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 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ 

 

Α1. Επωνυμία, διεύθυνση  και στοιχεία επικοινωνίας  

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ) 

Πατησίων 76, Αθήνα, 104 34 

Τηλ. Κέντρο +30 (210) 8203911 

webmaster@aueb.gr  
http://aueb.gr   

 

Α.2 Ημερομηνίες ακαδημαϊκού έτους/εξαμήνων 

 Χειμερινό Εξάμηνο: 1 Οκτωβρίου 2018 έως και 11 Ιανουαρίου 2019 

 Διακοπές εορτών Χριστουγέννων: 21 Δεκεμβρίου 2018 έως και 6 Ιανουαρίου 2019 

 Περίοδος δηλώσεων μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου: 22 Οκτωβρίου 2018 έως 18 Νοεμβρίου 

2018 

 Περίοδος εξετάσεων μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου: 14 Ιανουαρίου 2019 έως και 8 

Φεβρουαρίου 2019 

 Εαρινό Εξάμηνο : 11 Φεβρουαρίου 2019 έως και 24 Μαΐου 2019 

 Διακοπές εορτών Πάσχα : 19 Απριλίου 2019 έως και 5 Μαϊου  2019. 

 Περίοδος  δηλώσεων μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου: 4 Μαρτίου 2019 έως και 31 Μαρτίου 2019 

 Περίοδος εξετάσεων μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου :27 Μαΐου 2019 έως και 21 Ιουνίου 2019. 

 

 Επίσημες Αργίες 
o 30 Ιανουαρίου  2019 (Τριών Ιεραρχών) 

o 11 Μαρτίου  2019  (Καθαρή Δευτέρα) 

o 25η Μαρτίου 2019 (Επέτειος 25ης Μαρτίου) 

o 1 Μαΐου 2019  (Πρωτομαγιά) 

o 17 Ιουνίου 2019 (Αγίου Πνεύματος) 

Α3. Ακαδημαϊκές Αρχές και Υπηρεσίες  

Η οργάνωση και η λειτουργία του Ιδρύματος διέπεται από την κείμενη νομοθεσία  Ν.4485/2017 (ΦΕΚ 114/4-

8-2017 τ.Α΄). Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (πρώην ΑΣΟΕΕ) υπάγεται στην εποπτεία του 

Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.   

Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ 

Η Σύγκλητος αποτελείται από : 

 τον  Πρύτανη,  

 τους Αντιπρυτάνεις (μέχρι τη διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη Αντιπρυτάνεων δεν 

συμμετέχουν στη Σύγκλητο με δικαίωμα ψήφου οι Αναπληρωτές Πρύτανη),  

 τους Κοσμήτορες ,  

 τους Προέδρους των Τμημάτων, 

 έναν εκπρόσωπο των προπτυχιακών φοιτητών,  έναν των μεταπτυχιακών φοιτητών και έναν των 

υποψήφιων διδακτόρων, 

 έναν εκπρόσωπο ανά κατηγορία προσωπικού ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, και των διοικητικών 

υπαλλήλων, 

 

ΟΙ ΠΡΥΤΑΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 

mailto:webmaster@aueb.gr
http://aueb.gr/
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Οι Πρυτανικές Αρχές του Πανεπιστημίου αποτελούνται από τον Πρύτανη και τους Αναπληρωτές 

Πρύτανη ως ακολούθως:  

 

Ο Πρύτανης 

Καθηγητής Εμμανουήλ Γιακουμάκης 

 

Οι Αναπληρωτές Πρύτανη 

Αναπληρωτής Πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού 

Καθηγητής Δημήτριος Μπουραντώνης 

 

Αναπληρωτής Πρύτανη Έρευνας 

Καθηγητής Δημήτριος Γκρίτζαλης 

 

Αναπληρωτής Πρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης 
Αναπληρωτής Καθηγητής Γεώργιος Ξυλωμένος 

 

OI ΣΧΟΛΕΣ 

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών αποτελείται από τρεις Σχολές: 

1. ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ: η οποία εποπτεύει και συντονίζει τη λειτουργία των 

Τμημάτων Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών και Οικονομικής Επιστήμης. 

2. ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:  η οποία εποπτεύει και συντονίζει τη λειτουργία των 

Τμημάτων Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, 

Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής και Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας. 

3. ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ: η οποία εποπτεύει και 

συντονίζει τη λειτουργία των Τμημάτων Πληροφορικής και Στατιστικής. 

Τα όργανα της Σχολής, σύμφωνα με τον Ν.4485/2017 (ΦΕΚ 114/4-8-2017 τ. Α΄) είναι: α) η Γενική 

Συνέλευση, β) η Κοσμητεία, και γ) ο Κοσμήτορας  

ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 

Το Τμήμα αποτελεί τη βασική εκπαιδευτική και ακαδημαϊκή μονάδα του Ιδρύματος, προάγει την επιστήμη, 

την τεχνολογία ή τις τέχνες στο αντίστοιχο επιστημονικό πεδίο, οργανώνει τη διδασκαλία στο πλαίσιο του 

προγράμματος σπουδών και εξασφαλίζει τη συνεχή βελτίωση της μάθησης σε αυτό. Το Τμήμα αποτελείται 

από το σύνολο των Καθηγητών, των λεκτόρων, των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ), 

των μελών του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ) και των μελών του Ειδικού Τεχνικού 

Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ), που υπηρετούν σε αυτό. 

Τα Τμήματα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών είναι τα ακόλουθα: 

1. Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών  

2. Οικονομικής Επιστήμης 

3. Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας  

4. Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων  

5. Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής  

6. Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας 

7. Πληροφορικής  

https://www.aueb.gr/faculty_page/%CE%B3%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%B1%CE%BA%CE%B7%CF%83-%CE%B5%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%85%CE%B7%CE%BB
https://www.aueb.gr/el/faculty_page/%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B1%CE%BD%CF%84%CF%89%CE%BD%CE%B7%CF%83-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%B7%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%83
https://www.aueb.gr/el/faculty_page/%CE%B3%CE%BA%CF%81%CE%B9%CF%84%CE%B6%CE%B1%CE%BB%CE%B7%CF%83-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%B7%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%83
https://www.aueb.gr/el/faculty_page/%CE%BE%CF%85%CE%BB%CF%89%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%BF%CF%83-%CE%B3%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%83
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8. Στατιστικής 

Όργανα του Τμήματος σύμφωνα με τον Ν.4485/2017 (ΦΕΚ 114/4-8-2017 τ. Α΄) είναι: α) η Συνέλευση του 

Τμήματος, β) το Διοικητικό Συμβούλιο και γ) ο Πρόεδρος του Τμήματος.  

ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 

Το προσωπικό του Πανεπιστημίου αποτελείται από τις ακόλουθες κατηγορίες: 

 ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ : 
o Μέλη Δ.Ε.Π.: Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό των ΑΕΙ το οποίο αποτελείται από (α) 

καθηγητές πρώτης βαθμίδας, (β) αναπληρωτές καθηγητές, (γ) επίκουρους καθηγητές και (δ) 

υπηρετούντες λέκτορες.   

o Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.). 

o Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π). 

o Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.). 

o Επικουρικό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΠ). 

o Πανεπιστημιακοί Υπότροφοι.  

o Διδάσκοντες με απόσπαση. 

 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών παρέχει τόσο διοικητικές όσο και άλλες υπηρεσίες (σίτισης, στέγασης, 

βιβλιοθήκης, άθλησης κ.α) με στόχο  την εξυπηρέτηση  των φοιτητών του αλλά του υπόλοιπου ανθρώπινου 

δυναμικού. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία των παρεχόμενων 

υπηρεσιών του ιδρύματος μπορείτε να αναζητήσετε στην  κεντρική ιστοσελίδα του ιδρύματος 

(http://www.aueb.gr ). 

Α4. Γενική περιγραφή του Ιδρύματος  

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ), ως Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, είναι Νομικό Πρόσωπο 

Δημοσίου Δικαίου και εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.  

Το ΟΠΑ είναι, κατά σειρά αρχαιότητας, το τρίτο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της χώρας και το πρώτο 

στον χώρο των Οικονομικών Επιστημών και της Διοίκησης των Επιχειρήσεων. Στην πορεία προστέθηκαν τα 

επιστημονικά πεδία της Πληροφορικής και της Στατιστικής. Από το έτος ίδρυσής του το 1920 έως και σήμερα 

έχει πλούσια ιστορία σημαντικών επιστημονικών επιτευγμάτων, που χαρακτηρίζουν το σύγχρονο παρόν και 

προδιαγράφουν εξαιρετικές προοπτικές για το μέλλον.  

Το Ίδρυμα, ως κέντρο αριστείας στην ακαδημαϊκή έρευνα και στη διδασκαλία, αξιολογείται ως ένα από τα 

κορυφαία πανεπιστήμια της χώρας μας και ένα από τα καλύτερα διεθνώς στα γνωστικά αντικείμενα που 

θεραπεύει. Η φήμη του αντανακλά από τη μια πλευρά, το υψηλό επίπεδο του επιστημονικού του προσωπικού, 

την ποιότητα του ερευνητικού και διδακτικού του έργου και τα σύγχρονα προγράμματα σπουδών, και από την 

άλλη την υψηλή επιστημονική κατάρτιση των αποφοίτων του που τους επιτρέπει να δραστηριοποιούνται 

επαγγελματικά με επιτυχία τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.  

https://www.aueb.gr/el/content/%CE%BF%CF%81%CE%B3%CE%AC%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7-%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%AF%CE%B1-%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CE%AF%CE%BA%CE%B7%CF%83%CE%B7#prosopiko
http://www.aueb.gr/
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Α5.Κατάλογος των προσφερόμενων προγραμμάτων σπουδών που οδηγούν στην 

απόκτηση  ακαδημαϊκού τίτλου  

Στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών προσφέρονται τα ακόλουθα προγράμματα σπουδών με τις αντίστοιχες 

κατευθύνσεις/κύκλους, τα οποία  οδηγούν στην απόκτηση  ακαδημαϊκού τίτλου:  

Α/Α ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ/ΚΥΚΛΟΙ(*)  

1.  Διεθνών και Ευρωπαϊκών 

Οικονομικών Σπουδών 

1. Διεθνούς Οικονομικής και Χρηματοδοτικής  

2. Διεθνούς και Ευρωπαϊκής Πολιτικής 

Οικονομίας  

2. Οικονομικής Επιστήμης 1. Οικονομικής Θεωρίας και Πολιτικής  

2. Οικονομικής Επιχειρήσεων και  

    Χρηματοοικονομικής 

3. Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών 

3. Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας  1. 1. Επιχειρησιακή Έρευνα και Επιχειρηματική  

2.    Αναλυτική 

3. 2. Διοίκηση Λειτουργιών και Εφοδιαστικής  

4.    Αλυσίδας 

5. 3 Τεχνολογίες Λογισμικού και Ανάλυσης  

6.    Δεδομένων 

7. 4. Πληροφοριακά Συστήματα και Ηλεκτρονικό  

8.     Επιχειρείν 

9. 5. Στρατηγική, Επιχειρηματικότητα και  

    Ανθρώπινοι Πόροι 

4. Οργάνωσης &Διοίκησης Επιχειρήσεων  1. 1. Διοίκηση Επιχειρήσεων 

2. 2. Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων 

3. 3. Λογιστικής και Χρηματοδοτικής Διοίκησης 

4.  4. Μάρκετινγκ 

5. Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής 1.   Λογιστικής 

2.  Χρηματοοικονομικής 

6. Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας  1. Διεθνής Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 

2. Διοίκηση Επιχειρήσεων και Ανθρώπινου 

Δυναμικού 

3. Επιχειρησιακή Αναλυτική 

4. Ψηφιακό Μάρκετινγκ 

7. Πληροφορικής (*) 1. Θεωρητική Πληροφορική 

2.Συστήματα και Δίκτυα Υπολογιστών 

3.Πληροφοριακά Συστήματα και Ασφάλεια 

4.Βάσεις Δεδομένων και Διαχείριση Γνώσης 

5.Επιχειρησιακή Έρευνα και Οικονομικά 

Πληροφορικής  

6.Υπολογιστικά Μαθηματικά και Επιστημονικοί 

Υπολογισμοί 
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8. Στατιστικής  

Αναλυτικές πληροφορίες για τα προγράμματα σπουδών παρέχονται στους οδηγούς σπουδών και τις 

ιστοσελίδες των τμημάτων 

Οι προπτυχιακές σπουδές στα Τμήματα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών διεξάγονται με βάση το 

σύστημα των εξαμηνιαίων μαθημάτων και σύμφωνα με το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών που 

καταρτίζει η Συνέλευση κάθε Τμήματος. Το ακαδημαϊκό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 31 

Αυγούστου του επόμενου έτους. Το εκπαιδευτικό έργο κάθε ακαδημαϊκού έτους διαρθρώνεται σε δύο 

εξάμηνα, το χειμερινό και το εαρινό. Η διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών είναι τέσσερα έτη (οκτώ 

εξάμηνα). 

Τα μαθήματα κάθε εξαμήνου, διαρκούν 13 εβδομάδες και διακόπτονται την περίοδο των Χριστουγέννων και 

του Πάσχα. Στο τέλος κάθε εξαμήνου ακολουθεί η περίοδος των εξετάσεων, η οποία διαρκεί τέσσερις 

εβδομάδες. 

Μετά την ολοκλήρωση της εξεταστικής περιόδου του Ιουνίου και μέχρι το τέλος του ακαδημαϊκού έτους, δεν 

πραγματοποιούνται μαθήματα. 

Την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου ξεκινά η εξεταστική περίοδος του Σεπτεμβρίου (επαναληπτική 

εξεταστική περίοδος), η οποία διαρκεί τέσσερις εβδομάδες  και ολοκληρώνεται πριν την έναρξη των 

μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου. 

Οι ακριβείς ημερομηνίες έναρξης και λήξης των εξαμήνων και των εξεταστικών περιόδων, προτείνονται από 

το Τμήμα Σπουδών της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, εγκρίνονται από τη Σύγκλητο και ανακοινώνονται στο 

ακαδημαϊκό ημερολόγιο του Πανεπιστημίου. 

Α6.Διαδικασίες εισαγωγής/εγγραφής  

Η εισαγωγή στο τμήμα γίνεται μέσω πανελλαδικών εξετάσεων. Η εγγραφή των επιτυχόντων των 

Πανελλαδικών Εξετάσεων, στις Σχολές και τα Τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και κατ’ επέκταση 

στο ΟΠΑ, πραγματοποιείται κάθε Σεπτέμβριο μέσω του συστήματος της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής 

εγγραφής, σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. 

 

Α7.Βασικοί Κανονισμοί του Ιδρύματος (συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών ακαδημαϊκής 

αναγνώρισης)  

Στους βασικούς  κανονισμούς του Ιδρύματος περιλαμβάνονται ενδεικτικά : 

 Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Πανεπιστημίου  

 Ο Οργανισμός Διοικητικών Υπηρεσιών  

 Ο Κανονισμός Λειτουργίας Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών  

 Ο Εσωτερικός Κανονισμός για την πραγματοποίηση μεταδιδακτορικής έρευνας  

 Ο Οδηγός Διεξαγωγής Εξετάσεων  

 

Α8. Συντονιστής ECTS του Ιδρύματος    

Ο Συντονιστής ECTS του Ιδρύματος  είναι ο εκάστοτε Πρόεδρος της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας 

(ΜΟΔΙΠ), όποιος διασφαλίζει τη συμμόρφωση του  Ιδρύματος με τις αρχές και τους κανόνες του ευρωπαϊκού 
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συστήματος συσσώρευσης και μεταφοράς πιστωτικών μονάδων, επιβλέπει την τήρηση και εφαρμογή τους 

και είναι υπεύθυνος για την πλήρη αναγνώριση και μεταφορά των πιστωτικών μονάδων. 

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΟΥ ΟΔΗΓΕΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ 

 

 Επωνυμία, Διεύθυνση και Στοιχεία Επικοινωνίας του Τμήματος 

Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 

 Πατησίων 76, 104 34 Αθήνα. 

Ιστοσελίδα: https://www.aueb.gr/deos  

Τηλέφωνο Γραμματείας:  +30-210-820106,107, 108, 425  

Ηλ. Ταχυδρομείο Γραμματείας:  deossecr@aueb.gr  

 

Διοίκηση του Τμήματος  

 

Πρόεδρος: Καθηγητής Θωμάς Μούτος 

Αναπληρωτής  Πρόεδρος: Αναπληρωτής Καθηγητής κ. Γ. Οικονομίδης 

Γραμματέας: Κυριακή Ζαχαριάδη 

 

Α. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (ΔΕΟΣ) αποτελεί ένα σχετικά νέο Τμήμα του 

Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών το οποίο ιδρύθηκε με το ΠΔ 377/89 και  δέχθηκε για πρώτη φορά 

φοιτητές το ακαδημαϊκό έτος 1990-91. Το Τμήμα χορηγεί ενιαίο Πτυχίο, το οποίο, σύμφωνα με το ΠΔ που το 

δημιούργησε, είναι αντίστοιχο των Πτυχίων των άλλων Οικονομικών Τμημάτων της χώρας. Σκοπός του 

Τμήματος είναι η προαγωγή και η μετάδοση της γνώσης στο επιστημονικό πεδίο των Διεθνών και 

Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σχέσεων, ώστε να εκπαιδευτούν οικονομολόγοι με διεπιστημονική κατάρτιση και 

ευρύτερη δυνατότητα κατανόησης της παγκόσμιας και ευρωπαϊκής πραγματικότητας. Οι γνώσεις αυτές  

θεωρούνται ιδιαίτερα χρήσιμες σήμερα, που η Ελλάδα ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οικονομία της είναι 

τμήμα της ζώνης του ευρώ και γενικότερα, λειτουργεί στο πλαίσιο μιας παγκοσμιοποιημένης οικονομίας. 

Συγκριτικά με τα παρεμφερή Τμήματα Ευρωπαϊκών Σπουδών, το ΔΕΟΣ διαφέρει, καθώς θεραπεύει, κατά 

κύριο λόγο, την Οικονομική Επιστήμη σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο και δευτερευόντως άλλες συναφείς 

Επιστήμες, όπως Πολιτική, Νομική και Διοίκηση των Επιχειρήσεων. Η υψηλή στάθμη των σπουδών στο 

Τμήμα συνάγεται και από το γεγονός ότι οι πτυχιούχοι του Τμήματος γίνονται δεκτοί για μεταπτυχιακές 

σπουδές σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού, κάποια από τα οποία είναι από τα κορυφαία του κόσμου. Tο 

επιστημονικό προσωπικό του έχει υψηλή αναγνωρισιμότητα  στον διεθνή ακαδημαϊκό κόσμο. 

 

 Απονεμόμενος ακαδημαϊκός τίτλος:  
Στους αποφοίτους του τμήματος απονέμεται  πτυχίο στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Οικονομικές 

Σπουδές. Το πτυχίο είναι ενιαίο και η κατεύθυνση σπουδών δεν αναγράφεται στην περγαμηνή αλλά 

μόνο στο αντίγραφο πτυχίου και στο πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας. 

 

  Προϋποθέσεις εισαγωγής  
Οι φοιτητές εισάγονται στο Τμήμα με το σύστημα των Πανελληνίων Εξετάσεων και όσα ορίζονται 

από αυτό για ειδικές κατηγορίες εισακτέων φοιτητών. Επίσης, εισάγονται μέσω κατατακτηρίων 

https://www.aueb.gr/deos
mailto:deossecr@aueb.gr
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εξετάσεων και μέσω της διαδικασίας των μετεγγραφών, η οποία ορίζεται από το Υπουργείο Παιδείας, 

Έρευνας και Θρησκευμάτων. 

 

Α. 1. Χαρακτηριστικά του  Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών 

Το πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών 

στοχεύει στην εκπαίδευση οικονομολόγων  με διεπιστημονική κατάρτιση και ευρύτερη δυνατότητα 

κατανόησης της παγκόσμιας και ευρωπαϊκής πραγματικότητας. Οι φοιτητές του Τμήματος πέραν της 

ενδελεχούς γνώσης της Οικονομικής Επιστήμης, αποκτούν γνώσεις της Πολιτικής Επιστήμης και της Νομικής 

Επιστήμης, οι οποίες τους εξοπλίζουν με τη δυνατότητα εμπεριστατωμένης ανάλυσης των σύνθετων 

εξελίξεων που διαμορφώνονται λόγω της αλληλεπίδρασης των οικονομικών και θεσμικών παρεμβάσεων σε 

εθνικό, περιφερειακό, και παγκόσμιο επίπεδο.  

Α.2. Μαθησιακά Αποτελέσματα του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών 

Η μαθησιακή εμπειρία περιλαμβάνει διαλέξεις, φροντιστήρια, τεχνικά και επιστημονικά εργαστήρια, και 

σεμινάρια συγγραφής διπλωματικής εργασίας που, σε συνδυασμό,:   

• εκπαιδεύουν και προετοιμάζουν άρτια καταρτισμένα επιστήμονες που έχουν την ικανότητα να 

αντιλαμβάνονται και να επιλύουν τα πολυδιάστατα ζητήματα και προβλήματα του  σύγχρονου 

διεθνοποιημένου οικονομικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος, 

• εφοδιάζουν τους αποφοίτους με εμπεριστατωμένη γνώση των οικονομικών και νομικών δυνάμεων που 

επηρεάζουν τη διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης καθώς και του διεθνούς 

οικονομικού/πολιτικού/θεσμικού περιβάλλοντος στο οποίο λειτουργεί η EΕ,     

• ενισχύουν την ικανότητα των σπουδαστών  να αντιληφθούν την αλληλεπίδραση και τις συνέργειες μεταξύ 

του διεθνούς και ευρωπαϊκού οικονομικού και θεσμικού περιβάλλοντος, των εθνικών οικονομικών πολιτικών 

και της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής λειτουργίας των επιχειρήσεων.  

Α. 3. Επαγγελματική Απασχόληση Αποφοίτων 

Οι απόφοιτοι του προγράμματος διαθέτουν τα κατάλληλα προσόντα για να αναλάβουν ηγετικό ρόλο στη 

λειτουργία των σύγχρονων οργανισμών και επιχειρήσεων είτε ως οικονομικά στελέχη εθνικών και 

πολυεθνικών επιχειρήσεων, είτε ως οικονομικοί, χρηματοοικονομικοί και επιχειρηματικοί σύμβουλοι, είτε ως 

εξειδικευμένοι λειτουργοί και στελέχη δημόσιων και διεθνών οργανισμών και επιχειρήσεων. Δύνανται επίσης 

να απασχοληθούν ως καθηγητές μέσης εκπαίδευσης και να ενταχθούν στο διπλωματικό σώμα. Οι απόφοιτοι 

εξασφαλίζουν επίσης τη δυνατότητα περαιτέρω εξέλιξης σε ακαδημαϊκό επίπεδο, και την απασχόληση τους 

σε ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα.  

Α.4 Πρόσβασή σε περαιτέρω σπουδές 

Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:  

 
Τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών που προσφέρει ή στα οποία συμμετέχει το Τμήμα είναι τα 

ακόλουθα: 

 ΠΜΣ  στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Οικονομικές Σπουδές, πλήρους και μερικής φοίτησης 
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 ΠΜΣ με τίτλο Οικονομικά και Δίκαιο στις Ενεργειακές Αγορές , πλήρους και μερικής φοίτησης. 

 ΠΜΣ  στις  Διεθνείς Διαπραγματεύσεις, πλήρους και μερικής φοίτησης 

 ΔΠΜΣ  στη Χρηματοοικονομική και Τραπεζική για Στελέχη (σε συνεργασία με το Τμήμα Οικονομικής 

Επιστήμης – Πλήρους & Μερικής Φοίτησης) 

 ΔΠΜΣ στην Οικονομική Επιστήμη (σε συνεργασία με το τμήμα Οικονομικής Επιστήμης), πλήρους  

και μερικής φοίτησης 

 ΔΠΜΣ  στη Δημόσια Πολιτική και Διοίκηση (σε συνεργασία με το τμήμα Οικονομικής Επιστήμης  και         

το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης Πλήρους & Μερικής Φοίτησης) 

 ΔΠΜΣ  στη Διεθνή Ναυτιλία, Χρηματοοικονομική και Διοίκηση (σε συνεργασία με άλλα Τμήματα, 

Πλήρους & Μερικής Φοίτησης) 

 

 

Β. Διδακτορικό Πρόγραμμα Σπουδών:  

 
Το Διδακτορικό Πρόγραμμα αποτελείται από δυο κατευθύνσεις. Οι φοιτητές της πρώτης κατεύθυνσης 

ακολουθούν ένα Διδακτορικό Πρόγραμμα στις Οικονομικές Σπουδές, που περιέχει στοιχεία Οικονομικής 

Θεωρίας και Πολιτικής, Μαθηματικών και Οικονομετρίας. Οι φοιτητές της δεύτερης κατεύθυνσης 

ακολουθούν ένα μικτό Διδακτορικό Πρόγραμμα που περιέχει στοιχεία Οικονομικών Σπουδών και Στοιχεία 

άλλων Επιστημών του Τμήματος, όπως Πολιτικής Επιστήμης και Νομικής. 

Α.5. Ερευνητικά και εκπαιδευτικά Εργαστήρια του  Τμήματος 

Πέρα από την υπολογιστική υποστήριξη που παρέχεται από το Κέντρο Υπολογιστών και το Κέντρο 

Διαχείρισης Δικτύων σε όλο το Πανεπιστήμιο, το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, 

λόγω των αυξημένων του αναγκών για διδασκαλία, πρακτική εξάσκηση και έρευνα, διαθέτει τα κάτωθι 

εργαστήρια πρόσθετη υπολογιστική υποδομή για όλα τα μέλη του. Το Τμήμα διαθέτει τρία Εκπαιδευτικά 

Εργαστήρια Βιβλιοθήκη 

Εργαστήριο Παρακολούθησης και Ανάλυσης Ευρωπαϊκών Υποθέσεων (Eurolab) 

Διευθυντής :  Αναπληρωτής Καθηγητής Ι. Μπίλιας 

 

Γνωστικό Αντικείμενο: Το εργαστήριο καλύπτει διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες στο γνωστικό πεδίο των 

Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σχέσεων και ειδικότερα στα αντικείμενα: 1) Της επιστημονικής ανάλυσης των 

οικονομικών, πολιτικών και νομικών εξελίξεων στο χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων Διεθνών Οργανισμών, 

2) Της προσομοίωσης και ανάλυσης των επιπτώσεων αυτών στην Ελληνική Οικονομία και στην Ελληνική πολιτική και 

νομική τάξη, 3) Της προώθησης της έρευνας στον τομέα των Διεθνών και ειδικότερα, Ευρωπαϊκών οικονομικών 

Σχέσεων. 
Χώρος Στέγασης: Α 34, 3ος Όροφος, Πτέρυγα Αντωνιάδου, Κτήριο Οδού Πατησίων 76 

ΦΕΚ Ίδρυσης: A 13 - 23.01.2003 

 

Εργαστήριο Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων (“Laboratory of International Economic Relations, 

LINER”) 

Διευθυντής: Καθηγητής κ. Σ. Καλυβίτης  
 

 Γνωστικό Αντικείμενο: Το Εργαστήριο εξυπηρετεί διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες στο γνωστικό 

αντικείμενο «Διεθνή Οικονομικά» με έμφαση στο Διεθνές Εμπόριο και τη Διεθνή Μακροοικονομική. Οι 

τομείς που καλύπτονται αφορούν, μεταξύ άλλων, το διεθνές εμπόριο προϊόντων και υπηρεσιών, τη διεθνή 

κινητικότητα παραγωγικών συντελεστών, τη σχέση διεθνούς εμπορίου και περιβάλλοντος, τις διεθνείς 

εμπορικές συμφωνίες, τις συναλλαγματικές ισοτιμίες, τις διεθνείς επενδύσεις και το εξωτερικό χρέος  

https://www.dept.aueb.gr/el/deos/content/%CF%87%CF%81%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%80%CE%B5%CE%B6%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%B5%CE%BB%CE%AD%CF%87%CE%B7
https://www.dept.aueb.gr/el/deos/content/%CF%87%CF%81%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%80%CE%B5%CE%B6%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%B5%CE%BB%CE%AD%CF%87%CE%B7
https://www.dept.aueb.gr/el/deos/content/%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CF%8C%CF%83%CE%B9%CE%B1-%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CE%AF%CE%BA%CE%B7%CF%83%CE%B7
https://www.dept.aueb.gr/el/deos/content/%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CF%8C%CF%83%CE%B9%CE%B1-%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CE%AF%CE%BA%CE%B7%CF%83%CE%B7
http://msc-isfm.aueb.gr/
http://msc-isfm.aueb.gr/
https://www.dept.aueb.gr/el/deos/content/%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AE
https://www.dept.aueb.gr/el/deos/content/eurolab
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFalhF2BrTT7HdtvSoClrL8mwqrihVEQjztIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijIw-sHkXawS69esqmtLWT85E6_BzKCLRJWPGlMSUTvII
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Χώρος Στέγασης: Α 42, 4ος Όροφος, Πτέρυγα Αντωνιάδου, Κτήριο Οδού Πατησίων 76 

ΦΕΚ Ίδρυσης: Β 3869 - 02.12.2016 

 

Εργαστήριο Έρευνας στην Κοινωνικοοικονομική και Περιβαλλοντική Αειφορία (“Research laboratory 

on Socio-Economic and Environmental Sustainability - ReSEES”) 

Διευθυντής:  Καθηγήτρια κ. Φ. Κουντούρη 

  

Γνωστικό Αντικείμενο: Το Εργαστήριο εξυπηρετεί διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες στο γνωστικό 

αντικείμενο «Αειφόρος Διαχείριση των Φυσικών Πόρων και της Ενέργειας: Οικονομικές, Οικονομετρικές, 

Κοινωνικές και Πολιτικές Πτυχές». Κεντρικός ρόλος στην αποστολή του ReSEES είναι η επιδίωξη της 

αριστείας στη διεξαγωγή και την παρουσίαση της έρευνας και η διερεύνηση ζητημάτων σχετικών με το 

περιβάλλον, τους φυσικούς πόρους και της ενέργειας σε διαφορετικές χρονικές και χωρικές κλίμακες. Τα 

ερευνητικά εργαλεία που χρησιμοποιεί το ReSEES περιλαμβάνουν χρηματοοικονομική ανάλυση, 

κοινωνικοοικονομική και οικονομετρική ανάλυση, περιβαλλοντική αποτίμηση, πολιτική και θεσμική 

ανάλυση, ολοκληρωμένη περιβαλλοντική-οικονομική μοντελοποίησης, ανάλυση κύκλου ζωής, την ανάλυση 

κινδύνου, συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών, θεωρία παιγνίων, ανάπτυξη εργαλείων πληροφορικής  

λήψης αποφάσεων. 

Χώρος Στέγασης: Α 49, 4ος Όροφος, Πτέρυγα Αντωνιάδου, Κτήριο Οδού Πατησίων 76 

ΦΕΚ Ίδρυσης: Β 4018 - 15.12.2016  

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

 

Εργαστήριο Οικονομικής Ανάπτυξης και Κοινωνικής Πολιτικής (Economic Growth and Social Policy 

Laboratory) 
Διευθυντής: Καθηγητής Π. Τσακλόγλου  

 

Γνωστικό Αντικείμενο: Το εργαστήριο καλύπτει εξυπηρετεί ερευνητικές και διδακτικές ανάγκες στο 

ευρύτερο γνωστικό αντικείμενο της «Οικονομικής και Κοινωνικής Πολιτικής» και ειδικότερα σε θέματα 

(ενδεικτικά) που άπτονται της οικονομικής μεγέθυνσης, της πολιτικής οικονομίας, της κοινωνικής 

προστασίας, της αγοράς εργασίας, του χρηματοπιστωτικού τομέα, της βιομηχανικής πολιτικής, πολιτικής 

ανταγωνισμού και της περιβαλλοντικής πολιτικής.  

Χώρος Στέγασης: Α 49, 4ος Όροφος, Πτέρυγα Αντωνιάδου, Κτήριο Οδού Πατησίων 76 

ΦΕΚ Ίδρυσης: B 1077 - 29.03.2017 

 

Εκπαιδευτικό Εργαστήριο Σχολής Οικονομικών Επιστημών (EconLab) 

Χώρος Στέγασης: Αίθουσες 605 και 610, 6ος όροφος, Κτήριο οδού Ευελπίδων 47Α και Λευκάδος 

(Aπόφαση Πρύτανη με αρ.πρωτ 5437/29-8-2017) ΦΕΚ 'Ιδρυσης: Τεύχος Β' 2448/19.07.2017 

Α.6.  Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό 

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ  

 

Βασιλάκης Σπυρίδων  
Πτυχίο Δίπλωμα Οικονομικών Επιστημών, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

MSc in Economics, Johns Hopkins University, USΑ 

Ph.D.  in Economics, Johns Hopkins University, USΑ 

  

Ζανιάς Γεώργιος, Καθηγητής 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFHp_31M9ESQXdtvSoClrL8IiLOlxdw7pZp6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnT00MHhcXFRTszx36CuSVEX6BDofuQQCZuij8ZRdcH1yce9Gbj-RMo3E.
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFHp_31M9ESQXdtvSoClrL8sO8e9QvE1N3uFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnT00MHhcXFRTsZyQuO4jKZ9N1PMfTIK-nuf0x2sgsJh-W0EWO8LY0gs0.
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEsrjP0JAlxBXdtvSoClrL8yNwbRNbiFj33U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnT00MHhcXFRTsEaiHSBPfrau0DI8nlzbBhQ5E5AmmfJfidr2qnPpb8aI.
https://www.dept.aueb.gr/sites/default/files/FEK_EconLAB_2448B_19%207%2017.pdf
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Πτυχίο Οικονομικού Τμήματος, ΑΣΟΕΕ  

M.Sc. In Agricultural Economics, University of Reading, UK 

Ph.D./D.Phil. In Economics, Oxford University, UK 

 

Καλυβίτης Σαράντης 

Πτυχίο: Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης, ΟΠΑ  

MSc στην Οικονομική Θεωρία, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης,  

Ph.D. in Economics, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, ΟΠΑ 

 

Κατσίμη Μαργαρίτα 

Πτυχίο Οικονομικών, ΕΚΠΑ 

ΜΑ in Economics, Birkbeck College, University of London 

Ph.D. in Economics, Birkbeck College, University of London 

 

Kουντούρη Φοίβη, Καθηγήτρια 

BA in Economics, University of Leicester, UK  

MPhil in Economics, University of Cambridge, UK  

Ph.D. in Economics, University of Cambridge, UK 

 

Μούτος Θωμάς 

Πτυχίο Οικονομικών, ΕΚΠΑ 

ΜΑ in Economics, McMaster University, Canada 

Ph.D. in Econοmics, McMaster University, Canada    

 

Μπουραντώνης Δημήτριος 

Πτυχίο Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Αθηνών 

Πτυχίο Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστήμιο Αθηνών  

Ph.D. in Political Science, University of Reading, UK 

 

Ντέμος Αντώνιος, Καθηγητής 

Πτυχίο Μαθηματικών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. 

Postgraduate Certificate in Economics and Econometrics, Southampton University, UK 

MSc in Econometrics and Mathematical Economics, London School of Economics, London University, UK 

Ph.D. in Econometrics and Finance, Birkbeck College, London University, UK 

 

Ξεπαπαδέας Αναστάσιος 

Πτυχίο Οικονομικών, ΕΚΠΑ, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών 

MA in  Economics. University of Manchester, Department of Economics, UK 

Ph.D. in  Economics. University of Manchester, Department of Economics, UK 

 

Παγουλάτος Γεώργιος 

Πτυχίο, Νομικό Τμήμα, Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ 

MSc Sociology, University of Oxford 

DPhil Politics, University of Oxford 

 

Πλιάκος Αστέριος 

Πτυχίο Νομικής ΑΠΘ, [BA in Law, School of Law, University of Thessaloniki]   

Μεταπτυχιακό στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο ( [LLM in European Law, Nancy II- France), 
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Doctorat d’Etat en Droit (Strasbourg III-France) [Ph.D in Law, Strasbourg III, France] 

 

Τσακλόγλου Παναγιώτης 

Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

Μ.Α. in Economics, University of Warwick, UK 

Ph.D. in Economics, University of Warwick, UK 

 

Χατζηπαναγιώτου Παναγιώτης 

Πτυχίο Οικονομικών, Ανωτάτη Σχολή Oικονομικών & Εμπορικών Επιστημών, ΟΠΑ  

ΜΔΕ (Masters) Οικονομικά, State University of New York, Stony Brook 

Ph.D. in Economics, State University of New York, Stony Brook, USA 

 

Χριστοδουλάκης Νικόλαος 

Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου-Μηχανολόγου Μηχανικού, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο  

MPhil in Control Systems, University of Cambridge, UK  

Ph.D. in Control Systems & Economic Policy Design, University of Cambridge, UK  

 

Χριστόπουλος Δημήτριος 

Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών , Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (πρώην Α.Σ.Ο.Ε.Ε) 

Ph.D. in  Economics, Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου 

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ 

 

Καρύδης Γεώργιος 

Πτυχίο  Νομικής Σχολής, Πανεπιστημίου Αθηνών.      

Μ.Α.  Universite De Paris I- Pantheon Sorbonne, France  

Ph.D. στα Νομικά, Universite De Paris I, France 

 

Μήλλιου Χρυσοβαλλάντου-Βασιλική 

Πτυχίο στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές και Οικονομικές και Πολιτικές Σπουδές, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 

MA in Economics, Tufts University, USA 

Ph.D. in Economics, European University Institute, Italy 

 

Μπίλιας Ιωάννης 

Πτυχίο Οικονομικών, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθήνας  

MA in Economics, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθήνας 

Ph.D. in Economics, University of Illinois, Urbana-Champaign, USA 

 

Μπλαβούκος Σπύρος 

Πτυχίο Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών 

ΜΑ in European Integration, University of Essex 

Ph.D. in Government, University of Essex 

 

Οικονομίδης Γεώργιος 

Πτυχίο Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

MSc in Economics, University of York, UΚ 

Ph.D. in Economics, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
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Σκούρας Σπυρίδων,  

Πτυχίο University of Cambridge 

M.Sc.  Universitat Pompeu Fabra, Ισπανία 

Μ.Α.  University of Cambridge 

Ph.D.  Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο, Φλωρεντία, Ιταλία. 

 

Τοπάλογλου Νικόλαος 

Πτυχίο Δίπλωμα Ηλεκτρονικού και Μηχανικού Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης. 

MSc in Decision Aiding, Dauphine University, France 

ΜΠΣ στις Επιστήμες των Αποφάσεων, ΟΠΑ 

Ph.D. in Finance, University of Cyprus, Cyprus 

 

ΕΠΙΚΟΥΡΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ 

 

Καμμάς Παντελής  

Πτυχίο Οικονομικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

ΜSc in International Economics, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, ΟΠ 

Ph.D. in Economics, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, ΟΠΑ 

 

Κωνσταντίνου Παναγιώτης 

Πτυχίο Οικονομικών, ΕΚΠΑ 

ΜΑ in Economics, European University Institute, Italy 

Ph.D. in Economics, European University Institute, Italy 

 

Πεχλιβάνος Λάμπρος 

Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

MA in Political Economy, Boston University, USA 

Ph.D. in Economics, Boston University, USA 

 

ΛΕΚΤΟΡΕΣ 

Ρουμανιάς Κώστας 

Πτυχίο Οικονομικών, ΕΚΠΑ 

MPhil in Economics, University of Oxford, UK 

DPhil in Economics, University of Oxford, UK 

 

Α.7. Συνταξιοδοτηθέντα/αποχωρήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. 

 

Ανδρικόπουλος Ανδρέας 

Γεωργακόπουλος Θεόδωρος 

Λοϊζίδης Ιωάννης 

Ματσαγγάνης Εμμανουήλ 

Τσουκαλάς Διονύσιος 

Χαραλαμπίδου Αννίκα 

 

Α.8. Ειδικό Τεχνικό και Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.E.Π.) 

 

Γλυνού Αικατερίνη 

Β.Sc. in Mathematical Science, City University, London. 

M.Sc. in Social Research Methods and Statistics, City University, London.  
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Α.9.  Διοικητικό Προσωπικό (Δ.Π.) – Γραμματεία Τμήματος 

 

Ζαχαριάδη Κυριακή, Γραμματέας 

Πτυχίο  Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Αθηνών 

 

Αποστολοπούλου Δήμητρα, μέλος ΕΤΕΠ 

Πτυχίο  Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. 

Μ.Sc in Public Policy and Management,  Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

 

Καραβάκου Βασιλική  

Απόφοιτος Γενικού Λυκείου 

 

Χατζοπούλου Σοφία 

Απόφοιτος Γενικού Λυκείου 

 

Α.10.  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ 

 

Το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών περιλαμβάνει 48 μαθήματα που προσφέρονται από το Τμήμα, 

μαθήματα που προσφέρονται από άλλα Τμήματα του Πανεπιστημίου, ένα σεμινάριο Εφαρμογών 

Πληροφορικής, μαθήματα Ξένων Γλωσσών, Διπλωματική Εργασία, καθώς και μαθήματα που διδάσκονται 

στα αγγλικά για τους φοιτητές/-τριες που έρχονται από άλλες χώρες μέσω του Προγράμματος Erasmus. 

Το Πτυχίο του Τμήματος παρέχεται σε όσους εξεταστούν επιτυχώς: 

1. σε 40 μαθήματα συνολικά, και στα μαθήματα της Ξένης Γλώσσας (ισχύει για τους εισερχόμενους  

φοιτητές/-τριες ακαδημαϊκού έτους 2010-2011). 

2. σε 32 μαθήματα συνολικά, καθώς επίσης και στο ένα σεμινάριο Εφαρμογών Πληροφορικής και στα 

μαθήματα των Ξένων Γλωσσών (Για τους φοιτητές που έχουν εισαχθεί μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2009-

2010). 

Η εκπαιδευτική λειτουργία περιλαμβάνει περιοχές της Οικονομικής Επιστήμης που σχετίζονται με την αγορά 

και τις επιχειρήσεις (Χρηματοδοτική, Λογιστική, Βιομηχανική Οργάνωση, Τραπεζική), την οικονομική 

συμπεριφορά και τις αποφάσεις ατόμων και Κυβερνήσεων (Μικροοικονομική, Μακροοικονομική, Δημόσια 

Οικονομική, Θεωρία Παιγνίων), τις σχέσεις μεταξύ κρατών (Διεθνής Οικονομική, Διεθνής Πολιτική 

Οικονομία, Διεθνείς Οργανισμοί, Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση, Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο), τις ποσοτικές 

μεθόδους (Οικονομετρία, Στατιστική) και τις κοινωνικές και πολιτικές πλευρές της οικονομικής 

πραγματικότητας (Ανισότητες, Ανεργία, Προστασία του Περιβάλλοντος, Θεσμοί, Δημοκρατία). 

Για το λόγο αυτό, υπάρχει δυνατότητα μεγαλύτερης εξειδίκευσης σε μια από τις δυο κατευθύνσεις του 

Τμήματος: 

1. Διεθνής Οικονομική και Χρηματοδοτική 

2. Διεθνής και Ευρωπαϊκή Πολιτική Οικονομία 

 

Τέλος, οι φοιτητές του Τμήματος έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν το Πρόγραμμα στις Επιστήμες 

της Αγωγής και της Εκπαίδευσης, το οποίο οδηγεί στη λήψη του Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής και 

Διδακτικής Επάρκειας, πράγμα το οποίο εξασφαλίζει τη δυνατότητα συμμετοχής των αποφοίτων σε 

διαγωνισμούς ΑΣΕΠ Εκπαιδευτικών, καθώς επίσης, την απασχόλησή τους ως εκπαιδευτικών σε 

δραστηριότητες που απαιτείται παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. 

 

Α.11. Πρόγραμμα  Erasmus 

http://tep.aueb.gr/
http://tep.aueb.gr/
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Το Πρόγραμμα «Διά Βίου Μάθηση» - ERASMUS δίνει τη δυνατότητα σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς 

φοιτητές να φοιτήσουν για ένα διάστημα σε πανεπιστήμια της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τα οποία το Τμήμα 

μας έχει συνάψει διμερή συμφωνία, στην οποία έχει προβλεφθεί το αντίστοιχο επίπεδο σπουδών 

(προπτυχιακό, μεταπτυχιακό, ή διδακτορικό). Για λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδικασία φοιτητικής 

κινητικότητας μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ΟΠΑ https://www.aueb.gr/el/content/έρασμος  

Στην περίπτωση αναγνώρισης μαθήματος στο οποίο εξετάστηκε επιτυχώς φοιτητής σε άλλο πανεπιστήμιο 

στα πλαίσια του προγράμματος ERASMUS, μεταφέρονται το σύνολο των μονάδων ECTS και ο βαθμός που 

έλαβε ο φοιτητής στο πανεπιστήμιο όπου διδάχθηκε το μάθημα, ενώ ο βαθμός συνυπολογίζεται στη 

διαμόρφωση του μέσου όρου αποφοίτησης. 

Κριτήρια επιλογής φοιτητών για το πρόγραμμα  Erasmus+: 

1. Μέχρι στιγμής μέσος όρος βαθμολογίας του φοιτητή 

2. Αριθμός μαθημάτων που έχει περάσει ο φοιτητής συνολικά 

3.  Είδος μαθημάτων που έχει περάσει σε σχέση με το πρόγραμμα σπουδών του πανεπιστημίου 

υποδοχής  

4. Επίπεδο γνώσεων της γλώσσας διδασκαλίας του πανεπιστημίου υποδοχής 

5. Σειρά προτεραιότητας με την οποία δηλώνεται το πανεπιστήμιο  υποδοχής από τον φοιτητή.   

6. Προσωπική συνέντευξη - κίνητρα για συμμετοχή στο πρόγραμμα 

 

Α.12. Κατατακτήριες Εξετάσεις 

Δικαίωμα συμμετοχής στις κατατακτήριες εξετάσεις του τμήματος έχουν οι πτυχιούχοι Πανεπιστημίων, Τ.Ε.Ι. 

ή ισοτίμων προς αυτά, ΑΣΠΑΙΤΕ, της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον ΔΟΑΤΑΠ) καθώς 

και οι κάτοχοι πτυχίων ανωτέρων σχολών υπερ-διετούς ή διετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου 

Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων. Οι κατατακτήριες εξετάσεις γίνονται στα εξής 

μαθήματα του πρώτου εξαμήνου: 

 Μικροοικονομική Ι 

 Μαθηματικά Ι 

 Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης 

Όλοι οι επιτυχόντες έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν αίτηση απαλλαγής από μαθήματα στα οποία έχουν ήδη 

επιτύχει στο τμήμα προέλευσης, ενώ τα τρία μαθήματα στα οποία εξετάζονται στα πλαίσια των 

κατατακτηρίων εξετάσεων προσμετρώνται  κανονικά για τη λήψη πτυχίου. 

 

Α.13. Απαλλαγή Μαθημάτων 

Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, κατόπιν αιτήσεώς τους, φοιτητές που εισήχθησαν στο Τμήμα 

μέσω κατατακτηρίων εξετάσεων, με μετεγγραφή ή με μεταφορά θέσης,  μπορούν να απαλλαγούν από 

μαθήματα του Τμήματος, εφόσον έχουν παρακολουθήσει αντίστοιχα μαθήματα στο τμήμα προέλευσής τους. 

Για αυτά τα μαθήματα, οι φοιτητές απαλλάσσονται από την εξέταση, θεωρείται ότι έχουν εξεταστεί επιτυχώς 

σε αυτά, δεν παίρνουν βαθμό και τα μαθήματα δεν επηρεάζουν το βαθμό πτυχίου.  

 

https://www.aueb.gr/el/content/έρασμος
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Α.14. Σύμβουλοι Σπουδών και Συντονιστής πιστωτικών μονάδων (ECTS) 

Στην αρχή του ακαδημαϊκού έτους, η συνέλευση του τμήματος ορίζει τους Συμβούλους Σπουδών και τον 

Συντονιστή του τμήματος για τις πιστωτικές μονάδες.  

Ο σύμβουλος σπουδών έχει την υποχρέωση να ενημερώνει, να συζητά και να συμβουλεύει τους 

φοιτητές/τριες σχετικά με: 

- τη δομή του προγράμματος σπουδών  και το περιεχόμενο Το περιεχόμενο των μαθημάτων ώστε αυτοί 

να είναι ενήμεροι για θέματα όπως προαπαιτούμενα μαθήματα, γνώσεις που απαιτούνται την 

παρακολούθηση συγκεκριμένων μαθημάτων,  

 

- την παρακολούθηση φροντιστηρίων, συμμετοχή σε tutorials, εργαστήρια και προόδους, με στόχο την 

καλύτερη κατανόηση και την επιτυχή συμμετοχή στις εξετάσεις. 

- το περιεχόμενο μαθημάτων επιλογής με στόχο την επιλογή μαθημάτων που είναι πιο κοντά στα 

προσωπικά και ακαδημαϊκά ενδιαφέροντα του φοιτητή. 

- τα αποτελέσματα των εξετάσεων. 

- την επιλογή θέματος διπλωματικής εργασίας. 

- τη συνέχιση των σπουδών τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. 

- την επαγγελματικές προοπτικές και τη διασύνδεσή τους με την αγορά εργασίας κατά τη διάρκεια 

των σπουδών τους (πρακτική άσκηση )αλλά και μετά το πέρας αυτών  

- Οποιοδήποτε άλλο ζήτημα η θέμα που θέτει ο φοιτητής/τρια που μπορεί να σχετίζεται με τις 

σπουδές του ή να τις επηρεάζει. 

Για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019  Σύμβουλοι Σπουδών είναι οι κ.κ. 

 Π. Χατζηπαναγιώτου, Καθηγητής, Σύμβουλος 1ου έτους 

 Γ. Παγουλάτος, Καθηγητής, Σύμβουλος 2ου έτους 

 Α. Πλιάκος , Καθηγητής, Σύμβουλος 3ου έτους  

 Σ. Βασιλάκης, Καθηγητής, Σύμβουλος 4ου έτους 

 

Συντονιστής πιστωτικών μονάδων είναι ο  Καθηγητής  του τμήματος  κ. Γ. Ζανιάς. 

Α.15. Υποχρεωτικά  Μαθήματα 

Τα 22 Υποχρεωτικά Μαθήματα κατανέμονται στα πρώτα 6 εξάμηνα των σπουδών και είναι κοινά για όλους 

τους φοιτητές του Τμήματος.  

Υποχρεωτικά Μαθήματα 

Μάθημα ECTS 

Μικροοικονομική Ι 6 

Μακροοικονομική Ι 6 

Μικροοικονομική ΙΙ 6 

Μακροοικονομική ΙΙ 6 

Μικροοικονομική ΙΙΙ 6 
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Μακροοικονομική ΙΙΙ 6 

Διεθνής Οικονομική 6 

Μακροοικονομικές Πολιτικές της Ε.Ε 6 

Μαθηματικά Ι 6 

Μαθηματικά ΙΙ 6 

Στατιστική 6 

Χρηματοοικονομική Λογιστική 6 

Οικονομικό Δίκαιο 6 

Ευρωπαϊκό Δίκαιο 6 

Οικονομετρία Ι 6 

Οικονομετρία ΙΙ 6 

Χρηματοδοτική 6 

Φορολογικές Πολιτικές 6 

Ιστορία Οικονομικών Θεωριών 6 

Εισαγωγή στην Πολιτική και τις Διεθνείς Σχέσεις 6 

Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης 6 

Εφαρμογές Πληροφορικής 6 

Σεμινάριο και Διπλωματική Εργασία 12 

Α.16.  Μαθήματα Υποχρεωτικά  Κατευθύνσεων 

Κατεύθυνση  Α : Διεθνής Οικονομική και Χρηματοδοτική 

Μάθημα ECTS 

Θεωρία Παιγνίων και Εφαρμογών 6 

Δημόσια Οικονομική 6 

Τραπεζική 6 

Οικονομετρικές Εφαρμογές 6 

Οικονομική Ανάπτυξη 6 

Διεθνής Νομισματική 6 

Θεωρία και Πολιτική Διεθνούς Εμπορίου 6 

Διαχείριση Χαρτοφυλακίου 6 

Θέματα Διεθνούς Χρηματοδοτικής 6 

 

   Κατεύθυνση  Β : Διεθνής και Ευρωπαϊκή  Πολιτική Οικονομία 

Μάθημα ECTS 

Συγκριτική Πολιτική 6 
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Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο 6 

Εξωτερικές Σχέσεις της ΕΕ 6 

Δίκαιο Ανταγωνισμού και  Εποπτείας  Αγορών ΕΕ 6 

Διεθνείς Οργανισμοί 6 

Πολιτική Οικονομία της Ε.Ε. 6 

Οικονομικά του Περιβάλλοντος 6 

Οικονομική της Εργασίας 6 

Οικονομικά της Πολιτικής Ανταγωνισμού 6 

Οικονομικά Κοινωνικών Πολιτικών 6 

 

Α.17.  Γενική Κατεύθυνση  

Φοιτητές/τριες που δεν επιθυμούν να επιλέξουν τη μία από τις δύο κατευθύνσεις μπορούν να επιλέξουν 

ελεύθερα οποιαδήποτε από τα προσφερόμενα μαθήματα των δύο κατευθύνσεων ή τα προαιρετικά μαθήματα 

που προσφέρονται από το Τμήμα. Οι παλαιοί φοιτητές μπορούν να επιλέξουν  μέχρι τρία (3)  μαθήματα 

από  άλλα Τμήματα του Πανεπιστημίου (μαθήματα ελεύθερης επιλογής) από συγκεκριμένη λίστα 

μαθημάτων που εγκρίνεται από τη γενική συνέλευση του τμήματος.  Οι  φοιτητές που έχουν εισαχθεί στο 

Τμήμα  από το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 και μετά μπορούν  να επιλέξουν μέχρι  τέσσερα (4) μαθήματα 

από τη λίστα μαθημάτων ελεύθερης επιλογής από άλλα Τμήματα του Πανεπιστημίου , προκειμένου να 

συμπληρώσουν τον απαιτούμενο αριθμό μαθημάτων για τη λήψη πτυχίου (σαράντα μαθήματα)  

Α.18. Μαθήματα Επιλογής Tμήματος 

Μάθημα ECTS 

Βιομηχανική Οργάνωση και Εταιρική Στρατηγική 6 

Θέματα Διεθνούς Οικονομίας 6 

Μαθηματική Οικονομική 6 

Χρηματοοικονομική Οικονομετρία 6 

Διπλωματικό Σύστημα της ΕΕ 6 

Μαρξιστική Οικονομική Ι 6 

Εφαρμογές Πληροφορικής ΙΙ 6 

Περιφερειακή Ανάπτυξη και Διαρθρωτικές Πολιτικές της ΕΕ 6 

 

Α.19. Σεμινάριο και Διπλωματική Εργασία 

 Σκοπός του μαθήματος 

Από το ακαδημαϊκό έτος 2011-12 το μάθημα ‘Σεμινάριο και Διπλωματική Εργασία’ γίνεται μάθημα 

υποχρεωτικό και διαρκεί δύο εξάμηνα. Κατά τη διάρκεια των σπουδών τους οι φοιτητές/τριες του Τμήματος 

θα πρέπει να παρακολουθήσουν το Σεμινάριο Διπλωματικής και να εκπονήσουν Διπλωματική Εργασία σε 

αντικείμενο το οποίο σχετίζεται με την κατεύθυνση σπουδών που ακολούθησαν. Η Διπλωματική Εργασία 

συνιστά μια συστηματική προσέγγιση και ανάλυση ενός ζητήματος, λαμβάνοντας υπόψη την υπάρχουσα 



19 
 

βιβλιογραφία και τα διαθέσιμα στοιχεία και αξιοποιώντας τις γνώσεις που αποκτήθηκαν σε όλη τη διάρκεια 

των σπουδών. Ο κύριος σκοπός της Διπλωματική Εργασίας είναι να δώσει στον τελειόφοιτο σπουδαστή την 

ευκαιρία να: (α) αξιολογήσει τις γνώσεις του για την αντιμετώπιση  ζητημάτων εφαρμοσμένης υφής, που 

άπτονται των επιστημονικών αντικειμένων που θεραπεύει το τμήμα, (β) αναζητήσει τις κατάλληλες πηγές 

στοιχείων και βιβλιογραφίας (γ) αξιολογήσει ποιες από τις μεθόδους, τις απόψεις και τα στοιχεία είναι τα 

πλέον ενδεδειγμένα για το ζήτημα που εξετάζει  (δ) επεξεργάζεται, να αφαιρεί και να συνθέτει ένα ευρύ 

βιβλιογραφικό και εμπειρικό υλικό και τέλος (ε) να γράφει περιεκτικά, κατανοητά και προπαντός να μάθει να 

διαρθρώνει την εργασία σε Εισαγωγή- Ανάλυση-Συμπεράσματα. 

Προϋποθέσεις για την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας 

Για να μπορέσουν οι φοιτητές/τριες να επιλέξουν το μάθημα «Σεμινάριο και Διπλωματική Εργασία» θα 

πρέπει:  

 να έχουν εξεταστεί επιτυχώς σε όλα τα μαθήματα κορμού του Α΄ και Β΄  έτους σπουδών.  

 το προς έρευνα αντικείμενο να έχει καλυφθεί ικανοποιητικά από το παρεχόμενο πρόγραμμα 

σπουδών και ο φοιτητής να έχει επαρκείς γνώσεις του θέματος.  

 

Για την εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας οι φοιτητές θα πρέπει απαραίτητα να παρακολουθήσουν το 

Σεμινάριο Διπλωματικής στη θεματική περιοχή που θα επιλέξουν. Τα Σεμινάρια θα καλύπτουν 

μεθοδολογικά ζητήματα, όπως τον τρόπο συγγραφής μιας εργασίας, των αρθρογραφιών και 

βιβλιογραφικών πηγών κ.ά.  

Διαδικασία επιλογής σεμιναρίου διπλωματικής εργασίας και ανάθεσης διπλωματικών  εργασιών 

Η διαδικασία ανάθεσης και επιλογής των διπλωματικών εργασιών είναι η ακόλουθη:  

 Μέσα στην πρώτη εβδομάδα από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους, κάθε μέλος ΔΕΠ υποβάλλει 

στη Γραμματεία του Τμήματος πέντε θεματικές περιοχές στις οποίες θα προσφέρει Σεμινάριο 

Διπλωματικής Εργασίας. 

  Ο συνολικός κατάλογος των θεματικών περιοχών ανακοινώνεται στους φοιτητές από το Eurolab τη 

δεύτερη εβδομάδα μετά την έναρξη των μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους.  Δίνεται στους φοιτητές 

χρονικό περιθώριο μερικών ημερών (έως την ανακοίνωση των βαθμών της εξεταστικής του 

Σεπτεμβρίου) μέσα στο οποίο θα έχουν τη δυνατότητα διεξοδικότερης ενημέρωσης από κάθε μέλος 

ΔΕΠ για τις γνώσεις αλλά και τις απαιτήσεις που χρειάζεται να γνωρίζουν για κάθε θεματική περιοχή. 

 Ο φοιτητής/τρια δηλώνει (σε έντυπο) που θα υπάρχει στην ιστοσελίδα του Τμήματος πέντε, με σειρά 

προτίμησης, θεματικές περιοχές της αρεσκείας του που θα χαρακτηρίζονται ως: Α, Β, Γ, Δ, Ε.  

 Το Eurolab αφού συγκεντρώσει τις δηλώσεις των φοιτητών/τριών τις παραδίδει στον Συντονιστή του 

μαθήματος που ορίζεται από την Γενική Συνέλευση του Τμήματος 

 Στη συνέχεια ο συντονιστής του μαθήματος προβαίνει στη κατανομή των φοιτητών σε Σεμινάρια 

Διπλωματικής. Το ακριβές θέμα της Διπλωματικής Εργασίας αποφασίζεται στη διάρκεια του 

Σεμιναρίου σε συνεργασία με τον υπεύθυνο καθηγητή. Για την αντικειμενικότερη κατανομή των 

φοιτητών σε Σεμινάρια Διπλωματικής  χρησιμοποιούνται τα παρακάτω κριτήρια που προκύπτουν από 

την αναλυτική βαθμολογία που θα υποβάλλει ο υποψήφιος μαζί με το έντυπο της δήλωσης των 

θεματικών περιοχών: 

1. Τη σειρά προτίμησης των θεματικών περιοχών 

2. Τον μέσο όρο της βαθμολογίας του 
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Διαδικασία εκπόνησης και  έκταση της διπλωματικής εργασίας 

Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία κατανομής των φοιτητών σε Σεμινάρια Διπλωματικής ακολουθεί η 

παρακολούθηση του Σεμιναρίου σε ώρες και μέρες που θα οριστούν από τον υπεύθυνο Καθηγητή και η 

εκπόνηση της Διπλωματικής Εργασίας. Η καλή και αρμονική σχέση μεταξύ του υποψήφιου φοιτητή και του 

μέλους ΔΕΠ που καλείται να επιβλέψει  την εργασία είναι καθοριστικής σημασίας για την επιτυχή έκβασή 

της. Η έκταση της Διπλωματικής Εργασίας είναι σαφώς μεγαλύτερη από τις εργασίες που αναλαμβάνονται 

στα πλαίσια άλλου μαθήματος, δεν θα πρέπει όμως να τείνει να φθάσει την έκταση και το βάθος μιας 

μεταπτυχιακής εργασίας. Η εργασία θα πρέπει να είναι περίπου 10000 λέξεις δηλαδή εκτάσεως 25-30 

δακτυλογραφημένων σελίδων (συμπεριλαμβανομένων και των σχετικών πινάκων αλλά όχι των 

παραρτημάτων και της βιβλιογραφίας) διαστήματος 1,5 γραμματοσειράς τύπου Courier μεγέθους 10, και με 

περιθώρια 2,5 εκατοστών προς όλες τις κατευθύνσεις. Εργασίες που δεν πληρούν αυτές τις προϋποθέσεις δεν 

θα γίνονται δεκτές από τη Γραμματεία του Τμήματος. 

Παρουσίαση, εξέταση και βαθμολογία διπλωματικών εργασιών 

Οι Διπλωματικές Εργασίες κατατίθενται στη Γραμματεία του Τμήματος μόνο ύστερα από έγκριση  του 

επιβλέποντος μέλους Δ.Ε.Π., που πιστοποιείται με την υπογραφή του στην πρώτη σελίδα της 

Διπλωματικής.  Οι εργασίες κατατίθενται στη Γραμματεία του Τμήματος το αργότερο κατά την τελευταία 

ημέρα μαθημάτων του κάθε εξαμήνου. Εργασίες που περατώνονται κατά την περίοδο του Σεπτεμβρίου, 

παραδίδονται το αργότερο έως τις 15 Σεπτεμβρίου. 

Το μάθημα «Διπλωματική Εργασία» εξετάζεται στις περιόδους Ιουνίου και Σεπτεμβρίου. Σπουδαστές που 

έχουν περατώσει το 4ο έτος σπουδών μπορούν να εξετασθούν και κατά την περίοδο Φεβρουαρίου. 

Σπουδαστές που δεν εξετάζονται στο μάθημα αυτό κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους που το έχουν 

δηλώσει, υποχρεούνται να το δηλώσουν και πάλι κατά το ακαδημαϊκό έτος στη διάρκεια του οποίου 

επιθυμούν να εξετασθούν.  

Κάθε εργασία παραδίδεται σε τρία συναρμολογημένα αντίτυπα και περιέχει τα εξής: 

1. Στην πρώτη σελίδα: Τον τίτλο της εργασίας, το ονοματεπώνυμο του φοιτητή/τριας (όπως 

αναγράφεται στο μητρώο εγγραφής τους), το ονοματεπώνυμο του επιβλέποντος και η ημερομηνία 

εκπόνησης της διπλωματικής. (βλέπε δείγμα) 

2. Στη δεύτερη σελίδα: Περίληψη 300 λέξεων όπου συνοψίζονται οι κύριες πλευρές του ζητήματος 

που εξετάστηκε και τα βασικά συμπεράσματα.  

3. Στην τρίτη σελίδα: Πίνακα περιεχομένων. Μετά ακολουθεί το κείμενο της εργασίας. Στο τέλος 

παρατίθενται τυχόν παραρτήματα, ο κατάλογος με τις βιβλιογραφικές αναφορές και οι πηγές των 

στοιχείων. 

Η εξέταση του μαθήματος θα ορίζεται από τον υπεύθυνο του μαθήματος μέσα στα πλαίσια του συνολικού 

προγράμματος της εξεταστικής περιόδου του ΙΟΥΝΙΟΥ και ή δυνατόν μετά το τέλος των εξετάσεων. 

Η Διπλωματική Εργασία παρουσιάζεται και εξετάζεται προφορικά ενώπιον επιτροπής που αποτελείται από 

τον Επιβλέποντα και μέλος Δ.Ε.Π., Ε.Δ.Π., Ε.Μ.Υ. ή Υποψήφιο Διδάκτορα του Τμήματος. Η εργασία 

βαθμολογείται από 0-10 και ο επιβλέπον έχει δικαίωμα διπλού βαθμού: ένα βαθμό για τη γενικότερη 

επιμέλεια και συνεργασία που επέδειξε ο φοιτητής/τρια κατά τη διάρκεια της εκπόνησης της μελέτης και 

ο δεύτερος βαθμός, όπως και εκείνος του συνεξεταστή, θα αναφέρεται στην παρουσίαση και γνώση του 
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θέματος. Σε όρους βαρύτητας το μάθημα ως ετήσιο μάθημα (Δ’ έτος Α & Β εξάμηνο) θα έχει διπλή 

βαρύτητα, δηλαδή θα συγκεντρώνει 12 πιστωτικές μονάδες (ECTS). 

Σε περίπτωση αποτυχίας ο φοιτητής/τρια έχει δικαίωμα να επιλέξει διαφορετική εργασία το επόμενο 

εξάμηνο, εκτός εάν ο επιβλέπων κρίνει ότι η εργασία μπορεί να διορθωθεί και επανεξετασθεί. Η 

βαθμολογία υποβάλλεται από τον επιβλέποντα στη Γραμματεία η οποία συντάσσει τον τελικό κατάλογο 

κάθε περιόδου. Σε κάθε ακαδημαϊκό έτος, συμπεριλαμβανομένων και των τριών εξεταστικών περιόδων 

Φεβρουαρίου, Ιουνίου και Σεπτεμβρίου, ο σπουδαστής του οποίου η διπλωματική εργασία βαθμολογείται 

με τον υψηλότερο βαθμό βραβεύεται από το Τμήμα με τιμητική διάκριση και υποτροφία για το 

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος (εάν ο σπουδαστής επιθυμεί να παρακολουθήσει αυτό 

το Πρόγραμμα). Σε περίπτωση ισοβαθμίας, η επιλογή της διπλωματικής εργασίας που θα βραβευθεί γίνεται 

από τριμελή επιτροπή αποτελούμενη από τον Αναπληρωτή Πρόεδρο του Τμήματος, τον Συντονιστή των 

Διπλωματικών Εργασιών και ένα μέλος Δ.Ε.Π. που ορίζει ο Πρόεδρος του Τμήματος. Οι αποφάσεις της 

επιτροπής λαμβάνονται κατά πλειοψηφία.  

 

Α.20. Μαθήματα Επιλογής από άλλα Τμήματα 

Τα μαθήματα άλλων τμημάτων τα οποία μπορούν να επιλέξουν οι φοιτητές του Τμήματος  ως ελεύθερες 

επιλογές ανακοινώνονται στην αρχή κάθε εξαμήνου από τη γραμματεία. Οι φοιτητές θα πρέπει να λάβουν 

υπόψη τους τυχόν ασυμβίβαστα στις ώρες διδασκαλίας των μαθημάτων σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα 

μαθημάτων κάθε εξαμήνου. 

Α.21. Πρακτική Άσκηση 

Οι φοιτητές του Τμήματος είναι δυνατόν να κάνουν Πρακτική Άσκηση σε εταιρείες του ιδιωτικού και του 

ευρύτερου δημοσίου τομέα, όπως τράπεζες, ερευνητικά ινστιτούτα, πολυεθνικές εταιρείες, υπό την 

προϋπόθεση ότι είναι φοιτητές τουλάχιστον του τρίτου έτους σπουδών. 

 

Επιπλέον θα πρέπει οι τριτοετείς φοιτητές να έχουν εξετασθεί επιτυχώς σε τουλάχιστον 16 μαθήματα και 

οι τεταρτοετείς (και άνω) φοιτητές σε τουλάχιστον 18 μαθήματα. Οι φοιτητές απασχολούνται για χρονικό 

διάστημα τριών μηνών, κατ’ελάχιστον δύο φορές την εβδομάδα. 

 

Στην περίπτωση όπου υπάρχουν περισσότερες αιτήσεις φοιτητών (που καλύπτουν τις παραπάνω 

προϋποθέσεις επιλογής) από τις διαθέσιμες θέσεις βάσει χρηματοδότησης, η τελική επιλογή των φοιτητών σε 

κάθε περίοδο πρακτικής άσκησης θα γίνεται με επιπλέον ακαδημαϊκά κριτήρια δηλαδή θα επιλέγονται οι 

υποψήφιοι με το μεγαλύτερο μέσο όρο βαθμολογίας (μ.ο.). Στην περίπτωση φοιτητών που έχουν τον ίδιο 

μ.ο., προτεραιότητα έχει ο φοιτητής που έχει εξεταστεί επιτυχώς σε μεγαλύτερο αριθμό μαθημάτων. Eνώ στην 

περίπτωση φοιτητών που έχουν τον ίδιο μ.ο και έχουν εξεταστεί επιτυχώς στον ίδιο αριθμό 

μαθημάτων,  προτεραιότητα έχει ο φοιτητής που έχει εξεταστεί επιτυχώς σε μεγαλύτερο αριθμό 

υποχρεωτικών μαθημάτων. 

 

Στην αξιολόγηση των αιτήσεων λαμβάνεται υπόψη η ακαδημαϊκή εικόνα των φοιτητών κατά την λήξη της 

περιόδου των αιτήσεων. 

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος της Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών 

Σπουδών είναι ο Επίκουρος Καθηγητής, Κωνσταντίνου Παναγιώτης.  
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Υπεύθυνος διαχείρισης της Πρακτικής Άσκησης για το Τμήμα ΔΕΟΣ στο Κεντρικό Γραφείο Πρακτικής 

Άσκησης είναι ο κ. Ρούσσος Αντώνης, Ελπίδος 13, 3ος Όροφος, 210-8203 806, roussos@aueb.gr (Ώρες 

Γραφείου 11:00 – 13:00) 

 

Η Πρακτική Άσκηση είναι μάθημα επιλογής, το οποίο δεν προσμετράται στον βαθμό Πτυχίου. 

 

Το Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών»  υλοποιείται και 

συγχρηματοδοτείται  από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και εθνικούς 

πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση 

και Δια Βίου Μάθηση» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2014-2020. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες:  

 

https://www.aueb.gr/el/internship/content/syhnes-erotiseis 

 

Α.22. Πρόγραμμα Σπουδών Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας. 

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών παρέχει από το 2011 στους φοιτητές του 4-ου έτους το καινοτόμο και 

πρώτο αναγνωρισμένο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτικών σε επίπεδο ΑΕΙ στην Ελλάδα, απονέμοντας 

Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας, 

Έρευνας και Θρησκευμάτων. 

Το Πρόγραμμα, το οποίο έχει ετήσια διάρκεια, παρέχεται από το Τμήμα Πληροφορικής οριζόντια σε όλα τα 

τμήματα του ΟΠΑ, εστιάζεται στην εκπαίδευση των φοιτητών στη διδασκαλία των Οικονομικών, της 

Πληροφορικής και της Διοίκησης Επιχειρήσεων, στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. 

απευθύνεται σε τελειόφοιτους φοιτητές (7ου, 8ου εξαμήνου) και αποτελείται από τις ακόλουθες δυο ενότητες: 

 Παιδαγωγική επάρκεια: απαρτίζεται, για τα δυο εξάμηνα, από συνολικά οκτώ (8) μαθήματα των 

Επιστημών της Αγωγής, 2ωρης εβδομαδιαίας διδασκαλίας. 

 Διδακτική επάρκεια: απαρτίζεται, για τα δυο εξάμηνα, από δύο (2) μαθήματα («Πρακτική Άσκηση 

στη Διδασκαλία Ι» και «Πρακτική Άσκηση στη Διδασκαλία ΙΙ») και αποτελείται από ένα πλέγμα 

διδακτικών δραστηριοτήτων των φοιτητών/τριών.  

 

Βασικός στόχος του Προγράμματος είναι η καλλιέργεια του ψυχοπνευματικού δυναμικού των φοιτητών, 

αποσκοπώντας στη διαμόρφωση χαρακτήρων με τις απαραίτητες ικανότητες συναισθηματικής νοημοσύνης, 

ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες και τις προκλήσεις του μέλλοντος στην πρωτοβάθμια και 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Οι φοιτητές μέσα από καινοτόμες βιωματικές δράσεις αναπτύσσουν ηγετικές 

ικανότητες εκπαιδευτικής διοίκησης και δόμησης του μαθησιακού περιβάλλοντος στις δημόσιες σχολικές 

μονάδες.  

Για περισσότερες πληροφορίες: https://www.dept.aueb.gr/tep   

Α.23. Κατανομή Μαθημάτων σε Εξάμηνα 

Στους παρακάτω πίνακες εμφανίζονται, για κάθε εξάμηνο, τα Υποχρεωτικά Μαθήματα  τα Υποχρεωτικά 

Μαθήματα Κατεύθυνση και τα μαθήματα Επιλογής. Λόγω του μεγάλου τους πλήθους, δεν εμφανίζονται τα 

μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής. Η γραμματεία του τμήματος ανακοινώνει, στην αρχή κάθε εξαμήνου, τα 

Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής που προσφέρονται για το εξάμηνο.  

mailto:roussos@aueb.gr
https://www.aueb.gr/el/internship/content/syhnes-erotiseis
https://www.dept.aueb.gr/tep
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1ο εξάμηνο 

Μάθημα Κωδικός Κατηγορία 

Μικροοικονομική Ι 4101 Υποχρεωτικό 

Μαθηματικά Ι 4105 Υποχρεωτικό 

Χρηματοοικονομική Λογιστική 4103 Υποχρεωτικό 

Οικονομικό Δίκαιο 4107 Υποχρεωτικό 

Εισαγωγή στην Πολιτική και τις Διεθνείς 

Σχέσεις 

4110 Υποχρεωτικό 

2ο εξάμηνο 

Μάθημα Κωδικός Κατηγορία 

Μακροοικονομική Ι 4102 Υποχρεωτικό 

Μαθηματικά ΙΙ 4104 Υποχρεωτικό 

Στατιστική 4108 Υποχρεωτικό 

Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης 4119 Υποχρεωτικό 

Εφαρμογές Πληροφορικής 4111 Υποχρεωτικό 

3ο εξάμηνο 

Μάθημα Κωδικός Κατηγορία 

Μικροοικονομική ΙΙ 4115 Υποχρεωτικό 

Μακροοικονομική ΙΙ 4113 Υποχρεωτικό 

Οικονομετρία Ι 4117 Υποχρεωτικό 

Χρηματοδοτική 4106 Υποχρεωτικό 

Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο  4126 Υποχρεωτικό 2ης 

Κατεύθυνσης 

4ο εξάμηνο 

Μάθημα Κωδικός Κατηγορία 

Οικονομετρία ΙΙ 4114 Υποχρεωτικό 

Ευρωπαϊκό Δίκαιο 4116 Υποχρεωτικό 

Διεθνής Οικονομική 4112 Υποχρεωτικό 

Μικροοικονομική ΙΙΙ 4158 Υποχρεωτικό 

Διεθνείς Οργανισμοί 4142 Υποχρεωτικό 2ης 

Κατεύθυνσης 

5ο εξάμηνο 

Μάθημα Κωδικός Κατηγορία 

Μακροοικονομικές Πολιτικές της Ε.Ε. 4120 Υποχρεωτικό 
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Ιστορία Οικονομικών Θεωριών 4147 Υποχρεωτικό  

Θεωρία Παιγνίων και Εφαρμογές  4123 Υποχρεωτικό 1ης  

Κατεύθυνσης 

Δημόσια Οικονομική 4131 Υποχρεωτικό 1ης  

Κατεύθυνσης 

Τραπεζική  4160 Υποχρεωτικό 1ης  

Κατεύθυνσης 

Οικονομικά του Περιβάλλοντος 4136 Υποχρεωτικό 2ης 

Κατεύθυνσης 

6ο εξάμηνο 

Μάθημα Κωδικός Κατηγορία 

Μακροοικονομική ΙΙΙ 4156 Υποχρεωτικό 

Φορολογικές Πολιτικές  4151 Υποχρεωτικό  

Οικονομετρικές Εφαρμογές 4124 Υποχρεωτικό 1ης  

Κατεύθυνσης 

Οικονομική Ανάπτυξη 4134 Υποχρεωτικό 1ης  

Κατεύθυνσης 

Συγκριτική Πολιτική 4129 Υποχρεωτικό 2ης 

Κατεύθυνσης 

Βιομηχανική Οργάνωση και Εταιρική Στρατηγική 4132 Επιλογής 

Θέματα Διεθνούς Οικονομίας 4162 Επιλογής 

Εφαρμογές Πληροφορικής ΙΙ 4163 Επιλογής 

7ο εξάμηνο 

Μάθημα Κωδικός Κατηγορία 

Διαχείριση Χαρτοφυλακίου 4137 Υποχρεωτικό 1ης  

Κατεύθυνσης  

Διεθνής Νομισματική 

 

4139 Υποχρεωτικό 1ης  

Κατεύθυνσης  

Οικονομική της Εργασίας 4164 Υποχρεωτικό 2ης  

Κατεύθυνσης  

Οικονομικά Πολιτικής Ανταγωνισμού 4149 Υποχρεωτικό 2ης  

Κατεύθυνσης  

Οικονομικά Κοινωνικών Πολιτικών 4166 Υποχρεωτικό 2ης  

Κατεύθυνσης  

Εξωτερικές Σχέσεις της Ε.Ε. 4128 Υποχρεωτικό 2ης  

Κατεύθυνσης 

Μαθηματική Οικονομική 4125 Επιλογής 
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Διπλωματικό Σύστημα της Ε.Ε. 4168 Επιλογής 

Μαρξιστική Οικονομική Ι 1321 Επιλογής 

8ο εξάμηνο 

Μάθημα Κωδικός Κατηγορία 

Σεμινάριο και Διπλωματική Εργασία 4201 

Και 4500 

Υποχρεωτικό 

Θέματα Διεθνούς Χρηματοδοτικής 4138 Υποχρεωτικό 1ης 

Κατεύθυνσης 

Θεωρία και Πολιτική Διεθνούς Εμπορίου 4140 Υποχρεωτικό 1ης 

Κατεύθυνσης 

Πολιτική Οικονομία της ΕΕ. 4144 Υποχρεωτικό 2ης 

Κατεύθυνσης 

Δίκαιο Ανταγωνισμού και Εποπτείας Αγορών της 

Ε.Ε 

4141 Υποχρεωτικό 2ης 

Κατεύθυνσης 

Χρηματοοικονομική Οικονομετρία 4146 Επιλογής 

Περιφερειακή Ανάπτυξη και Διαρθρωτικές 

Πολιτικές της Ε.Ε 

4150 Επιλογής 

 

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ  ERASMUS 2018-2019 

Φθινοπωρινό εξάμηνο 

International Economics  

Legal Aspects of  European  Integration  

Economics of EU Competition Policy  

The Changing European Monetary Union 

 

 

Δ. Χριστόπουλος/Π. Χατζηπαναγιώτου 

Α. Πλιάκος 

Χ.Μήλλιου 

Γ. Ζανιάς 

 

Εαρινό Εξάμηνο 

Economics of Globalization 

 

 

 

Θ. Μούτος 

 

Προαπαιτούμενα Μαθήματα 

Ο θεσμός των προαπαιτούμενων ισχύει για τα κάτωθι μαθήματα,:  

1. Μικροοικονομική Ι προαπαιτούμενο για τα μαθήματα  Μικροοικονομική ΙΙ  και 

Μικροοικονομική ΙΙΙ 

2. Μακροοικονομική Ι προαπαιτούμενο για τα μαθήματα  Μακροοικονομική ΙΙ και 

Μακροοικονομική ΙΙΙ 
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3. Στατιστική προαπαιτούμενο για τα μαθήματα Οικονομετρία Ι και Οικονομετρία ΙΙ 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 

Τα ανωτέρω προαπαιτούμενα  ισχύουν για τους  φοιτητές με έτος εισαγωγής 2016-2017 και μετά. 

 

Για τους  φοιτητές με  έτος εισαγωγής  2009-2010 έως και 2015-2016 ισχύουν τα εξής: 

1. Μικροοικονομική Ι προαπαιτούμενο στο μάθημα Μικροοικονομική ΙΙ 

2. Μακροοικονομική Ι προαπαιτούμενο στο  μάθημα Μακροοικονομική ΙΙ 

 

Για τους φοιτητές με έτος εισαγωγής πριν το 2009-2010  δεν ισχύουν τα προαπαιτούμενα 

Α.24 Κατανομή  Πιστωτικών Μονάδων ανά εξάμηνο/έτος 
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Α.25. Παρακολούθηση και Εξέταση Μαθημάτων 

Προκειμένου να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν στα μαθήματα, οι φοιτητές πρέπει στην αρχή κάθε 

εξαμήνου να συμπληρώσουν ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων την οποία και υποβάλλουν στη Ηλεκτρονική 

Γραμματεία του Τμήματος. Η υποβολή δηλώσεων μαθημάτων γίνεται στις ημερομηνίες και ώρες που 

ανακοινώνονται από το Πανεπιστήμιο στην αρχή κάθε εξαμήνου και είναι υποχρεωτική διαφορετικά ακόμα 

και η επιτυχής εξέταση του μαθήματος ακυρώνεται. Ακολούθως, οι φοιτητές οφείλουν να καταθέσουν 

ηλεκτρονική δήλωση επιλογής συγγραμμάτων μέσω της πλατφόρμας ΕΥΔΟΞΟΣ. Τονίζεται ότι η δήλωση 

μαθημάτων και η δήλωση συγγραμμάτων δεν υποκαθιστούν η μία την άλλη.  

Ο μέγιστος αριθμός μαθημάτων που μπορούν να παρακολουθούν και να εξετάζονται οι φοιτητές ανά εξάμηνο 

είναι: 

 

Φοιτητές 1ου έτους εγγραφής 5 μαθήματα + Ξένη Γλώσσα. 

Φοιτητές 2ου έτους εγγραφής 14 συνολικά (κυλιόμενη 

δήλωση) + Ξένη Γλώσσα 

Φοιτητές 3ου έτους εγγραφής 15 μαθήματα συνολικά 

(κυλιόμενη δήλωση) + Ξένη 

Γλώσσα. 

Φοιτητές 4ου έτους εγγραφής 16 μαθήματα συνολικά 

(κυλιόμενη δήλωση) 

Φοιτητές  5ου ή μεγαλύτερου έτους εγγραφής  18 μαθήματα συνολικά 

(κυλιόμενη δήλωση) 

      

Κάθε εξαμηνιαίο μάθημα διδάσκεται επί 13 εβδομάδες, με 4 ώρες διδασκαλίας σε μορφή διάλεξης ανά 

εβδομάδα. Τα περισσότερα μαθήματα περιλαμβάνουν επίσης φροντιστήρια, κατά τα οποία λύνονται ασκήσεις 

και συζητούνται απορίες των φοιτητών.  

Η βαθμολογία σε κάθε μάθημα εκφράζεται στην κλίμακα 0-10 με χρήση μισού βαθμού (0,5). Βάση επιτυχίας 

είναι ο βαθμός πέντε (5). Ο βαθμός πτυχίου υπολογίζεται ως ο μέσος όρος όλων των βαθμών των μαθημάτων 

που καλύπτουν τις προϋποθέσεις απόκτησης πτυχίου, όπως δηλώνονται από τον φοιτητή κατά την αίτηση 

ορκωμοσίας του, εκτός των Αγγλικών. Ο βαθμός πτυχίου συνοδεύεται από ένα λεκτικό χαρακτηρισμό 

ανάλογα με το ύψος του: οι βαθμοί πτυχίου από 8,51 έως 10 αναφέρονται ως Άριστα, οι βαθμοί από 6,51 έως 

8,50 αναφέρονται ως Λίαν Καλώς, και βαθμοί από 5,00 έως 6,50 αναφέρονται ως Καλώς. 

Για τα μαθήματα που διδάσκονται το φθινοπωρινό εξάμηνο οι εξετάσεις γίνονται από τέλος Ιανουαρίου μέχρι 

αρχές Φεβρουαρίου. Για τα μαθήματα που διδάσκονται το εαρινό εξάμηνο οι εξετάσεις γίνονται τον Ιούνιο. 

Τέλος, τα μαθήματα και των δύο εξαμήνων επανεξετάζονται το Σεπτέμβριο. Εάν ένας φοιτητής αποτύχει σε 

κάποιο μάθημα που έχει δηλώσει το φθινοπωρινό ή το εαρινό εξάμηνο κατά τις αντίστοιχες εξεταστικές 

περιόδους, μπορεί να επαναλάβει την εξέταση του μαθήματος κατά την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου.  

 

Α.26. Δυνατότητα Προφορικής Εξέτασης 

Φοιτητές με μαθησιακές δυσκολίες ή παθήσεις που καθιστούν προβληματική ή αδύνατη την γραπτή εξέτασή 

τους  μπορούν, κατόπιν αίτησης στη Γραμματεία του Τμήματος, να εξετάζονται προφορικώς, βάσει 

διαδικασίας που έχει θεσπίσει το Τμήμα. Η αίτηση πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύεται από σχετική ιατρική 

γνωμάτευση από αρμόδιο κρατικό όργανο. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στη γραμματεία 

σχετικά με τις λεπτομέρειες της διαδικασίας εξέτασης.  
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Α.27. Ακύρωση βαθμολογίας 

Φοιτητές που έχουν επιτύχει στην εξέταση ενός μαθήματος αλλά επιθυμούν να επανεξεταστούν σε αυτό, 

έχουν την δυνατότητα, κατόπιν σχετικής ανακοίνωσης της Πρυτανείας, να καταθέσουν αίτηση στην 

Γραμματεία του Τμήματος, με την οποία ο βαθμός τους ακυρώνεται. Ισχύουν οι ακόλουθοι περιορισμοί: 

1.  Η ακύρωση και επανεξέταση  μαθήματος θα ισχύει για το 10%  του συνόλου των μαθημάτων, που 

συμμετέχουν στη διαμόρφωση του βαθμού του πτυχίου, δηλαδή  για τέσσερα (4) μαθήματα στο σύνολο των 

σπουδών. Ο μέγιστος αυτός  αριθμός  θα είναι ίδιος για τους φοιτητές του παλαιού αλλά και του νέου 

προγράμματος (σε εφαρμογή της απόφασης της Συγκλήτου 23.1.2003) 

2.  Οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα  να εξετάζονται στα μαθήματα των οποίων το βαθμό ακυρώνουν, σε 

όποια εξεταστική περίοδο επιθυμούν, υπό την προϋπόθεση ότι θα τα συμπεριλάβουν στη δήλωση 

μαθημάτων (σε εφαρμογή της απόφασης της Συγκλήτου 6.2.2014). 

3. Οι φοιτητές  έχουν τη δυνατότητα να ακυρώσουν το βαθμό τους και να επανεξεταστούν στα μαθήματα 

που  θέλουν, με αναδρομική ισχύ δύο (2) ετών. Συγκριμένα, 

Κατά την  περίοδο  δηλώσεων Χειμερινού εξαμήνου: 

Υποβάλλεται αίτημα  ακύρωσης βαθμολογίας χειμερινού μαθήματος περιόδων Σεπτεμβρίου και Ιανουαρίου 

των αμέσως δύο (2) προηγούμενων ετών  

Κατά την περίοδο δηλώσεων Εαρινού εξαμήνου: 

Υποβάλλεται αίτημα  ακύρωσης βαθμολογίας εαρινού μαθήματος περιόδων Σεπτεμβρίου και Ιουνίου των 

αμέσως δύο (2) προηγούμενων ετών  

Τα αιτήματα ακύρωσης προαγωγικού βαθμού θα υποβάλλονται κατά το διάστημα υποβολής δηλώσεων του  

Χειμερινού και Εαρινού Εξαμήνου  Κατά την εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου, οι φοιτητές μπορούν να 

ακυρώσουν το βαθμός τους σε μαθήματα που έχουν ήδη επιτύχει κατά τις εξεταστικές περιόδους  Ιανουαρίου 

και Ιουνίου του  τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους. 

Α.28. Υποτροφίες και Βραβεία 

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) χορηγεί υποτροφίες επίδοσης  σε επιμελείς φοιτητές ευπαθών 

κοινωνικών ομάδων. Οι Γραμματείες των Τμημάτων γνωστοποιούν με ανακοίνωσή τους τα ονόματα των 

υποψήφιων υποτρόφων και ορίζουν τις προθεσμίες στις οποίες πρέπει να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά 

τους.  

Στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών λειτουργεί και το Ίδρυμα Γεωργίου Χαλκιόπουλου, το οποίο 

χορηγεί υποτροφίες σε φοιτητές με περιορισμένους οικονομικούς πόρους με βάση την ακαδημαϊκή τους 

επίδοση. Τον Οκτώβριο κάθε ακαδημαϊκού έτους το Ίδρυμα ανακοινώνει το ύψος της υποτροφίας, καθώς και 

τον τρόπο και χρόνο υποβολής των αιτήσεων των ενδιαφερομένων φοιτητών. Άλλα βραβεία και υποτροφίες 

χορηγούνται σε φοιτητές του Τμήματος και του Πανεπιστημίου από διάφορα ιδρύματα, οργανισμούς και 

επιχειρήσεις. Πληροφορίες για όλα αυτά τα βραβεία και υποτροφίες παρέχονται από το Γραφείο Διασύνδεσης 

του Πανεπιστημίου. 
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Το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών από το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 χορηγεί 

τουλάχιστον μία υποτροφία σε  φοιτητή που θα εξεταστεί στο μάθημα  Σεμινάριο και Διπλωματική Εργασία 

και θα  βαθμολογηθεί με δέκα (10). Η υποτροφία αυτή αφορά στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών  

πλήρους φοίτησης του τμήματος και θα καλύπτει τα δίδακτρα του 1ου εξαμήνου. Σε περίπτωση ισοβαθμίας 

, θα λαμβάνεται υπόψη ο  μέσος όρος βαθμολογίας των φοιτητών.  Ο αριθμός των υποτροφιών που θα 

χορηγηθούν  θα καθορίζεται από τη συνέλευση του τμήματος. 

Α.29.   Προϋποθέσεις Απόκτησης Πτυχίου 

Για την απονομή πτυχίου πρέπει να ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις αποφοίτησης του προγράμματος 

σπουδών όπως αυτό ισχύει κατά την αίτηση απονομής πτυχίου του φοιτητή, σε συνδυασμό με τις μεταβατικές 

διατάξεις εν ισχύ.  Συγκεκριμένα, για την απόκτηση πτυχίου  οι φοιτητές του τμήματος πρέπει να εξεταστούν:  

1. σε 40 μαθήματα συνολικά, και στα μαθήματα της Ξένης Γλώσσας (ισχύει για τους εισερχόμενους 

φοιτητές/-τριες ακαδημαϊκού έτους 2010-2011 έως σήμερα). 

2. σε 32 μαθήματα συνολικά, καθώς επίσης και στο ένα σεμινάριο Εφαρμογών Πληροφορικής και στα 

μαθήματα των Ξένων Γλωσσών (Για τους φοιτητές που έχουν εισαχθεί μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 

2009-2010). 

Α.30.   Διαδικασία  διαχείρισης παραπόνων  

Η Συνέλευση του τμήματος (8η συνεδρίαση/ 20.02.2019) αποφάσισε, στο πλαίσιο της ενίσχυσης της 

φοιτητοκεντρικής  εκπαιδευτικής διαδικασίας να υιοθετήσει τη   διαδικασία  διαχείρισης παραπόνων των 

φοιτητών. Η συγκεκριμένη διαδικασία αφορά σε όλα τα παράπονα που άπτονται της ποιότητας των 

παρεχομένων από το τμήμα εκπαιδευτικών – διοικητικών υπηρεσιών και έχει ως ακολούθως: 

o Για την καταγραφή παραπόνων είναι διαθέσιμο  το  «έντυπο υποβολής παραπόνων του τμήματος» 

στην ιστοσελίδα του τμήματος :  

https://www.dept.aueb.gr/el/deos/content/%CE%AD%CE%BD%CF%84%CF%85%CF%80%CE%

B1-%CE%B1%CE%B9%CF%84%CE%AE%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD 

o Αφού καταγραφεί το παράπονο υποβάλλεται στη γραμματεία του τμήματος, 

o Στη συνέχεια η γραμματεία του τμήματος συντάσσει σχετική αναφορά, εφόσον αυτό είναι δυνατόν, 

την οποία γνωστοποιεί στον Πρόεδρο του Τμήματος καθώς και στο Σύμβουλο Σπουδών του φοιτητή. 

o Ο Πρόεδρος του Τμήματος εξετάζει το πρόβλημα και ενημερώνει το αρμόδιο όργανο. Για παράδειγμα, 

αν το παράπονο αφορά  στη δομή του ΠΠΣ, ενημερώνεται η σχετική Επιτροπή για το πρόγραμμα 

σπουδών, αν αφορά τα ΠΜΣ ενημερώνεται ο Διευθυντής του ΠΜΣ κ.λ.π) 

o Ο Πρόεδρος του Τμήματος  αξιολογεί αν απαιτείται το θέμα να συζητηθεί σε επίπεδο συνέλευσης του 

τμήματος για τυχόν απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες. 

o  Ενημερώνεται ο φοιτητής για τις ενέργειες που έχουν γίνει καθώς και για τυχόν απόφαση της 

Συνέλευσης του τμήματος. 

Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

 

ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι  

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: 4101 

ΤΥΠΟΣ MΑΘΗΜΑΤΟΣ: Υποχρεωτικό 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:  Προπτυχιακό 

ΕΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ:  1Ο  

ΕΞΑΜΗΝΟ: 1Ο
  

https://www.dept.aueb.gr/el/deos/content/%CE%AD%CE%BD%CF%84%CF%85%CF%80%CE%B1-%CE%B1%CE%B9%CF%84%CE%AE%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD
https://www.dept.aueb.gr/el/deos/content/%CE%AD%CE%BD%CF%84%CF%85%CF%80%CE%B1-%CE%B1%CE%B9%CF%84%CE%AE%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD
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ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΝΕΜΟΜΕΝΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ  ΜΟΝAΔΩΝ: 6  πιστωτικές  μονάδες 

ΔΙΔΑΣΚΩΝ:  Παναγιώτης Τσακλόγλου, Καθηγητής 

ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 Κατανόηση των βασικών μεθοδολογικών εργαλείων της σύγχρονης μικροοικονομικής ανάλυσης. 

 Εφαρμογή αυτών των εργαλείων στην επίλυση πρακτικών προβλημάτων στο χώρο της 

μικροοικονομικής.  

 Ερμηνεία ποσοτικών οικονομικών δεδομένων με βάση την οικονομική θεωρία 

 Πρόβλεψη αποτελεσμάτων συγκεκριμένων μέτρων οικονομικής πολιτικής  

 Στοιχειώδης συγκριτική αξιολόγηση εναλλακτικών οικονομικών πολιτικών  

 Αποτύπωση της κτηθείσας γνώσης με συνθετικές διαδικασίες σε σύντομα κείμενα (short essays) 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ :  ΚΑΝΕΝΑ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. Εισαγωγικές έννοιες, βασικά εργαλεία, ζήτηση και προσφορά. 

2. Παράγοντες που επηρεάζουν τη ζήτηση, ελαστικότητες και θεωρία των επιλογών του καταναλωτή.  

3. Οργάνωση και συμπεριφορά των επιχειρήσεων: έσοδα, κόστος και μεγιστοποίηση κερδών.  Θεωρία της 

προσφοράς κατά τη βραχυχρόνια και τη μακροχρόνια περίοδο.  

4. Μορφές αγοράς: Τέλειος ανταγωνισμός, μονοπώλιο, ολιγοπώλιο και μονοπωλιακός ανταγωνισμός.  

Στοιχεία θεωρίας παιγνίων. 

5. Αγορές συντελεστών παραγωγής Ι.  Αγορά εργασίας, θεωρία ανθρωπίνου κεφαλαίου και ο ρόλος των 

συνδικάτων. 

6. Αγορές συντελεστών παραγωγής ΙΙ.  Αγορές κεφαλαίου και γης.  Αβεβαιότητα, κίνδυνος και αγορές 

περιουσιακών στοιχείων. 

7. Οικονομική της ευημερίας.  Αποτελεσματικότητα κατά Pareto, στρεβλώσεις και αστοχίες της αγοράς.  

Φόροι, δημόσιες δαπάνες και ρυθμιστικές πολιτικές.  Εισαγωγή στη γενική ισορροπία. 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ  ΠΡΟΣ ΜΕΛΕΤΗ 

 Begg D., Vernasca G., Fischer S. και Dornbusch R. Εισαγωγή στην Οικονομική (τόμος Α’, 3η 

έκδοση), (Κριτική, 2015) 

 McConnell CR, Brue SL, Flynn SM «Μικροοικονομική: Αρχές, προβλήματα και πολιτικές», 

(Utopia, 2016) 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ:  Διαλέξεις, tutorials, φροντιστήρια 

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ/ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ:  Γραπτές εξετάσεις (100%), ή γραπτές εξετάσεις (70%) 

και tutorials (30%) 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:  Ελληνική. 

 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ I 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: 4105 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Υποχρεωτικό 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:  Προπτυχιακό  

ΕΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ: 1Ο  

ΕΞΑΜΗΝΟ: 1Ο
  

ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΝΕΜΟΜΕΝΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ  ΜΟΝAΔΩΝ: 6 πιστωτικές μονάδες 

ΔΙΔΑΣΚΩΝ:  Αντώνιος Ντέμος, Καθηγητής 

ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Σκοπός του μαθήματος είναι να εισαγάγει τους φοιτητές σε μαθηματικές έννοιες που έχουν εφαρμογές στα 

οικονομικά και γενικά στις κοινωνικές επιστήμες. Η ύλη εμπεριέχει Ανάλυση και Γραμμική Άλγεβρα. 

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη θεωρία Πινάκων. Επίσης, εξετάζονται μη-Ευκλείδειοι διανυσματικοί χώροι. Το 

μάθημα είναι απαραίτητο για οποιοδήποτε περαιτέρω μαθηματικό μάθημα. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του 

μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση  

 να λύνουν συστήματα γραμμικών εξισώσεων με την βοήθεια πινάκων, 



31 
 

 να υπολογίζουν όρια και μερικές και ολικές παραγώγους,  

 να αναλύουν συναρτήσεις μίας και πολλών μεταβλητών με χρήση ορίων και παραγώγων,  

 να χρησιμοποιούν τις ιδιότητες των πινάκων και των παραγώγων για την λύση εφαρμοσμένων 

προβλημάτων στα οικονομικά και οικονομετρία, 

 να χρησιμοποιούν τον ορισμό του διανυσματικού χώρου για να προσδιορίσουν αν ένα σύνολο είναι 

διανυσματικός χώρος ή όχι, 

 να προσδιορίσουν αν ένα υποσύνολο είναι υπόχωρος, 

 να προσδιορίσουν αν ένα σύνολο διανυσμάτων είναι βάση του διανυσματικού χώρου, 

 να προσδιορίσουν τη διάσταση ενός υπόχωρου, 

 και να βρίσκουν τις συντεταγμένες ενός διανύσματος ως προς μία βάση και  να επιτελούν αλλαγή βάσης.  

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ:  Κανένα 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Περιοχές που καλύπτονται: 

1. Εισαγωγή στη Γραμμική Άλγεβρα - διανύσματα, μήτρες, γραμμικά συστήματα, οικονομικές εφαρμογές. 

2. Εισαγωγή στους Διανυσματικούς Χώρους - Υπόχωροι, βάσεις και διαστάσεις, συντεταγμένες, χώροι 

εσωτερικών γινομένων. 

3. Σχέσεις και συναρτήσεις –μιας και πολλών μεταβλητών. 

4. Παράγωγος πραγματικής συνάρτησης μιας, οικονομικές εφαρμογές. 

5. Συναρτήσεις πολλών μεταβλητών. Μερική παράγωγος. 

6. Προβλήματα βελτιστοποίησης: συναρτήσεις μιας και πολλών μεταβλητών.  

7. Δεσμευμένη βελτιστοποίηση: ένας και περισσότεροι περιορισμοί. 

8. Συγκριτική ανάλυση στο βέλτιστο-οικονομικές εφαρμογές. 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΡΟΣ ΜΕΛΕΤΗ 

 Ξεπαπαδέας ‘Μαθηματικές Μέθοδοι στα Οικονομικά’ Τόμος. Α. 

 Λορεντζιάδης & Μπουρλάκης ‘Εφαρμοσμένα Μαθηματικά Διοικητικών και Οικονομικών 

Επιστημών’. 

 Notes on Vector Spaces: www.aueb.gr/users/demos/vectors.pdf. (in English). 

 Chiang ‘Fundamental Methods of Mathematical Economics’ (in Greek or English). 

 Magnus and Neudecker ‘Matrix Differential Calculus (in English). 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ: Για κάθε 4 ώρες διαλέξεων 2 ώρες φροντιστήριο. 

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ: Τελικές γραπτές εξετάσεις 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:  Ελληνικά  

 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: 4103 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Υποχρεωτικό 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:  Προπτυχιακό 

ΕΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ: 1ο  

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ: 1ο  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΝΕΜΟΜΕΝΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: 6 πιστωτικές μονάδες 

ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Ευθύμιος Δεμοιράκος , Επίκουρος Καθηγητής 

ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:  

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα κατανοήσουν το θεωρητικό πλαίσιο της 

Χρηματοοικονομικής Λογιστικής βάσει Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. Θα είναι, 

επιπλέον, σε θέση να κατανοούν γενικά τη λειτουργία των διαφόρων λογαριασμών που απαρτίζουν τις 

οικονομικές καταστάσεις (κατάσταση συνολικών αποτελεσμάτων χρήσης, κατάσταση μεταβολών ιδίων 

κεφαλαίων, ισολογισμός, σημειώσεις) και να μπορούν καταρτίσουν τις βασικές από αυτές βάσει απλών 

παραδειγμάτων. Επίσης, θα μπορούν να περιγράψουν τα βασικά στάδια του λογιστικού κύκλου και τη 

λειτουργία των βασικών λογιστικών βιβλίων (ημερολόγιο, γενικό καθολικό), να αναλύσουν απλά οικονομικά 

http://www.aueb.gr/users/demos/vectors.pdf
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γεγονότα και τις συνέπειές τους στη λογιστική ισότητα και να καταχωρίσουν βασικές ημερολογιακές 

εγγραφές, εγγραφές προσαρμογής και εγγραφές κλεισίματος και προσδιορισμού του αποτελέσματος. Τέλος, 

θα είναι σε θέση να καταρτίσουν το ισοζύγιο και να καταλαβαίνουν βασικά θέματα λογιστικής αποσβέσεων, 

απαιτήσεων και αποθεμάτων.  

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ:  Κανένα 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:  

Το μάθημα περιλαμβάνει τις ακόλουθες θεματικές ενότητες: 

1. Θεωρητικό πλαίσιο λογιστικής 

2. Ισολογισμός  

3. Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης, Κατάσταση Συνολικών Αποτελεσμάτων Χρήσης, Κατάσταση 

Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων και Σημειώσεις 

4. Λογιστικός Κύκλος: Ημερολόγιο, Γενικό Καθολικό, Ισοζύγιο, ανάλυση οικονομικών γεγονότων και των 

συνεπειών τους στη λογιστική ισότητα, εγγραφές προσαρμογής, εγγραφές κλεισίματος και προσδιορισμού 

του αποτελέσματος 

5. Μέθοδοι διενέργειας αποσβέσεων 

6. Εισαγωγή στη λογιστική αποθεμάτων και απαιτήσεων 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΡΟΣ ΜΕΛΕΤΗ: 

 Γκίκας, Παπαδάκη, Σιουγλέ, Δεμοιράκος και Τζόβας (2016). Χρηματοοικονομική Λογιστική: 

International Financial Reporting Standards. Εκδόσεις Μπένου. 

 Μπάλλας και Χέβας (2016). Χρηματοοικονομική Λογιστική. Εκδόσεις Μπένου. 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ: Διαλέξεις που συνδυάζουν τη θεωρητική ανάλυση των λογιστικών 

εννοιών με την πρακτική εφαρμογή και επίλυση σημαντικού αριθμού ασκήσεων και προβλημάτων.  

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ/ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ:  Γραπτή εξέταση: 100% 

Η γραπτή εξέταση περιλαμβάνει 4 θέματα ασκήσεων, που βασίζονται στη διδακτέα ύλη του μαθήματος. 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:  Ελληνικά 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: 4107 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:  Μάθημα Υποχρεωτικό  

ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:  Προπτυχιακό 

ΕΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ: 1ο 

ΕΞΑΜΗΝΟ: Χειμερινό 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΝΕΜΟΜΕΝΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ:  6 πιστωτικές μονάδες 

ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Αστέρης Πλιάκος, Καθηγητής 

ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:  

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι συμμετέχοντες θα πρέπει:  

1. Να έχουν κατανοήσει τις σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ κράτους και οικονομίας, τους ελεγκτικούς 

θεσμούς και τα κίνητρα ανάπτυξης της οικονομίας. 

2. Να έχουν κατανοήσει τις βασικές αρχές λειτουργίας της αγοράς, τους τρόπους προστασίας των 

καταναλωτών και τις θεμελιώδεις αρχές του ανταγωνισμού.    

3. Να κατανοούν τα όρια ανάπτυξης της επιχειρηματικής δραστηριότητας, την έννοια του γενικού 

συμφέροντος και τον τρόπο προστασίας του.  

4. Να κατανοούν τις ρυθμιστικές εξελίξεις, να τις αναλύουν και να σχεδιάζουν τη δράση τους σύμφωνα με 

αυτές.  

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ:  Κανένα 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:  

Σκοπός του μαθήματος είναι να διδάξει στον φοιτητή τη συμβολή της νομικής επιστήμης στη ρύθμιση της 

οικονομίας. Μέσω του μαθήματος, ο φοιτητής εξοικειώνεται με τα χαρακτηριστικά της νομικής επιστήμης, 

την επίδραση της οικονομικής ρύθμισης στη λειτουργία των οικονομικών σχέσεων και τις εκατέρωθεν 

επιρροές που αναπτύσσονται μεταξύ των δύο επιστημών, της νομικής και της οικονομικής επιστήμης. Τα 
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θέματα του μαθήματος καλύπτουν τις κυριότερες μορφές της οικονομικής ρύθμισης, ταξινομούμενες σε δύο 

μεγάλες ενότητες, εκ των οποίων η πρώτη αφορά το δίκαιο του κρατικού παρεμβατισμού, ενώ η δεύτερη το 

δίκαιο της αγοράς. Ειδικότερα αναπτύσσονται τα χαρακτηριστικά της νομικής επιστήμης, το οικονομικό 

σύνταγμα, το δημοσιονομικό πλαίσιο, τα κίνητρα ανάπτυξης,  ο έλεγχος της αγοράς και οι ρυθμιστικές αρχές,  

η ελευθερία των συμβάσεων και το δίκαιο του καταναλωτή, στοιχεία εμπορικού δικαίου και ο ανταγωνισμός.  

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΡΟΣ ΜΕΛΕΤΗ 

 .Πλιάκος Α., Εισαγωγή στο Οικονομικό Δίκαιο (2011),  εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη. 

 .Αγαλλοπούλου Π, Βασικές έννοιες Αστικού Δικαίου (2016), εκδόσεις Σάκκουλα. 

 .Τζουγανάτος Δ., (επιμέλεια) Δίκαιο του ελεύθερου ανταγωνισμού (2013), εκδόσεις Νομική 

Βιβλιοθήκη.  

Τρόπος παράδοσης μαθήματος και διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι: Διαλέξεις με διαδραστικό χαρακτήρα, 

που συνδυάζουν αναλύσεις παραδειγμάτων και μελετών περιπτώσεων και διεξαγωγή δύο προόδων 

αξιολογικού, πρακτικού και γνωσιολογικού  χαρακτήρα.  

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ: Διαλέξεις 

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ/ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ: 

Γραπτή εξέταση: 70 %.  

Οι ερωτήσεις ζητούν 1) εκτενείς γραπτές απαντήσεις και προϋποθέτουν καλή και σε βάθος κατανόηση του 

περιεχομένου του μαθήματος, 2) χρήση αξιολογικής ικανότητας εννοιών, ρυθμιστικών συνόλων και 

νομολογιακών εφαρμογών, 3) να δοθούν λύσεις σε μελέτες περιπτώσεων.  

Πρόοδοι: 30% 

Δύο πρόοδοι, έκαστη με τέσσερις ερωτήσεις θεωρητικού, αξιολογικού και πρακτικού χαρακτήρα, ζητούν από 

τους συμμετέχοντες να πιστοποιήσουν την κατανόηση των διαλέξεων, όσον αφορά τη θεωρία, την αξιολόγηση 

των ρυθμίσεων και των πρακτικών εφαρμογών τους.  

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: Ελληνικά 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙKH ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ  

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: 4110 

ΤΥΠΟΣ MΑΘΗΜΑΤΟΣ: Υποχρεωτικό 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:  Προπτυχιακό 

ΕΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ:  1Ο
  

ΕΞΑΜΗΝΟ:1Ο
  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΝΕΜΟΜΕΝΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝAΔΩΝ: 6 πιστωτικές μονάδες 

ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Σπύρος Μπλαβούκος, Αναπληρωτής Καθηγητής 

ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ : 

Κατανόηση των βασικών εννοιών στην πολιτική επιστήμη και τις διεθνείς σχέσεις. 

Εξοικείωση με τη δυναμική ανάλυση των πολιτικών διαδράσεων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.  

Στοιχειώδης συγκριτική ανάλυση εναλλακτικών επιλογών εγχώριας πολιτειακής συγκρότησης.  

Κατανόηση των βασικών στοιχείων συγκρότησης του διεθνούς συστήματος. 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ :  Κανένα 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. Πολιτική και Κυβέρνηση: αποσαφήνιση εννοιών κυβέρνησης και διακυβέρνησης, κράτους και 

έθνους, ισχύος, εξουσίας, νομιμοποίησης. 

2. Το Κράτος στο παγκόσμιο πλαίσιο: ανάδειξη κράτους και διαφορετικές μορφές του, σχέσεις κράτους 

με διεθνείς οργανισμούς και ρόλος του στο παγκοσμιοποιημένο οικονομικό σύστημα. 

3. Δημοκρατία και απολυταρχική εξουσία: άμεση, αντιπροσωπευτική και φιλελεύθερη δημοκρατία, 

κύματα εκδημοκρατισμού και νεοπαγείς δημοκρατίες, παραδοσιακές και σύγχρονες μορφές 

απολυταρχικής διακυβέρνησης 

4. Συντάγματα και νομικό πλαίσιο: Συντάγματα, ρόλος δικαστικής εξουσίας, δικαστικός ακτιβισμός, 

διεθνές δίκαιο. 
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5. Νομοθετικά σώματα: δομή και λειτουργίες, λειτουργία κοινοβουλίων σε νεοπαγείς δημοκρατίες και 

απολυταρχικά συστήματα διακυβέρνησης. 

6. Εκτελεστική εξουσία: Προεδρικό, Ημιπροεδρικό και Κοινοβουλευτικό σύστημα. 

7. Σύστημα Διεθνών Σχέσεων: Ιστορική επισκόπηση και βασικά στοιχεία συγκρότησής του   

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΡΟΣ ΜΕΛΕΤΗ 

 N. Kenneth and J. W. Van Deth, Συγκριτική Πολιτική, 3η Έκδοση/2017, Εκδόσεις Τζιόλα  

 R. Hague and M. Harrop, Συγκριτική Πολιτική και Διακυβέρνηση, 2011, Εκδόσεις Κριτική 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ: Διαλέξεις 

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ/ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ: Γραπτές εξετάσεις (100%) 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: Ελληνική. 

 

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι  

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: 4102 

ΤΥΠΟΣ MΑΘΗΜΑΤΟΣ: Υποχρεωτικό 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Προπτυχιακό 

ΕΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ: 1Ο
  

ΕΞΑΜΗΝΟ: 2Ο
  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΝΕΜΟΜΕΝΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝAΔΩΝ: 6 πιστωτικές  μονάδες 

ΔΙΔΑΣΚΩΝ:  Παναγιώτης Κωνσταντίνου, Επίκουρος Καθηγητής 

ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα: 

1. Έχουν κατανοήσει τη μακροοικονομική και τη χάραξη μακροοικονομικής πολιτικής. 

2. Έχουν αναπτύξει ένα σύνολο αναλυτικών εργαλείων και μπορούν να τα εφαρμόσουν για την ερμηνεία και 

αντιμετώπιση μακροοικονομικών ζητημάτων. 

3. Κατανοούν τις εννοιολογικές και ουσιαστικές διαφορές μεταξύ βραχυπρόθεσμης, μεσοπρόθεσμης και 

μακροπρόθεσμης περιόδου 

4. Κατανοούν γιατί ορισμένες χώρες είναι πλούσιες και μερικές είναι φτωχές, γιατί οι διαφορετικές 

οικονομίες αναπτύσσονται με διαφορετικούς ρυθμούς και τι καθορίζει την οικονομική μεγέθυνση και την 

ευημερία. 

5. Κατανοούν τους παράγοντες που ερμηνεύουν τις περιοδικές διακυμάνσεις της απασχόλησης και της 

παραγωγής (που ονομάζονται επιχειρηματικός κύκλος) και τους παράγοντες που διαδραματίζουν 

σημαντικό ρόλο σε χρηματοπιστωτικές κρίσεις. 

6. Κατανοούν τι προκαλεί τον πληθωρισμό βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα και τη 

σημασία της νομισματικής σταθερότητας. 

7. Γνωρίζουν τον ρόλο της νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής, τις επιπτώσεις τους στην οικονομία 

και τους περιορισμούς τους. 

8. Κατανοούν τις διαφορές μεταξύ των μακροοικονομικών πολιτικών σε κλειστές και ανοιχτές οικονομίες 

καθώς και του ρόλου της συναλλαγματικής ισοτιμίας. 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ: ΚΑΝΕΝΑ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. Εισαγωγή στη Μακροοικονομική Θεωρία -  Εθνικοί Λογαριασμοί, Τιμές και προσδιορισμός του εθνικού 

εισοδήματος. 

2. Οικονομική Μεγέθυνση.  

3. Συνολική ζήτηση, δημοσιονομική πολιτική και εξωτερικό εμπόριο.  

4. Χρήμα, Τράπεζες και Νομισματική Πολιτική, Νομισματική και Δημοσιονομική πολιτική σε κλειστή 

οικονομία. 

5. Συνολική προσφορά, επίπεδο τιμών και ταχύτητα προσαρμογής. 

6. Πληθωρισμός, Ανεργία και Οικονομικές Διακυμάνσεις. 

7. Συναλλαγματικές ισοτιμίες, ισοζύγιο πληρωμών και Μακροοικονομική της ανοικτής οικονομίας. 

8. Διεθνές Εμπόριο 
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ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΡΟΣ ΜΕΛΕΤΗ 

 Begg D., Vernasca G., Fischer S. και Dornbusch R. Εισαγωγή στην Οικονομική (τόμος Β’, 3η έκδοση), 

(Κριτική, 2015) 

  Mankiw N. G., Taylor, M. P. Οικονομική (Μακροοικονομική) (3η Έκδοση, Εκδόσεις ΤΖΙΟΛΑ, 2016) 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ: Διαλέξεις, tutorials, φροντιστήρια 

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ/ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ: Γραπτές εξετάσεις (100%), ή γραπτές εξετάσεις (80%) 

και tutorials (20%) 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: Ελληνική.  

 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: 4108 

TΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Υποχρεωτικό 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:  Προπτυχιακό  

ΕΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ: 1Ο
  

ΕΞΑΜΗΝΟ: 2Ο
  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΝΕΜΟΜΕΝΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: 6 πιστωτικές μονάδες 

ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Γιάννης Μπίλιας, Αναπληρωτής Καθηγητής  

ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Ο στόχος του μαθήματος είναι να εισάγει τους φοιτητές στην στατιστική και να εφοδιάσει τους φοιτητές με 

την απαραίτητη γνώση στατιστικής για την παρακολούθηση των μαθημάτων οικονομετρίας. Κατά την 

διάρκεια του μαθήματος οι φοιτητές μαθαίνουν: (1) να εξάγουν πληροφορίες από στατιστικά δεδομένα με την 

εφαρμογή μεθόδων περιγραφικής στατιστικής, και (2) να εξάγουν συμπεράσματα για τα χαρακτηριστικά ενός 

πληθυσμού μετρήσεων από ένα διαθέσιμο δείγμα μετρήσεων με συγκεκριμένο επίπεδο ακρίβειας με την 

εφαρμογή μεθόδων στατιστικής επαγωγής.    

Οι φοιτητές εισάγονται και εκπαιδεύονται στο περιεχόμενο του μαθήματος με την χρήση αναλυτικών και 

υπολογιστικών μεθόδων.  

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ: ΚΑΝΕΝΑ 

Προτεινόμενη ύλη: Βασική ύλη διαφορικού λογισμού (Παράγωγοι, Ολοκληρώματα), Χρήση υπολογιστών 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Η ακόλουθη λίστα παραθέτει τις έννοιες που θα καλυφθούν στο μάθημα: 

1. Περιγραφική στατιστική.  

2. Στοιχεία θεωρίας πιθανοτήτων.  

3. Πληθυσμός, τυχαίες μεταβλητές και κατανομές πιθανότητας (συνεχείς, διακριτές).  Χαρακτηριστικά 

κατανομών (αναμενόμενη τιμή, διακύμανση, ροπές). 

4. Από-κοινού κατανομές πιθανότητας, δεσμευμένες κατανομές και κατανομές περιθωρίου. 

Συνδιακύμανση, συσχέτιση, ανεξαρτησία. Γραμμικοί συνδυασμοί τυχαίων μεταβλητών. 

5. Υποδείγματα κατανομών πιθανότητας για διακριτές τυχαίες μεταβλητές. 

6. Κανονική κατανομή και σχετιζόμενες κατανομές.  

7. Τυχαία δειγματοληψία και κατανομές δειγματοληψίας. Κεντρικό οριακό θεώρημα. 

8. Εκτίμηση παραμέτρων. Ιδιότητες εκτιμητών.  

9. Διαστήματα εμπιστοσύνης για την μέση τιμή του πληθυσμού και την διαφορά μέσων δύο πληθυσμών.  

10. Διαστήματα εμπιστοσύνης για το ποσοστό του πληθυσμού και την διαφορά ποσοστών δύο 

πληθυσμών.  

11. Έλεγχοι υποθέσεων για την μέση τιμή του πληθυσμού και την διαφορά μέσων δύο πληθυσμών.  

12. Έλεγχοι υποθέσεων για την μέση τιμή του πληθυσμού και την διαφορά μέσων δύο πληθυσμών.  

13. Στοιχεία αριθμοδεικτών. 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ  ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΡΟΣ ΜΕΛΕΤΗ 

    Χατζηνικολάου, Δ. (2002). Στατιστική για οικονομολόγους, εκδόσεις Κιόρογλου, Ιωάννινα. 



36 
 

    Wonnacott, T.H. and R.J. Wonnacott (1990). Introductory Statistics, 5th Edition, John Wiley & Sons, 

ΝΥ 

  Newbold, P., Carlson, W. and B. Thorne (2013). Statistics for Business and Economics, 8th Edition, 

Prentice Hall. 

    McClave, J.T., Benson, P.G. and T. Sincich  (2011). Statistics for Business and Economics, 11th 

Edition, Pearson. 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ  

Διαλέξεις, εβδομαδιαία φροντιστήρια, εργαστήρια υπολογιστών, και προσωπική επικοινωνία στις ώρες 

γραφείου. 

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ/ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ; Τελική γραπτή εξέταση 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:  Ελληνική με συχνή χρήση της αγγλικής ορολογίας 

 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: 4104 

TΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Υποχρεωτικό 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:  Προπτυχιακό  

ΕΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ: 1Ο
  

ΕΞΑΜΗΝΟ: 2Ο
  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΝΕΜΟΜΕΝΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: 6 πιστωτικές μονάδες 

ΔΙΔΑΣΚΩΝ:  Αναστάσιος Ξεπαπαδέας, Καθηγητής  

ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να λύνουν οικονομικά 

προβλήματα τα οποία απαιτούν τη χρήση ολοκληρωμάτων, διαφορικών εξισώσεων, δυναμικών συστημάτων 

και εξισώσεων διαφορών 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ: ΚΑΝΕΝΑ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Ολοκληρώματα: Αόριστα ολοκληρώματα, Μέθοδοι ολοκλήρωσης, Ορισμένα ολοκληρώματα, Γενικευμένα 

ολοκληρώματα, Εφαρμογές στα Οικονομικά 

Διαφορικές εξισώσεις: Ορολογία και Βασικές Έννοιες, Γραμμικές Διαφορικές Εξισώσεις με Σταθερούς 

Συντελεστές, Δυναμική Ευστάθεια, Γραμμικές Εξισώσεις Πρώτης και Δεύτερης Τάξης, Λύσεις και Ευστάθεια 

Ισορροπίας, Γραμμικές Διαφορικές Εξισώσεις Ανώτερης Τάξης, Ποιοτική Ανάλυση Διαφορικών Εξισώσεων, 

Εφαρμογές στα Οικονομικά. 

Δυναμικά συστήματα: Ορολογία και Βασικές Έννοιες, Γραμμικά δυναμικά συστήματα, Ανάλυση 

συστημάτων δύο εξισώσεων. Ανάλυση ευστάθειας γραμμικών δυναμικών συστημάτων. Ευσταθής, ασταθής 

και σαγματική λύση. Εφαρμογές στα Οικονομικά. 

Εξισώσεις διαφορών: Ορολογία και Βασικές Έννοιες, Γραμμικές Εξισώσεις Διαφορών Πρώτης και Δεύτερης 

Τάξης με Σταθερούς Συντελεστές, Δυναμική Ευστάθεια, Γραμμικά Συστήματα και Δυναμική Ευστάθεια, 

Εφαρμογές στα Οικονομικά. 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ  ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΡΟΣ ΜΕΛΕΤΗ 

 Μαθηματικές μέθοδοι στα μαθηματικά , Α. Ξεπαπαδέας 

 Εφαρμογές Μαθηματικού Λογισμού σε επιχειρησιακά και οικονομικά προβλήματα, Ε.Καβουσανός 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ  

Διαλέξεις, εβδομαδιαία φροντιστήρια  και προσωπική επικοινωνία στις ώρες γραφείου. 

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ/ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ; Τελική γραπτή εξέταση 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:  Ελληνική 

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ  

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: 4119 

ΤΥΠΟΣ MΑΘΗΜΑΤΟΣ: Υποχρεωτικό 
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ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:  Προπτυχιακό 

ΕΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ:  1Ο
  

ΕΞΑΜΗΝΟ: 2Ο
  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΝΕΜΟΜΕΝΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝAΔΩΝ: 6 πιστωτικές μονάδες 

ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Σπύρος ΜΠΛΑΒΟΥΚΟΣ, Αναπληρωτής Καθηγητής 

ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ : 

Κατανόηση των βασικών εννοιών στην ανάλυση της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης 

Εμπέδωση του ιστορικού πλαισίου δημιουργίας και εξέλιξης της ΕΕ  

Εξοικείωση με το θεσμικό σύστημα και τον τρόπο λειτουργίας των οργάνων της ΕΕ  

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ : 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. Ιστορικό υπόβαθρο και εξέλιξη της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης  

 Πολιτικές και θεσμικές βάσεις της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης (ΕΚΑΧ-ΕΚΑΕ-ΕΑΚ-ΕΟΚ). 

 Διεύρυνση και εμβάθυνση 

2. Πολιτικό σύστημα της ΕΕ: θεσμοί και λειτουργίες  

 Θεσμικά όργανα της ΕΕ (Ε. Συμβούλιο, Συμβούλιο Υπουργών, Επιτροπή, Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο, Δικαστήριο, Ευρωπαϊκή  Κεντρική Τράπεζα) και διαθεσμική ισοροροπία 

 Διαμόρφωση πολιτικής στην ΕΕ 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΡΟΣ ΜΕΛΕΤΗ 

 N. Nugent, Πολιτική και Διακυβέρνηση στην ΕΕ, 2012 , Εκδ. Σαββάλας  

 Σ. Βέρνυ και Α. Κόντης (Επιμ.), Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση- Πολλαπλές Κρίσεις και οι Προκλήσεις του 

Μέλλοντος, 2017, Εκδ. Παπαζήση 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ: Διαλέξεις 

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ/ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ: Γραπτές εξετάσεις (100%) 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: Ελληνική. 

 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:  4111 

ΤΥΠΟΣ MΑΘΗΜΑΤΟΣ: Υποχρεωτικό 

ΕΠΙΠΕΔΟ: Προπτυχιακό 

ΕΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ: 1Ο
  

ΕΞΑΜΗΝΟ :2Ο
  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΝΕΜΟΜΕΝΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ:  6 πιστωτικές  μονάδες 

ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Συμβασιούχος Διδάσκων 

ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Κατανόηση βασικών αρχών της επιστήμης πληροφορικής και τεχνολογίας υπολογιστών. Εξοικείωση με τις 

βασικές έννοιες και αρχές των υπολογισμών, της διαχείρισης πληροφορίας, των υπολογιστικών συστημάτων, 

των λειτουργικών συστημάτων και των πληροφοριακών συστημάτων. Εισαγωγή των φοιτητών στην φύση 

των υπολογιστικών προβλημάτων. 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ --- 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. Ιστορική αναδρομή  

2. Αρχιτεκτονική και οργάνωση υπολογιστικών συστημάτων 

3. Περιφερειακές συσκευές. 

4. Αριθμητικά συστήματα. 

5. Αποθήκευση δεδομένων. 

6. Λογικές πράξεις. 

7. Λειτουργικά συστήματα. 

8. Γραφικά περιβάλλοντα και διεπαφές. 

9. Οργάνωση και διαχείριση αρχείων, προσπέλαση αρχείων. 
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10. Εφαρμογές (φύλλα εργασίας, επεξεργασία κειμένου, ανάλυση και επεξεργασία δεδομένων). 

11. Αλγόριθμοι, σύγχρονες γλώσσες προγραμματισμού. 

12. Πληροφοριακά συστήματα και βάσεις δεδομένων. 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΡΟΣ ΜΕΛΕΤΗ 

 ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Η/Υ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΓΛΗΣ 

 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, BEHROUZ FOROUZAN/FIROUZ 

MOSHARRAF 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ: Διαλέξεις, φροντιστήρια 

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ/ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ:  Γραπτές εξετάσεις (100%), ή γραπτές εξετάσεις (70%) 

και εργασίες (30%) 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ : Ελληνική. 

 

ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΙ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: 4115 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Υποχρεωτικό 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Προπτυχιακό 

ΕΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ: 2Ο  

ΕΞΑΜΗΝΟ: 3Ο
  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΝΕΜΟΜΕΝΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: 6 πιστωτικές  μονάδες 

ΔΙΔΑΣΚΩΝ Κώστας Ρουμανιάς, Λέκτορας. 

ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Το μάθημα προσφέρει μία τεχνική εισαγωγή στην παραδοσιακή μικροοικονομική ανάλυση. Θα εισάγουμε, 

όσο πιο αυστηρά επιτρέπουν τα πλαίσια ενός προπτυχιακού μαθήματος, την αξιωματική θεμελίωση της 

μικροοικονομικής θεωρίας και θα εξετάσουμε την επιλογή καταναλωτή και παραγωγού και βασική θεωρία 

αγορών. Στοχεύουμε στο συνδυασμό αναλυτικών-αλγεβρικών μεθόδων με πιο διαισθητική διαγραμματική 

ανάλυση. Για το σκοπό αυτό, οι παραδόσεις θα εισάγουν τις βασικές έννοιες και θα αναλύουν τη θεωρία, και 

θα συμπληρώνονται από φροντιστήρια στα οποία θα λύνονται ασκήσεις και tutorials στα οποία οι φοιτητές 

θα παραδίδουν και θα συζητούν ασκήσεις που έλυσαν. 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ : ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι 

Το μάθημα είναι αρκετά τεχνικό. Καλή γνώση διαφορικού-ολοκληρωτικού λογισμού είναι απαραίτητη. Οι 

φοιτητές θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τα εισαγωγικά μαθήματα σε μαθηματικά για 

οικονομολόγους και να έχουν πολύ καλή γνώση παραγώγισης, ολοκλήρωσης, μεγιστοποίησης υπό 

περιορισμούς και βασικής γραμμικής άλγεβρας. Επίσης θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς το 

εισαγωγικό μάθημα στη Μικροοικονομική. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Θεωρία Καταναλωτή υπό βεβαιότητα: 

Προτιμήσεις και αναπαράστασή τους. 

Χρησιμότητα και καμπύλες αδιαφορίας 

Μεγιστοποίηση χρησιμότητας-ελαχιστοποίηση δαπάνης. Μαρσαλιανή-Χικσιανή ζήτηση. Καμπύλες τιμών 

κατανάλωσης και εισοδήματος-κατανάλωσης. 

Αποτελέσματα εισοδήματος-υποκατάστασης. 

Value functions: Έμμεση συνάρτηση χρησιμότητας και συνάρτηση δαπάνης. Δυϊκότητα μαρσαλιανής και 

χικσιανής ζήτησης. Ταυτότητα του  Roy και λήμμα του Shephard. 

Εξίσωση Slutsky. 

Πλεόνασμα καταναλωτή. 

Υποκατάστατα και συμπληρωματικά αγαθά 

Αβεβαιότητα 

Λαχνοί και παίγνια. 

Προτιμήσεις ορισμένες πάνω σε λαχνούς και παίγνια. 



39 
 

Κανόνας προσδοκώμενης χρησιμότητας και von Neumann-Morgernstern συναρτήσεις χρησιμότητας. 

Διατακτικές (ordinal) και απόλυτες (cardinal) συναρτήσεις χρησιμότητας. 

Θεωρία αβεβαιότητας και παράδοξα (Allais-Elsberg) και άλλα. 

Στάση προς το ρίσκο και αποστροφή κινδύνου. Μέτρα αποστροφής κινδύνου. 

Βέβαιο ισοδύναμο και ασφάλιστρο κινδύνου. 

Θεωρία Παραγωγού 

Συναρτήσεις παραγωγής 

Ελαχιστοποίηση κόστους 

Συναρτήσεις και καμπύλες κόστους 

Αγορές 

Ανταγωνισμός. Υποθέσεις τέλειου ανταγωνισμού. Βραχυχρόνια και μακροχρόνια προσφορά της επιχείρησης. 

Προσφορά κλάδου. Βραχυχρόνια και μακροχρόνια ισορροπία. Πλεόνασμα παραγωγού. Εφαρμογές 

ανταγωνισμού και σύμπραξη. 

Μονοπώλιο. Πρόβλημα μεγιστοποίησης κερδών του μονοπωλίου. Αναγκαίες συνθήκες. Νεκρή ζημία. 

Μονοπώλιο και ελαστικότητα. 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΡΟΣ ΜΕΛΕΤΗ 

Η βιβλιογραφία είναι ενδεικτική υπό την έννοια ότι πρέπει και θα ωφεληθείτε αν βρείτε τη βιβλιογραφία που 

σας ταιριάζει ψάχνοντας και διαβάζοντας και ξαναδιαβάζοντας τα ίδια από άλλες πηγές. Τα πρώτα εγχειρίδια 

είναι για όσους θέλουν να καταλάβουν βασικές αρχικές μικροοικονομικής. Όσο κατεβαίνετε στη λίστα, 

περνάτε σε όλο και πιο δύσκολα εγχειρίδια και άρθρα τα οποία παρατίθενται κυρίως για πληρότητα και για 

να αποκτήσετε ίσως μια πρώτη επαφή με την αρθρογραφία. Ασφαλώς και δεν πρέπει να περιμένετε να είστε 

σε θέση να τα διαβάσετε τώρα. Για τους πολύ ορεξάτους όμως ίσως και να ανοίξει λίγο περισσότερο η 

όρεξη… Ρίξτε όμως μια ματιά μόνο και μόνο για να δείτε πώς γράφονται τα άρθρα που κινούν τη θεωρία που 

καλύπτουμε μαζί. 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ: Δύο 2ωρες διαλέξεις εβδομαδιαίως με φροντιστήρια 

επίλυσης ασκήσεων και tutorials 

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ/ΒΑΘΜΟΛΟΗΣΗΣ: Γραπτή εξέταση. 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:  Ελληνικά.  

 

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΙ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:  4113 

ΕΙΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Υποχρεωτικό  

ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:  Προπτυχιακό 

ΕΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ:  2Ο
  

ΕΞΑΜΗΝΟ:  3Ο
  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΝΕΜΟΜΕΝΩΝ  ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ : 6 πιστωτικές μονάδες 

ΔΙΔΑΣΚΩΝ : Δημήτριος Χριστόπουλος , Καθηγητής. 

ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ :  

Εκμάθηση ανάλυσης βασικών οικονομικών μεγεθών και επίλυσης προβλημάτων μεγέθυνσης, κατανάλωσης 

και επενδύσεων, χρήση στατιστικών βάσεων δεδομένων για διεθνείς οικονομίες . 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

Στο μάθημα αυτό θα εξετάσουμε μακροοικονομικά υποδείγματα που θα μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε  

τα μακροοικονομικά δεδομένα.  Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στο ρόλο των φορέων χάραξης οικονομικής 

πολιτικής στην διαμόρφωση των μακροοικονομικών  μεγεθών. Μια αναλυτική περιγραφή των θεμάτων 

που θα συζητηθούν στην διάρκεια των διαλέξεων δίνεται πιο κάτω. Το μάθημα προϋποθέτει καλή γνώση 

αρχών Μικροοικονομικής και Μακροοικονομικής καθώς και πολύ καλή γνώση μαθηματικών (διαφορικό 

λογισμό και γραμμική άλγεβρα).  

Μέτρηση  Μακροοικονομικών Μεγεθών 

Μετρήσεις του Επιχειρηματικού  κύκλου  

Το Νεοκλασικό υπόδειγμα του Solow  
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Ενδογενής Μεγέθυνση 

Συμπεριφορά καταναλωτή και επιχείρησης.  

Ένα Μακροοικονομικό υπόδειγμα μιας περιόδου μιας κλειστής Οικονομίας  

Ένα Μακροοικονομικό υπόδειγμα  δύο περιόδων  μιας κλειστής Οικονομίας  

Η νέο Κευνσιανή πλευρά της ζήτησης (IS, LM, AD) και της Προσφοράς. Κλειστή και ανοικτή Οικονομία. 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΡΟΣ ΜΕΛΕΤΗ 

 Μακροοικονομική, Stephen Williamson, Εκδόσεις Τζιόλας 

 Μακροοικονομική , Gartner Manfred, εκδόσεις Broken Hill Publishers. 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ: Διαλέξεις, φροντιστήρια 

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ/ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ:   Γραπτή εξέταση, tutorials 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ : Ελληνικά.  

 

ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ I 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: 4117 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΕΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ: 2Ο  

ΕΞΑΜΗΝΟ: 3ο  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΝΕΜΟΜΕΝΩΝ  ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ :6 πιστωτικές μονάδες 

ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Γιάννης Μπίλιας, Αναπληρωτής Καθηγητής  

ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Ο στόχος του μαθήματος είναι να εισάγει τους φοιτητές στις βασικές οικονομετρικές μεθόδους που είναι 

απαραίτητες για να εξαχθούν ποσοτικά συμπεράσματα για τις σχέσεις μεταξύ δύο ή περισσότερων 

μεταβλητών. Ιδιαιτέρως, οι φοιτητές θα πρέπει να είναι ικανοί να αξιολογήσουν ποσοτικά υποδείγματα που 

προτείνονται από οικονομολόγους. Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα πρέπει να είναι 

ικανοί να κατασκευάσουν, εκτιμήσουν και ελέγξουν υποθέσεις ενδιαφέροντος σε ένα υπόδειγμα που εξηγεί 

την συμπεριφορά μιας μεταβλητής βάσει άλλων επεξηγηματικών μεταβλητών. Κατά την διάρκεια του 

μαθήματος, οι φοιτητές μαθαίνουν: (1) να κατασκευάζουν και να εκτιμούν ένα υπόδειγμα γραμμικής 

παλινδρόμησης, (2) να αξιολογούν τις ιδιότητες των τεχνικών εκτίμησης, (3) να κατανοούν τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά των διαστρωματικών δεδομένων ή δεδομένων χρονολογικών σειρών, και (4) να 

χρησιμοποιούν το υπολογιστικό πακέτο STATA για εφαρμοσμένη οικονομετρική εργασία με πραγματικά 

δεδομένα. Οι φοιτητές εισάγονται και εκπαιδεύονται στην απαιτούμενη ύλη με την χρήση αναλυτικών και 

υπολογιστικών μεθόδων. 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ:  ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ 

Προτεινόμενη ύλη: Βασική ύλη  Στατιστικής και Διαφορικού Λογισμού (Παράγωγοι, Ολοκληρώματα), 

Χρήση υπολογιστών 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Οι έννοιες που περιλαμβάνονται σε ένα εισαγωγικό μάθημα Οικονομετρίας για φοιτητές οικονομικών 

επιστημών είναι συγκεκριμένες. Η ακόλουθη λίστα παραθέτει τις έννοιες που θα καλυφθούν στο μάθημα: 

Το βασικό γραμμικό υπόδειγμα: Εξειδίκευση, εκτίμηση, αναμενόμενη τιμή και διασπορά των εκτιμητριών.  

Πολλαπλή παλινδρόμηση: Μηχανισμός και επεξήγηση των ελαχίστων τετραγώνων, το Gauss-Markov 

θεώρημα. Μεροληψία από παράλειψη σημαντικής ανεξάρτητης μεταβλητής. 

Στατιστική επαγωγή στη παλινδρόμηση πολλών μεταβλητών: Έλεγχοι υποθέσεων για μία ή πολλές 

παραμέτρους, διαστήματα εμπιστοσύνης.  

Περαιτέρω διερεύνηση της πολλαπλής παλινδρόμησης: Προβλέψεις και ανάλυση καταλοίπων. 

Συναρτησιακή μορφές (λογάριθμοι, τετραγωνικοί όροι, όροι αλληλεπίδρασης), μη-μετρήσιμες ανεξάρτητες 

μεταβλητές, ελλιπείς παρατηρήσεις. 

Υποδείγματα με Ψευδομεταβλητές.  

Θεωρία μεγάλων δειγμάτων: ασυμπτωτικές ιδιότητες του εκτιμητή OLS και στατιστικών ελέγχων.  
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Ετεροσκεδαστικότητα: στατιστικά ελέγχου Breusch-Pagan και White, ιδιότητες εκτιμητή OLS και 

ανθεκτικά τυπικά σφάλματα, γενικευμένη μέθοδος ελαχίστων τετραγώνων.  

Εμπειρικές εφαρμογές με πραγματικά δεδομένα με χρήση STATA. 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΡΟΣ ΜΕΛΕΤΗ 

   Wooldridge, J.M.  (2009). Introductory Econometrics: a modern approach, 4th Edition, South-

Western. 

  Wooldridge, J.M. (2006). Εισαγωγή στην Οικονομετρία: Μια Νέα Προσέγγιση, Τόμος Α΄.  Εκδόσεις 

Παπαζήση. (Greek translation of the first-half of the text from its 2nd Edition in English.) 

  Stock, J.H. and M.W. Watson (2012). Introduction to Econometrics, 3rd Edition, Pearson. 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ 

Διαλέξεις, εβδομαδιαία φροντιστήρια, εργαστήρια υπολογιστών, και προσωπική επικοινωνία στις ώρες 

γραφείου.   

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ/ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ: Τελική γραπτή εξέταση 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: Ελληνική με συχνή χρήση της αγγλικής ορολογίας  

 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:  4106 

ΕΙΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Υποχρεωτικό  

ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:  Προπτυχιακό 

ΕΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ:  2Ο
  

ΕΞΑΜΗΝΟ:  3Ο
  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΝΕΜΟΜΕΝΩΝ  ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ : 6 πιστωτικές μονάδες 

ΔΙΔΑΣΚΩΝ : Νικόλας Τοπάλογλου, Αναπληρωτής Καθηγητής. 

ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ : 

Στόχος του μαθήματος είναι να κάνει μια εισαγωγή στην χρηματοδοτική. Παρουσιάζεται η χρονική αξία του 

χρήματος, η παρούσα αξία σε μία και πολλές περιόδους, ράντες κτλ. Στη συνέχεια παρουσιάζονται απλές και 

σύνθετες μορφές προεξόφλησης και κεφαλαιοποίησης (ανατοκισμού) που χρησιμοποιούνται στην ανάλυση 

των  παρακάτω κεφαλαίων. Γίνεται λεπτομερής ανάλυση στην αξιολόγηση επενδύσεων. Παρουσιάζονται οι 

επενδυτικοί κανόνες της Καθαρής Παρούσας Αξίας, Εσωτερικού Βαθμού  Απόδοσης, Περίοδος ανάκτησης, 

Λογιστική απόδοση. Χρησιμοποιώντας τις παραπάνω μεθοδολογίες, παρουσιάζεται ο προγραμματισμός 

κεφαλαιακών δαπανών διαφορετικής διάρκειας και κλίμακας, και ειδικά θέματα προγραμματισμού 

κεφαλαιακών δαπανών. 

Στη συνέχεια παρουσιάζεται η αποτίμηση ομολόγων, και η ευαισθησία τους σε αλλαγές επιτοκίων. Γίνεται 

μια εισαγωγή στην σχέση κινδύνου-απόδοσης, παρουσιάζεται το μοντέλο κινδύνου και απόδοσης κατά 

Markozitz, και αναφέρεται το Υπόδειγμα Αποτίμησης Περιουσιακών Στοιχείων, CAPM. 

Τέλος, παρουσιάζεται η κεφαλαιακή δομή και η μερισματική πολιτική των επιχειρήσεων, καθώς και η 

αποτελεσματικότητα αγορών και λήψη χρηματοοικονομικών αποφάσεων   

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

1. Εισαγωγή στην χρηματοδοτική και σχέση με την λογιστική 

2. Η χρονική αξία του χρήματος, Παρούσα αξία σε μία και πολλές περιόδους.  

3.Αξιολόγηση επενδύσεων. Επενδυτικοί κανόνες. Καθαρή Παρούσα Αξία, Εσωτερικός 

Συντελεστής  Απόδοσης, Περίοδος ανάκτησης, Λογιστική απόδοση. 

4. Προγραμματισμός κεφαλαιακών δαπανών διαφορετικής διάρκειας και κλίμακας. 

5. Ειδικά θέματα προγραμματισμού κεφαλαιακών δαπανών 

6. Αξιολόγηση Ομολόγων. Ευαισθησία ομολόγων σε αλλαγές επιτοκίων 

7. Εισαγωγή στην σχέση κινδύνου-απόδοσης, μοντέλα κινδύνου και απόδοσης. 

8. Υπόδειγμα Αποτίμησης Περιουσιακών Στοιχείων CAPM 

9. Κεφαλαιακή δομή και μερισματική πολιτική 

10. Αποτελεσματικότητα αγορών και λήψη χρηματοοικονομικών αποφάσεων 
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ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΡΟΣ ΜΕΛΕΤΗ 

 Βασιλείου, Ηρειώτης, Χρηματοοικονομική Διοίκηση, Θεωρία και Πρακτική, 1η Έκδοση, Rosili. 

 Brealy and Mayers, Principles of Corporate Finance, 7th Edition, McGrawHill, 2009. 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ: Διαλέξεις, φροντιστήρια 

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ/ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ:  Ενδιάμεση Εξέταση (40%), Γραπτές Εργασίες (15%), 

Τελική εξέταση (45%). 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ : Ελληνικά.  

 

ΔΙΕΘΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ  

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ : 4126 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ : Υποχρεωτικό Β΄ Κατεύθυνσης (Διεθνής και Ευρωπαϊκή Πολιτική Οικονομία)  

 ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:   Προπτυχιακό  

ΕΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ : 2ο  

ΕΞΑΜΗΝΟ :   Γ εξάμηνο  

ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΝΕΜΟΜΕΝΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ:   6  πιστωτικές μονάδες 

ΔΙΔΑΣΚΩΝ : Γεώργιος Καρύδης, Αναπληρωτής  καθηγητής  

ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  

Το μάθημα επιχειρεί να εισαγάγει τον φοιτητή στις θεμελιώδεις έννοιες του διεθνούς δικαίου, εστιάζοντας 

περισσότερο στην οικονομική του διάσταση. Αναλύει την θεσμική οργάνωση και τον τρόπο λειτουργίας των 

διεθνών οικονομικών οργανισμών με έμφαση στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (Π.Ο.Ε) και το Διεθνές 

Νομισματικό Ταμείο (Δ.Ν.Τ). Παρουσιάζει το θεμελιώδες νομικό πλαίσιο που διέπει τις διεθνείς εμπορικές 

συναλλαγές αγαθών και υπηρεσιών, καθώς επίσης και το πλαίσιο προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων 

και των δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας που συνδέονται με το διεθνές εμπόριο. Ιδιαίτερη έμφαση 

δίνεται  στο μηχανισμό επίλυσης των διεθνών εμπορικών διαφορών. Το μάθημα προσφέρει στον φοιτητή των 

οικονομικών την αναγκαία συμπληρωματική κατάρτιση για την κατανόηση του θεσμικού πλαισίου του 

διεθνούς εμπορίου και των διεθνών οικονομικών σχέσεων και συναφώς και του φαινόμενο της 

παγκοσμιοποίησης.  

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ: Κανένα 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: 

1. Υποκείμενα Διεθνούς δικαίου (κράτη-διεθνείς οργανισμοί και άλλοι παράγοντες των διεθνών σχέσεων)  

2. Πηγές Διεθνούς Δικαίου  (Διεθνές Έθιμο, Διεθνείς Συνθήκες, Πράξεις Διεθνών Οργανισμών)  

3. Ανάλυση του νομικού πλαισίου των διεθνών εμπορικών συναλλαγών (από τη GATT στον WTO)-  

4. Θεσμική οργάνωση και λειτουργία του WTO-ΠΟΕ (Δομή και Όργανα WTO-ΠΟΕ, 

5. Μηχανισμός επίλυσης διαφορών, Μηχανισμός επισκόπησης εμπορικής πολιτικής,  ΕΕ και ΠΟΕ) –  

6. Βασικές αρχές διεθνούς εμπορίου αγαθών –  

7. Συμφωνία συναλλαγών στο τομέα των υπηρεσιών (GATS)- 

8. Συμφωνία για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας (TRIP’s)- 

9. Συμφωνία για τα μέτρα διασφάλισης – 

10. Προστασία των αλλοδαπών επενδύσεων- 

11. Διεθνείς Νομισματικοί και Χρηματοπιστωτικοί  Οργανισμοί (Δομή και λειτουργία του Διεθνούς  

Νομισματικού Ταμείου – Δομή και λειτουργία  Διεθνούς Τράπεζας  Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης). 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΡΟΣ ΜΕΛΕΤΗ  

1. Α.Μπρεδήμας , Α. Γουργουρίνης , Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο- Το Δίκαιο του  

2. Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, Νομική Βιβλιοθήκη 2015  

3. Κ. Στεφάνου , Χ.Γκόρτσος, Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο, Νομική Βιβλιοθήκη 2006 

4. Ε. Ρούκουνας, Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο, Νομική Βιβλιοθήκη 2011 

5. Α.Φατούρος, Κ.Στεφάνου «Οι Συμφωνίες του Γύρου της Ουρουγουάης για το διεθνές εμπόριο αγαθών 

και υπηρεσιών», Σάκκουλας 1995 

6. Carreau D & Juillard P, Droit International Economique, Paris Dalloz 2010 

7. Seidl- Hohenveldern, International Economic Law, Amsterdam, Martinus Nijhoff Publications 1992 
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8. Lowenfeld , A.F ,  International Economic Law, Oxford University Press, 2008 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ: Διαλέξεις 

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ/ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ: Τελική γραπτή εξέταση  

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: Ελληνική  

 

ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ ΙΙ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: 4114 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Υποχρεωτικό 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟ:  Προπτυχιακό 

ΕΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ : 2ο  

ΕΞΑΜΗΝΟ : 4ο  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΝΕΜΟΜΕΝΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ:  6 πιστωτικές μονάδες 

ΔΙΔΑΣΚΩΝ:  Φοίβη Κουντούρη, Καθηγήτρια 

ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: 

Σκοπός του μαθήματος είναι η εμβάθυνση στην κατανόηση της οικονομετρικής θεωρίας και χρήση ενός 

ευρούς φάσματος οικονεμετρικών υποδειγμάτων. Αυτά επιτυγχάνονται μέσω θεωρητικών αλλά και 

εφαρμοσμένων παραδειγμάτων. Αρχίσουμε με σύντομη επανάληψη στη βασική  οικονομετρική θεωρία. 

Συνεχίζουμε με ασυμπτωτική κατανομή της εκτιμήτριας ελαχίστων τετραγώνων, βοηθητικές μεταβλητές και 

παλινδρόμηση σε δύο στάδια, εισαγωγή στις χρονολογικές σειρές; υποδείγματα και μέθοδοι εκτίμησης 

στοιχείων σε Panel. θεωρία και εφαρμογές σε ειδικά υποδείγματα: Probit/logit. Επιδιώκεται η δυνατότητα 

αυτόνομης εμπειρικής οικονομικής έρευνας καθώς και η κατανόηση άλλων οικονομετρικών ερευνών που 

υπάρχουν στη βιβλιογραφία. 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ:  Στατιστική 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Αρχίσουμε με σύντομη επανάληψη στη βασική  οικονομετρική θεωρία: δομή οικονομετρικών δεδομένων και 

επεξεργασία δεδομένων, απλή παλινδρόμηση, πολλαπλή παλινδρόμηση, πολυσυγγραμμικότητα, 

ετεροσκεταστικότητα, αυτοσυσχέτιση, λανθασμένη εξειδίκευση, ψευδομεταβλητές. Συνεχίζουμε με 

ασυμπτωτική κατανομή της εκτιμήτριας ελαχίστων τετραγώνων, βοηθητικές μεταβλητές και παλινδρόμηση 

σε δύο στάδια, εισαγωγή στις χρονολογικές σειρές: ιδιότητες εκτιμητριών ελαχίστων τετραγώνων, τάση και 

κυκλικότητα; περαιτέρω ανάλυση χρονολογικών σειρών: στασιμότητα, ασυμπτωτικές ιδιότητες εκτιμητών, 

δυναμικά πλήρη υποδείγματα και απουσία αυτοσυσχέτισης; aυτοσυσχέτιση και ετεροσκεδαστικότητα στις 

χρονολογικές σειρές: ιδιότητες εκτιμητών με αυτοσυσχετισμένα λάθη, εφικτή γενικευμένη μέθοδος 

ελαχίστων τετραγώνων; Υποδείγματα και μέθοδοι εκτίμησης στοιχείων σε Panel. Το μάθημα τελειώνει με μια 

εισαγωγή στη θεωρία και εφαρμογές σε ειδικά υποδείγματα: Probit/logit. 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ 

Introductory Econometrics. A Modern Approach. J.M. Wooldridge 

Εφαρμοσμένη Οικονομετρία. Ευθύμιος Τσιώνας 

Διδακτικές Και Μαθησιακές Μέθοδοι: Διαλέξεις και φροντιστήρια 

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ/ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ: Γραπτές εξετάσεις 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: Ελληνικά – Αγγλική ορολογία 

 

 

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ  ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: 4116 

ΤΥΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Μάθημα υποχρεωτικό  

ΈΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ: 2ο 

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4ο  

ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΝΕΜΟΜΕΝΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: 6 πιστωτικές μονάδες 

ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Αστέρης Πλιάκος, Καθηγητής 
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ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι 

συμμετέχοντες θα πρέπει:  

1. Να έχουν κατανοήσει σε βάθος τους ιστορικούς λόγους διαμόρφωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), τα 

θεμελιώδη χαρακτηριστικά αυτής, τις πολιτικές και δράσεις της, προπάντων των σκοπό και τις αξίες της.  

2. Να έχουν κατανοήσει τις πολυεπίπεδες σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ των κρατών μελών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), της ΕΕ και των διεθνών οργανισμών, των ιδιωτών με την EE. 

3. Να κατανοούν τις θεσμικές εξελίξεις στο ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, τις επιπτώσεις των κανόνων 

της ΕΕ στα κράτη μέλη και στις επιχειρήσεις.  

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: 

Σκοπός του μαθήματος είναι να διδάξει στον φοιτητή τη συμβολή του Ευρωπαϊκού Δικαίου στη ρύθμιση της 

οικονομίας στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέσω του μαθήματος, ο φοιτητής εξοικειώνεται με τα 

χαρακτηριστικά γνωρίσματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις ρυθμίσεις που παράγονται από τα όργανά της, τις 

πολιτικές και δράσεις που αναπτύσσονται στο πλαίσιο της διαδικασίας ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Τα θέματα 

του μαθήματος καλύπτουν τόσο τα θεμελιώδη χαρακτηριστικά της ευρωπαϊκής έννομης τάξης, όσο και τις 

βασικές οικονομικές ρυθμίσεις που διέπουν τη διαδικασία οικονομικής ολοκλήρωσης. Το μάθημα προσφέρει 

μια συνολική και συστηματική εικόνα του Δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο διαιρείται σε δύο μέρη, 

στο συνταγματικό και στο οικονομικό δίκαιο της Ένωσης. Στο πλαίσιο αυτό, το μάθημα επικεντρώνεται στον 

σκοπό, τις αξίες, τις αρμοδιότητες, τις πηγές του δικαίου της Ένωσης, στα θεσμικά όργανα και την παραγωγή 

των κανόνων, τις οικονομικές ελευθερίες και τα καθεστώς ελεύθερου ανταγωνισμού της Ένωσης.  

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΡΟΣ ΜΕΛΕΤΗ: 

 Πλιάκος Α., Το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2η έκδοση  (2018), εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη. 

 Μαραβέγιας Ν., (επιμέλεια), Ευρωπαϊκή Ένωση (2016), εκδόσεις Κριτική.  

 Schütze R., European Union Law (2015), Cambridge University Press.  

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ; Διαλέξεις με διαδραστικό χαρακτήρα, που συνδυάζουν 

αναλύσεις παραδειγμάτων και μελετών περιπτώσεων και διεξαγωγή δύο προόδων αξιολογικού, πρακτικού 

και μαθησιακού χαρακτήρα.  

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ/ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ: 

Γραπτή εξέταση: 70%.  

Οι ερωτήσεις ζητούν 1) εκτενείς γραπτές απαντήσεις και προϋποθέτουν καλή και σε βάθος κατανόηση του 

περιεχομένου του μαθήματος, 2) χρήση αξιολογικής ικανότητας εννοιών, ρυθμιστικών συνόλων και 

νομολογιακών εφαρμογών, 3) να δοθούν λύσεις σε μελέτες περιπτώσεων.  

Πρόοδοι: 30% 

Δύο πρόοδοι, έκαστη με τέσσερις ερωτήσεις θεωρητικού, αξιολογικού και πρακτικού χαρακτήρα, ζητούν από 

τους συμμετέχοντες να πιστοποιήσουν την κατανόηση των διαλέξεων, όσον αφορά τη θεωρία, την αξιολόγηση 

των ρυθμίσεων και των πρακτικών εφαρμογών τους.  

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: Ελληνικά 

 

ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  

KΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:   4112 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ : Υποχρεωτικό  

ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:  Προπτυχιακό 

ΕΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ: 2Ο
  

ΕΞΑΜΗΝΟ:4Ο
  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΝΕΜΟΜΕΝΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ : 6 πιστωτικές μονάδες 

ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Παντελής Καμμάς, Επίκουρος  Καθηγητής 

ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση του φοιτητή με τις βασικές έννοιες της διεθνούς οικονομικής, μέσω 

της σύνδεσης των θεωριών και αναλυτικών εργαλείων αυτού του επιστημονικού αντικειμένου και των 

εξελίξεων που συντελούνται στην παγκόσμια οικονομία. Ανάμεσα στα θέματα που καλύπτονται σ’ αυτό το 
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μάθημα είναι: απόλυτο και συγκριτικό πλεονέκτημα; προσδιορισμός σχετικών τιμών; οφέλη του διεθνούς 

εμπορίου; μεταβολές παραγωγικότητας και κοινωνική ευημερία; διεθνές εμπόριο και διανομή του 

εισοδήματος; διεθνής κινητικότητα συντελεστών παραγωγής; μέσα άσκησης (διεθνούς) εμπορικής πολιτικής; 

πολιτική οικονομία εμπορικής πολιτικής; ισοζύγιο πληρωμών και εθνικοί λογαριασμοί; ισοζύγιο τρεχουσών 

συναλλαγών, εξωτερικό χρέος και διεθνής επενδυτική θέση της χώρας; χρήμα, τιμές, επιτόκια, και 

συναλλαγματικές ισοτιμίες; αποτελεσματικότητα μακροοικονομικών πολιτικών; σύγκριση συστημάτων 

συναλλαγματικών ισοτιμιών; συναλλαγματικές κρίσεις; εσωτερική και εξωτερική ισορροπία; Εξωτερικό 

χρέος; Διεθνής συντονισμός οικονομικής πολιτικής.  

Με το πέρας του μαθήματος οι φοιτητές αναμένεται έχουν γνώση των σημαντικότερων προσδιοριστικών 

παραγόντων των διεθνών εμπορικών ροών, τις συνέπειες αυτών των ροών, καθώς και τα αποτελέσματα των 

κυβερνητικών παρεμβάσεων (π.χ. δασμοί, επιδοτήσεις) στο διεθνές εμπόριο στην εγχώρια ευημερία και τη 

διανομή του εισοδήματος. Επίσης, αναμένεται ότι  οι φοιτητές θα μπορούν να αναλύσουν τις συνέπειες για το 

εθνικό προϊόν, την απασχόληση, και το ισοζύγιο πληρωμών των εθνικών μακροοικονομικών πολιτικών, 

καθώς και τον τρόπο λειτουργίας διαφορετικών συστημάτων συναλλαγματικών ισοτιμιών, και τις συνέπειές 

τους για την εύρυθμη προσαρμογή των οικονομιών σε περιόδους οικονομικών κρίσεων.    

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ  

Βασική γνώση Μικροοικονομικής και Μακροοικονομικής    

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

Διεθνές εμπόριο: θεωρία και πολιτική 

Παραγωγικότητα εργασίας, απόλυτο και συγκριτικό πλεονέκτημα 

Παραγωγικοί συντελεστές και διεθνές εμπόριο   

Διεθνής κινητικότητα παραγωγικών συντελεστών  

Μέσα άσκησης και πολιτική οικονομία της εμπορικής πολιτικής  

Διεθνής μακροοικονομική  

Ισοζύγιο πληρωμών και εθνικοί λογαριασμοί  

Χρήμα, τιμές, επιτόκια και συναλλαγματικές ισοτιμίες  

Εισόδημα, τιμές, και μακροοικονομική πολιτική  

Συστήματα συναλλαγματικών ισοτιμιών 

Εσωτερική ισορροπία, εξωτερική ισορροπία και εξωτερικό χρέος  

Συντονισμός μακροοικονομικών πολιτικών και το διεθνές  νομισματικό σύστημα 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΡΟΣ ΜΕΛΕΤΗ 

   Krugman, P., Obstfeld, M., (2011), ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ, ΚΡΙΤΙΚΗ.  

  Gerber, (2018) ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ , Εκδόσεις BROKEN HILL PUBLISHERS 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ : ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΣΤΟ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ 

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ/ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ: Γραπτή εξέταση  

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: Ελληνική   

ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙII 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: 4158 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ : Υποχρεωτικό 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Προπτυχιακό 

ΕΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ:  2Ο  

ΕΞΑΜΗΝΟ: 4Ο Εξάμηνο 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΝΕΜΟΜΕΝΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: 6 πιστωτικές  μονάδες 

ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Κώστας Ρουμανιάς, Λέκτορας. 

ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Το μάθημα επεκτείνει τα θέματα που καλύφθηκαν στη Μικροοικονομική ΙΙ, περιλαμβάνοντας θέματα όπως 

στρατηγική αλληλεπίδραση και Γενική Ισορροπία. Η φιλοσοφία παραμένει η ίδια. Στόχος είναι να 

συνδυάσουμε αναλυτικά και γραφικά εργαλεία σε μια αυστηρή μαθηματική ανάλυση των θεμάτων που θα 

αναπτύξουμε. 
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ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ: Μικροικονομική Ι 

Το μάθημα είναι αρκετά τεχνικό. Καλή γνώση διαφορικού-ολοκληρωτικού λογισμού είναι απαραίτητη. Οι 

φοιτητές θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τα εισαγωγικά μαθήματα σε μαθηματικά για 

οικονομολόγους και να έχουν πολύ καλή γνώση παραγώγισης, ολοκλήρωσης, μεγιστοποίησης υπό 

περιορισμούς και βασικής γραμμικής άλγεβρας. Επίσης θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς το 

εισαγωγικό μάθημα στη Μικροοικονομική και ασφαλώς τη Μικροοικονομική ΙΙ. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. Θεωρία Παιγνίων. 

(a) Παίγνια και αναπαράστασή τους. Παίγνια σε εκτατική και κανονική μορφή. 

(b) Στατικά παίγνια πλήρους πληροφόρησης. 

 i. Κυρίαρχες/κυριαρχούμενες στρατηγικές. Διαδοχική απαλοιφή κυριαρχούμενων στρατηγικών 

ii. Nash equilibrium σε αμιγείς στρατηγικές. 

iii. Nash equilibrium σε μεικτές στρατηγικές. 

(c) Δυναμικά παίγνια τέλειας πληροφόρησης. 

(d) Υποπαίγνια και τέλεια ισορροπία υποπαιγνίου. Subgame perfect Nash equilibria. 

2. Ολιγοπώλιο 

(a) Ολιγοπώλιο Cournot με n παίκτες. 

(b) Cournot με ασύμμετρα κόστη. 

(c) Ανταγωνισμός σε τιμές και ολιγοπώλιο Bertrand. 

(d) Χρόνος και ολιγοπώλιο Stackelberg. 

(e) Ολιγοπώλιο και ευημερία. 

3. Γενική Ισορροπία. 

(a) Ανταλλακτικές οικονομίες. 

(b) Κουτί του Edgeworth. 

(c) Τιμές και γενική ισορροπία. 

(d) Σύνολο Pareto και αποτελεσματικότητα. 1ο και 2ο θεμελιώδη θεωρήματα των οικονομικών της ευημερίας. 

(e) Ύπαρξη-μοναδικότητα Βαλρασιανής ισορροπίας. 

(f) Παραγωγή και γενική ισορροπία. Καμπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων. 

4. Οικονομικά της Ευημερίας. 

(a) Κοινωνική επιλογή και κανόνες κοινωνικής επιλογής. 

(b) Το θεώρημα της (μη) δυνατότητας του Arrow. 

(c) Χαλάρωση των υποθέσεων του θεωρήματος και συναρτήσεις κοινωνικής ευημερίας. 

(d) Καμπύλη και σύνολο δυνατοτήτων χρησιμότητας. 

(e) Κοινωνική επιλογή. Ελεύθερες φθόνου κατανομές. Δίκαιες κατανομές. Αποτελεσματικότητα κατά Pareto. 

5. Εξωτερικότητες και δημόσια αγαθά. 

(a) Εξωτερικότητες 

i. Εξωτερικότητες σε παραγωγή και κατανάλωση 

ii Εξωτερικότητες και αναποτελεσματικότητα σε ανάλυση μερικής ισορροπίας. 

iii. Εξωτερικότητες και αναποτελεσματικότητα σε ανάλυση γενικής ισορροπίας. 

iv. Διόρθωση εξωτερικοτήτων: 

A. Πιγκουβιανοί φόροι/επιδοτήσεις. 

B. Το Θεώρημα Coase και διαπραγμάτευση. 

C. Αγορές για εξωτερικότητες. 

(b) Δημόσια αγαθά και η αναποτελεσματική παραγωγή τους από την αγορά. 

(c) Το πρόβλημα του free-riding. 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΡΟΣ ΜΕΛΕΤΗ 

 Μικροοικονομική: Μία σύγχρονη προσέγγιση, Varian Hall 

 Μικροοικονομική, Gravelle Hugh, Rees Ray  Βαρουφάκης Ιωάννης 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ:  Διαλέξεις, φροντιστήρια 
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ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ/ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ: Γραπτές εξετάσεις 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:  Ελληνική 

 

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ    

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: 4142 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Υποχρεωτικό Μάθημα Β’ Κατεύθυνσης 

ΕΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ: 2ο  

ΕΞΑΜΗΝΟ:  4ο  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΝΕΜΟΜΕΝΩΝ  ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ:  6 πιστωτικές μονάδες 

ΔΙΔΑΣΚΩΝ:   Δημήτριος  Μπουραντώνης, Καθηγητής  

ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:  

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να αναγνωρίζουν το σημαντικό 

ρόλο που διαδραματίζουν οι Διεθνείς Οργανισμοί ως θεσμοί στα πεδία της λήψης αποφάσεων σχετικά με τη 

διεθνή ασφάλεια και τη διεθνή οικονομία. Παράλληλα θα μπορούν να κατανοήσουν τις συνέργειες ανάμεσα 

στους παγκόσμιους και περιφερειακούς οργανισμούς. 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ: Κανένα 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:  

Οι διεθνείς οργανισμοί (ΔΟ) ως έννοια και θεσμός της διεθνούς κοινωνίας. Τυπολογία των ΔΟ. Οι ρόλοι, οι 

βασικές λειτουργίες και οι μηχανισμοί λήψεως  αποφάσεων των ΔΟ.Η ιστορική εξέλιξη των ΔΟ : Από την 

Ευρωπαϊκή Συνεννόηση στις Συνδιασκέψεις της Χάγης. Η Κοινωνία των Εθνών (θεσμική διάρθρωση, λήψη 

αποφάσεων, ρόλοι). Ο ΟΗΕ (θεσμική διάρθρωση, λήψη αποφάσεων, ρόλοι). Ο ΟΗΕ και η ειρηνική επίλυση 

των διαφορών. Ο ΟΗΕ και η συλλογική ασφάλεια. Οι ΔΟ και η διακυβέρνηση της Παγκόσμιας Οικονομίας: 

To ΔΝΤ, η Παγκόσμια Τράπεζα και το G-8 Συνέργειες ανάμεσα στους παγκόσμιους και περιφερειακούς 

οργανισμούς. 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΡΟΣ ΜΕΛΕΤΗ:  

 A.Leroy Bennett, International Organisations. Principles and Issues (New Jersey, Prentice Hall, 2015) 

 Inis Claude, Swords Into Plowshares (New York, McGraw-Hill, 1984) 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΜΕΘΟΔΟΙ: 1)Διαλέξεις στην τάξη, 2)μελέτη και ανάλυση 

βιβλιογραφίας, 3)διαδραστική διδασκαλία και 4)συγγραφή εργασίας / εργασιών. 

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ/ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ: 1)Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου (90%) και  

2)Γραπτή Εργασία (Project) (10%). 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:  Ελληνική 

 

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε. 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: 4120 

ΤΥΠΟΣ MΑΘΗΜΑΤΟΣ: Υποχρεωτικό 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Προπτυχιακό 

ΕΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ:  3Ο  

ΕΞΑΜΗΝΟ:  5Ο
  

ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΝΕΜΟΜΕΝΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝAΔΩΝ: 6 πιστωτικές  μονάδες 

ΔΙΔΑΣΚΩΝ:  Μαργαρίτα Κατσίμη, Καθηγήτρια 

ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν  τα εργαλεία 

της μακροοικονομικής  και διεθνούς μακροοικονομικής προκειμένου να αναλύσουν θέματα της 

δημοσιονομικής και νομισματικής πολιτικής της ΕΕ και να αυξήσουν την κατανόησή τους σε αυτά τα 

ζητήματα (συμπεριλαμβανομένων των εξελίξεων στο πλαίσιο της δημοσιονομικής και οικονομικής 

διακυβέρνησης σε μακροοικονομικό επίπεδο). Δεδομένης της καίριας σημασίας αυτών των πολιτικών για το 

γνωστικό αντικείμενο των Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών η σε βάθος μελέτη της νομισματικής και 

δημοσιονομικής πολιτικής θα τους επιτρέψει να προχωρήσουν σε μια βαθύτερη γνώση των Ευρωπαϊκών 

Οικονομικών.  
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ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ : Κανένα 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Το Ευρωπαϊκό Νομισματικό Σύστημα: Οφέλη από την ένταξη στον ΜΣΙ. Η επιτυχία και η αποτυχία του ΜΣΙ 

Ι. Η ένταξη των νέων Κρατών Μελών στον ΜΣΙ ΙΙ. Θεωρία της Άριστης Νομισματικής Περιοχής. Κόστη και 

οφέλη της νομισματικής ένωσης. Νομισματική σύγκλιση στην Ε.Ε. Η οικονομική λογική των κριτηρίων 

ένταξης στη ζώνη του Ευρώ. Η  νομισματική σύγκλιση των νέων κρατών μελών. Νομισματική πολιτική στο 

3ο στάδιο της ΟΝΕ:  Τρόπος λειτουργίας και μηχανισμός λήψης αποφάσεων της Ε.Κ.Τ.  Μηχανισμός 

μετάδοσης της νομισματικής πολιτικής στη ζώνη του Ευρώ. Απόκλιση πληθωρισμών στη ζώνη του Ευρώ.  Η 

ζώνη του Ευρώ στο πλαίσιο της διεθνούς οικονομίας. Ο παγκόσμιος ρόλος του Ευρώ. Οι επιπτώσεις της 

Νομισματικής Ένωσης στη δημοσιονομική πολιτική. Δημοσιονομική πολιτική στην Ε.Ε. Το Σύμφωνο 

Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Δημοσιονομική συνεργασία  και δημοσιονομική ομοσπονδία.   

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΡΟΣ ΜΕΛΕΤΗ 

 Μαργαρίτα  Κατσίμη, «Μακροοικονομικές Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης», Εκδόσεις 

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2016. 

 Paul de Grauwe,  «Τα Οικονομικά της Νομισματικής Ενωσης», Εκδόσεις Παπαζήση, 2012 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ : Διαλέξεις 

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ/ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ: Γραπτές εξετάσεις (100%), ή γραπτές εξετάσεις (70%) 

και παρουσίαση εργασίας (30%) 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ : Ελληνική. 

 

ΙΣΤΟΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΩΡΙΩΝ  

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: 4147 

ΤΥΠΟΣ MΑΘΗΜΑΤΟΣ: Υποχρεωτικό 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:  Προπτυχιακό 

ΕΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ: 3Ο
  

ΕΞΑΜΗΝΟ :5Ο
  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΝΕΜΟΜΕΝΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝAΔΩΝ: 6 πιστωτικές μονάδες 

ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Ευάγγελος Διοικητόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής 

ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Το μάθημα στοχεύει στην κατανόηση του τρόπου γένεσης και ανάπτυξης της οικονομικής θεωρίας. Έμφαση 

δίνεται στον ιστορικό χαρακτήρα των οικονομικών θεωριών και πώς τα ποικίλα κοινωνικοοικονομικά 

φαινόμενα επηρεάζουν και διαμορφώνουν την εξέλιξη της οικονομικής θεωρίας. Στο πλαίσιο αυτό θα 

διερευνηθούν διάφορα ρεύματα σκέψης και θα δοθούν απαντήσεις σε κλασικά θέματα αλλά και σε πιο 

σύγχρονα προβλήματα. Η επαφή των φοιτητών/τριών με την ιστορική εξέλιξη της οικονομικής επιστήμης θα 

τους βοηθήσει να αναπτύξουν την κριτική τους σκέψη και ικανότητα και να αποκτήσουν τις απαραίτητες 

βάσεις για την κατανόηση των σύγχρονων θεωρητικών αναλύσεων. Στα περισσότερα θέματα που θα 

αναπτυχθούν  η μεθοδολογία διδασκαλίας θα είναι α) η παρουσίαση των ιστορικών οικονομικών δεδομένων, 

β) η ανάπτυξη των θεωριών της κάθε σχολής σκέψης, γ) η παρουσίαση μαθηματικού υποδείγματος και δ) η 

κριτική στην ερμηνευτική ικανότητα του κάθε μοντέλου πάνω στα εμπειρικά δεδομένα της εποχής. Θα δοθεί 

επίσης έμφαση την επιρροή της εξέλιξης της ιστορίας και των οικονομικών θεωριών στην οικονομική και 

κοινωνική συμπεριφορά των ανθρώπων σήμερα. 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ: Γνώση(εισαγωγικής) μικροοικονομικής και μακροοικονομικής θεωρίας, βασικά 

μαθηματικά.  

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

- Παρουσίαση της ιστορικής πορείας της οικονομίας από την αυγή του πολιτισμού μέχρι και σήμερα. 

- Οικονομικές ιδέες και παραινέσεις των αρχαίων Ελλήνων και των Σχολαστικών. Οικονομικές 

προτάσεις των εμποροκρατών και προκλασικές οικονομικές θέσεις. 

- Η Κλασική Σχολή: οι πρωταγωνιστές και η ηθική φιλοσοφία του κλασικού συστήματος. Οι θεωρίες 

περί αξίας και διανομής, η οικονομική ανάπτυξη, και τα νομισματικά ζητήματα. Ανάπτυξη 
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μαθηματικών μοντέλων για την κατανόηση της σκέψης του Adam Smith και Ricardo. Παρουσίαση 

του μαλθουσιανού υποδείγματος.  

- Οι Σοσιαλιστές και ο Μarx. Η Ιστορική και Θεσμική Σχολή: γενικές θέσεις και μεθοδολογία.  

- Η οριακή επανάσταση και η Νεοκλασική σχολή (Veblen,  Jevons, Walras, Ρareto, Marshall, Clark): 

Θεωρία αξίας και ισορροπία αγοράς, μεθοδολογικές προτάσεις.  Η παρουσίαση του υποδείγματος για 

την ανάλυση της κατά Pareto κατανομής.  

- Η Κεϋνσιανή επανάσταση και οι συνέπειές της. Ο οικονομικός ρόλος του κράτους. Οικονομική 

δικαιοσύνη και κοινωνικές επιλογές.  

- Η εξέλιξη των μακροοικονομικών θεωριών. Schumpeter, Lucas, Milton Friedman and Monetarism.  

- Σύγχρονες προσεγγίσεις τις οικονομικής θεωρίας. Εστίαση της έρευνας σε στις βιολογικές, ιστορικές 

επιρροές  και θεσμικές πτυχές του παρελθόντος στη οικονομική και κοινωνική συμπεριφορά των 

ανθρώπων σήμερα.  (Oded Galor, Daron Acemoglu). Τα πειραματικά οικονομικά.  

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ 

 Screpanti, E. και Zamagni S., Η Ιστορία της Οικονομικής Σκέψης, Τυπωθήτω: Γιώργος Δαρδανός, 

Αθήνα, 2004. 

 Roger E. Bachhouse,  Η εξέλιξη της Οικονομικής Σκέψης: Από την Αρχαία Ελλάδα μέχρι σήμερα, 

Εκδόσεις Κριτική 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ:  Διαλέξεις 

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ/ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Γραπτές εξετάσεις (100%)  

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: Ελληνική. 

 

 

ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΙΓΝΙΩΝ  ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: 4123 

EΙΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης “Διεθνής Οικονομική και Χρηματοδοτική” 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:  Προπτυχιακό 

ΕΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ:  3ο  

ΕΞΑΜΗΝΟ:  5Ο
  Εξάμηνο 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΩ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ:  6 πιστωτικές μονάδες 

ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Λάμπρος Πεχλιβάνος, Επίκουρος Καθηγητής 

ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: 

 Κατανόηση της έννοιας του στρατηγικού περιβάλλοντος και της χρησιμότητας της θεωρίας παιγνίων  για 

την ανάλυση αυτού 

 Γνωριμία με παιγνιοθεωρητικές έννοιες και απόκτηση δυνατότητας χρήσης αυτών στην επίλυση 

στρατηγικών καταστάσεων 

 Χρήση αυτών των παιγνιοθεωρητικών εννοιών στην ανάλυση οικονομικών εφαρμογών, όπως στον 

ολιγοπωλιακό ανταγωνισμό, στις διαπραγματεύσεις κλπ. 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ:  Κανένα   

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Παίγνια κανονικής μορφής και έννοια της κυριαρχίας  

Ισορροπία κατά Nash σε αμιγείς και μεικτές στρατηγικές 

Εκτεταμένης μορφής παίγνια 

Οπισθογενής επαγωγή και τέλεια ισορροπία κατά Nash ανά υποπαίγνιο 

Διαπραγματεύσεις 

Επαναλαμβανόμενα παίγνια 

Παίγνια ελλιπούς πληροφόρησης (Μπεϋζιανά παίγνια) 

Δυναμικά παίγνια ελλιπούς πληροφόρησης (Παίγνια σηματοδότησης) 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΡΟΣ ΜΕΛΕΤΗ 

 Robert Gibbons, Εισαγωγή στη Θεωρία Παιγνίων, Εκδόσεις Δαρδανός, 2009 
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 C. D. Aliprantis and S. K. Chakrabarti, Παίγνια και Λήψη Αποφάσεων (Games and Decision Making), 

Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία 2004 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ:Διαλέξεις και διανομή φυλλαδίων προβλημάτων για 

επίλυση στο σπίτι 

ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ/ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ: Τελική γραπτή εξέταση 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:  Ελληνική  

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,  

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:  4136 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:  Υποχρεωτική 2ης Κατεύθυνσης 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:  Προπτυχιακό 

ΈΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ:  3ο  

ΕΞΑΜΗΝΟ: 5ο  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΝΕΜΟΜΕΝΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ:  6 πιστωτικές μονάδες 

ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Φοίβη Κουντούρη, Καθηγήτρια 

ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Οι μαθητές θα εξοικειωθούν με τη θεωρία και την πρακτική των Οικονομικών του Περιβάλλοντος, των 

Φυσικών Πόρων και της Ενέργειας. Το μάθημα θα διδαχθεί μέσω πολυάριθμων εφαρμοσμένων 

παραδειγμάτων / περιπτωσιολογικών μελετών από όλο τον κόσμο. Στο τέλος αυτού του μαθήματος οι 

φοιτητές θα είναι σε θέση να κατανοήσουν πώς διεξάγεται και εφαρμόζεται η έρευνα σε αυτόν τον τομέα της 

οικονομίας; ειδικότερα, πώς τα σενάρια και οι πολιτικές αειφόρου διαχείρισης κατασκευάζονται και 

εφαρμόζονται σε διεπιστημονικό πλαίσιο. Οι φοιτητές που ολοκληρώνουν αυτό το μάθημα θα είναι πολύτιμοι 

ερευνητές / εργαζόμενοι για φορείς που διαχειρίζονται την ενέργεια και το περιβάλλον. 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ: Κανένα 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ: Η Ατζέντα 2030 των ΗΕ και οι 17 Στόχοι Αειφόρου 

Ανάπτυξης. 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ: Θεωρία και εφαρμοσμένα παραδείγματα από 

ανανεώσιμες και μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (νερό, θάλασσες και ωκεανοί, βιοποικιλότητα, κλίμα 

(μετριασμός και προσαρμογή στην κλιματικής αλλαγής), αιολική ενέργεια / ηλιακή ενέργεια / γεωθερμία 

κ.λπ.). 

Η ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ: Αποτίμηση των φυσικών πόρων και των οικοσυστεμικών υπηρεσιών τους: Μέθοδοι 

(Μέθοδοι αγοράς και μέθοδοι εκτός αγοράς: Ανάλυση Ηδονικών Τιμών, Ενδεχόμενη Εκτίμηση, Πειράματα 

Επιλογής, Εργαστηριακά Πειράματα, Μεταφορές Αξίας) και Εμπειρικές εφαρμογές. 

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ 

ΠΟΡΩΝ: Ανάλυση Κόστους-Οφέλους για την επιλογή Αειφόρων Σχεδίων και Πολιτικών. Κατανόηση και 

εκτίμηση της έννοιας του κοινωνικού προεξοφλητικού επιτοκίου: Θεωρία, Εργαλεία και Εμπειρικές 

Εφαρμογών 

ΔΙΚΤΥΟ ΛΥΣΕΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ: Τεχνολογικές, Κοινωνικοοικονομικές, Διακυβερνητικές, 

Καινοτομίες / Λύσεις Πολιτικής για την Επιστήμη. Παραδείγματα από Διεθνή, Ευρωπαϊκά και Εθνικά  

Έργα. 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ 

Σημειώσεις Καθηγητή 

 Environmental & Natural Resource Economics (8th Edition) by Tom Tietenberg and Lynne Lewis – 

Ελληνική Μετάφραση  

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ: Διαλέξεις και εφαρμοσμένα έργα 

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ/ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ: Γραπτές εξετάσεις 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: Ελληνικά – Αγγλική ορολογία 

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Tom+Tietenberg&search-alias=books&field-author=Tom+Tietenberg&sort=relevancerank
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&text=Lynne+Lewis&search-alias=books&field-author=Lynne+Lewis&sort=relevancerank
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ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:  4131 

ΤΥΠΟΣ MΑΘΗΜΑΤΟΣ: Υποχρεωτικό Α’ Κατεύθυνσης 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:  Προπτυχιακό 

ΕΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ:  3Ο  

ΕΞΑΜΗΝΟ: 5Ο
  

ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΝΕΜΟΜΕΝΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ  ΜΟΝAΔΩΝ: 6  πιστωτικές  μονάδες 

ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Παντελής Καμμάς , Επίκουρος Καθηγητής 

ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Οι φοιτητές που ολοκληρώνουν αυτό την ενότητα είναι εξοικειωμένοι με το ρόλο της κυβέρνησης στη 

σύγχρονη οικονομία. Είναι σε θέση να αναγνωρίσουν καταστάσεις στις οποίες η αγορά αποτυγχάνει να 

οδηγήσει στην μεγιστοποίηση της κοινωνικής ευημερίας.  Κατανοούν τις έννοιες του δημοσίου αγαθού και 

της εξωτερικότητας. Γνωρίζουν πως προσδιορίζονται τα επίπεδα των δημοσίων δαπανών αναφορικά με την 

εθνική άμυνα, τις υποδομές, την περιβαλλοντικές ρυθμίσεις, την κοινωνική ασφάλιση, την υγεία  και την 

εκπαίδευση. Οι φοιτητές κατανοούν τόσο τις μικροοικονομικές όσο και τις αναδιανεμητικές επιπτώσεις αυτών 

των δαπανών.  

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ :  Μικροοικονομική Θεωρία Ι, Μακροοικονομική Θεωρία Ι 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Για πολλά χρόνια η μελέτη της δημόσιας οικονομικής είχε αμιγώς δεοντολογικό περιεχόμενο. Προσπαθούσε 

να προσδιορίσει το «άριστο»  επίπεδο στα μέσα οικονομικής πολιτικής (π.χ. φορολογία, επίπεδο δημόσιων 

δαπανών) έτσι ώστε  να  βελτιωθούν οι επιδόσεις της οικονομίας με βάση τα κριτήρια της 

αποτελεσματικότητας στην κατανομή των πόρων και της δικαιοσύνης στη διανομή του εισοδήματος. Η 

«παραδοσιακή» αυτή οπτική άφηνε πολλά ερωτήματα αναπάντητα. Γιατί οι πολιτικοί ή οι γραφειοκράτες να 

υλοποιήσουν τις συνταγές της θεωρίας του άριστου προσδιορισμού των δημοσίων δαπανών όταν αυτές δεν 

λαμβάνουν υπόψη τους τις ιδεολογικές προτιμήσεις των κομμάτων, τα κίνητρα επανεκλογής των πολιτικών 

ή την μεγιστοποίηση του κύκλου εργασιών της γραφειοκρατίας; Στα πλαίσια του παρόντος μαθήματος θα 

εστιάσουμε στα κίνητρα και τους περιορισμούς των πολιτικών, των γραφειοκρατών και των άλλων φορέων 

εξουσίας και θα προσπαθήσουμε μέσα από αυτό το πρίσμα να εξηγήσουμε γιατί γίνονται συγκεκριμένες 

επιλογές πολιτικής.  

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ  ΠΡΟΣ ΜΕΛΕΤΗ 

  Barro, (2015) ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ , Εκδόσεις BROKEN HILL PUBLISHERS 

  Δημόσια Οικονομική και Δημόσια Πολιτική ,  Hillman, Εκδόσεις Παπαζήση(2013) 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ: Τακτικές εβδομαδιαίες δίωρες διαλέξεις/ 

φροντιστήρια / ανάρτηση σημειώσεων στο e-class / μελέτες περιπτώσεων (case studies) 

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ/ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ:  Γραπτές εξετάσεις/πρόοδοι/γραπτές εργασίες 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:  Ελληνική. 

 

 

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ  

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:  4160 

ΤΥΠΟΣ MΑΘΗΜΑΤΟΣ: Υποχρεωτικό 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:  Προπτυχιακό 

ΕΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ:  3Ο  

ΕΞΑΜΗΝΟ: 5Ο
  

ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΝΕΜΟΜΕΝΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ  ΜΟΝAΔΩΝ: 6  πιστωτικές  μονάδες 

ΔΙΔΑΣΚΩΝ:  Σπυρίδων Παγκράτης, Επίκουρος  Καθηγητής 

ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Το μάθημα καλύπτει θέματα τραπεζικών δραστηριοτήτων, το ρόλο των τραπεζών στον μηχανισμό μετάδοσης 

της νομισματικής πολιτικής, καθώς και τη φύση των οικονομικών τριβών που καθιστούν τον τραπεζικό κλάδο 
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ιδιαίτερο. Μετά από μια επισκόπηση των κινδύνων που αντιμετωπίζουν οι τράπεζες, το μάθημα καλύπτει 

θέματα  μικρο- και μακροπροβλεπτικής πολιτικής που αφορά στον τραπεζικό κλάδο. Παρέχει μια γενική 

επισκόπηση των τραπεζικές υπηρεσιών και οικονομικών καταστάσεων, ολοκληρώνοντας με εκτενή αναφορά 

σε δείκτες κερδοφορίας και αποτελεσματικής διαχείρισης τραπεζών. 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ: Κανένα 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Τραπεζικός Κλάδος και Δημιουργία Χρήματος στη Σύγχρονη Οικονομία. Μηχανισμός Μετάδοσης της 

Νομισματικής Πολιτικής, Ποσοτική Χαλάρωση και ο Ρόλος των Τραπεζών. Ηθικός Κίνδυνος, Δυσμενής 

Επιλογή και Τραπεζικοί Κίνδυνοι: Πιστωτικός Κίνδυνος, Κίνδυνος Ρευστότητας, Κίνδυνος Αγοράς, 

Λειτουργικός Κίνδυνος. Τραπεζική Ρύθμιση και Εποπτεία. Τραπεζικές Υπηρεσίες και Οικονομικές 

Καταστάσεις. Δείκτες Κερδοφορίας και Αποτελεσματικής Διαχείριση Τραπεζών. 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ  ΠΡΟΣ ΜΕΛΕΤΗ 

 «Τραπεζική Οικονομική”, Γ. Σαπουντζόγλου-Χ. Πεντότης, Εκδόσεις Γ. Μπένου,2009 (Προτεινόμενο 

Σύγγραμμα). 

 “Money Creation in the Modern Economy”, Μ. McLeay, Radia A., and R. Thomas, Bank of England 

Quarterly Bulletin, 2014Q1. (Προτεινόμενο Άρθρο). 

  «Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων», Σ. Παγκράτης, Σημειώσεις, Οικονομικό Πανεπιστήμιο 

Αθηνών (Προτεινόμενο Σύγγραμμα). 

 “Τράπεζες & Χρηματοπιστωτικό Σύστημα (Αγορές-Προϊόντα-Κίνδυνοι)”, Π. Αγγελόπουλος, Εκδόσεις 

Σταμούλη, Β’ έκδοση, 2013 (Εναλλακτικό Σύγγραμμα). 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ:  Διαλέξει 

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ/ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ:  Γραπτές εξετάσεις  

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:  Ελληνική. 

 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:  4151 

ΕΙΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Υποχρεωτικό  

ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:  Προπτυχιακό 

ΕΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ:  3Ο
   

ΕΞΑΜΗΝΟ:  6Ο
  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΝΕΜΟΜΕΝΩΝ  ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ : 6 πιστωτικές μονάδες 

ΔΙΔΑΣΚΩΝ : Νικόλαος Χριστοδουλάκης , Καθηγητής. 

ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ :  

Εκμάθησης φορολογικών δηλώσεων, υπολογισμού φορολογίας εισοδήματος  και περιουσίας, ανάλυση 

ευρωπαϊκών δεδομένων φορολογίας. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

Χαρακτηριστικά γνωρίσματα των φόρων. Βασικές έννοιες και ορισμοί. Το φορολογικό σύστημα. Αντιδράσεις 

των φορολογουμένων στη επιβολή των φόρων. Οι σκοποί της φορολογίας. Το φορολογικό βάρος και η 

κατανομή του. Φορολογία εισοδήματος. Ο φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων. Ο φόρος εισοδήματος 

νομικών προσώπων. Γενικά για τους φόρους περιουσίας. Οι φόροι περιουσίας στην Ελλάδα. Βέλτιστη 

φορολογία και Καμπύλη Laffer. Γενικά για τη φορολογία της δαπάνης. Γενικοί και ειδικοί φόροι δαπάνης. Ο 

φόρος προστιθεμένης αξίας. Ο φόρος προστιθεμένης αξίας στην Ελλάδα και στις χώρες της ΕΕ. Οικονομικές 

και κοινωνικές επιδράσεις της φορολογίας: Η μετακύλιση των φόρων. Επιδράσεις της φορολογίας στη 

διανομή του εισοδήματος, τις ανισότητες και την ανάπτυξη. Φορολογία κεφαλαίου, αξιοπιστία και 

επενδύσεις. Έννοια και μορφές φορολογικής εναρμόνισης και ανταγωνισμού. Φορολογική εναρμόνιση στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση. Φοροδιαφυγή και φορολογικοί παράδεισοι: υπεράκτιες εταιρείες, διεθνείς πρωτοβουλίες 

εντοπισμού και επενδυτικές τάσεις. 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΡΟΣ ΜΕΛΕΤΗ 

 Φορολογία, Νίκος Τάτσος, εκδόσεις Κριτική  
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 Πανεπιστημιακές Σημειώσεις: Ν. Χριστοδουλάκης 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ: Διαλέξεις, ασκήσεις 

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ/ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ:   Γραπτή εξέταση, έκτακτα διαγωνίσματα. 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ : Ελληνικά.  

 

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΙΙ  

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:  4156 

ΤΥΠΟΣ MΑΘΗΜΑΤΟΣ: Υποχρεωτικό 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:  Προπτυχιακό 

ΕΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ: 3Ο
  

ΕΞΑΜΗΝΟ: 6Ο
  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΝΕΜΟΜΕΝΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝAΔΩΝ: 6 πιστωτικές μονάδες 

ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Γεώργιος  Οικονομίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής 

ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:  

Κατανόηση των βασικών μεθοδολογικών εργαλείων της σύγχρονης μακροοικονομικής ανάλυσης. 

Αλγεβρική παρουσίαση των βασικών υποδειγμάτων της σύγχρονης μακροοικονομικής θεωρίας και πολιτικής.  

Πρόβλεψη και κατανόηση αποτελεσμάτων συγκεκριμένων μέτρων μακροοικονομικής πολιτικής 

Συγκριτική αξιολόγηση εναλλακτικών δημοσιονομικών και νομισματικών πολιτικών 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ: Μακροοικονομική Ι.  

Πρέπει να επισημανθεί ότι το μάθημα αυτό απευθύνεται σε φοιτητές με αρκετά καλό γνωστικό υπόβαθρο σε 

θέματα Μακροοικονομικής ανάλυσης και πολιτικής. Επίσης, απαραίτητη θεωρείται η στοιχειώδης γνώση 

χρήσης μαθηματικών μεθόδων ανάλυσης. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Το μάθημα απαρτίζεται από δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος του μαθήματος, στόχος είναι μια περισσότερο 

διεισδυτική ματιά στα βασικά μακροοικονομικά υποδείγματα τύπου AD-AS, και η ανάδειξη των θεμελιωδών 

διαφορών τους, τόσο στα πλαίσια μιας κλειστής όσο και μιας ανοικτής οικονομίας. Θα αναλυθεί ο ρόλος των 

προσδοκιών στην οικονομική θεωρία και σκέψη και θα μελετηθεί με μαθηματική συστηματικότητα η 

επίπτωση της υπόθεσης των ορθολογικών προσδοκιών πάνω στην άσκηση της οικονομικής πολιτικής. Στο 

δεύτερο κομμάτι του μαθήματος, θα εξεταστούν υποδείγματα με μικροοικονομική θεμελίωση. Και στα δύο 

μέρη, θα δοθεί έμφαση σε θέματα οικονομικής πολιτικής τόσο νομισματικής όσο και δημοσιονομικής.  

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΡΟΣ ΜΕΛΕΤΗ 

 Οικονομίδης Γ. και Α. Φιλιππόπουλος «Υποδείγματα Μακροοικονομικής Θεωρίας και Πολιτικής», 

(Εκδόσεις ΟΠΑ, 2017) 

 Καλαϊτζιδάκης Π. και Σ. Καλυβίτης «Οικονομική Μεγέθυνση: Θεωρία και Πολιτική» (Αναθεωρημένη 

έκδοση, Εκδόσεις Κριτική, 2008).   

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ: Διαλέξεις. 

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ/ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ: Γραπτές εξετάσεις (100%) ή γραπτές εξετάσεις (80%) 

και ενδιάμεση εξέταση (20%). 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: Ελληνική. 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ : 4134 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Υποχρεωτικό Α’ Κατεύθυνσης:  Διεθνούς Οικονομικής και Χρηματοδοτικής 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΘΗΜΑΤΟΣ:  Προπτυχιακό 

ΕΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ : 3Ο
  

ΕΞΑΜΗΝΟ : 6Ο
  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΝΕΜΟΜΕΝΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: 6 πιστωτικές  μονάδες 

ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Παναγιώτης Τσακλόγλου, Καθηγητής 

ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: 
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 Κατανόηση των σημαντικότερων οικονομικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι Αναπτυσσόμενες 

Χώρες 

 Χρήση εργαλείων της οικονομικής θεωρίας για την ανάλυση αυτών των προβλημάτων 

 Ερμηνεία ποσοτικών οικονομικών δεδομένων και κατανόηση αποτελεσμάτων ποιοτικών και 

ποσοτικών αναλύσεων με αναφορά στις Αναπτυσσόμενες Χώρες 

 Συγκριτική αποτίμηση εναλλακτικών οικονομικών πολιτικών 

 Πρόβλεψη αποτελεσμάτων συγκεκριμένων μέτρων οικονομικής πολιτικής 

 Αποτύπωση και αξιολόγηση της κτηθείσας γνώσης σε συγκεκριμένο πεδίο με συνθετικές διαδικασίες 

σε κείμενο μεσαίου μεγέθους (long essay) 

 Παρουσίαση σε ακροατήριο των βασικών αποτελεσμάτων έρευνας σε συγκεκριμένο πεδίο  

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ :  

Δεν υπάρχουν τυπικά προαπαιτούμενα, αλλά είναι χρήσιμο οι φοιτητές να έχουν καλές γνώσεις 

μικροοικονομικής και μακροοικονομικής. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 Οικονομική Ανάπτυξη και Οικονομική Μεγέθυνση:  Χαρακτηριστικά των Αναπτυσσομένων 

Χωρών.  Δείκτες του επιπέδου Οικονομικής Ανάπτυξης. 

 Θεωρίες Οικονομικής Ανάπτυξης και Μεγέθυνσης και Εμπειρικές Μελέτες:  Το υπόδειγμα Harrod-

Domar. Το Υπόδειγμα του Solow. Δυισμός, η υπόθεση της πλεονάζουσας εργασίας, κλασσικά και 

νεοκλασσικά υποδείγματα.  Ανάπτυξη, ανισότητα, φτώχεια και η υπόθεση του Kuznets.  Σύγκλιση 

ή απόκλιση αναπτυσσομένων και αναπτυγμένων χωρών; Δομισμός, μαρξιστικά και νεομαρξιστικά 

υποδείγματα και η θεωρία της εξαρτημένης ανάπτυξης. 

 Ο ρόλος των ανθρωπίνων πόρων: Πληθυσμιακό πρόβλημα και δημογραφική μετάβαση.  Εσωτερική 

και διεθνής μετανάστευση.  Εκπαιδευτική πολιτική και η επίδραση της επιλεγόμενης τεχνολογίας 

στη συνολική απασχόληση. 

 Κινητοποίηση εγχωρίων και διεθνών πόρων:  Δημοσιονομικές και χρηματοπιστωτικές πολιτικές.  

Ξένες άμεσες επενδύσεις, οικονομική βοήθεια, διεθνής δανεισμός και το πρόβλημα του εξωτερικού 

χρέους. 

 Στρατηγικές εκβιομηχάνισης και διεθνούς εμπορίου:  Διεθνείς όροι εμπορίου.  Προστατευτισμός και 

εκβιομηχάνιση μέσω υποκατάστασης των εισαγωγών.  Εκβιομηχάνιση μέσω προώθησης των 

εξαγωγών. 

 Ο ρόλος του κράτους και των διεθνών οργανισμών στη διαδικασία της Οικονομικής Ανάπτυξης 

    ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΡΟΣ ΜΕΛΕΤΗ 

    Gillis M., Perkins D.H., Roemer M. και Snodgrass D.R. (2000) Οικονομική της Ανάπτυξης, 

Τυπωθήτω. 

  Todaro M.P. και Smith S.C. (2014) Οικονομική Ανάπτυξη, Τζιόλας 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ;Διαλέξεις, συγγραφή και παρουσίαση εργασιών 

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ/ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ: Γραπτές εξετάσεις (70%), εργασία (30%) 

ΓΛΩΣΣΑ : Ελληνική 

 

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΗ  

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: 4129 

ΤΥΠΟΣ MΑΘΗΜΑΤΟΣ: Υποχρεωτικό B’ Κατεύθυνσης 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Προπτυχιακό 

ΕΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ: 3Ο
  

ΕΞΑΜΗΝΟ : 6Ο
  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΝΕΜΟΜΕΝΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝAΔΩΝ: 6 πιστωτικές  μονάδες 

ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Γεώργιος Παγουλάτος, Καθηγητής 

ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
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Κατανόηση βασικών εννοιών της πολιτικής επιστήμης στο πεδίο της συγκριτικής πολιτικής και 

διακυβέρνησης.  

Χρήση των εννοιών αυτών στην ανάλυση και κατανόηση της σύγχρονης κοινωνικής, πολιτικής και 

οικονομικής πραγματικότητας, με έμφαση στις ανεπτυγμένες φιλελεύθερες δημοκρατίες.  

Σύγκριση και αξιολόγηση διαφορετικών συστημάτων οργάνωσης της πολιτικής και διακυβέρνησης στα 

σύγχρονα κράτη.  

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ:  Κανένα 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: 

ΚΡΑΤΗ ΚΑΙ ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ: Δημοκρατία - Απολυταρχική εξουσία. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ: 

Πολιτική κουλτούρα - Πολιτική επικοινωνία - Πολιτική συμμετοχή - Εκλογές και ψηφοφόροι - Πολιτικά 

κόμματα - Ομάδες συμφερόντων. ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ: Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση. 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Η διαδικασία διαμόρφωσης και άσκησης της πολιτικής - Πολιτική οικονομία. 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΡΟΣ ΜΕΛΕΤΗ 

Hague and Harrop, Συγκριτική Πολιτική και Διακυβέρνηση, Εκδόσεις Κριτική, νεότερη έκδοση 2011.  

Roskin et al., Εισαγωγή στην Πολιτική Επιστήμη, Εκδόσεις Επίκεντρο. 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ  ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ: Διαλέξεις. 

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ/ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ:  Γραπτές εξετάσεις (100%). Λαμβάνεται επιπλέον 

υπόψη η ενεργός συμμετοχή των φοιτητών στις διαλέξεις. 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:  Ελληνική. 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: 4124 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:  Μάθημα κατεύθυνσης Α: Διεθνής Οικονομική και Χρηματοδοτική 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:  Προπτυχιακό 

ΈΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ: 3ο  

ΕΞΑΜΗΝΟ: 6ο 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΝΕΜΟΜΕΝΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: 6 πιστωτικές μονάδες 

ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Γεώργιος  Ζανιάς, Καθηγητής 

ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με την εφαρμογή της οικονομετρικής θεωρίας σε 

πραγματικά οικονομικά προβλήματα με χρήση υπολογιστών και εξειδικευμένου λογισμικού. Με αφορμή τις 

οικονομετρικές εφαρμογές γίνεται και σύντομη επανάληψη της οικονομετρικής θεωρίας κατά στάδιο 

οικονομετρικής έρευνας. Επιδιώκεται η δυνατότητα αυτόνομης εμπειρικής οικονομικής έρευνας καθώς και η 

κατανόηση άλλων οικονομετρικών ερευνών που υπάρχουν στη βιβλιογραφία. 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ: Κανένα 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Επανάληψη οικονομετρικής θεωρίας υπό το πρίσμα οικονομετρικών εφαρμογών με χρήση εξειδικευμένου 

λογισμικού. Παρουσίαση ανάλυσης παλινδρόμησης και αντίστοιχων εφαρμογών κατά στάδια οικονομετρικής 

έρευνας (εξειδίκευση, στατιστικά στοιχεία, εκτίμηση, αξιολόγηση). Έμφαση σε θέματα που παρουσιάζονται 

συχνά στην οικονομετρική έρευνα: επιλογή ανάμεσα σε υποδείγματα, επιλογή δυναμικής εξειδίκευσης 

υποδείγματος, συναρτησιακές μορφές, κλπ. Στατιστική επαγωγή με τους τρεις τύπους στατιστικών ελέγχων 

(Likelihood Ratio, Wald, Lagrange Multiplier), και τις ειδικότερες περιπτώσεις των ελέγχων με κατανομές t 

και F. Θεωρία και εφαρμογές σε ειδικά υποδείγματα: Probit/logit, συστήματα εξισώσεων, δυναμικά 

υποδείγματα και υποδείγματα χρονολογικών σειρών, υποδείγματα με panel data. 

Σειρά εφαρμογών από την παραγωγή και ζήτηση αγαθών και υπηρεσιών, ανάλυση οικογενειακών 

προϋπολογισμών, μικρά μακροοικονομικά υποδείγματα, σχέση πωλήσεων και διαφήμισης, εξέλιξη όρων 

εμπορίου, σχέση ανάπτυξης και ανισότητας, κλπ. Οι εφαρμογές γίνονται κύρια με στατιστικά στοιχεία από 

την ελληνική οικονομία 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΡΟΣ ΜΕΛΕΤΗ 

 Introductory Econometrics. A Modern Approach. J.M. Wooldridge 
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 Οικονομετρία. Ηλίας Τζαβαλής 

 Εφαρμοσμένη Οικονομετρία. Ευθύμιος Τσιώνας 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ: Διαλέξεις και εργαστηριακά μαθήματα με τη χρήση 

υπολογιστών 

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ/ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ: Γραπτές εξετάσεις 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: Ελληνικά – Αγγλική ορολογία 

 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:  4132 

ΕΙΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ : Επιλογής 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Προπτυχιακό 

ΕΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ: 3ο  

ΕΞΑΜΗΝΟ:  6Ο
  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: 6 πιστωτικές μονάδες 

ΔΙΔΑΣΚΩΝ:  Λάμπρος Πεχλιβάνος, Επίκουρος Καθηγητής 

ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  

- Κατανόηση εννοιών επιχειρηματικής στρατηγικής, τόσο ως προς την αντιμετώπιση ζητημάτων που 

σχετίζονται με το εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης, όσο και ως προς την εσωτερική οργάνωση 

αυτής 

- Γνωριμία με αναλυτικές μεθόδους εύρεσης διαφόρων βέλτιστων τιμολογιακών πολιτικών σε 

διαφορετικά περιβάλλοντα 

- Κατανόηση της σημασίας που διαδραματίζουν στην αποτελεσματική λειτουργία η κατάλληλη 

οργάνωση και κινητροδότηση του ανθρώπινου δυναμικού 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ:  Κανένα   

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: 

1. Πρώτο Μέρος: 

2. Μονοπώλιο: Μονοπροϊοντικό και πολυπροϊοντικό, Γραμμική και μη- γραμμική τιμολόγηση, Ρύθμιση και 

τιμολόγηση κατά Ramsey 

3. Ολιγοπώλιο και βραχυχρόνιος ανταγωνισμός: Ανταγωνισμό σε ποσότητες και σε τιμές, με ή χωρίς 

παραγωγικούς περιορισμούς 

4. Ολιγοπώλιο και δυναμική τιμολόγηση: Συμπαιγνία 

5. Ολιγοπώλιο και είσοδος: Εμπόδια εισόδου, στρατηγικές αποτροπής και αποδοχής εισόδου 

6. Διαφοροποίηση προϊόντων: Κάθετη διαφοροποίηση και ποιότητα, Οριζόντια διαφοροποίηση 

7. Δεύτερο Μέρος 

8. Σχέση εντολής υπό ηθικό κίνδυνο 

9. Θέσεις εργασίας με πολλές δραστηριότητες 

10. Οργάνωση ομάδων 

11. Ομαδικό πνεύμα και σαμποτάζ 

12. Επιδιώξεις καριέρας 

13. Συμπεριφορικές συμβάσεις 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΡΟΣ ΜΕΛΕΤΗ 

    Paul Belleflame & Martin Peitz, “Βιομηχανική Οργάνωση: Αγορές και Στρατηγική” (Εκδόσεις 

Σοφία, Θεσσαλονίκη, 2016) 

    Γιάννης Κατσουλάκος, “Θεωρία Βιομηχανικής Οργάνωσης” (Εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα 2015) 

    Paul Milgrom and John Roberts (1992), Economics, Organization and Management, Prentice 

Hall 1992 

  John Roberts (2004), The Modern Firm: organizational design for performance and growth, 

Oxford University Press 
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ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ: Διαλέξεις και διανομή φυλλαδίων προβλημάτων για 

επίλυση στο σπίτι 

ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ/ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ: Τελική γραπτή εξέταση 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ : Ελληνικά ή Αγγλικά  

 

ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ : 4162 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:  Επιλογής 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:  Προπτυχιακό 

ΕΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ: 3Ο  

ΕΞΑΜΗΝΟ : 6Ο
  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΝΕΜΟΜΕΝΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: 6  πιστωτικές μονάδες 

ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Παναγιώτης Κωνσταντίνου, Επίκουρος Καθηγητής 

ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να: 

α) Έχουν αναπτύξει ένα σύνολο αναλυτικών εργαλείων και μπορούν να τα εφαρμόσουν για την ερμηνεία 

και αντιμετώπιση ζητημάτων μακροοικονομικής ανάλυσης ανοικτής οικονομίας. 

β) Περιγράφουν και αν αναλύουν του βασικούς λογαριασμούς του ισοζυγίου πληρωμών καθώς και πως 

μετράται η καθαρή επενδυτική θέση μιας χώρας. 

γ) Κατανοούν τους βασικούς προσδιοριστικούς παράγοντες του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών και 

να αναλύουν τις επιδράσεις διαταραχών στην διαδικασία προσαρμογής του ισοζυγίου και στις διεθνείς 

κινήσεις κεφαλαίων. 

δ) Αξιολογούν τα ελλείμματα/πλεονάσματα των ισοζυγίων, αναλύοντας τις συνθήκες κάτω από τις 

οποίες αυτά μπορούν να θεωρηθούν επιθυμητά ή/και άριστα.  

ε) Περιγράφουν τους τρόπους μέτρησης της εμπορικής ή/και χρηματοοικονομικής ολοκλήρωσης και της 

σημασία τους για την διαδικασία παγκοσμιοποίησης.  

στ) Αξιολογούν τους βασικούς προσδιοριστικούς παράγοντες πίσω από την διαδικασία εμπορικής 

ολοκλήρωσης των χωρών και να εξηγούν πως η διαδικασία αυτή μεταβάλλεται στο χρόνο. 

ζ) Κατανοούν γιατί ορισμένες χώρες είναι εμφανώς περισσότερο χρηματοοικονομικά ολοκληρωμένες σε 

σχέση με άλλες, και να μπορούν να ξηγήσουν τους παράγοντες στους οποίους οφείλονται οι διαφορές. 

 ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ  : 

Δεν υπάρχουν τυπικά προαπαιτούμενα, συστήνεται οι φοιτητές να έχουν καλές γνώσεις μικροοικονομικής, 

μακροοικονομικής, οικονομετρίας και διεθνούς οικονομικής. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. Εισαγωγή: Παγκόσμιες Χρηματοπιστωτικές Αγορές (Χρηματοοικονομική ολοκλήρωση και 

παγκοσμιοποίηση, Διεθνής διαφοροποίηση και μετάδοση διαταραχών μέσω των χρηματοπιστωτικών 

αγορών) 

2. Λογιστική ισοζυγίου πληρωμών (ταυτότητες εθνικών λογαριασμού και μέτρηση του πλούτου σε ανοικτές 

οικονομίες, προσέγγιση της αγοράς περιουσιακών στοιχείων για τον προσδιορισμό της ονομαστικής 

συναλλαγματικής ισοτιμίας). 

3. Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών: καθοριστικοί παράγοντες (φερεγγυότητα και ισοζύγιο τρεχουσών 

συναλλαγών, μικρές ανοιχτές οικονομίες: προσαρμογή σε μόνιμες και παροδικές διαταραχές, αβεβαιότητα 

και ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, ισορροπία με την παραγωγή) 

4. Παγκόσμιες ανισορροπίες (παγκόσμιες ανισορροπίες και ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, παγκόσμιες 

ανισορροπίες και παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση, διεθνής δυναμική προσαρμογή, ανισορροπίες των 

χωρών της Ευρωζώνης). 

5. Συστήματα συναλλαγματικών ισοτιμιών και παρέμβαση των Κεντρικών Τραπεζών (Το τρίλημμα της 

νομισματικής πολιτικής, δημοσιονομική πολιτική με σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες, κρίσεις του 

ισοζυγίου πληρωμών). 
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6. Παγκόσμιες χρηματοπιστωτικές κρίσεις (χρηματοπιστωτικές κρίσεις και αποτελέσματα του ισολογισμού, 

(εθνικές) κρίσεις χρεών, φούσκες στις διεθνείς αγορές και κατάρρευση της αγοράς). 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΡΟΣ ΜΕΛΕΤΗ 

 Feenstra, R. και A. Taylor (2013) Διεθνής Οικονομική (Ενιαίο, 2η έκδοση, Εκδόσεις Επίκεντρο) 

 Krugman, P.R., Obstfeld, M. και Melitz, M. (2016) Διεθνής Οικονομική: Θεωρία και πολιτική (4η 

βελτιωμένη έκδοση, ΚΡΙΤΙΚΗ) 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ: Διαλέξεις, συγγραφή και παρουσίαση εργασιών 

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ/ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ: Γραπτές εξετάσεις (70%), εργασία (30%) 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ:  Ελληνική 

 

 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΙ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: 4163 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:  Επιλογής 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:  Προπτυχιακό 

ΕΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ: 3Ο  

ΕΞΑΜΗΝΟ : 6Ο
  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΝΕΜΟΜΕΝΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: 6  πιστωτικές μονάδες 

ΔΙΔΑΣΚΩΝ:  Συμβασιούχος Διδάσκων 

ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: 

Να διαχειρίζονται και να εισάγουν δεδομένα στην R, να πραγματοποιούν βασικές λειτουργίες στην R, να 

φτιάχνουν και να αναλύουν  συναρτήσεις στην R, να χρησιμοποιούν την R σε οικονομικές εφαρμογές 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ : - 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Εισαγωγή στην γλώσσα προγραμματισμού R. Αριθμητικές πράξεις. 

Παραστάσεις. Βασικά στοιχεία της γλώσσας R: αντικείμενα (objects), είδη και τύποι αντικειμένων. Σύνθετες 

εντολές προγραμματισμού και δημιουργία βρόγχων (loops): for, while, repeat. Δημιουργία προγραμμάτων. 

Λίστες αποτελεσμάτων. Ειδικές εντολές. Γραφικές παραστάσεις στην R. Κατασκευή συναρτήσεων.  

Εφαρμογές σε ποσοτικές μεθόδους στα οικονομικά. 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΡΟΣ ΜΕΛΕΤΗ 

 Ντζούφρας Ι., Καρλής Δ., Εισαγωγή στον Προγραμματισμό και στη Στατιστική Ανάλυση με R, 

Εκδόσεις Ελληνικά Ακαδημαϊκά Συγγράμματα και Βοηθήματα-Αποθετήριο “Κάλλιπος”, 2016.  

  Δ. Φουσκάκης (2013). Ανάλυση Δεδομένων με Χρήση της R . Εκδόσεις Τσότρας. Αθήνα.  

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ: Διαλέξεις, εργαστήρια 

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ/ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ: Γραπτές εξετάσεις  

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ:  Ελληνική 

 

 

ΔΙΕΘΝΗΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ  

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:4101 

ΤΥΠΟΣ MΑΘΗΜΑΤΟΣ: Υποχρεωτικό 1ης  Κατεύθυνσης 

ΕΠΙΠΕΔΟ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Προπτυχιακό,  

ΕΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4Ο
  

ΕΞΑΜΗΝΟ :7Ο
  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΝΕΜΟΜΕΝΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝAΔΩΝ: 6 πιστωτικές  μονάδες 

ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Σαράντης Καλυβίτης, Καθηγητής 

ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ, ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ ΣΤΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ 

ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ : ΚΑΝΕΝΑ 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Το μάθημα καλύπτει θέματα Διεθνούς Νομισματικής Θεωρίας και Πρακτικής και θέματα Μακροοικονομικής 

Ανάλυσης στα πλαίσια της Ανοικτής Οικονομίας. Εξετάζονται οι νομισματικές σχέσεις μεταξύ των 

οικονομιών και ο προσδιορισμός των συναλλαγματικών ισοτιμιών με βάση τα θεμελιώδη μεγέθη της 

οικονομίας, αλλά και τις προσδοκίες για τις μελλοντικές εξελίξεις. Επίσης, παρουσιάζεται η θεωρία για τον 

καθορισμό των πραγματικών μεγεθών που προσδιορίζουν την εξωτερική μακροοικονομική ισορροπία, όπως 

το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών και το εξωτερικό χρέος, χρησιμοποιώντας απλά υποδείγματα 

αριστοποιητικής συμπεριφοράς. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο ρόλο της νομισματικής και δημοσιονομικής 

πολιτικής στην ανοικτή οικονομία. Ειδικότερα, αντικείμενο της ανάλυσης είναι ο προσδιορισμός των 

συναλλαγματικών ισοτιμιών σύμφωνα με το νομισματικό υπόδειγμα με ευκαμψία και δυσκαμψία τιμών, οι 

βασικές θεωρίες αποσταθεροποίησης των αγορών και εμφάνισης νομισματικών κρίσεων, και οι επιδράσεις 

της νομισματικής πολιτικής στην ανοικτή οικονομία. Επιπλέον, το μάθημα στοχεύει στην παρουσίαση της 

εξωτερικής ισορροπίας της οικονομίας από την πλευρά της μακροοικονομικής ισορροπίας. Για το σκοπό αυτό, 

εισάγονται τα δύο βασικά μακροοικονομικά υποδείγματα αριστοποιητικής συμπεριφοράς, το υπόδειγμα του 

αντιπροσωπευτικού ατόμου και το υπόδειγμα των επικαλυπτόμενων γενεών. Με βάση αυτά τα υποδείγματα 

παρουσιάζεται ο καθορισμός του Ισοζυγίου Τρεχουσών Συναλλαγών, που αντανακλά την εξωτερική θέση της 

οικονομίας, η επίδραση της δημοσιονομικής πολιτικής στην πραγματική οικονομία και, τέλος, ο καθορισμός 

του εξωτερικού χρέους. 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΡΟΣ ΜΕΛΕΤΗ 

 Ε. Βλαχάκη και Σ. Καλυβίτης, ΔΙΕΘΝΗΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ : Διαλέξεις,  

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ/ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ:  Γραπτές εξετάσεις (100%) 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ : Ελληνική. 

 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:   4137 

ΕΙΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Υποχρεωτικό  

ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:  Προπτυχιακό 

ΕΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4Ο
  

ΕΞΑΜΗΝΟ: 7Ο
 ΕΞΑΜΗΝΟ 

ΑΠΟΝΕΜΟΜΕΝΕΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ: 6 πιστωτικές μονάδες 

ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Νικόλαος  Τοπάλογλου, Αναπληρωτής Καθηγητής. 

ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ : 

Το παρόν μάθημα έχει σχεδιαστεί ώστε αρχικά να προσφέρει μια γρήγορη επανάληψη προαπαιτούμενων. 

Παρουσιάζονται:  

Αποτίμηση ομολόγων και προθεσμιακών συμβολαίων. Η σημασία του μέτρου της διάρκειας και της 

κυρτότητας στη διαχείριση κινδύνου. Διαχείριση χαρτοφυλακίου ομολόγων. Αναμενόμενη Χρησιμότητα, 

Αποστροφή στον κίνδυνο πριμ κινδύνου. Αξιώματα Συμπεριφοράς Επενδυτή. Θεμελίωση της συνάρτησης 

Αναμενόμενης Χρησιμότητας. Ορισμός της αποστροφής στον κίνδυνο. Ισοδύναμο βεβαιότητας και ορισμοί 

του πριμ κινδύνου. Μέτρηση του πριμ κινδύνου με το μέτρο των Pratt-Arrow. Απόλυτη και σχετική 

αποστροφή στον κίνδυνο. Συνήθεις συναρτήσεις χρησιμότητας. Στοχαστική κυριαρχία πρώτου βαθμού. 

Στοχαστική κυριαρχία δευτέρου βαθμού. Επενδύσεις χαρτοφυλακίου με αβεβαιότητα μέσου-διακύμανσης. 

Εναλλακτικά μέτρα κινδύνου. Υπόδειγμα αποτίμησης περιουσιακών στοιχείων (CAPM) και υπόδειγμα 

πολλών δεικτών (APT): ιδιότητες, εφαρμογές και εμπειρική αξιολόγηση. Στο τελευταίο μέρος το μάθημα 

περιλαμβάνει την αποτίμηση των κυριοτέρων παράγωγων προϊόντων. Παρουσιάζονται τα προθεσμιακά 

συμβόλαια (forward contracts), τα Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (Future contracts), τα προϊόντα 

ανταλλαγής κινδυνου (swaps) και τα Δικαιώματα προαίρεσης (options). Διαφορετικές μέθοδοι αποτίμησης 

θα παρουσιαστούν, βασισμένες στο μοντέλο των Black-Scholes (συνεχή χρόνο) και στο διωνυμικό μοντέλο 
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μιας και πολλών περιόδων (διακριτό χρόνο). Τέλος, αναλύεται η χρήση των παράγωγων προϊόντων στη 

διαχείριση των χαρτοφυλακίων. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

1. Αξιολόγηση Ομολόγων. Ευαισθησία ομολόγων σε αλλαγές επιτοκίων 

2. Διαχείριση χαρτοφυλακίου Ομολογων 

3. Τωρινά και μελλοντικά επιτόκια και η καμπύλη επιτοκιακών αποδόσεων (yield curve). Θεωρίες της 

καμπύλης επιτοκιακών αποδόσεων. 

4. Αναμενόμενη Χρησιμότητα, Αποστροφή στον Κίνδυνο & το Risk-Premium 

5. Στοχαστική Κυριαρχία  

6. Σχέση Απόδοσης-Κινδύνου και Αποστροφή στον Κίνδυνο. 

7. Επιλογή Χαρτοφυλακίου: Θεωρία κατά Markowitz 

8. Εναλλακτικά μέτρα κινδύνου 

9. Υπόδειγμα Αποτίμησης Περιουσιακών Στοιχείων (CAPM) 

10. Παράγωγα προϊόντα. 

11. Χρήση παραγώγων στην αντιστάθμιση κινδύνων χαρτοφυλακίου 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΡΟΣ ΜΕΛΕΤΗ 

 Τζαβαλής, Πετραλιάς, Επενδύσεις, Εκδόσεις ΟΠΑ, 2011. 

 T. Copeland, J. Weston, and Κ. Shastri, 2005, Financial Theory and Corporate Policy, Addison-

Wesley Publishing Company. 

 Z. Bodie, A. Kane, and A.J. Marcus, 2009, Investments, McGraw-Hill, 7
th 

Edition. 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ: Διαλέξεις 

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ/ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ:  Ενδιάμεση Εξέταση (40%), Γραπτές Εργασίες (15%), 

Τελική εξέταση (45%). 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:  Ελληνικά 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: 4149 

ΤΥΠΟΣ MΑΘΗΜΑΤΟΣ: Υποχρεωτικό 2ης Κατεύθυνση 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:  Προπτυχιακό 

ΕΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ:  4Ο
  

ΕΞΑΜΗΝΟ : 7Ο
  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΝΕΜΟΜΕΝΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝAΔΩΝ: 6 πιστωτικές  μονάδες 

ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Χρυσοβαλάντου Μήλλιου,  Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 

ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Σκοπός του μαθήματος  είναι η οικονομική ανάλυση και κατανόηση μιας σειράς πρακτικών που ακολουθούν 

οι επιχειρήσεις σε αγορές στις οποίες έχουν σημαντική μονοπωλιακή δύναμη. Θα μελετήσουμε επίσης την 

αντιμετώπιση των πρακτικών αυτών από την Πολιτική Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πιο 

συγκεκριμένα, θα  αναλύσουμε τα κίνητρα, τις επιδράσεις και την αντιμετώπιση από τις αρχές ανταγωνισμού 

των εξής πρακτικών: συγχωνεύσεις και εξαγορές, cartels, κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης. Θα ασχοληθούμε 

επίσης με το θέμα της απελευθέρωσης αγορών. Πέρα από το θεωρητική ανάλυση, θα δούμε μια σειρά από 

πραγματικές υποθέσεις ανταγωνισμού και απελευθέρωσης αγορών τόσο στα πλαίσια της Ελλάδας όσο και 

στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση:  

- Να κατανοήσουν τη βασική οικονομική λογική και μεθοδολογία της Πολιτικής Ανταγωνισμού. 

- Να χρησιμοποιήσουν εργαλεία της μικροοικονομικής για την ανάλυση των κινήτρων και των 

επιδράσεων των cartel, των συχγωνεύσεων και εξαγορών και των πρακτικών κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης.  

- Να επιχειρηματολογούν σχετικά με υποθέσεις περιορισμού ανταγωνισμού και την ανάγκη ή όχι 

παρέμβασης από τις αρχές. 

- Να ερμηνεύουν και να τις αποφάσεις των αρχών ανταγωνισμού. 
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ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ:  Δεν υπάρχουν τυπικά προαπαιτούμενα, αλλά είναι χρήσιμο οι φοιτητές να έχουν 

καλές γνώσεις μικροοικονομικής. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: 

1. Εισαγωγή στην Πολιτική Ανταγωνισμού 

2. Μεθοδολογία (Είδη Αγοράς, Χαρακτηριστικά Αγοράς) 

3. Συμπαιγνία (Cartel): Κίνητρα,  Επιδράσεις, Αντιμετώπιση και Εφαρμογές 

4. Συγχωνεύσεις και Εξαγορές: Kίνητρα, Επιδράσεις, Αντιμετώπιση και Εφαρμογές 

5. Κατάχρηση Δεσπόζουσας Θέσης 

6.  Απελευθέρωση Αγορών Δικτύου 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΡΟΣ ΜΕΛΕΤΗ 

 Belleflamme, P. και Peitz, (2016), Βιομηχανική Οργάνωση, Εκδόσεις Σοφία. 

 Βέττας, Ν. και I. Κατσουλάκος  (2004), Πολιτική Ανταγωνισμού και Ρυθμιστική Πολιτική, Τυπωθήτω. 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ: Διαλέξεις 

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ/ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ:  Τελικές γραπτές εξετάσεις (100%) ή τελικές γραπτές 

εξετάσεις (70%) και πρόοδος (30%) 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: Ελληνική. 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ : 4133 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:  Υποχρεωτικό 2ης Κατεύθυνσης 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:  Προπτυχιακό 

ΕΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4Ο  

ΕΞΑΜΗΝΟ : 7Ο
  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΝΕΜΟΜΕΝΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: 6 πιστωτικές  μονάδες 

ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Παναγιώτης Τσακλόγλου, Καθηγητής 

ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 Κατανόηση των σημαντικότερων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι χώρες της ΕΕ στο χώρο της 

Κοινωνικής Πολιτικής 

 Χρήση εργαλείων της οικονομικής θεωρίας για την ανάλυση αυτών των προβλημάτων 

 Ερμηνεία ποσοτικών οικονομικών δεδομένων και κατανόηση αποτελεσμάτων ποιοτικών και 

ποσοτικών αναλύσεων σε ζητήματα κοινωνικής πολιτικής 

 Συγκριτική αποτίμηση εναλλακτικών κοινωνικών πολιτικών 

 Πρόβλεψη αποτελεσμάτων συγκεκριμένων μέτρων κοινωνικής πολιτικής 

 Αποτύπωση και αξιολόγηση της κτηθείσας γνώσης σε συγκεκριμένο πεδίο με συνθετικές διαδικασίες 

σε κείμενο μεσαίου μεγέθους (long essay) 

 Παρουσίαση σε ακροατήριο των βασικών αποτελεσμάτων έρευνας σε συγκεκριμένο πεδίο 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ  : 

Δεν υπάρχουν τυπικά προαπαιτούμενα, αλλά είναι χρήσιμο οι φοιτητές να έχουν καλές γνώσεις δημόσιας 

οικονομικής και μικρο-οικονομικής. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. Οικονομικά θεμέλια της Κοινωνικής Πολιτικής 

2. Η πολιτική οικονομία του κράτους πρόνοιας 

3. Τυπολογίες κράτους πρόνοιας  

4. Συντάξεις γήρατος: Θεωρία και πρακτική στην Ελλάδα και την ΕΕ 

5. Πολιτικές δημόσιας υγείας: Θεωρία και πρακτική στην Ελλάδα και την ΕΕ 

6. Πολιτικές ασφάλισης ανεργίας: Θεωρία και πρακτική στην Ελλάδα και την ΕΕ 

7. Πολιτικές καταπολέμησης της φτώχειας: Θεωρία και πρακτική στην Ελλάδα και την ΕΕ 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΡΟΣ ΜΕΛΕΤΗ  

 Μ. Ματσαγγάνης «Η κοινωνική πολιτική σε δύσκολους καιρούς» (2011, Κριτική). 
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 Υφαντόπουλος Γ., Μπαλούρδος Δ. και Νικολόπουλος Κ. «Οικονομικές και κοινωνικές διαστάσεις του 

κράτους πρόνοιας» (2009, Gutenberg). 

 Barr N. «Economics of the Welfare State» (5th ed., 2012, Oxford University Press). 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ: Διαλέξεις, συγγραφή και παρουσίαση εργασιών 

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ/ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ: Γραπτές εξετάσεις (70%), εργασία (30%) 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ : Ελληνική 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ : 4164 

ΤΥΠΟΣ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ : Υποχρεωτικό Β Κατεύθυνσης 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Προπτυχιακό 

ΕΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4ο  

ΕΞΑΜΗΝΟ :  7ο   

ΑΡΘΜΟΣ ΑΠΟΝΕΜΟΜΕΝΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: έξι (6) πιστωτικές μονάδες 

ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Συμβασιούχος διδάσκων 

ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:  

Το μάθημα στοχεύει στο να παρουσιάσει μια εικόνα της βιβλιογραφίας των σύγχρονων οικονομικών της 

εργασίας τόσο σε θεωρητικό όσο και σε εμπειρικό επίπεδο και να εφαρμόσει υποδείγματα και τεχνικές που 

έχουν διδαχθεί σε βασικά μαθήματα της μικρο και μακρο ανάλυσης σε θέματα που αφορούν στην αγορά 

εργασίας.  

Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα πρέπει να μπορούν:  

 να περιγράψουν τα βασικά χαρακτηριστικά και τις τελευταίες εξελίξεις στις αγορές εργασίας των 

αναπτυγμένων χωρών  

 να χρησιμοποιούν τις βασικές τεχνικές αριστοποίησης έτσι ώστε να λύνουν προβλήματα σχετικά με 

μεγέθη της αγοράς εργασίας (απασχόληση, μισθοί)  

 να αξιολογούν τα εμπειρικά αποτελέσματα της έρευνας για την αγορά εργασίας όπως σε θέματα 

σχετικά με την ζήτηση και την προσφορά εργασίας, την επίδραση των εργατικών ενώσεων, τις θεωρίες 

αναζήτησης και του «αποτελεσματικού μισθού», την επίδραση των ελάχιστων μισθών και επιδομάτων 

ανεργίας στην ανεργία και τους μισθούς.  

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ: Κανένα 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 Εισαγωγή 

 Γενική επισκόπηση 

 Η ζήτηση εργασίας  

 Ελαστικότητες ζήτησης εργασίας 

 Η προσφορά της εργασίας  

 H προσφορά εργασίας στο νοικοκυριό 

 Μισθολογικές διαφορές 

 Επένδυση σε ανθρώπινο κεφάλαιο 

 Εργατικές ενώσεις και διαπραγματεύσεις 

 Κινητικότητα των εργαζομένων - Μετανάστευση - Παλιννόστηση  

 Aκαμψίες στην αγορά εργασίας- ελάχιστοι μισθοί 

 Υποδείγματα αναζήτησης 

 Ανεργία 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΡΟΣ ΜΕΛΕΤΗ  

 Οικονομικά της Εργασίας: Σύγχρονη Προσέγγιση στη Θεωρία και τη Δημόσια Πολιτική, 

2017, Ehrenberg R.G., Smith R.S., Eκδόσεις Broken Hill (προτεινόμενο σύγραμμα). 

 Τα Οικονομικά της Εργασίας, G. Borjas, Εκδόσεις Κριτική 2016, (εναλλακτικό σύγγραμμα) 
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ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ 

Δύο τακτικές εβδομαδιαίες δίωρες διαλέξεις. Στην ηλεκτρονική πλατφόρμα (e-class) υπάρχουν 

περιλήψεις των διαλέξεων, ασκήσεις, ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών, ειδικά θέματα, πρόσθετη 

βιβλιογραφία για εργασίες.  

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ/ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ: Τελική γραπτή εξέταση και εκπόνηση 

εργασιών.  

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: Ελληνική και Αγγλική  

 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΕ  

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: 4128 

ΤΥΠΟΣ MΑΘΗΜΑΤΟΣ: Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Προπτυχιακό 

ΕΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ:  4Ο
  

ΕΞΑΜΗΝΟ: 7Ο
   

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΝΕΜΟΜΕΝΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝAΔΩΝ: 6 πιστωτικές μονάδες 

ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Σπύρος Μπλαβούκος, Αναπληρωτής Καθηγητής 

ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ : 

Κατανόηση των βασικών θεσμικών και πολιτικών δρώντων και διαδικασιών στην εξωτερική πολιτική της 

ΕΕ 

Ανάλυση των σχέσεων της ΕΕ με εταίρους, διεθνείς οργανισμούς, περιφέρειες και της διεθνούς επιρροής 

της ΕΕ. 

Εξοικείωση με τις εξωτερικές πτυχές των οριζόντιων τομεακών πολιτικών της ΕΕ  

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ : - 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. θεσμικό και πολιτικό πλαίσιο διαμόρφωσης των εξωτερικών σχέσεων της ΕΕ:  

 Συνθήκη Λισαβόνας: θεσμικές και πολιτικές καινοτομίες 

 θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο των εξωτερικών σχέσεων της ΕΕ και μέσα άσκησης 

εξωτερικής πολιτικής 

2. πλέγμα των διμερών και πολυμερών σχέσεων της ΕΕ: 

 με άλλες χώρες (ΗΠΑ, χώρες BRIC) 

 με διεθνείς οργανισμούς (ΟΗΕ, ΠΟΕ, ΔΝΤ) 

 με περιφέρειες και περιφερειακούς οργανισμούς (ASEAN,MERCOSUR, AU) 

3. οριζόντιες πολιτικές της ΕΕ: 

 πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας 

 πολιτική Διεύρυνσης και Γειτνίασης 

 Ενεργειακή πολιτική 

 Περιβαλλοντική πολιτική 

 Μεταναστευτική πολιτική  

 Πολιτική Διεθνούς Ανάπτυξης και Βοήθειας 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΡΟΣ ΜΕΛΕΤΗ 

 Σημειώσεις και κείμενα πολιτικής στο e-class  

 Παρουσιάσεις φοιτητών 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ: Διαλέξεις, σεμινάρια 

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ/ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ: Γραπτές εξετάσεις (60%), προαιρετική εργασία και 

παρουσίαση (40%) 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: Ελληνική. 

 

MAΘHMATIKH OIKONOMIKH 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: 4125 
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ΤΥΠΟΣ MΑΘΗΜΑΤΟΣ:  Επιλογής 

ΕΠΙΠΕΔΟ: Προπτυχιακό 

ΕΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ:  4Ο  

ΕΞΑΜΗΝΟ: 7Ο
  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΝΕΜΟΜΕΝΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝAΔΩΝ: 6 πιστωτικές  μονάδες 

ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Σπύρος Βασιλάκης , Καθηγητής 

ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Κατανόηση βασικών μαθηματικών εργαλείων της οικονομικής με έμφαση  στην μεγιστοποίηση, τα άριστα 

κατά παρέτο σημεία ,και την κυρτότητα. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι 

σε θέση να λύνουν προβλήματα μεγιστοποίησης, να αναγνωρίζουν κοίλες και οιονεί  κοίλες  συναρτήσεις 

και να λύνουν προβλήματα διανυσματική μεγιστοποίησης.  

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ --- Δεν υπάρχουν τυπικά προαπαιτούμενα, αλλά είναι χρήσιμο οι φοιτητές να έχουν 

επιτυχως ολοκληρωσει τα μαθηματικα 1 και 2. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Βασικά προβλήματα της αριστοποίησης. Ύπαρξη, αναγκαίες  συνθήκες, ικανές συνθήκες,ιδιοτητες του 

συνόλου λύσεων . 

Θεώρημα ύπαρξης κατά  Weierstrass 

Θεώρημα αναγκαίων συνθηκών κατά  Fritz John 

Αναζήτηση ολικών μεγίστων . 

Θεώρημα ικανών συνθηκών κατά   Arrow –Enthoven 

Κυρτά σύνολα Κοίλες και οιονεί κοίλες συναρτήσεις. 

Τετραγωνικές μορφές. 

Διανυσματική μεγιστοποίηση (αποτελεσματικότητα κατά  Pareto). 

Θεώρημα του μεγίστου κατά  Berge 

Εφαρμογές στα οικονομικά. 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΡΟΣ ΜΕΛΕΤΗ 

 1.Μαθηματικές μέθοδοι στα οικονομικά, Ξεπαπαδέας Αναστάσιος Π., Γιαννίκος Ιωάννης  

 Μαθηματικά Οικονομικών Επιστημών, Hoy Michael, Livernois John, McKenna Chris, Stengos 

Thanasis 

 Mathematics for economists, Simon and Blume. 

ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: Διαλέξεις, φροντιστήρια 

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Γραπτές εξετάσεις (100%), ή γραπτές εξετάσεις (70%) και ασκησεις (30%) 

ΓΛΩΣΣΑ: Ελληνική. 

 

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:  4168 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ :  Επιλογής 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Προπτυχιακό 

ΕΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4ο  

ΕΞΑΜΗΝΟ: 7ο  

ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΝΕΜΟΜΕΝΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ :  6 πιστωτικές μονάδες 

ΌΝΟΜΑ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΟΣ : Δημήτριος . Μπουραντώνης, Καθηγητής 

ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:  Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι 

φοιτητές θα είναι σε θέση να αναγνωρίζουν το εξελισσόμενο ρόλο της ΕΕ ως διπλωματικού δρώντα στο 

πλαίσιο του παγκόσμιου γίγνεσθαι. Παράλληλα θα μπορούν να διακρίνουν και να αξιοποιήσουν τις θεσμικές 

εξελίξεις του διπλωματικού συστήματος της ΕΕ, τα αποτελέσματα της διπλωματικής συνεργασίας της με 

σημαντικούς διεθνείς παίκτες και  θεσμούς  στο πλαίσιο της παγκόσμιας διακυβέρνησης. 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ: Κανένα 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Το μάθημα εξετάζει την έκταση, τη φύση και τις επιπτώσεις του 

εξελισσόμενου ρόλου της ΕΕ ως διπλωματικού δρώντα μετά την εφαρμογή της Συνθήκης της  Λισαβόνας. 

Αξιολογεί τις εσωτερικές και εξωτερικές πτυχές της διπλωματίας της ΕΕ, στο πλαίσιο του μεταβαλλόμενου 

παγκόσμιου περιβάλλοντος. Αναλύει τις θεσμικές εξελίξεις του διπλωματικού συστήματος της ΕΕ και 

εξετάζει τους βασικούς δρώντες, διαδικασίες και τα αποτελέσματα της διπλωματικής συνεργασίας της ΕΕ με 

σημαντικούς διεθνείς παίκτες και  θεσμούς  στο πλαίσιο της παγκόσμιας διακυβέρνησης.  

Οι θεματικοί τομείς που καλύπτονται στη σειρά διαλέξεων περιλαμβάνουν: 

 Οι εσωτερικές πτυχές της διπλωματίας της ΕΕ: το θεσμικό και πολιτικό πλαίσιο λειτουργίας  

α. Θεσμοί άσκησης διπλωματία της ΕΕ και λήψη αποφάσεων στην ΕΕ: ο θεσμικός διπλωματικός ρόλος του 

Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας και του 

Προέδρου  του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ): η δομή της, 

ο ρόλος της στην διαμόρφωσης της διπλωματικής ατζέντας, η άσκηση διπλωματικής δραστηριότητας της 

ΕΥΕΔ και η συνεργασία με άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ. Η δομή και το έργο των διπλωματικών 

αντιπροσωπειών της ΕΕ σε όλο τον κόσμο. Ο ρόλος των εθνικών εμπειρογνωμόνων που αποσπώνται ως 

εκπρόσωποι ομάδων συμφερόντων, και των διαμορφωτών εξωτερικής πολιτικής για την ΕΕ. Ο ρόλος των 

άλλων διπλωματών και της γραφειοκρατίας της ΕΕ. 

 Οι εξωτερικές πτυχές της διπλωματίας της ΕΕ 

Β. Τρόποι εκπροσώπησης της ΕΕ και οι διαδικασίες συντονισμού της ΕΕ σε διεθνείς οργανισμούς, πολιτικούς 

και οικονομικούς ( σε ΟΗΕ, διασκέψεις των Ηνωμένων Εθνών και ειδικευμένους διεθνείς οργανισμούς )Ο 

ρόλος των διπλωματικών αντιπροσωπειών της ΕΕ και άλλων διπλωματικών σωμάτων της ΕΕ στον πολιτικό 

διάλογο με τις μεγάλες δυνάμεις, τους στρατηγικούς εταίρους της ΕΕ και άλλους δρώντες. Η αξιολόγηση της 

διπλωματικής δράσης της ΕΕ: προς μια πιο συνεκτική, πιο ενεργή και πιο ικανή φωνή για την ΕΕ στη διεθνή 

σκηνή; 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΡΟΣ ΜΕΛΕΤΗ:  

 Mahncke, D. and Gstohl, S. (eds) European Union Diplomacy (Brussels: Peter Lang, 2012) 

 J. Koops and G. MacaI, (eds) The European Union as a Diplomatic Actor (London: Palgrave, 2015) 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΜΕΘΟΔΟΙ: 1)Διαλέξεις στην τάξη, 2)μελέτη και ανάλυση 

βιβλιογραφίας, 3)διαδραστική διδασκαλία και 4)συγγραφή εργασίας/εργασιών. 

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ/ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ: 1)Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου (90%) και  

2)Γραπτή Εργασία (Project) (10%). 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: Ελληνική 

 

ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 1 (προσφερόμενο από το τμήμα Οικονομικής Επιστήμης) 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: 1321 

ΤΥΠΟΣ MΑΘΗΜΑΤΟΣ:  Επιλογής 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:  Προπτυχιακό 

ΕΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ:  4Ο 

ΕΞΑΜΗΝΟ : 7Ο 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΝΕΜΟΜΕΝΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝAΔΩΝ:  6 πιστωτικές  μονάδες 

ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Ανδριάνα Βλάχου, Καθηγήτρια 

ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

-  Παρατίθενται και εξηγούνται οι σημαντικότερες έννοιες, αντιπαραθέσεις και προβλήματα στη γνωστική 

περιοχή της Μαρξιστικής πολιτικής Οικονομίας. Ειδικότερα, το μάθημα παρέχει γνώσεις για τις βασικές 

έννοιες και τα εργαλεία ανάλυσης της Μαρξιστικής Θεωρίας: φιλοσοφικές βάσεις,  μεθοδολογία, κοινωνία, 

το άτομο και τις προτιμήσεις, εργασιακή θεωρία της αξίας, θεωρία του χρήματος, προσδιορισμός των τιμών, 

θεωρία κεφαλαίου, πηγή κέρδους, η διανομή της υπεραξίας, συσσώρευση του κεφαλαίου, καπιταλιστικός 

ανταγωνισμός, σχηματισμός του γενικού ποσοστού κέρδους και των τιμών παραγωγής, αναπαραγωγή του 

κεφαλαίου (απλή και διευρυμένη) και οι συναφείς συνθήκες ισορροπίας του καπιταλιστικού συστήματος, 
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τεχνολογική μεταβολή και τα αποτελέσματά της ως προς την παραγωγικότητα και την ανεργία, θεωρίες για 

την πτωτική τάση του ποσοστού κέρδους. 

- Επεξηγούνται κριτικά τα οικονομικά θέματα, τα προβλήματα και οι αντιπαραθέσεις υπό την οπτική των 

Μαρξιστικών μεθόδων, εννοιών και αναλυτικών συνεισφορών.  Οι  φοιτητές αποκτούν γνώση μιας 

εναλλακτικής κριτικής οικονομικής προσέγγισης των σύγχρονων οικονομικών φαινομένων. Η Μαρξιστική 

Οικονομική παρέχει στους εκπαιδευόμενους τις έννοιες και τα εργαλεία για να κατανοήσουν όχι μόνο πως οι 

περιορισμένοι πόροι μιας οικονομίας κατανέμονται μεταξύ ανταγωνιστών χρήσεων ή αναγκών, αλλά και πως 

κατανέμονται μεταξύ ανταγωνιζόμενων τάξεων και ατόμων. Αναλύει τη σημασία της οικονομικής και 

πολιτικής  οργάνωση της κοινωνίας στη λήψη αποφάσεων για την παραγωγή και την διανομή του προϊόντος 

και του εισοδήματος, αλλά και στη διαμόρφωση θεσμών και πολιτικών για την επίτευξη της κοινωνικής 

δικαιοσύνης και της ευημερίας.  

- Εφαρμόζονται αναπτυγμένες αναλυτικές και κριτικές δεξιότητες μέσω των εννοιών, των παραδειγμάτων και 

των εφαρμοσμένων μελετών που παρουσιάζονται στη διάλεξη και μέσω της ατομικής έρευνας των φοιτητών. 

- Αναπτύσσονται η ικανότητα επικοινωνίας, κριτικής σκέψης και σύνθεσης των φοιτητών ώστε να μπορούν 

να διαμορφώσουν καινοτόμους λύσεις σε νέα και παλιά προβλήματα των σύγχρονων κοινωνιών που έχουν 

την προοπτική να τύχουν  της στήριξης της κοινωνικής πλειοψηφίας. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Το μάθημα σκοπό έχει να εισάγει τους φοιτητές στην Mαρξιστική Πολιτική Οικονομία, η οποία αποτελεί μια 

εναλλακτική κριτική οικονομική προσέγγιση των σύγχρονων οικονομικών φαινομένων. Η Μαρξιστική 

Οικονομική δεν εξετάζει μόνο πως οι περιορισμένοι πόροι κατανέμονται μεταξύ ανταγωνιστικών χρήσεων ή 

αναγκών, αλλά και πως κατανέμονται μεταξύ ανταγωνιζόμενων τάξεων και ατόμων. Στο μάθημα αυτό θα 

εξετασθούν οι βασικές έννοιες της Μαρξιστικής θεωρίας όπως αναπτύχθηκαν από τον ίδιο τον Marx αλλά και 

από άλλους κλασσικούς και σύγχρονους μαρξιστές. Κατ’ αρχήν, θα εξετασθούν οι φιλοσοφικές βάσεις της 

Μαρξιστικής οικονομικής θεωρίας καθώς και η μεθοδολογία της. Το άτομο, οι προτιμήσεις του και η 

κατανομή των πόρων μεταξύ των ατόμων ερμηνεύονται στα πλαίσια του ιστορικού υλισμού. Στη συνέχεια, 

θα αναπτυχθεί η εργασιακή θεωρία της αξίας, η θεωρία του χρήματος και ο προσδιορισμός των τιμών. 

Ακολουθεί η θεωρία του κεφαλαίου και της υπεραξίας που στόχο έχει να ερμηνεύσει το κέρδος και τη 

συσσώρευση του κεφαλαίου στον καπιταλισμό. Θα αναλυθεί επίσης ο σχηματισμός του γενικού ποσοστού 

κέρδους και των τιμών παραγωγής στη βάση του καπιταλιστικού ανταγωνισμού. Θα εξετασθούν η 

αναπαραγωγή του κεφαλαίου (απλή και διευρυμένη) και οι συναφείς συνθήκες ισορροπίας του 

καπιταλιστικού συστήματος. Θα αναλυθεί η διανομή της υπεραξίας και ο ρόλος της για τη διασφάλιση όρων 

για την ιδιοποίηση της υπεραξίας. Θα ερμηνευθεί η τεχνολογική μεταβολή και τα αποτελέσματά της ως προς 

την παραγωγικότητα και την ανεργία. Τέλος, θα εξετασθούν οι μαρξιστικές θεωρίες για τη συσσώρευση και 

την πτωτική τάση του ποσοστού κέρδους, με αναφορές στην δημιουργία προϋποθέσεων για την εκδήλωση 

οικονομικών κρίσεων. Η θεωρητική ανάλυση συμπληρώνεται με επιλεγμένες εφαρμογές. Η εξέταση όλων 

των παραπάνω θεμάτων θα γίνει με αντιδιαστολή της Μαρξιστικής ανάλυσης με τη Νεοκλασική ανάλυση και 

επίσης θα γίνει αναφορά σε κοινά στοιχεία της Μαρξιστικής Οικονομικής με άλλες κριτικές προσεγγίσεις. 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΡΟΣ ΜΕΛΕΤΗ 

 Πολιτική οικονομία του καπιταλισμού, Βλάχου Ανδριάνα (Επιμ.)  

 Εναλλακτικό σύγγραμμα: Η θεωρία της καπιταλιστικής ανάπτυξης, Sweezy Paul M., Θεοχαράκης Ν. 

 Μαρξιστική Οικονομική Ι , Πανεπιστημιακές Σημειώσεις, Α. Βλάχου 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ: Διαλέξεις 

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΟΣΗΣ /ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ: Γραπτές εξετάσεις 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: Ελληνική 

 

ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: 4140 

ΤΥΠΟΣ MΑΘΗΜΑΤΟΣ: Υποχρεωτικό Α ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: “Διεθνής Οικονομική και Χρηματοδοτική” 

ΕΠΙΠΕΔΟ MΑΘΗΜΑΤΟΣ: Προπτυχιακό 
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ΕΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4Ο 

ΕΞΑΜΗΝΟ : 8Ο 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΝΕΜΟΜΕΝΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝAΔΩΝ:  6 πιστωτικές  μονάδες 

ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Παναγιώτης Χατζηπαναγιώτου, Καθηγητής 

ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Παρουσίαση των σύγχρονων θεωρητικών και αναλυτικών προσεγγίσεων: στο απόλυτο και σχετικό 

πλεονέκτημα στο διεθνές εμπόριο, εμπόριο και διανομή εισοδήματος, στη σχέση παραγωγικών πόρων και 

διεθνούς εμπορίου, στις νέες θεωρίες διεθνούς εμπορίου (new trade theories) -- ατελής ανταγωνισμός και 

οικονομίες κλίμακας στο διεθνές εμπόριο--, στα μέσα άσκησης οικονομικής πολιτικής διεθνούς εμπορίου 

(δασμοί, quotas, VERs, επιδοτήσεις εξαγωγών, dumping), στη διεθνή κινητικότητα των παραγωγικών 

συντελεστών, στην θεωρία των διεθνών προτιμησιακών εμπορικών ενώσεων. 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ : ΚΑΝΕΝΑ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. Παραγωγικότητα της Εργασίας, Απόλυτο-Συγκριτικό Πλεονέκτημα: Το Ricardian Υπόδειγμα Διεθνούς 

Εμπορίου 

2. Παραγωγικοί Πόροι και Διεθνές Εμπόριο: Το Υπόδειγμα Heckscher-Ohlin-Samuelson και βασικές 

παραλλαγές 

3. Οικονομίες Κλίμακας, Ατελής Ανταγωνισμός και Διεθνές Εμπόριο, Offshoring και Outsourcing της 

Διεθνούς Οικονομικής Δραστηριότητας, Dumping και Αμοιβαίο-Dumping 

4. Εργαλεία Οικονομικής Πολιτικής στο Διεθνές Εμπόριο υπό συνθήκες Τέλειου και Ατελούς 

Ανταγωνισμού 

5. Διεθνής Κινητικότητα Παραγωγικών Συντελεστών, Κεφάλαιο και Εργασία. 

6. Διεθνείς Εμπορικές Συμφωνίες 

ΣΥΣΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΡΟΣ ΜΕΛΕΤΗ 

 R. Feenstra and A. Taylor, International Economics, 3η edition, Worth, 2014. Μετάφραση: Εκδόσεις 

ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ: ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ 

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ/ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ: Γραπτές εξετάσεις (100%), ή γραπτές εξετάσεις (70%) 

και Ασκήσεις (30%) 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: Ελληνική. 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: 4138 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Προπτυχιακό 

ΕΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ : 4ο  

ΕΞΑΜΗΝΟ: 8ο  

ΑΡΙΘΜΌΣ ΑΠΟΝΕΜΟΜΕΝΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: 6 πιστωτικές μονάδες 

ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Σπύρος Σκούρας, Αναπληρωτής Καθηγητής 

ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Eξοικείωση με τις κυριότερες διεθνείς χρηματαγορές, και της ιστορικής τους συμπεριφοράς. 

Εφαρμογή των βασικών μεθοδολογικών εργαλείων της σύγχρονης χρηματοοικονομικής για την κατανόηση 

των αγορών και την λήψη επενδυτικών αποφάσεων. 

Ανάπτυξη της ικανότητας αξιοποίησης  θεωρητικών εννοιών από άλλα μαθήματα, όπως οικονομετρίας και 

μακροοικονομικών για την κατανόηση των διεθνών αγορών. 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ : Είναι χρήσιμη αλλά όχι προαπαιτούμενη η επιτυχής εξέταση στα μαθήματα των 

προηγούμενων εξαμήνων, ιδιαίτερα των χρηματοοικονομικών 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 1. Επισκόπηση διεθνών χρηματαγορών 

1.1 H σημασία της διεθνούς προσέγγισης  

1.2 Στατιστική συμπεριφορά αγορών 
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1.3 Αλγεβρικές ισοτιμίες μεταξύ διεθνών χρηματαγορών 

1.4 Εναλλακτικές αγορές 

2. Επίλεκτα θέματα  

2.1 Στοιχεία μικροδομής διεθνών χρηματαγορών 

2.2  Το παγκόσμιο πριμ κινδύνου για μετοχές  

2.3 Επενδύσεις σε διεθνείς χρηματαγορές 

2.4 Ποσοτικές και αλγοριθμικές στρατηγικές επένδυσης στις διεθνείς αγορές 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΡΟΣ ΜΕΛΕΤΗ Σημειώσεις διδάσκοντα διαθέσιμες στο eclass 

 Παγκόσμιες Χρηματοπιστωτικές Αγορές, Giddy Ian 

 Διεθνής Μακροοικονομική και Χρηματοοικονομική, Ι. Λεβεντάκης 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ: Διαλέξεις και σημειώσεις 

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ/ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ: Γραπτές εξετάσεις (100%) 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: Ελληνική. 

 

ΔΙΚΑΙΟ  ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΩΝ ΕΕ  

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ : 4121 

ΕΙΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:  Υποχρεωτικό Β΄ Κατεύθυνσης (Διεθνής και Ευρωπαϊκή Πολιτική Οικονομία)  

ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:  Προπτυχιακό  

ΕΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ : 4ο  

ΕΞΑΜΗΝΟ: 8ο  

ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΝΕΜΟΜΕΝΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: 6  πιστωτικές μονάδες  

ΔΙΔΑΣΚΩΝ:  Γεώργιος  Καρύδης, Αναπληρωτής καθηγητής  

ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  

Το μάθημα στοχεύει στην εισαγωγή του φοιτητή στις νομικές πτυχές της  ευρωπαϊκής οικονομικής 

ολοκλήρωσης. Οι θεμελιώδεις πυλώνες της εσωτερικής αγοράς αποτελούν αντικείμενο ανάλυσης , κυρίως 

υπό το φως της νομολογίας του Δικαστηρίου και των πράξεων του παράγωγου δικαίου της Ένωσης. Η 

ελευθερία κυκλοφορίας των εμπορευμάτων, των υπηρεσιών και των κεφαλαίων καλύπτει ένα σημαντικό 

κομμάτι των διαλέξεων. Η έννομη τάξη του ελεύθερου ανταγωνισμού αποτελεί  τον βασικό κορμό του 

μαθήματος. Στο πλαίσιο αυτό επιδιώκεται η παρουσίαση των βασικών εισαγωγικών εννοιών των 

παραβατικών συμπεριφορών και η  ανάλυση των μηχανισμών ελέγχου των αντι-ανταγωνιστικών πρακτικών 

Τα καρτέλ , οι συμπράξεις, η κατάχρηση της δεσπόζουσας θέσης, ο έλεγχος των συγχωνεύσεων και των 

κρατικών παρεμβατικών πολιτικών αποτελούν αντικείμενο ιδιαίτερης ανάλυσης. Με τον τρόπο αυτό 

διασφαλίζεται η αναγκαία διασύνδεση μεταξύ των βασικών αρχών της πολιτικής του ανταγωνισμού και των 

θεσμικών εργαλείων της εφαρμογής τους και έτσι οι φοιτητές αποκτούν ολοκληρωμένη κατάρτιση που μπορεί 

να αποβεί και εξαιρετικά χρηστική για την αγορά εργασίας.  

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ:  Κανέα 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1)Κατάργηση φορολογικών διακρίσεων και φορολογικών επιβαρύνσεων ισοδυνάμου αποτελέσματος προς 

δασμούς (άρθρα 28, 29, 30  και 110 επ.  της ΣΛΕΕ)  

2) Έννοια και μορφές των μέτρων ισοδυνάμου αποτελέσματος προς ποσοτικούς περιορισμούς (άρθρο 34 της 

ΣΛΕΕ) 

 3) Ελεύθερη εγκατάσταση και παροχή υπηρεσιών ( Πεδίο εφαρμογής των σχετικών διατάξεων-μηχανισμοί  

υλοποίησης των σχετικών ρυθμίσεων) 

 4)  Ελεύθερη κυκλοφορία κεφαλαίων. 

 5) Αντικείμενο προστασίας και πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του ανταγωνισμού   

 6) Έλεγχος περιοριστικών του ανταγωνισμού πρακτικών (Συμφωνίες-Αποφάσεις Ενώσεων Επιχειρήσεων-

Εναρμονισμένες Πρακτικές)-  

 7) Νομική μεταχείριση οριζόντιων και κάθετων συμπράξεων-(Συμβάσεις Διανομής, franchising και 

συμφωνίες μεταφοράς τεχνολογίας) 

 8) Απαλλαγή Συμπράξεων- Διαδικασία Ελέγχου των συμπράξεων 
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 9) Κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης – Ειδικές μορφές καταχρηστικής συμπεριφοράς    

10) Προληπτικός έλεγχος των συγκεντρώσεων  των επιχειρήσεων (Mergers Control)    

11) Έννοια και έλεγχος των κρατικών ενισχύσεων- Κανονιστικό πλαίσιο απαλλαγής κατηγοριών ενισχύσεων.   

12) Νομικό Πλαίσιο ρύθμισης των αγορών  

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΡΟΣ ΜΕΛΕΤΗ 

 Van Bael & Bellis, Competition Law of the European Community , Kluwer 2009 

 Ch.Gavalda , G. Parleani , Droit des affaires de l’ Union Européenne, Litec, 5ème Edition, 2005. 

 Γ. Καρύδης, Ευρωπαϊκό Δίκαιο Συναλλαγών, Νομική Βιβλιοθήκη 2012, 

 Α. Πλιάκος , Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Νομική Βιβλιοθήκη 2011 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ:  Διαλέξεις 

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ/ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ:  Πρόοδος και τελική γραπτή εξέταση  

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: Ελληνική 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: 4144 

ΤΥΠΟΣ MΑΘΗΜΑΤΟΣ: Υποχρεωτικό B’ Κατεύθυνσης 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Προπτυχιακό 

ΕΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4ο  

ΕΞΑΜΗΝΟ : 8Ο
  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΝΕΜΟΜΕΝΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝAΔΩΝ: 6 πιστωτικές  μονάδες 

ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Γεώργιος  Παγουλάτος, Καθηγητής 

ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Το μάθημα εξετάζει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που σχετίζονται με την οικονομική ενοποίηση και τη 

διακυβέρνηση στην ΕΕ. Ειδικότερη έμφαση αποδίδεται στην κρίση της Ευρωζώνης, και τα διλήμματα 

πολιτικής που δημιούργησε στην ΕΕ και στα κράτη-μέλη. Ένας ισχυρός προσανατολισμός δημόσιας πολιτικής 

συνδυάζεται με μια οπτική πολιτικής οικονομίας. Οι φοιτητές θα είναι σε θέση να κατανοήσουν την ΕΕ και 

την Ευρωζώνη με έναν πιο «ολιστικό» τρόπο, να αντιληφθούν την πολυπλοκότητα και τη δυναμική 

αλληλεξάρτηση μεταξύ οικονομίας και πολιτικής, και πολιτικών και θεσμών, στο διακρατικό και στο 

Ευρωπαϊκό επίπεδο.  

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ: Κανένα, αλλά συνιστάται να έχει προηγηθεί το μάθημα Πολιτικής της Ευρωπαϊκής 

Ενοποίησης.  

 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

- What has the EU learned from the global financial crisis?  

- The nature of the Eurozone crisis 

- How has the Eurozone fared in dealing with the crisis?  

- How can we evaluate national adjustment programs?  

- EMU and Fiscal Union  

- EMU and Banking Union  

- The Legacy of Austerity 

- EMU and Social Dimension 

- National positions and grand bargains 

- Winners and Losers 

- Are intra-country divisions becoming more important than inter-country divisions? 

- Who are the losers from integration? Are they different from those from globalization? 

- Europe and the Rise of Populism and Illiberalism 

- Should the EU become more politicized, or not? 

- Is the crisis awakening European nationalisms? Are they presenting Europe with a threat of  

             disintegration?  

- The path towards a Genuine Economic and Monetary Union 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΡΟΣ ΜΕΛΕΤΗ 
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 L. Tsoukalis, In Defense of Europe: Can the European Project be saved?, Oxford University Press, 

2016. 

 EU 5 PRESIDENTS Report (J.C. JUNCKER, D. TUSK, J. DIJSSELBLOEM, M. DRAGHI, M. 

SCHULZ) Completing Europe’s Economic and Monetary Union, European Commission, 2015.  

 BALDWIN R. and F. GIAVAZZI (eds) The Eurozone Crisis: A Consensus View of the Causes and a 

Few Possible Remedies, A VoxEU.org eBook, CEPR Press, 2015 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ: Διαλέξεις. 

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ/ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ:  Γραπτές εξετάσεις (100%). Λαμβάνεται επιπλέον 

υπόψη η ενεργός συμμετοχή των φοιτητών στις διαλέξεις. 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:  Ελληνική, αλλά όλες οι σημειώσεις, κείμενα στο e-class και το power point του 

μαθήματος είναι στα αγγλικά.  

 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚH ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: 4146 

ΤΥΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:  ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΈΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4Ο  

ΕΞΑΜΗΝΟ: 8Ο  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΝΕΜΟΜΕΝΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: 6 ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ  

ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Αντώνιος Ντέμος, Καθηγητής 

ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: 

Σκοπός του μαθήματος είναι να εισαγάγει τους φοιτητές σε οικονομετρικά υποδείγματα τα οποία έχουν 

εφαρμογή στα χρηματοοικονομικά και γενικά στα οικονομικά. Η ύλη εμπεριέχει στοχαστικές διαδικασίες 

όπως ARMA, GARCH, EGARCH, and heteroskedastic in Mean. Επίσης εξετάζεται στοχαστική και 

ντετερμινιστική στασιμότητα καθώς και συνολοκλήρωση. Μέρος του μαθήματος είναι η ενασχόληση των 

φοιτητών με πραγματικά στοιχεία. Όλες οι οικονομετρικές ασκήσεις πραγματοποιούνται στο εργαστήριο του 

τμήματος. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές  

- θα έχουν κατανοήσει πλήρως τις στατιστικές ιδιότητες των χρηματοοικονομικών αποδόσεων 

- θα μπορούν να διατυπώνουν και αναλύουν τις ιδιότητες των ARIMA υποδειγμάτων καθώς και να 

εκτιμούν, αναλύουν και αξιολογούν αυτά τα υποδείγματα βάση της προβλεπτικής τους ικανότητας, 

- θα έχουν κατανοήσει την αρχή της Μέγιστης Πιθανοφάνειας και θα την χρησιμοποιούν για εκτίμηση 

και έλεγχο υποθέσεως, 

- θα έχουν κατανοήσει ARCH και GARCH υποδείγματα και θα μπορούν να τα εφαρμόζουν σε 

χρηματοοικονομικά στοιχεία που εμφανίζουν συγκέντρωση μεταβλητότητας και δυναμική 

ασυμμετρία,    

- και θα εφαρμόζουν τις τεχνικές της συνολοκλήρωσης για την υποδειγματοποίηση μακροχρόνιων και 

βραχυχρόνιων σχέσεων μεταξύ οικονομικών στοιχείων, 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ : Κανένα 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

Περιοχές που καλύπτονται: 

1. Χαρακτηριστικά χρηματοοικονομικών σειρών: ανεξαρτησία, στασιμότητα και κανονικότητα. 

2. Εισαγωγή στην ανάλυση των στάσιμων αυτοπαλίδρομων υποδειγμάτων. 

3. Εισαγωγή στην ανάλυση των μη-στάσιμες χρονολογικών σειρών. Συνολοκλήρωση. 

4. Εισαγωγή στα αυτοπαλίδρομα υπό  συνθήκη ετεροσκεδαστικά υποδείγματα. 

5. Αποτελεσματικότητα, τυχαίος περίπατος προβλεψιμότητα, και μεταβλητότητα χρηματοοικονομικών 

σειρών. 

6. Έλεγχος αποτελεσματικότητας αγορών και χρονολογικά μεταβαλλόμενο ασφάλιστρο κινδύνου: μετοχές, 

ομόλογα, συναλλαγματικές ισοτιμίες. 

7. Έλεγχοι υποδειγμάτων αποτίμησης  μετοχών και ομολόγων. 

http://ec.europa.eu/priorities/economic-monetary-union/docs/5-presidents-report_en.pdf
http://www.voxeu.org/content/eurozone-crisis-consensus-view-causes-and-few-possible-solutions
http://www.voxeu.org/content/eurozone-crisis-consensus-view-causes-and-few-possible-solutions
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ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΡΟΣ ΜΕΛΕΤΗ 

 Brooks C., 2002, Introductory Econometrics for Finance, Cambridge University Press. 

 Campbell J., A. Lo and G. MacKinlay, 1997, The Econometrics of Financial Markets, Princeton Univ. 

Press 

 Gourieroux C., 1997, ARCH Models and Financial Applications, Springer 

  Enders W., 1995, Applied Econometrc Time Series, Wiley. 

 Hamilton J. D.,  1994, Time Series Analysis, Princeton University Press. 

 Mills T. and R Markellos 2008, The Econometric Modelling of Financial Time Series, Cambridge 

Univ. Press 

 Xekalaki E. and  S. Degiannakis 2010, ARCH Models for Financial Applications, J. Wiley and Sons 

 Notes www.aueb.gr/users/demos/time_series.pdf (in English) 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ: Για κάθε 3 ώρες Διαλέξεων 1 ώρα Εργαστήριο. 

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ/ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ: Τελικές Γραπτές Εξετάσεις 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: Ελληνικά-Αγγλική Ορολογία 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε.  

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: 4150 

ΤΥΠΟΣ MΑΘΗΜΑΤΟΣ:  Επιλογής 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:  Προπτυχιακό 

ΕΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4Ο
  

ΕΞΑΜΗΝΟ:  8Ο
  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΝΕΜΟΜΕΝΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝAΔΩΝ: 6 πιστωτικές  μονάδες 

ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Συμβασιούχος Διδάσκων 

ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση: 

- να εξηγήσουν και να αναλύσουν τις χωρικές διαστάσεις της οικονομικής δραστηριότητας. 

- να κατανοήσουν και να περιγράψουν τους παράγοντες διαμόρφωσης της περιφερειακής ανάπτυξης 

και πολιτικής, ιδιαίτερα στην ΕΕ. 

- να συγκρίνουν τις περιφέρειες και να αναλύσουν την ιστορική εξέλιξη της ανάπτυξης και των μεταξύ 

τους ανισοτήτων. 

- να διατυπώσουν προτάσεις πολιτικής για το περιφερειακό πρόβλημα της ΕΕ. 

- να αξιολογήσουν τους ρόλους και τις αλληλεξαρτήσεις των τοπικών, περιφερειακών, εθνικών και 

υπερεθνικών δρώντων και θεσμών στην περιφερειακή ανάπτυξη και πολιτική. 

- να αναζητήσουν, να συγκρίνουν και να ερμηνεύσουν περιφερειακούς, εθνικούς και διεθνείς 

οικονομικούς, κοινωνικούς και πολιτικούς δείκτες από επίσημες στατιστικές πηγές, όπως η 

EUROSTAT, προκειμένου να αξιολογήσουν τις περιφερειακές ανισότητες και τις σχετικές πολιτικές 

που προτείνονται και εφαρμόζονται για την άμβλυνσή τους. 

- να συλλέξουν, να επεξεργαστούν και να αξιολογήσουν τα στατιστικά δεδομένα χρησιμοποιώντας 

μαθηματικά, στατιστικά και οικονομετρικά εργαλεία ανάλυσης. 

- να κρίνουν και να εκτιμήσουν την επίδραση διαφόρων μορφών κεφαλαίου (υλικό, φυσικό, οικονομικό, 

ανθρώπινο, κοινωνικό και πολιτιστικό κεφάλαιο), καθώς και τις επιπτώσεις παραγόντων όπως η 

καινοτομία, η δημιουργικότητα και η τεχνολογία στην ανάπτυξη των περιφερειών και τη μείωση των 

περιφερειακών ανισοτήτων. 

- να συνδυάζουν και να εφαρμόζουν έννοιες και μεθόδους από διάφορους ερευνητικούς τομείς και 

επιστημονικούς κλάδους. 

- να προετοιμάσουν μια εργασία στην οποία θα συλλέξουν, θα συγκρίνουν και θα επεξεργαστούν 

περιφερειακούς δείκτες της ΕΕ, προκειμένου να αξιολογήσουν τη φύση και έκταση των 

περιφερειακών ανισοτήτων στην ΕΕ, και να διατυπώσουν προτάσεις πολιτικής για την άμβλυνσή τους. 

http://www.aueb.gr/users/demos/time_series.pdf
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- να συνδυάσουν ικανότητες αυτονομίας, υπευθυνότητας, δημιουργικότητας, ομαδικού πνεύματος και 

ενεργούς συμμετοχής σε διαδικασίες τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης και αποφάσεις πολιτικής, 

όχι μόνο ως επαγγελματίες ή ερευνητές, αλλά και ως πολίτες και δικαιούχοι προγραμμάτων της ΕΕ. 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ :  ΚΑΝΕΝΑ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Στο μάθημα αυτό θα ασχοληθούμε με το πρόβλημα των περιφερειακών ανισοτήτων στο εσωτερικό της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), καθώς και με τις πολιτικές τις οποίες εφαρμόζει η ΕΕ σε συνεργασία με τα κράτη-

μέλη και τις τοπικές αρχές και κοινωνίες για την αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού. Οι περιφερειακές 

ανισότητες στα πλαίσια της Ένωσης χαρακτηρίζονται από έντονες αποκλίσεις στα επίπεδα εισοδήματος και 

ανεργίας μεταξύ περιφερειών. Έχουν δυσμενείς οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές επιπτώσεις οι οποίες 

δυσχεραίνουν τη διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, όχι μόνο διότι επιβραδύνουν την προσαρμογή 

των λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών, αλλά επίσης κλονίζουν την κοινωνική συναίνεση και αλληλεγγύη μεταξύ 

κρατών-μελών. Το μάθημα χωρίζεται σε δύο κύκλους και τέσσερις ενότητες. 

ΚΥΚΛΟΣ 1: Πεδίο ανάλυσης και θεωρίες περιφερειακής ανάπτυξης και πολιτικής (1η – 5η εβδομάδα) 

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Διαστάσεις της περιφερειακής ανάπτυξης και διαρθρωτικής πολιτικής στην ΕΕ (1η – 2η 

εβδομάδα) 

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Θεωρίες περιφερειακών ανισοτήτων (3η – 5η εβδομάδα) 

ΚΥΚΛΟΣ 2: Περιφερειακές ανισότητες και περιφερειακή πολιτική στην ΕΕ (7η – 13η εβδομάδα) 

ΕΝΟΤΗΤΑ 3: Περιφερειακές ανισότητες στην ΕΕ (7η – 8η εβδομάδα) 

ΕΝΟΤΗΤΑ 4: Περιφερειακή πολιτική της ΕΕ (9η – 13η εβδομάδα) 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΡΟΣ ΜΕΛΕΤΗ 

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, Σ. ΠΟΛΥΖΟΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΙΤΙΚΗ. 

 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ: ΜΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ Ή ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ, Β΄ ΕΚΔΟΣΗ, Ι. 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ HISTORICAL QUEST. 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ: Διαλέξεις στην τάξη, Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας, 

Διαδραστική διδασκαλία, Συγγραφή εργασίας 

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ/ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ: Διαμορφωτική αξιολόγηση, Συμπερασματική 

αξιολόγηση, Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου, Πρόοδος (ενδιάμεση Εξέταση), Γραπτή Εργασία 

(Project) 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:  Ελληνική. 

 

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ 

Γ: Γενικές Πληροφορίες για τους Φοιτητές 

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δίνει έμφαση όχι μόνο στην παροχή εκπαίδευσης υψηλής ποιότητας, 

αλλά και στην παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου. Με την έκδοση του ΠΔ 387/83 και του Νόμου 1404/83, 

ορίζεται η λειτουργία, οργάνωση, διοίκηση Φοιτητικών Λεσχών στα ΑΕΙ με σκοπό τη βελτίωση των βιοτικών 

συνθηκών των φοιτητών του Ιδρύματος, την ψυχαγωγία και την προαγωγή της κοινωνικής και πνευματικής 

τους μόρφωσης με διαδικασίες και πρωτοβουλίες συμμετοχής κοινωνικοποίησης. 

Η εκπλήρωση του σκοπού αυτού επιδιώκεται με εξασφάλιση της απαραίτητης υλικοτεχνικής υποδομής για 

στέγαση, σίτιση, άθληση των φοιτητών, με τη λειτουργία εστιατορίου, κυλικείου, αναγνωστηρίου, 

βιβλιοθήκης, την οργάνωση διαλέξεων, συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων και εκδρομών στο εσωτερικό 

και εξωτερικό, με την ανάπτυξη διεθνών φοιτητικών σχέσεων, τη διδασκαλία ξένων γλωσσών και 

πληροφορικής και της Νεοελληνικής ως ξένης γλώσσας για τους αλλοδαπούς και ομογενείς φοιτητές και με 

την παροχή κάθε άλλου μέσου και τρόπου.  

 

Γ1. Κόστος Διαβίωσης 
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To κόστος διαβίωσης υπολογίζεται με τις τρέχουσες τιμές της στέγασης και της σίτισης. Το κόστος αυτό 

μειώνεται εάν οι φοιτητές πληρούν τις προϋποθέσεις για δωρεάν στέγαση και σίτιση.   

Γ2. Στέγαση 

Η Φοιτητική Λέσχη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών μεριμνά για την παροχή δωρεάν στέγασης 

στους φοιτητές του, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, οι οποίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της 

Φοιτητικής Λέσχης https://www.aueb.gr/el/content/ φοιτητική-λέσχη.  Ταυτόχρονα, στη Φοιτητική Λέσχη 

του Πανεπιστημίου λειτουργεί και Γραφείο Εύρεσης Στέγης, το οποίο συλλέγει αγγελίες για ενοικίαση 

διαμερισμάτων.  

Γ3. Σίτιση 

Στο κεντρικό κτήριο του Πανεπιστημίου λειτουργεί εστιατόριο, όπου μπορούν να σιτίζονται όλα τα μέλη της 

πανεπιστημιακής κοινότητας, είτε δωρεάν είτε επί πληρωμή. Δωρεάν σίτιση δικαιούνται όσοι διαθέτουν τις 

απαραίτητες προϋποθέσεις, για τις οποίες μπορούν να ενημερώνονται από το γραφείο Φοιτητικής Λέσχης. 

 

Γ4. Ιατρικές Υπηρεσίες, Ασφάλιση/Υγειονομική Περίθαλψη 

Οι προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί φοιτητές, καθώς και οι υποψήφιοι διδάκτορες του Πανεπιστημίου, οι οποίοι 

δεν έχουν άλλη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη, δικαιούνται πλήρη ιατροφαρμακευτική 

και νοσοκομειακή περίθαλψη στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (Ε.Σ.Υ.) με κάλυψη των σχετικών δαπανών από 

τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.). Το ιατρείο στεγάζεται στο κεντρικό κτήριο 

και λειτουργεί ορισμένες εργάσιμες ημέρες. Επίσης, στο Πανεπιστήμιο λειτουργεί και η υπηρεσία Συμβούλου 

Ψυχικής Υγείας, όπου απασχολείται ιατρός ειδικευμένη στη ψυχοδυναμική αντιμετώπιση των θεμάτων 

ψυχικής υγείας.  

Γ5. Υπηρεσίες για Φοιτητές  με Ειδικές Ανάγκες 

Το Ίδρυμα μεριμνά για την διευκόλυνση των φοιτητών/τριών με ειδικές ανάγκες, μέσω του σχεδιασμού, της 

υλοποίησης και της εφαρμογής προσαρμογών στο περιβάλλον, για την πρόσβαση στις πανεπιστημιακές 

κτηριακές εγκαταστάσεις. Ειδικότερα, στο κεντρικό κτίριο υπάρχουν ειδικά διαμορφωμένα ανυψωτικά 

μηχανήματα, ράμπες καθώς και ανελκυστήρες. Επίσης υπάρχουν ειδικοί κανονισμοί διεξαγωγής εξετάσεων 

για φοιτητές με ειδικές ανάγκες. 

Επιπλέον, μέσω της Βιβλιοθήκης παρέχετε στους φοιτητές οι οποίοι αντιμετωπίζουν προβλήματα όρασης, η 

δυνατότητα ηλεκτρονικής πρόσβασης στην προτεινόμενη ελληνική βιβλιογραφία των μαθημάτων που 

διδάσκονται στο Πανεπιστήμιο. Στα πλαίσια αυτά έχει αναπτυχθεί από το Σύνδεσμο Ελληνικών 

Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (Σ.Ε.Α.Β.) πολυτροπική ηλεκτρονική βιβλιοθήκη με την ονομασία AMELib. Για 

την είσοδο στην υπηρεσία αυτή απαιτείται αυθεντικοποίηση χρήστη καθώς και η χρήση κωδικού και 

συνθηματικού. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης 

www.aueb.gr/library .  

Γ6. Οικονομική Ενίσχυση Φοιτητών 

Οι προπτυχιακοί φοιτητές των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών 

Ακαδημιών, Έλληνες υπήκοοι ή υπήκοοι άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δικαιούνται  ετήσιο 

στεγαστικό επίδομα  σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην ΚΥΑ 

140832/Ζ1/25-8-2017 (ΦΕΚ 2993 Β/31-8-2017). 

Επίσης, το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) χορηγεί κάθε χρόνο υποτροφίες επίδοσης και υποτροφίες 

και δάνεια ενίσχυσης, σε φοιτητές που διακρίθηκαν στις εξετάσεις: α) εξαμηνιαίων μαθημάτων και β) 

https://www.aueb.gr/el/content/%20φοιτητική-λέσχη
http://amelib.seab.gr/
http://www.aueb.gr/library
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εισαγωγής στα ΑΕΙ. Οι Γραμματείες των αντίστοιχων Τμημάτων γνωστοποιούν με ανακοίνωση τους τα 

ονόματα των υποψηφίων υποτρόφων και ορίζουν τις προθεσμίες στις οποίες πρέπει να προσκομίσουν τα 

δικαιολογητικά τους.  

Επιπλέον, στο Πανεπιστήμιο  λειτουργεί το «Ίδρυμα Γεωργίου Χαλκιοπούλου», το οποίο χορηγεί υποτροφίες 

ανάλογα με την επίδοση σπουδών και την οικονομική κατάσταση των υποψηφίων. Τον Οκτώβριο κάθε 

ακαδημαϊκού έτους το Ίδρυμα (Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, ισόγειο κεντρικού κτηρίου) ανακοινώνει το ύψος 

της υποτροφίας, καθώς και τον τρόπο και τον χρόνο υποβολής των αιτήσεων των ενδιαφερομένων.   

Τέλος, άλλα βραβεία χορηγούνται περιστασιακώς από διάφορα Ιδρύματα, Οργανισμούς και Επιχειρήσεις. 

Πληροφορίες, παρέχονται από τη Δ/νση Εκπαίδευσης Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας (ισόγειο κεντρικού 

κτηρίου) και από τις Γραμματείες των Τμημάτων κατά περίπτωση καθώς και στην κεντρική ιστοσελίδα του 

ΟΠΑ.  

Γ7. Γραφείο Φοιτητικών Υποθέσεων - Σύμβουλοι Σπουδών 

Σε κάθε Τμήμα ορίζεται Καθηγητής-Σύμβουλος, διορισμένος από τη Συνέλευση του Τμήματος, με 

αρμοδιότητα να κατευθύνει και να συμβουλεύει τους φοιτητές σχετικά με τις σπουδές τους. Οι Καθηγητές – 

Σύμβουλοι (μέλη ΔΕΠ και ΕΔΙΠ ) δέχονται τους φοιτητές για απορίες και συμβουλές αναφορικά με την 

εκπαιδευτική διαδικασία σε μέρες και ώρες που ανακοινώνονται  έξω το γραφείο του Καθηγητή-Σύμβουλου.   

Γ8. Σπουδαστήρια - Αναγνωστήρια – Βιβλιοθήκες  

Η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης (ΒΚΠ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ιδρύθηκε το 1920 

και λειτουργεί στον πρώτο και δεύτερο όροφο του κεντρικού κτηρίου του Πανεπιστημίου. Συμμετέχει στο 

Σύνδεσμο Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (Heal-LINK), στο δίκτυο Europe Direct των Κέντρων 

Ευρωπαϊκής Τεκμηρίωσης και στο Δίκτυο Συνεργασίας Οικονομικών Βιβλιοθηκών (ΔΙ.Ο.ΒΙ.) Στη 

Βιβλιοθήκη λειτουργούν επίσης τρία (3) Κέντρα Τεκμηρίωσης: 

 Το Κέντρο Ευρωπαϊκής Τεκμηρίωσης (ΚΕΤ) από το 1992, 

 Το Κέντρο Τεκμηρίωσης του Οργανισμού για την Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη (ΟΟΣΑ) 

από το 1997, 

 Το Κέντρο Παρακαταθήκης των εκδόσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού (ΠΟΤ) από το 

2004. 

 Η Βιβλιοθήκη συμβάλλει καθοριστικά τόσο στην κάλυψη των αναγκών για την επιστημονική πληροφόρηση 

της πανεπιστημιακής κοινότητας όσο και στην υποστήριξη του διδακτικού και ερευνητικού έργου. Ο σκοπός 

αυτός επιτυγχάνεται μέσω της ενιαίας οργάνωσης των συλλογών και του συντονισμού των παρεχόμενων 

υπηρεσιών. Η Βιβλιοθήκη παρέχει πρόσβαση: 

 στην έντυπη συλλογή βιβλίων και επιστημονικών περιοδικών, 

 στα συγγράμματα που διδάσκονται στα μαθήματα, 

 στη συλλογή ηλεκτρονικών επιστημονικών περιοδικών 

 στη συλλογή ηλεκτρονικών βιβλίων 

 στις μεταπτυχιακές εργασίες και διδακτορικές διατριβές που εκπονούνται στο ΟΠΑ και κατατίθενται 

σε ψηφιακή μορφή στο ιδρυματικό αποθετήριο ΠΥΞΙΔΑ 

 σε κλαδικές μελέτες 

 στις στατιστικές σειρές από εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς  

 σε οπτικοακουστικό υλικό 

 πληροφοριακό υλικό (εγκυκλοπαίδειες, λεξικά) 

 συλλογή των επίσημων κυβερνητικών εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΟΟΣΑ και του ΠΟΤ 

 βάσεις δεδομένων στα θέματα που καλλιεργεί το Πανεπιστήμιο 
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 έντυπες συλλογές άλλων ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών. 

 Η Βιβλιοθήκη είναι δανειστική για τα μέλη της, σε όλες τις έντυπες συλλογές της, εκτός των συλλογών των 

περιοδικών και των στατιστικών σειρών, σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της. Η ΒΚΠ του 

ΟΠΑ διαθέτει αναγνωστήριο, σταθμούς εργασίας Η/Υ για τους επισκέπτες, φωτοτυπικά και εκτυπωτικά 

μηχανήματα, ενώ παρέχει τη δυνατότητα διαδανεισμού βιβλίων και άρθρων περιοδικών από άλλες 

ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες που αποτελούν μέλη των δικτύων στα οποία συμμετέχει.  

 

Γ9. Διεθνή προγράμματα και πρακτικές πληροφορίες για την διεθνή κινητικότητα των φοιτητών 

Το ΟΠΑ συμμετέχει ενεργά στο Πρόγραμμα Erasmus+ προωθώντας τη συνεργασία με πανεπιστήμια, 

επιχειρήσεις και διεθνείς οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) καθώς και την κινητικότητα των 

φοιτητών, του διδακτικού και του διοικητικού προσωπικού. Στο πλαίσιο του ανωτέρω Προγράμματος, το 

Πανεπιστήμιο συνεργάζεται με περισσότερα από 220 ευρωπαϊκά Ιδρύματα στα αντικείμενα που θεραπεύουν  

τα Τμήματά του. Αξίζει να αναφερθεί ότι στο Πρόγραμμα «ΕΡΑΣΜΟΣ» έχουν λάβει μέρος, ως σήμερα, 

περισσότεροι από 7000 φοιτητές. Από αυτούς, περίπου 4000 φοιτητές του ΟΠΑ έχουν παρακολουθήσει 

μαθήματα σε συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια της Ενωμένης Ευρώπης και περίπου 3000 ξένοι φοιτητές, οι 

οποίοι υλοποίησαν μία περίοδο σπουδών τους στο ΟΠΑ, με εξασφάλιση ακαδημαϊκής αναγνώρισης μέσω του 

Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων (ECTS). Επιπλέον, το Ίδρυμα συντονίζει 

τον Όμιλο Πρακτικής Άσκησης Erasmus+ με εταίρους το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και τα Πανεπιστήμια 

Κρήτης, Ιωαννίνων και Μακεδονίας δίνοντας τη δυνατότητα πρακτικής άσκησης τόσο σε φοιτητές των πέντε 

(5) Πανεπιστημίων αλλά και την δυνατότητα διδασκαλίας/επιμόρφωσης στο προσωπικό. Τέλος, το Ίδρυμα 

στο πλαίσιο της στρατηγικής διεθνοποίησης και εξωστρέφειας συμμετέχει με επιτυχία στο Πρόγραμμα 

Erasmus+ Διεθνής Κινητικότητα (International Credit Mobility Programme) με στόχο την ανάπτυξη των 

διεθνών συνεργασιών στην εκπαίδευση και την έρευνα με Πανεπιστήμια Εταίρους σε χώρες εκτός της Ε.Ε. 

μέσω: α) της κινητικότητας φοιτητών, β) της κινητικότητας του διδακτικού προσωπικού για διδασκαλία 

σύντομης διάρκειας και γ) της κινητικότητας διδακτικού/διοικητικού προσωπικού για επιμόρφωση. Το 

Πρόγραμμα υλοποιείται στο Πανεπιστήμιο από το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 και μέχρι σήμερα έχουν 

μετακινηθεί συνολικά 52 φοιτητές και μέλη προσωπικού από και προς  8 Ιδρύματα Εταίρους σε χώρες εκτός 

της Ε.Ε. (ΗΠΑ, Καναδάς, Σιγκαπούρη, Ρωσία, Ν.Κορέα, Αρμενία). Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να 

αναζητήσετε στην κεντρική σελίδα του Ιδρύματος (https://www.aueb.gr/el/content/πρόγραμμα-έρασμος).   

Γ10.Μαθήματα γλώσσας 

Η γνώση των ξένων γλωσσών, ως καθολικά αποδεκτή μορφωτική αξία, αποτελεί απαραίτητο εφόδιο για την 

αποτελεσματική συμμετοχή του ατόμου στη σύνθετη εργασιακή και κοινωνική πραγματικότητα. Η Φοιτητική 

Λέσχη κατανοώντας τη σύγχρονη αυτή εκπαιδευτική αναγκαιότητα παρέχει τη δυνατότητα σε κάθε φοιτητή 

ΑΕΙ, ΑΤΕΙ καθώς και σε όλους όσους ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν σχετικά σεμινάρια. Τα σεμινάρια 

που πραγματοποιούνται αφορούν στην αγγλική, γαλλική, γερμανική, ισπανική, ιταλική και ρωσική γλώσσα, 

ενώ υπάρχει η δυνατότητα σεμιναρίων νέας γλώσσας, εφόσον υπάρξει αντίστοιχο ενδιαφέρον.   

Γ11. Πρακτική άσκηση 

Αποστολή του Κεντρικού Γραφείου Πρακτικής Άσκησης είναι να προάγει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη 

σύνδεση της θεωρίας με την πράξη και τη μετάβαση των ασκούμενων φοιτητών από τη φοιτητική στην 

επαγγελματική ζωή. Η πρακτική άσκηση αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της εκπαίδευσης στο Οικονομικό 

Πανεπιστήμιο Αθηνών, καθώς όλα τα Τμήματα την έχουν θεσμοθετήσει και την έχουν συμπεριλάβει στο 

Πρόγραμμα Σπουδών τους. Έχει διάρκεια 2 - 4 μήνες και υλοποιείται κυρίως σε τρεις περιόδους (χειμερινό 

εξάμηνο, εαρινό εξάμηνο και καλοκαιρινή περίοδος). Πριν από κάθε περίοδο πρακτικής άσκησης 

υλοποιούνται σεμινάρια προετοιμασίας. Πληροφορίες: Κτήριο οδού Ελπίδος 13, 3ος όροφος.   

Γ12. Αθλητικές Εγκαταστάσεις  

https://www.aueb.gr/el/content/%CF%80%CF%81%CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1-%CE%AD%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%82
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Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών οργανώνει ποικίλες αθλητικές δραστηριότητες. Διαθέτει μακρόχρονη 

ιστορία στον αθλητισμό που συνοδεύεται από πλήθος διακρίσεων, μεταλλίων, κυπέλλων, βραβείων σε εθνικές 

και διεθνείς διοργανώσεις. Προκειμένου να συνεχίσει να παρέχει ολοκληρωμένη εκπαίδευση στους φοιτητές 

του, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών συνεργάζεται με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού & 

Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων, και χρησιμοποιεί τις αθλητικές εγκαταστάσεις του, που βρίσκονται στην οδό 

Πασσώβ 10, Γκράβα, Άνω Πατήσια (κλειστό κολυμβητήριο, κλειστό γήπεδο καλαθοσφαίρισης και 

πετοσφαίρισης-βόλεϊ, ανοικτό γήπεδο αγωνισμάτων κλασικού αθλητισμού-στίβος), στην συμβολή των οδών 

Ερμωνάσσης & Πιτυούντος - Θερμίδα (ανοικτό γήπεδο ποδοσφαίρου 5x5) και στη συμβολή των οδών 

Μητσάκη & Πολυλά - Άνω Πατήσια (ανοικτό γήπεδο αντισφαίρισης-τένις). 

Η διδασκαλία των μαθημάτων του Τμήματος Φυσικής Αγωγής του ΟΠΑ ακολουθεί το πρόγραμμα 

διδασκαλίας των ακαδημαϊκών μαθημάτων. Αρχίζει με την έναρξη των μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου 

και λήγει με το τέλος των μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι φοιτητές έχουν 

δικαίωμα να παρακολουθούν τα μαθήματα του Τμήματος Φυσικής Αγωγής μέχρι και έξι μήνες μετά τη λήψη 

του Πτυχίου τους. Το Τμήμα Φυσικής Αγωγής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών στελεχώνεται από 

άρτια καταρτισμένους καθηγητές Φυσικής Αγωγής και από έκτακτο εξειδικευμένο εκπαιδευτικό προσωπικό.   

 Γ13. Φοιτητικοί Σύλλογοι 

Στην πανεπιστημιακή κοινότητα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών δραστηριοποιούνται και 

αναπτύσσονται διάφορες Οργανώσεις και Σύλλογοι φοιτητών, περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να 

αναζητήσετε στην κεντρική ιστοσελίδα του ΟΠΑ  (https://www.aueb.gr/el/content/ σύλλογοι-φοιτητών ).   

 

file:///C:/Users/Popi/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/MHT5C9KJ/(https:/www.aueb.gr/el/content/%20σύλλογοι-φοιτητών%20)

