ, Χρηματοοικονομική διοί-
κηση και ΜμΕ, Ανάπτυξη Επιχειρηματικού σχεδίου μίας νέας ΜμΕ, Μελέτες 
Περίπτωσης, Παρουσιάσεις ομαδικής εργασίας.  

 

Τρόποι αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών: 

 Ομαδική εργασία (25% του συνολικού βαθμού) 

 Γραπτές εξετάσεις (75% του συνολικού βαθμού) 

 
Βιβλιογραφία:  
1. Η. Γωνιάδης, Επιχειρηματικότητα, εκδ. Α. Κόντου, Αθήνα 2016. Κω-
δικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 59363191.  
2.  J. Longenecker, C. Moore, W. Petty,  Μάνατζμεντ Μικρομεσαίων Επι-
χειρήσεων, εκδ. Γ. Παρίκος & ΣΙΑ, Αθήνα 2005. Κωδικός Βιβλίου στον 
ΕΥΔΟΞΟ: 16472.   
 

 
Ζ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 

 

Κωδικός μαθήματος: 12YZ01 
Τίτλος μαθήματος: Διαφήμιση  
Διδακτικές μονάδες ECTS: 6 
Κατηγορία μαθήματος: Υποχρεωτικό 
Ώρες διδασκαλίας /εβδομάδα: Θεωρία : 4 
Διδάσκουσα: Χρ. Μπουτσούκη   
Ιστοσελίδα μαθήματος:  
https://elearning.auth.gr/course/view.php?id=3871 
 
Στόχος μαθήματος: Στόχος του μαθήματος είναι η ανάλυση της διαδικα-

σίας της επικοινωνίας καθώς και των επιμέρους τεχνικών που εφαρμόζονται 
στα πλαίσια της οργάνωσης και διαμόρφωσης μιας διαφημιστικής εκστρα-
τείας τόσο από τη σκοπιά της επιχείρησης όσο και της διαφημιστικής εται-
ρίας. 
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Περιεχόμενο: Το περιεχόμενο του μαθήματος αναφέρεται στον σχεδια-

σμό, ανάπτυξη και αποτελεσματικότητα της διαφήμισης, στην επιχείρηση, 
ενώ παράλληλα εξετάζεται ο οικονομικός και κοινωνικός της ρόλος. Διεξο-
δικά συζητούνται η ιεραρχική κλιμάκωση των αποτελεσμάτων της διαφήμι-
σης, η διαδικασία επεξεργασίας της πληροφορίας στη διαφήμιση, οι παράγο-
ντες και οι προϋποθέσεις, αλλά και τα εμπόδια ανάπτυξης μιας αποτελεσμα-
τικής διαφήμισης. Εξετάζονται θέματα όπως ο καθορισμός των διαφημιστι-
κών στόχων και του προϋπολογισμού, η διαμόρφωση του διαφημιστικού προ-
γράμματος, η σχεδίαση της διαφήμισης και η εφαρμογή υλοποίησης της δη-
μιουργικής ιδέας, η απεικόνιση και η διαμόρφωση του διαφημιστικού κειμέ-
νου, ο σχεδιασμός και η επιλογή των μέσων επικοινωνίας. Παρουσιάζεται η 
οργάνωση και η λειτουργία της διαφημιστικής εταιρίας. Το μάθημα ολοκλη-
ρώνεται με την κριτική προσέγγιση στον ρόλο της διαφήμισης στο ευρύτερο 
κοινωνικό πλαίσιο. 
 

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

τέλος του εξαμήνου, κατ’ οίκον εργασία, εργαστήριο ή πρακτικές ασκήσεις.  
 
Βιβλιογραφία:  
1. Γ. Χ. Ζώτος, Διαφήμιση: Σχεδιασμός, Ανάπτυξη, Αποτελεσματικότητα, 
εκδ. University Studio Press, Θεσσαλονίκη 2018. Κωδικός Βιβλίου στον 
ΕΥΔΟΞΟ: 77110349.   
2. G. Belch, M. Belch, Διαφήμιση και Προώθηση, εκδ. Τζιόλα, Αθήνα 
2016. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 50656015.   
 

 

Κωδικός μαθήματος: 12ΥΖ02 
Τίτλος μαθήματος: Στρατηγικό Μάνατζμεντ 
Διδακτικές μονάδες ECTS: 6 
Κατηγορία μαθήματος: Υποχρεωτικό 
Ώρες διδασκαλίας /εβδομάδα: Θεωρία : 4  
Διδάσκουσα: Ν. Γλαβέλη 
Ιστοσελίδα μαθήματος: 
https://elearning.auth.gr/course/view.php?id=3309 
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Στόχος μαθήματος: Να δώσει την ευκαιρία στους φοιτητές/τριες να προ-
σεγγίσουν τις βασικές έννοιες του Στρατηγικού Μάνατζμεντ, με έμφαση στη 
διαδικασία επιλογής, εφαρμογής και αξιολόγησης των στρατηγικών επιλογών 
των επιχειρήσεων, στις στρατηγικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σήμερα 
οι επιχειρήσεις, καθώς και στο σύνολο των παραγόντων που επηρεάζουν τη 
διαδικασία του Στρατηγικού Μάνατζμεντ.  

 
Περιεχόμενο μαθήματος: Το μάθημα θα προσπαθήσει να προσεγγίσει 

μια πληθώρα προβλημάτων που απασχολούν κάθε επιχείρηση. Συγκεκριμένα 
θα αναπτυχθούν: 

-Ο τρόπος με τον οποίο τα στελέχη μπορούν να τοποθετήσουν (position) 
την επιχείρηση απέναντι στις δυνάμεις της αγοράς και του ανταγωνισμού, ώ-
στε να εκμεταλλευθούν αυτές τις δυνάμεις και ευκαιρίες που παρουσιάζονται 

-Οι διαδικασίες διαμόρφωσης στρατηγικής των επιχειρήσεων καθώς και 
ο βαθμός στον οποίο οι Ελληνικές επιχειρήσεις ακολουθούν τις συγκεκριμέ-
νες διαδικασίες.  

-Οι εναλλακτικές στρατηγικές επιλογές που μπορεί να ακολουθήσει μια 
επιχείρηση. --Οι ενδεικνυόμενες στρατηγικές επίτευξης ανταγωνιστικού πλε-
ονεκτήματος.  

-Η ανάλυση των επιχειρησιακών πόρων και ικανοτήτων που οδηγούν 
στην επίτευξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος 

-Οι στρατηγικές που μπορεί να υιοθετήσει μια επιχείρηση για να προστα-
τεύσει την αγορά της και να ηγηθεί του ανταγωνισμού 

-Η αποτελεσματικότητα των στρατηγικών ανάπτυξης μέσω εξαγορών/ 
συγχωνεύσεων και οι στρατηγικές συμμαχίες  

-Η αποτελεσματική υλοποίηση της στρατηγικής που διαμορφώθηκε  
-Η σχέση μεταξύ οργανωτικής δομής και αποτελεσματικής υλοποίησης 

της στρατηγικής 
 
Τρόπος διδασκαλίας: Διαλέξεις, μελέτες περιπτώσεων επιχειρήσεων, 

πρακτικές ασκήσεις.    
 
Τρόποι αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών: Εξέταση γραπτή στο 

τέλος του εξαμήνου, κατ’ οίκον εργασία.   
 
Βιβλιογραφία:  
1. Β. Παπαδάκης. Στρατηγική των Επιχειρήσεων, τ΄Α, εκδ. Ε. Μπένου, 
Αθήνα 2016. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 50659970.  
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2. Ch. Hills, M. Schilling, Στρατηγικό Μάνατζμεντ: Μια Ολοκληρωμένη 
Προσέγγιση – Θεωρία και Μελέτες Περίπτωσης, εκδ. Broken Hill Publish-
ers, Αθήνα 2018. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 77107332.  
3. F. Rothaerme, Στρατηγικό Μάνατζμεντ, εκδ. Rossili, Αθήνα 2017. Κω-
δικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 68382389.  
4. Ν. Γεωργόπουλος, Στρατηγικό Μάνατζμεντ, εκδ. Ε. Μπένου, Αθήνα 
2013. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 68383883.  

 

Κωδικός μαθήματος: 12ΥΖ03 
Τίτλος μαθήματος: Θεωρία Λήψης Αποφάσεων 
Διδακτικές μονάδες ECTS: 6 
Κατηγορία μαθήματος: Υποχρεωτικό  
Ώρες διδασκαλίας /εβδομάδα: Θεωρία : 4.  
Διδάσκοντες: Αλ. Διαμαντίδης 
 
Στόχος μαθήματος: Είναι η εισαγωγή των φοιτητών στις τεχνικές Λήψης 

Αποφάσεων οι οποίες βασίζονται στην επιστημονική προσέγγιση με χρήση 
μαθηματικών μοντέλων με στόχο τόσο την περιγραφή της λειτουργίας ενός 
συστήματος όσο και την επίλυση διαφόρων προβλημάτων που αντιμετωπί-
ζουν τα στελέχη των επιχειρήσεων και οργανισμών. 
 

Περιεχόμενο μαθήματος: Διαχείριση έργων PERT/CPM, PERT/COST, 
Μαρκοβιανές Διαδικασίες (πίνακας μετάβασης, εύρεση στάσιμων πιθανοτή-
των, θεμελιώδης πίνακας, απορροφητικές καταστάσεις). Μοντέλα Δικτύων 
(το πρόβλημα της συντομότερης διαδρομής, το πρόβλημα της μέγιστης ροής, 
το πρόβλημα του ελάχιστου ζευγνύοντος δέντρου), Δυναμικός Προγραμματι-
σμός (το πρόβλημα της συντομότερης διαδρομής, το πρόβλημα της επένδυ-
σης κεφαλαίου, το πρόβλημα της φόρτωσης). Θεωρία Λήψης Αποφάσεων 
(Λήψη αποφάσεων κάτω από αβεβαιότητα με χρήση η χωρίς χρήση πιθανο-
τήτων, Δέντρα αποφάσεων, Αναμενόμενη τιμή ιδεώδους πληροφορίας 
(EVPI)). 

Θεωρία Ελέγχου Αποθεμάτων: Εισαγωγή στις βασικές έννοιες της Θεω-
ρίας Ελέγχου Αποθεμάτων, Το κλασσικό μοντέλο αγοράς Οικονομικής Πο-
σότητας Παραγγελίας (EOQ), Το μοντέλο παραγωγής, Το μοντέλο με προ-
γραμματισμένες ελλείψεις, Το μοντέλο με ποσοτικές εκπτώσεις. 
 

Τρόπος διδασκαλίας: Διαλέξεις  
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Τρόποι αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών: Εξέταση γραπτή στο 
τέλος του εξαμήνου.   
 

Βιβλιογραφία:  
1. B. Taylor, Εισαγωγή στη Διοικητική Επιστήμη, εκδ. Broken Hill Pub-

lishers, Κύπρος 2017. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 68373102.  
2. F. S. Hillier, G. Liebeerman, Εισαγωγή στην Επιχειρησιακή Έρευνα, 

εκδ. Τζιόλα, Θεσσαλονίκη 2017. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 
59386820. 

3. Γ. Οικονόμου, Α. Γεωργίου, Επιχειρησιακή Ερευνα για τη Λήψη Διοι-
κητικών Αποφάσεων, εκδ. Ε. Μπένου, Αθήνα 2016. Κωδικός Βιβλίου 
στον ΕΥΔΟΞΟ: 59383641.  

4. D. Anderson, D. Sweeney, T. Williams, Kipp M., Διοικητική Επι-
στήμη, εκδ. Κριτική, Αθήνα 2014. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 
41955482.  

 

Κωδικός μαθήματος: 12ΥΖ04 
Τίτλος μαθήματος: Ειδική Λογιστική 
Διδακτικές μονάδες ECTS: 6  
Κατηγορία μαθήματος: Yποχρεωτικό 
Ώρες διδασκαλίας /εβδομάδα: Θεωρία : 4 
Διδάσκων: Δ. Κουσενίδης 
 
Στόχος μαθήματος: Στο μάθημα της Ειδικής λογιστικής εξετάζονται θέ-

ματα της λογιστικής των εταιριών. Ειδικότερα η εταιρία από Λογιστική, Νο-
μική, Φορολογική και οικονομική άποψη. Λογιστική Ομόρρυθμων, Ετερόρ-
ρυθμων, Λογιστική των Ε.Π.Ε. και Α.Ε., Ίδρυση-σύσταση, Αύξηση-Μείωση 
κεφαλαίου. Διανομή κερδών, Μετατροπές συγχωνεύσεις, Λύση και εκκαθά-
ριση των Εταιριών. Ειδικά θέματα Φορολογίας των εταιριών. Ε.Γ.Λ.Σ. και 
Κ.Β.Σ. 

 
Περιεχόμενo μαθήματος: Η εταιρία από Νομική, Οικονομική και Λογι-

στική άποψη. Οι ιδιορρυθμίες της Λογιστικής των εταιριών. Η λογιστική των 
Ομορρύθμων Εταιριών. Η λογιστική των Ετερορρύθμων Εταιριών. Η λογι-
στική των Ε.Π.Ε. Η λογιστική των Α.Ε. Οι εταιρίες από φορολογική άποψη. 

 
Τρόπος διδασκαλίας: Διαλέξεις 
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Τρόποι αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών: Εξέταση γραπτή στο 
τέλος του εξαμήνου.    

 
Βιβλιογραφία: 
1. Χρ. Νεγκάκης, Λογιστική Εταιριών Σύμφωνα με τα Ελληνικά και Διεθνή 
Λογιστικά Πρότυπα,  εκδ. Αειφόρος Λογιστική Μονοπρόσωπη ΙΠΕ, Θεσ-
σαλονίκη 2015. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 68402102.  

 

Κωδικός μαθήματος: 12ΕΖ01 
Τίτλος μαθήματος: Επενδύσεις 
Διδακτικές μονάδες ECTS: 3 
Κατηγορία μαθήματος: Επιλογής 
Ώρες διδασκαλίας /εβδομάδα: Θεωρία : 3 
Διδάσκων: Δ. Κουσενίδης  
 
Στόχος μαθήματος: Σκοπός του μαθήματος είναι να παρουσιάσει και να 

αναλύσει το θεωρητικό και πρακτικό πλαίσιο των επενδύσεων σε χρεόγραφα 
και της διαχείρισης χαρτοφυλακίου χρεογράφων. Εμφαση δίνεται τόσο στις 
βασικές διαδικασίες της διαχείρισης χαρτοφυλακίου, όσο και στους παράγο-
ντες που επηρεάζουν την επενδυτική συμπεριφορά. Τέλος αναλύεται η έννοια 
της επαγγελματικής διαχείρισης χαρτοφυλακίου και γίνεται εφαρμογή αυτής 
στις εταιρίες επαγγελματικής διαχείρισης χαρτοφυλακίου όπως τα αμοιβαία 
κεφάλαια και οι εταιρίες επενδύσεων χαρτοφυλακίου. 

 
Περιεχόμενο μαθήματος: Απόδοση και Κίνδυνος. Αγορές Χρήματος και 

Κεφαλαίου. Είδη Χρεογράφων και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου. Θεωρία των 
Αποτελεσματικών Κεφαλαιαγορών. Επαγγελματική Διαχείριση Χαρτοφυλα-
κίου. Χαρακτηριστικά Συλλογικών Επενδύσεων, Αξιολόγηση της απόδοσης 
των χαρτοφυλακίων. Διαχείριση κινδύνου χαρτοφυλακίου. 

 
Τρόπος διδασκαλίας: Διαλέξεις.    

 
     Τρόποι αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών: Εξέταση γραπτή στο 
τέλος του εξαμήνου. 

 
Βιβλιογραφία: 
1. Z. Bodie, A. Kane, A. Marcus, Επενδύσεις, εκδ. Ουτοπία, Αθήνα 2014. 
Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 41954671.    
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2. Δ. Βασιλείου, Ν. Ηρειώτης, Ανάλυση Επενδύσεων και Διαχείριση Χαρ-
τοφυλακίου, εκδ. Rosili, Αθήνα 2009. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 
77114973.   

 

Κωδικός μαθήματος: 12ΕΖ03 
Τίτλος μαθήματος: Τραπεζική Χρηματοοικονομική 
Διδακτικές μονάδες ECTS: 3 
Κατηγορία μαθήματος: Επιλογής 
Ώρες διδασκαλίας /εβδομάδα: Θεωρία: 3  
Διδάσκουσα: Κ. Κοσμίδου  
Ιστοσελίδα μαθήματος :  
https://elearning.auth.gr/course/view.php?id=2078 
 
Στόχος μαθήματος: Στόχος του μαθήματος είναι η ανάπτυξη της θεωρίας 

και της πρακτικής της τραπεζικής δραστηριότητας από την οπτική της χρη-
ματοοικονομικής διοίκησης. Πιο συγκεκριμένα γίνει αναφορά στη δομή του 
χρηματοοικονομικού συστήματος, στις λειτουργίες των τραπεζών, στους πα-
ράγοντες που επηρεάζουν την κερδοφορία των τραπεζικών ιδρυμάτων καθώς 
και στην ικανότητα διαχείρισης των τραπεζικών κινδύνων.  
 

Περιεχόμενο μαθήματος: Οι σημαντικές θεσμικές και διαρθρωτικές αλ-
λαγές που πραγματοποιήθηκαν στο χρηματοπιστωτικό χώρο, η αλματώδης 
πρόοδος της τεχνολογίας και η απελευθέρωση των αγορών χρήματος και κε-
φαλαίου, αναγκάζουν τα χρηματοοικονομικά ιδρύματα να αποκτήσουν μεγα-
λύτερο βαθμό τεχνογνωσίας, να εστιάσουν την προσοχή τους σε πιο εξειδι-
κευμένες αγορές και υπηρεσίες και γενικά να αποκτήσουν ανταγωνιστικό 
πλεονέκτημα στις απελευθερωμένες και ενοποιημένες σε παγκόσμιο επίπεδο 
χρηματοοικονομικές αγορές. Στα πλαίσια αυτά το μάθημα της Τραπεζικής 
Χρηματοοικονομικής εξετάζει τις ακόλουθες ενότητες:  
 Ο ρόλος των τραπεζών στο χρηματοπιστωτικό σύστημα 
 Οι βασικές λειτουργίες των τραπεζικών ιδρυμάτων 
 Η δομή του ελληνικού χρηματοοικονομικού συστήματος 
 Χρηματοοικονομικές καταστάσεις τραπεζικών ιδρυμάτων 
 Ποιοτικές μεταβολές στη λειτουργία του τραπεζικού συστήματος (καινο-

τομία-τεχνολογία) 
 Ανάλυση - αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των τραπεζικών ιδρυ-

μάτων 
 Διαχείριση ενεργητικού παθητικού 
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 Τραπεζική εποπτεία 
 Στρατηγικός σχεδιασμός – Τραπεζική στρατηγική- Εξαγορές και συγχω-

νεύσεις 
 Ειδικά Τραπεζικά Θέματα (Διεθνείς Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες και 

Εταιρική Διακυβέρνηση) 
 

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

τέλος του εξαμήνου, κατ’ οίκον εργασία.   
 
Βιβλιογραφία:  
1. A. Saunders, M. Cornett, Διοίκηση Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων 

και Διαχείριση Κινδύνων, εκδ. Broken Hill Publishers, Αθήνα 2017. 
Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 68373099. 

2. Β. Casu, C. Girantone, P. Molynex, Εισαγωγή στην Τραπεζική, εκδ. 
Τζιόλα Α.Ε., Αθήνα 2017. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 
68370082. 

 

Κωδικός μαθήματος: 12ΕΖ02 
Τίτλος μαθήματος: Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα 
Διδακτικές μονάδες ECTS: 3 
Κατηγορία μαθήματος: Eπιλογής 
Ώρες διδασκαλίας /εβδομάδα: Θεωρία : 3 
Διδάσκων: Χ. Σπαθής   
 
Στόχος μαθήματος: Το μάθημα έχει σκοπό να εισάγει τους φοιτητές στα 

θέματα σχεδιασμού και εφαρμογής των Λογιστικών Πληροφοριακών Συστη-
μάτων - ΛΠΣ - (Accounting Information Systems) που υποστηρίζουν τις πλη-
ροφοριακές ανάγκες όλων των επιπέδων διοίκησης των επιχειρήσεων. Τα μα-
θήματα πλαισιώνονται από μελέτες περιπτώσεων εφαρμογών ΛΠΣ (case 
studies) σε επιχειρήσεις και οργανισμούς και παρουσιάσεις εργασιών. 

 
Περιεχόμενο μαθήματος:  
• Εισαγωγή - Ανασκόπηση των ΛΠΣ 
• Λογιστική διαδικασία-Διαγράμματα ροής ΛΠΣ 
• Τεκμηρίωση ΛΠΣ 
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• Ταξινόμηση ΛΠΣ 
• Κατηγορίες λογισμικού 
• Εφαρμογές ΛΠΣ 
• Αποθήκευση - Επεξεργασία δεδομένων 
• Εσωτερικός έλεγχος και ΛΠΣ 
• Γενικοί έλεγχοι και έλεγχοι εφαρμογών 
• ΛΠΣ και ολοκληρωμένα πληροφοριακά συστήματα 
 
Τρόπος διδασκαλίας: Διαλέξεις    

 
Τρόποι αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών: Εξέταση γραπτή στο 

τέλος του εξαμήνου, κατ’ οίκον εργασία.  
 
Βιβλιογραφία  
1. Γ. Βενιέρης, Σ. Κοέν, Ο. Βλίσμας, Λογιστικά Πληροφοριακά Συστή-
ματα, εκδ. Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα 2015. Κωδικός Βι-
βλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 41964497. 
2. Θ. Καραγιώργος, Α. Πετρίδης, Μηχανογραφημένη Λογιστική, εκδ. Αφοί 
Θ. Καραγιώργου, Αθήνα 2015. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 
59370450.  

 

Κωδικός μαθήματος: 12ΕΖ04 
Τίτλος μαθήματος: Διοίκηση Ποιότητας και Στατιστικός Έλεγχος Ποι-
ότητας 
Διδακτικές μονάδες ECTS:3 
Κατηγορία μαθήματος: Επιλογής 
Ώρες διδασκαλίας /εβδομάδα: Θεωρία : 3 
Διδάσκων: Χρ. Ζηκόπουλος  
Ιστοσελίδα μαθήματος: 
https://elearning.auth.gr/course/view.php?id=2106 
 
 

Στόχος μαθήματος: Στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση από τους φοι-
τητές του καταλυτικού ρόλου της ποιότητας ως μέσο βελτίωσης της ανταγω-
νιστικότητας των επιχειρήσεων. Στα πλαίσια του μαθήματος παρουσιάζονται 
οι βασικές έννοιες που συνδέονται με τη Διοίκηση της Ποιότητας δίνοντας 
έμφαση στις διαδικασίες των συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας αλλά και 
στις τεχνικές του Στατιστικού Ελέγχου Ποιότητας. 
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Περιεχόμενο μαθήματος: Διοίκηση Ποιότητας: ορισμοί, στρατηγική σημα-
σία και διαστάσεις της ποιότητας. Ποιότητα εξυπηρέτησης και διαφορές προϊ-
όντων - υπηρεσιών. Γενικό πλαίσιο ανάλυσης συστημάτων εξυπηρέτησης και 
βαθμός ικανοποίησης πελάτη. Ιστορική εξέλιξη της ποιότητας, διαφορετικές 
προσεγγίσεις και η ελληνική πραγματικότητα. Οικονομική ανάλυση της ποι-
ότητας: κόστος καλής και κακής ποιότητας, βέλτιστη στάθμη ποιότητας, μεί-
ωση κόστους ποιότητας. Ποιότητα και παραγωγικότητα. Βραβεία ποιότητας 
και κριτήρια αξιολόγησης της ποιοτικής επίδοσης. Στατιστικός Έλεγχος Ποι-
ότητας. Αξιολόγηση στατιστικών ιδιοτήτων σχημάτων ελέγχου, εκτίμηση ε-
ξερχόμενης ποιότητας δειγματοληπτικών ελέγχων. Σχεδίαση δειγματοληπτι-
κών ελέγχων αποδοχής με οικονομικά κριτήρια. Διεθνή και ελληνικά πρότυπα 
για τον προσδιορισμό δειγματοληπτικών σχημάτων. Ανάλυση δυνατοτήτων 
παραγωγικής διαδικασίας. Σχεδίαση διαγραμμάτων ελέγχου παραγωγικής 
διαδικασίας: στατιστική και οικονομική προσέγγιση. Τετραγωνικό κόστος 
ποιότητας και βελτίωση ποιότητας μέσω πειραμάτων. Εμβέλεια βελτιωτικών 
ενεργειών και αξιολόγηση των βελτιώσεων. Κύκλος του Deming. Συστήματα 
διασφάλισης ποιότητας. Τα πρότυπα της σειράς ISO 9000. Πλεονεκτήματα 
και μειονεκτήματα. Διαδικασία και φορείς πιστοποίησης. Τεχνικές και εργα-
λεία για τη Διοίκηση Ποιότητας. Τεχνικές για την ανάπτυξη της Διοίκησης 
Ολικής Ποιότητας, απλές γραφικές μέθοδοι και διοικητικά εργαλεία.  

 
Τρόπος διδασκαλίας: Διαλέξεις    

 
Τρόποι αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών: Εξέταση γραπτή στο 

τέλος του εξαμήνου.    
 
Βιβλιογραφία:  
1. Γ. Ταγαράς, Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας, εκδ. Ζήτη, Θεσσαλονίκη 
2001. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 11368.  
2. Σ. Αυλωνίτης, Στοιχεία Ελέγχου και Διασφάλισης Ποιότητας, εκδ.  Μ. 
Παρίκου & Σία, Αθήνα 2012. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 
22768935. 

 

Κωδικός μαθήματος: 03ΕΕ35 
Τίτλος μαθήματος: Μάρκετινγκ Εξαγωγών (δεν θα διδαχθεί) 
Διδακτικές μονάδες ECTS: 3 
Κατηγορία μαθήματος: Επιλογής 



ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 130

Ώρες διδασκαλίας /εβδομάδα: Θεωρία : 3   
Διδάσκουσα: Χρ. Μπουτσούκη 
Ιστοσελίδα μαθήματος : 
https://elearning.auth.gr/course/view.php?id=4021 

 
Στόχος μαθήματος: Το μάθημα αυτό έχει ως σκοπό να δώσει ερεθίσματα 

στους φοιτητές σχετικά με το επιχειρησιακό περιβάλλον και τις σημαντικές 
εξελίξεις που πραγματοποιούνται στη διεθνή οικονομία. Πιο συγκεκριμένα, 
μελετάται η στρατηγική μάρκετινγκ και το μείγμα μάρκετινγκ στο διεθνές πε-
ριβάλλον.  

 
Περιεχόμενο μαθήματος: Στα πλαίσια αυτά διερευνάται ο ρόλος του διε-

θνούς μάρκετινγκ (ΜΚΤ), αναλύονται τα ειδικότερα προβλήματα του ΜΚΤ, 
και θίγονται θέματα που αναφέρονται στη διοίκηση του ΜΚΤ σε ένα δυνα-
μικό και πολυεθνικό περιβάλλον. Επίσης, συζητούνται οι διαφορετικοί τρόποι 
εισόδου σε διεθνείς αγορές. Τα βασικά στοιχεία του μίγματος μάρκετινγκ 
προσεγγίζονται από τη σκοπιά του εξαγωγικού και διεθνούς ορίζοντα της ε-
πιχείρησης. Παράλληλα, ο/η φοιτητής/τρια εισάγεται στην πολυεθνική διά-
σταση της στρατηγικής ΜΚΤ και στις τεχνικές που απαιτούνται για τη λήψη 
αποφάσεων ΜΚΤ στο διεθνή χώρο. Επιπλέον, επιχειρείται η ανάλυση της έν-
νοιας και εφαρμογής του μάρκετινγκ σε μη-κερδοσκοπικούς οργανισμούς και 
προσεγγίζονται οι ηθικοί προβληματισμοί στην εφαρμογή του μάρκετινγκ στο 
διεθνές περιβάλλον. 

 
Τρόπος διδασκαλίας: Διαλέξεις, φροντιστήρια, χρήση μελετών περιπτώ-

σεων, ακαδημαϊκής επιστημονικής αρθρογραφίας και άρθρων του ημερήσιου 
τύπου. Επίσης, στα πλαίσια των διαλέξεων πραγματοποιούνται παρουσιάσεις 
μέσα στην τάξη και ασκήσεις ανάπτυξης επιχειρηματολογίας (role playing).  

 
Τρόποι αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών: Εξέταση γραπτή στο 

τέλος του εξαμήνου, κατ’ οίκον εργασία, προφορική παρουσίαση εργασίας.  
 
Βιβλιογραφία:  
1. Γ. Αυλωνίτης, Κ. Λυμπερόπουλος, Β. Τζαναβάρας, Σύγχρονες Στρατη-
γικές Μάρκετινγκ, E-Learning, εκδ. Rosili, Αθήνα 2010. Κωδικός Βιβλίου 
στον ΕΥΔΟΞΟ: 7361. 
2. Γ. Πανηγυράκης, Διεθνές Μάρκετινγκ, τ΄Α, εκδ. Σταμούλη, Αθήνα 
2013. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 22767967.  



ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

 131

 

Κωδικός μαθήματος: 12ΕΖ05 
Τίτλος μαθήματος: Χρηματοοικονομική Διοίκηση Τουριστικών Επι-

χειρήσεων (δεν θα διδαχθεί ) 
Διδακτικές μονάδες ECTS: 3 
Κατηγορία μαθήματος: Επιλογής 
Ώρες διδασκαλίας /εβδομάδα: Θεωρία : 3  
Διδάσκων: Βασίλειος Πολυμένης,  
 
Στόχος μαθήματος: Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση με τις σύγ-

χρονες μεθόδους  χρηματοοικονομικής ανάλυσης τουριστικών επιχειρήσεων 
ώστε να αντιμετωπισθεί το κενό στην κατάρτιση και την εκπαίδευση, ιδιαί-
τερα των νέων διοικητικών στελεχών στον τομέα του τουρισμού. 

 
Περιεχόμενο μαθήματος:  
 
1. Η ποσοτική προσέγγιση διοίκησης, οργάνωσης και λειτουργίας ξενο-

δοχειακών επιχειρήσεων, βασικές οικονομικές καταστάσεις ξενοδο-
χείων 

2. αριθμοδείκτες ξενοδοχείων - ρευστότητα ξενοδοχείων - δανειακή ε-
πιβάρυνση 

3. ανάλυση κερδοφορίας ξενοδοχείων 
4. αποδοτικότητα ξενοδοχείων 
5. Οικονομικός σχεδιασμός - προϋπολογισμός ξενοδοχείων 
6. λειτουργική μόχλευση ξενοδοχείων 
7. δανεισμός και χρηματοοικονομική μόχλευση ξενοδοχείων 
8. κοστολόγηση - τιμολόγηση (ανάλυση νεκρού σημείου) 
9. τεχνικές yield management και διαχείρησης εσόδων (revenue man-

agement) 
10. λειτουργικά μοντέλα ξενοδοχείων 
11. μελέτη σκοπιμότητας 
12. αξιολόγηση ξενοδοχειακών επενδύσεων - time sharing 
 
Τρόπος διδασκαλίας: Διαλέξεις  
 
Τρόποι αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών:  Ο τελικός βαθμός του 

μαθήματος προκύπτει από την τελική γραπτή εξέταση του μαθήματος. 
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Βιβλιογραφία:  
1. Μ. Σωτηριάδης, Οικονομικό Μάνατζμεντ Ξενοδοχειακών Επιχειρή-
σεων, εκδ. Προπομπός, Αθήνα 2005. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 
2827.  
2. Α. Μάρας, Διοίκηση και Έλεγχος - Τιμολόγηση στον Επισιτιστικό Το-
μέα των Ξενοδοχείων, εκδ. Interbooks, Αθήνα 2005. Κωδικός Βιβλίου 
στον ΕΥΔΟΞΟ: 8629.  

 

 
Κωδικός μαθήματος: 12ΕΗ06  
Τίτλος μαθήματος: Πρακτική Άσκηση  
Διδακτικές μονάδες ECTS: 3  
Κατηγορία μαθήματος: Επιλογής  
Επιστημονικά Υπεύθυνη:  Ν. Γλαβέλη  
 
Ιστοσελίδα μαθήματος: http://www.econ.auth.gr/el/econ/4132 
 
Στόχος μαθήματος: Να ασκηθούν για τρεις μήνες με πλήρη απα-

σχόληση οι φοιτητές/τριες του Τμήματος που φοιτούν στο 7ο και 8ο 
εξάμηνο, καθώς και στα δύο εξάμηνα της επόμενης ακαδ. χρονιάς (ε-
φόσον ο/η φοιτητής/τρια βρίσκεται στη διαδικασία ολοκλήρωσης των 
σπουδών) σε αντικείμενα που θεραπεύει το Τμήμα Οικονομικών Επι-
στημών. Η άσκηση πραγματοποιείται σε εταιρείες, οργανισμούς, τρά-
πεζες και επιμελητήρια.  

Επιδιώκεται οι φοιτητές/τριες να αναπτύξουν και παράλληλα να ε-
φαρμόσουν τις θεωρητικές τους γνώσεις στην πράξη και να ενισχύσουν 
δεξιότητες όπως: λήψης αποφάσεων, εργασίας σε ομάδες, κριτικές, 
συνθετικές, ηγετικές, ώστε να ενισχυθούν οι προοπτικές απασχολήσι-
μότητάς τους. 

Περιεχόμενο μαθήματος: Τα ασκούμενα άτομα, ανάλογα με τον 
Φορέα Υποδοχής  αποκτούν γνώσεις (πρακτικές και θεωρητικές)  σε  
θέματα όπως: πολιτική εξαγωγών και εξαγωγικά σχέδια δράσης των 
εταιριών, ηλεκτρονικό εμπόριο, logistics, κρατικές προμήθειες, μάρκε-
τινγκ, διοίκηση ανθρωπίνων, λογιστική/χρηματοοικονομική διοίκηση.  

Τρόποι αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών/τριών:  Αξιο-
λογείται η Επιτυχής /Ανεπιτυχής ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης. 
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Συγκεκριμένα ο/η  φοιτητής/τρια αξιολογείται από τον Φορέα Υπο-
δοχής  (επόπτη) και την υπεύθυνη του μαθήματος με κριτήρια που α-
φορούν στα: συνολική παρουσία στο Φορέα Υποδοχής, συμπεριφορά - 
συνεργασία του/της με τους υπόλοιπους εργαζόμενους στο Φορέα Υ-
ποδοχής, συνέπεια του/της ως προς το ωράριο και ως προς τις αρμοδιό-
τητες που του/της ανατέθηκαν, θεωρητική γνώση. 

 
 

Η΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 

 

Κωδικός μαθήματος: 12ΥΗ01 
Τίτλος μαθήματος: Ελεγκτική 
Διδακτικές μονάδες ECTS: 6 
Κατηγορία μαθήματος: Υποχρεωτικό 
Ώρες διδασκαλίας /εβδομάδα: Θεωρία : 4, Φροντιστήριο: 2 
Διδάσκων: Χ. Σπαθής  
 
Στόχος μαθήματος: Το μάθημα έχει σκοπό να εισάγει το φοιτητή /τρια 

στις έννοιες της ελεγκτικής μέσα από τις διαδικασίες του εσωτερικού και ε-
ξωτερικού ελέγχου. Τα μαθήματα πλαισιώνονται από μελέτες περιπτώσεων 
(case studies), ασκήσεις και διαλέξεις ορκωτών ελεγκτών-λογιστών. Είναι δυ-
νατό να αναλαμβάνονται εργασίες σε σχετικά θέματα. 

 
Περιεχόμενο μαθήματος:  
• Λειτουργία Πλαίσιο - Αντικείμενο Ελέγχου 
• Εσωτερικός έλεγχος - Καταστάσεις ελέγχου - Επισκόπηση εσωτερικού 

ελέγχου 
• Ελεγκτική μηχανογραφημένων επιχειρήσεων 
• Αποδεικτικά στοιχεία ελέγχου - Στατιστική δειγματοληψία - Φύλλα ε-

λέγχου εργασίας 
• Έλεγχος ταμείου - Κεφαλαίου κίνησης-Αποθεμάτων 
• Έλεγχος απαιτήσεων - Χρεογράφων 
• Έλεγχος παγίων περιουσιακών στοιχείων 
• Ολικός και προληπτικός έλεγχος - Έλεγχος απόδοσης - Φορολογικός 

έλεγχος 
• Έλεγχος βραχυχρόνιων και μακροχρόνιων υποχρεώσεων - Καθαρής πε-

ριουσίας 
• Μέθοδοι επαλήθευσης εσόδων-δαπανών 
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• Εκθέσεις ελέγχου 
• Επαγγελματική δεοντολογία - Νομική ευθύνη ελεγκτών 
 
Τρόπος διδασκαλίας: Διαλέξεις, φροντιστήρια.    

 
Τρόποι αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών: Εξέταση γραπτή στο 

τέλος του εξαμήνου, κατ’ οίκον εργασία.    
 
Βιβλιογραφία  
1. Α. Τσακλάγκανος Α., Χ. Σπαθής,  Ελεγκτική, εκδ. Αφοί Κυριακίδη, 
Θεσσαλονίκη 2015. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 50662534.    
2. Χρ. Νεγκάκης, Π. Ταχυνάκης, Ελεγκτική. Εσωτερικός Έλεγχος Θεωρία 
και Εφαρμογές, εκδ. Αειφόρος Λογιστική Μονοπρόσωπη ΙΚΕ, Θεσσαλο-
νίκη 2012. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 68405976.  
3. Κ. Καραμάνης, Σύγχρονη Ελεγκτική, εκδ. Οικονομικό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών, Αθήνα 2008, Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 2030.  

 

Κωδικός μαθήματος: 12ΥΗ02 
Τίτλος μαθήματος: Στρατηγικό Μάρκετινγκ 
Διδακτικές μονάδες: ECTS: 6 
Κατηγορία μαθήματος: Υποχρεωτικό 
Ώρες διδασκαλίας /εβδομάδα: Θεωρία : 4 
Διδάσκουσα: Χρ. Μπουτσούκη  

Ιστοσελίδα μαθήματος :  
https://elearning.auth.gr/course/view.php?id=3298 

 
Στόχος μαθήματος: Στόχος του μαθήματος είναι να εξηγήσει τις αρχές, 

μεθόδους ανάλυσης και διαδικασίες του στρατηγικού σχεδιασμού μάρκε-
τινγκ, να τονίσει τον ρόλο του διατηρήσιμου ανταγωνιστικού πλεονεκτήμα-
τος στην ανάπτυξη στρατηγικών μάρκετινγκ, να παρουσιάσει ολοκληρωμένα 
τις περισσότερες γενικές αλλά και εξειδικευμένες στρατηγικές μάρκετινγκ, 
καθώς και την καταλληλότητα τους, ανάλογα με τις περιστάσεις της αγοράς, 
τους στόχους της επιχείρησης και το στοιχείο του μίγματος μάρκετινγκ που 
θεωρείται κεντρικό ανά περίπτωση. 

Περιεχόμενο:   

 Η έννοια της στρατηγικής στις επιχειρήσεις, εισαγωγή στην στρατη-
γική μάρκετινγκ, στρατηγικός σχεδιασμός μάρκετινγκ  
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 Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα  
 Σχέδιο μάρκετινγκ  
 Ανάλυση περιβάλλοντος και ευκαιριών  
 Ανάλυση ελκυστικότητας βιομηχανίας  
 Ανάλυση ανταγωνισμού  
 Ανάλυση καταναλωτών  
 Στρατηγική τμηματοποίηση της αγοράς  
 Στρατηγικές αποφάσεις τοποθέτησης προϊόντων  
 Ανάλυση χαρτοφυλακίου προϊόντων  
 Τεχνικές πολέμου μάρκετινγκ  
 

Τρόπος διδασκαλίας: Το μάθημα διδάσκεται με διαλέξεις στις παραπάνω 
ενότητες που συνδυάζονται με την συζήτηση και ανάλυση μελετών περιπτώ-
σεων (case studies). 

 
Τρόποι αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών: Εξέταση γραπτή στο 

τέλος του εξαμήνου, κατ’ οίκον εργασία, εργαστήριο ή πρακτικές ασκήσεις.  
 
Βιβλιογραφία:  
1. Γ. Σιώμκος, Στρατηγικό Μάρκετινγκ, εκδ. Λιβάνη, Αθήνα 2015. Κωδι-
κός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 50661000.  
2. W. Perreault, P. Cannon, E. McCarthy, Μάρκετινγκ: Μία Στρατηγική 
Προσέγγιση, εκδ. Πασχαλίδης, Αθήνα 2011. Κωδικός Βιβλίου στον 
ΕΥΔΟΞΟ: 13256966. 

 

Κωδικός μαθήματος: 12ΥΗ03  
Τίτλος μαθήματος: Διοικητική Λογιστική – Λογιστική Κόστους 
Διδακτικές μονάδες ECTS: 6 
Κατηγορία μαθήματος: Υποχρεωτικό 
Ώρες διδασκαλίας /εβδομάδα: Θεωρία : 4  
Διδάσκων: Δ. Κουσενίδης 
 
Στόχος μαθήματος: Ο στόχος του μαθήματος, είναι η εξοικείωση του/της 

φοιτητή/τριας στην άντληση στοιχείων από την Χρηματοοικονομική Λογι-
στική σε σχέση με την ιστορική κοστολόγηση. 

 
Περιεχόμενο μαθήματος:  
• Ορισμός, έννοια και περιεχόμενο της Λογιστικής Κόστους. 
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• Διακρίσεις εξόδων 
• Δαπάνες πρώτων υλών 
• Αποτίμηση αποθεμάτων-Μέθοδος αποτίμησης 
• Δαπάνες άμεσης εργασίας 
• Γενικά Βιομηχανικά έξοδα 
• Αποσβέσεις 
• Αποτελέσματα χρήσης σε βιομηχανική επιχείρηση 
• Κοστολόγηση κατά έργο ή παραγγελία 
• Κοστολόγηση κατά φάση 
• Κοστολόγηση συμπαραγώγων και υποπαραγώγων 
 
Τρόπος διδασκαλίας: Διαλέξεις, πρακτικές εφαρμογές.  
 
Τρόποι αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών: Εξέταση γραπτή στο 

τέλος του εξαμήνου. 
 
Βιβλιογραφία: 
1. Χρ. Νεγκάκης, Δ. Κουσενίδης, Διοικητική Λογιστική,, εκδ. Αειφό-

ρος Λογιστική Μονοπρόσωπη ΙΚΕ, Θεσσαλονίκη 2014. Κωδικός 
Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 68402146. 

2. Αυγ. Δημητράς, Απ. Μπάλλας, Διοικητική Λογιστική,, εκδ. Guten-
berg, Αθήνα 2009. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 31221. 

 

Κωδικός μαθήματος: 12YH04 
Τίτλος μαθήματος: Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων 
Διδακτικές μονάδες ECTS: 6 
Κατηγορία μαθήματος: Υποχρεωτικό 
Ώρες διδασκαλίας /εβδομάδα: Θεωρία : 4, Φροντιστήριο: 1 
Διδάσκοντες: Ε. Πετρίδου, Π. Γκορέζης  
Ιστοσελίδα μαθήματος : 
https://elearning.auth.gr/course/view.php?id=2068 
 
Στόχος μαθήματος: Να δώσει την ευκαιρία στους φοιτητές/τριες να προ-

σεγγίσουν τις βασικές έννοιες της Διοίκησης Ανθρώπινων Πόρων , τις πολι-
τικές και πρακτικές που ακολουθούνται από τις διοικήσεις των επιχειρήσεων 
αναφορικά με την στελέχωση, την ανάπτυξη των εργαζόμενων και τις εργα-
σιακές σχέσεις . 
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Περιεχόμενο μαθήματος: Η σύγχρονη προσέγγιση της Διοίκησης των 

Ανθρώπινων Πόρων στους οργανισμούς, η έμφαση στον εξελισσόμενο ρόλο 
της Στρατηγικής Διοίκησης των Ανθρώπινων Πόρων και η διάκρισή της από 
την στενή έννοια της Διοίκησης του Προσωπικού προσδιορίζουν τις ενότητες 
που θα μελετηθούν. Δηλαδή τη στελέχωση, την ανάπτυξη του ανθρώπινου 
δυναμικού, την αξιολόγηση της απόδοσης, τις ανταμοιβές, τις συνθήκες επαγ-
γελματικής υγιεινής και ασφάλειας.  

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

τέλος του εξαμήνου, εξέταση προφορική στο τέλος του εξαμήνου, κατ’ οίκον 
εργασία, προφορική παρουσίαση εργασίας, χαρτοφυλάκιο/portfolio (παρου-
σίαση –ανάλυση περιπτώσεων επιχειρήσεων, αναφορικά με την οργάνωσή 
τους και τις πολιτικές κινήτρων, παρουσίαση ανάλυση του προφίλ σύγχρονων 
ηγετών).  

 
Βιβλιογραφία:  
1. D. DeCenzo, S. Robbins, S. Verhulst, Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων, 

εκδ. Ουτοπία, Αθήνα 2015. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 
41964719.  

2. G. Dessler, Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, εκδ. Κριτική, Αθήνα 
2015. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 50659313.  

3. Σ. Ξηροτύρη-Κουφίδου, Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων. Κτίζοντας τα 
Θεμέλια για τη Στρατηγική, Διοίκηση των Ανθρώπων, εκδ. Ανικούλα, 
Θεσσαλονίκη 2010. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 5412.  

 

Κωδικός μαθήματος: 12EH01 
Τίτλος μαθήματος: Φορολογική Λογιστική - Εφαρμογές 
Διδακτικές μονάδες ECTS: 3 
Κατηγορία μαθήματος: Επιλογής 
Ώρες διδασκαλίας /εβδομάδα: Θεωρία : 3 
Διδάσκουσα:  Αικ. Σαββαϊδου (ανάθεση από το Τμήμα Νομικής) 
 
Στόχος μαθήματος: Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοήσει ο/η 

φοιτητής/τρια τα βασικά χαρακτηριστικά και τον τρόπο φορολογίας 
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των φυσικών και νομικών προσώπων, τη διαφορά μεταξύ φορολογικής 
και λογιστικής βάσης, καθώς και τις βασικές φορολογικές διαδικασίες.  

 
Περιεχόμενο μαθήματος: Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος. Βα-

σικά ζητήματα φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώ-
πων. Υποκείμενο και αντικείμενο του φόρου. Φορολογικοί συντελε-
στές. Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας. Φορολογικό μητρώο. Φορο-
λογικές δηλώσεις. Φορολογικοί έλεγχοι. Πράξεις προσδιορισμού φό-
ρου και επιβολής προστίμων. Κυρώσεις για παραβάσεις της φορολογι-
κής νομοθεσίας. Είσπραξη φόρων και προστίμων. Ενδικοφανής προ-
σφυγή.   

 
Τρόπος διδασκαλίας: Διαλέξεις    

 
Τρόποι αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών: Εξέταση γραπτή στο 

τέλος του εξαμήνου.    
 
Βιβλιογραφία: 
1. Κ. Φινοκαλιώτης, Φορολογικό Δίκαιο, εκδ. Σάκκουλα, Θεσσαλονίκη 
2014. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 41959943. 

 
 

Κωδικός μαθήματος: 12ΕΗ03 
Τίτλος μαθήματος: Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα 
Διδακτικές μονάδες ECTS: 3 
Κατηγορία μαθήματος: Επιλογής 
Ώρες διδασκαλίας /εβδομάδα: Θεωρία : 3  
Διδάσκων: Β. Πολυμένης  
Ιστοσελίδα μαθήματος: 
 https://elearning.auth.gr/course/view.php?id=8608 
 
     Στόχος μαθήματος: Το μάθημα αυτό χτίζει το γνωστικό υπόβαθρο για την 
κατανόηση α) των επενδύσεων σε παράγωγα προϊόντα (όπως προθεσμιακές 
συμβάσεις, συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, δικαιώματα προαίρεσης, 
και swaps), β) των αγορών παραγώγων, και γ) τη χρήση των δικαιωμάτων στη 
διαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύνων. 
      
     Περιεχόμενο μαθήματος:  
1. αγορές παραγώγων 
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2. προθεσμιακές αγορές και συμβάσεις 
3. συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης 
4. δικαιώματα 
5. ανταλλαγές 
6. διαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύνων με δικαιώματα 

 
Τρόπος διδασκαλίας: Διαλέξεις    

 
Τρόποι αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών: Εξέταση γραπτή στο 

τέλος του εξαμήνου.    
 
Βιβλιογραφία:  
1. John Hull, Βασικές Αρχές των Αγορών Συμβολαίων και Δικαιωμάτων, 
εκδ. Κλειδάριθμος, Αθήνα 2017. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 
68385909.  
2. Β. Πολυμένης, Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική Ανάλυση, εκδ. Σοφία, 
Θεσσαλονίκη 2016. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 68389579.  

 

Κωδικός μαθήματος: 12ΕΗ05 
Τίτλος μαθήματος: Ειδικά Θέματα Χρηματοδότησης  
Διδακτικές μονάδες ECTS: 3 
Κατηγορία μαθήματος: Επιλογής 
Ώρες διδασκαλίας /εβδομάδα: Θεωρία: 3 
Διδάσκων: Δ. Κουσενίδης  
Ιστοσελίδα μαθήματος : blackboard.lib.auth.gr 
 
Στόχος του μαθήματος: Το μάθημα αναφέρεται σε ειδικά θέματα της 

χρηματοοικονομικής διοίκησης όπως το κόστος κεφαλαίου, η κεφαλαιακή 
διάρθρωση και η μερισματική πολιτική των επιχειρήσεων. Ιδιαίτερη έμφαση 
δίνεται στις νέες εξελίξεις της χρηματοοικονομικής έρευνας και η εφαρμογή 
τους σε πρακτικές περιπτώσεις.. Παράλληλα εξετάζονται και κάποια ειδικά 
θέματα της χρηματοοικονομικής ανάλυσης όπως οι εκδόσεις νέων μετοχών 
και οι εξαγορές και συγχωνεύσεις.  

 
Περιεχόμενο μαθήματος: Το Υπόδειγμα Αποτίμησης Κεφαλαιακών 

Στοιχείων (ΥΑΚΣ). Το Πολυμεταβλητό ΥΑΚΣ. Το ΥΑΚΣ στην Αξιολόγηση 
Επενδυτικών Σχεδίων. Το Κόστος Κεφαλαίου της Επιχείρησης. Κεφαλαιακή 
Διάρθρωση. Κόστος Κεφαλαίου και Κεφαλαιακή Διάρθρωση. Η επίδραση 
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των Φόρων και η Άριστη Κεφαλαιακή Διάρθρωση της Επιχείρησης. Η Θεω-
ρία της Αδιαφορίας των Επενδυτών για τη Μερισματική Πολιτική των Επι-
χειρήσεων. Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Μερισματική Πολιτική. Εκδό-
σεις Νέων Μετοχών. Υποτίμηση των Νέων Εκδόσεων – Συμπεριφορικές Ερ-
μηνείες. Εξαγορές και Συγχωνεύσεις Επιχειρήσεων.  

 
Βιβλιογραφία: 

1. A. Ross Stephen, Westerfield W. Randolph, Jaffe Jeffrey, Χρηματοοικο-
νομική των Επιχειρήσεων, εκδ. Broken Hill, Αθήνα 2016. Κωδικός Βι-
βλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 59391151.  

2. R. Breaket, S. Myers, F. Allen,  Αρχές Χρηματοοικονομικής των Επιχει-
ρήσεων, εκδ. Ουτοπία, Αθήνα 2015, Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 
41965173.  

 

Κωδικός μαθήματος: 12EΗ02 
Τίτλος μαθήματος: Εφαρμογές Χρηματοοικονομικής Οικονομετρίας 
Διδακτικές μονάδες ECTS: 3 
Κατηγορία μαθήματος: Επιλογής  
Ώρες διδασκαλίας /εβδομάδα: Θεωρία : 4  
Διδάσκοντες: Κ. Κατρακυλίδης, Ν. Θωμαϊδης   
Ιστοσελίδα μαθήματος:  
https://elearning.auth.gr/course/view.php?id=8051 
 
Στόχος μαθήματος: Στόχος του μαθήματος είναι να διδάξει στους φοιτη-

τές προηγμένα οικονομετρικά υποδείγματα και εξειδικευμένες τεχνικές ανά-
λυσης χρονολογικών σειρών, με κύριο πεδίο εφαρμογής τη μελέτη των χρη-
ματοοικονομικών αγορών. Γίνεται μία εισαγωγή στις στατιστικές ιδιότητες 
τυπικών χρηματοοικονομικών μεγεθών (τιμές μετοχών, ομολόγων, συναλ-
λάγματος και εμπορευμάτων) και στη συνέχεια παρουσιάζονται δημοφιλή υ-
ποδείγματα που έχουν προταθεί στη βιβλιογραφία για την καλύτερη αποτύ-
πωση αυτών. Η επιτυχημένη παρακολούθηση του μαθήματος προϋποθέτει 
καλού επιπέδου γνώση πιθανοτήτων, στατιστικής και οικονομετρίας. 

 
Περιεχόμενο μαθήματος: 
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• Βασικές έννοιες στην ανάλυση χρονολογικών σειρών: χρονολογική 
σειρά, σύνολο πληροφόρησης, μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες προ-
βλέψεις, προβλέψεις μέσου και διακύμανσης, η έννοια της υπό συνθήκη κα-
τανομής (conditional distribution), τάση, επαναφορά στο μέσο, εποχικότητα. 

 • Συνήθη υποδείγματα ανάλυσης χρονολογικών σειρών (time-series 
analysis models): συναρτήσεις αυτοσυσχετίσεων και μερικών αυτοσυσχετί-
σεων, αυτοπαλίνδρομα (AR) υποδείγματα και μοντέλα κινητού μέσου όρου 
(MA), βασικές ιδιότητες, προσδιορισμός υποδείγματος ARMA και διαγνω-
στικά εργαλεία, η μεθοδολογία Box-Jenkins.  

• Στοχαστική τάση στις χρηματοοικονομικές χρονολογικές σειρές: ντε-
τερμινιστικότητα vs στοχαστικότητα, η έννοια της μοναδιαίας ρίζας, βασικοί 
έλεγχοι εντοπισμού, εφαρμογές στη μελέτη και προβλεψιμότητα της διαχρο-
νικής πορείας των τιμών χρηματιστηριακών δεικτών, συνολοκλήρωση και υ-
ποδείγματα αποκατάστασης ισορροπίας (co-integration and error correction 
models).  

• Υποδείγματα μεταβλητότητας (volatility models): ετεροσκεδαστικότητα 
και βραχυχρόνιες αλλαγές στα επίπεδα μεταβλητότητας τιμών εμπορεύσιμων 
χρεογράφων, υποδείγματα αυτοπαλίνδρομης δεσμευμένης ετεροσκεδαστικό-
τητας (ARCH), επεκτάσεις του βασικού υποδείγματος ARCH. 

 
Βιβλιογραφία:  

1. Κ. Συριόπουλος, Δ. Φιλιππάς, Οικονομετρικά Υποδείγματα και Εφαρμογές 
με το Eviews, εκδ. Ε. & Δ. Ανικούλα, Ι. Αλεξίκος, Θεσσαλονίκη 2010. Κωδι-
κός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 43350. 
2. Κ. Κατρακυλίδης, Ν. Ταμπάκης, Εισαγωγή στην Οικονομετρία - Α-
σκήσεις, εκδ. Μάρκου Ι.Γ. & Σία, Θεσσαλονίκη 2011.  Κωδικός Βιβλίου 
στον ΕΥΔΟΞΟ: 8016. 

 
 

Κωδικός μαθήματος: 12ΕΗ04 
Τίτλος μαθήματος: Διαχείριση Χρηματοοικονομικών Κινδύνων (Δεν     

θα διδαχθεί στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος)  
Διδακτικές μονάδες ECTS: 3 
Κατηγορία μαθήματος: Επιλογής 
Ώρες διδασκαλίας /εβδομάδα: Θεωρία: 3 
Διδάσκουσα: Κ. Κοσμίδου  
Ιστοσελίδα μαθήματος : blackboard.lib.auth.gr 
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Στόχος μαθήματος: Στόχος του μαθήματος είναι να δοθεί ιδιαίτερη έμ-
φαση στην έννοια και στα διάφορα είδη των χρηματοοικονομικών κινδύνων, 
καθώς και να αναπτυχθούν οι μεθοδολογίες μέτρησης και διαχείρισής τους.  
 

Περιεχόμενο μαθήματος: Στα πλαίσια του μαθήματος καλύπτονται θέ-
ματα σχετικά με τις τεχνικές διαχείρισης κινδύνων, του θεσμικού πλαισίου 
για την αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών και ιδιαίτερα του τρόπου μέ-
τρησης των κινδύνων. Τα θεματικά πεδία που καλύπτονται από την ύλη του 
μαθήματος είναι τα ακόλουθα: 

 Χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι – έννοιες, ορισμοί  
 Διάκριση ανάμεσα σε μακροοικονομικό και μικροοικονομικό κίν-

δυνο, ανάμεσα σε απόλυτο και σχετικό κίνδυνο, αναγνώριση συστη-
μικών κινδύνων και μη 

 Υποδείγματα μέτρησης και διαχείρισης του κινδύνου επιτοκίων και 
κινδύνου ρευστότητας 

 Χρήση της μεθόδου Value at Risk (VaR) στη μέτρηση κινδύνων – 
εναλλακτικοί τρόποι μέτρησης των κινδύνων. 

 Υπολογισμός των κεφαλαιακών απαιτήσεων βάσει των κανόνων της 
«Επιτροπής της Βασιλείας» 

 
Τρόπος διδασκαλίας: Διαλέξεις    

 
Τρόποι αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών: Εξέταση γραπτή στο 

τέλος του εξαμήνου.    
 

Βιβλιογραφία:  
1. Κ. Κοσμίδου, Κ. Ζοπουνίδης, Συστήματα Διαχείρισης Τραπεζικών Κιν-
δύνων: Η περίπτωση του Asset Liability Management, εκδ.  Κλειδάριθμος, 
Αθήνα 2003. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 13892.  
 

 

Κωδικός μαθήματος: 12ΕΗ06  
Τίτλος μαθήματος: Πρακτική Άσκηση  
Διδακτικές μονάδες ECTS: 3  
Κατηγορία μαθήματος: Επιλογής  
Επιστημονικά Υπεύθυνη:  Ν. Γλαβέλη  
 
Ιστοσελίδα μαθήματος: http://www.econ.auth.gr/el/econ/4132 
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Στόχος μαθήματος: Να ασκηθούν για τρεις μήνες με πλήρη απα-

σχόληση οι φοιτητές/τριες του Τμήματος που φοιτούν στο 7ο και 8ο 
εξάμηνο, καθώς και στα δύο εξάμηνα της επόμενης ακαδ. χρονιάς (ε-
φόσον ο/η φοιτητής/τρια βρίσκεται στη διαδικασία ολοκλήρωσης των 
σπουδών) σε αντικείμενα που θεραπεύει το Τμήμα Οικονομικών Επι-
στημών. Η άσκηση πραγματοποιείται σε εταιρείες, οργανισμούς, τρά-
πεζες και επιμελητήρια.  

Επιδιώκεται οι φοιτητές/τριες να αναπτύξουν και παράλληλα να ε-
φαρμόσουν τις θεωρητικές τους γνώσεις στην πράξη και να ενισχύσουν 
δεξιότητες όπως: λήψης αποφάσεων, εργασίας σε ομάδες, κριτικές, 
συνθετικές, ηγετικές, ώστε να ενισχυθούν οι προοπτικές απασχολήσι-
μότητάς τους. 

Περιεχόμενο μαθήματος: Τα ασκούμενα άτομα, ανάλογα με τον 
Φορέα Υποδοχής  αποκτούν γνώσεις (πρακτικές και θεωρητικές)  σε  
θέματα όπως: πολιτική εξαγωγών και εξαγωγικά σχέδια δράσης των 
εταιριών, ηλεκτρονικό εμπόριο, logistics, κρατικές προμήθειες, μάρκε-
τινγκ, διοίκηση ανθρωπίνων, λογιστική/χρηματοοικονομική διοίκηση.  

Τρόποι αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών/τριών:  Αξιο-
λογείται η Επιτυχής /Ανεπιτυχής ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης. 

Συγκεκριμένα ο/η  φοιτητής/τρια αξιολογείται από τον Φορέα Υπο-
δοχής  (επόπτη) και την υπεύθυνη του μαθήματος με κριτήρια που α-
φορούν στα: συνολική παρουσία στο Φορέα Υποδοχής, συμπεριφορά - 
συνεργασία του/της με τους υπόλοιπους εργαζόμενους στο Φορέα Υ-
ποδοχής, συνέπεια του/της ως προς το ωράριο και ως προς τις αρμοδιό-
τητες που του/της ανατέθηκαν, θεωρητική γνώση. 

 

4. ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Α.Π.Θ. αποφάσισε τη συμ-
μετοχή του στο Πρόγραμμα  «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Α.Π.Θ.»  
το οποίο  θα συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 
(Ε.Κ.Τ.) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη 
Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά  Βίου Μάθηση» για την 
Προγραμματική Περίοδο 2014-2020. 

Η Πρακτική Άσκηση είναι θεσμοθετημένη στο Τμήμα με τις απο-
φάσεις 26/02.04.2015 και 42/16.09.2016 της Γενικής του Συνέλευσης 
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και εντεταγμένη στο Πρόγραμμα Σπουδών ως επιλεγόμενο μάθημα με 
κωδικό 12ΕΗ06. Η Πρακτική Άσκηση έχει διάρκεια 3 μήνες, είναι  
πλήρους απασχόλησης και πραγματοποιείται στο 7ο και 8ο εξάμηνο, 
καθώς και στα δύο εξάμηνα της επόμενης ακαδ. χρονιάς εφόσον ο/η 
φοιτητής/τρια βρίσκεται στη διαδικασία ολοκλήρωσης των σπουδών.  

Επιστημονικά Υπεύθυνη της Πρακτικής Άσκησης για το Τμήμα ο-
ρίζεται, με απόφαση της Γενικής του Συνέλευσης 46/15.12.2016, η Δρ. 
Νίκη Γλαβέλη μέλος ΕΔΙΠ του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών. 

 
 
1. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ 

 
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οικονομικών Επι-
στημών περιλαμβάνει το μεταπτυχιακό στη “Διοίκηση και Οικονομία” με 
τις κατευθύνσεις: Οικονομική και Περιφερειακή Ανάπτυξη και Διεθνή και 
Ευρωπαϊκά Οικονομικά, το μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων 
(MBA) και το μεταπτυχιακό στην Εφοδιαστική & Διοίκηση Αλυσίδας Εφο-
διασμού (ξενόγλωσσο).  

 
Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Οικονομικά 
 
Κατεύθυνση : Εφαρμοσμένα Οικονομικά 
 

Σκοπός της κατεύθυνσης αυτής είναι να εφοδιάσει τον/την φοιτητή/τρια με τα 
αναλυτικά εργαλεία τα οποία χρησιμοποιούνται στη διερεύνηση πραγματικών 
καταστάσεων που εμφανίζονται σε τομείς και κλάδους μιας οικονομίας. Ο 
σκοπός αυτός επιτυγχάνεται μέσω του κατάλληλου συνδυασμού τόσο γενι-
κών οικονομικών και ποσοτικών αντικειμένων (π.χ. Μικροοικονομική, Μα-
κροοικονομική και Οικονομετρία) όσο και ειδικότερων αντικειμένων (π.χ. 
Οικονομική της Υγείας,  Οικονομική των Καινοτομιών, Βιομηχανική Οικο-
νομική, κλπ). Με τη διπλωματική, τα εργαλεία που αποκτούνται μπορούν να 
εφαρμοστούν σε προβλήματα της πραγματικής οικονομίας.  

 
Κατεύθυνση: Ποσοτική Χρηματοοικονομική ανάλυση και Επενδύ-
σεις 
Η κατεύθυνση αυτή μελετά σύγχρονες ποσοτικές μεθόδους και αναπτύσσει 
οικονομετρικά υποδείγματα με εφαρμογή στη μελέτη των κεφαλαιαγορών και 
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στην ανάλυση επενδύσεων. Μέσα από τη συνδυαστική διδασκαλία ποσοτι-
κών και χρηματοοικονομικών μαθημάτων, η κατεύθυνση επιδιώκει τη θεω-
ρητική κατάρτιση και εξειδίκευση των φοιτητών/τριών στους παραπάνω επι-
στημονικούς τομείς δίνοντας ταυτόχρονα έμφαση σε πρακτικά ζητήματα. Με 
την ολοκλήρωση των σπουδών τους, οι φοιτητές/τριες θα έχουν τη δυνατό-
τητα να κατανοήσουν τον τρόπο με τον οποίον οι τεχνικές αυτές εφαρμόζο-
νται σε ένα ευρύ φάσμα χρηματοοικονομικών προβλημάτων, όπως την αξιο-
λόγηση επενδύσεων, την αποτίμηση χρηματοοικονομικών κινδύνων, τη δια-
χείριση χαρτοφυλακίου, το σχεδιασμό συστημάτων αυτοματοποιημένης δια-
πραγμάτευσης τίτλων και τη χρήση παραγώγων συμβολαίων στην αντιστάθ-
μιση επενδυτικού κινδύνου. 
 

Μεταπτυχιακές Σπουδές σε Logistics & Διοίκηση Αλυσίδας Εφο-
διασμού  
Το πρόγραμμα παρέχει ένα ολοκληρωμένο σύνολο μαθημάτων, τα ο-
ποία βοηθούν τους απόφοιτους και τα στελέχη επιχειρήσεων να απο-
κτήσουν θεωρητικές γνώσεις και να αναπτύξουν πρακτικές δεξιότητες, 
απαραίτητες σε όσους επιθυμούν να σταδιοδρομήσουν στο σύνθετο πε-
ριβάλλον των παγκοσμιοποιημένωνεπιχειρήσεων και των συστημάτων 
εφοδιασμού, αλλά και αυτούς που ενδιαφέρονται να εξειδικευτούν σε 
σχετικούς τομείς της ακαδημαϊκής έρευνας. Οι απόφοιτοι εξοικειώνο-
νται με την εφαρμογή εργαλείων και τεχνικών για την αξιολόγηση και 
ανάπτυξη της εφοδιαστικής αλυσίδας, ειδικεύονται στο να σχεδιάζουν 
και να διοικούν αποτελεσματικά τις διαδικασίες Logistics, αποκτούν 
ικανότητες σχεδιασμού προϊόντων και υπηρεσιών καθώς και διαχείρι-
σης πελατών, αναπτύσσουν δεξιότητες χρήσιμες για την αξιολόγηση 
και τη διοίκηση των απαραίτητων σχετικών τεχνολογιών, δημιουργούν 
ένα προφίλ με ισχυρά αναλυτικά – ποσοτικά χαρακτηριστικά, απο-
κτούν ευρείες γνώσεις στο στρατηγικό σχεδιασμό της εφοδιαστικής α-
λυσίδας. 
Η ιστοσελίδα του ΠΜΣ Logistics είναι: http://logistics.econ.auth.gr 

 
Μεταπτυχιακές Σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων-Master in 
Business Administration-MBA 
Αντικείμενο του Προγράμματος είναι η προαγωγή της έρευνας και η 
παροχή εκπαίδευσης και εξειδικευμένης γνώσης μεταπτυχιακού επιπέ-
δου σε απόφοιτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και σε στελέχη επιχειρή-
σεων και οργανισμών με κάποια εργασιακή προϋπηρεσία που επιθυ-
μούν να διευρύνουν την εξειδίκευσή τους στη Διοίκηση Επιχειρήσεων. 
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Το ΠΜΣ Διοίκηση Επιχειρήσεων στοχεύει να βοηθήσει νέους επιστή-
μονες όλων των ειδικοτήτων να αποκτήσουν υπόβαθρο στη Διοίκηση, 
ώστε να βελτιώσουν τις προοπτικές τους και να σταδιοδρομήσουν ως 
στελέχη σε επιχειρήσεις και οργανισμούς, να δημιουργήσει εξειδικευ-
μένους επιστήμονες Διοίκησης και να εκπαιδεύσει στελέχη επιχειρή-
σεων και οργανισμών για την κάλυψη των αναγκών του ιδιωτικού και 
δημόσιου τομέα. 
 Η ιστοσελίδα του ΠΜΣ ΜΒΑ είναι: http://mba.econ.auth.gr 
 

Σε συνεργασία με άλλα Τμήματα του ΑΠΘ αλλά και εκπαιδευτικά 
ιδρύματα της χώρας, λειτουργούν αντίστοιχα τα παρακάτω Δια-
τμηματικά και Διαπανεπιστημιακά Μεταπτυχιακά Προγράμματα : 

 
Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληρο-
φορική και Διοίκηση (ΔΠΜΣ) 
Αντικείμενο του Προγράμματος είναι η δημιουργία εξειδικευμένων 
στελεχών υψηλού επιπέδου σε θέματα Πληροφορικής και Διοίκησης 
με εμβάθυνση και εξειδίκευση στον Τομέα των Πληροφοριακών Συ-
στημάτων (Information Systems) και τη χρήση αυτών στην Επιστήμη 
της Διοίκησης (Management). Οι απόφοιτοι θα μπορούν να καλύψουν 
θέσεις εξειδικευμένων στελεχών στον Ιδιωτικό και Δημόσιο Τομέα κα-
θώς και θέσεις σε Ερευνητικά και Εκπαδευτικά Ιδρύματα. Ο βέλτιστος 
συνδυασμός τεχνικών, οικονομικών και διοικητικών  γνώσεων, δια-
μορφώνει την ταυτότητα του σύγχρονου στελέχους που ανταποκρίνε-
ται κατά τον καλύτερο τρόπο στις ανάγκες τόσο των επιχειρήσεων όσο 
και της δημόσιας διοίκησης στον ελληνικό και το διεθνή χώρο. Επίσης, 
είναι αναγκαία η διαμόρφωση στελεχών τα οποία, ανεξαρτήτως του αρ-
χικούς του γνωστικού υποβάθρου, μπορούν να κατανοήσουν ένα συνε-
χώς μεταβαλλόμενο οικονομικό και τεχνολογικό περιβάλλον, και να 
λειτουργήσουν αποτελεσματικά και αποδοτικά στο πλαίσιο της αναδυ-
όμενης κοινωνίας της πληροφορίας και της παγκοσμιοποίησης της οι-
κονομίας. 
Η ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ είναι:  

http://www.econ.auth.gr/el/econ/interdisciplinary-informatics-
management  

Τουρισμός και Τοπική Ανάπτυξη 
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To Τμήμα Οικονομικών Επιστημών σε συνεργασία με το Τμήμα Δα-
σολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, το Τμήμα Γεωπονίας, το Τμήμα 
Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης, το Τμήμα Θεολογίας και το 
Τμήμα Νομικής. 

Σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή υψηλού επιπέδου εξειδικευ-
μένης γνώσης, η προώθηση της έρευνας και η κατάρτιση στελεχών και 
επιστημόνων υψηλού επιπέδου, ικανών να κατανοούν τη διεπιστημο-
νική προσέγγιση του τουρισμού, να παρακολουθούν τις εξέλίξεις που 
επιφέρει η τεχνολογία στον κλάδο του τουρισμού, να μετατρέπουν την 
καινοτομία σε επιχειρηματικότητα, και να συμβάλλουν στην έρευνα σε 
θεωρητικές και εφαρμοσμένες περιοχές του επιστημονικού πεδίου του 
τουρισμού. 

Οι απόφοιτοι του Δ.Π.Μ.Σ. θα αποτελέσουν το στελεχιακό δυναμικό 
που μπορεί να απασχοληθεί σε θέματα τουρισμού και τοπικής ανάπτυ-
ξης, και ειδικότερα στα πεδία της οικονομίας και της περιφερειακής 
ανάπτυξης, της χωροταξίας και του δικαίου, της καινοτομίας και της 
επιχειρηματικότητας, του περιβάλλοντος και της βιώσιμης τουριστικής 
ανάπτυξης, και της διαχείρισης της πολιτιστικής – θρησκευτικής κλη-
ρονομιάς.  Οι απόφοιτοι του Δ.Π.Μ.Σ. θα ανταποκρίνονται κατά τον 
καλύτερο τρόπο στις ανάγκες τόσο των τουριστικών επιχειρήσεων, όσο 
και των φορέων σχεδιασμού και διοίκησης του τουρισμού στον ελλη-
νικό και διεθνή χώρο. 

 

 

Πολύπλοκα Συστήματα και Δίκτυα 

To Τμήμα Οικονομικών Επιστημών σε συνεργασία με το Μαθηματικό 
Τμήμα του ΑΠΘ προσφέρουν το Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρό-
γραμμα Σπουδών "Πολύπλοκα Συστήματα και Δίκτυα". 

Oι σπουδαστές  του ΔΠΜΣ αρχικά αποκτούν το βασικό μαθηματικό 
και τεχνικό υπόβαθρο το οποίο εφαρμόζουν σε Δίκτυα Γνώσης, σε Βιο-
Ιατρικά Δίκτυα και σε Κοινωνικο-Οικονομικά Δίκτυα κατά το Εαρινό 
Εξάμηνο. Οι σπουδές ολοκληρώνται με την πρωτότυπη Διπλωμα-
τική  Εργασία. Στην πορεία οι φοιτητές διαμορφώνουν επιστημονική-
επαγγελματική προσωπικότητα και την μετέπειτα σταδιοδρομία τους. 
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Οι φοιτητές προσλαμβάνουν πληθώρα ερεθισμάτων και ιδεών, με αρ-
μονία Θεωρίας και Πραγματικότητος. 

Οι διδάσκοντες του ΔΠΜΣ είναι καταξιωμένοι επιστήμονες από τις 
Σχολές του ΑΠΘ (Θετικών Επιστημών, Πολυτεχνική, Οικονομικών και 
Πολιτικών Επιστημών, Επιστημών Υγείας, Φιλοσοφική, Νομική) και 
από άλλα Ιδρύματα. 

Για περισσότερες πληροφορίες για το Διατμηματικό Μεταπτυχιακό 
Πρόγραμμα Σπουδών  επισκευθείτε  

"Πολύπλοκα Συστήματα και Δίκτυα" 

 
Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη και Αυτοδιοίκηση 

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ & η Ελληνική Εταιρεία Το-
πικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) σε συνεργασία με 
τη σύμπραξη των Πανεπιστημίων 

 Πελοποννήσου (Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέ-
σεων), 

 Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης  και 

 Πανεπιστήμιου Πειραιώς (Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Ε-
πιχειρήσεων) 

οργανώνουν, από το ακαδημαϊκό έτος 2015 - 2016, το νέο καινοτόμο 
Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών για την Τοπική 
Αυτοδιοίκηση με τίτλο : 

Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη και Αυτοδιοίκηση 

 Περισσότερες πληροφορίες για το ΔΠΜΣ: Τοπική και Περιφερειακή 
Ανάπτυξη και Αυτοδιοίκηση 

 

6. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙ-
ΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ  
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Στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών εκπονούνται διδακτορικές 
διατριβές μέσω προγράμματος Σπουδών και Ερευνας στα πεδία της Οι-
κονομίας, των Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών, της Οικονομι-
κής και Περιφερειακής Ανάπτυξης της στρατηγικής, της πολιτικής του 
προγραμματισμού της λειτουργίας και της διοίκησης νέων τεχνολο-
γιών, της Διοίκησης Παραγωγής και επιχειρησιακών λειτουργιών, της 
Διοίκησης Υπηρεσιών και Εξυπηρέτησης Πελατών, της Διοίκησης Ερ-
γων και Ολικής Ποιότητας, της Διοίκησης Εκπαπιδευτικών Μονάδων, 
της Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας, της Διοίκησης Τουρισμού, της Διοί-
κησης Ξενοδοχείων, της Διοίκησης Logistics Αλυσίδας Προμηθειών 
και Αξίας, της Διοίκησης Ακίνητης Περιουσίας, του Marketing, των 
Επικοινωνιών, της Χρηματοοικονομικής, της Λογιστικής, του Εσωτε-
ρικού Ελέγχου των Επιχειρήσεων και Οργανισμών, της Διοίκησης Αν-
θρωπίνων Πόρων, της Διοίκησης της Καινοτομίας και Επιχειρηματικό-
τητας, και της εν γένει διοίκησης και οικονομικής διαχείρισης των επι-
χειρήσεων και οργανισμών που δρουν στους παραπάνω χώρους.  

Δύο φορές το χρόνο προκηρύσσονται στον Τύπο (έντυπο και ηλε-
κτρονικό) από τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος 
Οικονομικών Επιστημών θέσεις αμίσθων υποψηφίων διδακτόρων σε 
αντικείμενα που θεραπεύονται  ερευνητικά από τα μέλη ΔΕΠ του Τμή-
ματος. 

 
Μωϋσής Σιδηρόπουλος 
Kαθηγητής, Διευθυντής του Μεταπτυχιακού  
Προγράμματος Σπουδών 
 
 
7. ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LLP/ERASMUS  

Πρόκειται για την Τομεακή Δράση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Δια 
Βίου Μάθηση» 2007-2013 που αφορά την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα 
της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, μέσω της ενθάρρυνσης διμερών διαπανεπι-
στημιακών συμφωνιών και αύξησης της ευρωπαϊκής κινητικότητας φοιτητών, 
μελών διδακτικού και διοικητικού προσωπικού. Στόχος επίσης είναι η ενί-
σχυση της διαφάνειας και προαγωγής πλήρους ακαδημαϊκής αναγνώρισης 
σπουδών και ακαδημαϊκών τίτλων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή ΄Ενωση. 
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 Μέσω του προγράμματος LLP/Erasmus δίνεται η δυνατότητα σε προπτυ-
χιακούς, μεταπτυχιακούς φοιτητές και σε υποψήφιους διδάκτορες να πραγμα-
τοποιήσουν ένα αναπόσπαστο κομμάτι των σπουδών τους στις χώρες της Ευ-
ρωπαϊκής ́ Ενωσης. Επίσης, με το ίδιο πρόγραμμα, μέλη του Διδακτικού Προ-
σωπικού έχουν την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν κινητικότητα με σκοπό τη 
διδασκαλία ή την επιμόρφωση, ενώ και το διοικητικό προσωπικό μπορεί να 
μετακινηθεί για επιμόρφωση. 

Ειδικότερα περιλαμβάνει: 
 Κινητικότητα φοιτητών για αναγνωρισμένες περιόδους Σπουδών. 
 Κινητικότητα φοιτητών για Πρακτική ΄Ασκηση. 
 Το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών 

Μονάδων (ECTS). 
 Το Παράρτημα Διπλώματος (DS). 
 Κινητικότητα διδακτικού προσωπικού με σκοπό τη Διδασκαλία. 
 Κινητικότητα διοικητικού και διδακτικού προσωπικού με σκοπό την 

Επιμόρφωση (Κατάρτιση). 
 Γλωσσική προετοιμασία για εισερχόμενους και εξερχόμενους φοιτη-

τές EILC). 
 Εντατικά προγράμματα διδασκαλίας σύντομης διάρκειας (IP). 
 Προγράμματα πανεπιστημιακής συνεργασίας σε θέματα αμοιβαίου 

ενδιαφέροντος (Θεματικά Δίκτυα). 

     Οι στόχοι της κινητικότητας σπουδαστών στο πλαίσιο του ERASMUS εί-
ναι: 

 η παροχή ευκαιριών σε σπουδαστές ώστε να επωφεληθούν, από 
γλωσσικής, πολιτισμικής και εκπαιδευτικής πλευράς, από την εμπει-
ρία άλλων ευρωπαϊκών χωρών και από τα προσφερόμενα αντικείμενα 
σπουδών. 

 ο εμπλουτισμός του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος του ιδρύματος υ-
ποδοχής 

 η προαγωγή της συνεργασίας μεταξύ των ιδρυμάτων τα οποία ανταλ-
λάσσουν σπουδαστές 

 η συμβολή στην αναβάθμιση της κοινωνίας γενικότερα με τον εφο-
διασμό των νέων με υψηλή εξειδίκευση, ευρεία αντίληψη και διεθνή 
εμπειρία με στόχο να αποτελέσουν τους επαγγελματίες του μέλλοντος 

 η συμβολή στις δαπάνες κινητικότητας και η παροχή ευκαιριών για 
την πραγματοποίηση μιας περιόδου σπουδών στο εξωτερικό σε σπου-
δαστές, στους οποίους άλλως αυτό δεν θα ήταν εφικτό. 
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Οι βασικοί όροι του προγράμματος Εrasmus είναι: 
 οι ανταλλαγές των φοιτητών που προτείνονται για κινητικότητα βα-

σίζονται σε διαπανεπιστημιακές συμφωνίες 
 η περίοδος σπουδών η οποία πραγματοποιείται στο ίδρυμα-εταίρο  εί-

ναι ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο ή ακαδημαϊκό έτος. 
 η περίοδος σπουδών στο εξωτερικό αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του 

προγράμματος σπουδών του πανεπιστημίου προέλευσης 
 η περίοδος των σπουδών στο εξωτερικό αναγνωρίζεται πλήρως, δη-

λαδή το πανεπιστήμιο προέλευσης δεσμεύεται να διασφαλίσει την α-
ναγνώριση της περιόδου σπουδών στο εξωτερικό  σε αντικατάσταση 
αντίστοιχης περιόδου σπουδών στο πανεπιστήμιο προέλευσης. Μετά 
το πέρας της περιόδου σπουδών στο εξωτερικό, το πανεπιστήμιο υ-
ποδοχής οφείλει να χορηγήσει στον εισερχόμενο φοιτητή και στο πα-
νεπιστήμιο προέλευσης αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας, στο ο-
ποίο θα πιστοποιείται η ολοκλήρωση του συμφωνημένου προγράμ-
ματος σπουδών και θα αναγράφεται η βαθμολογία του φοιτητή.  Στο 
πανεπιστήμιο υποδοχής  δεν καταβάλλονται δίδακτρα, δικαίωμα εγ-
γραφής, εξέταστρα, δικαίωμα πρόσβασης στις εγκαταστάσεις εργα-
στηρίων, σε βιβλιοθήκες κλπ. 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες φοιτητές/τριες μπορούν να βρουν πληροφορίες και 
οδηγίες καθώς και τα απαραίτητα έγγραφα για τις αιτήσεις τους στην ιστοσε-
λίδα του Τμήματος Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων  
(http://www.eurep.auth.gr). Οι φοιτητές/τριες υποβάλουν τις αιτήσεις τους 
on-line στη διεύθυνση https://eurep-online.ad.auth.gr/moveonline/outgoing/  
αφού προηγουμένως επικοινωνήσουν με τους καθηγητές του Τμήματος  που 
είναι υπεύθυνοι για τις αντίστοιχες διμερείς συμφωνίες. Στη συνέχεια η on-
line αίτηση θα πρέπει να εκτυπωθεί και να κατατεθεί στο Τμήμα Ευρωπαϊκών 
Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.   

Το τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Α.Π.Θ. μετέχει ενεργά και με 
επιτυχία στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα ERASMUS ήδη από την πρώτη φάση  
του και συνεχίζει τις προσπάθειες   για την ανάπτυξη των συνεργασιών με 
Πανεπιστήμια της Ευρώπης.   Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών συνεργά-
ζεται με 30 Πανεπιστήμια της Ευρώπης. Κατά το παρελθόν ακαδημαϊκό έτος 
διακινήθηκαν 37 φοιτητές/τριες του Τμήματος προς τα συμμετέχοντα Ευρω-
παϊκά πανεπιστήμια και 15 φοιτητές των Ευρωπαϊκών πανεπιστημίων προς 
το Τμήμα. 
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Συντονίστρια του  Προγράμματος και Υπεύθυνη της Επιτροπής  
ERASMUS για το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών είναι η Επίκουρη Καθη-
γήτρια Στέλλα Κωστοπούλου. Τα μέλη της Επιτροπής είναι οι κκ. Κώστας 
Παπαδόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής και Βασίλης Πολυμένης, Επίκουρος 
Καθηγητής. Γραμματεία της Επιτροπής ERASMUS είναι η κ. Ηρώ Παπαρ-
γύρη. 

 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

 

Πανεπιστήμιο 
Κωδικός 
Erasmus 

Χώρα 
Ακαδημαϊκος Υ‐

πεύθυνος 
Ιστοσελίδα 

Università degli Studi di 
Teramo 

I  TERAMO01  Italy  Kostopoulou,  S. 
http://www.unite.it 

Budapesti Gazdasági 
Fõiskola (BGF) 

HU BUDAPES20  Hungary  Polimenis V. 
http://www.bgf.hu/ 

Università degli Studi di Fi‐
renze 

I  FIRENZE01  Italy  Kostopoulou,  S. 
http://www.unifi.it 

Università degli Studi 'G. 
d'Annunzio' ‐ Chieti 

I  CHIETI01  Italy  Kostopoulou,  S. 
http://www.unich.it 

Fachhochschule Mainz  D  MAINZ08  Germany  Kostopoulou,  S.  http://www.fh‐mainz.de 
Szkoła Glowna Handlowa 
(SGH) w Warszawie 

PL WARSZAW03  Poland  Polimenis V.,  V. 
http://www.sgh.waw.pl 

Univerzita Jana Evangelisty 
Purkyne v Ústí Nad Labem 

CZ USTINAD01 
Czech 
Republic 

Kostopoulou,  S. 
http://www.ujep.cz 

Ecole Superieure du 
Commerce Exterieur 

F  PARIS213  France  Polimenis V. 
http://www.esce.fr/ 

Università Politecnica delle 
Marche 

I  ANCONA01  Italy  Polimenis V. 
http://www.unian.it 

Université Lille 1, Sciences 
et Technologies 

F  LILLE01  France  Kostopoulou,  S. 
http://www.univ‐lille1.fr/ 

Université Toulouse 1 
Capitole 

F  TOULOUS01  France  Kostopoulou,  S. 
http://www.univ‐tlse1.fr/ 

Europa‐Universität Viadrina 
Frankfurt (Oder) 

D  FRANKFU08  Germany  Kostopoulou,  S. 
http://www.euv‐frankfurt‐o.de 

Università degli Studi di 
Cagliari 

I  CAGLIAR01  Italy  Kostopoulou,  S. 
http://www.unica.it 

Tartu Ülikool  EE TARTU02  Estonia  Kostopoulou,  S.  http://www.ut.ee 

EMUNI University  SI PORTORO03  Slovenia  Kostopoulou, S.  http://www.emuni.si 
Università degli Studi di 
Padova 

I  PADOVA01  Italy  Kostopoulou,  S. 
http://www.unipd.it 

Universidade de Aveiro  P  AVEIRO01  Portugal  Kostopoulou,  S.  http://www.ua.pt 
Budapesti Corvinus 
Egyetem 

HU BUDAPES03  Hungary  Polimenis V.. 
http://www.uni‐corvinus.hu 



ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

 153

Linnéuniversitetet  S  VAXJO03  Sweden  Polimenis V.  http://lnu.se 

Hochschule Pforzheim  D  PFORZHE01  Germany  Polimenis V.  http://www.hs‐pforzheim.de/ 
Universitatea 'Babes‐Bolyai' 
din Cluj‐Napoca 

RO CLUJNAP01  Romania  Kostopoulou,  S. 
http://www.ubbcluj.ro/ 

Högskolan i Gävle  S  GAVLE01  Sweden  Kostopoulou,  S.  http://www.hig.se 
Università degli Studi di 
Perugia 

I  PERUGIA01  Italy  Kostopoulou,  S. 
http://www.unipg.it 

Universidade Técnica de 
Lisboa 

P  LISBOA04  Portugal  Kostopoulou, S. 
http://www.utl.pt 

Middlesex University  UK LONDON067 
United 
Kingdom 

Polimenis V.,  V. 
http://www.mdx.ac.uk 

Katholieke Universiteit 
Leuven 

B  LEUVEN01  Belgium  Kostopoulou, S. 
http://www.kuleuven.be 

Instituto Superior de 
Ciências do Trabalho e da 
Empresa 

P  LISBOA07  Portugal  Polimenis V. 
http://www.iscte.pt 

Université Paul Valery 
(Montpellier III) 

F  MONTPEL03  France  Kostopoulou,  S. 
http://www.univ‐montp3.fr 

Università degli Studi di 
Brescia 

I  BRESCIA01  Italy  Kostopoulou,  S. 
http://www.unibs.it 

Universitatea din Oradea  RO ORADEA01  Romania  Kostopoulou,  S.  http://www.uoradea.ro 
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8. BIBΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ - ΣΤΟΧΟΙ  

Στον πρώτο όροφο του κτιρίου βρίσκεται η βιβλιοθήκη του Τμήματος Οι-
κονομικών Επιστημών η οποία λειτουργεί από τη δεκαετία του 1940. Στους 
κύριους στόχους της βιβλιοθήκης εντάσσεται η εξυπηρέτηση των εκπαιδευ-
τικών και ερευνητικών αναγκών της πανεπιστημιακής κοινότητας στο πεδίο 
των Οικονομικών Επιστημών. Η ενιαία βιβλιοθήκη του Τμήματος Οικονομι-
κών Επιστημών περιλαμβάνει περίπου 30.000 τόμους βιβλίων και 170 τίτλους 
περιοδικών, από τους οποίους οι 75 είναι ενεργοί, καθώς επίσης και μια πο-
λύτιμη συλλογή σπάνιων βιβλίων. 

Η βιβλιοθήκη χρησιμοποιεί ως σύστημα διαχείρισης το KOHA, ένα σύγ-
χρονο λογισμικό ανοιχτού κώδικα που έχει υιοθετηθεί από μεγάλο αριθμό βι-
βλιοθηκών παγκοσμίως. Οι χρήστες έχουν άμεση πρόσβαση στον ηλεκτρο-
νικό κατάλογο από τα  τερματικά που υπάρχουν στο χώρο της βιβλιοθήκης. 
Η ταξινόμηση/βιβλιοθηκονομική επεξεργασία των βιβλίων γίνεται σύμφωνα 
με τα διεθνή βιβλιοθηκονομικά πρότυπα, ακολουθώντας το ταξινομικό σύ-
στημα της βιβλιοθήκης του Κογκρέσου των Η.Π.Α., τους κανόνες καταλογο-
γράφησης ΑΑCR2 και τις θεματικές επικεφαλίδες της βιβλιοθήκης. 

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ* 
ΔΕΥΤΕΡΑ και ΤΕΤΑΡΤΗ   9 π.μ. - 7 μ.μ. 
ΤΡΙΤΗ, ΠΕΜΠΤΗ και ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 π.μ. - 5 μ.μ. 

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ 
ΔΕΥΤΕΡΑ και ΤΕΤΑΡΤΗ   9 π.μ. - 8 μ.μ. 
ΤΡΙΤΗ, ΠΕΜΠΤΗ και ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 π.μ. - 5 μ.μ. 

 
*Το παραπάνω ωράριο δεν ισχύει τις επίσημες αργίες και τις περιόδους 

διακοπών και μπορεί να διαφοροποιείται. 

ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
Η βιβλιοθήκη βρίσκεται στην πανεπιστημιούπολη και συγκεκριμένα στον 

1ο όροφο του κτιρίου Ν.Ο.Π.Ε. 
Τηλέφωνο: 2310 996439 
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:eadali@lib.auth.gr 
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ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
Από τη βιβλιοθήκη παρέχονται οι παρακάτω υπηρεσίες: 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟ 

Στο χώρο της βιβλιοθήκης λειτουργεί αναγνωστήριο χωρητικότητας πε-
ρίπου 100 θέσεων. Το αναγνωστήριο είναι ανοικτό όλες τις ώρες λειτουργίας 
της βιβλιοθήκης. Δικαίωμα εισόδου σε αυτό έχουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι. 
Οι χρήστες του αναγνωστηρίου μπορούν να μελετούν προσωπικά τους βιβλία 
ή να δανείζονται και να χρησιμοποιούν βιβλία της κύριας και σπάνιας συλλο-
γής, περιοδικά, καθώς και υλικό των κλειστών συλλογών. 

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ 

Ηλεκτρονική αναζήτηση βιβλίων σε όλες τις βιβλιοθήκες του Α.Π .Θ., 
γίνεται από τον υπάλληλο της υποδοχής ή από τον κάθε ενδιαφερόμενο ατο-
μικά, χρησιμοποιώντας έναν από τους υπολογιστές της νησίδας. 

Ηλεκτρονική αναζήτηση άρθρων και περιοδικών. Η αναζήτηση άρθρων 
γίνεται στον On line κατάλογο του Α.Π.Θ. Η αναζήτηση μπορεί να γίνει από 
τον υπάλληλό της βιβλιοθήκης ή από τον κάθε ενδιαφερόμενο ατομικά, χρη-
σιμοποιώντας έναν από τους υπολογιστές της νησίδας. 

ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ 

Δανεισμός κύριας συλλογής. Τα βιβλία κύριας ανοιχτής συλλογής αριθ-
μούν 30.000 τόμους περίπου και καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων. Ο δα-
νεισμός γίνεται με κάρτα δανεισμού, η οποία έχει συγκεκριμένη διάρκεια και 
κόστος, το οποίο καθορίζεται ανάλογα με την ιδιότητα του αναγνώστη. Για 
τους προπτυχιακούς/μεταπτυχιακούς/διδακτορικούς φοιτητές/τριες κάρτα δα-
νεισμού ορίζεται η ακαδημαϊκή ταυτότητα του ενδιαφερόμενου. 

Οι χρήστες μπορούν να δανείζονται μέχρι 4 βιβλία κάθε φορά. Το όριο 
αυτό μπορεί να διαφοροποιείται για μέλη Δ.Ε.Π., Μεταπτυχιακούς, Διδακτο-
ρικούς φοιτητές. 

Δανεισμός συλλογής περιοδικών. Στη βιβλιοθήκη υπάρχει συλλογή 170 
τίτλων περιοδικών. Από τους 170 τίτλους οι 75 είναι τρέχοντες και βρίσκονται 
τοποθετημένοι στο ειδικό εκθετήριο με εύκολη πρόσβαση στο κοινό. Το υ-
λικό της συλλογής των περιοδικών δεν επιτρέπεται να βγει εκτός των χώρων 
της βιβλιοθήκης. 
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ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΣΥΛΛΟΓΕΣ 

Οι κλειστές συλλογές περιλαμβάνουν βιβλία, άρθρα, φωτοτυπίες και δι-
δακτικές σημειώσεις και συστήνονται από τα μέλη ΔΕΠ του τμήματος. Σκο-
πός της δημιουργίας τους είναι η διευκόλυνση των φοιτητών του τμήματος 
κατά την εκπόνηση των εργασιών τους, καθώς και η αντιμετώπιση της υψη-
λής ζήτησης τίτλων που εμφανίζεται εποχιακά. Το υλικό των συλλογών δεν 
μπορεί να βγει εκτός του χώρου της βιβλιοθήκης.  

ΝΗΣΙΔΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 

Οι υπολογιστές της νησίδας, είναι συνδεδεμένοι με το διαδίκτυο και επι-
πλέον, επιτρέπουν την πρόσβαση στην ιστοσελίδα του συστήματος βιβλιοθη-
κών Α.Π.Θ. και στις υπηρεσίες που αυτή προσφέρει. Πρόσβαση έχουν όλοι 
οι χρήστες της βιβλιοθήκης. 

ΜΟΝΑΔΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Η μονάδα ειδικών εργασιών δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές του τμή-
ματος να χρησιμοποιούν το ειδικό λογισμικό του AFS καθώς και ειδικά λε-
ξικά, εγκυκλοπαίδειες και ηλεκτρονικούς μεταφραστές Αγγλικής, Γαλλικής 
και Γερμανικής γλώσσας. Η χρήση της μονάδας γίνεται, με την υποστήριξη 
υπαλλήλου της βιβλιοθήκης και μετά από ραντεβού. 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Τα σεμινάρια εκπαίδευσης και ενημέρωσης έχουν σκοπό να εξοικειώσουν 
τους φοιτητές του τμήματος στη χρήση των ηλεκτρονικών μέσων, για την ανα-
ζήτηση βιβλιογραφίας που απαιτείται σε κάθε επιστημονική εργασία. 

Για τη συμμετοχή στα σεμινάρια απαιτείται αίτηση των ενδιαφερομένων 
στη γραμματεία της βιβλιοθήκης. 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

Η βιβλιοθήκη μπορεί να διαθέτει διδακτικές σημειώσεις μελών ΔΕΠ του 
τμήματος σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή. Στις σημειώσεις αυτές έχουν πρό-
σβαση όλοι οι φοιτητές/τριες του τμήματος. Οι σημειώσεις δεν επιτρέπεται 
να βγουν από τους χώρους της βιβλιοθήκης. 
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ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΤΥΠΩΝ 

Στη διάθεση των χρηστών της βιβλιοθήκης υπάρχει φωτοτυπικό μηχά-
νημα που λειτουργεί με ειδικές κάρτες και παρέχει τη δυνατότητα φωτοτύπη-
σης, εκτυπώσεων και scanner. Η χρήση κατά περίπτωση πραγματοποιείται 
από τους ίδιους τους χρήστες. Τις κάρτες προμηθεύονται από τη γραμματεία 
της βιβλιοθήκης, καταβάλλοντας το αντίστοιχο τίμημα. 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟΥ 

• Ο αναγνώστης καταλαμβάνει μία μόνο θέση. 
• Ο αναγνώστης που αφήνει τη θέση του περισσότερο από μία ώρα, χάνει 

το δικαίωμά του σ’ αυτή. 
• Ο αναγνώστης που καταστρέφει βιβλία ή περιοδικά έχει πειθαρχική ευ-

θύνη. 
• Ο δανεισμός εντός του αναγνωστηρίου γίνεται με την παράδοση αστυ-

νομικής ταυτότητας στον υπεύθυνο του αναγνωστηρίου. 
• Στους χώρους του αναγνωστηρίου και στους διαδρόμους της βιβλιοθή-

κης απαγορεύεται το κάπνισμα και η κατανάλωση τροφίμων, ποτών και ανα-
ψυκτικών. 

• Όλοι οι αναγνώστες καλούνται να συμβάλλουν στην προστασία του βι-
βλιακού και άλλου υλικού της βιβλιοθήκης, στην καθαριότητα των χώρων 
της, καθώς και στην τήρηση της τάξης. 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ 

• Ο δανεισμός γίνεται με κάρτα δανεισμού η οποία έχει συγκεκριμένη 
διάρκεια και κόστος. (Το κόστος καθορίζεται ανάλογα με την ιδιότητα του 
αναγνώστη ή την ακαδημαϊκή ταυτότητα). 

• Η συλλογή των προς δανεισμό βιβλίων χωρίζεται σε δύο κατηγορίες:  
     • Την κύρια συλλογή βιβλίων 
     • Την συλλογή διδακτικών τρέχων εξαμήνων βιβλίων 
Για τη συλλογή διδακτικών βιβλίων έχουν κατά προτεραιότητα δικαίωμα 

εξυπηρέτησης φοιτητές/τριες που δεν δικαιούνται βιβλία από το σύστημα 
EUDOXUS (φοιτητές από κατατακτήριες / μεταπτυχιακοί φοιτητές κλπ. )  

 
Κύρια συλλογή  
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1. Προπτυχιακοί φοιτητές/τριες του Τμήματος, 15 μέρες δανεισμός με 
δυνατότητα (2) δύο ανανεώσεων 15 ημερών η κάθε μια εφόσον δεν 
υπάρχει κράτηση του βιβλίου από άλλο χρήστη. 

2. Μεταπτυχιακοί/Υπ. Διδάκτορες/ μέλη ΔΕΠ, 30 μέρες δανεισμός με 
δυνατότητα (3) τριών ανανεώσεων 30 ημερών η κάθε μια εφόσον δεν 
υπάρχει κράτηση του βιβλίου από άλλο χρήστη.  
3. Εξωτερικοί χρήστες, 15 μέρες δανεισμός με δυνατότητα (1) 
μίας ανανέωσης εφόσον δεν υπάρχει κράτηση από άλλο χρήστη. 
 
Συλλογή διδακτικών βιβλίων: 
1. Προπτυχιακοί φοιτητές/τριες του Τμήματος, 15 μέρες δανεισμός 

με δυνατότητα (2) δύο ανανεώσεων 15 ημερών η κάθε μια εφό-
σον δεν υπάρχει κράτηση του βιβλίου από άλλο χρήστη. 

2. Μεταπτυχιακοί/Υπ. Διδάκτορες/ μέλη ΔΕΠ, 30 μέρες δανεισμός 
με δυνατότητα (3) τριών ανανεώσεων 30 ημερών η κάθε μια εφό-
σον δεν υπάρχει κράτηση του βιβλίου από άλλο χρήστη.  

3. Εξωτερικοί χρήστες, 15 μέρες δανεισμός με δυνατότητα (1) 
μίας ανανέωσης εφόσον δεν υπάρχει κράτηση από άλλο χρήστη. 
 
 

• Οι χρήστες μπορούν να δανείζονται μέχρι 4 βιβλία κάθε φορά. Το όριο 
αυτό μπορεί να διαφοροποιείται για μέλη ΔΕΠ, Μεταπτυχιακούς, Διδακτορι-
κούς φοιτητές. 

• Σε περίπτωση καθυστέρησης επιστροφής των βιβλίων, για κάθε επι-
πλέον μέρα επιβάλλεται πρόστιμο 0,30 € ανά βιβλίο. Το ποσό αυτό μπορεί να 
διπλασιαστεί αν η καθυστέρηση γίνεται καθ’ υποτροπή. 

• Ο δανειζόμενος είναι υποχρεωμένος να τηρεί τα βιβλία του σε άριστη 
κατάσταση, να μην τα δανείζει αλλού και να μην προκαλεί οποιαδήποτε 
φθορά σ’ αυτά. 

• Σε περίπτωση απώλειας κάποιου βιβλίου, ο δανειζόμενος υποχρεούται 
να καταβάλει την τρέχουσα τιμή αντικατάστασής του, αν το βιβλίο υπάρχει 
στην αγορά. Αν δεν υπάρχει, καταβάλει το κόστος αντικατάστασής του 

• Σε περίπτωση φθοράς κάποιου βιβλίου, ο χρήστης υποχρεούται να κα-
ταβάλει το κόστος επιδιόρθωσής του ή αντικατάστασής του. 

• Η παράβαση των κανόνων δανεισμού, συνεπάγεται τη στέρηση δικαιώ-
ματος παραπέρα δανεισμού βιβλίων από τη βιβλιοθήκη. 
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• Η βιβλιοθήκη έχει δικαίωμα να ζητήσει την επιστροφή δανεισμένων βι-
βλίων και πριν τη λήξη της προθεσμίας που έχει δοθεί, αν αυτό κριθεί απα-
ραίτητο. 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΗΣΙΔΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 

• Ο χρήστης παραδίδει την κάρτα της βιβλιοθήκης στον υπάλληλο της 
υποδοχής. 

• Ο υπάλληλος της υποδοχής υποδεικνύει στο χρήστη τη θέση εργασίας 
και ορίζει το χρόνο χρήσης του συστήματος. 

• Ο χρόνος χρήσης των υπολογιστών ελέγχεται ηλεκτρονικά. Ως μέγιστος 
χρόνος ημερήσιας χρήσης των Η/Υ ορίστηκαν τα 120 λεπτά. (60+60 ανάλογα 
με τη ζήτηση). 

• Ο αναγνώστης που καταστρέφει ηλεκτρονικούς υπολογιστές έχει πει-
θαρχική ευθύνη. 

• Στο χώρο της νησίδας των Η/Υ απαγορεύεται το κάπνισμα και η κατα-
νάλωση τροφίμων, ποτών και αναψυκτικών. 

• Όλοι οι χρήστες της νησίδας καλούνται να συμβάλλουν στην πρστασία 
της, στην καθαριότητα των χώρων, καθώς και στην τήρηση της τάξης. 
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ΤΙΤΛΟΙ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ 
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9. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

α) Εργαστήριο Οικονομικής των Επιχειρήσεων (Λογιστικής και 
Χρηματοοικονομικής-Διοίκησης-Μάρκετινγκ-Διαφήμισης). ΦΕΚ 

245/22-10-2001, τεύχος Α΄. 
β) Εργαστήριο Οικονομικής Θεωρίας και Οικονομικής Πολιτικής. ΦΕΚ 

1830/9-12-2004, τεύχος Β΄. 
γ) Εργαστήριο Περιφεριακής Ανάπτυξης . ΦΕΚ 1830/9-12-2004, τεύχος 

Β΄. 
δ) Εργαστήριο Πληροφορικής. 

10. ΑΡΓΙΕΣ 

• 26 Οκτωβρίου – Αγίου Δημητρίου 
• 28 Οκτωβρίου – Εθνική Επέτειος 
• 17 Νοεμβρίου – Επέτειος Πολυτεχνείου 
• Από την παραμονή των Χριστουγέννων μέχρι και την επόμενη των Θεο-

φανείων 
• 30 Ιανουαρίου – Τριών Ιεραρχών 
• Από την Πέμπτη της Τυροφάγου έως και την επόμενη της Καθαρής Δευ-

τέρας 
• 25 Μαρτίου – Εθνική Επέτειος 
• Από την Μ. Δευτέρα έως και την Κυριακή του Θωμά 
• 1η Μαΐου Πρωτομαγιά 
• Του Αγίου Πνεύματος 

11.  AIESEC 

Η AIESEC αποτελεί το μεγαλύτερο παγκόσμιο φοιτητικό μη κυβερνητικό 
κερδοσκοπικό οργανισμό παγκοσμίως που προσφέρει πρακτική άσκηση και 
εθελοντικά προγράμματα. Η AIESEC είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός 
και μη πολιτικός. Απαντάται σε 111 χώρες και διοικείται αποκλειστικά από 
φοιτητές ή πρόσφατους πτυχιούχους (έως και δύο -2- χρόνια). Ταυτόχρονα 
ως δίκτυο πολλαπλών ευκαιριών δίνει τη δυνατότητα στους νέους να αναπτύ-
ξουν τις ηγετικές τους ικανότητες, να θέσουν σε εφαρμογή τη γνώση που ήδη 
έχουν, να προκαλέσουν τον εαυτό τους βιώνοντας μια εμπειρία με διεθνή χα-
ρακτήρα. 

Η AIESEC έχει 4 διαφορετικά προγράμματα:  
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Global Internship Program: Αφορά πρόσφατους πτυχιούχους που έ-
χουν την δυνατότητα να δουλέψουν στο εξωτερικό με αμοιβή το βασικό μισθό 
της χώρας βελτιώνοντας το βιογραφικό τους, αποκτώντας εμπειρία εργασίας 
σε ένα διεθνές περιβάλλον, αναπτύσσοντας την ηγετικότητα.  

Global Community Development Program: Αφορά φοιτητές από το 
πρώτο έτος εώς και πτυχιούχους (εώς 2 χρόνια) και σκοπός του προγράμματος 
είναι το θετικό αντικτυπο στην κοινωνία της χώρας που θα πανε. Σε αυτό το 
πρόγραμμα καλύπτεται διατροφή και διαμονή. Μέσω του προγράμματος ο 
συμμετέχων βελτιώνει το βιογραφικό του, αποκτά εμπειρία εργασίας σε ένα 
διεθνές περιβάλλον, φέρνει ένα θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία και αναπτύσ-
σει την ηγετικότητα του. 

Team Member Program: Σε αυτό το πρόγραμμα μπορούν να συμμετέ-
χουν οιτητές από το πρώτο έτος εώς και πτυχιούχους (εώς 2 χρόνια). Έχουν 
την ευκαιρία να γνωρίσουν την εμπειρία της ομαδικότητας(στην Ελλάδα), την 
συνεργασίας με διαφορετικά άτομα αναπτύσσοντας τα προσωπικά και επαγ-
γελματικά τους χαρακτηριστικά, ενδυναμώνοντας το βιογραφικό τους και α-
ναπτύσσοντας την ηγετικότητα τους.  

Team Leader Program:Σε αυτό το πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν 
οιτητές από το πρώτο έτος εώς και πτυχιούχους (εώς 2 χρόνια) οι οποίοι έχουν 
την δυνατότητα να ηγηθούν μία ομάδα σε Τοπικό, Εθνικό αλλά και Διεθνές 
περιβάλλον. Είναι μία μοναδική εμπειρία που αναπτύσσει την ηγετικότητα.  

 
Τα προγράμματα μας ανανεώνονται συνεχώς. Αν είσαι φοιτητής ΜΗΝ 

χάσεις την ευκαιρία να γνωρίσεις την AIESEC 
 
Στοιχεία επικοινωνίας 
ΓΡΑΦΕΙΟ  εξωτερικός  διάδρομος ΝΟΠΕ έναντι του κέντρου διοίκησης 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ  2310-246165 
Ηλεκτρονική διεύθυνση: aiesec.auth@gmail.com 
 

12.  ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ  

Το Γραφείο Διασύνδεσης Σπουδών και Σταδιοδρομίας (ΓΔ) του Α.Π.Θ.  λει-

τουργεί από το 1997, στα πρότυπα ανάλογων γραφείων, που λειτουργούν εδώ 

και πολλά χρόνια σε πανεπιστήμια του εξωτερικού. 
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Στόχος του Γ.Δ. είναι να βοηθήσει τους φοιτητές και τους απόφοιτους του 

Α.Π.Θ. να προσεγγίσουν ομαλά τη μελλοντική τους σταδιοδρομία και να α-

ναζητήσουν εργασία, ανάλογη με τις γνώσεις που αποκόμισαν από τις σπου-

δές τους, παρέχοντας πληροφόρηση σχετικά με τις δυνατότητες που τους προ-

σφέρονται, τόσο στη συνέχιση των σπουδών τους όσο και στη μετάβασή τους 

στην αγορά εργασίας. 

Οι κυριότεροι τομείς παρεχόμενης πληροφόρησης είναι, όσον αφορά τις  

σπουδές, τα προγράμματα σπουδών ελληνικών και ξένων πανεπιστημίων, υ-

ποτροφίες και κληροδοτήματα, προγράμματα κινητικότητας φοιτητών στην 

Ευρώπη, εκπαιδευτικά σεμινάρια, συνέδρια, ημερίδες και θέματα της Ευρω-

παϊκής ΄Ενωσης. Σε ότι αφορά την απασχόληση, οι κυριότεροι τομείς πληρο-

φόρησης είναι > οι προκηρυσσόμενες θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό και δη-

μόσιο τομέα, προγράμματα πρακτικής άσκησης, έρευνες σχετικά με την α-

γορά εργασίας και την απασχόληση των αποφοίτων του Α.Π.Θ., εργοδοτικοί 

και επαγγελματικοί φορείς (π.χ. σύλλογοι, επιμελητήρια)  η πληροφόρηση για 

την επιχειρηματικότητα καθώς και η υποστήριξη επιχειρηματικών ιδεών. 

Επιπλέον, το Γ.Δ. παρέχει και συμβουλευτικές υπηρεσίες, σχετικά με τη σύ-

νταξη βιογραφικού σημειώματος και συνοδευτικών επιστολών, συνέντευξη  

επιλογής προσωπικού, το σχεδιασμό σταδιοδρομίας και τεχνικές αναζήτησης 

εργασίας. 

Σήμερα, το Γραφείο Διασύνδεσης του Α.Π.Θ. αποτελείται από το κεντρικό 

γραφείο και 3 περιφερειακά τα οποία στεγάζονται: 

Κεντρικό Γραφείο: Κτίριο Διοίκησης (1ος όροφος, εξωτερικά). 

Τηλ.: 2310 995314-5, fax: 2310 995312. Προϊσταμένη Τμήματος: Ελένη  

Κυριακίδου 

Περιφερειακό Γραφείο II: Σχολή Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών  

Επιστημών (1ος όροφος πάνω από τη Γραμματεία του Οικονομικού Τμήμα-

τος). 
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Τηλ.: 2310 996644, -46, -47, fax: 2310 996645. 

Περιφερειακό Γραφείο III: Πανεπιστημιακή Φοιτητική Λέσχη (ισόγειο  

κτιρίου επί της 1ης Σεπτεμβρίου). 

Τηλ.: 2310 995831,-33, -41, fax: 2310 995833. 

Η εξυπηρέτηση κοινού γίνεται καθημερινά 10.00 - 14.00. 

Εναλλακτικά, η παρεχόμενη πληροφορία προσφέρεται στο κοινό μέσα από 

την ιστοσελίδα του Γ.Δ. στο Διαδίκτυο (Internet), στη διεύθυνση 

www.cso.auth.gr. Επιπλέον, υπάρχει και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-

mail), μέσω του οποίου μπορεί να απευθύνει κανείς τις ερωτήσεις του προς 

το Γ.Δ. Η σχετική διεύθυνση είναι gd@cso.auth.gr. 

 
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ  
ΜΕΛΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
 

Νικόλαος Βαρσακέλης 2310-996425 barsak@econ.auth.gr  
Χρήστος Γαβριήλογλου 2310-997173 chrigavr@econ.auth.gr  
Παναγιώτης Γκορέζης  2310-996428 pangor3@hotmail.com  
Γλαβέλη Νίκη 2310-997173 nglaveli@econ.auth.gr  
Κυριακή Δαραβίγκα 2310-996464 kdaravig@econ.auth.gr  
Ευαγγελία Δεσλή 2310-996582 desli@econ.auth.gr  
Αλέξανδρος  Διαμαντίδης    2310-996446 adiama@econ.auth.gr  
Χρήστος Εμμανουηλίδης 2310-996433 cemman@econ.auth.gr  
Γρηγόρης   Ζαρωτιάδης              2310-991163 gzarotia@econ.auth.gr  
Χρήστος    Ζηκόπουλος              2310-995914 cziko@auth.gr  
Νικόλαος Θωμαϊδης 2310-996561 nthomaid@econ.auth.gr  
Αθανάσιος Καζάνας  2130-996443 tkazanas@econ.auth.gr  
Κωνσταντίνος Κατρακυλίδης 2310-996467 katrak@econ.auth.gr  
Κυριακή Κοσμίδου 2310-996519 kosmid@econ.auth.gr  
Δημήτριος Κουσενίδης 2310-997201 dkous@econ.auth.gr  
Ιωάννης Κυρίτσης 2310-996440 ikyr@econ.auth.gr  
Στέλλα Κωστοπούλου 2310-996423 kostos@econ.auth.gr  
Ανδρέας Μάττας  2310-99 amattas@econ.auth.gr    
Δημήτριος Μάρδας 2310-996427 mardas@econ.auth.gr  
Αικατερίνη Μουζά 2310-997399 kmouza@econ.auth.gr  
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Χριστίνα Μπουτσούκη 2310-997072 chbouts@econ.auth.gr  
Σουζάνα – Μαρία Παλαιολό-
γου                                               

2310-991177 smp@econ.auth.gr  

Αντιγόνη Παπαδημητρίου 2310-997389 antigoni@econ.auth.gr  
Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος 2310-997120 kpap@econ.auth.gr  
Χρυσολέων Παπαδόπουλος 2310-997466 hpap@econ.auth.gr  
Γεώργιος Παπαχρήστου 2310-996437 gpapahr@econ.auth.gr  
Ευγενία Πετρίδου 2310-996428 evpet@econ.auth.gr  
Εμμανουέλλα Πλακογιαννάκη 2310-996670 emplak@econ.auth.gr  
Βασίλειος Πολυμένης 2310-991317 polimenis@econ.auth.gr  
Μωϋσής Σιδηρόπουλος 2310-998710 msidiro@econ.auth.gr  
Χαράλαμπος Σπαθής 2310-996688 hspathis@econ.auth.gr  
Αθανάσιος     Τσαδήρας   2310-997181 tsadiras@econ.auth.gr  
Περσεφόνη Τσαλίκη 2310-997156 ptsaliki@econ.auth.gr  
Παναγιώτης Φουσέκης 2310-996435 fousekis@econ.auth.gr  

 
 

   
Ελένη Καραγκουνάκη, Γραμ-
ματέας Τμήματος:  
 

2310-995254 info@econ.auth.gr  

Δέσποινα Μήτρεντσε 2310-997388 dmitrent@econ.auth.gr  
Δήμητρα Μηνούδη 2310-995258 aminoudi@econ.auth.gr 
Βαρβάρα Σαμαρτζή 2310-995255 vsa-

martzi@econ.auth.gr 
Αργυρώ Παπαργύρη 2310-995256 info@econ.auth.gr  
Χρήστος Μπάρμπας 2310-995259 info@econ.auth.gr 
Γραμματεία Μεταπτυχιακού   
Ρίτσα Ντινιτσούδη 2310-991370 ontinits@econ.auth.gr  
Γραμματεία Τομέων   
Ιουλία Οικονόμου 2310-997388 oikon@econ.auth.gr  
Φλωρεντία Ντάσιου 2310-996456 fntasiou@law.auth.gr  
Γραμματεία Προέδρου 2310-996641 mihal@econ.auth.gr  
Κέντρο Πληροφορικής   
Αθηνά Ευθυμιάδου Παπαπο-
λυχρονιάδου 

2310-996458 athpolyc@econ.auth.gr  
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Προσωπικό Βιβλιοθήκης   

Ειρήνη Αδαλή 2310-996439 eadali@lib.auth.gr 

Θεοδώρα Ρήγα 2310-996439 rhga@lib.auth.gr 

   
 

Ηλεκτρονική Σελίδα του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών στο Διαδί-
κτυο (Internet) :   http://www.econ.auth.gr 
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