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ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ & ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
 

 

Όργανα του Πανεπιστημίου είναι η Σύγκλητος, Το Πρυτανικό Συμβούλιο, ο Πρύτανης και οι 

Αντιπρυτάνεις. 

 

Όργανα της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών είναι η Γενική Συνέλευση 

Σχολής, η Κοσμητεία και ο Κοσμήτορας. 

 

Όργανα του Τμήματος είναι η Πρόεδρος και η Συνέλευση.  

 
Πρόεδρος του Τμήματος: Καθηγήτρια Χατζηδήμα Σταματίνα 
 

Προσωπικό:  

Καθηγητές 
Αγιακλόγλου Χρήστος 
Αργυρού Μιχαήλ (αναστολή καθηκόντων) 
Κανάς Άγγελος 
Καρκαλάκος Σωτήριος 
Οικονομίδου Χαρίκλεια  
Παντελίδης Παντελής 
Πολλάλης Ιωάννης 
Χατζηδήμα Σταματίνα 
Χλέτσος Θεολόγος-Μιχαήλ 
Ψυλλάκη Μαρία  
 
Αναπληρωτές Καθηγητές 
Βοζίκης Αθανάσιος 
Ελευθερίου Κωνσταντίνος 
Κοτταρίδη Κωνσταντίνα  
Μιχελακάκης Νικόλαος 
Πολέμης Μιχαήλ 
Ράικου Μαρία 

Επίκουροι Καθηγητές 
Βλάμης Πρόδρομος 
Δρίβας Κυριάκος 
Καραδημητροπούλου Αικατερίνη-Ευφραιμία 
Κοκορέ Ιωάννα 
Τσελεκούνης Μάρκος 
 
Ειδικό Διδακτικό Προσωπικό  
Σμυρλής Ιωάννης (ΕΔΙΠ Σχολής με ανάθεση στο 
Τμήμα ΟΙΚ) 
 
Διοικητικό προσωπικό 
Κουτσουμπασάκου Αικατερίνη (Γραμματέας) 
Βαρελά Αδαμαντία 
Δαφερέρα Ευφροσύνη 
Σωτηράκου Αικατερίνη 
Τσολακίδης Νικόλαος 

  
 
 

https://www.unipi.gr/unipi/el/oik-home.html 
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ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ 
 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ 

Με την ολοκλήρωση της εγγραφής σας στο Πανεπιστήμιο, θα μπορείτε να ενεργοποιήσετε τον νέο 

Ιδρυματικό Λογαριασμό μόνο μέσω κινητού ή email, τα οποία προηγουμένως θα πρέπει να έχουν 

καταχωρηθεί στη Γραμματεία. 

Η σύνδεση στις υπηρεσίες students.unipi.gr, classweb.unipi.gr, eclass.unipi.gr, www.unipi.gr, καθώς και στις 

ομόσπονδες υπηρεσίες (Εύδοξος, ΑΠΕΛΛΑ, ΔΗΛΟΣ365, e:Presence κλπ.) που χρησιμοποιούν Single Sign On 

(πιστοποίηση μέσω ιδρυματικού λογαριασμού), θα γίνεται με το όνομα χρήστη και τον κωδικό που θα 

δημιουργήσετε κατά την εγγραφή σας στο uregister.unipi.gr. 

Εάν έχετε ξεχάσει τον κωδικό σας, μπορείτε να κάνετε ανάκτηση μέσω της υπηρεσίας mypassword.unipi.gr 

στο κινητό ή το email που δηλώσατε κατά την εγγραφή σας. Επίσης, μέσω του mypassword.unipi.gr μπορείτε 

να τροποποιήσετε το email ή το κινητό στα οποία θα λαμβάνετε τις ειδοποιήσεις για την ανάκτηση του 

κωδικού σας. 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ - ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ  

Στη διεύθυνση students.unipi.gr λειτουργεί η διαδικτυακή εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Γραμματείας. Από 

την εφαρμογή αυτή έχετε τη δυνατότητα:  

 να ενημερώνεστε για τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών, τους διδάσκοντες, τα 

προτεινόμενα συγγράμματα κλπ.  

 να υποβάλλετε δηλώσεις μαθημάτων κάθε εξάμηνο. 

 να ενημερώνεστε για τη βαθμολογία στα μαθήματα που έχετε εξεταστεί  

 να λαμβάνετε άμεσα και σε ηλεκτρονική μορφή βεβαιώσεις φοίτησης  

H πρόσβαση στην εφαρμογή αυτή γίνεται μέσω των προσωπικών κωδικών.  

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ 

Η ακαδημαϊκή ταυτότητα είναι υποχρεωτική για όλους τους εγγεγραμμένους φοιτητές. Εκδίδεται μετά από 

είσοδο στη διεύθυνση academicid.minedu.gov.gr με τη χρήση των προσωπικών σας κωδικών και με σχετική 

αίτηση που θα υποβάλλετε ηλεκτρονικά. Η ακαδημαϊκή ταυτότητα λειτουργεί και ως φοιτητικό εισιτήριο 

(πάσο) που διευκολύνει τις μετακινήσεις με τα μέσα μαζικής μεταφοράς.  

Δικαιούχοι της ακαδημαϊκής ταυτότητας είναι οι επιτυχόντες στα ΑΕΙ της χώρας μετά την εγγραφή τους στο 

πρώτο έτος σπουδών. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εγγραφή των πρωτοετών φοιτητών στη Γραμματεία 

της σχολής που έχουν επιτύχει.  

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ  

Τα συγγράμματα διανέμονται μέσω της υπηρεσίας ΕΥΔΟΞΟΣ του Υπ. Παιδείας που λειτουργεί στη διεύθυνση 

eudoxus.gr. Στην υπηρεσία αυτή καταχωρούνται οι δηλώσεις των συγγραμμάτων κάθε εξαμήνου, σε 

ημερομηνίες που ορίζονται με σχετικές ανακοινώσεις. Η είσοδος στο σύστημα ΕΥΔΟΞΟΣ πραγματοποιείται 

με τους προσωπικούς σας κωδικούς.  

file:///D:/Users/xesfingi/Downloads/ΟΔΗΓΟΣ%20ΣΠΟΥΔΩΝ%202019-2020%20neo%202019%20PROXEIRO.doc
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file:///D:/Users/xesfingi/Downloads/ΟΔΗΓΟΣ%20ΣΠΟΥΔΩΝ%202019-2020%20neo%202019%20PROXEIRO.doc
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ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Website: www.lib.unipi.gr  

Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Πειραιώς απευθύνεται στους καθηγητές, ερευνητές και φοιτητές και 

αποστολή της είναι η υποστήριξη της εκπαίδευσης και της έρευνας. 

 E-CLASS Website: www.eclass.unipi.gr 

Στο Πανεπιστήμιο λειτουργούν, υπό την εποπτεία και με την επιμέλεια των Ακαδημαϊκών Τμημάτων, 

συστήματα εξ αποστάσεως ηλεκτρονικής μάθησης, τα οποία υποστηρίζουν το εκπαιδευτικό έργο και 

φιλοξενούνται από το Τμήμα Μηχανοργάνωσης στη διεύθυνση eclass.unipi.gr. Σε αυτά αναρτώνται 

σημειώσεις, ανακοινώσεις και λοιπό εκπαιδευτικό υλικό.  

ΣΙΤΙΣΗ 

Δωρεάν σίτιση δικαιούνται οι ενεργοί φοιτητές του Πανεπιστημίου Πειραιώς, προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί, 

υποψήφιοι διδάκτορες, εφόσον δεν είναι ήδη κάτοχοι πτυχίου, μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου 

αντίστοιχα, με βάση κυρίως την οικογενειακή ή ατομική οικονομική τους κατάσταση και την εντοπιότητά 

τους. Οι προϋποθέσεις για δωρεάν σίτιση, τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τη λήψη και ανανέωση της 

ειδικής ταυτότητας σίτισης καθώς και οι προθεσμίες υποβολής αίτησης για σίτιση ανακοινώνονται από το 

Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας στην αρχή του ακαδημαϊκού έτους. 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ 

Βάσει του άρθρου 31 του Ν.4452/2017, οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές και οι υποψήφιοι 

διδάκτορες, που 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 Ε.Ο.Π.Υ.Υ., κατ’ ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 33 του Ν. 4368/2016.  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 
 

Το ΠΠΣ του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης έχει ως στόχο να εκπαιδεύσει τον/ην φοιτητή/ρια στην 
οικονομική διαχείριση, ερμηνεία και πολιτική εταιρειών, οργανισμών, κλάδων και κυβερνήσεων, μεταξύ 
άλλων, τόσο σε μικροοικονομικό όσο και σε μακροοικονομικό επίπεδο. Η πολυπλοκότητα αυτού του στόχου 
έχει δημιουργήσει ένα ΠΠΣ το οποίο καλύπτει ένα ευρύ φάσμα γνώσεων και δεξιοτήτων, το οποίο ο/η 
φοιτητής/ρια θα αποκτήσει με το πέρας των σπουδών. 
Συγκεκριμένα, θα επιτευχθούν τα εξής μαθησιακά αποτελέσματα: 

 Απόκτηση επιστημονικής γνώσης σε πεδία που αποτελούν τον κορμό της οικονομικής 
επιστήμης (μικροοικονομική, μακροοικονομική, οικονομετρία), καθώς και σε σημαντικά 
πεδία εξειδίκευσης της οικονομικής επιστήμης (δημόσια οικονομική, διεθνές εμπόριο, 
οικονομική πολιτική, οικονομική μεγέθυνση, οικονομική επιχειρήσεων, οικονομική 
βιομηχανικής οργάνωσης, οικονομική της εργασίας). 

 Απόκτηση γνώσεων σε πιο εξειδικευμένα αντικείμενα της οικονομικής επιστήμης (π.χ. 
οικονομική φυσικών πόρων, περιφερειακή οικονομική, οικονομική εκπαίδευσης, οικονομική 
της καινοτομίας & τεχνολογίας, οικονομική της ενέργειας, αγροτική οικονομική, 
χρηματοοικονομική, μαθηματική οικονομική), καθώς και εμπλουτισμός γνώσεων σε συναφή 
πεδία (π.χ. λογιστική, μάρκετινγκ-μάνατζμεντ, εμπορικό δίκαιο, οικονομική γεωγραφία, 
περιφερειακός & χωροταξικός σχεδιασμός, διαχείριση χαρτοφυλακίου, χρήμα & τράπεζες). 

file:///D:/Users/xesfingi/Downloads/ΟΔΗΓΟΣ%20ΣΠΟΥΔΩΝ%202019-2020%20neo%202019%20PROXEIRO.doc
file:///D:/Users/xesfingi/Downloads/ΟΔΗΓΟΣ%20ΣΠΟΥΔΩΝ%202019-2020%20neo%202019%20PROXEIRO.doc
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 Επεξεργασία και ανάλυση εμπειρικών προβλημάτων της Οικονομικής Επιστήμης με τη χρήση 
θεωρητικών επιστημονικών προσεγγίσεων αλλά και νέων τεχνολογιών. 

 Σχεδιασμό κατάλληλων επιχειρηματικών στρατηγικών και πολιτικών που παρουσιάζονται 
στο ευρύτερο οικονομικό, κοινωνικό, τεχνολογικό και πολιτικό περιβάλλον. 

 Κατανόηση της διαδικασίας των αποφάσεων νοικοκυριών, επιχειρήσεων, κεντρικών 
κυβερνήσεων και άλλων ομάδων. 

 Ανάπτυξη ατομικών όσο και ομαδικών δεξιοτήτων εργασίας. Με αυτό τον τρόπο, ο/η 
φοιτητής/ρια εκπαιδεύεται στο να λειτουργεί ως μέλος ομάδας αλλά και να λαμβάνει 
πρωτοβουλίες. 

 

Για τους εισερχόμενους το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 σύμφωνα με το νέο πρόγραμμα σπουδών για τη 

λήψη πτυχίου απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε 44 μαθήματα, καθώς και η συγκέντρωση 240 συνολικά 

πιστωτικών μονάδων ΕCTS. Το μάθημα της ξένης γλώσσας θα πρέπει να εξετάζεται με επιτυχία, αλλά δεν 

υπολογίζεται στον γενικό βαθμό του πτυχίου.  

Αναλυτικά, οι φοιτητές θα πρέπει να εξετασθούν επιτυχώς σε 44 (30=ΥΠ, 10=ΕΠ, 4=ΞΓ) μαθήματα ως εξής: 

Στο 1ο & 2o εξάμηνο: σε πέντε (5) Υποχρεωτικά μαθήματα. 

Στο 3o & 4o εξάμηνο: σε τέσσερα (4) Υποχρεωτικά μαθήματα, σε (ένα) 1 Επιλογής μάθημα από τα 
προσφερόμενα και μία (1) ξένη γλώσσα. 

Στο 5ο & 6ο εξάμηνο: σε τρία (3) Υποχρεωτικά μαθήματα, σε (δύο) 2 Επιλογής μαθήματα από τα 
προσφερόμενα και μία (1) ξένη γλώσσα. 

Στο 7ο & 8ο εξάμηνο: σε τρία (3) Υποχρεωτικά μαθήματα και σε (δύο) 2 Επιλογής μαθήματα από τα 
προσφερόμενα. 

Σύμφωνα με το Π.Δ. 44/2005, ΦΕΚ 63/9.3.2005 (περί του καθορισμού προσόντων διορισμού σε θέσεις 

φορέων του δημόσιου τομέα) η γνώση χειρισμού Η/Υ σε θέσεις φορέων του δημοσίου μπορεί να 

διαπιστωθεί και με τίτλους σπουδών πανεπιστημιακής ή τεχνολογικής εκπαίδευσης, από την αναλυτική 

βαθμολογία των οποίων προκύπτει ότι έχουν παρακολουθήσει τέσσερα τουλάχιστον μαθήματα, 

υποχρεωτικά ή κατ’ επιλογή, Πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ. 

Τα μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών που είναι σχετικά με τη Πληροφορική ή το χειρισμό Η/Υ είναι τα 

ακόλουθα: 

 Πληροφοριακά Συστήματα     (Υπ. 1ου εξαμήνου) 
 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές Ι    (Επ. 3ου εξαμήνου) 
 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές ΙΙ   (Επ. 4ου εξαμήνου) 
 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές ΙΙΙ  (Επ. 5ου εξαμήνου) 
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//Μαθήματα 

 Πρώτο Εξάμηνο 

Τίτλος Μαθήματος 
Κατηγορία 

Μαθήματος 

Ώρες 
Διδασκαλίας 

(εβδ) 

Πιστωτικές 
Μονάδες  

Διδάσκοντες 

Εισαγωγή στη Μικροοικονομική Ι Υ 4 7 Κ. Κοτταρίδη 

Εισαγωγή στη Μακροοικονομική Ι 
 

Υ 4 7 
Π. Παντελίδης,  

Α. Καραδημητροπούλου 

Μαθηματικά Ι Υ 4 6 Ν. Μιχελακάκης 

Στατιστική Ι Υ 4 5 Ι. Σμυρλής (ΕΔΙΠ) 

Πληροφοριακά Συστήματα Υ 6 5 Ι. Πολλάλης/Α. Βοζίκης 

 
 

Δεύτερο Εξάμηνο  

Τίτλος Μαθήματος 
Κατηγορία 

Μαθήματος 

 Ώρες 
Διδασκαλίας 

(εβδ) 

Πιστωτικές 
Μονάδες 

Διδάσκοντες 

Εισαγωγή στη Μικροοικονομική ΙΙ Υ 4 7 Κ. Δρίβας, Μ. Τσελεκούνης 

Εισαγωγή στη Μακροοικονομική ΙΙ 
Υ 4 7 

Π. Παντελίδης,  
Α. Καραδημητροπούλου 

Μαθηματικά ΙΙ Υ 6 6 Ν. Μιχελακάκης 

Στατιστική ΙΙ Υ 4 5 Ι. Σμυρλής (ΕΔΙΠ) 

Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων 
Υ 4 5 

Α. Καραλή (Παν/κος 
Υπότροφος) 

 
 

Τρίτο Εξάμηνο   

Τίτλος Μαθήματος 
Κατηγορία 

Μαθήματος 

 Ώρες 
Διδασκαλίας 

(εβδ) 

 
Πιστωτικές 
Μονάδες 

 

Διδάσκοντες 

Μικροοικονομική Ι Υ 4 6 Μ. Ράικου 

Μακροοικονομική Ι Υ 4 6 Κ. Οικονομίδου 

Χρηματοοικονομική Ι Υ 4 6 Π. Βλάμης 

Λογιστική Ι  Υ 4 5 Ι. Σώρρος 

Αγγλικά ΞΓ 3 2 Χ. Τόμπρου 

Γαλλικά ΞΓ 3 2 Α. Βουγιουκλίδου 

Γερμανικά ΞΓ 3 2 Ε. Αλεξιάδου-Κοτίου 

Αστικό Δίκαιο Ε 4 5 Κ. Δελούκα  

Αγροτική Οικονομική Ε 4 5 Κ. Δρίβας 

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές Ι Ε 4 5 Ι. Πολλάλης, Α. Βοζίκης,  
Ι. Σμυρλής(ΕΔΙΠ) 

Χρήμα Και Τράπεζες Ε 4 5 Μ. Ψυλλάκη 

Οικονομική των Μεταφορών και της 
Ναυτιλίας 

Ε 4 5 Ε. Ράμφου (Παν/Κος 

Υπότροφος) 

 
 

     

Τέταρτο Εξάμηνο  



 Οδηγός Σπουδών 2021-2022 Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης   10 

 

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Καραολή & Δημητρίου 80, 185 34 Πειραιάς,  210-4142000 www.unipi.gr 

 

Τίτλος Μαθήματος 
Κατηγορία 

Μαθήματος 

Ώρες 
Διδασκαλίας 

(εβδ) 

 
Πιστωτικές 
Μονάδες 

 

Διδάσκοντες 

Μικροοικονομική ΙΙ Υ 4 6 
Μ. Πολέμης,  

Μ. Τσελεκούνης 

Μακροοικονομική ΙΙ Υ 4 6 Α. Καραδημητροπούλου 

Χρηματοοικονομική ΙΙ Υ 4 6 Α. Κανάς 

Λογιστική ΙΙ Υ 4 5 Ι. Σώρρος 

Αγγλικά ΞΓ 3 2 Χ. Τόμπρου 

Γαλλικά ΞΓ 3 2 Χ. Γκούσιος 

Γερμανικά ΞΓ 3 2 Ε. Αλεξιάδου-Κοτίου 

Επιχειρησιακή Έρευνα Ε 4 5 Ε. Κοπανάκη 

Εμπορικό Δίκαιο Ε 4 5 Α. Σινανιώτη 

Οικονομικά της Κοινωνικής Προστασίας Ε 4 5 Θ.Μ. Χλέτσος 

Οικονομικά των Τηλεπικοινωνίων και 
των Δικτύων 

Ε 4 5 Μ. Τσελεκούνης 

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές ΙΙ Ε 6 5 Α. Βοζίκης 

 
 

Πέμπτο Εξάμηνο  

Τίτλος Μαθήματος 
Κατηγορία 

Μαθήματος 

 Ώρες 
Διδασκαλίας 

(εβδ) 

Πιστωτικές 
Μονάδες 

Διδάσκοντες 

Οικονομετρία Ι Υ 4 6 Χ. Αγιακλόγλου 

Δημόσια Οικονομική Ι Υ 4 6 Σ. Χατζηδήμα/Κ. Ελευθερίου 

Περιφερειακή Οικονομική Υ 4 6 Σ. Καρκαλάκος  

Αγγλικά ΞΓ 3 2 Π. Μόρμορη 

Γαλλικά ΞΓ 3 2 Α. Βουγιουκλίδου 

Γερμανικά ΞΓ 3 2 Ε. Αλεξιάδου-Κοτίου 

Μάρκετινγκ Ε 4 5 Α. Καραλή (Παν/κος 
Υπότροφος) 

Οικονομικά του Τουρισμού Ε 4 5 Ε. Ράμφου (Παν/κος 
Υπότροφος) 

Οικονομικά της Ενέργειας και των 
Φυσικών Πόρων 

Ε 4 5 Μ. Πολέμης 

Διεθνής Χρηματοοικονομική Ε 4 5 Α. Κανάς 

Οικονομική της Εκπαίδευσης Ε 4 5 Θ.Μ. Χλέτσος 

Οικονομική Πολιτική Ε 4 5 
Α. Μπεχλιούλης (Παν/κος 

Υπότροφος) 

Ηλεκτρονικό Εμπόριο Ε 4 5 
Ν. Γεωργόπουλος – Ε. 

Κοπανάκη   

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές ΙΙΙ Ε 4 5 
Α. Μπεχλιούλης (Παν/κος 

Υπότροφος) 

 
 

Έκτο Εξάμηνο  

Τίτλος Μαθήματος 
Κατηγορία 

Μαθήματος 

Ώρες 
Διδασκαλίας 

(εβδ) 

Πιστωτικές 
Μονάδες 

Διδάσκοντες 

Οικονομετρία ΙΙ Υ 4 6 Χ. Αγιακλόγλου 

Δημόσια Οικονομική ΙΙ Υ 4 6 Σ. Χατζηδήμα/Κ. Ελευθερίου  

Οικονομική των Επιχειρήσεων και των 
Αποθεμάτων 

Υ 4 6 
Σ. Καρκαλάκος 

Αγγλικά ΞΓ 3 2 Π. Μόρμορη 
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Γαλλικά ΞΓ 3 2 Α. Βουγιουκλίδου 

Γερμανικά ΞΓ 3 2 Ε. Αλεξιάδου-Κοτίου 

Επιχειρηματικότητα 
Ε 4 5 Α. Καραλή (Παν/κος 

Υπότροφος) 

Οικονομική του Περιβάλλοντος Ε 4 5 Α. Βοζίκης, Μ. Πολέμης 

Οικονομική της Εργασίας Ε 4 5 Κ. Ελευθερίου 

Χωροταξική Ανάλυση 
Ε 4 5 

Χ. Αγκυρόπουλος (Παν/κος 
Υπότροφος) 

Διοίκηση και Αξιολόγηση Υπηρεσιών  
Υγείας 

Ε 4 5 Μ. Ράικου 

Ελεγκτική Ε 4 5 Ι. Κοκορέ 

Ρυθμιστική Πολιτική 
Ε 4 5 

Χ. Αγκυρόπουλος (Παν/κος 
Υπότροφος) 

Ειδικά Θέματα Μικροοικονομικής Ε 4 5 Μ. Ψυλλάκη/ Μ. Ράικου  

Τραπεζική Οικονομική Ε 4 5 Μ. Ψυλλάκη 

 
 
 
 

Έβδομο Εξάμηνο  

Τίτλος Μαθήματος 
Κατηγορία 

Μαθήματος 

 Ώρες 
Διδασκαλίας 

(εβδ) 

Πιστωτικές 
Μονάδες 

Διδάσκοντες 

Διεθνές Εμπόριο Υ 4 7 Π. Παντελίδης, Ι. Κοκορέ 

Οικονομική Μεγέθυνση Υ 4 7 
Σ. Καρκαλάκος,  
Χ. Οικονομίδου 

Βιομηχανική Οργάνωση Υ 4 6 Μ. Πολέμης 

Θέματα Εφαρμοσμένης Οικονομετρίας Ε 4 5 Χ. Αγιακλόγλου 

Αξιολόγηση Επενδύσεων Ε 4 5 
Χ. Αγκυρόπουλος (Παν/κος 

Υπότροφος) 

Οικονομικά της Υγείας και της Ασφάλισης Ε 4 5 Α. Βοζίκης  

Μαθηματική Οικονομική Ε 4 5 Ν. Μιχελακάκης 

Οικονομικά της Καινοτομίας Ε 4 5 Κ. Δρίβας 

Ειδικά Θέματα στη Διεθνή 
Μακροοικονομική 

Ε 4 5 
Α. Καραδημητροπούλου 

Ειδικά Θέματα Δημόσιας Οικονομικής Ε 4 5 Σ. Χατζηδήμα,  
Κ. Ελευθερίου 

Ειδικά Θέματα Χρηματοοικονομικής  Ε 4 5 Α. Κανάς 

Ηγεσία στην Ψηφιακή Εποχή Ε 4 5 Ι. Πολλάλης 

Οικονομικά των Ανισοτήτων και της 
Φτώχειας  

Ε 4 5 Θ.Μ. Χλέτσος 

 
 

Όγδοο Εξάμηνο  

Τίτλος Μαθήματος 
Κατηγορία 

Μαθήματος 

Ώρες 
Διδασκαλίας 

(εβδ) 

Πιστωτικές 
Μονάδες 

Διδάσκοντες 

Διεθνείς Νομισματικές Σχέσεις  Υ 4 7 Ι. Κοκορέ  

Νομισματική Θεωρία Υ 4 7 Κ. Κοτταρίδη  

Επιχειρησιακή Στρατηγική Υ 4 6 Ι. Πολλάλης  

Βιομηχανική και Τεχνολογική Πολιτική Ε 4 5 Μ. Πολέμης 

Οικονομοτεχνικές Μελέτες Ε 4 5 Δ. Γεωργακέλλος  

Ειδικά Θέματα Μακροοικονομικής Ε 4 5 Κ. Οικονομίδου 

Διεθνείς Επιχειρήσεις και Επενδύσεις Ε 4 5 
Ε. Ράμφου (Παν/κος 

Υπότροφος) 



 Οδηγός Σπουδών 2021-2022 Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης   12 

 

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Καραολή & Δημητρίου 80, 185 34 Πειραιάς,  210-4142000 www.unipi.gr 

 

Δημοσιονομική Πολιτική Ε 4 5 Σ. Χατζηδήμα 

Μεταφορές και Εφοδιαστική Αλυσίδα  Ε 4 5 Σ. Καρκαλάκος 

Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Αγορά 
Ακινήτων 

Ε 4 5 Π. Βλάμης 

Ειδικά Θέματα Νομισματικής Πολιτικής Ε 4 5 
Α. Μπεχλιούλης (Παν/κος 

Υπότροφος) 

Ειδικά Θέματα στα Οικονομικά της Υγείας Ε 4 5 Μ. Ράικου 

Ιστορία Οικονομικών Θεωριών Ε 4 5 Κ. Δρίβας 

Βιώσιμη Επιχειρηματικότητα και Βιώσιμη 
Ανάπτυξη 

Ε 4 5 Κ. Κοτταρίδη 

Πρακτική Άσκηση Ε 4 5 Μ. Τσελεκούνης 

 

ΠΡΩΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 

 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι – ΟΚΜΙΚ01 

Εξάμηνο: 1ο, Πιστωτικές Μονάδες: 7, Τύπος Μαθήματος: Υποχρεωτικό 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Σκοπός του μαθήματος είναι η παρουσίαση βασικών εννοιών της μικροοικονομικής θεωρίας. Οι βασικές αυτές έννοιες 

αφορούν στα βασικά συστατικά της ζήτησης και προσφοράς αγαθών και υπηρεσιών, την ισορροπία της αγοράς, τις 
ελαστικότητες, τη συμπεριφορά του καταναλωτή, τη συμπεριφορά της επιχείρησης και τις διαφορετικές μορφές 
αγοράς. 
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα έχουν την δυνατότητα να γνωρίζουν και να εφαρμόζουν 
την ανάλυση της αγοράς σε μικροοικονομικό επίπεδο και να αντιλαμβάνονται τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι 
αγορές αγαθών και υπηρεσιών. 
 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Βασικές έννοιες της οικονομικής επιστήμης: 
 Τα βασικά της οικονομικής θεωρίας: καμπύλή παραγωγικών δυνατοτήτων, νόμος των φθινουσών αποδόσεων, 

κόστος ευκαιρίας, οικονομικό κύκλωμα. 
 Ζήτηση, προσφορά και ισορροπία στην αγορά. 
 Ελαστικότητες (ζήτησης, προσφοράς, εισοδήματος, σταυροειδείς, κτλ.) 
 Η συμπεριφορά του καταναλωτή: χρησιμότητα, καμπύλες αδιαφορίας, γραμμή εισοδηματικού περιορισμού, 

ισορροπία καταναλωτή. 
 Θεωρία παραγωγής: στάδια παραγωγής, καμπύλες ισοπαραγωγής, μέσο και οριακό προϊόν, μεγιστοποίηση 

παραγωγής, ελαχιστοποίηση κόστους. 
 Θεωρία κόστους: βραχυχρόνιο και μακροχρόνιο κόστος, καμπύλες κόστους. 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι – ΟΚΜΑΚ01 

Εξάμηνο: 1ο, Πιστωτικές Μονάδες: 7, Τύπος Μαθήματος: Υποχρεωτικό 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Στόχος του μαθήματος είναι να εισάγει τους φοιτητές σε θέματα Μακροοικονομικής, τα οποία θα είναι χρήσιμα για την 
μετέπειτα παρακολούθηση βασικών μαθημάτων αλλά και μαθημάτων επιλογής μεταγενέστερων εξαμήνων. 
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να: 
Αναλύσουν τα βασικά χαρακτηριστικά μιας οικονομίας, να μπορούν να εξετάσουν τις επιπτώσεις της οικονομικής 
πολιτικής στην οικονομία, να δουν πώς η οικονομία εξελίσσεται βραχυχρόνια και μακροχρόνια και να εξετάσουν την 
οικονομία μιας χώρας στο παγκόσμιο περιβάλλον με βάση οικονομικά κριτήρια. 
 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
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Εθνικοί λογαριασμοί, Κατανάλωση, Επένδυση, Ισορροπία εισοδήματος, Πολλαπλασιαστές, Δημοσιονομική Πολιτική,  
Χρήμα, Νομισματική Πολιτική, Γενική Μακροοικονομική ισορροπία, Εισαγωγικές Έννοιες Πληθωρισμού και Ανεργίας. 

 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι – ΟΚΜΑΘ06 

Εξάμηνο: 1ο, Πιστωτικές Μονάδες: 6, Τύπος Μαθήματος: Υποχρεωτικό 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Οι μαθηματικές μέθοδοι είναι ένα σημαντικό μέρος της θεωρητικής και εφαρμοσμένης ανάλυσης στην οικονομία και  
τις επιχειρήσεις. Το μάθημα αυτό εξοπλίζει τους φοιτητές με τις πρακτικές γνώσεις από τις πιο κοινές τεχνικές, 
παρέχοντας τη βάση για τις περαιτέρω σπουδές τους. Τα θέματα περιλαμβάνουν ενότητες των Μαθηματικών όπως, 
πραγματικοί αριθμοί, σύνολα, Καρτεσιανό γινόμενο, διμελείς σχέσεις, σχέσεις προτίμησης, βασικές αλγεβρικές 
ταυτότητες, στοιχεία συνδυαστικής, τεχνικές επίλυσης εξισώσεων και ανισώσεων, γραμμικά συστήματα εξισώσεων, 
μέθοδος απαλοιφής Gauss, πίνακες, πράξεις πινάκων, αντίστροφοι πίνακες, κριτήρια αντιστρεψιμότητας και εύρεση 
αντιστρόφου πίνακα, ορίζουσες, πραγματικές συναρτήσεις μιας πραγματικής μεταβλητής, όρια, ακολουθίες, 
ανατοκισμός, συνέχεια και διαφορισιμότητα συναρτήσεων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην εφαρμογή των εννοιών και 
τεχνικών σε τυπικά προβλήματα στις επιχειρήσεις και την οικονομία. 
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα έχουν την δυνατότητα να επιλύουν γραμμικά συστήματα, 
να χειρίζονται με ευχέρεια τις έννοιες των πινάκων και οριζουσών και να επιλύουν πραγματικά προβλήματα 
ανατοκισμού. Θα έχουν επίσης εισαχθεί στις έννοιες του Διαφορικού Λογισμού πρεγματικών συναρτήσεων μιας 
πραγματικής μεταβλητής. 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 Τα μαθηματικά στην οικονομική επιστήμη – Εισαγωγικές έννοιες. 
 Καρτεσιανό γινόμενο – Διμελείς σχέσεις – Σχέσεις προτίμησης. 
 Βασικές αλγεβρικές ταυτότητες – Στοιχεία συνδυαστικής. 
 Τεχνικές επίλυσης εξισώσεων – ανισώσεων. 
 Γραμμικά συστήματα εξισώσεων – Μέθοδος απαλοιφής Gauss. 
 Πίνακες – Πράξεις πινάκων. 
 Αντίστροφοι πίνακες – Κριτήρια αντιστρεψιμότητας και εύρεση αντιστρόφου πίνακα. 
 Ορίζουσες. 
 Εισαγωγή στις πραγματικές συναρτήσεις μιας πραγματικής μεταβλητής.  
 Όρια συναρτήσεων. 
 Ακολουθίες – Ανατοκισμός. 
 Συνέχεια συναρτήσεων. 
 

 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ι – ΟΚΣΤΑ01 

Εξάμηνο: 1ο, Πιστωτικές Μονάδες: 5, Τύπος Μαθήματος: Υποχρεωτικό 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μετά την ολοκλήρωση το μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση : 
 Να αναγνωρίζουν τους διαφορετικούς τύπους δεδομένων. 
 Να γνωρίζουν τη σημασία των στατιστικών μέτρων και να ερμηνεύουν τις τιμές τους στα διάφορα 

προβλήματα. 
 Να αναγνωρίζουν σε ποιο τύπο δεδομένων μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα κατάλληλα γραφήματα. 
 Να κατανοούν τη σημαίνει πιθανότητα και υπό συνθήκη πιθανότητα. 
 Να υπολογίζουν τις πιθανότητες σε διάφορα πραγματικά προβλήματα με τη χρήση δεδομένων και βασικών 

ιδιοτήτων και σχέσεων των πιθανοτήτων. 
 Να γνωρίζουν την έννοια των διακριτών και συνεχών τυχαίων μεταβλητών. 
 Να αναγνωρίζουν τους διαφόρους τύπους προβλημάτων, τη κατανομή που ακολουθούν καθώς επίσης και τα 

χαρακτηριστικά της. 
 Να γνωρίζουν τη σημασία και τις ιδιότητες της κανονικής κατανομής. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 



 Οδηγός Σπουδών 2021-2022 Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης   14 

 

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Καραολή & Δημητρίου 80, 185 34 Πειραιάς,  210-4142000 www.unipi.gr 

 

Το μάθημα καλύπτει σε βάθος τις παρακάτω έννοιες: 
Εισαγωγή στη Στατιστική. Χρησιμότητα. Εφαρμογές, παραδείγματα. Πληθυσμός και δείγμα. Συλλογή και επεξεργασία 
δεδομένων. Δεδομένα, μεταβλητές : τύποι, κλίμακες μέτρησης. Μέτρα κεντρικής τάσης και διασποράς. Παρουσίαση 
των δεδομένων. Γραφήματα . Κατανομές συχνοτήτων, μέτρα ασυμμετρίας και κύρτωσης. 
Τυχαίο πείραμα, απλά σύνθετα ενδεχόμενα, δειγματικός χώρος. Ορισμός πιθανότητας, αξιώματα, Υπολογισμός των 
τιμών πιθανότητας, Υπό συνθήκη πιθανότητα. Κανόνας Bayes. Διακριτές-Συνεχείς τυχαίες μεταβλητές. Αθροιστική 
συνάρτηση κατανομής. 
Η κατανομή πιθανότητας και τα χαρακτηριστικά της (αναμενόμενη τιμή και διασπορά). Θεωρητικές κατανομές  
πιθανότητας: διωνυμική, Poisson κ.ά. Η κανονική κατανομή. 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ – ΟΚΠΛΗ06 

Εξάμηνο: 1ο, Πιστωτικές Μονάδες: 5, Τύπος Μαθήματος: Υποχρεωτικό 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Τα πληροφοριακά συστήματα που βασίζονται στην τεχνολογία των Η/Υ έχουν αλλάξει δραματικά τον τρόπο με τον 

οποίο λειτουργούν και αναπτύσσονται οι επιχειρήσεις στην κοινωνία μας. Σκοπός του μαθήματος είναι, αφενός η 
κατανόηση του τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας των πληροφοριακών συστημάτων, αφετέρου η πρακτική εξάσκησή 
με πραγματικές επιχειρηματικές/οικονομικές εφαρμογές σε παραθυρικό περιβάλλον. 
Τα συστήματα πληροφορικής χρησιμοποιούνται για την επίτευξη ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων καθιστώντας τις 
επιχειρήσεις και τους οργανισμούς ικανούς να ανασχεδιάσουν και υποστηρίξουν τις προσπάθειες της διοίκησης για 
επίτευξη συνολικής ποιότητας των προϊόντων ή των υπηρεσιών που παρέχουν. Συνεπώς, επιδίωξη του μαθήματος είναι 
επίσης να δώσει την ικανότητα στους φοιτητές να διερευνήσουν τις δυνατότητες των συστημάτων πληροφορικής και 
να μπορούν να διαμορφώνουν αποφάσεις σχετικές με την διαχείρισή τους ως στρατηγικών πόρων. 
Το μάθημα αποτελεί πολύ σημαντικό εφόδιο για τα υπόλοιπα μαθήματα, στα οποία απαιτείται υποστήριξη με 
εφαρμογές αυτοματισμού γραφείου (συγγραφή κειμένων και εργασιών, υπολογιστικά φύλλα για ασκήσεις και 
εφαρμογές, γραφικές παραστάσεις, αρχειοθέτηση δεδομένων, κ.λπ.) 
 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 Εισαγωγή στην επιστήμη της Πληροφορίας, βασικές αρχές και έννοιες πληροφορικής, τεχνολογίες 
συστημάτων Η/Υ και Λογισμικό Η/Υ. 

 Στρατηγικά Συστήματα Πληροφοριών. 
 Μοντέλα Ηλεκτρονικού Εμπορίου και Επιχειρείν. 
 Συστήματα επικοινωνιών, Δίκτυα Η/Υ, ανάπτυξη και σχεδιασμός συστημάτων πληροφορικής, ασφάλεια 

συστημάτων, μελλοντικές τάσεις πληροφορικής. 
 Ασκήσεις και εργαστήρια οικονομικών εφαρμογών Η/Υ (Office 2016: Excel, Word). 

 
 

ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΙ – ΟΚΜΙΚ02 

Εξάμηνο: 2ο, Πιστωτικές Μονάδες: 7, Τύπος Μαθήματος: Υποχρεωτικό 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Το μάθημα αποτελεί συνέχεια του μαθήματος «Εισαγωγή στη Μικροοικονομική Ι», τα οποία συνδυαστικά έχουν ως  
στόχο να εισάγουν τους φοιτητές στις βασικές έννοιες της Μικροοικονομικής Θεωρίας. 
Ο κεντρικός σκοπός του μαθήματος είναι η μελέτη των διαφόρων μορφών αγοράς. Πιο συγκεκριμένα, αναλύονται σε 
βάθος οι βασικές μορφές αγοράς που περιλαμβάνουν τον τέλειο ανταγωνισμό, τον μονοπωλιακό ανταγωνισμό, το 
μονοπώλιο και το ολιγοπώλιο. Μέσω της περιγραφικής, της διαγραμματικής και της μαθηματικής παρουσίασης των 
ανωτέρω μορφών αγοράς, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να: 

 Κατανοούν τα βασικά χαρακτηριστικά της κάθε μορφής αγοράς. 
 Προσδιορίζουν τη μορφή μιας αγοράς και να υπολογίζουν την ισορροπία σε αυτήν. 
 Ερμηνεύουν την ισορροπία σε κάθε μορφή αγοράς σε όρους στατικής αποδοτικότητας (κέρδη 
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επιχειρήσεων, πλεόνασμα καταναλωτή, κοινωνική ευημερία, κλπ.) 
 Αναπτύσσουν κριτική άποψη σχετικά με το πως η σχετική θεωρία μπορεί να εφαρμοστεί σε σύγχρονα 

θέματα της οικονομίας. 
 Να προβλέπουν και να ερμηνεύουν την ισορροπία σε μια αγορά που τους παρουσιάζεται μέσω μελέτης 

περιπτώσεων (case studies). 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Το μάθημα καλύπτει σε βάθος τις παρακάτω έννοιες: 
 Εισαγωγή στις μορφές αγοράς. 
 Βασικά χαρακτηριστικά των διαφόρων μορφών αγοράς.  
 Τέλειος ανταγωνισμός. 
 Υπολογισμός αγοραίας καμπύλης προσφοράς. 
 Υπολογισμός και ερμηνεία της ισορροπίας. 
 Μονοπώλιο. 
 Υπολογισμός και ερμηνεία της ισορροπίας. 
 Σύγκριση μονοπωλίου και τέλειου ανταγωνισμού σε όρους ευημερίας.  
 Ολιγοπώλιο. 
 Παρουσίαση, ανάλυση και ερμηνεία της ισορροπίας στα βασικά ολιγοπωλιακά υποδείγματα. 
 Καρτέλ στα πλαίσια ολιγοπωλίου. 
 Μονοπωλιακός ανταγωνισμός. 
 Υπολογισμός και ερμηνεία της ισορροπίας. 
 Σύγκριση μονοπωλιακού και τέλειου ανταγωνισμού σε όρους ευημερίας. 
 Διαφοροποίηση προϊόντος.  
 Εξωτερικότητες. 

 
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΙ – ΟΚΜΑΚ02 

Εξάμηνο: 2ο, Πιστωτικές Μονάδες: 7, Τύπος Μαθήματος: Υποχρεωτικό 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Αποτελεί συνέχεια του μαθήματος Εισαγωγή στην Μακροοικονομκή Ι. Στόχος του μαθήματος είναι να εισάγει τους 
φοιτητές σε θέματα Μακροοικονομικής, τα οποία θα είναι χρήσιμα για την μετέπειτα παρακολούθηση βασικών 
μαθημάτων αλλά και μαθημάτων επιλογής μεταγενέστερων εξαμήνων.  
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να:  
Αναλύσουν τα βασικά χαρακτηριστικά μιας οικονομίας, να μπορούν να εξετάσουν τις επιπτώσεις της οικονομικής 
πολιτικής στην οικονομία, να δουν πώς η οικονομία εξελίσσεται βραχυχρόνια και μακροχρόνια και να εξετάσουν την 
οικονομία μιας χώρας στο παγκόσμιο περιβάλλον με βάση οικονομικά κριτήρια.  
 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Συνολική Ζήτηση και Συνολική Προσφορά, Ανεργία και Πληθωρισμός, Πολιτική, Έλλειμα και Δημόσιο Χρέος, Ανοικτή  
Οικονομία, Συναλλαγματικές, Ισοζύγιο Πληρωμών, Διεθνές Εμπόριο, Οικονομική Μεγέθυνση. 

 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ – ΟΚΜΑΘ07 

Εξάμηνο: 2ο, Πιστωτικές Μονάδες: 6, Τύπος Μαθήματος: Υποχρεωτικό 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Το μάθημα “Μαθηματικά II” αποτελεί συνέχεια του μαθήματος “Μαθηματικά I” και μοιράζεται με τα “Μαθηματικά I” 

τον ίδιο στόχο. Φιλοδοξεί δηλαδή να εξοπλίσει τους φοιτητές με τις τεχνικές εκείνες γνώσεις που είναι απαραίτητες για 

την κατανόηση της σύγχρονης οικονομικής θεωρίας. Τα θέματα που πραγματεύεται περιλαμβάνουν ενότητες των 

Μαθηματικών όπως, πεπλεγμένη παραγώγιση, μερικές παράγωγοι, μερικές παράγωγοι ανωτέρας τάξης, ακρότατα, 

συνθήκες πρώτης τάξης, βασικά θεωρήματα διαφορισιμότητας, μονοτονία συναρτήσεων, κριτήριο δευτέρας τάξης, 

θεώρημα της υπερβάλλουσας (απλή μορφή), ελαστικότητα, κυρτές και κοίλες συναρτήσεις, κυρτότητα συνόλου, οιονεί 
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κυρτή-κοίλη συνάρτηση, πολυώνυμα και προσέγγιση κατά Taylor, αόριστο ολοκλήρωμα, τεχνικές ολοκλήρωσης, 

ορισμένο ολοκλήρωμα, πολυμεταβλητές συναρτήσεις, βελτιστοποίηση υπό περιορισμό, μέθοδος ελαχίστων 

τετραγώνων. Έμφαση δίνεται στην εφαρμογή των εννοιών και τεχνικών σε τυπικά προβλήματα στις επιχειρήσεις και 

την οικονομία. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα έχουν πολύ καλή γνώση των βασικών 

εργαλείων για την κατανόηση οικονομικών φαινομένων αλλά και τη λήψη οικονομικών και διοικητικών αποφάσεων.  

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 Πεπλεγμένη παραγώγιση – Μερικές παράγωγοι.  
 Ακρότατα – Συνθήκη πρώτης τάξης.  
 Βασικά θεωρήματα διαφορισιμότητας – μονοτονία συναρτήσεων.  
 Κριτήριο δευτέρας τάξης – θεώρημα της περιβάλλουσας (απλή μορφή). 
 Ελαστικότητα. 
 Κυρτές και κοίλες συναρτήσεις.  
 Κυρτότητα συνόλου – οιονεί κυρτή-κοίλη συνάρτηση.  
 Πολυώνυμα και προσέγγιση κατά Taylor.  
 Το αόριστο ολοκλήρωμα.  
 Τεχνικές ολοκλήρωσης.  
 Το ορισμένο ολοκλήρωμα.  
 Συναρτήσεις δύο ή περισσοτέρων μεταβλητών.  
 Βελτιστοποίηση υπό περιορισμό συναρτήσεων δύο μεταβλητών. 

 
 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ – ΟΚΣΤΑ02 

Εξάμηνο: 2ο, Πιστωτικές Μονάδες: 5, Τύπος Μαθήματος: Υποχρεωτικό 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση :  

 Να γνωρίζουν τις βασικές έννοιες της δειγματοληψίας (πληθυσμός, δείγμα, δειγματοληπτικό πλαίσιο κλπ.), να 
αναγνωρίζουν τους διαφορετικούς τύπους και μεθόδους δειγματοληψίας και να τους εφαρμόζουν σε 
πραγματικά προβλήματα.  

 Να μπορούν να υπολογίζουν το ελάχιστο απαιτούμενο μέγεθος ενός δείγματος.  
 Να γνωρίζουν τη σχετική θεωρία για τις σημειακές εκτιμήτριες.  
 Να γνωρίζουν τη σημασία του Κεντρικού Οριακού Θεωρήματος. 
 Να υπολογίζουν διαστήματα εμπιστοσύνης σε συνεχείς μεταβλητές και ποσοστά βασιζόμενοι σε δείγμα που 

έχει ληφθεί.  
 Γνωρίζουν τη θεωρία του ελέγχου των υποθέσεων και να μπορούν να επιλύουν σχετικά προβλήματα από το 

χώρο της Οικονομίας και των Επιχειρήσεων.  
 Να γνωρίζουν και να μπορούν να εφαρμόσουν ελέγχους X2.  
 Να γνωρίζουν την έννοια και τα βασικά στοιχεία της απλής παλινδρόμησης.  

 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Εισαγωγή στη δειγματοληψία, δειγματικές κατανομές. Εισαγωγή στη εκτιμητική-ιδιότητες σημειακών εκτιμητριών. 
Κεντρικό Οριακό Θεώρημα, Διαστήματα εμπιστοσύνης για τον δειγματικό μέσο και το δειγματικό ποσοστό, 
υπολογισμός του μεγέθους του δείγματος με βάση τα διαστήματα εμπιστοσύνης. Βασικές έννοιες ελέγχου υποθέσεων- 
σφάλματα, ορισμός και επεξήγηση της τιμής p. Έλεγχοι υποθέσεων για το μέσο και ποσοστό, σε μεγάλα-μικρά 
δείγματα, με γνωστή / άγνωστη διασπορά και σε ανεξάρτητα-εξαρτημένα δείγματα. Συσχέτιση δύο μεταβλητών. 
Πίνακας διπλής εισόδου για δύο μεταβλητές. Έλεγχος χ2. Απλή γραμμική παλινδρόμηση. 

 
 

ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – ΟΚΑΔΕ20 

Εξάμηνο: 2ο, Πιστωτικές Μονάδες: 5, Τύπος Μαθήματος: Υποχρεωτικό 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
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Η σημερινή εποχή του σκληρού ανταγωνισμού, της οικονομικής δυσπραγίας και του ασταθούς εξωτερικού 

περιβάλλοντος καθιστούν τη διοίκηση επιχειρήσεων απαραίτητο επιστημονικό πεδίο γνώσης για όσους επιθυμούν να 

εμπλακούν ενεργά με το «επιχειρηματικό γίγνεσθαι». Η υιοθέτηση πρακτικών αρχών, μεθόδων και τεχνικών 

management, καινοτόμων στρατηγικών και σχεδίων δράσης, εξασφαλίζει την αποτελεσματική αξιοποίηση των πόρων 

(συντελεστών παραγωγής) που διαθέτει μια επιχείρηση (οργανισμός) μέσα από τη διαδικασία του προγραμματισμού, 

της οργάνωσης, της διεύθυνσης, και του ελέγχου αυτών προκειμένου να επιτύχει τους στόχους της. Είναι γνωστό 

επίσης, ότι οποιαδήποτε ενέργεια λαμβάνει χώρα στον οργανισμό, έχει μια επίδραση στην συμπεριφορά των ατόμων. 

Η επίδραση αυτή επεκτείνεται ακόμα στους πελάτες και τους προμηθευτές. Το γεγονός αυτό έχει σχέση με την 

επιβίωση του ίδιου του οργανισμού, αφού «τα ανθρώπινα προβλήματα» αποτελούν την κύρια αιτία επιτυχίας ή 

αποτυχίας του οργανισμού. Το καινούριο επιχειρηματικό περιβάλλον, ως απόρροια του δύσκολων συνθηκών που 

επικρατούν διεθνώς αλλά και σε εθνικό επίπεδο διακυβεύει την ανάπτυξη αλλά και τη βιωσιμότητα των μικρών, 

μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων. Οι σύγχρονοι managers καλούνται σήμερα περισσότερο από ποτέ να 

ανταποκριθούν άμεσα και ευέλικτα αφουγκραζόμενοι και εκμεταλλευόμενοι τις νέες προκλήσεις και τις αναδυόμενες 

ευκαιρίες. Ο κατάλληλος συνδυασμός γνώσεων, διοικητικών ικανοτήτων, συμπεριφορών, ηγεσίας, συναισθηματικής 

νοημοσύνης, παρακίνησης, θέλησης και επιμονής είναι τα στοιχεία που θα πρέπει να επιστρατεύσει ο επιτυχημένος 

manager για να παρακινήσει τους πάντες να ακολουθήσουν το πεφωτισμένο και κερδοφόρο όραμά του. Το μάθημα 

στηρίζεται στην άμεση συμμετοχή των φοιτητών και κατά την διάρκεια του μαθήματος θα αναλυθούν/αναπτυχθούν 

CaseStudies πραγματικών περιπτώσεων Ελληνικών & Διεθνών εταιριών καθώς και θα προσκληθεί ένας σημαντικός 

αριθμός στελεχών Management Ελληνικών επιχειρήσεων. Σκοπός των παραπάνω είναι, αφενός η σύνδεση (και 

συνεπώς εμπέδωση) της θεωρητικής μάθησης του Management με το πραγματικό ελληνικό επιχειρηματικό 

περιβάλλον, και αφετέρου, η ανάπτυξη των αναλυτικών, συνθετικών και κριτικών ικανοτήτων των φοιτητών.  

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Το μάθημα είναι χωρισμένο στις παρακάτω βασικές ενότητες:  

 Βασικές έννοιες Μάνατζμεντ & Οργανωσιακής Συμπεριφοράς.  
 Αρχές «επιτυχίας» επιχειρήσεων: το άτομο + η ομάδα+ η επιχείρηση.  
 Λειτουργίες του Μάνατζμεντ & του Μάνατζερ.  
 Παρακίνηση εργαζομένων & Ικανοποίηση εργασίας.  
 Ομάδες & Ομαδική εργασία.  
 Συναισθηματική Νοημοσύνη & Ηγεσία.  
 Οργανωσιακή Κουλτούρα & Δομή Επιχειρήσεων.  
 Διοικητικά Προσόντα & Δεξιότητες.  
 Στοχοθέτηση, Μέτρηση Αποτελεσματικότητας & Παραγωγικότητας.  
 Δημιουργικότητα, Καινοτομία & Ηγεσία Αλλαγών. 

 
 

ΤΡΙΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 

 

ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι – ΟΚΟΙΚ21 

Εξάμηνο: 3ο, Πιστωτικές Μονάδες: 6, Τύπος Μαθήματος: Υποχρεωτικό 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Η Μικροοικονομική Ι, η οποία συνθέτει μια ανάλυση «από κάτω προς τα πάνω», εξετάζει πως οι μεμονωμένες 
οικονομικές οντότητες (καταναλωτές, επιχειρήσεις) καθορίζουν συλλογικά με ποιον τρόπο θα χρησιμοποιηθούν 
αποτελεσματικά οι πόροι της οικονομίας, οι οποίοι βρίσκονται σε ανεπάρκεια (στενότητα). Για το σκοπό αυτό, γίνεται 
χρήση τόσο της διαγραμματικής όσο και της μαθηματικής ανάλυσης, γεγονός που εξασφαλίζει στους φοιτητές την 
ικανότητα αντιμετώπισης και επίλυσης των διαφόρων οικονομικών προβλημάτων στον μικρόκοσμο της οικονομίας. Με 
την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα έχουν τη δυνατότητα να γνωρίζουν και να εφαρμόσουν τη 
μικροοικονομική θεωρία στη λήψη στρατηγικών αποφάσεων οικονομικού ενδιαφέροντος. 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 Εισαγωγή στις έννοιες και τη μεθοδολογία της οικονομικής ανάλυσης.  
 Η ισορροπία στην αγορά και τα προβλήματά της.  
 Εφαρμογές του υποδείγματος προσφοράς και ζήτησης: η έννοια της ελαστικότητας και οι επιδράσεις της 

φορολογίας.  
 Μέθοδοι οριακής αριστοποίησης της συμπεριφοράς των οικονομικών μονάδων και των καταναλωτών.  
 Διαδικασία επιλογής καταναλωτή.  
 Εφαρμογές της θεωρίας καταναλωτή: αποτελέσματα υποκατάστασης και εισοδήματος, καμπύλη Engel. 
 Το πρόβλημα της αριστοποίησης στην παραγωγή: Μεγιστοποίηση συνάρτησης παραγωγής και ελαχιστοποίηση 

κόστους υπό περιορισμούς.  
 Επίλυση Δυϊκού προβλήματος στην παραγωγή.  
 Μηχανισμός λειτουργίας ανταγωνιστικής και μονοπωλιακής αγοράς.  
 Θεωρία και ανάλυση ολιγοπωλιακών μορφών αγοράς (Cournot, Bertrand, Stackelberg, υπόδειγμα 

τεθλασμένης καμπύλης ζήτησης). 
 
 

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι – ΟΚΟΙΚ23 

Εξάμηνο: 3ο, Πιστωτικές Μονάδες: 6, Τύπος Μαθήματος: Υποχρεωτικό 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Το μάθημα αυτό καλύπτει την ύλη της σύγχρονης μακροοικονομικής με μεγάλη λεπτομέρεια. Τα θέματα που 
διαπραγματεύεται είναι το ΑΕΠ GDP, προσφορά και ζήτηση χρήματος, επιτόκια, ανεργία, συναλλαγματικές ισοτιμίες 
κτλ. αλλά η ανάλυση που λαμβάνει χώρα είναι πιο μεθοδική και αυστηρή από το εισαγωγικό μάθημα στη 
Μακροοικονομική. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος θα συζητήσουμε πολλά παραδείγματα από τον πραγματικό κόσμο, 
όπως τον προσδιορισμό των μακροοικονομικών μεταβλητών βραχυχρόνια και μακροχρόνια και θα συζητήσουμε 
θέματα οικονομικής πολιτικής. Κεντρικό θέμα θα αποτελέσει η δύναμη και οι περιορισμοί της μακροοικονομικής 

πολιτικής στη σταθεροποίηση της οικονομίας και τη συμβολή τους στην οικονομική μεγέθυνση. 
 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 Εθνικοί Λογαριασμοί. 
 Αγορά Αγαθών και Υπηρεσιών. 
 Αγορά Χρήματος. 
 Το Υπόδειγμα IS-LM. 
 Αγορά Εργασίας. 
 Το Υπόδειγμα AS-AD. 
 Μακροοικονομικές Πολιτικές. 

 
 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι – ΟΚΧΡΗ10 

Εξάμηνο: 3ο, Πιστωτικές Μονάδες: 6, Τύπος Μαθήματος: Υποχρεωτικό 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Σκοπός του μαθήματος είναι να δοθούν στους φοιτητές εισαγωγικές γνώσεις σχετικά με την αποτίμηση 
χρηματοοικονομικών προϊόντων της κεφαλαιαγοράς όπως μετοχές και ομολογίες. Στα πλαίσια αυτά θα αναλυθούν 
διεξοδικά διάφορα υποδείγματα -που παρουσιάζονται στη σχετική βιβλιογραφία-για τον τρόπο προσδιορισμού των 
τιμών των παραπάνω βασικών προϊόντων της κεφαλαιαγοράς, όπως επίσης και σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας της. 
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη επισκόπηση των διεθνών χρηματοοικονομικών εξελίξεων στο πλαίσιο της 
παγκοσμιοποίησης. 
 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Η αναλυτική διάρθρωση της ύλης ανά θεματική ενότητα έχει ως εξής:  
1η Εβδομάδα  

 Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική Κεφ. 1 Brealey Richard, Myers Stewart, Allen Franklin Αρχές 



19  Οδηγός Σπουδών 2021-2022 Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης                                  

 

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Καραολή & Δημητρίου 80, 185 34 Πειραιάς,  210-4142000 www.unipi.gr 

 

Χρηματοοικονομικής των Επιχειρήσεων. 
2η Εβδομάδα  

 Το σύγχρονο χρηματοοικονομικό περιβάλλον. Αγορές Χρήματος και κεφαλαίου.(The Financial Environment; 
Financial markets overview)Κεφ. 14 Brealey Richard, Myers Stewart, Allen Franklin Αρχές Χρηματοοικονομικής 
των Επιχειρήσεων. 

 Βασικές έννοιες επενδύσεων: χρηματοδοτικό σύστημα και χρηματιστήριο(An Overview of Corporate Financing; 
Sources of business finance, Public issues methods & markets) Κεφ. 15 (εκτός§15.1, σελ. 399-403) Brealey 
Richard, Myers Stewart, Allen Franklin Αρχές Χρηματοοικονομικής των Επιχειρήσεων. 

3η Εβδομάδα  
 Διαχρονική αξία του χρήματος-Παρούσα Αξία και Μελλοντική Αξία (Simple vs Compound interest, Time Value 

of Money: Future & Present value of annuity and perpetuity) Κεφ. 2 Brealey Richard, Myers Stewart, Allen 
Franklin Αρχές Χρηματοοικονομικής των Επιχειρήσεων. 

4η Εβδομάδα  
 Διαχρονική αξία του χρήματος: Παραδείγματα και Ασκήσεις Κεφ. 2 Brealey Richard, Myers Stewart, Allen 

Franklin Αρχές Χρηματοοικονομικής των Επιχειρήσεων. 
5η Εβδομάδα  

 Παραδοσιακές Μορφές Χρηματοδότησης: Μετοχές (Equity and Preference Shares Valuation ) Κεφ. 4 
(εκτός§4.5, σελ. 99-103) Brealey Richard, Myers Stewart, Allen Franklin Αρχές Χρηματοοικονομικής των 
Επιχειρήσεων. 

6η Εβδομάδα  
 Τρόποι ανάλυσης και τιμολόγησης μετοχών: υπόδειγμα αποτίμησης μερισμάτων και Δείκτης Ρ/Ε (Dividends 

and Earnings growth valuation models)Κεφ. 4 (εκτός§4.5, σελ. 99-103) Brealey Richard, Myers Stewart, Allen 
Franklin Αρχές Χρηματοοικονομικής των Επιχειρήσεων. 

7η Εβδομάδα  
 Παραδοσιακές Μορφές Χρηματοδότησης: Μετοχές Παραδείγματα και Ασκήσεις Κεφ. 4 (εκτός §4.5, σελ. 99-

103) Brealey Richard, Myers Stewart, Allen Franklin Αρχές Χρηματοοικονομικής των Επιχειρήσεων. 
8η Εβδομάδα  

 Τρόπος παρουσίασης στο Διεθνή τύπο - Financial Times - των τιμών των μετοχών και άλλων λογιστικών 
στοιχείων των εισηγμένων εταιριών (Stock Market reporting: The Financial Times Share Information Service). 

9η Εβδομάδα  
 Η θεωρία των Αποτελεσματικών Αγορών (Market Efficiency Hypothesis) Κεφ. 13 Brealey Richard, Myers 

Stewart, Allen Franklin Αρχές Χρηματοοικονομικής των Επιχειρήσεων. 
10η Εβδομάδα  

 Παραδοσιακές Μορφές Χρηματοδότησης: Ομόλογα Παρουσίαση προϊόντων σταθερού εισοδήματος(Debt and 
Preference Capital, Instruments of long-term debt financing, Characteristics of long-term debt)Κεφ. 3 
(εκτός§3.3 και§3.4, σελ. 57-62) Brealey Richard, Myers Stewart, Allen Franklin Αρχές Χρηματοοικονομικής των 
Επιχειρήσεων. 

11η Εβδομάδα  
 Παραδοσιακές Μορφές Χρηματοδότησης: Ομόλογα Τρόποι ανάλυσης και τιμολόγησης Ομολόγων: 

Παραδείγματα και Ασκήσεις (Long Term Debt Valuation: Fixed & Zero-coupon bonds, High yield bonds Yield 
calculations) Κεφ. 3 (εκτός§3.3 και§3.4, σελ. 57-62) Brealey Richard, Myers Stewart, Allen Franklin Αρχές 
Χρηματοοικονομικής των Επιχειρήσεων. 

12η Εβδομάδα  
 Αξιολόγηση Επενδύσεων –Καθαρή Παρούσα Αξία και άλλα Επενδυτικά Κριτήρια (Investment Appraisal) Κεφ. 5-

6 Brealey Richard, Myers Stewart, Allen Franklin Αρχές Χρηματοοικονομικής των Επιχειρήσεων. 
13η Εβδομάδα  

 Ειδικά Θέματα Χρηματοδότησης. Η κρίση χρηματοδότησης στην Ελλάδα 2009-Σήμερα: Αιτίες και τρόποι 
αντιμετώπισής της. 

 Επανάληψη -Λύση Αποριών για τις τελικές εξετάσεις. 
 
 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι – ΟΚΛΟΓ01 

Εξάμηνο: 3ο, Πιστωτικές Μονάδες: 5, Τύπος Μαθήματος: Υποχρεωτικό 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
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Η Λογιστική I είναι το μάθημα που καλύπτει τα θέματα της Εισαγωγής στη Λογιστική ή όπως αλλιώς αναφέρεται της 
Εισαγωγής στη Χρηματοοικονομική Λογιστική. Έχει σαν αντικείμενο την παρουσίαση των βασικών εννοιών της 
Λογιστικής καθώς και την ιδιότυπη τεχνική καταγραφής της δράσης των οικονομικών μονάδων με τις γενικά 
παραδεκτές λογιστικές αρχές. Η τεχνική αυτή περιλαμβάνει, την τήρηση λογιστικών βιβλίων και τη σύνταξη βασικών 
οικονομικών-λογιστικών καταστάσεων, οι οποίες αποτελούν την κύρια πηγή της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης. 
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση: 

 Να κατανοούν ορισμούς και βασικές έννοιες που σχετίζονται με τον τομέα της λογιστικής. 
 Να κατανοούν τις βασικές αρχές της διαχείρισης οικονομικών μονάδων. 
 Να αναλύουν οικονομικές καταστάσεις. 
 Να αντιλαμβάνονται οικονομικές συναλλαγές και τη λογιστική τους απεικόνιση. 

 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 Διαδικασία Λήψεως Διοικητικών Αποφάσεων. 
 Εισαγωγή στη Διαχείριση των Οικονομικών Μονάδων. 
 Ορισμός και Συστατικά Στοιχεία. 

 Κριτήρια Διάκρισης & Ταξινόμησης. 
 Βασικές Αρχές Διαχείρισης. 
 Ορισμός, Περιεχόμενο & Βασικές Αρχές Λογιστικής. 
 Αρχή του Ιστορικού Κόστους –Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. 
 Παρουσίαση Οικονομικών Καταστάσεων. 
 Κατάσταση Οικονομικής Θέσης. 
 Κατάσταση Αποτελεσμάτων. 
 Κατάσταση μεταβολής Ιδίων Κεφαλαίων. 
 Κατάσταση ταμιακών ροών. 

 Οικονομικές συναλλαγές και Λογιστική Απεικόνιση. 
 Έννοια & Περιεχόμενο Λογαριασμών. 
 Λογιστικά Βιβλία. 
 Καταχωρήσεις. 

 Ανάλυση Στοιχείων Κατάστασης Οικονομικής Θέσης. 
 Διαχείριση Παγίων, Διαχείριση Αποθεμάτων. 
 Διαχείριση Απαιτήσεων. 
 Διαχείριση Διαθεσίμων. 
 Διαχείριση Υποχρεώσεων. 
 Ίδια Κεφάλαια. 

 

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΟΚΔΙΚ06  

Εξάμηνο: 3ο, Πιστωτικές Μονάδες: 5, Τύπος Μαθήματος: Επιλογή 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Στόχος του μαθήματος είναι :  

 Να βοηθήσει τους φοιτητές που έρχονται για πρώτη φορά με τη νομική επιστήμη να κατανοήσουν και να 
αφομοιώσουν αφενός τις σημαντικότερες έννοιες του Αστικού Δικαίου και αφετέρου του Δικαίου προστασίας 
του καταναλωτή. 

 Να βοηθήσει τους φοιτητές να  αντιληφθούν τις βασικές λειτουργίες της εννόμου τάξεως. 
 Να γνωρίζουν οι φοιτητές ποιες είναι οι νομικές ρυθμίσεις που διέπουν τις καθημερινές τους συναλλαγές,  

σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 
 Να γνωρίζουν  ποιες είναι οι νομικές ρυθμίσεις που διέπουν τις οικονομικές τους συναλλαγές, σύμφωνα με 

την ισχύουσα νομοθεσία 
 Να μάθουν τα δικαιώματά τους ως καταναλωτές αλλά και να γνωρίζουν τις υποχρεώσεις και ευθύνες της 

επιχείρησης έναντι των καταναλωτών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 
 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 Εισαγωγή στο δίκαιο: Έννοια δικαίου, διαίρεση δικαίου, πηγές δικαίου, κανόνες δικαίου. 
 Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου: α. Εισαγωγή, β. Δικαίωμα (έννοια, διακρίσεις, κτήση, αλλοίωση, απώλεια, 

άσκηση, προστασία, παραγραφή). γ. Υποκείμενα των εννόμων σχέσεων (φυσικά και νομικά πρόσωπα). δ. 
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Δικαιοπραξίες (έννοια, είδη προϋποθέσεις κατάρτισης έγκυρης δικαιοπραξίας, αιρέσεις και προθεσμίες, 
αντιπροσώπευση και πληρεξουσιότητα). 

 Ενοχικό Δίκαιο: α. Εισαγωγή β. Είδη ενοχών γ. Αστική ευθύνη (έννοια διακρίσεις, προϋποθέσεις αστικής 
ευθύνης, ευθύνη από πράξεις τρίτων). 

 Δίκαιο του Καταναλωτή: α. Η προστασία του καταναλωτή στο Ελληνικό και Ενωσιακό Δίκαιο.  β. Οι γενικοί 
όροι συναλλαγών.  γ.  Η πώληση καταναλωτικών αγαθών και οι εγγυήσεις. δ.  Οι αθέμιτες εμπορικές 
πρακτικές. 

 
 

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ – ΟΚΟΙΚ35 

Εξάμηνο: 3ο, Πιστωτικές Μονάδες: 5, Τύπος Μαθήματος: Επιλογή 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Αυτό το μάθημα αποτελεί βασικό εισαγωγικό μάθημα στην Αγροτική Οικονομία. Ή ύλη του μαθήματος περιλαμβάνει 

θέματα καταναλωτή, θέματα παραγωγή, οικονομικά της τεχνολογίας, θέσπιση τιμών, οικονομικά των κρατικών 

παρεμβάσεων, και ανάλυση της εργασίας και της γης ως εισροές στην αγροτική παραγωγή. Μετά την επιτυχή 

ολοκλήρωση του μαθήματος ο/η φοιτητής/ρια θα μπορεί να κατανοεί τα βασικά οικονομικά μεγέθη μιας γεωργικής 

εκμετάλλευσης, και κατά συνέπεια να είναι σε θέση να κρίνει ορθολογικά την σύνθεση και την ένταση της παραγωγικής 

διαδικασία. Επίσης θα μπορεί να αναλύει τους μηχανισμούς διαμόρφωσης των τιμών γεωργικών προϊόντων. Τέλος 

μέσω της διδασκαλίας κυριότερων εργαλείων κρατικής παρέμβασης (π.χ. επιδοτήσεις, δασμοί) θα μπορεί να κατανοεί 

και να αναλύει τυχόν νομοθεσίες και ειδικότερα το θεσμικό πλαίσιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 Θεωρία της Ζήτησης-Έννοια της Χρησιμότητας. 
 Αποτέλεσμα Υποκατάστασης και Εισοδήματος.  
 Ειδικά Θέματα Ζήτησης Αγροτικών Προϊόντων της Ζήτησης. 
 Εμπειρική Εκτίμηση Ζήτησης. 
 Ελαστικότητα Ζήτησης. 
 Θεωρία Παραγωγής και Κόστους. 
 Παραγωγικότητα και Τεχνολογία. 
 Αποτελεσματικότητα. 
 Προσφορά Εργασίας, Απασχόληση και Πολύαποασχόληση των Αγορών. 
 Συνάρτηση Χρησιμότητας με Αγαθά και Σχόλη-Ισορροπία. 
 Κατανομή Χρόνου του Αγρότη. 
 Εναλλακτικές Πολιτικές Παρέμβασης. 
 Ανάλυση Επιπτώσεων 
 Θεωρία και Πολιτική Διεθνούς Εμπορίου. 
 Συγκριτικό Κόστος και Διεθνή Εξειδίκευση. 

 
 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ Ι – ΟΚΠΛΗΟ3 

Εξάμηνο: 3ο, Πιστωτικές Μονάδες: 5, Τύπος Μαθήματος: Επιλογή 

 ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Στόχος του μαθήματος είναι να εισάγει και να εξοικειώσει τους φοιτητές στα εργαλεία λογισμικού αυτοματισμού 
γραφείου (σύνταξη αναφορών, διαχείριση λογιστικών φύλων, σύνταξη παρουσιάσεων) τα οποία αξιοποιούνται τόσο 
για την επίλυση οικονομικών προβλημάτων όσο και για τη σύνθεση, διαμόρφωση και παρουσίαση οικονομικών 
μελετών. 
 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ    
Το μάθημα είναι πρακτικό και προϋποθέτει την άσκηση των φοιτητών σε εργαλεία λογισμικού αυτοματισμού γραφείου 
μέσω της εκπόνησης αριθμού ασκήσεων με τη χρήση λογισμικού Microsoft Office Word, Excel, Powerpoint. Το 
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λογισμικό αυτό παρέχεται στους φοιτητές δωρεάν από το Πανεπιστήμιο για εγκατάσταση στους προσωπικούς 
υπολογιστές τους. 

Στο πλαίσιο του μαθήματος οι φοιτητές καλούνται  

 να συνθέσουν μια πολυσέλιδη οικονομική αναφορά βασιζόμενοι σε στοιχεία (πίνακες, διαγράμματα, 
μαθηματικές εξισώσεις κλπ) τα οποία δίνονται 

 να επιλύσουν διάφορα σύνθετα οικονομικά προβλήματα με τη χρήση λογιστικών φύλλων 

 να συνθέσουν μια παρουσίαση οικονομικής μελέτης 

 

ΧΡΗΜΑ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ – ΟΚΧΡΤ01 

Εξάμηνο: 3ο, Πιστωτικές Μονάδες: 5, Τύπος Μαθήματος: Επιλογή 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Στο συνεχές εξελισσόμενο χρηματοοικονομικό περιβάλλον σκοπός του μαθήματος είναι η μετάδοση των βασικών 
γνώσεων χρηματοοικονομικής θεωρίας και τραπεζικής πρακτικής για την κατανόηση των προβλημάτων και ευκαιριών 
που αντιμετωπίζουν οι τράπεζες κατά την άσκηση των τραπεζικών τους εργασιών. Για το σκοπό αυτό, παρουσιάζονται 
και αναλύονται τόσο θεωρητικές όσο και πρακτικές γνώσεις με την ανάλυση περιπτώσεων (case studies) που έχουν να 
κάνουν με τις διάφορες μορφές χρήματος, με τις λειτουργίες του χρηματοπιστωτικού συστήματος, την χρονική 
διάρθρωση των επιτοκίων, το συνάλλαγμα, την προσφορά και την ζήτηση χρήματος. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση 
του μαθήματος, οι φοιτητές θα γνωρίζουν τις διάφορες μορφές χρηματοδότησης, την έννοια της συναλλαγματικής 
ισοτιμίας και του αρμπιτράζ, τη ζήτηση και την προσφορά χρήματος και τις επιδράσεις τους στην νομισματική πολιτική. 
 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Το μάθημα καλύπτει σε βάθος τις παρακάτω έννοιες: 

 Εισαγωγή στις έννοιες και την σπουδαιότητα του χρήματος . 
 Εισαγωγή στο χρηματοπιστωτικό σύστημα.  
 Προσδιορισμός επιτοκίων4.Χρονική διάρθρωση επιτοκίων. 
 Αγορά συναλλάγματος. 
 Τραπεζικός κλάδος: Ελλάδα και Ευρωζώνη. 
 Γενικές αρχές διαχείρισης ενεργητικού και παθητικού των τραπεζών. 
 Προσφορά χρήματος. 
 Η Ζήτηση χρήματος. 

 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ – ΟΚΠΜΑ05 

Εξάμηνο: 3ο, Πιστωτικές Μονάδες: 5, Τύπος Μαθήματος: Επιλογή 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση της πολιτικής και ιδιαίτερα η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα 
της Ναυτιλίας και των μεταφορών γενικότερα. Αναλύονται έννοιες όπως είναι Ναυτιλία Μικρών Αποστάσεων, οι 
Συνδυασμένες Μεταφορές, τα διάφορα ευρωπαϊκά προγράμματα στον τομέα των μεταφορών και της ναυτιλίας, τα 
Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών και αναλύονται οι διάφοροι τρόποι μεταφοράς με τις ιδιαιτερότητες, τα 
πλεονεκτήματα και τις αδυναμίες καθενός από αυτούς. 
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να:  

 Αναλύουν τις βασικές έννοιες της πολιτικής της ΕΕ στον τομέα των μεταφορών. 
 Αξιολογούν τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του κάθε τρόπου μεταφοράς. 
 Αναλύουν την Ναυτιλία Μικρών Αποστάσεων και τις Συνδυασμένες μεταφορές. 
 Αξιολογούν τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών.  

 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 Κύρια χαρακτηριστικά του κάθε τρόπου μεταφοράς, ιδιαιτερότητες, κόστος.  
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 Η πολιτική των Μεταφορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, περιεχόμενο, εξέλιξη και προοπτικές. 
 Εμπόδια ανάπτυξης της πολιτικής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 
 Επιπτώσεις της εφαρμογής της κοινής Ευρωπαϊκής πολιτικής σε όλους τους μεταφορικούς τομείς .Και  

στην οικονομία 
 Σιδηροδρομικές μεταφορές. 
 Οδικές μεταφορές. 
 Ποτάμιες μεταφορές. 
 Θαλάσσιες μεταφορές. 
 Η Ναυτιλία Μικρών Αποστάσεων. 
 Μοναδοποίηση φορτίων. 
 Η προώθηση των φιλικών προς το περιβάλλον μέσων μεταφοράς. 
 Οι συνδυασμένες μεταφορές, τα χαρακτηριστικά τους, πλεονεκτήματα.  
 Τα Διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών. 
 Τα ευρωπαϊκά προγράμματα για ενίσχυση των Συνδυασμένων Μεταφορών και της ΝΜΑ. 

 
 

ΤΕΤΑΡΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 

 

ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΙ – ΟΚΟΙΚ22 

Εξάμηνο: 4ο, Πιστωτικές Μονάδες: 6, Τύπος Μαθήματος: Υποχρεωτικό 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Η Μικροοικονομική ΙΙ αναλύει τη θεωρία της γενικής ισορροπίας, της οικονομικής της ευημερίας και το μηχανισμό 
διαμόρφωσης της ισορροπίας σε τέλεια και ατελώς ανταγωνιστικές αγορές προϊόντων/υπηρεσιών και εισροών. Με την 
επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα έχουν τη δυνατότητα να γνωρίζουν και να εφαρμόσουν τη 
μικροοικονομική θεωρία στη λήψη στρατηγικών αποφάσεων οικονομικού ενδιαφέροντος. 
 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 Θεωρία μερικής ισορροπίας: Αποδοτική κατανομή στην κατανάλωση, Αποδοτική κατανομή στην παραγωγή, 
Αποδοτική κατανομή στην κατανάλωση και την παραγωγή. 

 Θεωρία γενικής ισορροπίας. 
 Ανταγωνιστική ισορροπία, αποδοτικότητα της ισορροπίας. 
 Θεωρία των Οικονομικών της ευημερίας (Θεμελιώδη θεωρήματα των οικονομικών της ευημερίας, Κριτήριο 

Pareto, Κριτήριο αποζημίωσης, Συνάρτηση κοινωνικής ευημερίας) 
 Θέματα των οικονομικών της ευημερίας: δημόσια αγαθά και εξωτερικές επιδράσεις, ασύμμετρη 

πληροφόρηση. 
 Θεωρία Παιγνίων. 
 Τρόπος διαμόρφωσης των τιμών των παραγωγικών συντελεστών σε ανταγωνιστικές αγορές. 
 Ζήτηση εισροών σε ατελείς αγορές. 
 Αρχές τιμολόγησης και ρύθμισης σε μονοπωλιακές αγορές.  
 Αρχές ανταγωνισμού σε αγορές με σημαντική οικονομική ισχύ (SMP) 

 
 

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΙ – ΟΚΟΙΚ24 

Εξάμηνο: 4ο, Πιστωτικές Μονάδες: 6, Τύπος Μαθήματος: Υποχρεωτικό 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Η Μακροοικονομική Θεωρία ΙΙ αποτελεί συνέχεια του μαθήματος Μακροοικονομική Θεωρία Ι. Έχοντας ήδη εξετάσει 
βασικές έννοιες και εργαλεία μακροοικονομικής, στόχος του συγκεκριμένου μαθήματος είναι να διευρύνει και να 
εμβαθύνει στα βασικά ζητήματα και προβλήματα που αφορούν στην κοινωνία ως σύνολο και κατά συνέπεια, στην 
άσκηση οικονομικής πολιτικής. Καίρια ζητήματα αποτελούν οι οικονομικές διακυμάνσεις και η εξομάλυνσή τους στις 
ανοικτές οικονομίες με τη χρήση των διαθέσιμων μακροοικονομικών εργαλείων και ο τρόπος με τον οποίο οι 
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οικονομίες αναπτύσσονται και μεγεθύνονται. Η έμφαση δίνεται στις ανοικτές οικονομίες, τα υποδείγματα οικονομικής 
μεγέθυνσης, τα ελλείμματα και το χρέος καθώς και οι κανόνες νομισματικής πολιτικής. Η οργάνωση του μαθήματος 
προϋποθέτει γνώση της Μακροοικονομικής Θεωρίας Ι. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα 
έχουν την δυνατότητα να γνωρίζουν και να εφαρμόζουν μακροοικονομική ανάλυση σε ανοικτές οικονομίες αλλά και να 
γνωρίζουν και να αντιλαμβάνονται θέματα όπως ελλείμματα και χρέος.  
 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 Συναλλαγματικές ισοτιμίες και το ισοζύγιο πληρωμών. 
 Συνολική Ζήτηση σε μια ανοικτή οικονομία. Το υπόδειγμα Mundell-Fleming.  
 Νομισματική και Δημοσιονομική Πολιτική στην ανοικτή οικονομία.  
 Νομισματική και Δημοσιονομική Πολιτική με μεταβολές των τιμών.  
 Ελλείμματα προϋπολογισμού και δημόσιο χρέος. 

 
 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΙ – ΟΚΧΡΗ06 

Εξάμηνο: 4ο, Πιστωτικές Μονάδες: 6, Τύπος Μαθήματος: Υποχρεωτικό 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Αναλυτική  ικανότητα στο σχολιασμό θεμάτων χρηματοοικονομικών επενδύσεων, αποτίμησης μετοχών, τιμολόγησης 
σε συνθήκες ισορροπίας, υποδειγμάτων τιμολόγησης CAPM και APT. Άρτια κατανόηση υποθέσεων και συμπερασμάτων 
και συνέπειες παραβίασης αυτών, σπουδαιότητα και κριτική σκέψη σχετικά με την έλευση χρηματοοικονομικών 
κρίσεων και τη τιμολόγηση χρηματοοικονομικών επενδύσεων. 

 Γνώση, περιγραφή θεμάτων που άπτονται των χρηματοοικονομικών επενδύσεων. 
 Κατανόηση, σε βάθος σκέψη,  γενίκευση και εκτίμηση συνεπειών ανισορροπίας στις αγορές. 
 Εφαρμογή, ταξινόμηση παραγόντων τιμολόγησης κινδύνου και απόδοσης.  
 Ανάλυση, συνδυασμός υποδειγμάτων τιμολόγησης και θεωρίας χαρτοφυλακίου.   
 Σύνθεση υποδειγμάτων τιμολόγησης και θεωρίας χαρτοφυλακίου.  
 Αξιολόγηση, συμπεράσματα για τη σπουδαιότητα της θεωρίας χαρτοφυλακίου και τιμολόγησης. 

  
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Το μάθημα καλύπτει σε βάθος τις παρακάτω έννοιες: 

 Απόδοση και Κίνδυνος μετοχών. 
 Χαρτοφυλάκια, Διαφοροποίηση κινδύνου. 
 Σύνορο Αποδοτικών Χαρτοφυλακίων. 
 Θεώρημα Διαχωρισμού. 
 Capital Market Line. 
 Ισορροπία και τιμολόγηση. 
 Υπόδειγμα Τιμολόγησης Περιουσιακών Στοιχείων. 
 Επεκτάσεις. 
 Εισαγωγή στα αξιόγραφα σταθερού εισοδήματος. 

 
 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ – ΟΚΛΟΓ02 

Εξάμηνο: 4ο, Πιστωτικές Μονάδες: 5, Τύπος Μαθήματος: Υποχρεωτικό 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Σκοπός του μαθήματος είναι η εις βάθος ανάλυση και επεξήγηση των λογιστικών πρακτικών που αφορούν στα 
επιμέρους στοιχεία ενεργητικού και παθητικού. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα έχουν την 
ικανότητα να:  

 Κατανοούν τους ορισμούς και τις βασικές έννοιες που σχετίζονται με τις λογιστικές αρχές και πρακτικές. 
 Αναγνωρίζουν, προετοιμάζουν και αναλύουν την Κατάσταση Ταμειακών Ροών. 
Κατανοούν τις λογιστικές πρακτικές που αφορούν στα μεμονωμένα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού. 
 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
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Προχωρημένη ανάλυση Λογιστικής ειδικότερων θεμάτων: 
 Πάγια.  
 Αποθέματα. 
 Ταμείο. 
 Μισθοδοσία 
 Αξιόγραφα. 
 Συνάλλαγμα. 
 Κατάσταση Ταμειακών Ροών. 

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ – ΔΕΜΑΘ33 

Εξάμηνο: 4ο, Πιστωτικές Μονάδες: 5, Τύπος Μαθήματος: Επιλογή 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Στα πλαίσια του μαθήματος περιγράφονται και εξετάζονται βασικές έννοιες και θέματα που σχετίζονται με τον τομέα 
της Επιχειρησιακής Έρευνας. Σκοπός του μαθήματος είναι η ανάλυση διαφορετικών επιχειρησιακών προβλημάτων, η 
περιγραφή μεθοδολογιών και μαθηματικών μοντέλων επίλυσής τους, καθώς και η ερμηνεία των αποτελεσμάτων τους. 
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση: 

 Να κατανοούν ορισμούς και βασικές έννοιες που σχετίζονται με τον τομέα της Επιχειρησιακής Έρευνας. 
 Να αναγνωρίζουν και να αναλύουν διαφορετικά επιχειρησιακά προβλήματα. 
 Να επιλέγουν και να εφαρμόζουν μεθοδολογίες για την επίλυση προβλημάτων απόφασης. 
 Να αναλύουν προβλήματα απόφασης και να κατασκευάζουν μαθηματικά μοντέλα (μοντελοποίηση 

προβλήματος), λαμβάνοντας υπόψη τις παραμέτρους, τις βασικές υποθέσεις και τους περιορισμούς του 
προβλήματος. 

 Να προσδιορίζουν τα βήματα για την επίλυση ενός προβλήματος απόφασης, με την εφαρμογή κατάλληλων 
μεθοδολογικών προσεγγίσεων και αλγορίθμων. 

 Να αναλύουν και να ερμηνεύουν τα αποτελέσματα της επεξεργασίας των δεδομένων και τη λύση ενός 
προβλήματος. 

 Να διαμορφώνουν και να ελέγχουν εναλλακτικά σενάρια ή λύσεις. 
 Να χρησιμοποιούν εργαλεία λογισμικού για την επεξεργασία και επίλυση προβλημάτων Επιχειρησιακής 

Έρευνας. 
 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 Διαδικασία Λήψεως Διοικητικών Αποφάσεων. 
 Γραμμικός Προγραμματισμός (Διαμόρφωση Μοντέλων -Μέθοδος Simplex -Επίλυση με Η/Υ –Εφαρμογές). 
 Ανάλυση Ευαισθησίας -Δυϊκή Θεωρία. 
 Πρόβλημα Μεταφοράς –Εκχώρησης. 
 Δικτυωτή Ανάλυση. 
 Δυναμικός Προγραμματισμό 
 Ανάλυση Μελετών Περίπτωσης (Case Studies 

 

 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΟΚΔΙΚ04 

Εξάμηνο: 4ο, Πιστωτικές Μονάδες: 5, Τύπος Μαθήματος: Επιλογή 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Σκοπός του μαθήματος είναι η ανάλυση και η επεξήγηση βασικών εννοιών και θεμάτων που σχετίζονται με τον τομέα 

του Εμπορικού Δικαίου. Ειδικότερα, μέσω του μαθήματος οι φοιτητές αποκτούν γνώσεις για: 

 την έννοια και τα συστατικά στοιχεία της εμπορικής δράσης 
 τις συνέπειες της εμπορικής ιδιότητας 
 την έννοια της «επιχείρησης» και του «επιχειρηματία» 



 Οδηγός Σπουδών 2021-2022 Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης   26 

 

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Καραολή & Δημητρίου 80, 185 34 Πειραιάς,  210-4142000 www.unipi.gr 

 

  τα βασικά στοιχεία που διέπουν την ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία των εταιριών, με έμφαση στην 
ομόρρυθμη εταιρεία, ετερόρρυθμη εταιρεία, αφανή εταιρεία, ανώνυμη εταιρεία, εταιρεία περιορισμένης 
ευθύνης, ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία. 

 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 Εισαγωγή στο εμπορικό δίκαιο – εμπορικότητα και δίκαιο 
 Πηγές του εμπορικού δικαίου, συστήματα εμπορικότητας, συνέπειες της εμπορικής ιδιότητας-συνέπειες της 

εμπορικότητας της πράξης  
 Σύγχρονες μορφές χρηματοδότησης του εμπορίου (factoring, leasing, forfaiting)  
 Ο αλληλόχρεος λογαριασμός  
 Εγγυήσεις και αναλήψεις υποχρεώσεων  
 Βιομηχανική Ιδιοκτησία (Δίκαιο των ευρεσιτεχνιών και της καινοτομίας, δίκαιο των σημάτων, δίκαιο 

βιομηχανικών σχεδίων και υποδειγμάτων, δικαριτικά γνωρόσματα του ουσιαστικού συστήματος) 
 Η έννοια της «επιχείρησης» 
 Ενώσεις προσώπων – εταιρίες και βασικές αρχές που διέπουν τα νομικά πρόσωπα 
 Η αστική εταιρία  
 Η ομόρρυθμη εταιρία 
 Η ετερόρρυθμη εταιρία 
 Η ανώνυμη εταιρία (η έννοια της «μετοχής»-υβριδικοί τίτλοι,  η νομική θέση των μετόχων, διοικητικό 

συμβούλιο, γενική συνέλευση, δικαιώματα μειοψηφίας) 
 Η εταιρία περιορισμένης ευθύνης 
 Η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρία 
 Οι όμιλοι επιχειρήσεων 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – ΟΚΟΚΠ04 

Εξάμηνο: 4ο, Πιστωτικές Μονάδες: 5, Τύπος Μαθήματος: Επιλογή 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Η κοινωνική προστασία αποτελεί αντικείμενο διαμάχης τόσο σε θεωρητικό, όσο και σε πολιτικό επίπεδο. Οι δαπάνες 
για την κοινωνική προστασία απορροφούν ένα μεγάλο μέρος των εσόδων. Περισσότερο από το 70% των δαπανών για 
την κοινωνική προστασία είναι οι δαπάνες για συντάξεις και υγεία. Ο τρόπος χρηματοδότησής τους και οι επιπτώσεις 
τους στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη είναι στο επίκεντρο των θεωρητικών συζητήσεων. Σκοπός του 
μαθήματος είναι να εξηγήσει στους εκπαιδευόμενους την ανάγκη για κοινωνική προστασία, τον τρόπο με τον οποίο η 
κοινωνική προστασία αναπτύχθηκε και πως αυτή επηρεάζει την ευημερία των πολιτών και την οικονομική ανάπτυξη. 
Το μάθημα εστιάζει στις σύγχρονες μορφές κοινωνικής προστασίας και αναδεικνύει τη σχέση της με την αγορά 
εργασίας, την οικονομία και την κοινωνία. Η ανάλυση της κοινωνικής προστασίας αναδεικνύει θέματα 
αποτελεσματικότητας των πολιτικών και θέτει την αναγκαιότητα της ύπαρξης ή μη ενός νέου κοινωνικού μοντέλου. Με 
την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές / τριες θα είναι σε θέση να γνωρίζουν και να κατανοούν: 

 την έννοια της κοινωνικής προστασίας.  
 τη σύνδεση της κοινωνικής προστασίας με το κράτος –πρόνοιας. 
 τα διαφορετικά χαρακτηριστικά των μοντέλων κράτους –πρόνοιας. 
 τις επικρατούσες τάσεις αναφορικά με το σημερινό ρόλο της κοινωνικής προστασίας. 
 τη σύνδεση της κοινωνικής προστασίας με την οικονομική αποτελεσματικότητα και τη διανομή του 

εισοδήματος. 
 την κρατική παρέμβαση στο χώρο της κοινωνικής προστασίας. 
 τους τρόπους χρηματοδότησης της κοινωνικής προστασίας. 
 τη δομή του συστήματος συνταξιοδότησης, τη σχέση του με την οικονομική ανάπτυξη και την ευημερία των 

πολιτών, καθώς και τις εξελίξεις σε παγκόσμιο επίπεδο. 
 τη δομή και το ρόλο του συστήματος πρόνοιας και με ποιο τρόπο το σύστημα πρόνοιας μπορεί να επηρεάσει 

την απασχόληση, τις ανισότητες και τη φτώχεια. 
 τη δομή και το ρόλο του συστήματος ασφάλισης της ανεργίας και των πολιτικών απασχόλησης. 
 τη δομή και το ρόλο του συστήματος ασφάλισης υγείας και τις επιπτώσεις που επιφέρει στην ευημερία των 

πολιτών. 
 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
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 Τι είναι κοινωνική προστασία (οριοθέτηση και μέτρηση).  
 Κράτος –πρόνοιας και κοινωνική προστασία.  
 Μοντέλα κράτους πρόνοιας και κοινωνική προστασία. 
 Τάσεις και εξελίξεις στο χώρο της κοινωνικής προστασίας.  
 Οικονομική θεωρία και κοινωνική προστασία: από την οικονομική αποτελεσματικότητα στη αναδιανομή 

εισοδήματος.  
 Για ποιους λόγους το κράτος παρεμβαίνει στην κοινωνική προστασία.  
 Δομή και χρηματοδότηση κοινωνικής προστασίας.  
 Κοινωνική προστασία και γήρανση του πληθυσμού: Συστήματα συνταξιοδότησης.  
 Κοινωνική προστασία και φτώχεια : Συστήματα πρόνοιας.  
 Κοινωνική προστασία και ανεργία : Συστήματα ασφάλισης της ανεργίας.  
 Κοινωνική προστασία και υγεία : Συστήματα ασφάλισης υγείας.  
 Το μέλλον του συστήματος κοινωνικής προστασίας. 

 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ – ΟΚΔΚΤ04 

Εξάμηνο: 4ο, Πιστωτικές Μονάδες: 5, Τύπος Μαθήματος: Επιλογή 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Το μάθημα εισάγει τους φοιτητές στα εγγενή χαρακτηριστικά των δικτυακών αγαθών (τηλεφωνία, ενέργεια, κλπ.) βάσει 
των οποίων διαφοροποιούνται από τα παραδοσιακά αγαθά. Τα χαρακτηριστικά αυτά αφορούν τις δικτυακές 
εξωτερικότητες, τη συμπληρωματικότητα και τη συμβατότητα μεταξύ υλικού και λογισμικού, τον εγκλωβισμό σε μία 
τεχνολογία και το κόστος μετάβασης σε μία άλλη, καθώς και τις ισχυρές οικονομίες κλίμακας που δημιουργούνται. Ο 
συνδυασμός των παραπάνω χαρακτηριστικών αυξάνει κατά πολύ την πολυπλοκότητα της ανάλυσης σχετικά με τις 
βέλτιστες επιχειρηματικές λύσεις, με αποτέλεσμα η συνεισφορά της κλασικής οικονομικής ανάλυσης να είναι αρκετά 
περιορισμένη. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να: 

 Αναγνωρίζουν και να αναλύουν τις δικτυακές αγορές. 
 Κατανοούν τους λόγους για τους οποίους οι δικτυακές αγορές χρήζουν ειδικής ανάλυσης σε σύγκριση με τις 

αγορές των παραδοσιακών προϊόντων. 
 Να εκτιμούν τις πιθανότητες επιτυχίας μίας νέας δικτυακής τεχνολογίας ή ενός νέου δικτυακού προϊόντος. 
 Αξιολογούν τα χαρακτηριστικά των δικτυακών αγαθών έτσι ώστε να είναι σε θέση να λάβουν στρατηγικές 

αποφάσεις τόσο στο μετέπειτα εργασιακό τους περιβάλλον, όσο και ως καταναλωτές δικτυακών αγαθών. 
 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 Η οικονομία των πληροφοριών. 
 Η τιμολόγηση των πληροφοριών. 
 Δικτυακές εξωτερικότητες και θετική ανάδραση. 
 Εγκλωβισμός και διαχείριση εγκλωβισμού. 
 Συμπληρωματικότητα και συμβατότητα. 
 Πόλεμος προτύπων. 
 Μελέτη περίπτωσης: Η αγορά των τηλεπικοινωνιών. 

 
 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΙΙ – ΟΚΕΨΟ06 

Εξάμηνο: 4ο, Πιστωτικές Μονάδες: 5, Τύπος Μαθήματος: Επιλογή 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Κάθε χρήστης (μάνατζερ ή στέλεχος) της Οικονομικής Διεύθυνσης μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού χρησιμοποιεί 
καθημερινά Πληροφοριακά Συστήματα και Βάσεις Δεδομένων που βασίζονται στις τεχνολογίες των Η/Υ, των 
Τηλεπικοινωνιών και του Διαδικτύου (Internet). Οι στρατηγικές εφαρμογές των Πληροφοριακών Συστημάτων συνήθως 
εμφανίζονται ως ένα ολοκληρωμένο σύνολο διοικητικών λύσεων, οι οποίες έχουν τη δυνατότητα υποστήριξης και 
διαχείρισης του συνόλου των Επιχειρησιακών πόρων. Σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση των δυνατοτήτων, του 
τρόπου διαχείρισης, σχεδιασμού και λειτουργίας των παραπάνω πληροφοριακών τεχνολογιών και συνεπώς η 
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αξιοποίησή τους για την επίτευξη των καθημερινών διαχειριστικών αναγκών και των στρατηγικών στόχων μιας 
επιχείρησης, καθώς και για την υποβοήθηση των στελεχών της στη λήψη αποφάσεων. Αυτό επιτυγχάνεται με την 
πρακτική εξάσκηση σε Στρατηγικά Ενδοεπιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα και Εφαρμογές Ηλεκτρονικού 
Εμπορίου. Τέλος, η σειρά μαθημάτων συμπληρώνεται με μελέτες περιπτώσεων και ανάθεση εργασιών καθώς και τη 
χρήση του ηλεκτρονικού χώρου του μαθήματος, στο Εργαστήριο Ασύγχρονης Διδασκαλίας μέσω του Web. 
 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΑΞΗΣ: Θεωρία Συστημάτων, Πληροφοριακά Συστήματα και Οργανώσεις, Κατηγορίες 
Πληροφοριακών Συστημάτων, ΠΣ που υποστηρίζουν τις καθημερινές λειτουργίες της επιχείρησης, ΠΣ που 
υποστηρίζουν τις διοικητικές λειτουργίες της επιχείρησης, Τα αρχικά στάδια ανάπτυξης ΠΣ, Τα τελικά στάδια ανάπτυξης 
ΠΣ, Στρατηγικός Σχεδιασμός ΠΣ.  
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ: Εισαγωγή στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ERP). Εξοικείωση με τις βασικές διαδικασίες που 
υποστηρίζει το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα σε σχέση με: τους πελάτες, τους προμηθευτές, τα είδη 
(προϊόντα), τις παραγγελίες. Διαχείριση σχέσεων πελατείας. Αποθήκες και διακινήσεις ειδών. Διαχείριση παραγωγής. 
Εφαρμογές e-Business, e-Government και αξιοποίηση διαδικτυακών εργαλείων. 

 
 

ΠΕΜΠΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Ι – ΟΚΟΙΜ01 

Εξάμηνο: 5ο, Πιστωτικές Μονάδες: 6, Τύπος Μαθήματος: Υποχρεωτικό 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Σκοπός του μαθήματος είναι η παρουσίαση της ποσοτικής ανάλυσης που εφαρμόζεται στην Οικονομική Επιστήμη για 
την αναγνώριση και πρόβλεψη της συμπεριφοράς οικονομικών και άλλων φαινομένων. Αρχικά, γίνεται μία σύντομη 
αναφορά στην στατιστική ανάλυση μίας μεταβλητής και παρουσιάζονται οι κατανομές των τυχαίων μεταβλητών. Στην 
συνέχεια παρουσιάζεται η ανάλυση της συσχέτισης, καθώς και οι ιδιότητες του συντελεστή συσχέτισης μαζί με τον 
στατιστικό έλεγχό του. Στην συνέχεια, γίνεται λεπτομερή αναφορά στο απλό γραμμικό υπόδειγμα, στις ιδιότητες των 
εκτιμητών του υποδείγματος, στο θεώρημα των Gauss-Markov, στην ερμηνευτική ικανότητά του, στους στατιστικούς 
ελέγχους που απορρέουν από αυτό, καθώς και στην δημιουργία προβλέψεων. Κατόπιν, η ανάλυση επεκτείνεται στο 
πολλαπλό γραμμικό υπόδειγμα με όλα θα θέματα που συσχετίζονται με την εκτίμησή του υποδείγματος, την 
ερμηνευτική του ικανότητα, τους στατιστικούς ελέγχους, την επιλογή του καταλληλότερου υποδείγματος, καθώς και με 
την πρόβλεψη. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα έχουν την δυνατότητα να γνωρίζουν και να 
εφαρμόσουν την ανάλυση της παλινδρόμησης για τη λήψη οικονομικών αλλά και άλλων αποφάσεων, χρησιμοποιώντας 
πραγματικά δεδομένα. 

  
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 Βασικές έννοιες προσδιοριστών και στοχαστικών υποδειγμάτων.  
 Κατανομές τυχαίων μεταβλητών.  
 Στατιστική Ανάλυση και αναφορά.  
 Ανάλυση συσχέτισης – Ιδιότητες συντελεστή συσχέτισης και στατιστικός έλεγχος.  
 Απλό Γραμμικό Υπόδειγμα –εκτίμηση –ερμηνευτική ικανότητα –ιδιότητες εκτιμητών –θεώρημα Gauss-Markov 

– στατιστικοί έλεγχοι – πρόβλεψη.  
 Πολλαπλό Γραμμικό Υπόδειγμα –εκτίμηση -ερμηνευτική ικανότητα και επιλογή καταλληλότερου υποδείγματος 

– ιδιότητες εκτιμητών – στατιστικοί έλεγχοι και πρόβλεψη. 
 
 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι – ΟΚΟΙΚ31 

Εξάμηνο: 5ο, Πιστωτικές Μονάδες: 6, Τύπος Μαθήματος: Υποχρεωτικό 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μετά την επιτυχή παρακολούθηση του μαθήματος, οι φοιτητές θα πρέπει:  
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 να γνωρίζουν και να αναλύουν το μηχανισμό καθορισμού της αποτελεσματικής παροχής δημοσίων αγαθών, 
 να κατανοούν την έννοια των εξωτερικών επιδράσεων και να αναλύουν τις κρατικές και τις ιδιωτικές 

αντιδράσεις στις εξωτερικότητες, 
 να κατανοούν και να αναλύουν το μηχανισμό άθροισης των ατομικών προτιμήσεων σε συλλογικές (κοινωνικές) 

αποφάσεις,  
 να χρησιμοποιούν την ανάλυση κόστους-οφέλους για την αξιολόγηση προγραμμάτων δημοσίων δαπανών, 
 να αντιλαμβάνονται τη λειτουργία των διαφόρων συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης. 

 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Αντικείμενο του μαθήματος είναι η κατανόηση της παρέμβασης του Κράτους στην περίπτωση αποτυχίας του  
συστήματος της ελεύθερης αγοράς. Γίνεται αναφορά στις βασικότερες έννοιες των δημοσίων δαπανών και στη  
χρησιμότητά τους ως μέσα άσκησης πολιτικής. Ειδικότερα, διερευνώνται θέματα όπως τα δημόσια αγαθά, οι 
 εξωτερικές επιδράσεις, η ανάλυση κόστους-οφέλους, η διαδικασία λήψης συλλογικών αποφάσεων και θέματα  
Δημόσιου Προϋπολογισμού. 

 
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ – ΟΚΟΙΚ66 

Εξάμηνο: 5ο, Πιστωτικές Μονάδες: 6, Τύπος Μαθήματος: Υποχρεωτικό 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Το μάθημα διδάσκει τους φοιτητές σε βασικές έννοιες της Περιφερειακής Οικονομικής. Ο κεντρικός σκοπός αυτού του 
μαθήματος είναι o/η φοιτητής/ρια να αποκτήσεις γνώση στη περιφερειακή οικονομική ανάλυση έτσι ώστε να 
κατανοήσει πως νέες μοντέρνες θεωρίες αποτυπώθηκαν και επίσης να μπορεί να έχει κριτική άποψη πως μέλλουσες 
θεωρίες και ευρήματα συνδέονται με υφιστάμενες θεωρίες και σε ποιο βαθμό υποστηρίζουν ή διαφωνούν με αυτές. 
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, αναμένεται οι φοιτητές να έχουν τη δυνατότητα να διαχειρίζονται 
οικονομικά θέματα σε περιφερειακό επίπεδο. Τέλος θα μπορούν να αναλύουν τυχόν σύγχρονα περιφερειακά 
οικονομικά προβλήματα υπό το πρίσμα διαφόρων ποσοτικών μεθόδων και να εφαρμόζουν ολοκληρωμένες χωρικές 
αναλύσεις στα υπό εξέταση προβλήματα. 

 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 Περιφερειακή Οικονομία και πρακτικές. 
 Χωρική Ανάλυση. 
 Μοντέλα χωρικής υστέρησης και χωρικού σφάλματος. 
 Περιφερειακά Μικροοικονομετρικά μοντέλα. 
 Paul Krugman. 
 Οριακή χωρική χρησιμότητα. 
 Συγκεντρώσεις Επιχειρήσεων. 
 Τεχνολογικά Πάρκα. 

 
 

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ – ΟΚΜΑΡ05 

Εξάμηνο: 5ο, Πιστωτικές Μονάδες: 5, Τύπος Μαθήματος: Επιλογή 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μάρκετινγκ είναι η επιχειρησιακή και κοινωνική διαδικασία η οποία προσδιορίζει τις ανάγκες και επιθυμίες του 
καταναλωτή, και καθορίζει σε ποιες αγορές μπορεί μια επιχείρηση να ανταγωνισθεί με επιτυχία έτσι ώστε να σχεδιάσει 
τα κατάλληλα προϊόντα, υπηρεσίες και προγράμματα για να ‘‘εξυπηρετήσει’’ αυτές τις ανάγκες και επιθυμίες. Το 
Μάρκετινγκ είναι όμως κάτι παραπάνω από μια απλή κοινωνική διαδικασία: είναι περισσότερο η φιλοσοφία που 
καθοδηγεί μια επιχείρηση για να μπορέσει να επιτύχει τους προγραμματισμένους στόχους της. Πρωταρχικός σκοπός 
του μαθήματος είναι η εισαγωγή των φοιτητών στις βασικές αρχές, έννοιες και πρακτικές του καταναλωτικού 
Μάρκετινγκ και η κριτική κατανόηση των διαδικασιών και αρχών που διέπουν τη λειτουργία του μάρκετινγκ των 
επιχειρήσεων. Στο πλαίσιο του μαθήματος οι φοιτητές καλούνται να κατανοήσουν τη συνεισφορά της διοικητικής 
λειτουργίας του μάρκετινγκ στις σύγχρονες επιχειρήσεις αλλά και τις τεχνικές που εφαρμόζουν τα στελέχη μάρκετινγκ 
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κατά το σχεδιασμό των τεσσάρων βασικών συστατικών του μείγματος μάρκετινγκ (προϊόν, προώθηση, διανομή, τιμή). 
Παράλληλα, αναλύονται οι διάφορες μέθοδοι έρευνας μάρκετινγκ και τμηματοποίησης της αγοράς που εφαρμόζονται 
για τη δημιουργία και διατήρηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Πρόσθετες επιδιώξεις αποτελούν: η κατανόηση του 
στρατηγικού ρόλου των αποφάσεων Μάρκετινγκ για την κοινωνία, οικονομία και τις επιχειρήσεις, η κατανόηση της 
‘‘γλώσσας του Μάρκετινγκ’’ που χρησιμοποιείται από τους marketers, οι σχέσεις του Μάρκετινγκ με τις άλλες 
λειτουργίες μιας επιχείρησης, ο ρόλος και οι στρατηγικές της διαφήμισης, ο ρόλος του e-Μάρκετινγκ στη Νέα 
Οικονομία, ο ρόλος των κοινωνικών δικτύων στο Μάρκετινγκ κ.ά. Το μάθημα στηρίζεται στην άμεση συμμετοχή των 
φοιτητών και κατά την διάρκεια του μαθήματος θα αναλυθούν/αναπτυχθούν Case Studies πραγματικών περιπτώσεων 
Ελληνικών & Διεθνών εταιριών καθώς και θα προσκληθεί ένας σημαντικός αριθμός στελεχών Marketing Ελληνικών 
επιχειρήσεων. Σκοπός των παραπάνω είναι, αφ’ ενός η σύνδεση (και συνεπώς εμπέδωση) της θεωρητικής μάθησης του 
Marketing με το πραγματικό ελληνικό επιχειρηματικό περιβάλλον, και αφετέρου, η ανάπτυξη των αναλυτικών, 
συνθετικών και κριτικών ικανοτήτων των φοιτητών. 
 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Το μάθημα είναι χωρισμένο στις παρακάτω βασικές ενότητες: 

 Βασικές έννοιες Μάρκετινγκ και καθορισμός "καταναλωτικών αναγκών". 
 Αρχές & Διαφορές Καταναλωτικού & Βιομηχανικού Marketing.  
 Κύρια Σημεία Πολιτικής Marketing (προϊόν, διανομή, προβολή, τιμολόγηση). 
 Συμπεριφορά Καταναλωτή για Τράπεζες και Επιχειρήσεις. 
 Στρατηγικές Marketing & Ανταγωνιστική Τοποθέτηση Προϊόντων. 
 Εργαλεία & Μεθοδολογίες Εφαρμογής Στρατηγικών Marketing. 
 Ανάπτυξη & Σχεδιασμός Προγραμμάτων Marketing (Marketing Plans). 
 Συστήματα Έρευνας & Πληροφοριών του ΜΚΤ και Στρατηγικές e-marketing. 
 Σχεδιασμός Διαφήμισης προϊόντων και υπηρεσιών. 

 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ – ΟΚΤΟΥ06 

Εξάμηνο: 5ο, Πιστωτικές Μονάδες: 5, Τύπος Μαθήματος: Επιλογή 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγει τους φοιτητές στις έννοιες και το περιεχόμενο της τουριστικής οικονομίας και 
να τους προσφέρει τις απαραίτητες γνώσεις για να κατανοήσουν το φαινόμενο του τουρισμού. Με την ολοκλήρωση 
του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι να θέση να:  

 Κατανοήσουν τη διαχρονική εξέλιξη του φαινομένου του τουρισμού και τις ιδιαιτερότητες του τουρισμού ως 
αυτόνομου κλάδου παραγωγής/ 

 Γνωρίζουν, στο πλαίσιο της οικονομικής θεώρησης του τουρισμού, τη διάρθρωση του τουριστικού κλάδου. 
 Αναλύουν τις διάφορες εννοιολογικές προσεγγίσεις και τη χρησιμότητα της τουριστικής οικονομίας. 
 Αναλύουν τις ιδιαιτερότητες των τουριστικών υπηρεσιών καθώς και τη θεωρητική προσέγγιση του «ελεύθερου 

χρόνου». 
 Αξιολογούν τα βασικά τουριστικά μεγέθη και τις καμπύλες ζήτησης και προσφοράς τουριστικών υπηρεσιών, 

καθώς και τους παράγοντες που τις επηρεάζου, όπως η εποχικότητα, η ετερογένεια του τουριστικού 
προϊόντος, οι τουριστικοί πόροι και οι τουριστικές εξελίξεις. 

 Αντιλαμβάνονται και να αναλύουν τους κινδύνους στον τουρισμό, τις επιπτώσεις (οικονομικές, κοινωνικές, 
πολιτιστικές και περιβαλλοντικές), τις τάσεις του παγκόσμιου τουρισμού και τις νέες μορφές τουρισμού. 

 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 Διαχρονική εξέλιξη του Φαινομένου του Τουρισμού. 
 Εννοιολογικές Προσεγγίσεις. 
 Ανάγκες των τουριστών και τουριστική ζήτηση. 
 Το τουριστικό προϊόν και τα χαρακτηριστικά του. 
 Κόστος παραγωγής του τουριστικού προϊόντος.  
 Τουριστική ζήτηση, τιμή και ποσότητα ισορροπίας. 
 Οικονομική οργάνωση τουριστικών επιχειρήσεων. 
 Οικονομική ανάλυση και προστιθέμενη αξία. 
 Ενναλακτικές μορφές τουρισμού. 
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 Διοίκηση ποιότητας υπηρεσιών και διαχείριση κρίσεων. 
 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ – ΟΚΕΦΠ01 

Εξάμηνο: 5ο, Πιστωτικές Μονάδες: 5, Τύπος Μαθήματος: Επιλογή 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Βασικός σκοπός του μαθήματος Οικονομικά της Ενέργειας και των Φυσικών Πόρων, είναι η παροχή των κατάλληλων 
γνώσεων και δεξιοτήτων για το σχεδιασμό, την ανάπτυξη αλλά και την υλοποίηση διαδικασιών και πρακτικών 
ενεργειακής πολιτικής. Κατά την εξέλιξη του μαθήματος εξετάζονται τα σημαντικότερα ενεργειακά ζητήματα που 
καλούνται να αντιμετωπίσουν οι σύγχρονες οικονομίες. Βασικός σκοπός του εκπαιδευτικού αντικειμένου του 
μαθήματος, είναι η παροχή των κατάλληλων γνώσεων και δεξιοτήτων για το σχεδιασμό, την ανάπτυξη αλλά και την 
υλοποίηση διαδικασιών και πρακτικών ενεργειακής πολιτικής. Στο πλαίσιο αυτό, αναλύεται διεξοδικά η ζήτηση των 
ενεργειακών προϊόντων (φυσικό αέριο, ηλεκτρισμός) τόσο με βάση την πορεία της τα παρελθόντα έτη όσο και με βάση 
τις προβλέψεις που υπάρχουν για την εξέλιξη αυτής στο μέλλον, με απώτερο σκοπό τον εντοπισμό των κυριότερων 
παραγόντων που επηρεάζουν το επίπεδο της σε βραχυπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Από τα αποτελέσματα 
της παραπάνω ανάλυσης προκύπτουν χρήσιμα συμπεράσματα για την πορεία της ζήτησης διαχρονικά. Επιπρόσθετα, 
αναλύεται η δομή των ενεργειακών αγορών σε ελληνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, ενώ δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στο 
θεσμικό πλαίσιο που διέπει τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου. Παράλληλα, στο πλαίσιο του 
μαθήματος, αναπτύσσονται διεξοδικά θέματα αναφορικά με τα οικονομικά των φυσικών πόρων, ενώ καλύπτονται οι 
γνωστικές περιοχές της ρύθμισης των ενεργειακών αγορών και της πολιτικής ανταγωνισμού. Μετά την επιτυχή 
ολοκλήρωση του μαθήματος, ο φοιτητής θα γνωρίζει σε βάθος τη λειτουργία των ενεργειακών αγορών. Επίσης, θα έχει 
αποκτήσει δεξιότητες σε πρακτικής σημασίας ζητήματα όπως είναι η εξειδίκευση και εμπειρική ανάλυση των 
ενεργειακών υποδειγμάτων, ενώ παράλληλα θα μπορεί να κατανοήσει ρυθμιστικής φύσης ζητήματα που άπτονται του 
ενεργειακού σχεδιασμού και της απελευθέρωσης των αγορών ενέργειας (ηλεκτρική ενέργεια και φυσικό αέριο).  

 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 Εισαγωγή στην ενεργειακή οικονομική. Σύνδεση με βασικές έννοιες της μικροοικονομικής θεωρίας (Θεωρία 
κόστους, ζήτησης, σχηματισμός τιμών, δομή αγορών).  

 Βασικά ενεργειακά μεγέθη (ενεργειακό ισοζύγιο, ενεργειακή εξάρτηση, δείκτες έντασης ενέργειας).  
 Διάρθρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας (ζήτηση, προσφορά).  
 Διάρθρωση της αγοράς φυσικού αερίου (ζήτηση, προσφορά).  
 Διάρθρωση της αγοράς πετρελαίου (ζήτηση, προσφορά).  
 Ευρωπαϊκό ενεργειακό σύστημα -Θεσμικό πλαίσιο ενεργειακών αγορών.  
 Ρύθμιση και ανταγωνισμός στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου.  
 Περιβάλλον και κλιματική αλλαγή.  
 Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.  
 Εξειδίκευση και οικονομετρική εκτίμηση ενεργειακών και περιβαλλοντικών υποδειγμάτων.  
 Στρατηγικές και μακροχρόνιες ενεργειακές προοπτικές. 

 
 

ΔΙΕΘΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ – ΟΚΔΧΡ05 

Εξάμηνο: 5ο, Πιστωτικές Μονάδες: 5, Τύπος Μαθήματος: Επιλογή 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
ΕΠΙΠΕΔΟ/ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

 Γνώση: Περιγραφή θεμάτων που άπτονται των εφαρμογών χρηματοοικονομικών επενδύσεων και ποσοτικής 
ανάλυσης. 

 Κατανόηση: Σε βάθος σκέψη, γενίκευση και εκτίμηση μεθόδων στις χρηματαγορές. 
 Εφαρμογή: Ταξινόμηση μεθόδων ποσοτικής ανάλυσης στις χρηματαγορές. 
 Ανάλυση: Συνδυασμός ποσοτικών μεθόδων και χρηματοοικονομικών υποδειγμάτων. 
 Σύνθεση: Σύνθεση ποσοτικών μεθόδων και χρηματοοικονομικών υποδειγμάτων. 
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 Αξιολόγηση: Συμπεράσματα για τη χρήση κατάλληλων μεθόδων για συγκεκριμένα χρηματοοικονομικά 
υποδείγματα τιμολόγησης. 

 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 Αγορά συναλλάγματος. 
 Προσδιορισμός ισοτιμίας Spot. 
 Προσδιορισμός ισοτιμίας Forward. 
 Τύποι συναλλαγματικών κινδύνων. 
 Προστασία με Forwards. 
 Προστασία με Options. 
 Προστασία με Swaps. 

 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΟΚΟΙΚ64 

Εξάμηνο: 5ο, Πιστωτικές Μονάδες: 5, Τύπος Μαθήματος: Επιλογή 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Ο σκοπός του μαθήματος είναι να εξηγήσει στους εκπαιδευόμενους τη δομή και τον τρόπο λειτουργίας της αγοράς των 
εκπαιδευτικών υπηρεσιών. Τα οικονομικά εκπαίδευσης αναλύουν ερωτήματα που αφορούν τις αποφάσεις των ατόμων 
να επενδύσουν στην εκπαίδευση, τους προσδιοριστικούς παράγοντες που καθορίζουν και επηρεάζουν τη ζήτηση και 
την προσφορά εκπαιδευτικών υπηρεσιών, τους τρόπους χρηματοδότησης των εκπαιδευτικών υπηρεσιών, τις 
παρεμβάσεις του κράτους στην αγορά των εκπαιδευτικών υπηρεσιών, τον αποτελεσματικό σχεδιασμό των 
εκπαιδευτικών υπηρεσιών και την αποτελεσματική κατανομή των εκπαιδευτικών πόρων, τη μακροχρόνια επίδραση της 
εκπαίδευσης στη φτώχεια, τις οικονομικές ανισότητες, την ανεργία και την οικονομική μεγέθυνση. Με την ολοκλήρωση 
του μαθήματος οι φοιτητές / τριες θα είναι σε θέση να γνωρίζουν και να κατανοούν : 

 την έννοια της αγοράς των εκπαιδευτικών υπηρεσιών. 
 τον τρόπο με τον οποίο το άτομο αποφασίζει να επενδύσει στην εκπαίδευση. 
 τους ρόλους της κρατικής παρέμβασης στην αγορά των εκπαιδευτικών υπηρεσιών. 
 πως χρησιμοποιούνται οι πόροι στο χώρο της εκπαίδευσης και πως θα βελτιωθεί η αποτελεσματική τους 

χρήση. 
 τους τρόπους χρηματοδότησης των εκπαιδευτικών υπηρεσιών, ποιες είναι οι βασικές τους διαφορές και ποιες 

είναι οι επιπτώσεις τους στην παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών. 
 και να αναλύουν τον τρόπο με τον οποίο οι αποφάσεις σε ότι αφορά τις εκπαιδευτικές υπηρεσίες επηρεάζουν 

κοινωνικά φαινόμενα όπως φτώχεια, οικονομικές ανισότητες, ανεργία και κοινωνικός αποκλεισμός. 
 και να αναλύουν τον τρόπο με τον οποίο οι αποφάσεις σε ότι αφορά τις εκπαιδευτικές υπηρεσίες επηρεάζουν 

και καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό την ένταση αλλά και το μοντέλο οικονομικής μεγέθυνσης της χώρας. 
 τη διαφορά μεταξύ εκπαίδευσης και ανισοτήτων και πως συνδέονται με την αγορά εργασίας και την ανεργία. 

 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 Η εκπαίδευση ως αγαθό και η αγορά εκπαιδευτικών υπηρεσιών. 
 Ο ρόλος του κράτους στην αγορά των εκπαιδευτικών υπηρεσιών. 
 Η ζήτηση για υπηρεσίες εκπαίδευσης. 
 Η προσφορά υπηρεσιών εκπαίδευσης. 
 Ισορροπία στην αγορά εκπαιδευτικών υπηρεσιών. 
 Κόστος και χρηματοδότηση εκπαιδευτικών υπηρεσιών. 
 Η επένδυση στην εκπαίδευση και οι αποδόσεις της. 
 Εκπαίδευση, διανομή εισοδήματος, ανισότητες και διαγενεακή κινητικότητα. 
 Η αγορά για εκπαιδευτικούς. 
 Θέματα προγραμματισμού στην εκπαίδευση. Εκπαίδευση και αγορά εργασίας. 
 Ο ρόλος της εκπαίδευσης στην οικονομική ανάπτυξη. 
 Εκπαίδευση, δεξιότητες και ανεργία. 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ – ΟΚΠΟΛ05 

Εξάμηνο: 5ο, Πιστωτικές Μονάδες: 5, Τύπος Μαθήματος: Επιλογή 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Γνώσεις: 
Οι φοιτητές στα πλαίσια του μαθήματος αποκτούν θεωρητικό υπόβαθρο το οποίο σχετίζεται με την κατανόηση των 
δυναμικών μοντέλων συνολικής προσφοράς και ζήτησης, σε συνδυασμό με την κατανόηση των διαφορετικών 
προσδοκιών των οικονομικών φορέων. Στη συνέχεια, εμβαθύνουν στην ανάλυση της ενδογενούς οικονομικής πολιτικής 
όπως παρουσιάζεται μέσα από μοντέλα αριστοποίησης των φορέων άσκησης οικονομικής πολιτικής. Επιπλέον, με 
σκοπό την κατανόηση της άσκησης τόσο της νομισματικής όσο και της δημοσιονομικής πολιτικής στα πλαίσια της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναλύονται οι μακροοικονομικές επιπτώσεις των πολιτικών σε βραχυπρόθεσμο αλλά και 
μακροπρόθεσμο περιβάλλον. Τέλος, η εμβάθυνση σε όλες τις παραπάνω έννοιες, πραγματοποιείται με τη χρήση 
μελετών περίπτωσης.  
Δεξιότητες: 
Με τη χρήση του οικονομετρικού εργαλείου STATA σε συνδυασμό με το θεωρητικό υπόβαθρο, οι φοιτητές έχουν τη 
δυνατότητα αξιοποίησης των γνώσεων, τεχνικών και θεωρητικών, με σκοπό την εκπόνηση μελλοντικών εργασιών (π.χ. 
μεταπτυχιακού ή διδακτορικού) καθώς και για συμμετοχή σε ερευνητικές εργασίες. 
Ικανότητες: 
Η ανεξαρτησία που δίνεται, σε αρχικό τουλάχιστον επίπεδο, στη χρήση του οικονομετρικού εργαλείου σε συνδυασμό 
με το θεωρητικό υπόβαθρο που καλλιεργείται στα πλαίσια του μαθήματος, δημιουργεί το κατάλληλο πλαίσιο για 
υπευθυνότητα και αυτονομία σε μελλοντικές εργασίες. 

 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Το μάθημα καλύπτει σε βάθος τις παρακάτω έννοιες: 

 Δυναμικά μοντέλα συνολικής προσφοράς και ζήτησης (DAD-SAS). 
 Ενδογενής οικονομική πολιτική. 
 Το Ευρωπαϊκό νομισματικό σύστημα και η ευρωζώνη στην πράξη. 
 Πληθωρισμός και ανεξαρτησία των κεντρικών τραπεζών. 
 Ανάλυση μελετών περίπτωσης. 

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ – ΟΚΗΛΕ01 

Εξάμηνο: 5ο, Πιστωτικές Μονάδες: 5, Τύπος Μαθήματος: Επιλογή 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Σκοπός του μαθήματος είναι να εξετάσει το Ηλεκτρονικό Εμπόριο και κατ’ επέκταση το Ηλεκτρονικό Επιχειρείν από την 
επιχειρηματική και όχι τόσο από την τεχνολογική πλευρά. Στα πλαίσια του μαθήματος περιγράφονται και εξετάζονται 
διαφορετικοί τύποι και κατηγορίες Ηλεκτρονικού Εμπορίου και αναλύονται οι διαφορές τους από το Ηλεκτρονικό 
Επιχειρείν. Περιγράφονται τα συστήματα ERP και CRM και αναλύεται η συμβολή τους στην αποδοτική λειτουργία της 
επιχείρησης, στις σχέσεις της με τους πελάτες και στην ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου. Επίσης, περιγράφονται 
νέα επιχειρηματικά μοντέλα ηλεκτρονικού εμπορίου επιχείρηση προς πελάτη και αναλύονται τεχνολογικά και 
επιχειρησιακά ζητήματα στη διεπιχειρησιακή επικοινωνία και στη διαχείριση αλυσίδων εφοδιασμού. Τέλος, 
εξετάζονται θέματα που σχετίζονται με την ανάπτυξη στρατηγικής ηλεκτρονικού επιχειρείν για την απόκτηση και 
διατήρηση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος των επιχειρήσεων. Υπό αυτό το πρίσμα, το μάθημα φιλοδοξεί να 
βοηθήσει τα στελέχη των επιχειρήσεων, σημερινά και μελλοντικά, να αντιληφθούν τις προκλήσεις και να τις 
εκμεταλλευθούν με τον πλέον αποδοτικό και αποτελεσματικό τρόπο. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι 
φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση: 

 Να κατανοούν ορισμούς και βασικές έννοιες που σχετίζονται με τον τομέα του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν. 
 Να αναγνωρίζουν και να αναλύουν διαφορετικούς τύπους και κατηγορίες ηλεκτρονικού εμπορίου. 
 Να αναγνωρίζουν και να περιγράφουν νέα επιχειρηματικά μοντέλα 
 Να αντιλαμβάνονται και να διαμορφώνουν ένα πλαίσιο στρατηγικής των επιχειρήσεων για την υιοθέτηση του 

ηλεκτρονικού επιχειρείν. 
 Να κατανοούν τα θετικά αποτελέσματα και τις επιπτώσεις των διεπιχειρησιακών πληροφοριακών συστημάτων 

στις σύγχρονες επιχειρήσεις. 



 Οδηγός Σπουδών 2021-2022 Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης   34 

 

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Καραολή & Δημητρίου 80, 185 34 Πειραιάς,  210-4142000 www.unipi.gr 

 

 Να μπορούν να αναλύσουν το ρόλο των νέων τεχνολογιών και του Διαδικτύου στη διαχείριση εφοδιαστικών 
αλυσίδων. 

 Να προτείνουν καινοτόμες εφαρμογές ηλεκτρονικού εμπορίου και να τις αναλύουν σε σχέση με υπάρχοντες ή 
νέους ανταγωνιστές, τεχνολογικά, επιχειρησιακά και διεπιχειρησιακά ζητήματα, νομικά, ηθικά και κοινωνικά 
θέματα, πρακτικές προώθησης και στρατηγικές ανάπτυξης. 

 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Το μάθημα αναλύει και επεξηγεί βασικές έννοιες και θέματα που σχετίζονται με τον τομέα του  
Ηλεκτρονικού Επιχειρείν. Περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες: 

 Εισαγωγή στο Ηλεκτρονικό Επιχειρείν.  
 Κατηγορίες ηλεκτρονικού εμπορίου. 
 Διαφορά ηλεκτρονικού εμπορίου και ηλεκτρονικού επιχειρείν. 
 Στάδια υιοθέτησης ηλεκτρονικού επιχειρείν. 
 Επιχειρηματικά Μοντέλα Ηλεκτρονικού Εμπορίου B2C. 
 Στρατηγικός Προγραμματισμός Ηλεκτρονικού Επιχειρείν.  
 Πληροφοριακά Συστήματα ERP και CRM. 
 Διεπιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα. 
 Παραδοσιακά και σύγχρονα συστήματα. 
 Τεχνολογικά, επιχειρησιακά και διεπιχειρησιακά ζητήματα. 
 Πληροφοριακά Συστήματα επιπέδου αλυσίδας εφοδιασμού. 

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ  ΙΙΙ – ΟΚΠΛΗ ΙΙΙ 

Εξάμηνο: 5ο, Πιστωτικές Μονάδες: 5, Τύπος Μαθήματος: Επιλογή 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Οι φοιτητές στα πλαίσια του μαθήματος αποκτούν θεωρητικό αλλά και τεχνικό υπόβαθρο το οποίο σχετίζεται με το 
περιβάλλον της σύγχρονης ανταγωνιστικής επιχείρησης. Συγκεκριμένα, αντιλαμβάνονται τα οφέλη της χρήσης ενός 
σύγχρονου πληροφοριακού συστήματος διοίκησης, όπως το Systems Applications and Products in Data Processing 
(S.A.P.),στα πλαίσια της λειτουργίας της επιχείρησης και πώς αυτό ενισχύει και αυτοματοποιεί τις διάφορες λειτουργίες 
που αφορούν κυρίως την οικονομική υπηρεσία. Επιπρόσθετα, μαθαίνουν πώς χρησιμοποιείται σε ένα σύγχρονο 
λογιστήριο ένα τέτοιο μηχανογραφικό σύστημα ώστε να πραγματοποιηθούν π.χ. η τιμολόγηση, η εξόφληση 
λογαριασμών, η ενημέρωση των λογαριασμών γενικής λογιστικής. Με τη χρήση του πληροφοριακού συστήματος 
διοίκησης “S.A.P. ERP” σε συνδυασμό με το θεωρητικό υπόβαθρο της λογιστικής, οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα 
αξιοποίησης των γνώσεων με σκοπό την άμεση και ομαλή ένταξή τους στο ανταγωνιστικό περιβάλλον εργασίας των 
πολυεθνικών εταιρειών, οι οποίες κατά κανόνα χρησιμοποιούν το συγκεκριμένο σύστημα. 

 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 Θεωρητική προσέγγιση των βασικών εννοιών της γενικής λογιστικής. 
 Παρουσίαση λειτουργίας της επιχείρησης. 
 Τα διάφορα τμήματα του “SAPERP”. 
 Εμβάθυνση σε μεγάλο μέρος των υπο-τμημάτων του χρηματοοικονομικού τμήματος του “SAPERP”. 
 Γενική Λογιστική. 
 Εισπράξεις –Πληρωμές. 
 Γενικά έξοδα και έσοδα. 
 Κοστολόγηση προϊόντων. 
 Διαχείριση της χρηματοοικονομικής εφοδιαστικής αλυσίδας. 
 Διαχείριση οικονομικών και ρίσκου. 
 Διαχείριση παράλληλων λογιστικών σχεδίων. 
 Η ελληνικοποίηση του SAP. 
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ΕΚΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 

 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ ΙΙ – ΟΚΟΙΜ2 

Εξάμηνο: 6ο, Πιστωτικές Μονάδες: 6, Τύπος Μαθήματος: Υποχρεωτικό 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Σκοπός του μαθήματος είναι η εμβάθυνση της ποσοτικής ανάλυσης που εφαρμόζεται στην Οικονομική Επιστήμη για 
την αναγνώριση και πρόβλεψη της συμπεριφοράς οικονομικών και άλλων φαινομένων. Αρχικά, γίνεται μία σύντομη 
αναφορά στην άλγεβρα μητρών και παρουσιάζεται η ανάλυση της παλινδρόμησης με αυτή την προσέγγιση. Στην 
συνέχεια εξετάζονται όλα τα προβλήματα της παλινδρόμησης, που είναι πολυσυγγραμμικότητα, ετεροσκεδαστικότητα, 
αυτοσυσχέτιση, μη-κανονικότητα και μεροληψία εκτιμητών, οι τρόποι αντιμετώπισής τους και οι στατιστικοί έλεγχοι 
που εφαρμόζονται. Καθώς και τα προβλήματα που δημιουργούν στην ανάλυση της παλινδρόμησης. Κατόπιν, 
μελετώνται ειδικές περιπτώσεις υποδειγμάτων χρονικών υστερήσεων, μη-γραμμικής μορφής, ψευδομεταβλητών, 
τάσης και logit υποδείγματα. Καλύπτονται επίσης μέθοδοι εξομάλυνσης και διάσπασης χρονοσειρών για τη δημιουργία 
προβλέψεων. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα έχουν πολύ καλή γνώση της οικονομετρίας 
για την εμπειρική διερεύνηση της συμπεριφοράς φαινομένων για τη λήψη οικονομικών αλλά και άλλων αποφάσεων. 

 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 Βασικές έννοιες άλγεβρας μητρών.  
 Εκτίμηση πολλαπλού γραμμικού υποδείγματος με άλγεβρα μητρών. 
 Προβλήματα παλινδρόμησης.  
 Υποδείγματα χρονικών υστερήσεων και ψευδομεταβλητών. 
 Προσδοκίες. 
 Μη γραμμικά υποδείγματα.  
 Μέθοδοι εξομάλυνσης.  
 Διάσπαση χρονοσειρών. 

 
 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΙ – ΟΚΟΙΚ32 

Εξάμηνο: 6ο, Πιστωτικές Μονάδες: 6, Τύπος Μαθήματος: Υποχρεωτικό 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μετά την επιτυχή παρακολούθηση του μαθήματος, οι φοιτητές θα πρέπει: 

 να υπολογίζουν την κατανομή του φορολογικού βάρους τόσο στις αγορές αγαθών όσο και στις αγορές 
παραγωγικών συντελεστών, 

 να γνωρίζουν πώς προσδιορίζεται ο οριακός και πώς ο μέσος φορολογικός συντελεστής και ποια είναι η σχέση 
του τελευταίου με την προοδευτικότητα ενός φόρου, 

 να αναλύουν τις οικονομικές επιπτώσεις των φόρων κατανάλωσης και περιουσίας, 
 να γνωρίζουν και να αξιολογούν τον τρόπο προσδιορισμού της φορολογικής βάσης του Φόρου Εισοδήματος 

Νομικών Προσώπων (Φ.Ε.Ν.Π.), 
 να αναλύουν τις επιπτώσεις του Φ.Ε.Ν.Π. στη συμπεριφορά των νομικών προσώπων, 
 να γνωρίζουν πώς προσδιορίζεται η φορολογική βάση του Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων 

(Φ.Ε.Φ.Π.), 
 να κατανοούν την επίπτωση του πληθωρισμού στο Φ.Ε.Φ.Π. 

 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Σκοπός του μαθήματος είναι η εμβάθυνση σε θεωρητικό επίπεδο των Δημοσίων Εσόδων. Μεταξύ 
 άλλων, γίνεται αναφορά στις βασικές θεωρίες των φόρων, τα κριτήρια επιβολής τους, τις διακρίσεις  
των φόρων και τη χρησιμότητά τους ως μέσα άσκησης πολιτικής. 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ  – ΟΚ 

Εξάμηνο: 6ο, Πιστωτικές Μονάδες: 6, Τύπος Μαθήματος: Υποχρεωτικό 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Το μάθημα διδάσκει τους φοιτητές σε βασικές έννοιες της Οικονομικής των Επιχειρήσεων και της Διαχείρισης των 
Αποθεμάτων τους. Ο κεντρικός σκοπός αυτού του μαθήματος είναι o/η φοιτητής/ρια να αποκτήσει γνώση στην 
ανάλυση της συμπεριφοράς της επιχειρήσεων έτσι ώστε να κατανοήσει νέες θεωρίες διαχείρισης εισροών και 
διασύνδεσής τους με επιχειρηματικές πρακτικές Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, αναμένεται οι 
φοιτητές να έχουν τη δυνατότητα να διαχειρίζονται θέματα επιχειρηματικών πρακτικών σε σχέση με την αποτίμηση και 
κατανομή των αποθεμάτων στις παραγωγικές διαδικασίες τις επιχείρησης. 
 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 Οικονομική των Επιχειρήσεων και Ανάπτυξη Προϊόντων  

 Ανάλυση Εισροών και Λειτουργίες Αποθεμάτων  

 Μοντέλα Αποθεμάτων και Λειτουργικές Ανάγκες.  

 Συσχέτιση Αποθεμάτων με πωλήσεις προϊόντων.  

 Επιχειρησιακή Ανάπτυξη και Αποθήκευση  

 Συγκεντρώσεις Επιχειρήσεων  

 Επιχειρήσεις Αποθεμάτων 
 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΟΚΕΠΧ07 

Εξάμηνο: 6ο, Πιστωτικές Μονάδες: 5, Τύπος Μαθήματος: Επιλογή 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγει τους φοιτητές στις βασικές έννοιες και πρακτικές της Επιχειρηματικότητας και 
να τους προσφέρει τις απαραίτητες γνώσεις για να κατανοήσουν την επίδραση της Επιχειρηματικότητας στην 
οικονομία, την απασχόληση και την ανάπτυξη των επιχειρήσεων. Μετά το πέρας του μαθήματος, οι φοιτητές θα 
μπορούν να: 

 Κατανοήσουν την ιστορική εξέλιξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας και να αντιληφθούν τις διάφορες 
διαστάσεις της ατομικής και εταιρικής επιχειρηματικής νοοτροπίας.  

 Περιγράφουν την Κοινωνική και Βιώσιμη Επιχειρηματικότητα και να αξιολογούν τον ρόλο τους στο πλαίσιο των 
διεθνών αγορών. 

 Αντιλαμβάνονται την επίδραση της καινοτομίας και της δημιουργικής σκέψης στην αναγνώριση των 
επιχειρηματικών ευκαιριών. 

 Κατανοούν τα βασικά εργαλεία για την αξιολόγηση των νεοφυών εγχειρημάτων και να αντιλαμβάνονται τον 
ρόλο των διαφόρων εναλλακτικών μεθόδων που έχουν στη διάθεσή τους προκειμένου να δημιουργήσουν μια 
νέα επιχείρηση έναντι της εξαγοράς μιας εδραιωμένης ή της δικαιόχρησης.  

 Αξιολογούν, έναντι του ρίσκου, τις διαθέσιμες πηγές χρηματοδότησης σε όλα τα στάδια του κύκλου ζωής των 
επιχειρήσεων  

 Κατανοούν τις βασικές διαστάσεις που επηρεάζουν την κατάρτιση και παρουσίαση ενός αποτελεσματικού 
επιχειρηματικού σχεδίου και να αναλύουν τον στρατηγικό σχεδιασμό και ανάπτυξη των επιχειρήσεων. 

 Αξιολογούν τη σημασία και τις διάφορες διαστάσεις της επιχειρηματικής δραστηριότητας, με εστίαση στο 
παρόν και στο μέλλον. 

 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 Επιχειρηματικότητα: Ιστορική Εξέλιξη.  
 Η επιχειρηματική Νοοτροπία στα Άτομα: Γνωστική Λειτουργία και Δεοντολογία.  
 Η Επιχειρηματική Νοοτροπία στους Οργανισμούς: Εταιρική Επιχειρηματικότητα.  
 Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και το Παγκόσμιο Περιβάλλον της Επιχειρηματικότητας. 
 Καινοτομία: Η Δημιουργική Επιδίωξη των Ιδεών.  
 Αξιολόγηση Επιχειρηματικών Ευκαιριών.  
 Πορεία προς τη Δημιουργία μιας Επιχειρηματικής Δραστηριότητας.  
 Πηγές Κεφαλαίου για τους Επιχειρηματίες.  
 Νομικές Πτυχές των Επιχειρήσεων.  
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 Στρατηγική Επιχειρηματική Ανάπτυξη.  
 Αξιολόγηση Επιχειρηματικών Εγχειρημάτων. 

 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΟΚΟΙΚ63 

Εξάμηνο: 6ο, Πιστωτικές Μονάδες: 5, Τύπος Μαθήματος: Επιλογή 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Το μάθημα αυτό προσφέρει μια γενική επισκόπηση, από οικονομικής σκοπιάς, των πολιτικών για την χρήση των 
φυσικών πόρων και για την διαχείριση της ποιότητας του περιβάλλοντος. Η έμφαση δίνεται στην μεθοδολογία 
προσέγγισης των ζητημάτων αυτών με κάποιες αναφορές σε επίκαιρες εφαρμογές όπως, φαινόμενο θερμοκηπίου και 
ρύπανσης του περιβάλλοντος. Ειδικότερα, αρχικά παρουσιάζονται οι αρχές της οικονομικής του περιβάλλοντος 
συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης κόστους-οφέλους και στη συνέχεια πραγματοποιείται μια σύντομη αναφορά στις 
αρχές χρήσης των ανανεώσιμων και εξαντλήσιμων πόρων και στο σχεδιασμό περιβαλλοντικής πολιτικής σε ζητήματα 
ατμοσφαιρικής ρύπανσης, σφαιρικής ρύπανσης, και ρύπανσης υδάτων. Τέλος, επιχειρείται μια σύντομη αναφορά στο 
ευρύτερο θέμα της σχέσης ανάπτυξης, περιβάλλοντος και ισότητας. Οι στόχοι του μαθήματος είναι:  

 Να αποκτήσουν οι φοιτητές μία ολοκληρωμένη εικόνα σχετικά με την Οικονομική του Περιβάλλοντος και το 
γενικό πλαίσιο στο οποίο αυτή στηρίζεται. 

 Η πρόσληψη γνώσεων σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο. 
 Η κατανόηση της μεθοδολογίας η οποία σχετίζεται με το εν λόγω γνωστικό αντικείμενο. 
 Η ενίσχυση ορισμένων δεξιοτήτων και της κριτικής ικανότητας των φοιτητών. Αυτό, εκτιμάται ότι θα 

επιτευχθεί τόσο μέσα από την κύρια εκπαιδευτική διαδικασία(διαλέξεις), όσο και μέσω από τις συνοδευτικές 
εκπαιδευτικές διαδικασίες (διαλέξεις προσκεκλημένων ομιλητών, ανάθεση και παρουσίαση ερευνητικών 
εργασιών, σχολιασμός τρεχόντων ζητημάτων, κ.ά.). 

 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 Εισαγωγικές έννοιες της Οικονομικής του Περιβάλλοντος.  
 Αποτυχίες της αγοράς και κρατική παρέμβαση (εξωτερικές επιδράσεις, δημόσια αγαθά, φόροι, Επιδοτήσεις).  
 Εργαλεία περιβαλλοντικής πολιτικής (οικονομικά μέτρα, κανονιστικές παρεμβάσεις).  
 Οικονομική του ελέγχου περιορισμού της ρύπανσης. 
 Οικονομία και περιβάλλον (Σχέση ρύπανσης και επιπέδου οικονομικής ανάπτυξης, περιβαλλοντική καμπύλη 

Kuznets, καμπύλη Lorenz). 
 Ενεργειακό αποτύπωμα.  
 Διεθνείς συμφωνίες για την κλιματική αλλαγή (Πρωτόκολλο του Κιότο, Συμφωνία Παρισιού). 
 Πράσινοι φόροι και εμπορεύσιμες άδειες υπό συμμετρική και ασύμμετρη πληροφόρηση. 
 Ενεργειακός τομέας και περιβάλλον. 

 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΟΚΟΙΚ62 

Εξάμηνο: 6ο, Πιστωτικές Μονάδες: 5, Τύπος Μαθήματος: Επιλογή 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μετά την επιτυχή παρακολούθηση του μαθήματος, οι φοιτητές θα πρέπει να: 

 κατανοούν τις βασικές οικονομικές έννοιες που συνδέονται με τη λειτουργία της αγοράς εργασίας, 
 γνωρίζουν το πώς προσδιορίζονται οι καμπύλες ζήτησης και προσφοράς εργασίας, 
 αναλύουν και να αξιολογούν τις επιπτώσεις των κρατικών πολιτικών στην αγορά εργασίας, 
 γνωρίζουν τις βασικές θεωρίες που ερμηνεύουν τη σχέση μισθών και εκπαίδευσης. 

 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Το παρόν μάθημα αποτελεί μια εισαγωγή στο πεδίο της Οικονομικής της Εργασίας. Σκοπός του 
 μαθήματος είναι η κατανόηση της λειτουργίας των αγορών εργασίας. Η θεματολογία θα επικεντρωθεί  
στη ζήτηση και την προσφορά εργασίας και στη θεωρία του ανθρώπινου κεφαλαίου. Επιπλέον θα  
εξεταστούν θέματα όπως ο ρόλος των εργατικών συνδικάτων, η κινητικότητα του εργατικού  
δυναμικού και οι διακρίσεις στην αγορά εργασίας. 
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ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ – ΟΚΧΑΝ06 

Εξάμηνο: 6ο, Πιστωτικές Μονάδες: 5, Τύπος Μαθήματος: Επιλογή 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Το μάθημα διδάσκει τους φοιτητές σε βασικές έννοιες της Χωροταξικής Ανάλυσης. Ο κεντρικός σκοπός αυτού του 
μαθήματος είναι o/η φοιτητής/ρια να αποκτήσεις γνώση στη χωρική ανάλυση έτσι ώστε να κατανοήσει πως νέες 
μοντέρνες θεωρίες αποτυπώθηκαν και επίσης να μπορεί να έχει κριτική άποψη πως μέλλουσες θεωρίες και ευρήματα 
συνδέονται με υφιστάμενες θεωρίες και σε ποιο βαθμό υποστηρίζουν ή διαφωνούν με αυτές. Μετά την επιτυχή 
ολοκλήρωση του μαθήματος, αναμένεται οι φοιτητές να έχουν τη δυνατότητα να διαχειρίζονται θέματα χωρικής 
ανάλυσης σε περιφερειακό επίπεδο. Τέλος θα μπορούν να αναλύουν τυχόν σύγχρονα χωρικά οικονομικά προβλήματα 
υπό το πρίσμα διαφόρων ποσοτικών μεθόδων και να εφαρμόζουν ολοκληρωμένες χωρικές αναλύσεις στα υπό εξέταση 
προβλήματα. 
 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 Χωρική ανάλυση και πρακτικές. 
 Λογισμικό GEODA. 
 Μοντέλα χωρικής υστέρησης και χωρικού σφάλματος. 
 Αξιολόγηση χωρικών συγκεντρώσεων. 
 Paul Krugman. 
 Οριακή χωρική χρησιμότητα. 
 Γεωγραφική, κοινωνική και οικονομική γειτνίαση. 
 Μήτρες γειτνίασης. 

 
 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ – ΟΚΔΑΥ06 

Εξάμηνο: 6ο, Πιστωτικές Μονάδες: 5, Τύπος Μαθήματος: Επιλογή 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγει τους φοιτητές στην οικονομική ανάλυση όπως αυτή εφαρμόζεται στον τομέα 
της υγείας ως εργαλείο στη λήψη αποφάσεων και την κατανομή των πόρων στον τομέα της υγείας. Αναλύονται τα 
οικονομικά ζητήματα που σχετίζονται με την ασφάλιση και την πληροφόρηση, τον ανταγωνισμό και την επιλογή, και με 
την ισότητα και την αποδοτικότητα στην παροχή των υπηρεσιών υγείας. Γίνεται επίσης ανάλυση της οργάνωσης του 
συστήματος υγείας και της επίδρασης των διάφορων μορφών οργάνωσης στα ζητήματα αυτά όπως επίσης και ανάλυση 
των μεθόδων οικονομικής αξιολόγησης τεχνολογιών υγείας. Τα επί μέρους θέματα αναλύονται σε θεωρητικό επίπεδο 
και σε επίπεδο εφαρμογών. Έτσι το μάθημα καλύπτει τις βασικές αρχές της μικροοικονομικής θεωρίας και τις 
συνδυάζει με εφαρμογές που σχετίζονται με τα οικονομικά της υγείας και την πολιτική υγείας. Με την επιτυχή 
ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα έχουν αποκτήσει πολύ καλή βασική κατανόηση των ζητημάτων που 
προκύπτουν στη μεταρρύθμιση και τη χρηματοδότηση του τομέα της υγείας και την οργάνωση των συστημάτων υγείας. 
Πιο συγκεκριμένα θα έχουν αποκτήσει: 

 βασική κατανόηση του μηχανισμού της παραγωγής των υπηρεσιών υγείας, της ζήτησης και της παροχής της 
φροντίδας υγείας και της ασφάλισης υγείας,  

 βασική κατανόηση των αρχών της οικονομικής που βρίσκουν εφαρμογή στη διαμόρφωση της πολιτικής υγείας,  
 έναν αναλυτικό τρόπο σκέψης με στόχο την κριτική αξιολόγηση/αποτίμηση των μεταρρυθμίσεων στον τομέα 

της υγείας. 
 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 Δαπάνες υγείας και εισαγωγή στις αγορές. 
 Η υγεία ως αγαθό. 
 Αποτυχίες της αγοράς. 
 Αποτυχίες της αγοράς στην παροχή των υπηρεσιών υγείας. 
 Η θεωρία της ασφάλισης. 
 Αποτυχίες της αγοράς στην παροχή της ασφάλισης υγείας. 
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 Συγκράτηση του κόστους –Κίνητρα, ρύθμιση, και διαχειριζόμενη φροντίδα υγείας (Managed Care). 
 Αποζημίωση και συμβάσεις στην παροχή υπηρεσιών υγείας. 
 Σχέσεις εκπροσώπησης στην υγεία.  
 Οικονομική αξιολόγηση στις υπηρεσίες υγείας.  
 Τύποι οικονομικής αξιολόγησης προγραμμάτων υγείας –Ανάλυση ελαχιστοποίησης κόστους,  

ανάλυση κόστους-αποτελεσματικότητας, ανάλυση κόστους-χρησιμότητας, ανάλυση κόστους-οφέλους. 
 
 

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ – ΟΚΕΛΕ01 

Εξάμηνο: 6ο, Πιστωτικές Μονάδες: 5, Τύπος Μαθήματος: Επιλογή 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Το μάθημα έχει ως κύριο σκοπό να εκπαιδεύσει τον φοιτητή ώστε να μπορεί να διαβάζει, να ερμηνεύει και να κατανοεί 
τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις των επιχειρήσεων και ακολούθως να έχει τη δυνατότητα να μπορεί να ελέγχει, ως 
εξωτερικός αναλυτής, τα στοιχεία αυτών και συγκεκριμένα να εκπαιδευθεί στους παρακάτω ελέγχους: Έλεγχος παγίων 
περιουσιακών στοιχείων, Έλεγχος αποθεμάτων -Καταστροφή ακατάλληλων αποθεμάτων και παγίων -Πρωτόκολλα 
καταστροφής, Έλεγχος απαιτήσεων, τραπεζικών καταθέσεων -Καταμέτρηση μετρητών, Έλεγχος εισπρακτέων επιταγών, 
Έλεγχος συμμετοχών και χρεογράφων, Έλεγχος μεταβολών κεφαλαίων. Ακόμη, το μάθημα της Ελεγκτικής, παρουσιάζει 
τις μεγάλες απάτες οι οποίες έγιναν γνωστές τα τελευταία χρόνια και συγχρόνως προβάλει και συζητά με τους φοιτητές 
τις αδυναμίες του συστήματος εσωτερικού ελέγχου των επιχειρήσεων. Τέλος οι οικονομικές καταστάσεις, για να είναι 
έγκυρες, πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ορκωτούς ελεγκτές-λογιστές ή τις ελεγκτικές εταιρείες. Το νομικό 
καθεστώς των ορκωτών ελεγκτών, καθώς και των ελεγκτικών εταιρειών, παρουσιάζεται στο μάθημα της Ελεγκτικής .Με 
την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση: 

 Να κατανοούν τους ορισμούς και τις βασικές έννοιες που σχετίζονται με τον τομέα της Ελεγκτικής. 
 Να διαβάζει, να ερμηνεύει και να κατανοεί τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις των επιχειρήσεων. 
 Να έχει την ικανότητα να ελέγχει τα στοιχεία των επιχειρήσεων, κατά τον Έλεγχο παγίων περιουσιακών 

στοιχείων, Έλεγχο αποθεμάτων -Καταστροφή ακατάλληλων αποθεμάτων και παγίων -Πρωτόκολλα 
καταστροφής, Έλεγχο απαιτήσεων, τραπεζικών καταθέσεων -Καταμέτρηση μετρητών, Έλεγχος εισπρακτέων 
επιταγών, Έλεγχος συμμετοχών και χρεογράφων, Έλεγχος μεταβολών κεφαλαίων. 

 Να αναγνωρίζει και κατανοεί τα γεγονότα και τις οικονομικές επιπτώσεις που προκάλεσαν οι μεγάλες 
λογιστικές απάτες οι οποίες έγιναν γνωστές τα τελευταία χρόνια. 

 Να αναγνωρίζει και κατανοεί τις αδυναμίες του συστήματος εσωτερικού ελέγχου των επιχειρήσεων. 
 Να γνωρίζει και ερμηνεύει τα βασικά στοιχεία του νομικού καθεστώς των ορκωτών ελεγκτών, καθώς και των 

ελεγκτικών εταιρειών. 
 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 Έλεγχος ταμειακών ροών.  
 Αντικείμενο ελέγχου. Έλεγχος παγίων.  
 Σκοπός του ελέγχου. Άυλα περιουσιακά στοιχεία.  
 Γενικές αρχές ελέγχου. Έλεγχος συμμετοχών.  
 Σχεδιασμός ελέγχου –Αποθέματα –Καταστροφές. 
 Δείγμα ελέγχου. Έλεγχος Απαιτήσεων. 
 Τεκμηρίωση –φύλλα ελέγχου. Έλεγχος καταθέσεων.  
 Έλεγχος εσόδων εξόδων κόστους. 
 Λογιστικές εκτιμήσεις. 
 Μεταγενέστερα γεγονότα Πραγματογνωμοσύνες. 

 
 

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ – ΟΚΡΘΥ06 

Εξάμηνο: 6ο, Πιστωτικές Μονάδες: 5, Τύπος Μαθήματος: Επιλογή 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Σκοπός του μαθήματος είναι η ανάλυση οικονομικών μέτρων και κανόνων δικαίου που ρυθμίζουν προληπτικά (ex ante) 
αγορές στις οποίες επιχειρήσεις έχουν σημαντική (σχεδόν μονοπωλιακή) δύναμη. Αντικείμενο ουσιαστικά του 
μαθήματος είναι η σχέση της λειτουργίας των αγορών και ορισμένης μορφής κρατική παρέμβαση, δηλαδή ρύθμισης σε 
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περιπτώσεις φυσικού μονοπωλίου ή ρύθμισης σε περιπτώσεις όπου, μετά την απελευθέρωση μίας αγοράς, η 
επιχείρηση πρώην μονοπώλιο έχει εξαιρετικά μεγαλύτερη δύναμη σε σχέση με τους ανταγωνιστές της και μέχρι να 
αλλάξουν σημαντικά οι συνθήκες και εκκινήσει να λειτουργεί ο ανταγωνισμός. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι 
φοιτητές θα γνωρίζουν τις βασικές έννοιες της ρυθμιστικής πολιτικής, καθώς και παραδείγματα από την ρύθμιση 
αγορών στην πράξη στην Ελλάδα (ιδίως των αγορών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και ενέργειας).Με την επιτυχή 
ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση: 

 Να κατανοούν τους ορισμούς και τις βασικές έννοιες που σχετίζονται με προληπτική (ex ante) ρύθμιση των 
αγορών. 

 Να αναγνωρίζουν, να διατυπώνουν και να αναλύουν τα βασικά ήδη ρύθμισης σε αγορές φυσικού μονοπωλίου. 
 Να κατανοούν τα θετικά αποτελέσματα και τις επιπτώσεις της συμπληρωματικής εφαρμογής της ρυθμιστικής 

πολιτικής και της πολιτικής του ελεύθερου ανταγωνισμού σε αγορές που απελευθερώθηκαν πρόσφατα. 
 Να αξιολογήσουν τα σύγχρονα ζητήματα ρυθμιστικής πολιτικής. 

 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 Αρχές ανάλυσης των αγορών: Η διδακτική αυτή ενότητα περιλαμβάνει ανάλυση του πλαισίου λειτουργίας των 
αγορών όταν δεν υφίσταται κρατική ρύθμιση σε αυτές, ώστε να γίνει κατανοητό σε ποιες περιπτώσεις 
 απαιτείται ρύθμισή τους. Η ανάλυση αφορά στοιχεία της μικρο-οικονομικής θεωρίας, τη ζήτηση και την 
προσφορά, το κόστος, και την έννοια της οικονομικής αποτελεσματικότητας. Επιπλέον, αναλύονται τα δύο 
άκρατου φάσματος λειτουργίας των αγορών, το υπόδειγμα του τέλειου ανταγωνισμού και το υπόδειγμα του 
μονοπωλίου, καθώς και η έννοια της μονοπωλιακής δύναμης. Τέλος, εξηγούνται οι περιπτώσεις αποτυχίας των 
αγορών. 

 Ρυθμιστική Πολιτική –Οικονομική Ρύθμιση: Η διδακτική αυτή ενότητα αποτελεί εισαγωγή στη Ρυθμιστική 
πολιτική, τους σκοπούς της και μία ιστορική αναδρομή της εφαρμογής της στην πράξη, κυρίως στην Ευρώπη 
και κατ’ επέκταση στην Ελλάδα. Περιγράφεται η διαδικασία απελευθέρωσης και άρσης της ρύθμισης 
(deregulation) των μέχρι πρότινος μονοπωλιακών αγορών, η σύσταση ανεξάρτητων ρυθμιστικών αρχών, ο 
σκοπός της «άριστης ρύθμισης», η έννοιας της «ρυθμιστικής σύλληψης» (regulatory capture) καθώς και οι 
βασικές θεωρίες για το σχεδιασμό της ρυθμιστικής διαδικασίας που αναδεικνύουν την αλληλεπίδραση του 
πολιτικού συστήματος και του συστήματος της αγοράς. 

 Τα βασικά παραδείγματα οικονομικής ρύθμισης σε αγορές φυσικού μονοπωλίου: Η ενότητα αυτή 
περιλαμβάνει ανάλυση των βασικών παραδειγμάτων ρύθμισης σε αγορά που αποτελεί φυσικό μονοπώλιο, 
ιδίως της ρύθμιση τιμών (με αναφορά στην τιμολόγηση οριακού κόστους με επιδότηση και στη μη-γραμμική 
τιμολόγηση), και της ρύθμισης ποσοστού απόδοσης κεφαλαίου.  

 Ζητήματα ρύθμισης της εισόδου και της πρόσβασης επιχειρήσεων σε μία αγορά: Η ενότητα αυτή αναλύει 
αρχικά ζητήματα δημοπράτησης των δικαιωμάτων εισόδου μία επιχείρησης (ή περιορισμένου αριθμού 
επιχειρήσεων) σε μία αγορά, εν συνεχεία ζητήματα τιμολόγησης της πρόσβασης στην αγορά (access pricing), 
και τέλος ζητήματα ρύθμισης καθολικής υπηρεσίες (universal service obligations). 

 
 

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ – ΟΚΜΙΚ01 

Εξάμηνο: 6ο, Πιστωτικές Μονάδες: 5, Τύπος Μαθήματος: Επιλογή 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Σκοπός του μαθήματος είναι η μελέτη της συμπεριφοράς των επί μέρους μονάδων της οικονομίας όταν οι αποφάσεις 
τους λαμβάνονται υπό συνθήκες αβεβαιότητας και ασύμμετρης πληροφόρησης. Στόχος του μαθήματος είναι η 
απόκτηση εκ μέρους των φοιτητών μιας ολοκληρωμένης εικόνας της Μικροοικονομικής μέσω της εφαρμογής των 
βασικών μεθοδολογικών εργαλείων της σε συνθήκες πραγματικού κόσμου. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του 
μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να: 

 Αναλύουν ατελώς ανταγωνιστικές αγορές. 
 Προσδιορίζουν τη βέλτιστη τιμολογιακή πολιτική και το άριστο επίπεδο διαφημιστικής δαπάνης μιας 

επιχείρησης. 
 Κατανοούν τον ρόλο που διαδραματίζουν τα επιτόκια και η αβεβαιότητα στη λήψη επενδυτικών αποφάσεων. 
 Αξιολογούν και να υπολογίζουν τον κίνδυνο έτσι ώστε να λαμβάνονται οι άριστες επενδυτικές αποφάσεις. 
 Αναλύουν ζητήματα που εγείρονται κατά τη μελέτη αγορών με ασύμμετρη πληροφόρηση και οδηγούν σε μη 

αποτελεσματική λειτουργία της αγοράς, όπως η Δυσμενής Επιλογή και ο Ηθικός Κίνδυνος. 
 Να αξιολογούν διαφορετικά συμβόλαια εντολέα-εντολοδόχου ως προς την αποτελεσματικότητά τους να 

αυξάνουν τα κίνητρα παραγωγής και την αποδοχή ρίσκου. 



41  Οδηγός Σπουδών 2021-2022 Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης                                  

 

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Καραολή & Δημητρίου 80, 185 34 Πειραιάς,  210-4142000 www.unipi.gr 

 

 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 Δομή αγοράς.  
 Τιμολόγηση και διαφήμιση. 
 Επιτόκια, επενδύσεις και κεφαλαιαγορές. 
 Αξιολόγηση κινδύνου. 
 Επένδυση υπό το πλαίσιο αβεβαιότητας. 
 Ασύμμετρη πληροφόρηση. 
 Δυσμενής επιλογή. 
 Συμβόλαια και ηθικοί κίνδυνοι. 

 
 

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ – ΟΚΟΙΚ65 

Εξάμηνο: 6ο, Πιστωτικές Μονάδες: 5, Τύπος Μαθήματος: Επιλογή 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Στο συνεχές εξελισσόμενο χρηματοοικονομικό περιβάλλον σκοπός του μαθήματος είναι η παροχή των απαιτούμενων 
γνώσεων για την κατανόηση εννοιών, όπως της λειτουργίας και του ρόλου του χρηματοπιστωτικού συστήματος, της 
εκτίμησης και διαχείρισης των βασικών κινδύνων που αντιμετωπίζουν οι τράπεζες, τα μέσα άσκησης της νομισματικής 
πολιτικής από την ΕΚΤ, το εποπτικό πλαίσιο, την διαχείριση χρηματοπιστωτικών κρίσεων. Για το σκοπό αυτό, 
παρουσιάζονται και αναλύονται τόσο θεωρητικές όσο και πρακτικές γνώσεις με την ανάλυση περιπτώσεων (case 
studies) που έχουν να κάνουν με την χρηματοοικονομική διαμεσολάβηση, την μέτρηση της απόδοσης των τραπεζικών 
ιδρυμάτων, την Τραπεζική Εποπτεία και Ρυθμιστικό Πλαίσιο, τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι τράπεζες. Μετά την 
επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα γνωρίζουν τις διάφορους κινδύνους και τα εργαλεία διαχείρισης 
τους, τα εργαλεία άσκησης νομισματικής πολιτικής, την τιμολόγηση των προϊόντων χρηματαγοράς, την έννοια της 
φούσκας και τις αιτίες χρηματοπιστωτικών και τραπεζικών κρίσεων. 

 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 Τράπεζες και Χρηματοοικονομική Διαμεσολάβηση 
 Οι δομές των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και η μέτρηση της απόδοσης 
 Οι βασικές θεωρίες της τραπεζικής επιχείρησης ως κερδοσκοπική οντότητα 
 Η χρηματαγορά και το τραπεζικό σύστημα 
 Κεντρικές Τράπεζες και Νομισματική Πολιτική 
 Τραπεζική Εποπτεία και Ρυθμιστικό Πλαίσιο των Χρηματοοικονομικών Αγορών  
 Κίνδυνοι που αντιμετωπίζουν οι Τράπεζες 
 Χρηματοπιστωτικές Κρίσεις 

 
 

ΕΒΔΟΜΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 

 

ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ – ΟΚΟΙΚ81 

Εξάμηνο: 7ο, Πιστωτικές Μονάδες: 7, Τύπος Μαθήματος: Υποχρεωτικό 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Σκοπός του μαθήματος είναι η ανάλυση και επεξήγηση βασικών εννοιών και θεμάτων που σχετίζονται με την Θεωρία 
Διεθνούς Εμπορίου. Στα πλαίσια του μαθήματος περιγράφονται και εξετάζονται διάφορα είδη και κατηγορίες θεμάτων 
εμπορικών ανταλλαγών και διεθνών οικονομικών σχέσεων μεταξύ διαφόρων χωρών. Επίσης, αναλύονται τα 
αποτελέσματα και οι επιπτώσεις της άσκησης εμπορικής πολιτικής και της οικονομικής ενοποίησης στη διαμόρφωση 
του εισοδήματος μίας οικονομίας, και συνεπώς στα φυσικά πρόσωπα, τις επιχειρήσεις και την κοινωνία. Γίνεται 
περιγραφή και ανάλυση της κίνησης παραγωγικών συντελεστών διεθνώς και της δραστηριότητας των πολυεθνικών 
επιχειρήσεων. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση: 

 Να κατανοούν τους ορισμούς και τις βασικές έννοιες που σχετίζονται με την Θεωρία Διεθνούς Εμπορίου. 
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 Να αναγνωρίζουν, να διατυπώνουν και να αναλύουν διαφορετικά είδη και κατηγορίες θεμάτων εμπορικών 
ανταλλαγών και διεθνών οικονομικών σχέσεων μεταξύ διαφόρων χωρών. 

 Να κατανοούν τα αποτελέσματα και τις επιπτώσεις της άσκησης εμπορικής πολιτικής στις επιχειρήσεις, τους 
καταναλωτές και την κοινωνία. 

 Να αξιολογήσουν τα σύγχρονα ζητήματα οικονομικής ενοποίησης σε βασικό επίπεδο. 
 Να αναγνωρίζουν και κατανοούν τη δραστηριότητα των πολυεθνικών επιχειρήσεων σε βασικό επίπεδο. 

 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 Η ισορροπία στην ανοικτή οικονομία και η αρχή του συγκριτικού πλεονεκτήματος.  
 Το υπόδειγμα ΗeckHser-ΟΗlin-Samuelson και οι προεκτάσεις του.  
 Εξειδικευμένοι συντελεστές παραγωγής.  
 Διαφορές στην τεχνολογία και η αρχή του συγκριτικού πλεονεκτήματος.  
 Οικονομίες κλίμακος, ατελής ανταγωνισμός και διεθνές εμπόριο.  
 Διεθνείς μετακινήσεις των συντελεστών της παραγωγής.  
 Δασμοί.  
 Τελωνειακές ενώσεις. Θεωρία της οικονομικής ενοποίησης.  
 Θεωρία διεθνούς εμπορίου. Οικονομική γεωγραφία. 

 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ – ΟΚΟΙΚ07 

Εξάμηνο: 7ο, Πιστωτικές Μονάδες: 7, Τύπος Μαθήματος: Υποχρεωτικό 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Το μάθημα αυτό είναι βασικό μάθημα κορμού και παρουσιάζει τις αίτιες και αποτελέσματα της οικονομικής 
μεγέθυνσης μιας χώρας καθώς και τις θεωρίες αλλά και τα εργαλεία που χρησιμοποιούν οι οικονομολόγοι για να 
εξηγήσουν την οικονομική μεγέθυνση. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον δίνεται στο να εξηγηθούν διαφορές στους ρυθμούς 
οικονομικής μεγέθυνσης των χωρών μέσα στο χρόνο. Βασικές μακροοικονομικές έννοιες όπως ο ρόλος της 
αποταμίευσης, φυσικού κεφαλαίου, μεγέθυνση πληθυσμού και (εξωγενή) τεχνολογική πρόοδο συζητιούνται στο 
πλαίσιο του υποδείγματος Solow. Στο μάθημα αυτό προχωράμε πέρα από αυτό το υπόδειγμα και μελετάμε το ρόλο και 
άλλων παραγόντων όπως του δημογραφικού, ανθρώπινου κεφαλαίου, καινοτομίας, θεσμών, παγκοσμιοποίησης, 
γεωγραφία, κυβερνητικών πολιτικών και κουλτουρών. Κατά τη διάρκεια του παρόντος μαθήματος, θα συζητηθούν 
διάφορα μαθηματικά υποδείγματα, ωστόσο, η βασική επιδίωξη είναι η βαθιά κατανόηση της οικονομικής θεωρίας και 
πολιτικής. 

 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 Φυσικό και Ανθρώπινο κεφάλαιο. 
 Παραγωγικότητα και τεχνολογία. 
 Τεχνολογία και Απόδοση. 
 Κυβέρνηση και Εισοδηματική Ανισότητα. 
 Κουλτούρα, Γεωγραφία και Φυσικός Πλούτος. 

 
 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΟΚΟΙΚ41 

Εξάμηνο: 7ο, Πιστωτικές Μονάδες: 6, Τύπος Μαθήματος: Υποχρεωτικό 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Σκοπός του μαθήματος είναι η εξέταση της οργάνωσης και της δυναμικής λειτουργίας των αγορών, των κλάδων και των 
επιχειρήσεων. Εξετάζεται η διάρθρωση των κλάδων και των αγορών και διερευνώνται οι επιδόσεις τους, σε σχέση με τη 
στρατηγική συμπεριφορά των επιχειρήσεων και τις σχετικές κρατικές πολιτικές. Επίσης, μελετώνται οι στρατηγικές και 
επιχειρησιακές πρακτικές στις σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων που επηρεάζουν την ανταγωνιστικότητα και τη διάρθρωση 
της αγοράς. Ειδικότερα, το περιεχόμενο του μαθήματος αφορά θέματα, όπως: το βασικό μεθοδολογικό πλαίσιο 
ανάλυσης της βιομηχανικής οργάνωσης (Διάρθρωση-Συμπεριφορά-Επιδόσεις), οι στόχοι των σύγχρονων επιχειρήσεων, 
η συγκέντρωση της αγοράς, τα εμπόδια εισόδου και εξόδου, οι ολιγοπωλιακές αγορές, οι οικονομίες κλίμακας και 
εύρους δραστηριοτήτων, οι σύγχρονες στρατηγικές συμπεριφορές επιχειρήσεων που βασίζονται στη θεωρία των 
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παιγνίων, η «συμπαιγνία» (συμπράξεις & καρτέλ), οι τιμολογιακές πρακτικές, η οριζόντια και κάθετη ολοκλήρωση, η 
διαφοροποίηση δραστηριοτήτων (diversification), η διαφοροποίηση προϊόντων και διαφήμιση. Οι παρουσιάσεις των 
διαφόρων ενοτήτων του μαθήματος συμπληρώνονται από ανασκόπηση εμπειρικών δεδομένων και μελετών από την 
ελληνική και την διεθνή βιβλιογραφία και από αναφορές μελετών περιπτώσεων (case studies).Με την επιτυχή 
ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα έχουν τη δυνατότητα να γνωρίζουν και να εφαρμόσουν τη θεωρία της 
βιομηχανικής οικονομικής στη λήψη στρατηγικών αποφάσεων οικονομικού και επιχειρησιακού ενδιαφέροντος. 

 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 Εισαγωγικές έννοιες (Αντικείμενο και χρησιμότητα της βιομηχανικής οικονομικής και σχέση με άλλα πεδία της 
οικονομικής επιστήμης, υποδείγματα βιομηχανικής οργάνωσης, υπόδειγμα Δομής-Συμπεριφοράς-Επίδοσης, 
Σχολή του Σικάγο). 

 Επισκόπηση βασικών εννοιών (Συναρτήσεις ζήτησης και κόστους, πλεόνασμα καταναλωτών, κοινωνική 
ευημερία, κοινωνικά άριστο, σχέση με τέλειο ανταγωνισμό, λόγοι παρέμβασης του κράτους σε αγορές, 
σύντομη επισκόπηση αποτυχιών της αγοράς: μονοπωλιακή δύναμη, εξωτερικότητες, δημόσια αγαθά, ατελής 
πληροφόρηση).  

 Θεωρία της επιχείρησης και εμπόδια εισόδου (Θεωρίες επιχείρησης, στόχοι διευθυντών και μετόχων, 
ασυμμετρία στην πληροφόρηση, νομικά, διαρθρωτικά και στρατηγικού τύπου εμπόδια εισόδου/εξόδου.) 

 Μέτρα συγκέντρωσης (Οριοθέτηση σχετικών αγορών (αγορές προϊόντος/υπηρεσιών, γεωγραφικές αγορές, 
συνολική συγκέντρωση, κλαδική συγκέντρωση, δείκτες συγκέντρωσης, πλεονεκτήματα-μειονεκτήματα). 

 Εισαγωγή σε υποδείγματα ολιγοπωλιακού ανταγωνισμού με ομοιογενή και διαφοροποιημένα προϊόντα 
(Ανταγωνισμός Bertrand, Ανταγωνισμός Cournot, παράδοξο Bertrand και λύσεις, συγκρίσεις με μονοπώλιο και 
τέλειο ανταγωνισμό, oλιγοπωλιακός ανταγωνισμός με πλεονέκτημα πρώτης κίνησης, υπόδειγμα Stackelberg, 
υπόδειγμα καρτέλ.  

 Θεωρία παιγνίων (δίλημμα φυλακισμένου, στατικά και δυναμικά παίγνια, ισορροπία κατά Nash, αμιγείς 
στρατηγικές, επαναλαμβανόμενα παίγνια, μελέτες περιπτώσεων.)  

 Στρατηγικές αποτροπής εισόδου (τιμολογιακές και μη-τιμολογιακές στρατηγικές).  
 Διαφήμιση και διαφοροποίηση (οριζόντια και κάθετη διαφοροποίηση, χωροθετικό υπόδειγμα Hotelling, 

διαφήμιση ως εμπόδιο εισόδου, υπόδειγμα Dorfman-Steiner).  
 Τιμολογιακή διάκριση (διάκριση πρώτου, δεύτερου και τρίτου βαθμού, μελέτες περιπτώσεων). 
 Κάθετοι περιορισμοί (Διπλή αριστοποίηση, συμφωνίες διατήρησης τιμής μεταπώλησης, συμβάσεις 

αποκλειστικής συνεργασίας, πληρωμές δικαιοχρησίας, διμερής τιμολόγηση, κ.ο.κ). 
 
 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑΣ – ΟΚΟΙΜ03 

Εξάμηνο: 7ο, Πιστωτικές Μονάδες: 5, Τύπος Μαθήματος: Επιλογή 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Σκοπός του μαθήματος είναι η παρουσίαση της ανάλυσης χρονοσειρών, καθώς και η σύνδεσή της στην οικονομετρία 
για την αναγνώριση και πρόβλεψη της συμπεριφοράς οικονομικών και άλλων φαινομένων. Αρχικά, γίνεται μία σύντομη 
αναφορά στις μεθόδους ανάλυσης χρονοσειρών. Κατόπιν, γίνεται λεπτομερή παρουσίαση της μεθοδολογίας των Box & 
Jenkins, γνωστή και ως ARIMA ανάλυση. Ειδικότερα, μελετώνται τα χαρακτηριστικά στάσιμων και μη-στάσιμων 
χρονοσειρών, καθώς και οι τρόποι αναγνώρισής τους. Αναλύονται επίσης θέματα που αφορούν τους ελέγχους 
μοναδιαίας ρίζας, της αιτιότητας κατά Granger, της συνολοκλήρωσης, των υποφαινομενικών σχέσεων, καθώς και ARCH 
υποδειγμάτων. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα έχουν πολύ καλή γνώση ανάλυσης 
χρονοσειρών τόσο μεμονωμένα όσο και σε θέματα οικονομετρίας για την εμπειρική διερεύνηση της συμπεριφοράς 

φαινομένων στη λήψη οικονομικών αλλά και άλλων αποφάσεων. 
 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 Βασικές προσδιοριστικές τεχνικές ανάλυσης χρονοσειρών. 
 Παρουσίαση μεθόδου Box & Jenkins.  
 Στασιμότητα και παρουσίαση Αυτοπαλίνδρομων υποδειγμάτων 
 .Αντιστρεψιμότητα και παρουσίαση υποδειγμάτων κινητού μέσου όρου.  
 Αυτοσυσχετίσεις και μερικές αυτοσυσχετίσεις. 
 Μη στάσιμα υποδείγματα.  
 Μέθοδοι εκτίμησης. 
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 Πρόβλεψη. 
 Υποφαινομενικές σχέσεις. 
 Αιτιότητα κατά Granger. 
 Συνολοκλήρωση. 
 ARCH υποδείγματα. 

 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ – ΟΚΕΠΕ02 

Εξάμηνο: 7ο, Πιστωτικές Μονάδες: 5, Τύπος Μαθήματος: Επιλογή 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Στόχος του μαθήματος είναι να αποτελέσει μια βάση για την μεθοδολογία και την πρακτική της αξιολόγησης των 
επενδυτικών προγραμμάτων. Παράλληλα γίνεται επισκόπηση της θεωρίας των ιδιωτικών και των δημοσίων 
επενδύσεων και αναλύονται οι σκοποί, τα κριτήρια και η τεχνική των Πολυκριτηριακών και μονοκριτηριακών μεθόδων 
της αξιολόγησης των επενδύσεων. Αναλύεται η Ιδιωτική και η Δημόσια επένδυση, ο ποσοτικός προσδιορισμός του 
κριτηρίου Κόστους-Οφέλους, η ανάλυση Νεκρού Σημείου, η Ανάλυση ευαισθησίας, η αξιολόγηση των επενδύσεων υπό 
συνθήκες αβεβαιότητας και πληθωρισμού, η Μεθοδολογία της Οικονομικής και Κοινωνικής Αξιολόγησης, Εθνικές 
παράμετροι και λογιστικές τιμές, το Κοινωνικό Προεξοφλητικό Επιτόκιο. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι 
φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να: Αναλύσουν μια ιδιωτική ή δημόσια επένδυση από πλευράς αποδοτικότητας. Να 
πραγματοποιήσουν μια κοινωνική ή ιδιωτική αξιολόγηση με τα γνωστά κριτήρια. Να γνωρίζουν τις αδυναμίες και τις 
δυνατότητες των χρησιμοποιουμένων μεθοδολογιών σήμερα.  

 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 Ιδιωτική και η Δημόσια επένδυση. 
 διαχρονική αξία του χρήματος. 
 ταμειακές ροές.  
 κόστος κεφαλαίου. 
 Προεξοφλητικές μέθοδοι. 
 ο Εσωτερικός Συντελεστής Απόδοσης έναντι της Καθαρής Παρούσας Αξίας.  
 το Κριτήριο Χρόνου Επανάκτησης Κεφαλαίου.  
 το Κριτήριο Μέσης Απόδοσης. 
 ο ποσοτικός προσδιορισμός του κριτηρίου Κόστους-Οφέλους.  
 η ανάλυση Νεκρού Σημείου. 
 η Ανάλυση ευαισθησίας.  
 η αξιολόγηση των επενδύσεων υπό συνθήκες αβεβαιότητας και πληθωρισμού. 
 Η έννοια της Οικονομικής και Κοινωνικής Αξιολόγησης. 
 Μεθοδολογία της Οικονομικής και Κοινωνικής Αξιολόγησης. 
 Εθνικές παράμετροι και λογιστικές τιμές. 
 Το Κοινωνικό Επιτόκιο Προεξόφλησης. 

 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – ΟΚΟΥΑ07 

Εξάμηνο: 7ο, Πιστωτικές Μονάδες: 5, Τύπος Μαθήματος: Επιλογή 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Το περιεχόμενο του μαθήματος εστιάζει στη εφαρμογή των οικονομικών σε μίκρο-και μάκρο-επίπεδο στον χώρο της 
υγείας, και στις γνώσεις και τα εργαλεία που απαιτούνται για τη λήψη αποφάσεων. Σκοπός του μαθήματος είναι: 

 η απόκτηση γνώσεων από τους φοιτητές προκειμένου να κατανοούν και να αντιμετωπίζουν τις σύγχρονες 
απαιτήσεις στην Οικονομική Διαχείριση των Υπηρεσιών Υγείας,  

 η ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων εφαρμογής των λειτουργιών της Οικονομικής αξιολόγησης των 
σύγχρονων συστημάτων Υγείας και 

 η διαμόρφωση της οικονομικής σκέψης των φοιτητών, ώστε να κατανοούν την οικονομική λειτουργία του 
συστήματος κοινωνικής ασφάλισης και προστασίας και να ορθολογικοποιούν, τα προβλήματα 
χρηματοδότησής του και τον προβληματισμό σχετικά με τη βιωσιμότητα του και τη μελλοντική μορφοποίησή 
του, μέσα από το σύστημα των τριών πυλώνων. 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 Εισαγωγικές έννοιες και αναγκαιότητα μελέτης της Οικονομικής της υγείας. 
 Ανάγκες υγείας, προσδιορισμός του αγαθού υγεία και μορφές αγοράς του τομέα υγείας. 
 Μικροοικονομική προσέγγιση της ζήτησης υπηρεσιών υγείας.  
 Η λειτουργία της αγοράς του τομέα υγείας και η προσφορά υπηρεσιών.  
 Μακροοικονομική προσέγγιση των δαπανών υγείας.  
 Κατανομή των ανθρωπίνων και υλικών πόρων του συστήματος υγείας.  
 Κόστος, προϋπολογισμός και διαχείριση της παραγωγής των υπηρεσιών υγείας.  
 Κοινωνικό-οικονομική ανάπτυξη, συστήματα κοινωνικής ασφάλισης και κράτος πρόνοιας.  
 Ιστορική εξέλιξη του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης και προστασίας. 

 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ – ΟΚΚΑΙ07 

Εξάμηνο: 7ο, Πιστωτικές Μονάδες: 5, Τύπος Μαθήματος: Επιλογή 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Το μάθημα αυτό θα εισάγει τους φοιτητές στον ρόλο της καινοτομίας στην οικονομία. Επιπλέον μέσω της χρήσης 
μαθηματικών μοντέλων και διαγραμμάτων θα παρουσιαστούν στους φοιτητές τα κυριότερα μοντέλα στο επιστημονικό 
πεδίο των οικονομικών και διαχείρισης της καινοτομίας. Επιπλέον σκοπός αυτού του μέρους του μαθήματος είναι να 
προετοιμάσει φοιτητές για τυχόν μεταπτυχιακές σπουδές ούτως ώστε να αποκτήσουν γνώσεις πως ένα για ένα 
οικονομικό πρόβλημα γίνεται μοντελοποίηση με μαθηματικά και διαγραμματικά εργαλεία. Οι φοιτητές επίσης θα 
διδαχθούν σε πρακτικές απόκτησης και διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων ιδιοκτησίας τόσο στην Ελλάδα όσο και 
παγκόσμια. Τέλος, οι φοιτητές θα διδαχθούν πως εμπειρικά μπορούν να ποσοτικοποιήσουν σχέσεις και να 
ερμηνεύσουν οικονομικά φαινόμενα στην περιοχή της καινοτομίας και τεχνολογίας. 

 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 Έννοια της καινοτομίαςCreative Destruction vs. Disruptive Innovation. 
 Επενδύοντας στην γνώση. 
 Αρχές Πνευματικών Δικαιωμάτων Ιδιοκτησίας. Εμπορικά Μυστικά. Προϊόντα Προστατευόμενης Ονομασίας 

Προέλευσης. Δικαιώματα επί Φυτικών Ποικιλιών. Copyrights. Εμπορικά Σήματα. Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας. 
 Σχεδιασμός Πολιτικής Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας. Μοντέλο Nordhaus. 
 Μοντέλο Μεταφοράς Τεχνολογίας και Δικαστικών Διαμαχών. 
 Μοντέλο Βασικής και Εφαρμοσμένης Έρευνας. 
 Υιοθέτηση και Διάδοση Τεχνολογίας. S-Curve. 
 Χρηματοδότηση Επιχείρησης.  
 Μεταφοράς Τεχνολογίας από το Πανεπιστήμιο στην Βιομηχανία. 

 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ – ΟΚΜΑΘ09 

Εξάμηνο: 7ο, Πιστωτικές Μονάδες: 5, Τύπος Μαθήματος: Επιλογή 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Το μάθημα αποσκοπεί στο να εισαγάγει το φοιτητή σε προχωρημένα από τεχνικής απόψεως εργαλεία χρήσιμα για τη 
βαθύτερη κατανόηση της οικονομικής ανάλυσης και θεωρίας. Τα θέματα που αναπτύσσονται περιλαμβάνουν τις 
έννοιες των διανυσματικών χώρων, της γραμμικής ανεξαρτησίας, της βάσης, της διάστασης, των γραμμικών 
απεικονίσεων, της διαγωνιοποιησιμότητας. Παρουσιάζονται επίσης στοιχεία διανυσματικού διαφορικού λογισμού, η 
έννοια του Ιακωβιανού πίνακα, το θεώρημα του περιβλήματος, η έννοια του χώρου με norm, διαχωριστικά 
θεωρήματα, βελτιστοποίηση με ένα ή περισσότερους εξισωτικούς-ανισοτικούς περιορισμούς όπως και στοιχεία της 
θεωρίας παιγνίων. Τα πιο πάνω εφαρμόζονται στη θεωρία του καταναλωτή, της επιχείρησης, των αναταγωνιστικών 
αγορών όπου αποδεικνύονται μεταξύ άλλων η ύπαρξη συνάρτησης χρησιμότητας, τα λήμματα των Roy, Shephard, 
Hotteling, τα δύο θεωρήματα ευημερίας. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα έχουν πολύ καλή 
γνώση τεχνικών εργαλείων για τη βαθύτερη κατανόηση θεωρητικών μοντέλων που αφορούν στην εξήγηση 
οικονομικών φαινομένων και τη λήψη οικονομικών και διοικητικών αποφάσεων. 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Περιεχόμενα: 

 Διανυσματικοί χώροι, υπόχωροι, γραμμικοί συνδυασμοί διανυσμάτων. 
 Γραμμική ανεξαρτησία, βάση, διάσταση. Γραμμικές απεικονίσεις, δυϊκός χώρος. 
 Χώροι με εσωτερικό γινόμενο, χώροι με norm, απόσταση. 
 Βασικές τοπολογικές έννοιες για μετρικούς χώρους. 
 Κώνοι, υπερεπίπεδα, ορθογωνιότητα, κυρτότητα. 
 Διαχωριστικά θεωρήματα Hahn-Banach. 
 Μεγιστοποίηση κέρδους, συναρτήσεις κέρδους, ιδιότητες, θεώρημα του περιβλήματος (envelope theorem). 
 Ελαχιστοποίηση κόστους, συναρτήσεις κόστους, ιδιότητες, γεωμετρία κόστους. 
 Το λήμμα του Shephard, θεώρημα της περιβάλλουσας με περιορισμούς. 
 Ανταγωνιστικές αγορές. Γενική Ισορροπία. 
 1ο και 2ο θεώρημα Ευημερίας. 

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ – ΟΚΔΗΜ03 

Εξάμηνο: 7ο, Πιστωτικές Μονάδες: 5, Τύπος Μαθήματος: Επιλογή 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μετά την επιτυχή παρακολούθηση του μαθήματος, οι φοιτητές θα πρέπει: 

 να αναλύουν και να αξιολογούν την επίπτωση των φόρων στην προσφορά εργασίας, αποταμιεύσεων και στη 
διάθεση ανάληψης επιχειρηματικών κινδύνων, 

 να κατανοούν τη θεωρία της δεύτερης άριστης λύσης, 
 να γνωρίζουν την αλγεβρική απόδειξη των δημοσίων αγαθών και των εξωτερικών επιδράσεων, 
 να αξιολογούν τις πολιτικές που σχετίζονται με τους φόρους και τις δημόσιες δαπάνες. 

 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Το μάθημα αυτό αποτελεί συνέχεια των μαθημάτων «Δημόσια Οικονομική Ι» και «Δημόσια Οικονομική ΙΙ» και έχει  
στόχο την περαιτέρω εμβάθυνση σε θέματα Δημοσίων Δαπανών και Δημοσίων Εσόδων.  
Πιο συγκεκριμένα, θα εξετασθούν θέματα όπως η διαζευκτική ανάλυση της τελικής ισορροπίας του ιδιωτικό- 
οικονομικού τομέα, η θεωρία της δεύτερης άριστης λύσης, η αλγεβρική απόδειξη των δημοσίων αγαθών και των  
εξωτερικών επιδράσεων, οι άριστες λύσεις κρατικού παρεμβατισμού και οι επιπτώσεις των φόρων στην προσφορά  
εργασίας, αποταμιεύσεων και στη διάθεση ανάληψης επιχειρηματικών κινδύνων. 
 
 

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ – ΟΚΕΔΧ07 

Εξάμηνο: 7ο, Πιστωτικές Μονάδες: 5, Τύπος Μαθήματος: Επιλογή 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 Αναλυτική ικανότητα στο σχολιασμό ειδικών θεμάτων χρηματοοικονομικών επενδύσεων και εφαρμοσμένων 

ποσοτικών μεθόδων στη χρηματοοικονομική 
 Χρήση στατιστικού πακέτου 

ΕΠΙΠΕΔΟ/ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 
 Γνώση: Περιγραφή θεμάτων που άπτονται των εφαρμογών χρηματοοικονομικών επενδύσεων και ποσοτικής 

ανάλυσης 
 Κατανόηση: Σε βάθος σκέψη, γενίκευση και εκτίμηση μεθόδων στις χρηματαγορές 
 Εφαρμογή: Ταξινόμηση μεθόδων ποσοτικής ανάλυσης στις χρηματαγορές 
 Ανάλυση: Συνδυασμός ποσοτικών μεθόδων και χρηματοοικονομικών υποδειγμάτων 
 Σύνθεση: Σύνθεση ποσοτικών μεθόδων και χρηματοοικονομικών υποδειγμάτων 
 Αξιολόγηση: Συμπεράσματα για τη χρήση κατάλληλων μεθόδων για συγκεκριμένα χρηματοοικονομικά 

υποδείγματα τιμολόγησης. 
 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 VaR. 
 Stress tests. 
 Αποτελεσματικές αγορές και εμπειρικές προεκτάσεις. 
 Garch και υποδείγματα διακύμανσης. 
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 Υποδείγματα μέσου. 
 Μη γραμμικότητες στη χρηματοοικονομική. 
 Διαχείριση κινδύνων. 

 
 

ΗΓΕΣΙΑ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ – ΟΚΗΨΕ07 

Εξάμηνο: 7ο, Πιστωτικές Μονάδες: 5, Τύπος Μαθήματος: Επιλογή 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Σκοπός του μαθήματος είναι να εισαγάγει τους φοιτητές στην έννοια της ηγεσίας και στη συμβολή της στην 
αποτελεσματική διοίκηση μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού στην ψηφιακή εποχή του σήμερα και να τους δώσει την 
δυνατότητα να κατανοήσουν την έννοια της ηγεσίας και την διαφορά της από την διοίκηση μέσα σε ένα νέο ψηφιακό 
επιχειρησιακό περιβάλλον. Το μάθημα μέσα από τη συστημική προσέγγιση της ηγεσίας εστιάζει και αναλύει θέματα 
όπως η έννοια της ηγεσίας και η σχέση της με τη διοίκηση, οι διαφορετικές θεωρίες και πρότυπα ηγεσίας. Επίσης 
συζητούνται θέματα όπως η ισχύς η επιρροή και ο έλεγχος, η χαρισματική ηγεσία καθώς και ρόλος της ηγεσίας στη 
διοίκηση των αλλαγών, την οργανωσιακή μάθηση και τη λήψη αποφάσεων. Θεωρίες και σύγχρονα μοντέλα ηγεσίας, 
όπως η μετασχηματιστική και η κατανεμημένη ηγεσία θα παρουσιαστούν, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στο πώς η ηγεσία 
μπορεί να προωθήσει τη επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα & καινοτομία. Παράλληλα, θα εξεταστεί η διασύνδεση της 
αποτελεσματικότητας με την προώθηση της ευημερίας/ποιότητας ζωής σε μια επιχείρηση/κοινωνία. Τέλος, 
προσεγγίζεται η ηγεσία ως αλλαγή και αναπτύσσονται οι έννοιες του «συναισθηματικά ευφυούς οργανισμού», του 
«οργανισμού που μαθαίνει» και της «ανάπτυξης δεξιοτήτων του οργανισμού», στο πλαίσιο εισαγωγής της αλλαγής και 
της καινοτομίας σε μια επιχείρηση ή οργανισμό, ενώ, παρουσιάζονται οι μετα-ικανότητες και τα κρίσιμα 
χαρακτηριστικά του αποτελεσματικού ηγέτη, καθώς και τα διαφορετικά στυλ ηγεσίας. 
 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Το μάθημα είναι χωρισμένο στις παρακάτω βασικές ενότητες: 

 Εισαγωγή στην έννοια και το ρόλο της Ηγεσίας.  
 Συστημική προσέγγιση της Ηγεσίας.  
 Ηγέτες και Μάνατζερς.  
 Ηγετική Συμπεριφορά και αποτελεσματικότητα.  
 Συστατικά στοιχεία του (Ψηφιακού) Ηγέτη.  
 Ανάπτυξη της Ηγεσίας.  
 Συμμετοχική Ηγεσία και Ηγετικοί Ρόλοι.  
 Πως μπορούμε να γίνουμε κριτικοί στοχαστές των διαφόρων μοντέλων ηγεσίας και της εφαρμογής τους στις 

επιχειρήσεις στη ψηφιακή εποχή. 
 Πως μπορούμε να κατανοήσουμε τη σχέση της ηγεσίας με την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα. 
 Πως μπορούμε να σκιαγραφήσουμε το προφίλ ενός αποτελεσματικού ηγέτη ειδικότερα σε περίοδο αλλαγών. 
 Πως αλλάζουν τα επιχειρηματικά Μοντέλα (business models) λόγω του ψηφιακού Μετασχηματισμού. Ο ρόλος 

των Big Data Analytics, Internet of Things (IOT) & Business Analytics στον Ψηφιακό μετασχηματισμό και την 
Ψηφιακή Ηγεσία. 

 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ – ΟΚΟΑΦ08 

Εξάμηνο: 7ο, Πιστωτικές Μονάδες: 5, Τύπος Μαθήματος: Επιλογή 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Οι οικονομικές και κοινωνικές ανισότητες αποτελούν ένα βασικό θέμα ενασχόλησης τόσο της οικονομικής όσο και της 
πολιτικής επιστήμης. Τα τελευταία χρόνια παρατηρούμε διεύρυνση τόσο των οικονομικών ανισοτήτων και της 
φτώχειας όσο και την εμφάνιση νέων ανισοτήτων, κυρίως κοινωνικών. Ο τρόπος με τον οποίο το κράτος επηρεάζει τις 
οικονομικές ανισότητες και τη φτώχεια διαφέρει όχι μόνο μεταξύ αναπτυσσόμενων και ανεπτυγμένων χωρών, όσο και 
μεταξύ των ανεπτυγμένων χωρών. Ο σκοπός αυτού του μαθήματος είναι να αναδείξει τις νέες οικονομικές και 
κοινωνικές ανισότητες και τη φτώχεια, να διερευνήσει τους παράγοντες που επηρεάζουν αυτές τις ανισότητες και τη 
φτώχεια, να αναλύσει τη σχέση μεταξύ οικονομικής μεγέθυνσης και ανισοτήτων και φτώχειας και να ερμηνεύσει τον 
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τρόπο με τον οποίο το κράτος παρεμβαίνει και να μειώσει τις οικονομικές και κοινωνικές ανισότητες. Με την 
ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές / τριες θα είναι σε θέση να γνωρίζουν και να κατανοούν : 

 την έννοια και τον τρόπο μέτρησης των οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων. 
 την έννοια και τον τρόπο μέτρησης της φτώχειας. 
 την ιστορική εξέλιξη των ανισοτήτων και της φτώχειας. 
 τη δομή των ανισοτήτων και της φτώχειας. 
 τη σχέση μεταξύ οικονομικών ανισοτήτων και οικονομικής ανάπτυξης. 
 τη σχέση μεταξύ της παγκοσμιοποίησης και των οικονομικών ανισοτήτων. 
 τις επιπτώσεις της δημοσιονομικής πολιτικής στις οικονομικές ανισότητες. 
 τα αίτια και τις οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις της φτώχειας. 
 τη σχέση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. 
 τη σχέση των πολιτικών θεσμών με την αναδιανομή εισοδήματος. 
 την ιδεολογία της αναδιανομής εισοδήματος. 
 τους τρόπους καταπολέμησης της φτώχειας και την αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων για τη φτώχεια. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 Ορισμός ανισοτήτων και τρόποι μέτρησής των. 
 Η θεωρία της διανομής του εισοδήματος. 
 Ιστορική εξέλιξη των ανισοτήτων. 
 Η δομή των ανισοτήτων. 
 Διαγενεακή κινητικότητα. 
 Οικονομική ανάπτυξη και ανισότητα. 
 Παγκοσμιοποίηση και ανισότητα. 
 Δημοσιονομική πολιτική (δαπάνες και φόροι) και ανισότητες. 
 Ορισμός και μέτρηση της φτώχειας. 
 Ιστορική εξέλιξη της φτώχειας. 
 Αίτια και επιπτώσεις της φτώχειας. 
 Πολιτικοί Θεσμοί και αναδιανομή. 
 Η ιδεολογία της αναδιανομής. 
 Αποτελεσματικότητα προγραμμάτων καταπολέμησης της φτώχειας. 

 
 

ΟΓΔΟΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 

 

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ– ΟΚΟΙΚ82 

Εξάμηνο: 8ο, Πιστωτικές Μονάδες: 7, Τύπος Μαθήματος: Υποχρεωτικό 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Σκοπός του μαθήματος είναι να αναλύσει και να εξηγήσει βασικές έννοιες και ζητήματα που σχετίζονται με τη θεωρία 
των Διεθνών Νομισματικών Σχέσεων. Το μάθημα περιγράφει και εξετάζει διαφορετικούς τύπους και κατηγορίες 
διεθνών συναλλαγών και διεθνών οικονομικών σχέσεων μεταξύ διαφορετικών χωρών. Το μάθημα, επίσης, αναλύει τη 
λειτουργία της αγοράς συναλλάγματος και τις οικονομικές επιπτώσεις και τις επιδράσεις της συναλλαγματικής 
πολιτικής στη διαμόρφωση του εισοδήματος σε μια ανοιχτή οικονομία. Το μάθημα περιγράφει και αναλύει διάφορα 
μοντέλα σχετικά με τον προσδιορισμό των τιμών, της παραγωγής και της απασχόλησης σε μια ανοικτή οικονομία υπό 
διαφορετικά καθεστώτα συναλλαγματικών ισοτιμιών. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα 
είναι σε θέση: 

 Να κατανοούν τους ορισμούς και τις βασικές έννοιες που σχετίζονται με τη θεωρία των Διεθνών Νομισματικών 
Σχέσεων. 

 Να αναγνωρίσουν, διατυπώσουν και αναλύσουν διάφορους τύπους και κατηγορίες διεθνών συναλλαγών και 
διεθνών οικονομικών σχέσεων μεταξύ των διαφόρων χωρών. 

 Να κατανοούν την λειτουργία της αγοράς συναλλάγματος, και των επιπτώσεων της συναλλαγματικής 
πολιτικής στη διαμόρφωση του εισοδήματος σε μια ανοιχτή οικονομία. 

 Να αναγνωρίσουν και να κατανοούν τον καθορισμό των τιμών, της παραγωγής και της απασχόλησης σε μια 
ανοιχτή οικονομία υπό διαφορετικά καθεστώτα συναλλαγματικών ισοτιμιών. 

 



49  Οδηγός Σπουδών 2021-2022 Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης                                  

 

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Καραολή & Δημητρίου 80, 185 34 Πειραιάς,  210-4142000 www.unipi.gr 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 Διεθνείς συναλλαγές, ισοζύγιο πληρωμών.  
 Αγορά συναλλάγματος και συναλλαγματική ισοτιμία.  
 Τρέχουσα και προθεσμιακή αγορά συναλλάγματος.  
 Προσδιορισμός της τιμής συναλλάγματος και συστήματα συναλλαγματικών ισοτιμιών.  
 Αρμπιτράζ συναλλάγματος, επιτοκίου και αγαθών. 
 Προσαρμογή του ισοζυγίου πληρωμών: ο ρόλος του εισοδήματος και η προσέγγιση των ελαστικοτήτων.  
 Συνθήκη των Marshall-Lerner και καμπύλη J.  
 Μακροοικονομικές πολιτικές σε καθεστώς σταθερών και κυμαινόμενων συναλλαγματικών ισοτιμιών.  
 Τιμές, προϊόν και απασχόληση σε ανοικτή οικονομία.  
 Υποδείγματα συναλλαγματικών ισοτιμιών.  
 Συστήματα συναλλαγματικών ισοτιμιών. 

 
 
 

ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ– ΟΚΟΙΚ52 

Εξάμηνο: 8ο, Πιστωτικές Μονάδες: 7, Τύπος Μαθήματος: Υποχρεωτικό 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Η Νομισματική Θεωρία αποτελεί κλάδο της οικονομικής επιστήμης και σκοπός της είναι η μελέτη του χρήματος και των 
λειτουργιών του. Επιπλέον, το μάθημα εξετάζει τις επιδράσεις των νομισματικών θεσμών και των μέτρων πολιτικής 
πάνω σε σημαντικές οικονομικές μεταβλητές. Τέτοιες οικονομικές μεταβλητές αφορούν στις τιμές των αγαθών, 
μισθούς, επιτόκια, απασχόληση, κατανάλωση και παραγωγή. Επομένως, το χρήμα, ως μέσο διαμεσολάβησης, κατέχει 
εξέχουσα θέση στις συναλλαγές κάθε οικονομίας. Ιδιαίτερα στην τρέχουσα συγκυρία της οικονομικής κρίσης που 
βιώνουμε ακόμα και σήμερα, η μελέτη του χρηματοπιστωτικού τομέα και της νομισματικής πολιτικής προβάλλει ως 
αδήριτη ανάγκη. Οι Κεντρικές Τράπεζες διαθέτουν μια σειρά από εργαλεία για την άσκηση πολιτικής, ενώ κρίνεται 
ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα η πληροφόρηση και η γνώση των βασικών αρμοδιοτήτων και των τρόπων αντίδρασης της 
Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στην πρόσφατη χρηματοπιστωτική κρίση. 
Οι φοιτητές αναμένονται να: Κατανοούν σε βάθος τον ρόλο και τη σημασία του χρήματος και του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος. Κατανοούν τη λειτουργία του τραπεζικού συστήματος στο οικονομικό γίγνεσθαι της χώρας και διεθνώς. 
Κατανοούν τον ρόλο των Κεντρικών Τραπεζών στην πολιτική σταθεροποίησης. Να κατανοούν τα αίτια των 
χρηματοπιστωτικών κρίσεων. Να γνωρίζουν τα συμβατικά και μη συμβατικά εργαλεία νομισματικής πολιτικής. Να 
γνωρίζουν τις μεθόδους και τα εργαλεία που χρησιμοποίησε η FED και η ΕΚΤ στην πρόσφατη χρηματοπιστωτική κρίση. 

 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 Τα οικονομικά της χρηματοπιστωτικής διαμεσολάβησης. 
 Ρύθμιση του χρηματοπιστωτικού συστήματος. 
 Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. 
 Ο ισολογισμός της Κ.Τ. και η διαδικασία προσφοράς χρήματος. 
 Νομισματική πολιτική: σταθεροποίηση της εγχώριας οικονομίας. 
 Αύξηση χρήματος, ζήτηση χρήματος και σύγχρονη νομισματική πολιτική. 
 Κατανόηση των διακυμάνσεων του οικονομικού κύκλου. 

 Σύγχρονη νομισματική πολιτική και προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι κεντρικοί τραπεζίτες. 
 
 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ – ΟΚΟΔΕ08 

Εξάμηνο: 8ο, Πιστωτικές Μονάδες: 6, Τύπος Μαθήματος: Υποχρεωτικό 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Βασικό χαρακτηριστικό όλων των μακροχρόνια επιτυχημένων επιχειρήσεων είναι η ανάπτυξη και διατήρηση 
στρατηγικών συγκριτικών πλεονεκτημάτων. Συνεπώς, η ανάπτυξη ‘‘επιχειρησιακών στρατηγικών’’ (business strategies) 
είναι εφαρμόσιμη σε οποιαδήποτε επιχείρηση ή οργανισμό που λειτουργούν μέσα σε ανταγωνιστικές αγορές. 
Αντικείμενο του μαθήματος είναι, αφενός η μύηση των φοιτητών στις μεθόδους και εργαλεία που βοηθούν μια 
επιχείρηση για τον σχεδιασμό, αξιολόγηση, υλοποίηση και έλεγχο της στρατηγικής της, αφετέρου η συστηματική 
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ανάλυση πραγματικών περιπτώσεων (case studies) ελληνικών και ξένων επιχειρήσεων έτσι ώστε να συνδεθεί η θεωρία 
με την πράξη. Το μάθημα περιλαμβάνει: δημιουργία business plans, εφαρμογές Θεωρίας Παιγνίων, στρατηγικές 
ανασχεδιασμού (Process Reengineering) επιχειρήσεων, στρατηγικές διαφοροποίησης & κόστους και στρατηγικούς 
τρόπους χρησιμοποίησης τεχνολογιών πληροφορικής, στρατηγικές διαχείρισης αλλαγών (change management), κ.ά. Το 
μάθημα εξετάζει ένα σύνολο από έννοιες, πλαίσια, μεθόδους και εργαλεία για την διαμόρφωση της στρατηγικής μιας 
επιχείρησης και την υλοποίησή της. 

 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 Αναγκαιότητα στρατηγικής, έννοια στρατηγικού μάνατζμεντ.  
 Στρατηγική τοποθέτηση της επιχείρησης: ανάλυση εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος, στρατηγική 

αποστολή και όραμα μιας επιχείρησης.  
 Στρατηγική σε επιχειρηματικό επίπεδο –Στρατηγική ανάπτυξης ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. 
 Στρατηγική σε επίπεδο ομίλου -Στρατηγική επιχειρηματικής ανάπτυξης.  
 Μέθοδοι Εφαρμογής Στρατηγικών: οργανική ανάπτυξη, εξαγορές και συγχωνεύσεις, στρατηγικές συμμαχίες. 
 Στρατηγική Διεθνοποίησης Επιχειρήσεων.  
 Εφαρμογή της στρατηγικής στην πράξη: Δομές, διαδικασίες, διαχείριση στρατηγικών αλλαγών. 

 
 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ – ΟΚΟΙΚ46 

Εξάμηνο: 8ο, Πιστωτικές Μονάδες: 5, Τύπος Μαθήματος: Επιλογή 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Σκοπός του μαθήματος είναι να εξοικειώσει τους φοιτητές με τις διάφορες διαστάσεις της Βιομηχανικής Πολιτικής και 
να τους παρέχει βαθύτερη γνώση και κατανόηση των ρόλων της στη βελτίωση της εθνικής και διεθνούς 
ανταγωνιστικότητας (των κρατών, κλάδων και επιχειρήσεων). Μετά το πέρας του μαθήματος, ο φοιτητής θα μπορεί 
να:-αναγνωρίζει και να κατανοεί τις εξελίξεις των δημόσιων παρεμβάσεων καθώς και τις επιπτώσεις τους στην 
οργάνωση των επιχειρήσεων και των αγορών-αναλύει και να αντιλαμβάνεται τη σύγχρονη διαμόρφωση των μέτρων 
βιομηχανικής πολιτικής υπό την πίεση της παγκοσμιοποίησης των αγορών, του ανταγωνισμού, της απορρύθμισης, της 
τεχνολογικής αλλαγής και της νέας επιχειρηματικότητας. -αναλύει τις σχέσεις μεταξύ των βιομηχανικών πολιτικών και 
των πολιτικών ενίσχυσης της απασχόλησης, της κοινωνικής ευημερίας και της βιώσιμης ανάπτυξης. -κατανοεί τις 
οριζόντιες και κάθετες - στοχευόμενες πολιτικές, όπως οι πολιτικές ανταγωνισμού, η ρυθμιστική πολιτική, η 
περιφερειακή πολιτική, οι πολιτικές αποκρατικοποιήσεων, καθώς και τις κλαδικές και τομεακές πολιτικές (ενεργειακή 
πολιτική, πολιτικές για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τα clusters, τεχνολογική/καινοτομική πολιτική) και να 
αντιλαμβάνεται τις επιπτώσεις τους στην οικονομία. 

 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 Εισαγωγικές έννοιες (Ορισμοί και εκφάνσεις της βιομηχανικής πολιτικής, σκοποί και στόχοι, εργαλεία 
βιομηχανικής πολιτικής, μελέτες περιπτώσεων).  

 Ρυθμιστική πολιτική (Βασικές έννοιες ρυθμιστικής πολιτικής -φυσικά μονοπώλια και ρυθμιστικό πλαίσιο, 
σχέση ρυθμιστικής πολιτικής και πολιτικής ανταγωνισμού, ζήτημα εισόδου και πρόσβασης επιχειρήσεων, 
ρόλος και αρμοδιότητες ρυθμιστικών αρχών, μελέτες περιπτώσεων). 

 Πολιτική ανταγωνισμού (Εκτίμηση στατικής και δυναμικής μονοπωλιακής δύναμης, καταχρηστική 
εκμετάλλευση δεσπόζουσας θέσης, συμπαιγνία και εναρμονισμένες πρακτικές μεταξύ επιχειρήσεων).  

 Πολιτική συγχωνεύσεων και εξαγορών (Ανάλυση μονομερών και συντονισμένων επιδράσεων, οικονομικά 
εργαλεία αξιολόγησης συγκεντρώσεων, ανάλυση συμπεριφορικών και διαρθρωτικών δεσμεύσεων). 

 Πολιτική ιδιωτικοποιήσεων και αποκρατικοποιήσεων (ορισμός, μορφές ιδιωτικοποιήσεων και είδη 
ιδιωτικοποιήσεων, θεωρίες ιδιωτικοποιήσεων, πλεονεκτήματα, μειονεκτήματα, επιπτώσεις και διανεμητικές 
επιδράσεις, μελέτες περιπτώσεων από Ελλάδα και Ηνωμένο Βασίλειο)  

 Πολιτική κρατικών προμηθειών (έννοια δημόσιας σύμβασης, διαδικασία διαγωνισμών του δημοσίου, ρόλος 
της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων).  

 Πολιτική για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ).  
 Πολιτική για τις επιχειρηματικές συστάδες (clusters). 
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ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ – ΟΚΤΕΧ01 

Εξάμηνο: 8ο, Πιστωτικές Μονάδες: 5, Τύπος Μαθήματος: Επιλογή 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Η σπουδαιότητα της επιχειρηματικής διαδικασίας συχνά έχει αγνοηθεί στην προσπάθεια ερμηνείας της αποκτήσεως 
οικονομικής ισχύος. Η επιχειρηματικότητα αφορά ανθρώπους, τις επιλογές τους και τις δράσεις τους κατά την έναρξη, 
την ανάπτυξη ή γενικά τη λειτουργία μιας επιχειρήσεως ή την εμπλοκή τους στις στρατηγικές αποφάσεις της. Τα 
επενδυτικά σχέδια πρέπει να προγραμματίζονται και εκτελούνται ακολουθώντας μια σειρά βάσει μιας συμφωνημένη 
στρατηγικής που οδηγεί σε μια ιδέα για ειδική δράση, η οποία μετά μορφοποιείται, εκτελείται και αξιολογείται με μια 
θεώρηση για βελτίωση της στρατηγικής και περισσότερη δράση. Η σειρά αυτή θα πρέπει να ακολουθείται για κάθε 
επενδυτικό σχέδιο, καθώς τα επενδυτικά σχέδια έχουν, συνήθως, ευρύτερες επιδράσεις στην οικονομία, στο 
περιβάλλον, στην κοινωνία, ακόμη και στους θεσμούς πολλές φορές. Σκοπός του μαθήματος είναι η ανάπτυξη 
ικανοτήτων στον εντοπισμό και επίλυση προβλημάτων στους κλάδους της οικονομίας (πρωτογενής, δευτερογενής και 
τριτογενής τομέας) και στον εντοπισμό των δυνατοτήτων ανάπτυξης των κλάδων και των τομέων αυτών. Με την 
επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να: 

 Επιλέγει μεταξύ εναλλακτικών λύσεων. 
 Διατυπώνει τα βήματα που πρέπει να ακολουθούνται κατά την εκπόνηση κλαδικής (ή υποκλαδικής) μελέτης. 
 Αναγνωρίζει τα στοιχεία που πρέπει να αναλυθούν στις μελέτες εντοπισμού ε-πενδυτικών ευκαιριών. 
 Δημιουργούν ένα επιχειρηματικό σχέδιο. 
 Παρουσιάζει ένα επιχειρηματικό σχέδιο. 

 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Το μάθημα καλύπτει τη διεθνώς αποδεκτή ορολογία των διαφόρων μελετών, την αλληλουχία των θεμάτων που πρέπει 
να ακολουθείται σε περιφερειακές, υποκλαδικές και κλαδικές μελέτες. Αναλύεται διεξοδικά η τεχνική εκπόνησης και 
σύνταξης προμελετών και μελετών σκοπιμότητας. Δίδονται λεπτομερείς οδηγίες για την εκπόνηση και σύνταξη μελετών 
σκοπιμότητας επαγγελματικών απαιτήσεων που μπορούν να καλύπτουν θέματα από τη δημιουργία ενός διυλιστηρίου 
πετρελαίου ως την αναμόρφωση ενός μικρού ελαιοτριβείου ή ξενώνα ή ενός επαγγελματικού εργαστηρίου. 
Εξετάζεται επίσης αναλυτικά η προετοιμασία ενός επιχειρηματικού πλάνου (businessplan), και συζητούνται θέματα  
επιχειρηματικότητας. 
 
Ορισμοί 
Επιχειρηματικά Σχέδια 
Μελέτη Σκοπιμότητας 

 Σύνοψη. 
 Βασική ιδέα και ιστορικό του προγράμματος. 
 Ανάλυση της αγοράς και Μάρκετινγκ. 
 Πρώτες ύλες και άλλα εφόδια. 
 Μηχανολογικά και τεχνολογία. 
 Οργάνωση της μονάδας και γενικά έξοδα. 
 Οι ανθρώπινοι πόροι. 
 Τοποθεσία, χώρος εγκατάστασης, περιβάλλον. 
 Προγραμματισμός και προϋπολογισμός εκτέλεσης του έργου. 
 Χρηματοοικονομική ανάλυση και αξιολόγηση της επένδυσης. 

 
 

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ – ΟΚΜΑΚ03 

Εξάμηνο: 8ο, Πιστωτικές Μονάδες: 5, Τύπος Μαθήματος: Επιλογή 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Το μάθημα αυτό αποτελεί επιλογής, προχωρημένου επιπέδου. Χτίζει πάνω στην Μακροοικονομική Ι και ΙΙ, τα θέματα 
των οποίων αποτελούν τον πυρήνα της βασικής μακροοικονομικής θεωρίας συμπληρώνοντας τη «Μακρο-τριλογία» 
στο Οικονομικό Τμήμα του Παν/μιου Πειραιώς. Το επίπεδο του κινείται μεταξύ προ-πτυχιακού και μετα-πτυχιακού 
επιπέδου και βασικός στόχος της είναι το σταδιακό και ομαλό πέρασμα των φοιτητών από το πρώτο στο δεύτερο. 
Βασικό συστατικό του μαθήματος είναι η εμπειρική μελέτη οικονομικών θεωριών με χρήση οικονομετρικού 
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προγράμματος, STATA. Η οικονομετρική και η οικονομική εξήγηση των αποτελεσμάτων τους παρουσιάζεται (μέσω 
PowerPoint) στο τέλος του εξαμήνου. 

 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Το μάθημα καλύπτει σε βάθος τις παρακάτω έννοιες: 

 The Basics. Opening and saving STATA data files (.dta). Generate/rename variables. How to create dummy 
variables. Data management (merge and append files). Summary statistics. Removing or keeping variables. 
Graphical analysis (e.g., scatter diagrams and histograms). Importing data into STATA. Saving results in an 
output (.log) file.  

 OLS and GLS Regression. Saving residuals and fitted values. Testing linear restrictions. Diagnostic tests for 
heteroskedasticity. OLS with heteroskedasticity robust standard errors. FGLS estimation. Diagnostic tests for 
autocorrelated errors. OLS with autocorrelation robust standard errors. Estimation under autocorrelated errors. 

 
 

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ – ΟΚΔΕΠ08 

Εξάμηνο: 8ο, Πιστωτικές Μονάδες: 5, Τύπος Μαθήματος: Επιλογή 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Αντικείμενο του μαθήματος είναι η μελέτη της διεθνοποίησης των επιχειρήσεων μέσω Άμεσων Ξένων Επενδύσεων 
(Α.Ξ.Ε). Στο πλαίσιο αυτό αναλύεται το θεωρητικό πλαίσιο των Α.Ξ.Ε. συγκριτικά με τις υπόλοιπες στρατηγικέ 
διεθνοποίησης των επιχειρήσεων εστιάζοντας στα κίνητρα και στους προσδιοριστικούς της παράγοντες. Γίνεται επίσης 
ανάλυση του φαινομένου της διεθνοποίησης της παραγωγής με την παράθεση ποσοτικών στοιχείων και μελετών 
περίπτωσης ξεκινώντας από μία ιστορική αναδρομή και καταλήγοντας στην υφιστάμενη κατάσταση. Επίσης, γίνεται 
αναφορά στις θεωρίες ΑΞΕ, τις επιπτώσεις τους στις χώρες προέλευσης αλλά και προορισμού. Τέλος ιδιαίτερο βάρος 
δίνεται στην ανάλυση του φαινομένου για την Ελλάδα, τόσο ως χώρα δέκτης όσο και ως χώρα προέλευσης Α.Ξ.Ε. Με 
την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση: 

 Να επιδείξουν κατανόηση των εννοιών της διεθνοποίησης, παγκοσμιοποίησης και των Άμεσων Ξένων 
Επενδύσεων (Α.Ξ.Ε.). 

 Να ερμηνεύσουν στατιστικά δεδομένα. 
 Να αναλύσουν τις στρατηγικές διεθνοποίησης των επιχειρήσεων. 
 Να αξιολογήσουν τους προσδιοριστικούς παράγοντες και τις επιπτώσεις των Α.Ξ.Ε. για τις χώρες προέλευσης 

και προορισμού. 
 Να κατανοήσουν τις θεωρίες των Α.Ξ.Ε. 
 Να αξιολογήσουν την επίπτωση των Α.Ξ.Ε. στην Ελλάδα. 

 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Το μάθημα καλύπτει σε βάθος τις παρακάτω έννοιες: 

 Ανάλυση βασικών εννοιών (διεθνοποίηση, παγκοσμιοποίηση, ΑΞΕ). 
 Ιστορική αναδρομή και υφιστάμενη κατάσταση διεθνούς παραγωγής. 
 Θεωρίες ΑΞΕ. 
 Επιδράσεις ΑΞΕ. 
 Προσδιοριστικοί παράγοντες ΑΞΕ. 
 ΑΞΕ και ανταγωνιστικότητα. 
 Στρατηγικές διεθνοποίησης. 

 ΑΞΕ στην Ελλάδα. 
 
 

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ – ΟΚΔΗΜ01 

Εξάμηνο: 8ο, Πιστωτικές Μονάδες: 5, Τύπος Μαθήματος: Επιλογή 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μετά την επιτυχή παρακολούθηση του μαθήματος, οι φοιτητές θα πρέπει: 

 να κατανοούν τα αίτια της κρατικής παρέμβασης στην οικονομία, 
 να κρίνουν την αποτελεσματικότητα των μέτρων δημοσίων δαπανών και φόρων, 
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 να μπορούν να αναλύουν τις διαφορές στην ασκούμενη δημοσιονομική πολιτική στην πρόσφατη περίοδο. 

 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Σκοπός του μαθήματος είναι η εκπαίδευση των φοιτητών σε θέματα Δημοσιονομικής Πολιτικής και ειδικότερα στην  
άσκηση της πολιτικής των δημοσίων δαπανών και των φόρων. 
Παρουσιάζεται με κατανοητό τρόπο η εφαρμογή των δημοσιονομικών μέσων από τις κυβερνήσεις με την αξιοποίηση 
της δημόσιας χρηματοδότησης και της δημόσιας πολιτικής, προκειμένου να βελτιώσουν τα αποτελέσματα της αγοράς. 
 
 

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ – ΟΚΕΘΥ08 

Εξάμηνο: 8ο, Πιστωτικές Μονάδες: 5, Τύπος Μαθήματος: Επιλογή 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Το μάθημα αυτό αναλύει τις κύριες στατιστικές και οικονομετρικές μεθόδους που βρίσκουν εφαρμογή στην ανάλυση 
διαχρονικών διαστρωματικών (ατομικών) δεδομένων με χρήση του στατιστικού λογισμικού Stata. Επιμέρους θέματα: 
Εισαγωγή στις τυχαίες μεταβλητές και τις κατανομές πιθανότητας, περιγραφική στατιστική ανάλυση, διαστήματα 
εμπιστοσύνης, έλεγχος υποθέσεων, γραμμική παλινδρόμηση, παλινδρόμηση logit, σχετικός κίνδυνος, ανάλυση 
επιβίωσης, ανάλυση αβεβαιότητας. Οι παραπάνω μεθοδολογίες έχουν γενική εφαρμογή στην ανάλυση 
μικροοικονομικών μεταβλητών και ειδική εφαρμογή στην ανάλυση του τομέα της υγείας. Το μάθημα εστιάζει στην 
πρακτική εφαρμογή των μεθόδων και οι διαλέξεις συνοδεύονται από εργαστηριακές ασκήσεις κατά τη διάρκεια των 
οποίων αναλύονται δεδομένα με χρήση του στατιστικού λογισμικού Sato. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος 
οι φοιτητές θα έχουν αποκτήσει: 

 πολύ καλή κατανόηση βασικών στατιστικών μεθόδων μέσω της χρήσης τους στην ανάλυση εμπειρικών 
εφαρμογών,  

 βασική γνώση της χρήσης του λογισμικού Stata ως εργαλείο για τη στατιστική ανάλυση διαχρονικών 
διαστρωματικών (ατομικών) δεδομένων,  

 βασική γνώση σχετικά με την επιλογή της κατάλληλης στατιστικής μεθοδολογίας και την ερμηνεία των 
αποτελεσμάτων της στατιστικής ανάλυσης βάσει του είδους των δεδομένων που αναλύονται. 

 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 Εισαγωγή στις τυχαίες μεταβλητές και τις κατανομές πιθανότητας. 
 Περιγραφική στατιστική ανάλυση, διαστήματα εμπιστοσύνης. 
 Έλεγχος υποθέσεων. 
 Γραμμική παλινδρόμηση. 
 Παλινδρόμηση logit (logistic) και σχετικός κίνδυνος. 
 Ανάλυση επιβίωσης.  
 Πρακτική εφαρμογή των παραπάνω στατιστικών μεθόδων στην ανάλυση διαχρονικών. διαστρωματικών 

(ατομικών) δεδομένων με χρήση του στατιστικού λογισμικού Stata. 
 
 

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ – ΟΚΜΕΑ08 

Εξάμηνο: 8ο, Πιστωτικές Μονάδες: 5, Τύπος Μαθήματος: Επιλογή 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση των λειτουργιών της εφοδιαστικής αλυσίδας και των μεταφορών στον χώρο 
των επιχειρήσεων. Αναλύονται έννοιες όπως είναι οι βασικές αρχές διοίκησης εφοδιαστικής αλυσίδας, η έννοια των 
logistics και της μεταφοράς, οι λειτουργίες της εφοδιαστικής αλυσίδας, τα αποθέματα, οι μεταφορές και η 
αποθήκευση, οι παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες, ο σχεδιασμός δικτύου, η ανάλυση των λειτουργιών και η μέτρηση 
της απόδοσης. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να: 

 Αναλύσουν τις βασικές έννοιες της εφοδιαστικής αλυσίδας, της εφοδιαστικής και της διαχείρισης 
εφοδιαστικής αλυσίδας.  

 Κατανοήσουν τις βασικές λειτουργίες των Logistics. 
 Αξιολογήσουν το ρόλο των logistics στις επιχειρήσεις και την οικονομία. 
 Αναλύσουν την έννοια των παγκόσμιων εφοδιαστικών αλυσίδων. 
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 Λάβουν αποφάσεις σχετικά με τον σχεδιασμό δικτύου εφοδιαστικής. 
 Διερευνήσουν σύγχρονα θέματα Logistics. 
 Αξιολογήσουν την επίπτωση των Logistics με τη χρήση μέτρων επίδοσης. 

 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 Ανάλυση βασικών εννοιών.  
 Ο ρόλος των logistics στις επιχειρήσεις και την οικονομία. 
 Logistics και εξυπηρέτηση πελατών. 
 Διαχείριση αποθεμάτων. 
 Διαχείριση ροής υλικών. 
 Μεταφορά και Logistics. 
 Αποθήκες και κέντρα διανομής. 
 Παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες. 
 Ειδικά Θέματα Logistics. 
 Σχεδιασμός δικτύου εφοδιαστικής αλυσίδας. 
 Μέτρηση της επίδοσης των Logistics. 

 
 
 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ – ΟΚΧΑΑ08 

Εξάμηνο: 8ο, Πιστωτικές Μονάδες: 5, Τύπος Μαθήματος: Επιλογή 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Σκοπός του μαθήματος είναι να εισαγάγει και να καλύψει διεξοδικά όλες τις βασικές πτυχές του (εξαιρετικά 
ανερχόμενου στην Ελλάδα) κλάδου της χρηματοοικονομικής ανάλυσης που αφορά στην ακίνητη περιουσία. 
Προκειμένου να επιτευχθεί ο σκοπός αυτός, η διδασκαλία του μαθήματος θα περιστραφεί γύρω από τέσσερις βασικές 
θεματικές ενότητες: 

 Μέθοδοι αποτίμησης και Διαχείρισης Κινδύνου μεμονωμένων άμεσων επενδύσεων σε κατοικίες και εμπορικά 
ακίνητα (direct investment in residential and commercial real estate). 

 Χρηματοοικονομική ανάλυση (budgeting) και χρηματοδότηση (financing) ακινήτων. 
 Τιτλοποίηση ακινήτων (securitisation) και Διαχείριση Κινδύνων έμμεσων επενδύσεων και αμοιβαίων 

κεφαλαίων ακίνητης περιουσίας (indirect Investment in Real Estate: Real Estate Investment Trust -REITs). 
 Διαχείριση Κινδύνου και αποτίμηση χαρτοφυλακίου ακινήτων (Portfolio Management: Real Estate Stocks and 

Assets). 

 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Η αναλυτική διάρθρωση της ύλης ανά θεματική ενότητα έχει ως εξής:  
1η Εβδομάδα: 

 Εισαγωγικές έννοιες και επισκόπηση χρηματοοικονομικών ακίνητης περιουσίας. 
 Βασικές έννοιες και όροι. 
 Η φύση των αγορών ακίνητης περιουσίας: ανάλυση των διαφορετικών τύπων επενδύσεων στα ακίνητα 

(λιανικό/επαγγελματικά ακίνητα, αγορά γραφείων, οικιστικά, βιομηχανικά ακίνητα). 
 Η σημασία της αγοράς ακινήτων για την οικονομία. 

2η Εβδομάδα: 
 Επισκόπηση της χρηματοοικονομικής των ακινήτων –Η ακίνητη περιουσία ως επενδυτικό προϊόν: τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά του σε σχέση με άλλα επενδυτικά προϊόντα. 
3η Εβδομάδα: 

 Οι κλάδοι των κατασκευών –διαχείρισης ακίνητης περιουσίας υπό το πρίσμα της δημοσιονομικής κρίσης. Η 
κρίση χρηματοδότησης στην Ελλάδα και η επίδραση στην αγορά ακινήτων-Μη-εξυπηρετούμενα Δάνεια με 
εμπράγματη εξασφάλιση (collateral). 

4η Εβδομάδα: 
 Κωδικοποίηση των προβλημάτων που παρουσιάζει η Ελληνική αγορά ακινήτων για τους ενδιαφερόμενους 

ξένους επενδυτές. Σκέψεις για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που παρουσιάζει η Ελληνική αγορά 
ακινήτων. 

5η Εβδομάδα: 
 Φορολογία ακινήτων –Φόροι περιουσίας: η Ελληνική εμπειρία. 



55  Οδηγός Σπουδών 2021-2022 Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης                                  

 

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Καραολή & Δημητρίου 80, 185 34 Πειραιάς,  210-4142000 www.unipi.gr 

 

6η Εβδομάδα: 
 Διαχρονική αξία του χρήματος-Παρούσα Αξία και Μελλοντική Αξία(Simple vs Compound interest, Time Value of 

Money: Future & Present value of annuity and perpetuity)Κεφ.. 2 Brealey Richard, Myers Stewart, Allen Franklin 
Αρχές Χρηματοοικονομικής των Επιχειρήσεων. 

7η Εβδομάδα: 
 Χρηματοοικονομική μόχλευση σε επενδύσεις ακινήτων. Μελέτη περίπτωσης: Η Αμερικάνικη 

χρηματοοικονομική κρίση της αγοράς ενυπόθηκων δανείων μειωμένης εξασφάλισης (The 2007 Sub-prime 
Loan Market Crisis).  

8η Εβδομάδα: 
Χρηματοοικονομική ανάλυση (budgeting) και χρηματοδότηση (financing) ακινήτων. 

 Στεγαστικά δάνεια, σταθερού και μεταβλητού επιτοκίου για χρηματοδότηση ακινήτων. 
 Παραδείγματα-Ασκήσεις.  
 Χρηματοοικονομική ανάλυση επενδύσεων σε κατοικίες και εμπορικά. 
 Ακίνητα. 

9η Εβδομάδα: 
 Ειδικά θέματα χρηματοοικονομικής διαχείρισης ακινήτων –Έμμεσες επενδύσεις (Εταιρείες Επενδύσεων 

Ακίνητης Περιουσίας Real Estate: Investment Trusts -REITs και αμοιβαίων κεφαλαίων) ακίνητης περιουσίας. 
10η Εβδομάδα: 
Μελέτη περίπτωσης: 

 ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία (Α.Ε.Ε.Α.Π.) 
11η Εβδομάδα: 
Θεωρία χαρτοφυλακίου-υπόδειγμα Markowitz. 

 Αποδόσεις και κίνδυνοι χαρτοφυλακίου επενδύσεων σε ακίνητα. 
 Διαχείριση και αποτίμηση χαρτοφυλακίου ακινήτων (Portfolio Management: Real Estate Stocks and Assets).  
 Παραδείγματα-Ασκήσεις Κεφ. 7-8-9 Brealey Richard, Myers Stewart, Allen Franklin Αρχές Χρηματοοικονομικής 

των Επιχειρήσεων. 
12η Εβδομάδα: 
Διαχείριση Κινδύνου Ανάπτυξης Ακινήτων (Risks in Real Estate Development): θεωρία και πράξη.  

 Χρηματοδότηση προτάσεων ανέγερσης ακινήτων και μισθώσεις ακινήτων. 
 Ανάλυση περίπτωσης Starcity (Λ. Συγγρού 111). 

13η Εβδομάδα: 
Αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του ελληνικού Δημοσίου - προβλήματα  

 Πώς μπορεί να καταγραφεί η ακίνητη περιουσία του ελληνικού Δημοσίου; 
 Πώς μπορεί να μετρηθεί η αξία της ακίνητης περιουσίας του ελληνικού Δημοσίου; 
 Ποιο μέρος της ακίνητης περιουσίας του Δημοσίου είναι αξιοποιήσιμο; 
 Υπάρχει ορθολογική χρήση και ενιαία διαχείριση της αστικής ακίνητης περιουσίας του ελληνικού Δημοσίου; 

Αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του ελληνικού δημοσίου-προοπτικές. 
 Βασικοί φορείς ακίνητης περιουσίας του ελληνικού Δημοσίου. 
 Πρόσφατες ενέργειες αξιοποίησης ακίνητης περιουσίας. 
 Νόμος 3894/2010 -Διαδικασία fast track. 
 Μέθοδοι χρηματοοικονομικής αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας του ελληνικού Δημοσίου. 
 Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ)-Συμβάσεις παραχώρησης σε ιδιώτες/θεσμικούς επενδυτές.  
 Δημιουργία Εταιρείας Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας (Real Estate Investment Trusts-REITs). 
 Δημιουργία εταιρείας ειδικού σκοπού (SPVs) στην οποία θα ενταχθούν ακίνητα εισοδήματος. Στη συνέχεια το 

Δημόσιο θα εκδώσει ομόλογα της εταιρείας ειδικού σκοπού που θα διατεθούν σε θεσμικούς επενδυτές. 
 Τιτλοποίηση εσόδων από Ακίνητα. 
 Sale and Leaseback. 

 
 

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ – ΟΚΕΘΝ08 

Εξάμηνο: 8ο, Πιστωτικές Μονάδες: 5, Τύπος Μαθήματος: Επιλογή 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Στόχος του μαθήματος είναι η ανάλυση και επεξήγηση επιλεγμένων θεμάτων, ορισμών και εννοιών που σχετίζονται με 
τη νομισματική θεωρία και πολιτική. Το μάθημα περιγράφει και αναλύει τους διαφορετικούς τύπους και κατηγορίες 
σχεδιασμού και άσκησης της νομισματικής πολιτικής, καθώς και τις σημαντικές επιπτώσεις τους στην οικονομία. Το 
μάθημα εισάγει τους μαθητές στην ανάλυση αναφορικά στο οικονομικό κόστος και όφελος της κυκλοφορίας ενός 
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κοινού νομίσματος για τις αλληλένδετες οικονομίες. Το μάθημα παρουσιάζει επίσης το σχεδιασμό της Ευρωπαϊκής 
Κεντρικής Τράπεζας, προς διευκόλυνση της άσκησης ενιαίας νομισματικής πολιτικής. Τέλος, περιγράφει τις επιδράσεις 
μιας χρηματοπιστωτικής κρίσης, στον πληθωρισμό, την παραγωγή και την απασχόληση στα μέλη μιας νομισματικής 
ένωσης, καθώς και στο σχεδιασμό και την άσκηση της δημοσιονομικής και νομισματικής πολιτικής. Με την επιτυχή 
ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση: 

 Να κατανοούν, διατυπώνουν και περιγράφουν τους ορισμούς και τις βασικές έννοιες που σχετίζονται με τη 
Νομισματική Θεωρία. 

 Να γνωρίζουν και αναλύουν τους διαφορετικούς τύπους και κατηγορίες σχεδιασμού και άσκησης 
νομισματικής πολιτικής.  

 Να αναλύουν τον αντίκτυπο της νομισματικής πολιτικής σε άτομα, επιχειρήσεις και κοινωνία.  
 Να περιγράφουν και κατανοούν τις οικονομικές επιπτώσεις της κυκλοφορίας ενός ενιαίου νομίσματος. 
 Να γνωρίζουν το σχεδιασμό της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και τη διεξαγωγή της νομισματικής πολιτικής 

στο πλαίσιο μιας νομισματικής ένωσης.  
 Να περιγράφουν τις συνέπειες μιας χρηματοπιστωτικής κρίσης, στον πληθωρισμό, την παραγωγή και την 

απασχόληση στα κράτη-μέλη μιας νομισματικής ένωσης, καθώς και στο σχεδιασμό και την άσκηση της 
δημοσιονομικής και νομισματικής πολιτικής. 

 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 Ορισμοί και βασικές έννοιες που σχετίζονται με τη Νομισματική Θεωρία.  
 Διαφορετικοί τύποι και κατηγορίες σχεδιασμού και διεξαγωγής της νομισματικής πολιτικής.  
 Αντίκτυπος της νομισματικής πολιτικής σε άτομα, επιχειρήσεις και κοινωνία.  
 Ο σχεδιασμός της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και η διεξαγωγή της νομισματικής πολιτικής στο πλαίσιο 

μιας  
νομισματικής ένωσης.  

 Οι συνέπειες μιας χρηματοπιστωτικής κρίσης, στον πληθωρισμό, την παραγωγή και την απασχόληση στα 
κράτη-μέλη μιας νομισματικής ένωσης, καθώς και στον σχεδιασμό και τη διεξαγωγή της δημοσιονομικής και 
νομισματικής πολιτικής. 

 
 

ΙΣΤΟΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΩΡΙΩΝ – ΟΚΙΣΤ24 

Εξάμηνο: 8ο, Πιστωτικές Μονάδες: 5, Τύπος Μαθήματος: Επιλογή 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Το μάθημα διδάσκει τους φοιτητές σε βασικές έννοιες της Ιστορίας της Οικονομικής Σκέψης. Ο κεντρικός σκοπός αυτού 
του μαθήματος είναι o/η φοιτητής/ρια να αποκτήσεις γνώση της εξελικτικής πορείας της οικονομικής ανάλυσης έτσι 
ώστε να κατανοήσει πως νέες μοντέρνες θεωρίες αποτυπώθηκαν και επίσης να μπορεί να έχει κριτική άποψη πως 
μέλλουσες θεωρίες και ευρήματα συνδέονται με υφιστάμενες θεωρίες και σε ποιο βαθμό υποστηρίζουν ή διαφωνούν 
με αυτές. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, αναμένεται οι φοιτητές να έχουν τη δυνατότητα να 
κατανοούν την εξελικτική πορεία της ανάπτυξης της οικονομικής σκέψης. Επίσης θα αποκτήσουν μία συνολική εικόνα 
της συμβολής των μεγάλων οικονομολόγων του παρελθόντος στην οικοδόμηση της σύγχρονης οικονομικής ανάλυσης. 
Τέλος θα μπορούν να αναλύουν τυχόν μοντέρνα οικονομικά προβλήματα υπό το πρίσμα διαφόρων σχολών 
οικονομικής σκέψης και κατά πόσο αυτά τα επιχειρήματα μπορούν να εφαρμοστούν στα υπό εξέταση προβλήματα. 

 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 Η Οικονομική σκέψη στην ελληνική αρχαιότητα και το μεσαίωνα. Ειδικό βάρος θα δοθεί σε θεωρίες από τους  
παρακάτω συγγραφείς: Ξενοφών, Πλάτων, Αριστοτέλης. 

 Προ-Κλασική οικονομική σκέψη, Εμποροκράτες. 
 Μεταβατική περίοδος. 
 Σημαντικοί συγγραφείς πριν τον Adam Smith. 
 Φυσιοκρατική Σχολή. 
 Κλασική οικονομική σκέψη. 
 Adam Smith. 
 Jean-Baptiste Say. 
 David Ricardo. 
 Thomas Robert Malthus, John Rae, Nassau William Senior, John Stuart Mill. 
 Οριακή Επανάσταση. 
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 William Stanley Jevons. 
 Leon Walras. 
 Carl Menger και οι Αυστριακοί. 
 Νεοκλασική Σχολή. 
 Alfred Marshall. 

 
 

ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΟΚΒΙΑ08 

Εξάμηνο: 8ο, Πιστωτικές Μονάδες: 5, Τύπος Μαθήματος: Επιλογή 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Σκοπός του μαθήματος είναι να εφοδιάσει τους φοιτητές με σύγχρονες θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις, δεξιότητες 
και ικανότητες για το νέο αναδυόμενο πεδίο της Βιοοικονομίας και της Βιώσιμης Ανάπτυξης. Το μάθημα αποτελείται 
από βασικές γνώσεις βιολογίας και βιοτεχνολογίας προκειμένου να καταστούν κατανοητές οι δυνατότητες που 
προσφέρει η Βιοοικονομία στο σύγχρονο επιχειρηματικό και οικονομικό περιβάλλον. Το β’ μέρος το μαθήματος 
αποτελείται από ειδικά θέματα βιώσιμης επιχειρηματικότητας όπως προσεγγίσεις της βιωσιμότητας στις επιχειρήσεις, 
εργαλεία μέτρησης και εκθέσεις βιωσιμότητας, νομικό πλαίσιο κτλ. Με το πέρας των μαθημάτων οι φοιτητές 
αναμένονται: 

 Να έχουν κατανοήσει τις σύγχρονες έννοιες της Βιοοικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης. 
 Να έχουν αποκτήσει βασικές γνώσεις βιολογίας και βιοτεχνολογίας. 
 Να γνωρίζουν και να αντιλαμβάνονται τη βιώσιμη επιχειρηματικότητα. 
 Να γνωρίζουν την έκθεση βιωσιμότητας. 
 Να γνωρίζουν και να μπορούν να χρησιμοποιούν βασικά εργαλεία μέτρησης βιωσιμότητας. 
 Να γνωρίζουν το νομικό πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης. 

 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 Βασικές αρχές βιωσιμότητας-Βιοοικονομίας. 
 Παγκόσμιο τοπίο βιοοικονομίας και εθνικές στρατηγικές. 
 Επισιτιστική ασφάλεια και βιοοικονομία. 
 Τα κύτταρα ως βιολογικό εργοστάσιο. 
 Γονιδιακή τεχνολογία και βιοοικονομία. 
 Γονιδιακή τεχνολογία και βιοοικονομία. 
 Χερσαία βιομάζα ως πρώτη ύλη. 
 Θαλάσσια βιομάζα ως πρώτη ύλη. 
 Πως μπορεί η βιοοικονομία να είναι βιώσιμη. 
 Βιοτεχνολογικές διεργασίες στα πλαίσια της βιοοικονομίας. 
 Μικροοργανισμοί ως βασικοί παραγωγικοί συντελεστές. 
 Μικροοργανισμοί ως βασικοί παραγωγικοί συντελεστές. 
 Εισαγωγή στη Βιώσιμη Επιχειρηματικότητα. 
 Προσεγγίσεις της Βιωσιμότητας. 
 Ηγεσία, Διαχείριση Αλλαγών και Διακυβέρνηση στη Βιώσιμη Επιχειρηματικότητα. 
 Νομικό Πλαίσιο για την Αειφορία. 
 Συστήματα Μέτρησης, Εργαλεία και Εκθέσεις. 
 Το Μάρκετινγκ της Βιωσιμότητας. 

 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ – ΟΚΠΡΑ08 

Εξάμηνο: 8ο, Πιστωτικές Μονάδες: 5, Τύπος Μαθήματος: Επιλογή 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς, στην προσπάθειά του να προσφέρει στους φοιτητές 
του εκτός από άριστη θεωρητική κατάρτιση και εργασιακή εμπειρία, έχει εντάξει στο πρόγραμμα σπουδών του την 
Πρακτική Άσκηση, η οποία: 

 Είναι διάρκειας 3 μηνών, πλήρους απασχόλησης και γίνεται τους μήνες Ιούλιο-Αύγουστο-Σεπτέμβριο. 
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 Πραγματοποιείται σε επιχειρήσεις και οργανισμούς (Φορείς Υποδοχής) που διαθέτουν τμήματα εργασίας 
σχετικά με την οικονομική επιστήμη.  

 Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα έχουν: 
 Συνδυάσει τις θεωρητικές σπουδές με την εφαρμογή στο χώρο εργασίας για την επίλυση επιχειρηματικών 

προβλημάτων, κάτι που συμβάλλει στην καλύτερη αφομοίωση της επιστημονικής γνώσης . 
 Αποκτήσει επαγγελματική εμπειρία η οποία επιτρέπει την ενδυνάμωση του βιογραφικού και την ανάπτυξη 

ωριμότητας σχετικά με μελλοντικές επιλογές τους για σπουδές ή / και απασχόληση. 
 Εξοικειωθεί με τις πραγματικές συνθήκες εργασίας.  
 Προετοιμαστεί για την ανάληψη θέσεων ευθύνης στο μέλλον. 
 Αποκτήσει πρόσθετες δεξιότητες, π.χ. επικοινωνία, δικτύωση, επίλυση προβλημάτων μέσω ομάδων.  
 Εξοικειωθεί με τη σύγχρονη τεχνολογία παραγωγής και διοίκησης. 
 Αναπτύξει έναν δίαυλο επικοινωνίας με την αγορά εργασίας. 
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Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 

 

 https://msc-ebs.gr/ 

 
Διευθυντής του ΠΜΣ: 

Καθηγητής Ιωάννης Πολλάλης 

 strategy@unipi.gr 

Αντικείμενο, φιλοσοφία & σκοπός 
Σκοπός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην 
Οικονομική & Επιχειρησιακή Στρατηγική είναι:  
 Η προετοιμασία εξειδικευμένων και ικανών στελεχών για 

απασχόληση σε φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα 

που θα προωθήσουν την ανάπτυξη των Ελληνικών 

επιχειρήσεων και της Ελληνικής Οικονομίας γενικότερα.  

 Η προαγωγή των γνώσεων στο συγκεκριμένο αντικείμενο του 

προγράμματος  

 Η ανάπτυξη της έρευνας στα Οικονομικά και στη Στρατηγική 

και Πολιτική των Επιχειρήσεων  

 Η προετοιμασία για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού 

επιπέδου.  

Η βασική επιδίωξη του Π.Μ.Σ.Ο.Ε.Σ. είναι να εξασφαλίσει 
στους μεταπτυχιακούς φοιτητές σταθερά θεμέλια γνώσεων 
και μεθόδων έρευνας, που θα τους καταστήσουν ικανούς 
για συνεχή εκμάθηση και ανάπτυξη στον τομέα της 
ειδίκευσής τους. Προκειμένου να επιτευχθεί αυτό, οι 
διδάσκοντες παράλληλα με τις διαλέξεις τους όπου θα 
παρουσιάζουν τις πλέον σύγχρονες επιστημονικές απόψεις 
για τα επιμέρους θέματα, θα χρησιμοποιούνται κατά 
περίπτωση και διάφορες άλλες μέθοδοι διδασκαλίας, όπως 
μελέτες περιπτώσεων (case studies), εφαρμοσμένη έρευνα, 
παίγνια και προσομοιώσεις με Η/Υ, σεμιναριακή 
παρουσίαση θεμάτων, κ.λπ., ώστε να ενισχυθεί η 
απόκτηση γνώσης μέσω πραγματικών εμπειριών. 

Χρονική Διάρκεια 
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του τίτλου ορίζεται σε 
τέσσερα (4) εξάμηνα. 

Κόστος Φοίτησης 
Το κόστος φοίτησης για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα 
Σπουδών ορίζεται στο ποσό των 6.500 Ευρώ και 
προκαταβάλλεται σε ειδικό λογαριασμό του Κέντρου 
Ερευνών του Πανεπιστημίου Πειραιώς σε 4 ισόποσες 
δόσεις. 

Κατηγορίες πτυχιούχων που γίνονται δεκτοί: 
Στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος 
γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή 
αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.  

Επιλογή φοιτητών – προϋποθέσεις εγγραφής 
Κατά την αξιολόγηση και επιλογή των υποψηφίων θα 
συνεκτιμώνται τα εξής βασικά στοιχεία: 
 Ο γενικός βαθμός του πτυχίου του υποψηφίου 

 Αναγνώριση από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για όσους έχουν τίτλους από 

Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής 

 Δύο συστατικές επιστολές από ακαδημαϊκούς ή ερευνητές 

της Ελλάδος ή του εξωτερικού  

 Η προσωπικότητα (η οποία αξιολογείται με προσωπική 

συνέντευξη ) 

 Η πολύ καλή γνώση της αγγλικής ή γαλλικής γλώσσας 

Η γνώση της Αγγλικής ισχύει και για τους ξένους 
σπουδαστές (ενώ για αυτούς θα ισχύει επίσης και 
αντίστοιχη διαπίστωση γνώσης της ελληνικής γλώσσας που 
γίνεται βάσει των διατάξεων που ισχύουν γι' αυτές τις 
περιπτώσεις). 
Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών γίνονται δεκτοί 
όσοι συγκεντρώνουν τη μεγαλύτερη βαθμολογία με βάση 
τα πιο πάνω κριτήρια. 
Η διαδικασία επιλογής μεταπτυχιακών φοιτητών ξεκινάει 
με τη συμπλήρωση από τον υποψήφιο της έντυπης αίτησης 
και των άλλων σχετικών εγγράφων και περατώνεται με την 
επιστολή αποδοχής από τον Διευθυντή του 
Μεταπτυχιακού Προγράμματος. 

Υποτροφίες 
Το ΠΜΣ στην Οικονομική & Επιχειρησιακή Στρατηγική 
προσφέρει κάθε εξάμηνο πέντε υποτροφίες στους 
φοιτητές  με την καλύτερη επίδοση. Το ύψος της κάθε 
υποτροφίας ανέρχεται στο ποσό των 1000 ευρώ. Επιπλέον, 
προσφέρονται έως δεκαπέντε θέσεις αμειβόμενων βοηθών 
έρευνας, ύψους 1000 ευρώ έκαστη.  

Πρόγραμμα Μαθημάτων 
Το Π.Μ.Σ. στην Οικονομική & Επιχειρησιακή Στρατηγική 
περιλαμβάνει οκτώ (8) υποχρεωτικά μαθήματα, τέσσερα 
(4) μαθήματα επιλογής και την μεταπτυχιακή διατριβή. Για 
τη λήψη του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης 
(ΜΔΕ) απαιτείται η συγκέντρωση 120 Πιστωτικών μονάδων 
ECTS.  

Εκπόνηση διπλωματικής εργασίας  
Κατά το τέταρτο εξάμηνο απαιτείται η εκπόνηση και 
συγγραφή της διπλωματικής εργασίας. 
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//Μαθήματα 
Πρώτο Εξάμηνο 

Τίτλος Μαθήματος 
Κατηγορία 

Μαθήματος 

Ώρες 
Διδασκαλίας 

εβδ. 

Πιστωτικές  
Μονάδες 

Σύγχρονη Επιχειρηματική Οικονομική Y 3 8 

Ποσοτικές Μέθοδοι για Οικονομικές Αποφάσεις Y 3 8 

Μακροοικονομικό Περιβάλλον & Επιχειρήσεις Y 3 8 

Διαχείριση Χρηματοοικονομικών Πόρων  Y 3 6 

 
 

Δεύτερο Εξάμηνο 

Τίτλος Μαθήματος 
Κατηγορία 

Μαθήματος 

Ώρες 
Διδασκαλίας 

εβδ. 

Πιστωτικές  
Μονάδες 

Αρχές και Πρακτικές του Μάρκετινγκ στην Ψηφιακή 
Εποχή 

Y 3 8 

Οικονομοτεχνικές Μελέτες Y 3 8 

Τιμολογιακή Πολιτική και Κοστολόγηση E 3 7 

Διεθνείς Επενδύσεις E 3 7 

Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων και 
Λογιστική 

E 3 7 

Επιχειρηματικές Στρατηγικές στην Αγορά Ενέργειας Ε 3 7 

Μάνατζμεντ, Ηγεσία και Αλλαγή Ε 3 7 

Διαχείριση και Ανάπτυξη Ανθρωπίνων Πόρων Ε 3 7 

Στρατηγικά Συστήματα Πληροφορικής Ε 3 7 

 

Τρίτο Εξάμηνο 

Τίτλος Μαθήματος 
Κατηγορία 

Μαθήματος 

Ώρες 
Διδασκαλίας 

εβδ. 

Πιστωτικές  
Μονάδες 

Οικονομική Στρατηγική και Πολιτική Ανταγωνισμού Y 3 8 

Στρατηγική των Επιχειρήσεων Y 3 8 

Ερευνητικές Μέθοδοι στα Οικονομικά E 3 7 

Διεθνής Χρηματοοικονομική: Θεωρία και Πρακτική E 3 7 

Τραπεζική και Χρηματοοικονομική Τεχνολογία  E 3 7 

Επιχειρηματικότητα και Διαχείριση Καινοτομιών E 3 7 

Διοίκηση Αποθεμάτων και Προμηθειών Ε 3 7 

Οικονομικά της Ναυτιλίας και των Μεταφορών Ε 3 7 

Μέθοδοι Ανάλυσης Αβεβαιότητας Ε 3 7 

Στρατηγική και Δικτυακή Οικονομία Ε 3 7 

 

Τέταρτο Εξάμηνο 

Τίτλος Μαθήματος 
Κατηγορία 

Μαθήματος 

Ώρες 
Διδασκαλίας 

εβδ. 

Πιστωτικές  
Μονάδες 

Διπλωματική Εργασία  Υ  30 

Πρακτική Άσκηση Ε  3 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 
 http://www.msc-hem.gr/ 

 
Διευθύντρια του ΠΜΣ: 

Καθηγήτρια Σταματίνα Χατζηδήμα 
 hem@unipi.gr  

 

Αντικείμενο, φιλοσοφία & σκοπός 
Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών σπουδών 
στα «Οικονομικά και Διοίκηση της Υγείας» είναι η παροχή 
εκπαίδευσης σε μεταπτυχιακούς φοιτητές, έτσι ώστε να 
καταστούν ικανοί να δραστηριοποιηθούν στα πλαίσια 
δράσεων που ορίζει η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας. 
Οι βασικοί στόχοι του Προγράμματος είναι: 
 Η προαγωγή των γνώσεων στο συγκεκριμένο 

αντικείμενο του Προγράμματος. 
 Η κάλυψη αναγκών σε θέματα αποτελεσματικής 

διοίκησης των οργανισμών Υγείας, τόσο του δημοσίου 
όσο και του ιδιωτικού τομέα. 

 Η κατάρτιση στελεχών στο πλαίσιο της πολιτικής «Υγεία 
για Όλους για την περιοχή της Ευρώπης. 

 Η προετοιμασία για μεταπτυχιακές σπουδές 
διδακτορικού επιπέδου. 

 

Κατηγορίες πτυχιούχων που γίνονται δεκτοί 
Στό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα  Σπουδών του Τμήματος 
γίνονται δεκτοί, μετά από επιλογή και προσωπική 
συνέντευξη, πτυχιούχοι Τμημάτων Οικονομικών Επιστημών, 
Διοίκησης Επιχειρήσεων, Επιστημών Υγείας (ή άλλων 
συναφών Τμημάτων) Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι της ημεδαπής 
ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.  
 

Κόστος Φοίτησης 
Το κόστος φοίτησης για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα 
Σπουδών ορίζεται στο ποσό των 6.000 Ευρώ και 
προκαταβάλλεται σε ειδικό λογαριασμό του Κέντρου 
Ερευνών του Πανεπιστημίου Πειραιώς σε 3 ισόποσες δόσεις. 
 

Χρονική Διάρκεια 
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του τίτλου ορίζεται σε 
τρία (3) εξάμηνα  
 

Πρόγραμμα Μαθημάτων 
Το Π.Μ.Σ. για το «Οικονομικά και Διοίκηση της Υγείας» 
περιλαμβάνει επτά (7) υποχρεωτικά μαθήματα, τέσσερα (4) 
μαθήματα επιλογής και την διπλωματική εργασία που 
εκπονείται στην διάρκεια του Γ’ Εξαμήνου. Για τη λήψη του 
Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) απαιτείται η 
συγκέντρωση 90 Πιστωτικών μονάδων (ECTS). 

 
Εκπόνηση διπλωματικής εργασίας  
Κατά το τρίτο εξάμηνο απαιτείται η εκπόνηση και συγγραφή 
της διπλωματικής εργασίας. 

 

Επιλογή φοιτητών – προϋποθέσεις εγγραφής 
Για την επιλογή των φοιτητών που θα εγγραφούν στο 
Π.Μ.Σ. λαμβάνονται υπόψη: 
 Ο γενικός βαθμός του πτυχίου 
 Οι συστατικές επιστολές 
 Η προϋπηρεσία σε τομέα σχετικό με τα Οικονομικά  

και τη Διοίκηση της Υγείας 
 Η κατοχή δεύτερου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου 
 Η τυχόν ερευνητική δραστηριότητα  του υποψηφίου 
 Η παρακολούθηση σεμιναρίων 
 Η καλή γνώση ξένης γλώσσας και συγκεκριμένα της 

Αγγλικής ή Γαλλικής ή Γερμανικής ή Ιταλικής 
 Η γνώση της Ελληνικής γλώσσας από τους 

αλλοδαπούς σπουδαστές, που αποδεικνύεται από 
πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού 
Πανεπιστημίου η Απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή 
εξατάξιου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας 
από το κέντρο Ελληνικής γλώσσας 

  Η συνέντευξη 
 Τυχόν υποτροφίες. 
 
 
 

http://www.msc-hem.gr/
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//Μαθήματα 
Πρώτο Εξάμηνο 

Τίτλος Μαθήματος 
Κατηγορία 

Μαθήματος 

Ώρες 
Διδασκαλίας 

εβδ. 

Πιστωτικές  
Μονάδες 

Συστήματα Υγείας και Ασφαλιστικοί Οργανισμοί Υ 3 7 

Αξιολόγηση Επενδύσεων στον Κλάδο της Υγείας Υ 3 8 

Οργάνωση και Διοίκηση Μονάδων Υγείας Υ 3 8 

Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων Υ 3 7 

 
 

Δεύτερο Εξάμηνο 

Τίτλος Μαθήματος 
Κατηγορία 

Μαθήματος 

Ώρες 
Διδασκαλίας 

εβδ. 

Πιστωτικές  
Μονάδες 

Οικονομικά της Υγείας  Υ 3 8 

Χρηματοοικονομική Ανάλυση στις Υπηρεσίες Υγείας Υ 3 8 

Marketing και Τεχνικές Προώθησης Υπηρεσιών Υγείας Ε 3 7 

Διαχείριση Αποθεμάτων – Προμηθειών στην Υγεία Ε 3 7 

Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία στην Υγεία Ε 3 7 

Οικονομικά και Πολιτική του Φαρμάκου  Ε 3 7 

Διοίκηση Ποιότητας στις Υπηρεσίες Υγείας Ε 3 7 

Ποσοτικές Μέθοδοι Ε 3 7 

Μακροοικονομικό Περιβάλλον στην Υγεία Ε 3 7 

Σύγχρονα Ζητήματα Δικαίου της Υγείας Ε 3 7 

 
 

Τρίτο Εξάμηνο 

Τίτλος Μαθήματος 
Κατηγορία 

Μαθήματος 

Ώρες 
Διδασκαλίας 

εβδ. 

Πιστωτικές  
Μονάδες 

Οικονομική Ανάλυση και Πολιτική Υγείας Υ 3 7 

Ρύθμιση Αγορών και Πολιτική Ανταγωνισμού στην 
Υγεία 

Ε 3 7 

Διαχείριση Χρηματοοικονομικών Πόρων στην Υγεία Ε 3 7 

Στρατηγική Οργανισμών Υγείας Ε 3 7 

Βιοστατιστική Ε 3 7 

Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας Ε 3 7 

Θεωρία Παιγνίων και Βελτιστοποίηση στην Υγεία Ε 3 7 

Πρακτική Άσκηση   3 

Διπλωματική Εργασία   9 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ  

 https://www.msc-econedu.gr/  

 

Διευθυντής του ΠΜΣ: 
Καθηγητής  Χλέτσος Θεολόγος-Μιχαήλ 

 msc-econedu@unipi.gr  

 

Αντικείμενο & σκοπός 
Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
σπουδών στα «Οικονομική της Εκπαίδευσης και 
διαχείριση Οικονομικών Μονάδων» (Π.Μ.Σ.- Ο.Ε.) είναι 
η μελέτη και η έρευνα των οικονομικών πτυχών της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας με έμφαση στο ρόλο του 
ανθρώπινου κεφαλαίου στο σύγχρονο περιβάλλον, την 
έννοια της ηγεσίας σε εκπαιδευτικό πλαίσιο, την 
οικονομική διαχείριση εκπαιδευτικών μονάδων και τη 
μελέτη και το σχεδιασμό αποτελεσματικών 
εκπαιδευτικών πολιτικών και προγραμμάτων σε εθνικό 
και ευρωπαϊκό πλαίσιο. 
Σκοπός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
στα «Οικονομική της Εκπαίδευσης και διαχείριση 
Οικονομικών Μονάδων», είναι να προσφέρει στους 
αποφοίτους του τις απαραίτητες δεξιότητες έτσι ώστε: 
 Να είναι σε θέση να ασκήσουν αποτελεσματικά τη 

Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων και 
Οργανισμών. 

 Να είναι ικανοί να αναπτυχθούν σε θέσεις 
στελεχών διοίκησης σε τομείς εκπαίδευσης τόσο 
στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα στην 
Ελλάδα και στην Ευρώπη.  

 Να μπορούν να στελεχώσουν θέσεις σε 
Εκπαιδευτικές Μονάδες και Οργανισμούς με 
αντικείμενο την αξιολόγηση των σχεδιαζόμενων 
εκπαιδευτικών πολιτικών. 
 

Κατηγορίες πτυχιούχων που γίνονται δεκτοί 
Στό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών γίνονται 
δεκτοί, μετά από επιλογή και προσωπική συνέντευξη, 
πτυχιούχοι Τμημάτων Ιδρυμάτων Ανωτάτης 
Εκπαίδευσης και Τ.Ε.Ι της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων 
ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.  

 

Κόστος Φοίτησης 
Το κόστος φοίτησης για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα 
Σπουδών ορίζεται στο ποσό των 3.500 Ευρώ και 
καταβάλλεται σε τρεις ισόποσες δόσεις σε ειδικό 
λογαριασμό του Κέντρου Ερευνών του Πανεπιστημίου 
Πειραιώς . 

 

Χρονική Διάρκεια 
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του 
Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε 
τρία (3) εξάμηνα.  

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά 
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που υποβάλλονται από 
κάθε υποψήφιο είναι τα εξής: 
 Αίτηση εγγραφής 
 Βιογραφικό σημείωμα 
 Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών 
 Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας 
 Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αγγλικής γλώσσας 

επιπέδου Β2 
 Δύο συστατικές επιστολές 
 Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας 
 Φωτογραφίες 
 Αναγνώριση από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για όσους έχουν 

τίτλους από Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής 

Διαδικασία Επιλογής Φοιτητών 
Για την επιλογή των φοιτητών που θα εγγραφούν στο 
Π.Μ.Σ λαμβάνονται υπόψη: 
 Βαθμός πτυχίου 
 Συνάφεια του Τμήματος προέλευσης με το Π.Μ.Σ 

  Κατοχή δεύτερου πτυχίου Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών 
 Είδος και εύρος εργασιακής / ερευνητικής εμπειρίας 
 Συνέντευξη και Συστατικές επιστολές 
Η αξιολόγηση των υποψηφίων φοιτητών γίνεται σε δύο 
στάδια. Στο πρώτο στάδιο αξιολογούνται τα τυπικά 
προσόντα των υποψηφίων. Στο δεύτερο στάδιο, όσοι 
υποψήφιοι προκριθούν, καλούνται σε προσωπική 
συνέντευξη για την περαιτέρω αξιολόγηση τους. Στη 
συνέχεια καταρτίζεται κατάλογος με τη βαθμολογία όλων 
των υποψηφίων και γίνεται η τελική επιλογή.   

 

Πρόγραμμα Μαθημάτων 
Το Π.Μ.Σ. «Οικονομική της Εκπαίδευσης και διαχείριση 
Οικονομικών Μονάδων» περιλαμβάνει έξι (6) 
υποχρεωτικά μαθήματα, τέσσερα (4) μαθήματα επιλογής 
και την διπλωματική εργασία. Για τη λήψη του 
Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) 
απαιτείται η συγκέντρωση 90 Πιστωτικών μονάδων ECTS. 

 
Εκπόνηση διπλωματικής εργασίας  
Για την απόκτηση του ΜΔΕ απαιτείται η εκπόνηση και 
συγγραφή διπλωματικής εργασίας στη διάρκεια του 3ου 
εξαμήνου.  
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//Μαθήματα 
Πρώτο Εξάμηνο 

Τίτλος Μαθήματος 
Κατηγορία 

Μαθήματος 

Ώρες 
Διδασκαλίας 

εβδ. 

Πιστωτικές  
Μονάδες 

Οικονομία, Επιχειρήσεις και Θεσμοί Υ 3 6 

Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων Υ 3 6 

Οικονομικά της Εκπαίδευσης Υ 3 6 

Μάρκετινγκ και Στρατηγική στην Εκπαίδευση Ε 3 6 

Θέματα Εκπαιδευτικής Έρευνας Ε 3 6 

Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης και Ηλεκτρονική 
Διακυβέρνηση 

Ε 3 6 

Παγκοσμιοποιημένη Οικονομία και Διαπολιτισμική 
Εκπαίδευση 

Ε 3 6 

Ηγεσία στην Εκπαίδευση Ε 3 6 

Επιχειρηματικότητα στην Εκπαίδευση Ε 3 6 

 
 

Δεύτερο Εξάμηνο 

Τίτλος Μαθήματος 
Κατηγορία 

Μαθήματος 

Ώρες 
Διδασκαλίας 

εβδ. 

Πιστωτικές  
Μονάδες 

Στατιστική Μεθοδολογία για Κοινωνικές Επιστήμες Υ 3 6 

Διοίκηση Ανθρωπίνου Δυναμικού και Οργανωσιακή 
Συμπεριφορά 

Υ 3 6 

Χρηματοοικονομική Ανάλυση Εκπαιδευτικών Πόρων Υ 3 6 

Λήψη Στρατηγικών Αποφάσεων και Σχεδιασμός 
Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων 

Ε 3 6 

Εκπαιδευτικές Πολιτικές Ανάπτυξης και Εφαρμογές Ε 3 6 

Σχεδιασμός, Υλοποίηση και Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών 
Προγραμμάτων 

Ε 3 6 

Logistics - Εφοδιαστική Αλυσίδα στην Εκπαίδευση Ε 3 6 

Αγορά Εργασίας, Δια Βίου Εκπαίδευση και Ευρωπαϊκά 
Εκπαιδευτικά Προγράμματα 

Ε 3 6 

Επενδύσεις και Χρηματοδότηση στην Εκπαίδευση Ε 3 6 

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) 
στην Εκπαίδευση και τη Μάθηση 

Ε 3 6 

Εφαρμοσμένη κοινωνική έρευνα στην εκπαίδευση με 
τη χρήση SPSS 

E 3 6 

Εκπόνηση διπλωματικής εργασίας     15 

 

Τρίτο Εξάμηνο 

Τίτλος Μαθήματος 
Κατηγορία 

Μαθήματος 

Ώρες 
Διδασκαλίας 

εβδ. 

Πιστωτικές  
Μονάδες 

Διπλωματική Εργασία  Υ  30 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ 

ΒΙΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ                                   

https://bioeconomics.edu.gr/ 
Διευθύντρια του ΠΜΣ: 

Αναπλ. Καθηγήτρια: Κοτταρίδη Κωνσταντίνα 
info@bioeconomics.edu.gr 

 

Αντικείμενο & σκοπός 
Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (ΠΜΣ) στην «Bιοοικονομία, Κυκλική 
Οικονομία και Βιώσιμη Ανάπτυξη» είναι η 
προετοιμασία, ανάπτυξη και παροχή εξειδικευμένων 
γνώσεων σε θέματα βιοοικονομίας, κυκλικής 
οικονομίας αλλά και βιώσιμης ανάπτυξης στο πλαίσιο 
των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ ως κύριο 
στοιχείο μιας έξυπνης, οικολογικής, δίκαιης και 
επομένως βιώσιμης ανάπτυξης στην Ελλάδα, την 
Ευρώπη αλλά και παγκοσμίως. 
Ταυτόχρονα, το ΠΜΣ παρέχει εξειδικευμένες γνώσεις 
σε στελέχη επιχειρήσεων, κυβερνήσεων και 
οργανισμών όσον αφορά την εφαρμογή πρακτικών και 
πολιτικών στο πλαίσιο των πυλώνων της βιωσιμότητας, 
ήτοι οικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό.  
 
Σκοπός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(ΠΜΣ) στην «Bιοοικονομία, Κυκλική Οικονομία και 
Βιώσιμη Ανάπτυξη» είναι να προσφέρει στους 
αποφοίτους του: 

 Παροχή εξειδικευμένης γνώσης στους τομείς 
της βιοοικονομίας, της κυκλικής οικονομίας 
και της βιώσιμης ανάπτυξης μέσω της θεωρίας 
και της εφαρμοσμένης ανάλυσης στα σχετικά 
πεδία.  

 Κατάρτιση στελεχών υψηλού επιπέδου με τη 
παροχή θεωρητικής και εφαρμοσμένης 
οικονομικής ανάλυσης ως εργαλεία στα 
επιτεύγματα της έρευνας στη βιοοικονομία, 
κυκλική οικονομία και βιώσιμη ανάπτυξη. 

 Ανάπτυξη των ικανοτήτων των αποφοίτων και 
των στελεχών στο να οριοθετούν και να 
αξιολογούν τις σύγχρονες οικονομικές ανάγκες 
με διεπιστημονική προσέγγιση, αξιοποιώντας 
στο έπακρο τις υφιστάμενες γνώσεις και 
εμπειρίες. 

 Προετοιμασία για μεταπτυχιακές σπουδές 
διδακτορικού επιπέδου. 
 

Κατηγορίες πτυχιούχων που γίνονται δεκτοί 
Στό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών γίνονται 
δεκτοί, μετά από επιλογή και προσωπική συνέντευξη, 
πτυχιούχοι Τμημάτων Ιδρυμάτων Ανωτάτης 
Εκπαίδευσης και Τ.Ε.Ι της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων 
ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.  
 
Κόστος Φοίτησης 

Επιλογή φοιτητών – προϋποθέσεις εγγραφής 
Για την επιλογή των φοιτητών που θα εγγραφούν στο 
ΠΜΣ λαμβάνονται υπόψη: 
 Σπουδές και Βαθμός πτυχίου 
 Αναγνώριση από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για όσους έχουν 

τίτλους από Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής. 

 Επίπεδο καλής γνώσης ξένης γλώσσας (Αγγλικά ή 
Γαλλικά ή Γερμανικά) 

 Η γνώση της Ελληνικής γλώσσας από τους 
αλλοδαπούς σπουδαστές, που αποδεικνύεται από 
πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού 
Πανεπιστημίου η Απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή 
εξατάξιου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό 
ελληνομάθειας από το κέντρο Ελληνικής γλώσσας 

 Είδος και εύρος εργασιακής ή/και ερευνητικής 
εμπειρίας ή/και δημοσιεύσεων ή/και σεμιναρίων 

 Συνέντευξη 
 Συστατικές επιστολές από μέλη Δ.Ε.Π., Α.Ε.Ι. ή/και 

από εργοδότη  
 

Εκπόνηση διπλωματικής εργασίας  
Η εκπόνηση και εγγραφή της διπλωματικής εργασίας 
ενδείκνυται να είναι πριν το τέλος του δεύτερου (Β΄) 
εξαμήνου σπουδών, με χρόνο περάτωσής της το τέλος 
του τρίτου (Γ΄) εξαμήνου. 
 
Πρόγραμμα Μαθημάτων 
Το (ΠΜΣ) στην «Bιοοικονομία, Κυκλική Οικονομία και 
Βιώσιμη Ανάπτυξη» περιλαμβάνει έξι (6) υποχρεωτικά 
μαθήματα, τρία (3) μαθήματα επιλογής και την 
διπλωματική εργασία που εκπονείται στο τέλος του Β’ 
Εξαμήνου. Για τη λήψη του Μεταπτυχιακού Διπλώματος 
Ειδίκευσης (ΜΔΕ) απαιτείται η συγκέντρωση 90 
Πιστωτικών μονάδων ECTS. 
Στην αρχή του Α΄ εξαμήνου οι μεταπτυχιακοί φοιτητές 

παρακολουθούν έναν αριθμό προκαταρκτικών 

μαθημάτων, διάρκειας 4 εβδομάδων (θα καλύπτουν 5 

τρίωρα μαθήματα συνολικά το κάθε ένα) και θα 

διδάσκονται πριν την έναρξη του πρώτου εξαμήνου. Τα 

μαθήματα αυτά θα ολοκληρώνονται με εξετάσεις στις 

οποίες θα πιστοποιείται η απόκτηση των γνώσεων χωρίς 

βαθμολογία (pass ή fail). 

Για όσους προέρχονται από οικονομικά τμήματα: 

1. Εισαγωγή στην Τεχνολογία & Αρχές Βιο-Συστημάτων 

mailto:info@bioeconomics.edu.gr
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Το κόστος φοίτησης για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα 
Σπουδών ορίζεται στο ποσό των 5.100 Ευρώ και 
καταβάλλεται σε 3 ισόποσες δόσεις σε ειδικό 
λογαριασμό του Κέντρου Ερευνών του Πανεπιστημίου 
Πειραιώς. 
 
Χρονική Διάρκεια 
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του τίτλου 
ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα για το 
πρόγραμμα πλήρους φοίτησης.  

2. Εισαγωγή στη Χημεία & Φυσική Επιστημών Ζωής 

Για όσους προέρχονται από μη-οικονομικά τμήματα: 

1. Εισαγωγή στη Μικροοικονομική 

2. Εισαγωγή στη Μακροοικονομική 

Το μάθημα Οικονομετρία θα είναι κοινό για όλους. 

//Μαθήματα 

Πρώτο Εξάμηνο 

Τίτλος Μαθήματος 
Κατηγορία 

Μαθήματος 

Ώρες 
Διδασκαλίας 

εβδ. 

Πιστωτικές  
Μονάδες 

Εισαγωγή στη Βιοοικονομία, Κυκλική Οικονομία και 
Βιώσιμη Ανάπτυξη 

Υ 3 7,5 

Τα Οικονομικά της Καινοτομίας και της Βιώσιμης 
Ανάπτυξης 

Υ 3 7,5 

Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Διαχείριση Κινδύνου Υ 3 7,5 

Βιολογικοί Πόροι και Βιοπροϊόντα Υ 3 7,5 

 

Δεύτερο Εξάμηνο  

Τίτλος Μαθήματος 
Κατηγορία 

Μαθήματος 

Ώρες 
Διδασκαλίας 

εβδ. 

Πιστωτικές  
Μονάδες 

Βιώσιμη Επιχειρηματικότητα και Επιχειρηματικά 
Σχέδια 

Υ 3 7,5 

Θεωρία και Εφαρμογές Βιομηχανικής Βιοτεχνολογίας Υ 3 7,5 

Επενδύσεις και Διαχείριση Αποθεμάτων Ε 3 7,5 

Τα Οικονομικά των Φυσικών Πόρων και της Ενέργειας Ε 3 7,5 

Βιώσιμη Ανάπτυξη στον Τουρισμό και την Τοπική 
Αυτοδιοίκηση 

Ε 3 7,5 

Βιοοικονομία και Κυκλική Οικονομία στη Βιομηχανία 
Υλικών και τη Φαρμακοβιομηχανία 

Ε 3 7,5 

Βιοοικονομία και Κυκλική Οικονομία στους κλάδους 
Τροφίμων και Ενέργειας 

Ε 3 7,5 

 

Τρίτο Εξάμηνο 

Τίτλος Μαθήματος 
Κατηγορία 

Μαθήματος 

Ώρες 
Διδασκαλίας 

εβδ. 

Πιστωτικές  
Μονάδες 

Θεσμικό Πλαίσιο και Διεθνείς Στρατηγικές στη 
Βιοοικονομία, Κυκλική Οικονομία και Βιώσιμη 
Ανάπτυξη 

Ε 3 7,5 

Εκθέσεις Βιωσιμότητας και Επιχειρηματική Πρακτική Ε 3 7,5 

Ολοκληρωμένα Συστήματα Βιοπροϊόντων Ε 3 7,5 

Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας Υ  22,5 

Πρακτική Άσκηση    3 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ  

 

   https://msc-apep.gr/ 

 
Διευθυντής του ΠΜΣ: 

Αναπλ. Καθηγητής Κων/νος Ελευθερίου 

 apep@unipi.gr 

Αντικείμενο – σκοπός 
 
Αντικείμενο του ΠΜΣ στην «Εφαρμοσμένη Δημόσια 

Οικονομική και Πολιτική» είναι η παροχή εκπαίδευσης 

υψηλής ποιότητας σε μεταπτυχιακούς φοιτητές που 

συμμετέχουν ή ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην 

δημόσια οικονομική και πολιτική διακυβέρνηση. Το 

περιεχόμενο και η φυσιογνωμία του Προγράμματος έχει 

διαμορφωθεί έτσι ώστε να ανταποκρίνεται με επιτυχία στις 

ιδιαίτερες επιστημονικές ανάγκες που προκαλεί η εξέλιξη 

του δημόσιου τομέα σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Τα 

μαθήματα έχουν επιλεγεί ώστε να προσφέρουν στον 

μεταπτυχιακό φοιτητή την ειδίκευση που απαιτούν οι πλέον 

πρόσφατες εξελίξεις στο δημόσιο τομέα, σε συνδυασμό με 

τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες της σύγχρονης 

Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Οικονομίας. Το ΠΜΣ έχει σκοπό: 

• να εφοδιάσει τους φοιτητές με την θεμελιώδη γνώση 
που είναι απαραίτητη για την ενασχόληση στον τομέα 
των δημοσίων οικονομικών 

• να φέρει σε επαφή τους φοιτητές με τα πιο σύγχρονα 
προβλήματα που απασχολούν και θα απασχολήσουν τον 
δημόσιο τομέα στο μέλλον 

• να προσφέρει ελευθερία επιλογών στον φοιτητή 
ανάλογα με τα ενδιαφέροντά του, καλύπτοντας όσο το 
δυνατόν μεγαλύτερο εύρος θεμάτων μέσω δύο 
κατευθύνσεων και μαθημάτων επιλογής 

• να προετοιμάσει τους φοιτητές για μεταπτυχιακές 
σπουδές διδακτορικού επιπέδου 

• να δημιουργήσει ειδικευμένους επιστήμονες, ικανούς να 
καλύψουν ανάγκες σε θέματα αποτελεσματικής 
διοίκησης του δημοσίου τομέα.  
 

Χρονική Διάρκεια 
 
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του τίτλου ορίζεται σε 
τρία (3) εξάμηνα. 
 

Κόστος Φοίτησης 
 
Το κόστος φοίτησης για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα 
Σπουδών ορίζεται στο ποσό των 3.600 Ευρώ και 
προκαταβάλλεται σε ειδικό λογαριασμό του Κέντρου 

Κατηγορίες πτυχιούχων που γίνονται δεκτοί: 
 
Στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος 
γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή 
αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. 
 
  

Επιλογή φοιτητών – προϋποθέσεις εγγραφής 
 
Κατά την αξιολόγηση και επιλογή των υποψηφίων θα 
συνεκτιμώνται τα εξής βασικά στοιχεία: 
 Βαθμό(οί) πτυχίου(ων)  

 Γνώση ξένης γλώσσας ή ξένων γλωσσών  

 Συνάφεια του Τμήματος προέλευσης με το ΠΜΣ  

 Κατοχή δεύτερου πτυχίου Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών 

 Είδος και εύρος εργασιακής ή/και ερευνητικής 

εμπειρίας  

 Συνέντευξη  

 Συστατικές επιστολές από μέλη ∆ΕΠ ή / και από 

εργοδότη 
Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών γίνονται δεκτοί 
όσοι συγκεντρώνουν τη μεγαλύτερη βαθμολογία με βάση 
τα πιο πάνω κριτήρια. 
 
Υποτροφίες 
 
Το ΠΜΣ στην Εφαρμοσμένη Δημόσια Οικονομική και 
Πολιτική απονέμει υποτροφίες στους φοιτητές που 
επιτυγχάνουν στις εξετάσεις, που διεξάγονται στο τέλος 
του κάθε διδακτικού εξαμήνου και όχι στις επαναληπτικές. 
Για τη χορήγηση υποτροφίας λαμβάνονται υπόψη οι 
επιδόσεις, η διαγωγή και η τακτική παρακολούθηση του 
μεταπτυχιακού φοιτητή.  
 

Εκπόνηση διπλωματικής εργασίας 
 
Ύστερα από αίτηση του υποψηφίου στην οποία 
αναγράφεται ο προτεινόμενος τίτλος, ο προτεινόμενος 
επιβλέπων και επισυνάπτεται περίληψη της προτεινόμενης 
διπλωματικής εργασίας, η Συντονιστική Επιτροπή ορίζει 
τον επιβλέποντα αυτής και συγκροτεί την τριμελή 
εξεταστική επιτροπή για την έγκριση της εργασίας, ένα από 
τα μέλη της οποίας είναι και ο επιβλέπων. Ο Επιβλέπων της 
μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας θα είναι μέλος ΔΕΠ 
και τα άλλα δύο (2) μέλη μπορεί να είναι μέλη ΔΕΠ ή 

mailto:apep@unipi.gr
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Ερευνών του Πανεπιστημίου Πειραιώς σε 3 ισόποσες 
δόσεις. 
 

ερευνητές ή διδάσκοντες στο Π.Μ.Σ. οι οποίοι είναι 
κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος. Τα μέλη της επιτροπής 
πρέπει να έχουν την ίδια ή συναφή επιστημονική 
ειδικότητα με το γνωστικό αντικείμενο του προγράμματος. 
Για να εγκριθεί η εργασία ο φοιτητής οφείλει να την 
υποστηρίξει ενώπιον της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής 
η οποία στη συνέχεια συντάσσει και υπογράφει το 
πρακτικό παρουσίασης/εξέτασης της διπλωματικής 
εργασίας. Κατά την υποστήριξη της διπλωματικής 
απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον δύο μελών της 
τριμελούς εξεταστική επιτροπής. 
 

Πρόγραμμα Μαθημάτων 
 
Το Π.Μ.Σ. Εφαρμοσμένη Δημόσια Οικονομική και Πολιτική 
περιλαμβάνει εννέα (9) υποχρεωτικά και επιλογής 
μαθήματα και την μεταπτυχιακή διατριβή. Για τη λήψη του 
Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) απαιτείται 
η συγκέντρωση 90 Πιστωτικών μονάδων ECTS.  

 

//Μαθήματα 
Πρώτο Εξάμηνο 

Τίτλος Μαθήματος 
Κατηγορία 

Μαθήματος 

Ώρες 
Διδασκαλίας 

εβδ. 

Πιστωτικές  
Μονάδες 

Δημόσια Πολιτική Y 3 7,5 

Φορολογική Πολιτική Y 3 7,5 

Ποσοτικές Μέθοδοι  Y 3 7,5 

Δημοσιονομική Πολιτική και Διεθνές Οικονομικό 
Περιβάλλον 

Y 3 7,5 

 
 

Δεύτερο Εξάμηνο 

Τίτλος Μαθήματος 
Κατηγορία 

Μαθήματος 

Ώρες 
Διδασκαλίας 

εβδ. 

Πιστωτικές  
Μονάδες 

(Α) Κατεύθυνση Διοίκησης 
   

Στρατηγικός Σχεδιασμός για Δημόσιους Οργανισμούς 
Y 3 7,5 

Καινοτομία, Οργανωσιακή Αλλαγή & Ηλεκτρονική 

Διακυβέρνηση Υ 3 7,5 

Ηγεσία και Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 
Υ 3 7,5 

Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής 
E 3 7,5 

(Β) Κατεύθυνση Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης 
   

Χρηματοοικονομική Διαχείριση του Δημόσιου Τομέα 
Υ 3 7,5 
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 Κώδικας Φορολογικής Νομοθεσίας 
Υ 3 7,5 

Αξιολόγηση Δημοσίων Επενδύσεων 
Υ 3 7,5 

Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής 
Ε 3 7,5 

(Γ) Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής 
   

Κοινωνική Πολιτική και (Αν)Ισότητα 
Ε 3 7,5 

Θέματα Εφαρμοσμένης Δημόσιας Οικονομικής 
Ε 3 7,5 

Ηθική & Διαπραγματεύσεις στο Δημόσιο Τομέα 
Ε 3 7,5 

Δημόσιες Επιχειρήσεις και Ρύθμιση Αγοράς 
Ε 3 7,5 

Δημόσια Επιλογή 
Ε 3 7,5 

Μεταρρύθμιση του Κοινωνικού Κράτους 
Ε 3 7,5 

Διεθνείς Οικονομικοί Οργανισμοί 
Ε 3 7,5 

Κεφαλαιαγορές: Ρύθμιση και Ανταγωνισμός 
Ε 3 7,5 

Διαχείριση Χρηματοοικονομικών Κινδύνων σε Δημόσιες 

Επιχειρήσεις και Οργανισμούς Ε 3 7,5 

 

Τρίτο Εξάμηνο 

Τίτλος Μαθήματος 
Κατηγορία 

Μαθήματος 

Ώρες 
Διδασκαλίας 

εβδ. 

Πιστωτικές  
Μονάδες 

Εφαρμοσμένη Πολιτική Ανάλυση  Y 3 8 

Διπλωματική Εργασία    22 

Πρακτική Άσκηση  E  3 
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ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 
 

Στόχος 

Οι Διδακτορικές Σπουδές παρέχουν εξειδίκευση στα 

γνωστικά πεδία του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, 

αλλά και σε συγγενή πεδία. 

Αποβλέπουν στη δημιουργία υψηλής ποιότητας 

επιστημονικής έρευνας, όπως επίσης και στη 

δημιουργία επιστημόνων ικανών να συμβάλουν στην 

πρόοδο της επιστήμης, της έρευνας και των 

εφαρμογών. Οι απόφοιτοι των διδακτορικών 

προγραμμάτων προορίζονται να στελεχώσουν το 

ερευνητικό, επιχειρηματικό και εκπαιδευτικό 

δυναμικό της Ελλάδας και του εξωτερικού. 

Συγχρόνως, τα διδακτορικά προγράμματα αποτελούν 

για τα τμήματα, αλλά και το Πανεπιστήμιο γενικότερα, 

πηγή ακαδημαϊκού κύρους και διεθνούς διάκρισης και 

συμβάλλουν στην αναβάθμιση της ερευνητικής 

παραγωγής, με έμφαση στην εκπόνηση των 

επιστημονικών εργασιών που συντελούνται στο 

πλαίσιο τους. 

Διάρκεια σπουδών & υποχρεώσεις υποψηφίων 

Η διάρκεια των Διδακτορικών Σπουδών δεν μπορεί να 

είναι μικρότερη από τρία πλήρη ημερολογιακά έτη 

από τον ορισμό της Τριμελούς Συμβουλευτικής 

Επιτροπής. Η μέγιστη παραμονή του φοιτητή σε 

Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών ορίζεται στα έξι 

(6) έτη. Η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή σε 

συνεργασία με τον υποψήφιο υποβάλλει κάθε χρόνο 

ετήσια έκθεση προόδου στη Συνέλευση του Τμήματος. 

Επίσης, οι υποψήφιοι διδάκτορες υποχρεούνται, 

εφόσον τους ζητηθεί, να συμμετέχουν στη διδασκαλία 

και επιτήρηση προπτυχιακών και μεταπτυχιακών 

μαθημάτων και σε άλλες ακαδημαϊκές δραστηριότητες 

του Τμήματος. 

 

Προϋποθέσεις Συμμετοχής 

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εκπόνηση 

διδακτορικής διατριβής έχουν όσοι κατέχουν: 

1. Πτυχίο Ελληνικού ΑΕΙ ή ομοταγούς 
Πανεπιστημίου του εξωτερικού. 

2. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Ελληνικού 
ΑΕΙ ή αντίστοιχων Ιδρυμάτων του εξωτερικού 
αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ στα 
γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος ή σε 
συγγενές αντικείμενο. 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά 

Ο ενδιαφερόμενος χρειάζεται να υποβάλει στη 

Γραμματεία του Τμήματος τα εξής:  

1. Αίτηση εκπόνησης διδακτορικής διατριβής. 

2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα. 

3. Αντίγραφα προπτυχιακών και μεταπτυχιακών 
τίτλων σπουδών από ΑΕΙ της ημεδαπής ή 
ομοταγούς Πανεπιστημίου του εξωτερικού. 

4. Πιστοποιητικό γνώσης της Αγγλικής Γλώσσας. 

5. Δύο συστατικές επιστολές κατά προτίμηση 
από μέλη ΔΕΠ. 

6. Ερευνητική πρόταση, στην οποία παρουσιάζει 
συνοπτικά το προτεινόμενο αντικείμενο της 
διδακτορικής του έρευνας. 

7. Αντίγραφα εργασιών που έχουν εκπονηθεί σε 
προηγούμενα προπτυχιακά ή μεταπτυχιακά 
προγράμματα σπουδών.  

 

 

 

 


