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Πρόλογος της Προέδρου του Τμήματος
Αγαπητοί /ές πρωτοετείς,
Εκ μέρους του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, του οποίου έχω την τιμή να προΐσταμαι, θα ήθελα να
σας συγχαρώ για την εισαγωγή σας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και στο Τμήμα μας ειδικότερα. Από φέτος ένας νέος κύκλος ανοίγει στη ζωή σας.
Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης είναι ένα από τα αρχαιότερα τμήματα του Α.Π.Θ. και λειτουργεί συνεχώς από
το 1928, ενταγμένο στη Σχολή Νομικών Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα
τμήματα του Πανεπιστημίου μας από άποψη αριθμού φοιτητών. Οι πτυχιούχοι του Τμήματός μας έχουν στελεχώσει το Δημόσιο Τομέα, τον Ιδιωτικό Τομέα, την Ανώτατη Παιδεία, αλλά και το χώρο της Πολιτικής.
Στο νέο αυτό περιβάλλον στο οποίο θα βρεθείτε, η αλλαγή που θα βιώσετε θα είναι μεγάλης κλίμακας.
Στο Λύκειο, είχατε τον μικρό αριθμό των συμμετεχόντων σε κάθε τάξη, ενδεχόμενα την προσωπική επικοινωνία και την προγραμματισμένη καθημερινότητα. Μην αφήσετε την ευκαιρία να χαθεί, εάν δεν μπορέσετε να
νιώσετε οικειότητα από την πρώτη στιγμή. Τόσο το διδακτικό προσωπικό, όσο και το διοικητικό προσωπικό θα
καταβάλουν κάθε προσπάθεια για την πιο ομαλή ένταξή σας στο Τμήμα. Θα πρέπει, παρά τις υπαρκτές δυσκολίες της τρέχουσας περιόδου, να δείτε και να επικεντρωθείτε στις προκλήσεις, τα ερεθίσματα αλλά και τις
ευκαιρίες που σας δίνει το νέο μαθησιακό περιβάλλον. Η ενεργός συμμετοχή στα μαθήματα, στα φροντιστήρια και στα εργαστήρια της τρέχουσας περιόδου, στα δρώμενα του Τμήματος και του Πανεπιστημίου, θα σας
προσφέρει το κλειδί για τις συναρπαστικές εμπειρίες της φοιτητικής ζωής.
Τα χρόνια που θα διαρκέσει η φοίτησή σας στο Πανεπιστήμιο θα πρέπει να είναι δημιουργικά και να σας
ανοίξουν νέους ορίζοντες. Η γνώση που προσφέρεται στο Πανεπιστήμιο, εξ ορισμού, δεν εστιάζεται μόνο στο
γνωστικό αντικείμενο, που θεραπεύεται από το κάθε επί μέρους επιστημονικό πεδίο, αλλά χαρακτηρίζεται
από ευρύτητα. Το Τμήμα μας, μέσα από τη διοργάνωση διαλέξεων και συζητήσεων, καταβάλλει μία ιδιαίτερη
προσπάθεια για τη δημιουργία των προϋποθέσεων εξοικείωσή σας με τα θέματα που αφορούν τα σύγχρονα
προβλήματα της οικονομίας μας και της κοινωνίας μας, επιδιώκοντας να σας δώσει έτσι τα χαρακτηριστικά
μιας συνολικής παιδείας.
Ο οδηγός σπουδών που θα βρείτε στην ιστοσελίδα του Τμήματος, περιλαμβάνει το νέο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών, καθώς και άλλες πληροφορίες χρήσιμες για τους φοιτητές/τριες. Το πρόγραμμα του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, ανταποκρίνεται στις ανάγκες δημιουργίας ενός στέρεου θεωρητικού υπόβαθρου γνώσεων στην Οικονομική επιστήμη και τη Διοίκηση, παρέχοντας παράλληλα τις δυνατότητες για εξοικείωση των φοιτητών σε πρακτικές εφαρμογές. Περιλαμβάνει επίσης ικανοποιητικό βαθμό υποχρεωτικών και
“κατ’ επιλογήν” μαθημάτων ώστε ταυτόχρονα να είναι αρκετά ευέλικτο για να επιδέχεται βελτιώσεις και αναθεωρήσεις. Στον οδηγό σπουδών παρουσιάζονται η αναλυτική περιγραφή των μαθημάτων και το έμψυχο
δυναμικό του Τμήματός μας.
Επιχειρώντας μία σύντομη αναφορά στο πρόγραμμα, σημειώνεται η ύπαρξη δύο διετών κύκλων σπουδών:
Στον πρώτο κύκλο, τα μαθήματα είναι κοινά για όλους τους φοιτητές/τριες και προσφέρονται οι βασικές γνώσεις στα κύρια πεδία της Οικονομικής Επιστήμης και Διοίκησης. Στο δεύτερο κύκλο, οι φοιτητές επιλέγουν μία
από τις παρακάτω κατευθύνσεις: Κατεύθυνση Οικονομίας και Κατεύθυνση Διοίκησης Επιχειρήσεων.
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Με ιδιαίτερη ευχαρίστηση, θα ήθελα να υπογραμμίσω και τη λειτουργία του αυτοδύναμου Προγράμματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Το πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνει το Mεταπτυχιακό στα Οικονομικά (Master in Economics), το Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) και το Μεταπτυχιακό στην Εφοδιαστική & Διοίκηση Αλυσίδας
Εφοδιασμού.
Επίσης σε συνεργασία με άλλα Τμήματα του ΑΠΘ αλλά και εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας, λειτουργούν
αντίστοιχα τα παρακάτω Διατμηματικά και Διαπανεπιστημιακά Μεταπτυχιακά Προγράμματα :
Διοίκηση Επιχειρήσεων και Πληροφοριακά Συστήματα, το οποίο πραγματοποιείται σε συνεργασία με το
Τμήμα Πληροφορικής, ΑΠΘ
Δίκτυα και Πολυπλοκότητα το οποίο πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Τμήμα Μαθηματικών, ΑΠΘ
Τουρισμός και Τοπική Ανάπτυξη, το οποίο πραγματοποιείται σε συνεργασία με τα Τμήματα Δασολογίας
και Φυσικού Περιβάλλοντος, Γεωπονίας, Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης, Θεολογίας και Νομικής.
Διακυβέρνηση – Περιφερειακή Ανάπτυξη, το οποίο πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Τμήμα Πολιτικών Επιστημών του ΑΠΘ.
Τέλος, η απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος ολοκληρώνει τον δεύτερο κύκλο του Μεταπτυχιακού
Προγράμματος όπου η διάρκεια σπουδών εκεί είναι τουλάχιστον τριετής. Σχετικές πληροφορίες περιέχονται
στον εσωτερικό κανονισμό του προγράμματος που οδηγεί στην απόκτηση διδακτορικού διπλώματος.
Παράλληλα, μία άρτια εξοπλισμένη και σύγχρονη βιβλιοθήκη η οποία ενημερώνεται συνεχώς με νέους
τίτλους περιοδικών και βιβλίων και ένα συνεχώς διαθέσιμο έμψυχο δυναμικό θα σας βοηθήσει αποτελεσματικά στην προσπάθεια που θα καταβάλετε για την απόκτηση του πτυχίου σας και γενικότερα για την εκπαίδευσή σας στο Τμήμα μας. Επίσης, στη σημερινή πραγματικότητα του εργασιακού περιβάλλοντος κρίνεται ως
απαραίτητη η εξοικείωσή σας με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και τα αντίστοιχα λογισμικά και η εκμάθηση
ξένων γλωσσών, που θα σας βοηθήσουν αποτελεσματικά τόσο στη διάρκεια των σπουδών σας, όσο και στη
μελλοντική σας πορεία. Ένα σύγχρονο εργαστήριο 50 ηλεκτρονικών υπολογιστών άρτια εξοπλισμένο είναι διαθέσιμο.
Τέλος, στη διάρκεια της φοίτησής σας στο Τμήμα μας σας προσφέρεται η δυνατότητα να εμπλουτίσετε τις
εμπειρίες σας για ένα τρίμηνο έως και κατά μέγιστο χρονικό διάστημα δώδεκα μηνών, φοιτώντας με τα “Ευρωπαϊκά Εκπαιδευτικά Προγράμματα”(Erasmus) σε ένα από τα Πανεπιστήμια της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.).
Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και το Τμήμα μας έχουν συνεργασία με συγκεκριμένα Πανεπιστήμια της Ε.Ε.,
που επιτρέπουν την αμοιβαία μετακίνηση φοιτητών. Οι φοιτητές/τριες θα μπορούν να ενημερώνονται λεπτομερώς για όλα τα θέματα, εκπαιδευτικά (προπτυχιακές, μεταπτυχιακές σπουδές, Erasmus), ερευνητικά και
διοικητικά, από την ιστοσελίδα του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών: http://www.econ.auth.gr
Με την ελπίδα ότι η παραμονή σας στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, θα καταδείξει την αναγκαιότητα
της γνώσης ως στάση ζωής, σας καλωσορίζω και σας εύχομαι ένα όμορφο και δημιουργικό ταξίδι.
Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος 2021
H Πρόεδρος του Τμήματος
Κυριακή Κοσμίδου, Καθηγήτρια
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ΙΣΤΟΡΙΚΑ – ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Η εξαγγελία της ίδρυσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης έγινε από τον Αλέξανδρο Παπαναστασίου στις
24 Μαρτίου 1924, στις προγραμματικές του δηλώσεις προς τη Δ΄ Συντακτική Συνέλευση, ενώ το επόμενο έτος
δημοσιεύτηκε ο υπ’ αριθμ. 3341/14ης Ιουνίου 1925 Νόμος “περί ιδρύσεως Πανεπιστημίου εν Θεσσαλονίκη”,
ο Οργανισμός του οποίου πραγματοποιήθηκε με τον Α.Ν. 1895/1939 “περί Οργανισμού Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης”.
Mε απόφαση του τότε Πρύτανη Μαρίνου Σιγάλα και απόφαση της Συγκλήτου, το Πανεπιστήμιό μας ονομάστηκε “Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης” (άρθρο 7 του Ν. 3108/1954).
Ανάμεσα στις πρώτες σχολές που προβλέπονταν στο άρθρο 3 του ιδρυτικού νόμου ήταν και η Σχολή Νομικών και Οικονομικών Επιστημών, που αποτελούνταν από δύο τμήματα. Το τμήμα της Νομικής και το τμήμα
Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών. Αυτό το δεύτερο άρχισε πρώτο τη λειτουργία του το πανεπιστημιακό
έτος 1927-1928 (Π.Δ. της 19-11-1927). Οι πέντε πρώτοι τακτικοί Καθηγητές του Τμήματος Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών που διορίστηκαν με το Π.Δ. της 4ης Απριλίου 1928 ήταν: Περικλής Βιζουκίδης (έγινε και
ο πρώτος Κοσμήτορας του Τμήματος), Ξενοφών Ζολώτας, Ιωάννης Σπυρόπουλος, Δημοσθένης Στεφανίδης και
Θρασύβουλος Χαραλαμπίδης.
Η ειδικότερη οργάνωση των σπουδών στη Σχολή Νομικών και Οικονομικών Επιστημών πραγματοποιήθηκε
με την Υ.Α. υπ’ αριθμ. 152907/30-11-1971, στα δύο Τμήματα, Νομικής και Οικονομικών Επιστημών, όπου και
κατανεμήθηκαν οι επιστημονικοί τομείς της διδασκαλίας: της Επιστήμης του Δικαίου και της Πολιτικής Επιστήμης στο Τμήμα Νομικής (που απένεμε πτυχίο Νομικών Επιστημών ή Δημοσίου Δικαίου, ανάλογα με τον
κύκλο σπουδών) και της Οικονομικής Επιστήμης στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (που απένεμε το αντίστοιχο πτυχίο Οικονομικών Επιστημών).
Αργότερα με το Νόμο 1268/1982 “Για τη δομή και λειτουργία των Α.Ε.Ι.” και τις τροποποιήσεις του, η Σχολή
χωρίστηκε σε δύο αυτοτελή Τμήματα, το Τμήμα Νομικής και το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών. Τέλος το 1999
με το Π.Δ. 203/99, ιδρύθηκε το Τμήμα Πολιτικών Επιστημών, το οποίο προστέθηκε στα ήδη υφιστάμενα Τμήματα.
Μετά την ίδρυση του νέου Τμήματος, η Σχολή μετονομάστηκε σε Σχολή Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών (Ν.Ο.Π.Ε.) (Π.Δ. 87/2001, ΦΕΚ 86/20-4-2001).
Με την ανασυγκρότηση των Σχολών του ΑΠΘ το 2013, συστήνεται η Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών
Επιστημών (ΟΠΕ) την οποία συγκροτούν τα τμήματα Οικονομικών Επιστημών, Πολιτικών Επιστημών και Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.
Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης αποτελεί το μεγαλύτερο ελληνικό πανεπιστήμιο. Το κυρίως
campus βρίσκεται στο κέντρο της πόλης και εκτείνεται σε μία έκταση περίπου 430.000 m2, ενώ ορισμένες από
τις εγκαταστάσεις του, είτε εκπαιδευτικές είτε διοικητικές, βρίσκονται εκτός της πανεπιστημιούπολης ή σε
άλλες πόλεις.
Συνολικά περιλαμβάνει 10 σχολές, που συγκροτούνται από 40 τμήματα και 1 μονοτμηματική σχολή.
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Λειτουργούν 61 Κλινικές (Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Κτηνιατρικής), 295 θεσμοθετημένα Εργαστήρια και 23
Σπουδαστήρια. Η Κεντρική Βιβλιοθήκη του Α.Π.Θ., μία από τις μεγαλύτερες στα Βαλκάνια, μαζί με τις 45 περιφερειακές βιβλιοθήκες των Τμημάτων και των Σχολών (17 εκ των οποίων θεσμοθετημένες) συγκροτούν το
σύστημα βιβλιοθηκών του A.Π.Θ.
Στο ΑΠΘ λειτουργούν 41 προγράμματα προπτυχιακών σπουδών και 68 προγράμματα μεταπτυχιακών
σπουδών σε μεμονωμένα τμήματα, αλλά και διατμηματικά, διαπανεπιστημιακά και διεθνή. Υπάρχουν ακόμη
23 συνεργασίες με ξένα Ιδρύματα για την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών, Ελλήνων και ξένων υποψήφιων
διδακτόρων με συνεπίβλεψη.
Στις Σχολές και στα Τμήματα του φοιτούν σήμερα 73.930 φοιτητές, εκ των οποίων οι 65.026 παρακολουθούν προπτυχιακά προγράμματα σπουδών και 8.472 μεταπτυχιακά προγράμματα (εκ των οποίων, οι 3.952
είναι υποψήφιοι διδάκτορες).
Tο Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό (Δ.Ε.Π.) ανέρχεται σε 2.024 άτομα, το Εργαστηριακό Διδακτικό
Προσωπικό (Ε.Δ.Π.) σε 287 άτομα και το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό σε 53. Στο εκπαιδευτικό έργο συνεπικουρούν ακόμη 134 μέλη του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (E.Τ.Ε.Π.) ενώ στη διοίκηση
εργάζονται 245 μόνιμοι υπάλληλοι και 294 με σχέση Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.)
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1. ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
1.1. ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
Κ Ο Σ Μ Η Τ Ο Ρ Α Σ : Αν. Καθηγητής Γρηγόρης Ζαρωτιάδης
ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΗΣ
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών: Καθηγήτρια Κυριακή Κοσμίδου
Τμήμα Πολιτικών Επιστημών: Αναπλ. Καθηγητής Αριστοτέλης Στυλιανού
Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας: Καθηγητής Γιώργος Καλλίρης

1.2 TMHMA OIKONOMIKΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΤΟΜΕΙΣ
Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών συγκροτούν τρεις Τομείς, με ανάλογο προσανατολισμό και γνωστικό αντικείμενο:
1. Ο Τομέας Εφαρμοσμένης Οικονομικής
2. Ο Τομέας Οικονομικής Θεωρίας και Πολιτικής
3. Ο Τομέας Διοίκησης των Επιχειρήσεων

1.3. ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Η σύνθεση των οργάνων διοίκησης του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών έχει ως ακολούθως:
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (σε πλήρη σύνθεση)
Πρόεδρος: Καθηγήτρια Κυριακή Κοσμίδου
Αναπληρωτής Πρόεδρος: Καθηγητής Δημήτρης Κουσενίδης
Μέλη
1.

Νικόλαος Βαρσακέλης, Καθηγητής

2.

Παναγιώτης Γκορέζης, Επίκουρος Καθηγητής

3.

Ευαγγελία Δεσλή, Καθηγήτρια

4.

Αλέξανδρος Διαμαντίδης, Επίκουρος καθηγητής

5.

Γρηγόρης Ζαρωτιάδης, Αναπληρωτής Καθηγητής

6.

Χρήστος Ζηκόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής

7.

Νικόλαος Θωμαϊδης, Επίκουρος Καθηγητής

8.

Αθανάσιος Καζάνας, Επίκουρος Καθηγητής
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9.

Κωνσταντίνος Κατρακυλίδης, Καθηγητής

10.

Κυριακή Κοσμίδου, Καθηγήτρια

11.

Δημήτρης Κουσενίδης, Καθηγητής

12.

Στέλλα Κωστοπούλου, Καθηγήτρια

13.

Δημήτρης Μάρδας, Καθηγητής

14.

Χριστίνα Μπουτσούκη, Καθηγήτρια

15.

Σουζάνα - Μαρία Παλαιολόγου, Καθηγήτρια

16.

Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής

17.

Χρυσολέων Παπαδόπουλος, Καθηγητής

18.

Γεώργιος Παπαχρήστου, Καθηγητής

19.

Βασίλειος Πολυμένης, Αναπληρωτής Καθηγητής

20.

Στέλιος Ρουπακιάς, Επίκουρος Καθηγητής

21.

Νικολέττα Θεοφανία Σιαμάγκα, Επίκουρη Καθηγήτρια

22.

Μωϋσής Σιδηρόπουλος, Καθηγητής

23.

Χαράλαμπος Σπαθής, Καθηγητής

24.

Αθανάσιος Τσαδήρας, Αναπληρωτής Καθηγητής

25.

Περσεφόνη Τσαλίκη, Καθηγήτρια

26.

Μαρία Τσιπουρίδου, Επίκουρη Καθηγήτρια

27.

Παναγιώτης Φουσέκης, Καθηγητής

28.

Δημήτριος Ψαλτόπουλος, Καθηγητής

29.

Εκπρόσωπος ΕΕΔΙΠ

30.

Εκπρόσωπος ΕΤΕΠ

1.4. ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΔΕΠ)
ΤΟΜΕΙΣ
Α. Τομέας Εφ αρμοσμένης Οικονομικ ής
Διευθυντής: Νικόλαος Θωμαϊδης, Επίκουρος Καθηγητής
Μέλη
Ευαγγελία Δεσλή, Καθηγήτρια
Κωνσταντίνος Κατρακυλίδης, Καθηγητής
Στέλλα Κωστοπούλου, Καθηγήτρια
Σουζάνα - Μαρία Παλαιολόγου, Καθηγήτρια
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Περσεφόνη Τσαλίκη, Καθηγήτρια
Παναγιώτης Φουσέκης, Καθηγητής
Δημήτριος Ψαλτόπουλος, Καθηγητής
Γρηγόρης Ζαρωτιάδης, Αναπληρωτής Καθηγητής
Αθανάσιος Τσαδήρας, Αναπληρωτής Καθηγητής
Νικόλαος Θωμαϊδης, Επίκουρος Καθηγητής
Αθανάσιος Καζάνας, Επίκουρος Καθηγητής
Στέλιος Ρουπακιάς, Επίκουρος Καθηγητής

Β. Τομέας Οικονομικ ής Θεωρ ίας και Π ολιτικ ής
Διευθυντής: Νικόλαος Βαρσακέλης, Καθηγητής
Μέλη
Νικόλαος Βαρσακέλης, Καθηγητής
Δημήτριος Μάρδας, Καθηγητής
Γεώργιος Παπαχρήστου, Καθηγητής
Μωϋσής Σιδηρόπουλος, Καθηγητής
Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής
Αικατερίνη Μουζά, ΕΔΙΠ
Γ. Τομέα ς Διοίκησ ης των Επιχειρήσεων
Διευθυντής: Αλέξανδρος Διαμαντίδης, Επίκουρος Καθηγητής
Μέλη
Κυριακή Κοσμίδου, Καθηγήτρια
Δημήτρης Κουσενίδης, Καθηγητής
Χριστίνα Μπουτσούκη, Καθηγήτρια
Χρυσολέων Παπαδόπουλος, Καθηγητής
Χαράλαμπος Σπαθής, Καθηγητής
Βασίλειος Πολυμένης, Αναπληρωτής Καθηγητής
Παναγιώτης Γκορέζης, Επίκουρος Καθηγητής
Αλέξανδρος Διαμαντίδης, Επίκουρος καθηγητής
Χρήστος Ζηκόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής
Νικολέττα Θεοφανία Σιαμάγκα, Επίκουρη Καθηγήτρια
Μαρία Τσιπουρίδου, Επίκουρη Καθηγήτρια
Χρήστος Γαβριήλογλου, Επιστημονικός Συνεργάτης
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ΟΜΟΤΙΜΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ
Αθανάσιος Αργύρης
Γιώργος Ζώτος
Ευγενία Πετρίδου
Άγγελος Τσακλάγκανος

ΕΠΙΤΙΜΟΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ
Γεώργιος Βασιλείου, https://www.eps.auth.gr/el/econ/faculty/5058
Πρόδρομος Εμφιετζόγλου, https://www.eps.auth.gr/el/econ/faculty/5057
Harry Markowitz, https://www.eps.auth.gr/el/econ/faculty/5059
Eric Hobsbawm, https://www.eps.auth.gr/el/econ/faculty/5061
Clive Granger, https://www.eps.auth.gr/el/econ/faculty/5060
Anwar Shaikh Mir Mohammed, https://www.eps.auth.gr/el/econ/faculty/5062
Γεώργιος Κωνσταντινίδης, https://www.eps.auth.gr/el/econ/faculty/5063
Κωνσταντίνος Ζοπουνίδης, https://www.eps.auth.gr/el/econ/faculty/6674
Jeffrey David Sachs, https://www.eps.auth.gr/el/econ/faculty/6673
Geoffrey Wood, https://www.eps.auth.gr/el/econ/faculty/6904

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Αθηνά Ευθυμιάδου – Παπαπολυχρονιάδου, ΕΔΙΠ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Προϊσταμένη Γραμματείας : Ελένη Εμμανουήλ
Διοικητικό Προσωπικό
Ελένη Γαγάτση
Δήμητρα Μηνούδη
Χρήστος Μπάρμπας
Ιουλία Οικονόμου
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Ηρώ Παπαργύρη
Ειρήνη Αδαλή
Θεοδώρα Ρήγα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Αθηνά Ευθυμιάδου – Παπαπολυχρονιάδου
Ανδρέας Μάττας
Αικατερίνη Μουζά
Αικατερίνη Τσίτα

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΕΤΕΠ)
Κική Δαραβίγκα
Δέσποινα Μήτρεντσε
Μαρία Μιχαλίτσιου
Βίκυ Σαμαρτζή

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ
Τομέας Εφ αρμοσμένη ς Οικονομικ ής
Αστερίου Μάριος
1.
Γυμνόπουλος Αλέξανδρος
2.
Δάλλας Νικόλαος
3.
Δημητριάδης Δημήτριος
4.
Καλιεντζίδης Ιωάννης
5.
Καρακώτσιος Αχιλλεύς
6.
Κυριάκου Δημήτριος
7.
Μαλισιόβα Σεβαστή
8.
Μανδρίνος Αλέξανδρος
9.
10. Μελέτης Δημήτριος
11. Ξανθοπούλου – Τσιτσώνη Βασιλική
12. Παναγιώτου Θωμάς
13. Πασχαλίδου Ελευθερία
14. Περσίδης Συμεών
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15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Πουλάκης Αθανάσιος
Πουλάκης Χαράλαμπος
Ραφαηλίδης Παναγιώτης
Σδρόλια Ευαγγελία
Σεϊταρίδης Μιχαήλ
Στεργίου Ευαγγελία
Σωτηριάδου Κυριακή
Τζαφέρη Δήμητρα
Τσιάκαλος Απόστολος
Τσιτσόγλου Παναγιώτης
Χατζαράκης Νικόλαος
Χατζηγιάννης Εμμανουήλ
Χριστοδούλου Θεόδωρος
Χριστοφορίδης Θεόδωρος
Lazaj Armira

Τομέας Οικ ονομικ ής Θ εωρί ας και Πολιτικής
Αγγελίδης Γεώργιος
1.
Βίδρα Αριστέα
2.
Ζαρώτης Αστέριος
3.
Παπαδοπούλου Ευδοξία
4.
Σταύρογλου Σταύρος
5.
Φουντουκίδης Ιωάννης
6.
Ψιμόπουλος Ανδρέας
7.
Τομέας Διοίκησης των Επιχειρήσ εων
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Γεωργίου Αικατερίνη
Γεωργακοπούλου Ελευθερία
Δασκαλάκης Εμμανουήλ
Ζωίτσας Άγγελος
Ιωαννίδης Φίλιππος
Καλαθά Σοφία
Κεχαγιάς Ιωάννης
Κουρέπης Άγγελος
Μάντζου Φωτεινή
Νιγδέλης Βασίλειος
Παπαναγιώτου Τρύφων
Παρασκευάς Παναγιώτης
Ταουκτσής Ξενοφών
Τσοκτουρίδου Κωνσταντίνα
Τσότσος Ραδάμανθυς
Φλωρόπουλος Στυλιανός
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17.

Χατζηιωάννου Αναστασία
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2. ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Από το ακαδημαϊκό έτος 2012 - 2013 ισχύει νέο Πρόγραμμα Σπουδών για τους φοιτητές που εισήχθησαν
από τότε και μετά. Το Πρόγραμμα αυτό έχει την ακόλουθη δομή:
Περιλαμβάνει δύο διετείς κύκλους. Ο πρώτος κύκλος σπουδών, με τέσσερα (4) εξάμηνα φοίτησης, είναι
κοινός για όλους τους φοιτητές και φοιτήτριες. Ο δεύτερος κύκλος σπουδών καλύπτει τα υπόλοιπα τέσσερα
(4) εξάμηνα και χωρίζεται σε δύο Κατευθύνσεις:
(1) Κατεύθυνση Οικονομίας

και

(2) Κατεύθυνση Διοίκησης Επιχειρήσεων
Ο φοιτητής στον πρώτο κύκλο σπουδών πρέπει να εξεταστεί με επιτυχία σε όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα
του Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ εξαμήνου σπουδών. Επιπλέον θα πρέπει να εξεταστεί επιτυχώς και στη ξένη γλώσσα.
Στην αρχή του Ε΄ εξαμήνου, ο κάθε φοιτητής/τρια επιλέγει μία από τις δύο Κατευθύνσεις. Πρέπει να εξεταστεί με επιτυχία σε όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα του Ε΄, ΣΤ΄, Ζ΄ και Η΄ εξαμήνου σπουδών και επιπλέον
να εξεταστεί με επιτυχία σε οκτώ (8) μαθήματα επιλογής εκ των οποίων τα έξι (6) τουλάχιστον μαθήματα να
είναι της Κατεύθυνσης που έχει επιλέξει και τα υπόλοιπα δύο (2) μαθήματα “ελεύθερης επιλογής” και αντιστοιχούν σε 6 ECTS (2x3=6).
Τα μαθήματα αυτά μπορούν να επιλεγούν είτε από τα μαθήματα επιλογής της Κατεύθυνσης που ακολουθεί ο φοιτητής/τρια, είτε από τα μαθήματα επιλογής της άλλης Κατεύθυνσης (της διαφορετικής από την ακολουθούμενη). Επίσης δίνεται η δυνατότητα τα δύο αυτά μαθήματα να αντικατασταθούν με επιλογή μαθήματος ή μαθημάτων είτε από τα υποχρεωτικά της άλλης Κατεύθυνσης, είτε από προσφερόμενα από τα άλλα
Τμήματα της Σχολής ή και του Πανεπιστημίου, υπό τον όρο ότι τα συνολικά ECTS που προσδίδουν τα μαθήματα αυτά να είναι τουλάχιστον 6.
Η επίσημη διάρκεια του προγράμματος είναι 8 εξάμηνα και ο ελάχιστος αριθμός ευρωπαϊκών πιστωτικών
μονάδων (ECTS), που απαιτείται για τη λήψη του πτυχίου, είναι διακόσιες σαράντα (240). Ένα πλήρες ακαδημαϊκό έτος σπουδών ισοδυναμεί με 60 μονάδες ECTS (Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης
Πιστωτικών Μονάδων) και ένα πλήρες εξάμηνο σε 30 ECTS (1 ECTS=25-30 ώρες φόρτου εργασίας φοιτητών
(Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας Υ.Α. Φ5/89656/Β3, ΦΕΚ 1466/2007/Β, άρθρα 1-3, σύμφωνα με την
Ευρωπαϊκή)). Σε κάθε μάθημα αποδίδεται ο αριθμός των απαιτούμενων ECTS (>= 2), με σκοπό να εκφραστεί
ο φόρτος εργασίας που απαιτείται από τους φοιτητές/τριεςγια την ολοκλήρωση ενός μαθήματος, εργαστηρίου, φροντιστηρίου, πρακτικής άσκησης κλπ.
Τα μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών, μαζί με τις μονάδες ECTS (Ευρωπαϊκό Σύστημα Μονάδων Κατοχύρωσης Μαθημάτων) που αντιστοιχούν στο καθένα από αυτά, παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:
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2.1. Α΄ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ECTS

Πληροφορική Ι

6

Μικροοικονομική Ι

6

Στατιστική Ι

6

Μαθηματικά Ι

6

Διοίκηση Επιχειρήσεων

6
Σύ ν ολ ο E C T S A’ εξ α μ ήν ο υ

30

ECTS

Μακροοικονομική Ι

6

Πληροφορική ΙΙ

6

Στατιστική ΙΙ

6

Μαθηματικά ΙΙ

6

Χρηματοοικονομική Λογιστική Ι

6

Σύ ν ολ ο E C TS B ’ εξ α μή ν ου

30

ECTS

Μικροοικονομική ΙΙ

5

Οικονομική Ιστορία

5

Οικονομική Ανάπτυξη

5

Διεθνής Οικονομική Ι

5

Οικονομική Επιχειρήσεων

5

Χρηματοοικονομική Λογιστική ΙΙ

5

Σύ ν ολ ο E C T S Γ ’ ε ξ α μή ν ου
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ECTS

Οικονομετρία

5,5

Μακροοικονομική ΙΙ

5,5

Πολιτική Οικονομία

5,5

Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ

5,5

Διοίκηση Επιχειρησιακών Λειτουργιών

5,5

Ξένη Γλώσσα

2,5
Σύ ν ολ ο E C TS Δ ’ εξ α μ ήν ο υ

30

2.2. B΄ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ (2 Κατευθύνσεις)
2.2.1 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Υποχρεωτικά

ECTS

Ανάλυση Χρονοσειρών

6

Δημόσια Οικονομική Ι

6

Τραπεζική Οικονομική

6

Ειδικά Θέματα Μακροοικονομίας

6

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

3

Μαθηματική Οικονομική

3

Οικονομία της Υγείας

3

Οικονομική των Διακρίσεων

3

Σύ ν ολ ο E C T S Ε’ ε ξ α μή νο υ
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Υποχρεωτικά

ECTS

Θεωρίες Οικονομικής Μεγέθυνσης

6

Νομισματική Οικονομική

6

Οικονομική του Χώρου

6

Ειδικά Θέματα Μικροοικονομίας

6

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

3

Οικονομικά των Προμηθειών του Δημοσίου

3

Θεωρία Παιγνίων

3

Οικονομικά των Τροφίμων

3

Σύ ν ολ ο E C T S Σ Τ ’ ε ξ α μή ν ου

Υποχρεωτικά

30

ECTS

Διεθνής Μακροοικονομική

6

Ιστορία Οικονομικών Θεωριών

6

Περιφερειακή Οικονομική Ανάπτυξη Ι

6

Βιομηχανική Οργάνωση και Πολιτική

6

Ε π ι λ ο γ ή ς (οι φοιτητές επιλέγουν 2 από τα παρακάτω μαθήματα ) ECTS
Εξόρυξη Πληροφορίας και Αναλυτική Οικονομικών Δεδομένων

3

Τουριστική Ανάπτυξη

3

Προγραμματισμός και Σχεδιασμός Οικονομικής Ανάπτυξης

3

Οικονομική του Περιβάλλοντος

3

Βιομηχανική Ανάπτυξη

3

Πρακτική Άσκηση

3
Σύ ν ολ ο E C TS Ζ ’ εξ α μή ν ου
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Υποχρεωτικά

ECTS

Χρηματοοικονομική Οικονομετρία

6

Οικονομικά της Εργασίας

6

Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου

6

Πολιτικές Οικονομικής Ανάπτυξης

6

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

3

Ελληνική Κεφαλαιαγορά

3

Οικονομική Πολιτική

3

Περιφερειακή Οικονομική Ανάπτυξη ΙΙ

3

Εφαρμοσμένη Στατιστική Έρευνα

3

Σεμινάριο Οικονομικής Έρευνας

3

Ειδικά Θέματα Πολιτικής Οικονομίας

3

Ελληνική Οικονομική Ιστορία

3

Οικονομικά της Φτώχειας

3

Πρακτική Άσκηση

3
Σύ ν ολ ο E C TS Η ’ εξ α μ ήν ο υ

2.2.2 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΤΩΝ

30

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Υποχρεωτικά

ECTS

Ανάλυση Χρονοσειρών

6

Χρηματοοικονομική Ανάλυση Ι

6

Διοίκηση Υπηρεσιών

6

Οργανωτική Θεωρία και Οργανωσιακή Συμπεριφορά

6

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

3

Τεχνικές Προσομοίωσης στη Διοίκηση Επιχειρήσεων

3

Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα

3
18
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Υποδείγματα Αποθεμάτων και Προβλέψεων

3

Έρευνα Μάρκετινγκ

3
Σύ ν ολ ο E C T S Ε’ ε ξ α μή νο υ

Υποχρεωτικά

30

ECTS

Επιχειρησιακή Έρευνα

6

Χρηματοοικονομική Ανάλυση ΙΙ

6

Εισαγωγή στην Εφοδιαστική και τη
Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας

6

Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων

6

Ε π ι λ ο γ ή ς (οι φοιτητές επιλέγουν 2 από τα παρακάτω μαθήματα ) ECTS
Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης – Ηλεκτρονικό Εμπόριο

3

Διοικητική Λογιστική

3

Διοίκηση Λιανικού Εμπορίου και Δικτύου Διανομής

3

Διοίκηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων – Επιχειρηματικότητα

3

Σύ ν ολ ο E C T S Σ Τ ’ ε ξ α μή ν ου

Υποχρεωτικά

30

ECTS

Διαφήμιση

6

Στρατηγικό Μάνατζμεντ

6

Θεωρίας Λήψης Αποφάσεων

6

Ειδική Λογιστική

6

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

3

Διεθνές Μάρκετινγκ

3

Τραπεζική Χρηματοοικονομική

3

Διοίκηση Ποιότητας και Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας

3

19
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Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα

3

Πρακτική Άσκηση

3
Σύ ν ολ ο E C TS Ζ ’ εξ α μή ν ου

Υποχρεωτικά

30

ECTS

Ελεγκτική

6

Στρατηγικό Μάρκετινγκ

6

Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων

6

Διοικητική Λογιστική-Λογιστική Κόστους

6

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

3

Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα

3

Ειδικά Θέματα Χρηματοδότησης

3

Εφαρμογές Χρηματοοικονομικής Οικονομετρίας

3

Πρακτική Άσκηση

3
Σύ ν ολ ο E C TS Η ’ εξ α μ ήν ο υ

30

Συμπερασματικά ο φοιτητής /τρια, για να καταστεί πτυχιούχος πρέπει να εξεταστεί με επιτυχία συνολικά
σε σαράντα έξι (46) μαθήματα, εκ των οποίων είκοσι δύο (22) υποχρεωτικά του Α΄ Κύκλου Σπουδών, δεκαέξι
(16) υποχρεωτικά και οκτώ (8) επιλογής του Β΄ Κύκλου Σπουδών.
Ο βαθμός του πτυχίου προκύπτει ως ο σταθμισμένος μέσος όρος βαθμολογίας όλων των υποχρεωτικών
και επιλεγέντων μαθημάτων, δηλαδή κάθε μάθημα έχει συντελεστή βαρύτητας ίσο με τον αριθμό των ECTS.
Κάθε εξάμηνο, πριν από την έναρξη της εξεταστικής περιόδου, οι φοιτητές έχουν το δικαίωμα και την υποχρέωση να αξιολογούν τα μαθήματα και τους διδάσκοντες, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας των σπουδών τους. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ-ΑΠΘ http://qa.auth.gr) και στην ιστοσελίδα του Τμήματός σας.
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2.3 ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών στο προπτυχιακό πρόγραμμα του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
η/ο απόφοιτη/ος:
• Θα γνωρίζει το αντικείμενο της οικονομικής επιστήμης και της διοίκησης επιχειρήσεων.
• Θα εφαρμόζει τους κανόνες σε βασικά γνωστικά πεδία της οικονομικής επιστήμης όπως μακροοικονομική,
μικροοικονομική, οικονομετρία, δημόσια οικονομική, οικονομικά της ανάπτυξης, βιομηχανική οργάνωση, οικονομική πολιτική
• Θα εφαρμόζει τους κανόνες σε βασικά γνωστικά πεδία της διοίκησης επιχειρήσεων, όπως χρηματοοικονομική, λογιστική, μάνατζμεντ, μάρκετινγκ, επιχειρησιακή έρευνα.
• Θα έχει αναπτύξει μαθηματικές και στατιστικές ικανότητες, τις οποίες θα εφαρμόζει στην ανάλυση, μοντελοποίηση και εμπειρική μελέτη οικονομικών φαινομένων.
• Θα μπορεί να κατανοήσει τη σημασία της ορθολογικής διαχείρισης των οικονομικών πόρων σ’ έναν οργανισμό ή σε μία οικονομία.
• Θα έχει την ικανότητα να αξιολογεί τις θεωρητικές και πρακτικές πτυχές των οικονομικών προβλημάτων
που σχετίζονται με την οικονομική δραστηριότητα στο διεθνές περιβάλλον.
• Θα έχει αναπτύξει βαθύτερη κριτική σκέψη για ζητήματα εταιρικής διακυβέρνησης και κοινωνικής υπευθυνότητας των επιχειρήσεων.
• Θα μπορεί να εκτιμήσει τη σημασία των οικονομικών αποφάσεων και τις επιδράσεις που αυτές έχουν στα
άτομα και στο κοινωνικό σύνολο.
• Θα έχει αναπτύξει κριτική σκέψη κατά την ερμηνεία, αναπαραγωγή και σύνθεση διαφορετικών απόψεων
κατά την εκπόνηση επιστημονικών εργασιών.
• Θα έχει αναπτύξει πνεύμα συνεργασίας και άμιλλας μέσα από την διαχείριση ομαδικών εργασιών.
• Θα μπορεί να αναλάβει πρωτοβουλίες και συντονιστικό ρόλο στο πλαίσιο της εκπόνησης ατομικών εργασιών.
• Θα μπορεί να διαχειριστεί αποτελεσματικά το χρόνο (time management) στο πλαίσιο της επιτυχούς ολοκλήρωσης πολλαπλών εργασιών.
• Θα έχει αναπτύξει δεξιότητες αποτελεσματικής παρουσίασης επιχειρηματικών αναφορών και εργασιών
με χρήση εργαλείων σύγχρονης τεχνολογίας.
• Θα έχει αποκτήσει γνώσεις και δεξιότητες για να προχωρήσει σε μεταπτυχιακές σπουδές στον τομέα των
οικονομικών και της διοίκησης επιχειρήσεων.
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3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
3.1. ΠΡΩΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ (Α΄-Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΑ)
Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Κωδικός μαθήματος: 12YA05
Τίτλος μαθήματος: Πληροφορική Ι
Διδακτικές μονάδες ECTS: 6
Κατηγορία μαθήματος: Υποχρεωτικό
Ώρες διδασκαλίας /εβδομάδα: Θεωρία : 2, Εργαστήρια: 2
Διδάσκων/ουσα: Α. Τσαδήρας, Α. Παπαπολυχρονιάδου , Κ. Τσίτα
Ιστοσελίδα μαθήματος: https://qa.auth.gr/el/class/1/600190725
https://elearning.auth.gr/course/view.php?id=2128
Στόχος μαθήματος: Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών/τριών α) με τις βασικές έννοιες και όρους
της Πληροφορικής καθώς και β) με την χρήση χρήσιμου γι αυτούς λογισμικού ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν
στις ανάγκες χρήσης των υπολογιστών τόσο κατά τη φοίτησής τους όσο και της μετέπειτα καριέρα τους.
Περιεχόμενο μαθήματος: Οι φοιτητές/τριές θα εξοικειωθούν και θα μελετήσουν τα παρακάτω θέματα: Το Υλικό των
Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, το Λογισμικό και τα είδη Λογισμικού των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Ειδικό Λογισμικό
Οργανισμών & Επιχειρήσεων, τα Γραφικά και τα Πολυμέσα, τα Δίκτυα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, το Διαδίκτυο
(Internet), τους Αλγόριθμους και την Αλγοριθμική Σκέψη, τα Σύγχρονα Πληροφοριακά Συστήματα (η δομή τους, η χρήση
τους, η λειτουργία τους, η κατηγοριοποίησή τους) καθώς και το ρόλο τους - ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που προσφέρουν. Στο Φροντιστηριακό/Εργαστηριακό Τμήμα του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα μελετήσουν και θα αποκτήσουν
πρακτική εμπειρία χρήσης στα παρακάτω: Λειτουργικό Σύστημα Windows, Επεξεργαστή κειμένου Word, Λογισμικό Παρουσιάσεων Powerpoint, Λογισμικό Υπολογιστικών Φύλλων Excel.
Τρόπος διδασκαλίας: Διαλέξεις, Εργαστήρια, Φροντιστήρια.
Τρόποι αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών: Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου, εργαστήριο ή πρακτικές
ασκήσεις.
Βιβλιογραφία:
1. Α. Τσαδήρας, Πληροφορική για την Οικονομία και τη Διοίκηση, εκδ. Μάρκου Ι. Γ. & Σια, Θεσσαλονίκη 2018. Κωδικός
Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 77113782.
2. 3. Β. Beekman, G. Beekman, Εισαγωγή στη Πληροφορική, εκδ. X. Γκιούρδας & ΣΙΑ, Αθήνα 2015. Κωδικός Βιβλίου στον
ΕΥΔΟΞΟ: 50658777.
3. 2. K.C. Laudon, J.P. Laudon, Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης έκδοση 14, εκδ. Κλειδάριθμος, Αθήνα 2021. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 102070464.
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Κωδικός μαθήματος: 12YΑ01
Τίτλος μαθήματος: Μικροικονομική Ι
Διδακτικές μονάδες ECTS: 6
Κατηγορία μαθήματος: Υποχρεωτικό
Ώρες διδασκαλίας /εβδομάδα: Θεωρία : 4 , Εργαστήρια : 3
Διδάσκων/ουσα: Ν. Βαρσακέλης, Κ. Μουζά
Ιστοσελίδα μαθήματος: https://qa.auth.gr/el/class/1/600190721
https://elearning.auth.gr/enrol/index.php?id=5337
Στόχος μαθήματος : Στόχος του μαθήματος είναι η προσφορά, προς τους φοιτητές του τμήματος, των θεμελιωδών γνώσεων και εννοιών στην ενότητα των οικονομικών που ασχολείται με την συμπεριφορά της μικροοικονομίας. Κατ’ αυτόν
τον τρόπο θα αποκτήσουν τα θεμέλια, αφενός μεν για να κτίσουν τα υπόλοιπα μαθήματα του προγράμματος σπουδών,
αφετέρου θα είναι σε θέση να αντιλαμβάνονται καλύτερα τις οικονομικές εξελίξεις, τόσο στην χώρα, όσο και διεθνώς.
Περιεχόμενο μαθήματος: Το μάθημα καλύπτει το μέρος της Μικροοικονομικής που ασχολείται με την συμπεριφορά
του καταναλωτή. Ειδικότερα αναλύεται η συμπεριφορά του καταναλωτή με την θεωρία της ορθολογικής επιλογής: το
σύστημα των προτιμήσεων, η ισορροπία του καταναλωτή, οι επιπτώσεις της μεταβολής του εισοδήματος και των τιμών
στη ζήτηση και η ελαστικότητα.
Τρόπος διδασκαλίας: Διαλέξεις
Τρόποι αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών: Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου. Παράλληλα κατά τη διάρκεια του εξαμήνου δίνονται δύο πρόοδοι.
Βιβλιογραφία:
1. Ν. Βαρσακέλης, Π. Φουσέκης, Σύγχρονη Μικροοικονομική με Εφαρμογές και Ασκήσεις, εκδ. Μάρκου Ι.Γ. & ΣΙΑ, Θεσσαλονίκη 2019. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 86198309.
2. Γ. Παλαιολόγος., Μ. Πολέμης, Μικροοικονομική Θεωρία (Τόμος Α΄), εκδ. Ε. Μπένου, Αθήνα 2018. Κωδικός Βιβλίου
στον ΕΥΔΟΞΟ: 77121160.

Κωδικός μαθήματος: 12YA03
Τίτλος μαθήματος: Στατιστική Ι
Διδακτικές μονάδες ECTS: 6
Κατηγορία μαθήματος: Υποχρεωτικό
Ώρες διδασκαλίας /εβδομάδα: Θεωρία : 4, Εργαστήρια: 2
Διδάσκων/ουσα: Α. Μάττας
Ιστοσελίδα μαθήματος: https://qa.auth.gr/el/class/1/600190723
https://elearning.auth.gr/course/view.php?id=7788
Στόχος μαθήματος: Η κατανόηση βασικών στατιστικών εννοιών και μεθόδων της περιγραφικής στατιστικής, της θεωρίας
πιθανοτήτων, των μονοδιάστατων κατανομών πιθανότητας, της δειγματοληψίας και των δειγματοληπτικών κατανομών.
Έμφαση δίνεται στην ανάπτυξη στατιστικού τρόπου σκέψης και ικανοτήτων ανάλυσης ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων με τη χρήση σχετικού λογισμικού.
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Περιεχόμενο μαθήματος: Παρουσίαση και συνοπτική περιγραφή δεδομένων, περιγραφικά μέτρα θέσης και διασποράς,
διερευνητική ανάλυση δεδομένων. Εισαγωγικές έννοιες της θεωρίας πιθανοτήτων, δεσμευμένη πιθανότητα, στοχαστική ανεξαρτησία. Τυχαίες μεταβλητές και κατανομές πιθανότητας. Μονοδιάστατες διακριτές κατανομές (Δυωνυμική,
Poisson, Oμοιόμορφη). Μονοδιάστατες συνεχείς κατανομές (Ομοιόμορφη συνεχής, Εκθετική, Κανονική, χ2, t-student).
Κεντρικό οριακό θεώρημα, προσέγγιση διακριτών κατανομών με την κανονική κατανομή. Δειγματοληψία και κατανομές
δειγματοληψίας της μέσης τιμής, της διακύμανσης και της αναλογίας. Εισαγωγή στη στατιστική ανάλυση δύο μεταβλητών.
Τρόπος διδασκαλίας: Διαλέξεις, φροντιστήρια, e-learning.
Τρόποι αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών: Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου.
Βιβλιογραφία:
1. Ν. Ταμπάκης, Ξ. Χάψα, Εφαρμοσμένη Στατιστική - Ανάλυση Δεδομένων με Excel Ι και SPSS, εκδ. Μάρκου Ι. Γ. & Σία,
Θεσσαλονίκη 2013. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 102123755.
2. Ν. Σαρηγιαννίδης, Γ. Κοντέος, Εισαγωγή στη Στατιστική, εκδ. Αλέξανδρος, Θεσσαλονίκη 2016. Κωδικός Βιβλίου στον
ΕΥΔΟΞΟ: 59381285.
3. Χ. Ζαχαροπούλου, Στατιστική-Μέθοδοι και Εφαρμογές, τ. Α΄, εκδ. Σοφία, Θεσσαλονίκη 2018. Κωδικός Βιβλίου στον
ΕΥΔΟΞΟ: 77120360.

Κωδικός μαθήματος: 12ΥΑ04
Τίτλος μαθήματος: Μαθηματικά Ι
Διδακτικές μονάδες ECTS: 6
Κατηγορία μαθήματος: Υποχρεωτικό
Ώρες διδασκαλίας /εβδομάδα: Θεωρία : 4, Εργαστήρια: 2
Διδάσκων/ουσα: Νέος επιστήμονας (Πρ. Ακαδ. Διδ. Εμπειρίας)
Ιστοσελίδα μαθήματος: https://qa.auth.gr/el/class/1/600190724

https://elearning.auth.gr/course/view.php?id=2133
Στόχος μαθήματος: Η δυνατότητα χρησιμοποίησης μαθηματικών μεθόδων στην αντιμετώπιση οικονομικών προβλημάτων
Περιεχόμενο μαθήματος :
Ι. ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΟΝΟΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ
Παράγωγος συνάρτησης (επισκόπηση)
Διαφορικά (πρώτης / δεύτερης τάξης)
Βελτιστοποίηση μονομεταβλητών συναρτήσεων.
Το κριτήριο 2ης και ανώτερης παραγώγου.
Εκθετικές & Λογαριθμικές Συναρτήσεις. Συναρτήσεις Cobb-Douglas.
Παράγωγος Λογαριθμικής. Ποσοστιαίος ρυθμός μεταβολής. Οικονομική ερμηνεία του e. Νεκρά σημεία.
Οικονομικές εφαρμογές διαφορικού λογισμού:
Ολικά, μέσα, οριακά μεγέθη. Ελαστικότητες.
Γραμμική προσέγγιση συνάρτησης.
Ανάπτυγμα Taylor.
ΙΙ. ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ

Μήτρες. Ορίζουσες
Επίλυση γραμμικών συστημάτων (μέθοδος Cramer)
ΙΙΙ. ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΛΥΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ
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Συναρτήσεις πολλών μεταβλητών.
Παράσταση συναρτήσεων.
Μερική παράγωγος. Διάνυσμα κλίσης.
Μερικές παράγωγοι ανώτερης τάξης.
Μερικές παράγωγοι διανυσματικής συνάρτησης.
Αλυσωτή παραγώγιση.
Μερικές παράγωγοι πλεγμένων συναρτήσεων.
Μήτρα Hessian. Ολικό διαφορικό πρώτης και ανώτερης τάξης
Εφαρμογές ολικού διαφορικού.
Οικονομική σημασία μερικών παραγώγων.
Μερικές ελαστικότητες.
Τετραγωνικές μορφές. Τετραγωνικές μορφές με περιορισμό.
Το διαφορικό δεύτερης τάξης ως τετραγωνική μορφή.
Οριστικότητα τετραγωνικών μορφών (έλεγχος με ελάσσονες μήτρες).
Βελτιστοποίηση χωρίς συνθήκη
Βελτιστοποίηση με συνθήκη και με περισσότερες συνθήκες
Οικονομικές εφαρμογές βελτιστοποίησης
Συστήματα πλεγμένων συναρτήσεων. Συγκριτική στατική ανάλυση.
Τρόπος διδασκαλίας: Διαλέξεις, φροντιστήρια.
Τρόποι αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών: Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου.
Βιβλιογραφία:
1. Λ. Τσουλφίδης, Μαθηματικά Οικονομικής Ανάλυσης, εκδ. Gutenberg, Αθήνα 1999. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ:
31750.
2. Μ. Λουκάκης, Πρόσκληση στα Μαθηματικά Οικονομικών & Διοικητικών Επιστημών, τ. Α', εκδ. Σοφία, Θεσσαλονίκη
2019. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 86200295.
3. J. Bergin, Μαθηματικά για Οικονομολόγους με Εφαρμογές, εκδ. Γ. Δαρδανός, Κ. Δαρδανός, Αθήνα 2020. Κωδικός
Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 94644205.

Κωδικός μαθήματος: 12ΥΑ02
Τίτλος μαθήματος: Διοίκηση Επιχειρήσεων
Διδακτικές μονάδες ECTS: 6
Κατηγορία μαθήματος: Yποχρεωτικό
Ώρες διδασκαλίας /εβδομάδα: Θεωρία : 4 , : 2
Διδάσκων/ουσα: Π. Γκορέζης
Ιστοσελίδα μαθήματος : https://qa.auth.gr/el/class/1/600190722
https://elearning.auth.gr/course/view.php?id=3311
Στόχος μαθήματος: Να δώσει την ευκαιρία στους φοιτητές/τριες να προσεγγίσουν εισαγωγικά τις βασικές έννοιες και
λειτουργίες του Μανατζμεντ, να περιγράψει το εννοιολογικό και θεωρητικό υπόβαθρο της επιστήμης της Διοίκησης και
να προσδιορίσει το έργο και τους ρόλους των διοικητικών στελεχών στο δυναμικά εξελισσόμενο περιβάλλον των επιχειρήσεων και οργανισμών.
Περιεχόμενο μαθήματος: Η σημασία και ο ρόλος του Μάνατζμεντ. Η επιχείρηση ως σύστημα. Η δυναμική του περιβάλλοντος των οικονομικών οργανισμών, το εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον τους. Ιστορική εξέλιξη της επιστήμης της
Διοίκησης. Οι λειτουργίες του Μάνατζμεντ: Προγραμματισμός (Διαδικασία, Διοίκηση με στόχους) , Οργάνωση (Αρχές
οργάνωσης, Σχεδίαση οργανωτικής δομής, Οργανογράμματα, Περιγραφές Εργασίας), Διεύθυνση (Υποκίνηση, Ηγεσία,
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Επικοινωνίες, Δυναμική ομάδων), Έλεγχος (Διαδικασία, Τύποι ελέγχου), Λήψη αποφάσεων (Διαδικασία, Τεχνικές). Τα
Διοικητικά στελέχη (το έργο τους, οι δεξιότητές τους). Ανάλυση πραγματικών περιπτώσεων.
Τρόπος διδασκαλίας: Διαλέξεις, Φροντιστήρια.
Τρόποι αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών: Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου, κατ’ οίκον εργασία, προφορική παρουσίαση εργασίας, χαρτοφυλάκιο/portfolio (συλλογή εργασιών ομαδικών και ατομικών μέσω blackboard).
Βιβλιογραφία:
1. Ε. Πετρίδου, Διοίκηση-Μάνατζμεντ: Μία εισαγωγική προσέγγιση, εκδ. Σοφία, Θεσσαλονίκη 2020. Κωδικός Βιβλίου
στον ΕΥΔΟΞΟ: 94689547.
2. Λ. Χυτήρης, Διοίκηση Επιχειρήσεων (Μάνατζμεντ), εκδ. Μπένου, Αθήνα 2021. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ:
102070034.
2. J. Schermerhorn, Εισαγωγή στο Μάνατζμεντ, εκδ. Broken Hill Publishers, Αθήνα 2018. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ:
77107313.

B΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Κωδικός μαθήματος: 12ΥΒ01
Τίτλος μαθήματος: Μακροοικονομική Ι
Διδακτικές μονάδες ECTS: 6
Κατηγορία μαθήματος: Υποχρεωτικό
Ώρες διδασκαλίας /εβδομάδα: Θεωρία : 4
Διδάσκων/ουσα: Δ. Ψαλτόπουλος, Στ. Ρουπακιάς, Αικ. Μουζά
Ιστοσελίδα μαθήματος : https://qa.auth.gr/el/class/1/600190936
https://elearning.auth.gr/course/view.php?id=14277
Στόχος μαθήματος: Το μάθημα παρέχει στους φοιτητές τις βασικές έννοιες και θεωρίες για να κατανοήσουν πώς λειτουργεί μια οικονομία ως ένα συντονισμένο σύνολο. Στοχεύει να παρέχει ένα απλό αλλά αυστηρό πλαίσιο για την κατανόηση των πραγματικών μακροοικονομικών γεγονότων. Οι φοιτητές αναμένεται να μπορούν να εφαρμόσουν τα εργαλεία που αναφέρονται στο μάθημα για να αναλύσουν βασικά μακροοικονομικά ζητήματα. Μετά την ολοκλήρωση
αυτού του μαθήματος, οι φοιτητές θα μπορούν να:
 Απεικονίζουν τις βασικές έννοιες και αρχές της μακροοικονομικής.
 Χρησιμοποιούν διαφορετικούς οικονομικούς δείκτες και υποδείγματα για να εξηγήσουν τα οικονομικά
φαινόμενα.
 Εκτιμήσουν ζητήματα που αφορούν την εθνική οικονομία και να προσεγγίσουν την ανάλυση της αποτελεσματικότητας της κυβερνητικής οικονομικής πολιτικής.
 Αποφεύγουν τις πλάνες και τα λάθη που γίνονται συχνά στον λαϊκό τύπο σχετικά με τις αιτίες και τις
συνέπειες της μακροχρόνιας ανάπτυξης και των οικονομικών διακυμάνσεων.
 Είναι έτοιμοι για προχωρημένα μαθήματα μακροοικονομικής ανάλυσης.
Περιεχόμενο μαθήματος:
Ενότητα 1: Η Επιστήμη της Μακροοικονομικής: Ποιο είναι το αντικείμενο της Μακροοικονομικής. Με τι ασχολούνται
οι Μακροοικονομολόγοι. Γιατί διαφωνούν οι Μακροοικονομολόγοι.
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Ενότητα 2: Στατιστικά Δεδομένα της Μακροοικονομικής: Ποσοτικές Μετρήσεις και Διάρθρωση της Εθνικής Οικονομίας: Εθνικοί λογαριασμοί: Η μέτρηση του προϊόντος, του εισοδήματος και της δαπάνης. Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν.
Αποταμίευση και πλούτος. Πραγματικό ΑΕΠ, δείκτες τιμών και πληθωρισμός. Επιτόκια.
Ενότητα 3: Εθνικό Εισόδημα: Από που Προέρχεται και που Πηγαίνει: Τι καθορίζει τη συνολική παραγωγή αγαθών και
υπηρεσιών. Πως κατανέμεται το εθνικό εισόδημα στους παραγωγικούς συντελεστές. Τι καθορίζει τη ζήτηση για αγαθά
και υπηρεσίες. Τι καθορίζει την ισορροπία προσφοράς και ζήτησης για αγαθά και υπηρεσίες.
Ενότητα 4: Το Νομισματικό Σύστημα: Τι είναι και πως Λειτουργεί: Τι είναι χρήμα. Ο Ρόλος των τραπεζών στο νομισματικό σύστημα. Πως οι Κεντρικές Τράπεζες επηρεάζουν τη προσφορά χρήματος.
Ενότητα 5: Πληθωρισμός: Αιτίες, Επιπτώσεις και Κοινωνικό Κόστος: Η Ποσοτική θεωρία του χρήματος. Η πρόσοδος
από την έκδοση χρήματος. Πληθωρισμός και επιτόκια. Το ονομαστικό επιτόκιο και η ζήτηση χρήματος. Το κοινωνικό
κόστος του πληθωρισμού. Ο υπερπληθωρισμός. Η Κλασσική Διχοτόμηση.
Ενότητα 6: Η Ανοικτή Οικονομία: Οι διεθνείς ροές κεφαλαίου και αγαθών. Αποταμίευση και επένδυση σε μια μικρή
ανοικτή οικονομία. Συναλλαγματικές ισοτιμίες.
Ενότητα 7: Οικονομική Μεγέθυνση - Συσσώρευση Κεφαλαίου και Αύξηση Πληθυσμού: Η συσσώρευση Κεφαλαίου. Το
επίπεδο Κεφαλαίου του Χρυσού Κανόνα. Η αύξηση του πληθυσμού.
Ενότητα 8: Οικονομική Μεγέθυνση - Τεχνολογία, Εμπειρική Ανάλυση, Σχεδιασμός Πολιτικής: Η τεχνολογική πρόοδος
στο Υπόδειγμα Solow. Από τη θεωρία στην εμπειρική ανάλυση. Πολιτικές για τη προώθηση της οικονομικής μεγέθυνσης.
Η θεωρία της ενδογενούς μεγέθυνσης.
Ενότητα 9: Το Δημόσιο Χρέος και τα Δημοσιονομικά Ελλείματα: Το μέγεθος του δημοσίου χρέους. Προβλήματα μέτρησης. Οι παραδοσιακές απόψεις για το δημόσιο χρέος. Η Ρικαρδιανή άποψη για το δημόσιο χρέος. Άλλα ζητήματα σχετικά με το δημόσιο χρέος.
Ενότητα 10: Το Χρηματοπιστωτικό Σύστημα: Ευκαιρίες και Κίνδυνοι: Η λειτουργία του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Οι χρηματοπιστωτικές κρίσεις και οι πολιτικές για την αντιμετώπισή τους.
Τρόπος διδασκαλίας: Διαλέξεις, Συζητήσεις, Παρουσιάσεις PowerPoint.
Τρόποι αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών: Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου. Κατά τη διάρκεια του εξαμήνου θα δοθεί μία πρόοδος.
Βιβλιογραφία:
1. Μ. Σιδηρόπουλος, Εισαγωγή στη Μακροοικονομική Ανάλυση, εκδ. Μάρκου Ι. Γ. & ΣΙΑ, Θεσσαλονίκη 2018. Κωδικός
Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 77115458.
2. G. Mankiw, Μακροοικονομική, εκδ. Γ. & Κ. Δαρδανός, Αθήνα 2019. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 86057376.
Συναφή Επιστημονικά Περιοδικά
 Journal of Political Economy
 American Economic Review
Συναφείς Ιστοσελίδες:
 Τράπεζα της Ελλάδος: http://www.bankofgreece.gr
 Ελληνική Δημοκρατία, Υπουργείο Οικονομικών: http://www.minfin.gr
 International Monetary Fund: http://www.imf.org
 European Central Bank: https://www.ecb.europa.eu
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Financial Times: https://www.ft.com
The Economist: https://www.economist.com

Κωδικός μαθήματος: 12YB05
Τίτλος μαθήματος: Πληροφορική ΙΙ
Διδακτικές μονάδες ECTS: 6
Κατηγορία μαθήματος: Υποχρεωτικό
Ώρες διδασκαλίας /εβδομάδα: Θεωρία : 2, Εργαστήρια: 2
Διδάσκων/ουσα: Α. Τσαδήρας, Α. Παπαπολυχρονιάδου, Κ. Τσίτα
Ιστοσελίδα μαθήματος : https://qa.auth.gr/el/class/1/600190940
https://elearning.auth.gr/course/view.php?id=3313
Στόχος μαθήματος: Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών/τριών με τα ειδικά Σύγχρονα Πληροφοριακά Συστήματα Οργανισμών και Επιχειρήσεων που υποστηρίζουν τη Λήψη Οικονομικών Αποφάσεων. Επίσης η απόκτηση εμπειρίας σε Εφαρμογές της Πληροφορικής που έχουν σαφείς οικονομικές διαστάσεις και συχνή χρήση από Οικονομολόγους.
Περιεχόμενο μαθήματος: Οι φοιτητές/τριές θα εξοικειωθούν και θα μελετήσουν τα παρακάτω θέματα: Τα Ειδικά Πληροφοριακά Συστήματα Οργανισμών και Επιχειρήσεων και δυνατότητες υποστήριξης λήψης οικονομικών αποφάσεων
και διαχείρισης γνώσης που προσφέρουν, το Ηλεκτρονικό Εμπόριο, η συμβολή της Τεχνητής Νοημοσύνης. Επίσης θα
γίνει μια εισαγωγή στο προγραμματισμό Η/Υ με τη γλώσσα Python. Στο Φροντιστηριακό/Εργαστηριακό Τμήμα του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες θα μελετήσουν και θα αποκτήσουν πρακτική εμπειρία χρήσης στα παρακάτω: Τα Υπολογιστικά Φύλλα του Excel, το περιβάλλον Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων της Access, προγραμματισμό στη γλώσσα Python.
Τρόπος διδασκαλίας: Διαλέξεις, Εργαστήρια, Φροντιστήρια.
Τρόποι αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών: Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου, εργαστήριο ή πρακτικές
ασκήσεις.
Βιβλιογραφία:
1. Α. Τσαδήρας, Πληροφορική για την Οικονομία και Διοίκηση, εκδ. Μάρκου Ι.Γ. & Σια, Θεσσαλονίκη 2018. Κωδικός
Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 77113782.
2. K.C. Laudon, J.P. Laudon, Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης έκδοση 14, εκδ. Κλειδάριθμος, Αθήνα 2021. Κωδικός
Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 102070464.
3. Α. Οικονομίδης, Β. Καρατζόγλου, Θ. Χατζιδάκη, Χρήση και Εφαρμογές του Excell στην Οικονομία και τη Διοίκηση, εκδ.
Κλειδάριθμος, Αθήνα 2018. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 77108700.
4. A. Μπούρας, Γ.. Κάππος, Python 3: Αλγοριθμική Και Προγραμματισμός, εκδ. Κλειδάριθμος, Αθήνα 2020. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 94644734.

Κωδικός μαθήματος: 12YΒ03
Τίτλος μαθήματος: Στατιστική ΙΙ
Διδακτικές μονάδες ECTS: 6
Κατηγορία μαθήματος: Υποχρεωτικό
Ώρες διδασκαλίας /εβδομάδα: Θεωρία : 4, Εργαστήρια: 2
Διδάσκων/ουσα:: Α. Μάττας
Ιστοσελίδα μαθήματος: https://qa.auth.gr/el/class/1/600190938
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http://users.auth.gr/~cemman/teaching/Statistics II/default.html
Στόχος μαθήματος: Η κατανόηση βασικών εννοιών και μεθόδων της στατιστικής συμπερασματολογίας. ΄Εμφαση δίνεται
στην ανάπτυξη στατιστικού τρόπου σκέψης και ικανοτήτων ανάλυσης ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων.
Περιεχόμενο μαθήματος: Εκτίμηση σημείου και διαστήματα εμπιστοσύνης για τη μέση τιμή, την διακύμανση και την
αναλογία. Έλεγχος στατιστικών υποθέσεων για τη μέση τιμή, την αναλογία και τη διακύμανση. Έλεγχοι καλής προσαρμογής για μια μεταβλητή. Έλεγχοι συνάφειας με την κατανομή χ2, μέτρηση της σχέσης ανάμεσα σε ποιοτικές μεταβλητές. Συντελεστές συσχέτισης του Pearson και του Spearman, έλεγχοι υποθέσεων για τη συσχέτιση σε έναν στατιστικό
πληθυσμό. Απλή γραμμική παλινδρόμηση.
Τρόπος διδασκαλίας: Διαλέξεις, φροντιστήρια
Τρόποι αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών: Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου, κατ’ οίκον εργασία .
Βιβλιογραφία:
1. Ν. Σαριαννίδης, Γ. Κοντέος, Εισαγωγή στη Στατιστική, εκδ. Αλέξανδρος, Θεσσαλονίκη 2016. Κωδικός Βιβλίου στον
ΕΥΔΟΞΟ: 59381285.
2. Ν. Ταμπάκης, Ξ. Χάψα, Εφαρμοσμένη Στατιστική - Ανάλυση Δεδομένων με Excel Ι και SPSS, εκδ. Μάρκου Ι. Γ. & Σία,
Θεσσαλονίκη 2013. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 102123755.
3. Χ. Ζαχαροπούλου, Στατιστική-Μέθοδοι και Εφαρμογές, τ. Α΄, εκδ. Σοφία, Θεσσαλονίκη 2018. Κωδικός Βιβλίου στον
ΕΥΔΟΞΟ: 77120360.

Κωδικός μαθήματος: 12ΥΒ04
Τίτλος μαθήματος: Μαθηματικά ΙΙ
Διδακτικές μονάδες ECTS: 6
Κατηγορία μαθήματος: Υποχρεωτικό
Ώρες διδασκαλίας /εβδομάδα: Θεωρία : 4, Εργαστήρια: 2
Διδάσκων/ουσα: Νέος επιστήμονας (Πρ. Ακαδ. Διδ. Εμπειρίας)
Ιστοσελίδα μαθήματος: https://qa.auth.gr/el/class/1/600190939

https://elearning.auth.gr/course/view.php?id=5376
Στόχος μαθήματος: Η δυνατότητα χρησιμοποίησης μαθηματικών μεθόδων στην αντιμετώπιση οικονομικών προβλημάτων
Περιεχόμενο μαθήματος :
ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Eπίλυση συστημάτων Μέθοδος Gauss. Μέθοδος Gauss-Jordan. Ομογενή συστήματα. Μη τετραγωνικά συστήματα. Διερεύνηση γραμμικών συστημάτων.
ΜΗΤΡΕΣ Αντίστροφες Μήτρες Ορίζουσες . Αντίστροφη μήτρας .
Ο ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ Rn Γραμμική εξάρτηση – ανεξαρτησία. Βάση και διάσταση ενός διανυσματικού χώρου Ιδιοτιμές - Ιδιοδιανύσματα
ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ. Ολοκληρωτικός λογισμός. Γενικευμένα Ολοκληρώματα Η έννοια της εξίσωσης διαφορών
Γραμμικές εξισώσεις διαφορών πρώτης τάξης με σταθερούς συντελεστές Γραμμικές εξισώσεις διαφορών ανώτερης τάξης με σταθερούς συντελεστές τάξης Οικονομικά μοντέλα με εξισώσεις διαφορών Η έννοια της διαφορικής εξίσωσης.
Διαφoρικές εξισώσεις χωριζόμενων μεταβλητώνΓραμμικές διαφoρικές εξισώσεις πρώτης τάξης με σταθερούς συντελεστές Γραμμικές διαφoρικές εξισώσεις ανώτερης τάξης με σταθερούς συντελεστές Οικονομικά μοντέλα με διαφορικές
εξισώσεις
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Τρόπος διδασκαλίας: Διαλέξεις, Φροντιστήρια.
Τρόποι αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών: Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου
Βιβλιογραφία:
1. M. Hoy κ.α., Μαθηματικά Οικονομικών Επιστημών, εκδ. Γ. Δαρδανός & ΣΙΑ, Αθήνα 2012. Κωδικός Βιβλίου στον
ΕΥΔΟΞΟ: 22767283.
2. Μ. Λουκάκης, Πρόσκληση στα Μαθηματικά Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών, τ. Β', εκδ. Σοφία, Θεσσαλονίκη
2014. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 41962521.

Κωδικός μαθήματος: 12YB02
Τίτλος μαθήματος: Χρηματοοικονομική Λογιστική Ι
Διδακτικές μονάδες ECTS: 6
Κατηγορία μαθήματος: Υποχρεωτικό
Ώρες διδασκαλίας /εβδομάδα: Θεωρία : 4
Διδάσκων/ουσα: Χαρ. Σπαθής, Μ. Τσιπουρίδου, Χρ. Γαβριήλογλου
Ιστοσελίδα μαθήματος: https://qa.auth.gr/el/class/1/600190937
https://elearning.auth.gr/course/view.php?id=11537
Στόχος μαθήματος: Εισαγωγικό μάθημα στις βασικές αρχές και λειτουργίες της λογιστικής. Αναλύονται οι έννοιες των
βασικών χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Συγκεκριμένα εξετάζονται: Ο ισολογισμός, η γενική εκμετάλλευση, τα αποτελέσματα χρήσης, ο πίνακας διάθεσης κερδών και τέλος αναπτύσσεται η λογιστική παρακολούθηση των μεταβολών
της περιουσίας της επιχείρησης μέσα από τη λειτουργία των λογαριασμών.
Περιεχόμενο μαθήματος:
Εισαγωγή στην έννοια της επιχείρησης και της λογιστικής – Λογιστική θεωρία και γενικά παραδεκτές αρχές της λογιστικής. – Λογιστικά συστήματα. – Ο προσδιορισμός και η εμφάνιση της οικονομικής κατάστασης περιουσίας της επιχείρησης. – Οι μεταβολές των στοιχείων της οικονομικής κατάστασης της επιχείρησης και η παρακολούθησή της. – Λογιστικά
βιβλία και στοιχεία. – Έννοια και λειτουργικά των λογαριασμών του Ε.Γ.Λ.Σ. – Βασικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις:
Ισολογισμός, γενική εκμετάλλευση, αποτελέσματα χρήσης, πίνακας κερδών διάθεσης κερδών. – Ο ισολογισμός και οι
αρχές που διέπουν τη σύνταξη του ισολογισμού και των λοιπών βασικών χρηματοοικονομικών καταστάσεων. – Τίτλοι
λογαριασμών του ισολογισμού και των λογαριασμών εσόδων και εξόδων. – Λογιστική παρακολούθηση των μεταβολών
της περιουσίας της Επιχείρησης
Τρόπος διδασκαλίας: Διαλέξεις, φροντιστήρια
Τρόποι αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών: Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου.
Βιβλιογραφία:
1. Α. Τσακλάγκανος, Χ. Σπαθής, Χρηματοοικονομική Λογιστική σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, εκδ. Αφοί
Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 2015. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 50662535.
2. Β. Needles, P. Marian, Εισαγωγή στην Λογιστική, εκδ. Broken Hill, Αθήνα 2016. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ:
50662467.
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Κωδικός μαθήματος: 12ΥΓ01
Τίτλος μαθήματος: Οικονομική των Επιχειρήσεων
Διδακτικές μονάδες ECTS: 5
Κατηγορία μαθήματος: Υποχρεωτικό
Ώρες διδασκαλίας /εβδομάδα: Θεωρία : 4
Διδάσκων/ουσα: Β. Πολυμένης, Χρ. Γαβριήλογλου
Ιστοσελίδα μαθήματος : https://qa.auth.gr/el/class/1/600190731
https://elearning.auth.gr/enrol/index.php?id=9012
Στόχος μαθήματος: Η εισαγωγή στην οικονομική θεωρία και τα ποσοτικά εργαλεία που είναι απαραίτητα για κάθε στέλεχος σύγχρονης επιχείρησης. To μέρος Α έχει σκοπό να εισάγει τους φοιτητές στην λειτουργία της επιχείρησης και την
ανάλυση νεκρού σημείου. Το μέρος Β εισάγει στην χρηματοδότηση των επιχειρήσεων.
Περιεχόμενο μαθήματος: Μέρος Α: Έννοια της επιχείρησης, είδη και οργάνωση επιχειρήσεων, κέρδος (λογιστικό και
οικονομικό), Ισολογισμός, αριθμοδείκτες, αποδοτικότητα, ανάλυση νεκρού σημείου, σχέση όγκου-κόστους παραγωγής
και κέρδους, γραφική παράσταση νεκρού σημείου, περιθώριο συνεισφοράς, νεκρό σημείο λιανικής επιχείρησης, αριθμοδείκτες και χρηματοοικονομικές καταστάσεις, αριθμοδείκτες ρευστότητας, δραστηριότητας. Μέρος Β: Χρονική αξία
χρήματος. Χρηματοδότηση με δανεισμό. Χρηματοδότηση επιχείρησης με έκδοση ομολογιακού δανείου. Χρηματοδότηση με έκδοση μετοχών. Απόδοση ιδίων κεφαλαίων. Χρηματοοικονομική Μόχλευση. Επενδυτικός κίνδυνος. Κίνδυνος
επιτοκίου. Αντιστάθμιση κινδύνων.
Τρόπος διδασκαλίας: Διαλέξεις, Φροντιστήρια.
Τρόποι αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών: Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου.
Βιβλιογραφία:
1. Β. Πολυμένης, Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική Ανάλυση, εκδ. Ε. Παναγιωτίδης, Αθήνα 2019. Κωδικός Βιβλίου στον
ΕΥΔΟΞΟ: 86195760.
2. Α. Τσακλάγκανος, Εισαγωγή στην Οικονομική των Επιχειρήσεων, εκδ. Αφοί Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 2015. Κωδικός
Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 50662533.

Κωδικός μαθήματος: 12ΥΓ02
Τίτλος μαθήματος: Μικροικονομική ΙΙ
Διδακτικές μονάδες ECTS: 5
Κατηγορία μαθήματος: Υποχρεωτικό
Ώρες διδασκαλίας /εβδομάδα: Θεωρία : 4
Διδάσκων/ουσα: Π. Φουσέκης, Ε. Δεσλή
Ιστοσελίδα μαθήματος: https://qa.auth.gr/el/class/1/600190732
https://elearning.auth.gr/course/view.php?id=5856
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Στόχος μαθήματος: Η ανάλυση της λειτουργίας των αγορών των αγαθών και των παραγωγικών συντελεστών.
Περιεχόμενο μαθήματος: Θεωρία Καταναλωτή (Αποτελέσματα Υποκατάστασης και Εισοδήματος). Συναρτήσεις Παραγωγής. Η Επιχείρηση στον Τέλειο Ανταγωνισμό-Συναρτήσεις Προσφοράς- Συναρτήσεις Ζήτησης Παραγωγικών Συντελεστών-Βραχυχρόνια και Μακροχρόνια Ισορροπία Κλάδου. Μονοπώλιο(Διάκριση Τιμών 1ου, 2ου και 3ου Βαθμού). Μονοπωλιακός Ανταγωνισμός. Ολιγοπώλιο (Cournot, Bertrand, Stackelberg).
Τρόπος διδασκαλίας: Διαλέξεις
Τρόποι αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών: Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου .
Βιβλιογραφία:
1. J.M. Perloff (επιμ. Δ. Παναγιώτου, Π. Φουσέκης), Μικροοικονομική, εκδ. Broken Hill, Αθήνα 2016. Κωδικός Βιβλίου
στον ΕΥΔΟΞΟ: 59395315.
2. D. Besanko, R. Braeutiqam, Μικροοικονομική, εκδ. Gutenberg, Αθήνα, 2009. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 31792.

Κωδικός μαθήματος: 12ΥΓ03
Τίτλος μαθήματος: Διεθνής Οικονομική Ι
Διδακτικές μονάδες ECTS: 5
Κατηγορία μαθήματος: Υποχρεωτικό
Ώρες διδασκαλίας /εβδομάδα: Θεωρία : 4
Διδάσκων/ουσα: Δ. Μάρδας, Κ. Μουζά
Ιστοσελίδα μαθήματος : https://qa.auth.gr/el/class/1/600190733
https://elearning.auth.gr/course/view.php?id=8296
Στόχος μαθήματος: Επιδιώκεται η κατανόηση των υποδειγμάτων της Θεωρίας του Διεθνούς Εμπορίου. Οι φοιτητής
γνωρίζει τον τρόπο λειτουργίας της διεθνούς αγοράς της αγοράς της ΕΕ. Το μάθημα προσφέρει γνώσεις και πρακτικές
χρήσιμες στα άτομα που πρόκειται να απασχοληθούν σε εταιρίες με εξαγωγική ή εισαγωγική δραστηριότητα ή πρόκειται να ασχοληθούν τα ίδια με το εμπόριο. Είναι ως μάθημα επιλογής στους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ
Περιεχόμενο μαθήματος: Κλασσικοί οικονομολόγοι και Διεθνές εμπόριο – Βάσεις δεδομένων του Διεθνούς Εμπορίου.
Βάση δεδομένων Comtrade του ΟΗΕ - Απόλυτο και Συγκριτικό πλεονέκτημα κόστους – Πλήρης εξειδίκευση, Μερική
Εξειδίκευση στο διεθνές εμπόριο - Όροι εμπορίου - Το θεώρημα του Χέκσερ και Όλιν – Εξισωτικές επιδράσεις του εμπορίου στις τιμές και τις αμοιβές των συντελεστών της παραγωγής - Το παράδοξο του Λεόντιεφ – Εμπόριο και τεχνολογία
– Τεχνολογικό κενό του Πόσνερ – Ο κύκλος ζωής του προϊόντος του Βέρνον – Διεθνές εμπόριο και ζήτηση. Η άποψη του
Λίντερ - Νέες θεωρίες του Διεθνούς Εμπορίου. Ενδοκλαδικό Εμπόριο - GATT Δασμοί και προστασία - Επιδράσεις του
δασμού εισαγωγής και μέτρα μη δασμολογικής προστασίας – Ξένες Άμεσες Επενδύσεις – Πετρελαϊκές κρίσεις – Ασιατικές Τίγρεις.
Τρόπος διδασκαλίας: Διαλέξεις.
Τρόποι αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών: Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου, πρόοδος (ενδιάμεση εξέταση), κατ’ οίκον εργασία.
Βιβλιογραφία:
1. Δ. Μάρδας, Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις, εκδ. Μάρκου Ι. Γ. & ΣΙΑ, Θεσσαλονίκη 2006. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ:
1751.
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Κωδικός μαθήματος: 12ΥΓ04
Τίτλος μαθήματος: Χρηματοοικονομική Λογιστική ΙΙ
Διδακτικές μονάδες ECTS: 5
Κατηγορία μαθήματος: Υποχρεωτικό
Ώρες διδασκαλίας /εβδομάδα: Θεωρία : 4
Διδάσκων/ουσα: Χαρ. Σπαθής , Μ. Τσιπουρίδου, Χρ. Γαβριήλογλου
Ιστοσελίδα μαθήματος : https://qa.auth.gr/el/class/1/600190734
https://elearning.auth.gr/course/view.php?id=11101
Στόχος μαθήματος: Ο στόχος του μαθήματος είναι να συμπληρώσει ότι δεν έχει διδαχτεί στην Χρηματοοικονομική Λογιστική Ι, δεδομένου ότι η ύλη που περιλαμβάνει το παραπάνω μάθημα δεν μπορεί να καλυφθεί σε ένα εξάμηνο. Έτσι
η επιδίωξη του μαθήματος είναι η λεπτομερής παρουσίαση άλλων θεμάτων που άπτονται της λογιστικής.
Περιεχόμενο μαθήματος: Λογιστική πολλών κλάδων εκμετάλλευσης. Λογιστική υποκαταστημάτων. Λογιστική ξένου νομίσματος. Λογιστική Leasing. Ισολογισμός. Γενική εκμετάλλευση. Πρακτικές εφαρμογές στα παραπάνω.
Τρόπος διδασκαλίας: Διαλέξεις, πλήρης πρακτική εφαρμογή όλων των διδασκόμενων περιπτώσεων.
Τρόποι αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών: Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου.
Βιβλιογραφία:
1. W. Harrison, C. Horngren, W. Thomas, Χρηματοοικονομική Λογιστική, εκδ. Broken Hill, Αθήνα 2015, Κωδικός Βιβλίου
στον ΕΥΔΟΞΟ: 41959837.
2. Δ. Γκίκας, Α. Παπαδάκη, Γ. Σιουγλέ, Ε. Δεμοιράκος, Χ. Τζόβας, Χρηματοοικονομική Λογιστική, εκδ. Ε.Σ. Μπένου, Αθήνα
2016. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 59383959.

Κωδικός μαθήματος: 12ΥΓ05
Τίτλος μαθήματος: Οικονομική Ιστορία
Διδακτικές μονάδες ECTS: 5
Κατηγορία μαθήματος: Υποχρεωτικό
Ώρες διδασκαλίας /εβδομάδα: Θεωρία : 4 ώρες
Διδάσκων/ουσα: Ν. Βαρσακέλης, Στ. Ρουπακιάς
Ιστοσελίδα μαθήματος: https://qa.auth.gr/el/class/1/600190735
https://elearning.auth.gr/enrol/index.php?id=14360
Στόχος μαθήματος: Σκοπός του μαθήματος είναι η καλύτερη κατανόηση της οικονομικής θεωρίας όταν αυτή εξετάζεται
μέσα στο ιστορικό της πλαίσιο. Συγκεκριμένα, η κατανόηση των οικονομικών δομών και οικονομικών συμπεριφορών
των κοινωνιών της προ νεωτερικής και της νεωτερικής Ευρώπης απαιτείται για να δεί κανείς τις συνθήκες μέσα στις
οποίες αναπτυχθήκαν οι διάφορες οικονομικές θεωρίες. Επιπλέον η εξοικείωση με το γνωστικό αυτό αντικείμενο βοηθάει τους φοιτητές να σταθούν μελλοντικά μέσα στο σύγχρονο κόσμο ως καλλιεργημένοι πολίτες και επαγγελματίες.
Περιεχόμενο μαθήματος: Στην εισαγωγική ενότητα εξετάζεται η συγκρότηση της οικονομικής ιστορίας ως αυτόνομου
κλάδου της οικονομικής επιστήμης, η σκοπιμότητά της και οι ιστορικές σχολές. Ακολούθως εξετάζονται οι προκαπιταλιστικοί κοινωνικοί σχηματισμοί και η διεθνής συζήτηση για τη μετάβαση από τη φεουδαρχία στον καπιταλισμό. Στη
συνέχεια οι παραδόσεις επικεντρώνονται στη διαμορφωτική περίοδο της βιομηχανικής επανάστασης. Η πορεία και η
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δομή της Ελληνικής οικονομίας μετα την ανεξαρτησία κατά τον 19ο αιώνα και οι σχέσεις με την εξελίξεις στην παγκόσμια
οικονομία. Οι κρίσεις του τέλους του 19ου αιώνα στην Δύση, οι επιπτώσεις στην ελληνική οικονομία, η ελληνική χρεωκοπία. Η πρώτη μεταρρύθμιση της ελληνικής οικονομίας στις αρχές του 20ου αιώνα. Η περίοδος του μεσοπολέμου, η
γέννηση του μονοπωλιακού καπιταλισμού στις ΗΠΑ και η οικονομική κρίση του 1929 με τις διάφορες θεωρητικές ερμηνείες της. Η ελληνική οικονομία σε αυτό το διεθνές περιβάλλον και οι επιπτώσεις της κρίσης του 1929.
Τρόπος διδασκαλίας: Διαλέξεις, οι παραδόσεις του μαθήματος γίνονται με τις τεχνικές της ενεργής και συνεργατικής
μάθησης που δίνει ευκαιρίες στους φοιτητές για ουσιαστική συζήτηση και βαθιά σκέψη πάνω στην ύλη της Οικονομικής
Ιστορίας.
Τρόποι αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών: Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου, πρόοδος (ενδιάμεση εξέταση), κατ’ οίκον εργασία, προφορική παρουσίαση εργασίας (επιλεκτικά).
Βιβλιογραφία:
1. Λ. Τσουλφίδης, Οικονομική Ιστορία της Ελλάδας, εκδ. Παν. Μακεδονίας, Αθήνα 2015. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ:
50658647.
2. M. Mazower, Η Ελλάδα και η Οικονομική Κρίση του Μεσοπολέμου, εκδ. ΜΙΕΤ, Αθήνα 2002. Κωδικός Βιβλίου στον
ΕΥΔΟΞΟ: 68377026.

Κωδικός μαθήματος: 12YΓ06
Τίτλος μαθήματος: Οικονομική Ανάπτυξη
Διδακτικές μονάδες ECTS: 5
Κατηγορία μαθήματος: Υποχρεωτικό
Ώρες διδασκαλίας /εβδομάδα: Θεωρία : 4
Διδάσκων/ουσα: Περσεφόνη Τσαλίκη
Ιστοσελίδα μαθήματος: https://qa.auth.gr/el/class/1/600190736
https://elearning.auth.gr/course/view.php?id=14276

Στόχος μαθήματος:
Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών/τριών με:
 Την έννοια της οικονομικής ανάπτυξης στον σύγχρονο κόσμο
 Τη σύνδεση των βασικών θεωριών και εννοιών της οικονομικής ανάπτυξης με την έννοια της οικονομικής μεγέθυνσης
 Την παρουσίαση και κριτική ανάλυση των κυριότερων αναπτυξιακών προβλημάτων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο
 Την κατανόηση της γέννησης των αναπτυξιακών προβλημάτων
 Την κριτική ανάλυση σχετικά με το πώς οι θεωρίες της αναπτυξιακής οικονομικής επηρεάζουν την πρακτική εφαρμογή
αναπτυξιακών πολιτικών σε ποικίλα τοπικά και διεθνή πλαίσια αναφοράς
Περιεχόμενο μαθήματος:
Ενότητα 1: Έννοια, περιεχόμενο και μέτρηση της ανάπτυξης.
Ενότητα 2: Εξέλιξη της σκέψης στην οικονομική της ανάπτυξης
Ενότητα 3: Οικονομική μεγέθυνση, η έννοια του πλεονάσματος
Ενότητα 4: Αναπτυξιακά προβλήματα του σύγχρονου κόσμου
o Ανισότητες
o Φτώχεια
o Πληθυσμιακή Μεγέθυνση
o Μετανάστευση
o Περιβάλλον
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Ενότητα 5: Ανθρώπινο κεφάλαιο, εκπαίδευση και υγεία
Ενότητα 6: Χάραξη αναπτυξιακής πολιτικής: ο ρόλος του κράτους, εξωτερική βοήθεια κλπ
Τρόπος διδασκαλίας: Διαλέξεις, παρουσιάσεις PowerPoint, μελέτη περιπτώσεων.
Τρόποι αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών/τριών:
Τελική εξέταση που περιλαμβάνει όλα τα μέρη της διδακτέας ύλης. Προβλέπεται η δυνατότητα πριμοδοτικής εργασίας,
ομαδικής ή ατομικής, αναλόγως του τρόπου αξιολόγησης που θα ορίσει ο / η διδάσκων -ουσα σε κάθε εξάμηνο.
Βιβλιογραφία:
1. M.P. Todaro, St. C. Smith, Οικονομική της Ανάπτυξης, εκδ. Τζιόλα, Αθήνα 2014. Κωδικός Βιβλίου στον
ΕΥΔΟΞΟ: 33155988.
2. Άρθρα

Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Κωδικός μαθήματος: 12ΥΔ01
Τίτλος μαθήματος: Οικονομετρία
Διδακτικές μονάδες ECTS: 5,5
Κατηγορία μαθήματος: Υποχρεωτικό
Ώρες διδασκαλίας /εβδομάδα: Θεωρία : 4, Εργαστήριο: 2
Διδάσκων/ουσα: Κ. Κατρακυλίδης, Ν. Θωμαϊδης
Ιστοσελίδα μαθήματος : https://qa.auth.gr/el/class/1/600190947
https://elearning.auth.gr/course/view.php?id=5383
Στόχος μαθήματος: Ο βασικός στόχος του μαθήματος είναι η πλήρης κατανόηση των δυνατοτήτων ενός οικονομετρικού
υποδείγματος, για την ερμηνεία των διαφόρων οικονομικών φαινομένων. Με τους αναφερόμενους ελέγχους, καθίσταται εφικτή η σωστή εξειδίκευση του πλέον κατάλληλου υποδείγματος για την κάθε θεωρούμενη περίπτωση.
Περιεχόμενο μαθήματος : Εισαγωγικές έννοιες (ορισμός, σκοπός και στόχοι της οικονομετρίας, βασικά στάδια της οικονομετρικής ανάλυσης, διάκριση των οικονομετρικών υποδειγμάτων)
Το διμεταβλητό γραμμικό υπόδειγμα (βασικές υποθέσεις, η γραμμή παλινδρόμησης, η απλή μορφή της μεθόδου ελαχίστων τετραγώνων (OLS), χαρακτηριστικά της γραμμής παλινδρόμησης στο δείγμα, ελαστικότητα και αλλαγή στις μονάδες μέτρησης των μεταβλητών)
Το πολυμεταβλητό γραμμικό υπόδειγμα (βασικές υποθέσεις, εκτιμητές και ιδιότητες των εκτιμητών που μας δίνει η
μέθοδος OLS, η εκτίμηση της σταθερής διακύμανσης των ομοσκεδαστικών διαταρακτικών όρων, στατιστικά χαρακτηριστικά της εξαρτημένης μεταβλητής και των διαφόρων εκτιμητών, εκτίμηση της μέσης ελαστικότητας στο πολυμεταβλητό υπόδειγμα)
Ο συντελεστής προσδιορισμού και ο διορθωμένος συντελεστής προσδιορισμού. Πηγές μεταβλητικότητας στη γραμμική
παλινδρόμηση
Έλεγχοι υποθέσεων με τη στατιστική t και F (η γενική περίπτωση, έλεγχοι σημαντικότητας ενός συντελεστή, όλων ταυτόχρονα των συντελεστών και μιας ομάδας αυτών)
Απλές προβλέψεις
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Έλεγχος γραμμικών περιορισμών (η περίπτωση ενός γραμμικού περιορισμού)
Έλεγχος της ευστάθειας των συντελεστών ενός υποδείγματος (ο έλεγχος του Chow)
Ειδικής μορφής ερμηνευτικές μεταβλητές (μεταβλητές χρονικής τάσης, ψευδομεταβλητές – διαπίστωση της μεταβολής
της συνάρτησης με τη χρήση ψευδομεταβλητών)
Πολυσυγγραμμικότητα (πλήρης και μερική πολυσυγγραμμικότητα, συνέπειες από την αγνόηση της πολυσυγγραμμικότητας, κριτήρια για τη διαπίστωσή της, τρόποι αντιμετώπισης της πολυσυγγραμμικότητας)
Ετεροσκεδαστικότητα (βασικοί λόγοι που μπορούν να προκαλέσουν την ετεροσκεδαστικότητα, συνέπειες από την αγνόηση της ετεροσκεδαστικότητας, έλεγχοι για τη διαπίστωσή της, τρόποι αντιμετώπισης της ετεροσκεδαστικότητας)
Αυτοσυσχέτιση (βασικοί λόγοι που μπορούν να προκαλέσουν την αυτοσυσχέτιση, συνέπειες από την αγνόηση της αυτοσυσχέτισης, αυτοσυσχέτιση πρώτου και ανώτερου βαθμού, έλεγχοι διαπίστωσης της αυτοσυσχέτισης πρώτου βαθμού-το κριτήριο των Durbin-Watson στην απλή και αναθεωρημένη μορφή του, έλεγχοι διαπίστωσης της αυτοσυσχέτισης οποιασδήποτε τάξης, εκτίμηση του υποδείγματος όταν υπάρχει αυτοσυσχέτιση)
Τρόπος διδασκαλίας: Διαλέξεις, εργαστήρια
Τρόποι αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών: Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου, κατ’ οίκον εργασία, εργαστήριο ή πρακτικές ασκήσεις.
Βιβλιογραφία:
1. Κ. Κατρακυλίδης, Γ. Κοντέος, Ν. Σαριαννίδης, Εισαγωγή στη Σύγχρονη Οικονομετρία, εκδ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σ.Ι.Κ.Ε., Θεσσαλονίκη 2016. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 86200122.
2. Κ. Κατρακυλίδης, Ν. Ταμπάκης, Εισαγωγή στην Οικονομετρία - Ασκήσεις, εκδ. Μάρκου Ι. & Υιός,, Θεσσαλονίκη 2011.
Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 8016.

Κωδικός μαθήματος: 12ΥΔ02
Τίτλος μαθήματος: Μακροοικονομική ΙΙ
Διδακτικές μονάδες ECTS: 5,5
Κατηγορία μαθήματος: Υποχρεωτικό
Ώρες διδασκαλίας /εβδομάδα: Θεωρία : 4, Φροντιστήρια: 2
Διδάσκων/ουσα: Μ. Σιδηρόπουλος, Α. Μουζά
Ιστοσελίδα μαθήματος : https://qa.auth.gr/el/class/1/600190948
https://elearning.auth.gr/enrol/index.php?id=15110
Στόχος μαθήματος: Ο στόχος του μαθήματος αυτού είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές την βραχυπρόθεσμη και μεσοπρόθεσμη λειτουργία μιας οικονομίας με την χρήση μακροοικονομικών υποδειγμάτων τόσο κλειστής όσο και ανοικτής
οικονομίας, καθως επίσης και την εξαγωγή προτάσεων μακροοικονομικής πολιτικής.
Περιεχόμενο: Οι παραδόσεις του μαθήματος περιέχουν τρία μέρη. Στο πρώτο μέρος παρουσιάζονται το υπόδειγμα ISLM τόσο σε κλειστή όσο και σε ανοικτή οικονομία. Στο δεύτερο μέρος γίνεται η ανάλυση της αγοράς εργασίας για να
καθορίσει τόσο την «πλήρη απασχόληση» στο πλαίσιο της κλασικής θεωρίας, όσο και την «υπο-απασχόληση» στο πλαίσιο της κεϋνσιανής μακροοικονομικής ισορροπίας στη βάση του υποδείγματος συνολικής ζήτησης – συνολικής προσφοράς (AD–AS). Στο τρίτο μέρος παρουσιάζεται η αποτελεσματικότητα της μακροοικονομικής πολιτικής, ο πληθωρισμός
και η ανεργία (καμπύλη Phillips). Τέλος εξετάζεται ο ρόλος των προσδοκιών (αναπροσαρμοζόμενων και ορθολογικών)
στην αποτελεσματικότητα της μακροοικονομικής πολιτικής. Στο πλαίσιο αυτό, θα μελετηθεί: η σχέση πληθωρισμού36
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ανεργίας, η σχέση μεταξύ πληθωρισμού, δραστηριότητας και της προσφοράς χρήματος, οι προσδοκίες, οι χρηματοπιστωτικές αγορές και τις συναλλαγματικές ισοτιμίες, καθώς και το ζήτημα της αποτελεσματικότητας της νομισματικής
και δημοσιονομικής πολιτικής.
Τρόπος διδασκαλίας: Διαλέξεις.
Τρόποι αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών: Μία πρόοδος, μια γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου και εργασία (προαιρετικά).
Βιβλιογραφία:
1. Μ. Σιδηρόπουλος, Μακροοικονομική Θεωρία και Πολιτική, εκδ. Μάρκου Ι. Γ. & Σία, Θεσσαλονίκη 2016. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 50660437.
2. Α. Βαρουδάκης, Μ. Σιδηρόπουλος, Η Μακροοικονομία στην Πράξη, εκδ. Gutenberg, 2021. Κωδικός Βιβλίου
στον ΕΥΔΟΞΟ: 102074913.
3. Blanchard Olivier, Μακροοικονομική, εκδ. Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη 2012. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ:
22686216.

Κωδικός μαθήματος: 12ΥΔ03
Τίτλος μαθήματος: Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ
Διδακτικές μονάδες ECTS: 5,5
Κατηγορία μαθήματος: Υποχρεωτικό
Ώρες διδασκαλίας /εβδομάδα: Θεωρία : 4
Διδάσκων/ουσα: Ν. Θ. Σιαμάγκα
Ιστοσελίδα μαθήματος : https://qa.auth.gr/el/class/1/600190949
https://elearning.auth.gr/course/view.php?id=3870
Στόχος μαθήματος: Ο αντικειμενικός στόχος του μαθήματος Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ είναι να παρουσιάσει στους/στις
φοιτητές/τριες τις βασικές αρχές του μάρκετινγκ, του καταναλωτισμού καθώς και τα συστατικά στοιχεία του μίγματος
μάρκετινγκ.
Περιεχόμενο: Στα πλαίσια του μαθήματος Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ εξετάζονται οι βασικές αρχές και η φιλοσοφία του
μάρκετινγκ, η αγορά και το περιβάλλον της, ο καταναλωτισμός, η αγοραστική συμπεριφορά, και η τμηματοποίηση της
αγοράς. Επίσης, εξετάζεται λεπτομερειακά το μίγμα μάρκετινγκ της επιχείρησης που αποτελείται από το προϊόν (σηματοποίηση και συσκευασία), την τιμολόγηση, την προώθηση και τα κανάλια διανομής. Επίσης, επιχειρείται η ανάλυση
της έννοιας και εφαρμογής του μάρκετινγκ σε μη-κερδοσκοπικούς οργανισμούς και προσεγγίζονται οι ηθικοί προβληματισμοί στην εφαρμογή του μάρκετινγκ.
Τρόπος διδασκαλίας : Διαλέξεις, φροντιστήρια, χρήση μελετών περιπτώσεων, ακαδημαϊκής επιστημονικής αρθρογραφίας και άρθρων του ημερήσιου τύπου. Επίσης, στα πλαίσια των διαλέξεων πραγματοποιούνται παρουσιάσεις μέσα
στην τάξη και ασκήσεις ανάπτυξης επιχειρηματολογίας (role playing).
Τρόποι αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών: Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου, κατ’ οίκον εργασία.
Βιβλιογραφία:
1. W. Perreault., Μαρκετιγνκ: Μία Στρατηγική Προσέγγιση, εκδ. Broken Hill Publishers Ltd, Λευκωσία 2011. Κωδικός
Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 13256996.
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Κωδικός μαθήματος: 12ΥΔ04
Τίτλος μαθήματος: Πολιτική Οικονομία
Διδακτικές μονάδες ECTS: 5,5
Κατηγορία μαθήματος: Υποχρεωτικό
Ώρες διδασκαλίας /εβδομάδα: Θεωρία : 4
Διδάσκων/ουσα: Π. Τσαλίκη
Ιστοσελίδα μαθήματος : https://qa.auth.gr/el/class/1/600190950
https://elearning.auth.gr/course/view.php?id=5385
Στόχος μαθήματος: Στόχος του μαθήματος είναι να εκθέσει τους φοιτητές σε εναλλακτικές οικονομικές θεωρίες-προσεγγίσεις (όπως αυτή των κλασικών οικονομολόγων, Marx, Keynes και Sraffa) οι οποίες διαπραγματεύονται οικονομικά
προβλήματα συνυφασμένα με τη λειτουργία του σύγχρονου τρόπου παραγωγής με τελείως διαφορετικό τρόπο από
αυτόν που οι φοιτητές είναι εκτεθειμένοι στη διάρκεια των προπτυχιακών τους σπουδών.
Περιεχόμενο:
Ενότητα 1: Θεωρίες Αξίας (Η εργασιακή θεωρία της αξίας , Παραγωγική και μη παραγωγική εργασία , Σχήματα αναπαραγωγής)
Ενότητα 2: Θεωρία Ανταγωνισμού (H έννοια του ελεύθερου ανταγωνισμού, ενδοκλαδικός και διακλαδικός ανταγωνισμός, η έννοια του ρυθμιστικού κεφαλαίου, η σύγκριση του ελεύθερου ανταγωνισμού με τον τέλειο και ατελή ανταγωνισμό, η κριτική του Sraffa)
Ενότητα 3: Πολιτική Οικονομία της Ανάπτυξης (Θεωρίες και υποδείγματα οικονομικής Ανάπτυξης, η πολιτική οικονομία
των θεσμών).
Ενότητα 4: Οικονομικές Διακυμάνσεις και Κρίσεις (Μακρά κύματα και η ερμηνεία τους, ο νόμος της πτωτικής τάσης του
ποσοστού κέρδους.
Ενότητα 5: Θέματα Οικονομικής Θεωρίας και Πολιτικής (Διεθνείς οικονομικές σχέσεις, Οικονομικά της σύγκλισης, κ.ά.).
Τρόπος διδασκαλίας: Διαλέξεις
Τρόποι αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών: Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου, πρόοδος (ενδιάμεση εξέταση) και κατ’ οίκον εργασία (επιλεκτικά).
Βιβλιογραφία:
1. Λ. Τσουλφίδης Π. Τσαλίκη, , Δοκίμια της Πολιτικής Οικονομίας, εκδ. Τζιόλα, Θεσσαλονίκη 2018. Κωδικός Βιβλίου στον
ΕΥΔΟΞΟ: 77106814.

Κωδικός μαθήματος: 12ΥΔ05
Τίτλος μαθήματος: Διοίκηση Επιχειρησιακών Λειτουργιών
Διδακτικές μονάδες ECTS: 5,5
Κατηγορία μαθήματος: Υποχρεωτικό
Ώρες διδασκαλίας /εβδομάδα: Θεωρία : 4
Διδάσκων/ουσα: Χρ. Παπαδόπουλος
Ιστοσελίδα μαθήματος : https://qa.auth.gr/el/class/1/600190951
https://elearning.auth.gr/enrol/index.php?id=5382
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Στόχος μαθήματος: Είναι η εισαγωγή στη διοίκηση των επιχειρησιακών λειτουργιών. Εξετάζονται ζητήματα όπως, η
παρουσίαση σύγχρονων προσεγγίσεων σε θέματα όπως η διοίκηση της εφοδιαστικής αλυσίδας, στρατηγική και βιωσιμότητα, σχεδιασμός και η επιλογή του προϊόντος και των υπηρεσιών, της δυναμικότητας και της θέσης εγκατάστασης
ενός παραγωγικού συστήματος και γίνεται αναφορά γενικά σε ζητήματα που συνεπάγονται τη δέσμευση σημαντικών
πόρων και επηρεάζουν μακροπρόθεσμα την απόδοση και την αποτελεσματικότητα της λειτουργίας της παραγωγής.
Επίσης γίνεται αναφορά σε συστήματα παραγωγής προϊόντων και παροχής υπηρεσιών, σε διεργασίες εφοδιαστικής
αλυσίδας, στον προγραμματισμό προμηθειών και ζήτησης και στον χρονικό προγραμματισμό.
Περιεχόμενο μαθήματος: Στρατηγική και Βιωσιμότητα: Διοίκηση Λειτουργιών και Εφοδιαστικής Αλυσίδας, Στρατηγική
και Βιωσιμότητα, Σχεδιασμός προϊόντων και υπηρεσιών. Παραγωγή Προϊόντων, Παροχή Υπηρεσιών και Διεργασίες
Υπηρεσιών Υγείας: Στρατηγική Διαχείρισης Δυναμικότητας, Ανάλυση Διεργασιών, Διεργασίες Παραγωγής και Παροχής
Υπηρεσιών, Διεργασίες Υπηρεσιών Υγείας, Η Μεθοδολογία six sigma στη Βελτίωση της Ποιότητας, Διοίκηση Έργων. Διεργασίες Εφοδιαστικής Αλυσίδας: Διεθνής Εφοδιασμός και Προμήθειες, Τόπος εγκατάστασης, Logistics και Διανομή, Λιτές και Βιώσιμες Εφοδιαστικές Αλυσίδες. Προγραμματισμός Προμηθειών και Ζήτησης: Συστήματα Προγραμματισμού
Επιχειρησιακών Πόρων, Πρόβλεψη και Διαχείριση της Ζήτησης, Προγραμματισμός Πωλήσεων και Λειτουργιών, Έλεγχος
Αποθεμάτων, Προγραμματισμός Απαιτήσεων Υλικών. Συστήματα Just-in- Time (JIT), Ανταγωνισμός με βάση τον χρόνο,
Σύγχρονες τεχνολογίες στη διοίκηση παραγωγής και υπηρεσιών. Μελέτη πραγματικών περιπτώσεων (Case Studies).
Χρονικός Προγραμματισμός και Διοίκηση Περιορισμών.
Τρόπος διδασκαλίας: Διαλέξεις
Τρόποι αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών: Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου.
Βιβλιογραφία:
1. Χ. Παπαδόπουλος, Διοίκηση Επιχειρησιακών Λειτουργιών – Ποσοτική και Υπολογιστική Προσέγγιση, εκδ. Σοφία, Αθήνα 2015. Κωδικός Βιβλιου στον ΕΥΔΟΞΟ: 50659273.

Κωδικός μαθήματος: 12ΥΞΔ1
Τίτλος μαθήματος: Αγγλικά
Διδακτικές μονάδες ECTS: 2,5
Κατηγορία μαθήματος: Υποχρεωτικό
Ώρες διδασκαλίας /εβδομάδα: 4
Διδάσκων/ουσα: Άννα - Μαρία Χατζηθεοδώρου
Ιστοσελίδα μαθήματος: https://qa.auth.gr/el/class/1/600190978
https://elearning.auth.gr/course/view.php?id=13283
Στόχος μαθήματος:
Το μάθημα «Αγγλικά για τις Οικονομικές Επιστήμες» έχει στόχο να βοηθήσει τους/τις φοιτητές/ριες να εμβαθύνουν στις
σύγχρονες τάσεις των Οικονομικών Επιστημών μέσα από επιστημονικά κείμενα (εγχειρίδια και ερευνητικά άρθρα).
Περιεχόμενο μαθήματος:
Τα θέματα που καλύπτονται είναι: the four ps of marketing, total quality management, integrated marketing communications, supply and demand, mergers and acquisitions, profitability, advertising, merchandizing, economic and monetary
union, debt and bankruptcy, strategic management, development aid.
Μέσα από τα κείμενα, επιδιώκεται οι φοιτητές/ριες να αναπτύξουν δεξιότητες που σχετίζονται με την ακαδημαϊκή επιμόρφωση (academic literacy) έτσι ώστε να μπορούν:
(α) να λειτουργήσουν σε μία ευρύτερη πανεπιστημιακή κοινότητα όπου η Αγγλική είναι η κατεξοχήν γλώσσα επικοινωνίας,

39

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
(β) να αποκτήσουν τα γλωσσικά εφόδια που χρειάζονται για να ενταχθούν στη ακαδημαϊκή κοινότητα του γνωστικού
τους αντικειμένου (discourse community) καθώς επίσης και γενικότερα εφόδια που είναι
Τρόπος διδασκαλίας: Διαλέξεις/γλωσσικό εργαστήριο/διαδραστικές ασκήσεις
Τρόποι αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών: Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου.
Βιβλιογραφία στον Εύδοξο:
Αγγλικά των Επιστημών [English for Economics, English for Management Studies, English for Accountancy, English for
Banking, English for ICT Studies]. (2019). Garnet Publishing and Broken Hill Publishers.

Κωδικός μαθήματος: 12ΥΞΔ2
Τίτλος μαθήματος: Γερμανικά
Διδακτικές μονάδες ECTS: 2,5
Κατηγορία μαθήματος: Υποχρεωτικό
Ώρες διδασκαλίας /εβδομάδα: 4
Διδάσκων/ουσα: Αγνή Δάφφα
Ιστοσελίδα μαθήματος: https://qa.auth.gr/el/class/1/600178444
Στόχος μαθήματος:
Το μάθημα έχει στόχο να βοηθήσει τους/τις φοιτητές/ριες να κατανοήσουν τη βασική ορολογία των Oικονομικών Επιστημών, να μεταφράζουν στα ελληνικά Oικονομικά κείμενα που είναι γραμμένα στα γερμανικά και να επικοινωνούν
στη γερμανική γλώσσα
Περιεχόμενο μαθήματος:
Εισαγωγή στην ορολογία των Οικονομικών Επιστημών. Κείμενα ορολογίας, ασκήσεις λεξιλογίου. Μετάφραση ειδικών
όρων.
Τρόπος διδασκαλίας: Πρόσωπο με πρόσωπο, εξ απoστάσεως εκπαίδευση
Τρόποι αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών: Γραπτή εξέταση με ερωτήσεις σύντομης απάντησης (συμπερασματική), Γραπτή εργασία (διαμορφωτική), Προφορική εξέταση (συμπερασματική.
Βιβλιογραφία :
Σημειώσεις.
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3.2. ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ (Ε΄-ΣΤ΄-Ζ΄-Η΄ ΕΞΑΜΗΝΑ)

3.2.1 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Ε΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Κωδικός μαθήματος: 12YE01
Τίτλος μαθήματος: Ανάλυση Χρονοσειρών
Διδακτικές μονάδες ECTS: 6
Κατηγορία μαθήματος: Υποχρεωτικό
Ώρες διδασκαλίας /εβδομάδα: Θεωρία : 4, Εργαστήριο: 4
Διδάσκων/ουσα: Κ. Κατρακυλίδης, Ν. Θωμαϊδης
Ιστοσελίδα μαθήματος : https://qa.auth.gr/el/class/1/600190742
https://elearning.auth.gr/course/view.php?id=5384
Στόχος μαθήματος: Ο κύριος στόχος του μαθήματος επικεντρώνεται στην κατανόηση και αντιμετώπιση των προβλημάτων που δημιουργούνται στις συνήθεις περιπτώσεις με πραγματικά δεδομένα. Παράλληλα επιχειρείται η εξοικείωση
με τα υποδείγματα αλληλεξαρτημένων εξισώσεων και η επισήμανση της χρησιμότητάς τους στην κατάρτιση υποδειγμάτων σε μάκρο επίπεδο. Τέλος δημιουργούνται οι προϋποθέσεις, για την κατανόηση ειδικών ελέγχων και τη δημιουργία ειδικής μορφής υποδειγμάτων διόρθωσης λαθών.
Περιεχόμενο μαθήματος : Εξειδικευμένα κριτήρια και έλεγχοι
 Κριτήρια για τον έλεγχο γραμμικών περιορισμών και τον έλεγχο της στατιστικής σημαντικότητας των συντελεστών
(LR, Wald, LM)
 Κριτήρια για τον έλεγχο της ευστάθειας των συντελεστών ενός υποδείγματος (CUSUM, CUSUMSQ)
 Έλεγχοι σφαλμάτων εξειδίκευσης (ο έλεγχος RESET του Ramsey, έλεγχος γραμμικότητας)
 Κριτήρια επιλογής ενός υποδείγματος (Akaike, Amemiya, Schwarz)
 Άλλα κριτήρια (Jarque-Bera)
Επιδράσεις ARCH
Εναλλακτικές μέθοδοι εκτίμησης (η μέθοδος μέγιστης πιθανότητας ή πιθανοφάνειας (ML), η γενικευμένη μέθοδος ελαχίστων τετραγώνων (GLS), η μέθοδος ελαχίστων τετραγώνων με περιορισμούς (RLS))
Μη γραμμικά υποδείγματα (συνάρτηση παραγωγής Cobb-Douglas)
Η μέθοδος των βοηθητικών μεταβλητών
Υποδείγματα κατανεμημένων χρονικών υστερήσεων
Υποδείγματα φαινομενικά μη συνδεόμενων παλινδρομήσεων - Η μέθοδος εκτίμησης SUR
Συστήματα αλληλεξαρτημένων στοχαστικών εξισώσεων (η έννοια της αλληλεξάρτησης, διαρθρωτική και ανηγμένη
μορφή, ταυτοποίηση συστημάτων, μέθοδος ελαχίστων τετραγώνων σε δυο, δυναμικά συστήματα 1ου βαθμού, κ.λπ.)
Θέματα από την ανάλυση χρονολογικών σειρών (πλασματική παλινδρόμηση, ολοκληρωμένες σειρές, έλεγχοι στασιμότητας, συνολοκλήρωση, έλεγχοι συνολοκλήρωσης, υποδείγματα διόρθωσης λαθών, αιτιότητα κατά Granger, υποδείγματα VAR και ECVAR)
Τρόπος διδασκαλίας:Διαλέξεις, εργαστήρια.
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Τρόποι αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών: Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου, κατ’ οίκον εργασία, εργαστήριο ή πρακτικές ασκήσεις.
Βιβλιογραφία:
1. Α. Κάτος, Οικονομετρία, Θεωρία και Εφαρμογές, εκδ. Μάρκου Ι. Γ. & Σία, Θεσσαλονίκη 2004. Κωδικός Βιβλίου στον
ΕΥΔΟΞΟ: 1743.
2. Κ. Κατρακυλίδης, Ν. Ταμπάκης, Εισαγωγή στην Οικονομετρία - Ασκήσεις, εκδ. Μάρκου Ι. Γ. & Σία, Θεσσαλονίκη 2011.
Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 8016.

Κωδικός μαθήματος: 12YE02
Τίτλος μαθήματος: Δημόσια Οικονομική Ι
Διδακτικές μονάδες ECTS: 6
Κατηγορία μαθήματος: Υποχρεωτικό
Ώρες διδασκαλίας /εβδομάδα: Θεωρία : 4
Διδάσκων/ουσα: Παλαιολόγου Σουζάνα - Μαρία
Ιστοσελίδα μαθήματος : https://qa.auth.gr/el/class/1/600190743
https://elearning.auth.gr/course/view.php?id=6475
Στόχος μαθήματος: Στο μάθημα αυτό εξετάζονται οι αποτυχίες του συστήματος της αγοράς και η αναγκαιότητα παρέμβασης του κράτους στο οικονομικό σύστημα. Αναλύονται τα δημόσια αγαθά, τα τοπικά δημόσια αγαθά και τα παγκόσμια δημόσια αγαθά. Εξετάζονται - οι εξωτερικές οικονομίες - οι θεωρίες δημοσιονομικών επιλογών και - οι θεωρίες
πολιτικής δημοσίων δαπανών.
Περιεχόμενο μαθήματος: Tο μάθημα των «Δημοσίων Οικονομικών» αναφέρεται στους μηχανισμούς παρέμβασης του
κράτους μέσω του προϋπολογισμού και κατ’ επέκταση στα δημοσιονομικά μέσα που διαθέτει κάθε κυβέρνηση. Επίσης
αφορά στην άριστη διάρθρωση των δημοσίων δαπανών όπως και στις επιπτώσεις τους στη διανομή του εισοδήματος.
Η Δημόσια Οικονομική είναι λοιπόν ο κλάδος της επιστήμης που ασχολείται με την εξέταση των οικονομικών επιδιώξεων και των μέσων δράσης των δημοσίων φορέων.
Τρόπος διδασκαλίας: Διαλέξεις.
Τρόποι αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών: Γραπτή Εξέταση στο τέλος του εξαμήνου.
Βιβλιογραφία:
1. Η. Rosen, T. Gayer, B. Ράπανος, Γ. Καπλάνογλου, Δημόσια Οικονομική, εκδ. Κριτική, Αθήνα 2011. Κωδικός Βιβλίου
στον ΕΥΔΟΞΟ: 7648536.
2. J. Stiglitz, D. Rosengar, Οικονομική του Δημοσίου Τομέa, εκδ. Κριτική, Αθήνα 2019. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ:
86055504.
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Κωδικός μαθήματος: 12YE03
Τίτλος μαθήματος: Τραπεζική Οικονομική
Διδακτικές μονάδες ECTS: 6
Κατηγορία μαθήματος: Υποχρεωτικό
Ώρες διδασκαλίας /εβδομάδα: Θεωρία : 4
Διδάσκων/ουσα: Γ. Παπαχρήστου, http://users.auth.gr/~gpapahr
Ιστοσελίδα μαθήματος : https://qa.auth.gr/el/class/1/600190744
https://elearning.auth.gr/course/view.php?id=6637
Στόχος μαθήματος: Σκοπός του μαθήματος είναι να αποκτήσει ο φοιτητής μια ολοκληρωμένη εικόνα της συμβολής του
τραπεζικού τομέα στην χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας, και του ρόλου του τομέα αυτού στην προσφορά
χρήματος και στις διενέργεια πληρωμών και στην μετάδοση της νομισματικής πολιτικής από την Κεντρική Τράπεζα προς
την οικονομία.
Περιεχόμενο μαθήματος: Αντικείμενο του μαθήματος είναι η λειτουργία του τραπεζικού τομέα και η συμβολή του στην
πραγματική οικονομία. Ειδικότερα, αναλύονται η δομή του χρηματοπιστωτικού συστήματος, η χρηματοπιστωτική διαμεσολάβηση και ο συμμετοχή των τραπεζών στη χρηματοδότηση της οικονομίας, στη δημιουργία του χρήματος και στη
διενέργεια πληρωμών και μεταβιβάσεων. Επίσης παρουσιάζεται η αποτίμηση και οι σχέσεις ισορροπίας στην χρηματαγορά (γραμμάτια, καμπύλη επιτοκίων), την κεφαλαιαγορά (ομόλογα), την αγορά συναλλάγματος (προθεσμιακό spread).
Επιπλέον εξετάζεται η δομή του Ευρωσυστήματος και η λειτουργία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας καθώς και οι
στόχοι και τα μέσα άσκησης της νομισματικής πολιτικής στην Ευρωζώνη. Τέλος εξετάζεται το θέμα του πιστωτικού κινδύνου και της εποπτείας των τραπεζών, η μέτρηση και η διαχείριση του τραπεζικού κινδύνου και οι προβλέψεις των
συμφωνιών της Βασιλείας Ι, ΙΙ, ΙΙΙ.
Τρόπος διδασκαλίας: Διαλέξεις.
Τρόποι αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών: Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου.
Βιβλιογραφία:
1. Α. Νούλας, Χρήμα και Τράπεζες, εκδ. Τζιόλα, Αθήνα 2019. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 86053725.
1. B. Casu, E.C. Girardon, X.P. Molyneu, Εισαγωγή στην Τραπεζική, εκδ. Α. Τζιόλα & Υιοί, Αθήνα 2017. Κωδικός Βιβλίου
στον ΕΥΔΟΞΟ: 68370082.

Κωδικός μαθήματος: 12YΣ03
Τίτλος μαθήματος: Ειδικά Θέματα Μακροοικονομίας
Διδακτικές μονάδες ECTS: 6
Κατηγορία μαθήματος: Υποχρεωτικό
Ώρες διδασκαλίας /εβδομάδα: Θεωρία : 4
Διδάσκων/ουσα: Αθ. Καζάνας
Ιστοσελίδα μαθήματος : https://qa.auth.gr/el/class/1/600190774
https://elearning.auth.gr/course/view.php?id=8418
Στόχος μαθήματος: Η παροχή γνώσεων στο αντικείμενο της μακροικονομικής θεωρίας και πολιτικής σε προχωρημένο
(advanced) επίπεδο. Η εμβάθυνση της γνώσης των φοιτητών όσο αφορά την αγορά εργασίας, τον εξωτερικό τομέα της
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οικονομίας, τη δυναμική προσαρμογή και τις ορθολογικές προσδοκίες, το θέμα της διαχρονικής συνέπειας (time consistency), την αξιοπιστία, την ανεξαρτησία και διαφάνεια των κεντρικών τραπεζών και τέλος τη βιωσιμότητα του δημόσιου χρέους και του ελλείμματος του κρατικού προϋπολογισμού στην οικονομία.
-

Περιεχόμενο μαθήματος : Το μαθηματικό υπόδειγμα συνολικής ζήτησης και προσφοράς.
Η δυναμική του υποδείγματος συνολικής ζήτησης και προσφοράς.
Προσδοκίες και ευκαμψία μισθών και τιμών.
Η αγορά εργασίας: Φυσικό ποσοστό ανεργίας και Υστέρηση
Ορθολογικές προσδοκίες: χρονική ασυνέπεια και αξιοπιστία των ανακοινώσεων οικονομικής πολιτικής
Μακροικονομική Ισορροπία σε ανοικτή οικονομία
Χρηματοδότηση των ελλειμμάτων του κρατικού προϋπολογισμού
Νέο - κευνσυανές θεωρίες άκαμπτων μισθών και ανεργία.

Τρόπος διδασκαλίας: Διαλέξεις
Τρόποι αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών: Τέσσερις πρόοδοι (απαλλακτικοί) και εξέταση γραπτή στο τέλος του
εξαμήνου.
Βιβλιογραφία:
1. William Scarth, Μακροοικονομική, εκδ. Κριτική, Αθήνα 2004. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 11654.
2. Α. Βαρουδάκης, Μ. Σιδηρόπουλος, Η Μακροοικονομία στην Πράξη, εκδ. Γ. Δαρδανός – Κ. Δαρδανός, 2021 . Κωδικός
Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 102074913.
3. Μ. Κουκουριτάκης, Προχωρημένη Μακροοικονομική: Ευστάθεια, Προσδοκίες και σύγχρονα ζητήματα, εκδ. Πεδίο,
Αθήνα 2016. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 50657648.
4. Μ Σιδηρόπουλος, Μακροοικονομική Θεωρία και Πολιτική, εκδ. Μάρκου Ι. Γ. & Σία, Θεσσαλονίκη 2016. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 50660437.

Κωδικός μαθήματος: 12EE06
Τίτλος μαθήματος: Ευρωπαϊκή Οικονομία
Διδακτικές μονάδες ECTS: 3
Κατηγορία μαθήματος: Επιλογής
Ώρες διδασκαλίας /εβδομάδα: Θεωρία : 3
Διδάσκων/ουσα: Δ. Μάρδας, Αικ. Μουζά
Ιστοσελίδα μαθήματος : https://qa.auth.gr/el/class/1/600190686
https://elearning.auth.gr/enrol/index.php?id=9164
Στόχος μαθήματος : Η διαδικασία της Οικονομικής ολοκλήρωσης του Ευρωπαϊκού χώρου
Περιεχόμενο μαθήματος: Οι προσπάθειες για την ενοποίηση του Ευρωπαϊκού χώρου – Από την ΕΟΚ στην ΕΕ-Οι Ευρωπαϊκές Κοινότητες ΕΚΑΧ, ΕΟΚ και EUROTOM- Παγκοσμιοποίηση και ΕΟΚ – Θεωρία Τελωνειακών Ενώσεων – Θεσμικά
όργανα της ΕΕ και διαδικασία λήψης αποφάσεων - Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη, Συνθήκη του Μάαστριχτ, Συνθήκη του
Άμστερνταμ, Συνθήκη της Νίκαιας και η Μεταρρυθμιστική Συνθήκη - Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος- Ειδικές Πολιτικές
της ΕΕ - Κοινές Πολιτικές της ΕΕ: KAΠ, περιφερειακή, Κοινωνική Πολιτική – Δημοσιονομική και Νομισματική Πολιτική –
Πολιτική Μεταφορών, Περιβάλλοντος, Τεχνολογικής Έρευνας, Βιομηχανική Πολιτική - Συμπεράσματα Συνόδων Κορυφής των Ευρωπαϊκών Συμβουλίων σημαντικών για την Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και την Ελλάδα. – ΕΕ και ο υπόλοιπος
κόσμος – ΕΕ και Τουρκία.
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Συναφείς με το μάθημα δραστηριότητες: Κάθε έτος επιδιώκεται να πραγματοποιείται μια επίσκεψη στις Βρυξέλλες στα
θεσμικά όργανα της ΕΕ. (βλ. επίσης video επισκέψεων στην ιστοσελίδα του Τμήματος «εκπαιδευτικές εκδρομές» στις
«χρήσιμες πληροφορίες»
Τρόπος διδασκαλίας: Διαλέξεις
Τρόποι αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών: Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου, πρόοδος (ενδιάμεση εξέταση), κατ’ οίκον εργασία, προφορική παρουσίαση εργασίας. Επιδιώκεται η πραγματοποίηση, κάθε χρόνο, εκπαιδευτικών επισκέψεων στις Βρυξέλλες, στα θεσμικά όργανα της ΕΕ, όπως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Επιτροπή, την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή. Οι επιδόσεις των ενδιαφερομένων φοιτητών στο πρώτο τεστ οδηγούν στην επιλογή των
υποψηφίων που επισκέπτεται τις Βρυξέλλες.
Βιβλιογραφία:
1. Δ. Μάρδας Δ. Από την ΕΟΚ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εκδ. Μάρκου Ι. Γ. & Σία, Θεσσαλονίκη 2013. Κωδικός Βιβλίου στον
ΕΥΔΟΞΟ: 32998330.
2. Θ. Χυτήρης, Τα Οικονομικά της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, εκδ. Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη 2006. Κωδικός Βιβλίου στον
ΕΥΔΟΞΟ: 15160.

Κωδικός μαθήματος: 12EE03
Τίτλος μαθήματος: Οικονομική των Διακρίσεων
Διδακτικές μονάδες ECTS:3
Κατηγορία μαθήματος: Επιλογής
Ώρες διδασκαλίας /εβδομάδα: Θεωρία: 3
Διδάσκων: Στ. Ρουπακιάς
Ιστοσελίδα μαθήματος : https://qa.auth.gr/el/class/1/600190684
https://elearning.auth.gr/enrol/index.php?id=14356
Στόχος μαθήματος: Στόχος του μαθήματος είναι να εισάγει τους φοιτητές στις βασικές έννοιες των έμφυλων και των
φυλετικών διακρίσεων, εστιάζοντας στην αγορά εργασίας (ιδίως στην απασχόληση και τις αποδοχές). Θα συζητηθούν
οι οικονομικές θεωρίες που εξηγούν τις διακρίσεις και οι εμπειρικές μέθοδοι που συνήθως εφαρμόζονται προκειμένου
να εκτιμηθούν αυτές.
Περιεχόμενο μαθήματος: Εννοιολογικός προσδιορισμός των διακρίσεων «κατά» και των διακρίσεων «υπέρ» (νεποτισμός). Διακρίσεις εργοδότη Διακρίσεις εργαζόμενου Διακρίσεις πελάτη Στατιστικές διακρίσεις Αντισταθμιστικές μισθολογικές διαφορές Μονοψωνιακή δύναμη των επιχειρήσεων Επιπτώσεις διακρίσεων στην αγορά εργασίας: επαγγελματικός διαχωρισμός και μισθολογικές διαφορές. Εμπειρική εκτίμηση των διακρίσεων: η μεθοδολογία των Blinder και Oaxaca και οι παραλλαγές της, διορθώσεις της μεροληψίας επιλογής (self-selection bias). Θετικές δράσεις (affirmative action) για την προώθηση της ισότητας, νομοθεσία κατά των διακρίσεων.
Τρόπος διδασκαλίας: Παραδόσεις – Συζητήσεις, παρουσιάσεις PowerPoint, Μελέτη περιπτώσεων – Ασκήσεις.
Τρόποι αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών: Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου, Εργασία ομαδική +Προφορική Παρουσίαση, Εργασία ατομική + Προφορική παρουσίαση.
Βιβλιογραφία:
1.
G.J. Borjas, Τα Οικονομικά της Εργασίας, εκδ. Κριτική, Αθήνα 2010. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 50659318.
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Κωδικός μαθήματος: 12EE05
Τίτλος μαθήματος: Μαθηματική Οικονομική
Διδακτικές μονάδες ECTS: 3
Κατηγορία μαθήματος: Επιλογής
Ώρες διδασκαλίας /εβδομάδα: Θεωρία : 3
Διδάσκων/ουσα: Νέος επιστήμονας (Πρ. Ακ. Διδ. Εμπειρίας)
Ιστοσελίδα μαθήματος : https://qa.auth.gr/el/class/1/600190685
https://elearning.auth.gr/course/view.php?id=8066
Στόχος μαθήματος: Η δυνατότητα χρησιμοποίησης μαθηματικών εργαλείων και μεθόδων στην αντιμετώπιση προχωρημένων οικονομικών προβλημάτων.
Περιεχόμενο μαθήματος:
Η έννοια της Διαφορικής Εξίσωσης (Οικονομικές εφαρμογές).
Γραμμικές διαφ. εξισώσεις πρώτης και δεύτερης τάξης με σταθερούς συντελεστές. (Ομογενείς και μη ομογενείς . Πραγματικές και μιγαδικές ρίζες).
Διερεύνηση Ισορροπίας στις γραμμικές διαφορικές εξισώσεις.
Μη Γραμμικές διαφορικές εξισώσεις. Διαγράμματα Φάσης.
Η έννοια της Εξίσωσης Διαφορών (Οικονομικές εφαρμογές).
Εξισώσεις Διαφορών πρώτης και δεύτερης τάξης με σταθερούς συντελεστές
(Ομογενείς και μη ομογενείς . Πραγματικές και μιγαδικές ρίζες).
Διερεύνηση Ισορροπίας στις Εξισώσεις Διαφορών.
Μαθηματικο/οικονομικά Υποδείγματα.
Τρόπος διδασκαλίας: Διαλέξεις.
Τρόποι αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών: Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου .
Βιβλιογραφία:
1. Α. Chiang A., Κ. Wainwright, Μαθηματικές Μέθοδοι Οικονομικής Ανάλυσης, εκδ. Κριτική, Αθήνα 2009. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 7648532.
2. M. Hoy κ.α., Μαθηματικά Οικονομικών Επιστημών, εκδ. Gutenberg, Αθήνα 2012. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ:
22767283.
3. Μ. Λουκάκης, Πρόσκληση στα Μαθηματικά Οικονομικών και Διοικητιών Επιστημών (Τόμος Β΄), εκδ. Σοφία, Θεσσαλονίκη 2014. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 41962521.

Κωδικός μαθήματος: 12ΥΣ02
Τίτλος μαθήματος: Οικονομία της Υγείας
Διδακτικές μονάδες ECTS: 3
Κατηγορία μαθήματος: Επιλογής
Ώρες διδασκαλίας /εβδομάδα: 3
Διδάσκων/ουσα: Νέος επιστήμονας (Πρ. Ακ. Διδ. Εμπειρίας)
Ιστοσελίδα μαθήματος : https://qa.auth.gr/el/class/1/600190719
https://elearning.auth.gr/course/view.php?id=12417
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Στόχος μαθήματος: Να εισάγει τους φοιτητές στις βασικές έννοιες και ζητήματα που σχετίζονται με το υγειονομικό
σύστημα και να βοηθήσει τους φοιτητές να μάθουν να αναλύουν ειδικά προβλήματα του τομέα της Υγείας με την χρήση
εννοιών και εργαλείων από την Οικονομική Θεωρία.
Περιεχόμενο μαθήματος : Το παρόν μάθημα ασχολείται με τις βασικές έννοιες και τα ζητήματα που αφορούν στο υγειονομικό σύστημα. Επειδή το αγαθό της υγείας αποτελεί έναν ιδιαίτερο τομέα, και χαρακτηρίζεται από ατελή πληροφόρηση και αβεβαιότητα, δημιουργείται η ανάγκη για τη διαμόρφωση ξεχωριστού κλάδου μελέτης για την κατανόησή
του και για τη διαμόρφωση προτάσεων πολιτικής. Το μάθημα ξεκινάει με την υγεία ως δημόσιο και ως ιδιωτικό αγαθό,
με την επισκόπηση του τομέα και συνεχίζει με το πώς διαμορφώνονται η προσφορά και η ζήτηση για τις υπηρεσίες του.
Μελετάται, επίσης, ο ρόλος και η λειτουργία του νοσοκομείου ως παραγωγική οικονομική μονάδα, η ζήτηση, η παραγωγή και το κόστος των υπηρεσιών υγείας, καθώς και η δομή του τομέα και η συμπεριφορά των επιχειρήσεων του
κλάδου. Συζητούνται οι εξωτερικότητες της υγείας (π.χ. επιδημίες), καθώς και η ανάγκη κρατικής παρέμβασης. Περιγράφεται το υπόδειγμα της ζήτησης για το αγαθό υγεία του Grossman, η ασύμμετρη πληροφόρηση και η προκλητή
ζήτηση, καθώς και ο ηθικός κίνδυνος και η δυσμενής επιλογή.
Τρόποι αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών: Γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου, οι οποίες περιλαμβάνουν
ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, ερωτήσεις σύντομης ή και εκτεταμένης απάντησης και ερωτήσεις επίλυσης προβλημάτων.
Εναλλακτικά, οι φοιτητές μπορούν να εκπονήσουν εργασία, σε συνεννόηση με τη διδάσκουσα, εφόσον έχουν πραγματοποιήσει συνεπή παρακολούθηση των διαλέξεων, την οποία και θα παρουσιάσουν στην αίθουσα διδασκαλίας.
Βιβλιογραφία:
1. Λ. Αντωνοπούλου, Οικονομία της Υγείας, εκδ. Gutenberg, Αθήνα 2014. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 22769805.

ΣΤ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Κωδικός μαθήματος: 12ΥΣ01
Τίτλος μαθήματος: Θεωρίες Οικονομικής Μεγέθυνσης
Διδακτικές μονάδες ECTS: 6
Κατηγορία μαθήματος: Υποχρεωτικό
Ώρες διδασκαλίας /εβδομάδα: Θεωρία : 4
Διδάσκων/ουσα: Ε. Δεσλή
Ιστοσελίδα μαθήματος: https://qa.auth.gr/el/class/1/600190983
https://elearning.auth.gr/course/view.php?id=6407
Στόχος μαθήματος: Το μάθημα αυτό είναι το δεύτερο μάθημα της ενότητας ‘Οικονομική Ανάπτυξη και Μεγέθυνση’ και
ο κύριος στόχος είναι η παρουσίαση θεωριών και σχετικών υποδειγμάτων οικονομικής μεγέθυνσης.
Περιεχόμενο μαθήματος : Το μάθημα οργανώνεται σε τέσσερις ενότητες:
1η ενότητα (Εισαγωγή): Ορισμός της έννοιας της οικονομικής μεγέθυνσης και σχέση/διάκριση από την έννοια της οικονομικής ανάπτυξης. Διεθνή στοιχεία της οικονομικής μεγέθυνσης και η ελληνική εμπειρία.
2η ενότητα: Η κλασσική θεωρία οικονομικής μεγέθυνσης. Ανασκόπηση σύγχρονων θεωριών οικονομικής μεγέθυνσης.
Το μοντέλο οικονομικής μεγέθυνσης των Harrod-Dοmar.
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3η ενότητα: Το νεοκλασσικό μοντέλο οικονομικής μεγέθυνσης των Solow-Swan. Επεκτάσεις του νεοκλασσικού μοντέλου
οικονομικής μεγέθυνσης των Solow-Swan (ανθρώπινο κεφάλαιο, τεχνολογική πρόοδος, κτλ). Σύγκλιση και γιατί οι ρυθμοί μεγέθυνσης διαφέρουν από χώρα σε χώρα.
4η ενότητα: Η νέα (ή ενδογενής) θεωρία οικονομικής μεγέθυνσης.
Τρόπος διδασκαλίας: Διαλέξεις
Τρόποι αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών: Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου, κατ’ οίκον εργασία.
Βιβλιογραφία:
1. N.D. Weill, Οικονομική Μεγέθυνση, εκδ. Broken Hill, Αθήνα 2012. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 22767612.
2. N. G. Mankiw, L. Ball, Γ. Χορταρέας, Μακροοικονομική και Χρηματοπιστωτικό Σύστημα, εκδ. Gutenberg, Αθήνα 2013.
Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 32998856.

Κωδικός μαθήματος: 12ΥΣ09
Τίτλος μαθήματος: Νομισματική Οικονομική
Διδακτικές μονάδες ECTS: 6
Κατηγορία μαθήματος: Υποχρεωτικό
Ώρες διδασκαλίας /εβδομάδα: Θεωρία : 4
Διδάσκων/ουσα: Μ. Σιδηρόπουλος, Αθ. Καζάνας
Ιστοσελίδα μαθήματος: https://qa.auth.gr/el/class/1/600190990
https://elearning.auth.gr/course/view.php?id=11618
Στόχος μαθήματος: Να βοηθήσει στην κατανόηση των θεωριών που σχετίζονται με την ύπαρξη του χρήματος εξηγώντας
γιατί το χρήμα ζητείται από τα άτομα και χρησιμοποιείται στις συναλλαγές. Να βοηθήσει στην κατανόηση του μηχανισμού μετάδοσης της νομισματικής πολιτικής δίνοντας έμφαση στον τρόπο με τον οποίο οι αποφάσεις που λαμβάνονται
από τις νομισματικές αρχές, σχετικά με την προσφορά χρήματος και τα επιτόκια, επηρεάζουν την πραγματική οικονομία.
Να παρουσιάσει έναν αριθμό μακροοικονομικών υποδειγμάτων μέσα από τα οποία μπορεί να αξιολογηθεί η νομισματική πολιτική. Τα συγκεκριμένα υποδείγματα θα περιλαμβάνουν Κλασικές, Κεϋνσιανές και Νέο-Κεϋνσιανές σχολές σκέψης και θα εξετάζουν τη σημαντικότητα της νομισματικής πολιτικής τονίζοντας τις περιπτώσεις όπου οι αποφάσεις νομισματικής πολιτικής είναι αναποτελεσματικές. Να βοηθήσει στην κατανόηση της αβεβαιότητας που αντιμετωπίζουν οι
ασκούντες την οικονομική πολιτική και στον τρόπο διαχείρισης αυτής. Να δοθεί έμφαση στη μαθηματική απόδειξη των
θεωριών και προτάσεων πολιτικής.
Περιεχόμενο μαθήματος:
Τι είναι χρήμα; Τι καθορίζει τις τιμές των αγαθών και των υπηρεσιών που αγοράζουμε; Γιατί βιώσαμε τον επίμονο πληθωρισμό από τις αρχές του 20ού αιώνα; Τι είναι η κεντρική τράπεζα; Ποια είναι τα σημαντικά χαρακτηριστικά της λειτουργίας και του σχεδιασμού της κεντρικής τράπεζας; Τι εννοούμε ρευστότητα και γιατί είναι σημαντική; Τι είναι το
επιτόκιο και γιατί υπάρχουν τόσα πολλά επιτόκια; Πώς επηρεάζουν οι κεντρικές τράπεζες τα επιτόκια και πώς τα επιτόκια επηρεάζουν την οικονομία; Τι είναι η καμπύλη αποδόσεων; Τι πρέπει να κάνουν οι κεντρικές τράπεζες κατά τη διάρκεια μιας ύφεσης; Τι συμβαίνει κατά τη διάρκεια μιας χρηματοπιστωτικής κρίσης; Πώς αντιδρούν οι κεντρικές τράπεζες
στις χρηματοπιστωτικές κρίσεις; Το μάθημα επικεντρώνεται στη νομισματική θεωρία και στο πώς αλληλεπιδρά η νομισματική πολιτική με τη συνολική οικονομία. Σκοπός του είναι να δώσει στους φοιτητές απαντήσεις στα ερωτήματα που
αναφέρονται παραπάνω, καθώς και ένα σύνολο εργαλείων για τη συνεχή αξιολόγηση αυτών και παρόμοιων ερωτήσεων
στο μέλλον. Το μάθημα βασίζεται στα βασικά εργαλεία της μικροοικονομίας και της μακροοικονομίας. Θεωρείται ότι οι
φοιτητές έχουν γνώσεις μικροοικονομικής και μακροοικονομικής.
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Μαθησιακά Αποτελέσματα:
Στο τέλος των μαθημάτων και έχοντας ολοκληρώσει την απαιτούμενη μελέτη αλλά και τις δραστηριότητες, οι φοιτητές
θα είναι σε θέση να: • εξηγούν και να περιγράφουν το γιατί τα άτομα διακρατούν χρήμα και γιατί το χρήμα χρησιμοποιείται στις συναλλαγές • επιλύουν μακροοικονομικά υποδείγματα και να εκτιμούν το ρόλο και την αποτελεσματικότητα της νομισματικής πολιτικής για διάφορους τύπους υποδειγμάτων, και σε Κλασικό αλλά και σε Κεϋνσιανό περιβάλλον • περιγράφουν και να εξηγούν τα κύρια κανάλια του μηχανισμού μετάδοσης της νομισματικής πολιτικής, μέσα από
τα οποία η νομισματική πολιτική μπορεί να έχει πραγματικές επιδράσεις στην οικονομία • περιγράφουν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των διαφορετικών νομισματικών πολιτικών που χρησιμοποιούνται από τις Κεντρικές Τράπεζες • εισάγουν την ιδέα της αβεβαιότητας που παρατηρείται στα δεδομένα και στις παραμέτρους και να περιγράφουν
πολιτικές κάτω από αβεβαιότητα
Τρόπος διδασκαλίας: Διαλέξεις
Τρόποι αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών:
Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου, ενδιάμεση εξέταση (πρόοδος), εργασία, παρουσίαση εργασίας.

Βιβλιογραφία:
1. Π. Κορλίρας, Νομισματική Θεωρία και Πολτική, εκδόσεις Μπένου, Αθήνα 2006. Κωδικός Βιβλίου στον
ΕΥΔΟΞΟ: 2709.
2. Α. Βαρουδάκης, Μ. Σιδηρόπουλος, Η Μακροοικονομία στην Πράξη, εκδ. Γ. Δαρδανός – Κ. Δαρδανός 2021.
Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 102074913.
3. 3. Mishkin, Frederic, Τα Οικονομικά των Χρηματαγορών, της Τραπεζικής και των Χρηματοπιστωτικών Αγορών,
11η έκδοση, Εκδοτικός Όμιλος ΙΩΝ, Αθήνα 2019. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 77120380.
4. Williamson, S., Μακροοικονομική, Εκδόσεις Α. Τζιόλα & ΥΙΟΙ Α.Ε., 2018. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ:
77106791.

Κωδικός μαθήματος: 12ΥΣ04
Τίτλος μαθήματος: Οικονομική του Χώρου
Διδακτικές μονάδες ECTS: 6
Κατηγορία μαθήματος: Υποχρεωτικό
Ώρες διδασκαλίας /εβδομάδα: Θεωρία: 4
Διδάσκων/ουσα: Στ. Κωστοπούλου
Ιστοσελίδα μαθήματος : https://qa.auth.gr/el/class/1/600190985
https://elearning.auth.gr/course/view.php?id=6654
Στόχος μαθήματος: Στόχος του μαθήματος είναι να προσφέρει στους/τις φοιτητές/τριες τη θεωρητική και εμπειρική
κατανόηση της λειτουργίας της οικονομίας στο χώρο, της επίδρασης του χώρου στην οικονομική συμπεριφορά και τις
αποφάσεις των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών καθώς και των επιπτώσεων των οικονομικών σχέσεων και δυναμικών
στo χώρο.
Περιεχόμενο μαθήματος: Χωρική διάσταση των οικονομικών δραστηριοτήτων. Βασικές έννοιες για το χώρο, επίδραση
του χώρου στην οικονομική συμπεριφορά. Θεωρίες του τόπου εγκατάστασης της γεωργικής παραγωγής και της βιομηχανίας.. Μεταφορικά δίκτυα, κόστος μεταφοράς, κόστος παραγωγής, έσοδα και τόπος εγκατάστασης των βιομηχανικών
επιχειρήσεων. Χωροθετικά πρότυπα εγκατάστασης των μεγάλων επιχειρήσεων με πολυπεριφερειακή και πολυεθνική
δραστηριότητα. Θεωρίες χωροθέτησης του τριτογενούς τομέα. Η πρακτική του τόπου εγκατάστασης επιχειρήσεων και
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υπηρεσιών. Χώρος και νέες τεχνολογίες. Χωρική υπόσταση των πόρων: Πληθυσμός, φυσικά διαθέσιμα, ενέργεια, οικολογία. Ανάπτυξη και κατανομή των πόλεων στο χώρο. Διαδικασία αστικοποίησης. Οργάνωση του δικτύου των οικισμών.
Θεωρία των κεντρικών τόπων. Πρότυπα κατανομής των πόλεων κατά μέγεθος πληθυσμού. Χωροταξική διάρθρωση των
πόλεων: Θεωρίες χρήσης αστικού εδάφους. Μοντέλα εσωτερικής οργάνωσης της πόλης. Εισαγωγή στα Γεωγραφικά
Συστήματα Πληροφοριών (ΓΣΠ).
Τρόπος διδασκαλίας: Διαλέξεις, φροντιστήρια .
Τρόποι αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών: Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου, προφορική παρουσίαση
εργασίας.
Βιβλιογραφία:
1. Λ. Λαμπριανίδης, Οικονομική Γεωγραφία. εκδ. Σ. Πατάκης, Αθήνα 2012. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 22767841.
2. Η. Κουρλιούρος, Διαδρομές στις Θεωρίες του Χώρου, εκδ. Προπομπός, Αθήνα 2011. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ:
12866348.

Κωδικός μαθήματος: 12YE04
Τίτλος μαθήματος: Ειδικά Θέματα Μικροοικονομίας
Διδακτικές μονάδες ECTS: 6
Κατηγορία μαθήματος: Υποχρεωτικό
Ώρες διδασκαλίας /εβδομάδα: Θεωρία: 4
Διδάσκων/ουσα: Κ. Παπαδόπουλος
Ιστοσελίδα μαθήματος : https://qa.auth.gr/el/class/1/600190955
https://elearning.auth.gr/course/view.php?id=6299
Στόχος μαθήματος: Μετά το πέρας του εξαμήνου, ο φοιτητής θα πρέπει να έχει κατανοήσει και να είναι σε θέση να
αναλύει χρησιμοποιώντας τα υποδείγματα της μικροοικονομικής: την συμπεριφορά των ατόμων υπό καθεστώς αβεβαιότητας, τις επιπτώσεις της ασύμμετρης πληροφόρησης στις αποφάσεις των ατόμων και των επιχειρήσεων, τις επιπτώσεις στην κατανομή των πόρων και στην αποτελεσματικότητα της οικονομίας λόγω της ύπαρξης εξωτερικών επιδράσεων, θέματα Πολιτικής Οικονομίας.
Περιεχόμενο μαθήματος: Θα συνεχίσουμε με την παρουσίαση του υποδείγματος γενικής ισορροπίας του τέλειου ανταγωνισμού με στόχο την παρουσίαση της αλληλεξάρτησης των αγορών, τον υπολογισμό και την ύπαρξη των ισορροπιών.
Κατόπιν θα θεμελιώσουμε την αποτελεσματικότητα του τέλειου ανταγωνισμού. Θα παρουσιάσουμε την θεωρία επιλογής ενός ορθολογικού ατόμου υπό καθεστώς αβεβαιότητας: μεγιστοποίηση προσδοκώμενης χρησιμότητας, αποστροφή, ουδετερότητα και αγάπη για τον κίνδυνο. Εφαρμογή της θεωρίας αυτής στην εξήγηση και αντιμετώπιση του
φαινομένου της φοροδιαφυγής. Στα οικονομικά της πληροφόρησης θα ασχοληθούμε με την αξία της πληροφόρησης
και βασικές έννοιες όπως ηθικός κίνδυνος και δυσμενής επιλογή. Αν υπάρξει χρόνος θα ασχοληθούμε με το ρόλο των
εξωτερικών επιδράσεων και των δημοσίων αγαθών στη κατανομή των πόρων και θα παρουσιάσουμε θέματα από τη
θεωρία τη δημόσιας επιλογής όπως κριτήρια και συναρτήσεις κοινωνικής ευημερίας και το θεώρημα αδυναμίας του
Arrow.
Τρόπος διδασκαλίας: Διαλέξεις
Τρόποι αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών: Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου, πρόοδος (ενδιάμεση εξέταση), προφορική παρουσίαση εργασίας.
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Βιβλιογραφία:
1. W. Nicholson, Chr. Snyder, Μικροοικονομική Θεωρία, Βασικές Αρχές και Προεκτάσεις, εκδ. Κριτική, Αθήνα 2018. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 77109705.
2. Hal Varian, Μικροοικονομική. Μία Σύγχρονη Προσέγγιση, εκδ. Κριτική, Αθήνα 2015. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ:
50659301.

Κωδικός μαθήματος: 12ΕΣ02
Τίτλος μαθήματος: Δημόσια Οικονομική ΙΙ
Διδακτικές μονάδες ECTS: 3
Κατηγορία μαθήματος: Επιλογής
Ώρες διδασκαλίας /εβδομάδα: Θεωρία : 3
Διδάσκων/ουσα: Σ. Μ. Παλαιολόγου
Ιστοσελίδα μαθήματος : https://qa.auth.gr/el/class/1/600190921

https://elearning.auth.gr/course/view.php?id=6474
Στόχος μαθήματος: Στο μάθημα αυτό παρουσιάζονται τα κύρια δημοσιονομικά μέσα δράσης του Κράτους με έμφαση
στα δημόσια έσοδα και τις επιπτώσεις τους. Φορολογία και οικονομική αποτελεσματικότητα. Επίπτωση των φόρων.
Φορολογία και κοινωνική δικαιοσύνη.
Περιεχόμενο μαθήματος: Αναλύονται οι θεωρίες φόρων - Οι επιδράσεις των φόρων στη διανομή του εισοδήματος και
την κοινωνική ευημερία – μετακύλιση φόρων – Φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων - Φόρος εισοδήματος νομικών
προσώπων – Φόροι κατανάλωσης.
Τρόπος διδασκαλίας: Διαλέξεις.
Τρόποι αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών: Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου.
Βιβλιογραφία:
1. H. S. Rosen, T. Gayer, Β. Ράπανος, Γ. Καπλάνογλου, Δημόσια Οικονομική, εκδ. Κριτική, Αθήνα 2011. Κωδικός Βιβλίου
στον ΕΥΔΟΞΟ: 7648536.
2. J. Stiglitz, J. K. Rosenga, Οικονομική του Δημοσίου Τομέα, εκδ. Κριτική, Αθήνα, 2019’ Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ:
86055504.

Κωδικός μαθήματος: 12ΕΣ05
Τίτλος μαθήματος: Οικονομικά των Προμηθειών του Δημοσίου
Διδακτικές μονάδες ECTS: 3
Κατηγορία μαθήματος: Επιλογής
Ώρες διδασκαλίας /εβδομάδα: Θεωρία : 3
Διδάσκων/ουσα: Δ. Μάρδας
Ιστοσελίδα μαθήματος : https://qa.auth.gr/el/class/1/600190924
https://elearning.auth.gr/enrol/index.php?id=12448
Στόχος μαθήματος: Να μάθουν οι ενδιαφερόμενοι τους κανόνες που ισχύουν σε κοινοτικό επίπεδο και αναφέρονται
στις κρατικές προμήθειες αγαθών και υπηρεσιών και να μάθουν να συμπληρώνουν χωρίς λάθη, ένα ντοσιέ με σκοπό
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την κατάθεση μιας προσφοράς στο πλαίσιο των προβλεπόμενων διαδικασιών. Η απόκτηση εξειδικευμένων θεωρητικών
και πρακτικών γνώσεων σε θέματα που αφορούν στις κρατικές προμήθειες (Συμβάσεις του Δημοσίου). Παρουσίαση
των εννοιών και διαδικασιών, που σχετίζονται με διαγωνισμούς οι οποίοι διέπονται από το κοινοτικό δίκαιο και αποτελούν πλέον εθνική πρακτική. Αναλυτική παρουσίαση του τρόπου με τον οποίον οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να διαβάζουν
μια διακήρυξη και να ετοιμάζουν μια προσφορά.
Περιεχόμενο μαθήματος:
Οι κρατικές προμήθειες σε υλικά, έργα και υπηρεσίες αντιπροσωπεύουν το το 15% με 20% του ΑΕΠ κάθε χώρας. Αποτελούν λοιπόν μια σημαντική αγορά που ικανοποιεί τη δημόσια ζήτηση. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι προμήθειες του Δημοσίου μετά το 1993, μετά λοιπόν το άνοιγμα της "Ενιαίας Αγοράς" της ΕΕ και της συμφωνίας των πολυμερών διαπραγματεύσεων του "Γύρου της Ουρουγουάης" (1994) κατά τον οποίο μειώθηκε αισθητά η προστασία της εγχώριας παραγωγής μέσω της "πολιτικής υπέρ της αγοράς εγχωρίων προϊόντων" στο χώρο των προμηθειών του Δημοσίου. Αυτό σημαίνει ότι ο διεθνής ανταγωνισμός κέρδισε έδαφος στη συγκεκριμένη αγορά. Υπάρχει έλλειψη στελεχών
οικονομολόγων που να ασχολούνται με το εν λόγω θέμα, ενώ οι ανάγκες της ανταγωνιστικής αυτής αγοράς είναι πολλές.
Το μάθημα παρέχει γνώσεις με τη βοήθεια των οποίων κάθε στέλεχος εταιρίας μπορεί να ετοιμάσει ένα φάκελο με
σκοπό την κατάθεση του σε διαγωνισμό του Δημοσίου. Ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους για τα όσα έχουν γίνει τόσο
σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε εθνικό επίπεδο στο εξεταζόμενο θέμα μετά το 1993 ως σήμερα, για τις υφιστάμενες διαδικασίες και τις νέες τεχνικές που χρησιμοποιούνται στο χώρο των κρατικών προμηθειών όπως και για την εισαγωγή του eprocurement στη ζωή μας. Με σύνολο παραδειγμάτων από τη διεθνή εμπειρία δίνεται η βαρύτητα που έχει η αγορά
των κρατικών προμηθειών τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε εθνικό επίπεδο. Παρουσιάζονται μέσω της Θεωρίας των Παιγνίων οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται από τους προμηθευτές στο πλαίσιο της προσπάθειάς τους να κερδίσουν ένα
διαγωνισμό του Δημοσίου ενώ εξηγείται μέσω της Θεωρίας της Προσόδου η διαδισακία χρηματισμού-διαφοθράς που
διαπερνά τη συγκεκριμένη δύσκολη αγορά.
Τρόπος διδασκαλίας: Διαλέξεις
Τρόποι αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών: Γραπτές εξετάσεις και πριμοδοτική γραπτή εργασία αν το επιθυμεί ο
ενδιαφερόμενος
Βιβλιογραφία:
1. Δ. Μάρδας, Τα Οικονομικά των Προμηθειών του Δημοσίου, εκδ. Ζυγός, Θεσσαλονίκη 2006, Κωδικός Βιβλίου στον
ΕΥΔΟΞΟ: 1748.

Κωδικός μαθήματος: 12ΕΣ06
Τίτλος μαθήματος: Θεωρία Παιγνίων
Διδακτικές μονάδες ECTS: 3
Κατηγορία μαθήματος: Ειδικής Επιλογής
Ώρες διδασκαλίας /εβδομάδα: Θεωρία : 3
Διδάσκων/ουσα: Π. Φουσέκης
Ιστοσελίδα μαθήματος : https://qa.auth.gr/el/class/1/600190925
https://elearning.auth.gr/course/view.php?id=5924
Στόχος μαθήματος: Να εισαγάγει τους φοιτητές στις έννοιες της Θεωρίας Παιγνίων καθώς και στους τρόπους που μπορούν να χρησιμοποιηθούν αυτές στη κατανόηση και επίλυση προβλημάτων που εμφανίζονται στις οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές επιστήμες.
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Περιεχόμενο μαθήματος: Στατικά παίγνια τέλειας πληροφόρησης. Ισορροπία Nash σε αμιγείς και μικτές στρατηγικές.
Δυναμικά παίγνια τέλειας και ατελούς πληροφόρησης. Ισορροπία τέλεια κατά υποπαίγνιο. Παίγνια πεπερασμένου και
μη-πεπερασμένου αριθμού επαναλήψεων. Αξιωματική θεωρία διαπραγματεύσεων του Nash.
Τρόπος διδασκαλίας: Διαλέξεις, Εφαρμογές - Ασκήσεις
Τρόποι αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών: Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου.
Βιβλιογραφία:
1. Μ. J. Osborne, Εισαγωγή στη Θεωρία Παιγνίων, εκδ. Κλειδάριθμος, Αθήνα 2010. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ:
35241.
2. R. Gibbons, Εισαγωγή στη Θεωρία Παιγνίων, εκδ. Γ. Δαρδανός – Κ. Δαρδανός, Αθήνα 2009. Κωδικός Βιβλίου στον
ΕΥΔΟΞΟ: 31325.

Κωδικός μαθήματος: 12ΕΣ01
Τίτλος μαθήματος: Οικονομικά των Τροφίμων
Διδακτικές μονάδες ECTS: 3
Κατηγορία μαθήματος: Επιλογής
Ώρες διδασκαλίας /εβδομάδα: Θεωρία : 3
Διδάσκων/ουσα: Π. Φουσέκης
Ιστοσελίδα μαθήματος: https://qa.auth.gr/el/class/1/600178408
https://elearning.auth.gr/course/view.php?id=5351
Στόχος μαθήματος: Να εφοδιάσει τους φοιτητές με τα θεωρητικά εργαλεία που απαιτούνται για την οικονομική ανάλυση του τομέα των Τροφίμων και την αξιολόγηση των πολιτικών που εφαρμόζονται σε αυτόν.
Περιεχόμενο μαθήματος:
1. Διαρθρωτικά Χαρακτηριστικά της Γεωργίας
2. Εργαλεία Γεωργικής Πολιτικής και η Κοινή Γεωργική Πολιτική της Ε.Ε
3. Διεθνές Εμπόριο Γεωργικών Προϊόντων και Τροφίμων
4. Η Αλυσίδα Τροφίμων. Μάρκετινγκ, Συντονισμός, Διαχείριση Κινδύνου από την Μεταβλητότητα των Τιμών
5. Συνεταιρισμοί
6. Ο Τομέας Τροφίμων και Ποτών στην Ελλάδα
7. Δημογραφική Μετάβαση και Επάρκεια Τροφίμων
Τρόπος διδασκαλίας: Διαλέξεις.
Τρόποι αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών: Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου και προαιρετικές εργασίες
Βιβλιογραφία:
1. Drummond H.E. , J.W. Goodwin, Γεωργική Οικονομική και Πολιτική, εκδ. Broken Hill, Αθήνα 2017. Κωδικός Βιβλίου
στον ΕΥΔΟΞΟ: 68373060.
2. B. Norwood, J. Lusk, Μάρκετινγκ και Τιμές Γεωργικών Προϊόντων, εκδ. Broken Hill, Αθήνα 2012. Κωδικός Βιβλίου
στον ΕΥΔΟΞΟ: 22767610.
3. Σημειώσεις του Διδάσκοντος
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Ζ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Κωδικός μαθήματος: 12YZ06
Τίτλος μαθήματος: Διεθνής Μακροοικονομική
Διδακτικές μονάδες ECTS: 6
Κατηγορία μαθήματος: Υποχρεωτικό
Ώρες διδασκαλίας /εβδομάδα: Θεωρία : 4
Διδάσκων/ουσα: Γ. Ζαρωτιάδης , Αικ. Μουζά
Ιστοσελίδα μαθήματος: https://qa.auth.gr/el/class/1/600190754
https://elearning.auth.gr/course/view.php?id=8297
Στόχος μαθήματος: Παρουσία και ανάλυση των θεωριών για την ερμηνεία των μακροοικονομικών και νομισματικών
σχέσεων.
Περιεχόμενο: Ι. Το ισοζύγιο εξωτερικών συναλλαγών (ΙΕΣ) και η αγορά συναλλάγματος. Το ΙΕΣ στα πλαίσια της μακροοικονομικής λογιστικής. ΙΙ. Η θεωρία εξισορρόπησης του ΙΕΣ. Συναλλαγματική ισοτιμία και ΙΕΣ. Συναλλαγματικές ισοτιμίες και τιμές. Εθνικό εισόδημα και ΙΕΣ. Η μονεταριστική θεωρία του ΙΕΣ. Η θεωρία χαρτοφυλακίου του ισοζυγίου πληρωμών. ΙΙΙ. Η αποτελεσματικότητα των οικονομικών πολιτικών σε υποδείγματα μικρής ανοικτής οικονομίας (Mundel –
Fleming) και υποδείγματα “δύο χωρών” σε καθεστώς σταθερών και κυμαινόμενων ισοτιμιών. ΙV. Το ΙΕΣ και το Διεθνές
Νομισματικό Σύστημα (ΔΝΣ). Νομισματικά Συστήματα και εξισορρόπηση του ισοζυγίου πληρωμών: Εννοιολογικές διευκρινίσεις και οριοθέτηση του προβλήματος. Νομισματικά Συστήματα στην περίοδο μέχρι το 1944. Bretton Woods και
το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα.
Τρόπος διδασκαλίας: Διαλέξεις.
Τρόποι αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών: Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου.
Βιβλιογραφία:
1. Ι. Λεβεντάκης, Διεθνής Μακροοικονομική και Χρηματοοικονομική, εκδ. Unibooks, Αθήνα 2017. Κωδικός Βιβλίου στον
ΕΥΔΟΞΟ: 68402696.
2. Ε. Βλαχάκη, Σ. Καλυβίτης, Διεθνής Νομισματική και Μακροοικονομική Ανοικτής Οικονομίας, εκδ. Gutenberg, Αθήνα
2011. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 12578767.

Κωδικός μαθήματος: 12YZ05
Τίτλος μαθήματος: Ιστορία Οικονομικών Θεωριών
Διδακτικές μονάδες ECTS: 6
Κατηγορία μαθήματος: Υποχρεωτικό
Ώρες διδασκαλίας /εβδομάδα: Θεωρία : 4
Διδάσκων/ουσα: Π. Τσαλίκη
Ιστοσελίδα μαθήματος: https://qa.auth.gr/el/class/1/600190753
https://elearning.auth.gr/enrol/index.php?id=5377
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Στόχος μαθήματος: Οι φοιτητές να αντιληφθούν και να κατανοήσουν ότι η οικονομική επιστήμη, ως κατά βάση κοινωνική επιστήμη, είναι άρρηκτα δεμένη με τις κοινωνικοπολιτικές αναζητήσεις της εποχής που διαμορφώθηκαν οι διάφορες προτάσεις οικονομικής θεωρίας και πολιτικής.
Περιεχόμενο μαθήματος: Οι Απαρχές της Οικονομικής Θεωρίας . Ο Πλούτος των Εθνών του Adam Smith. Οι Αρχές της
Πολιτικής Οικονομίας του Ricardo. Το Κεφάλαιο του Marx. H Δομή της Κλασικής και Νεοκλασικής Θεωρίας. Μεταξύ
Ανταγωνισμού και Μονοπωλίου. Γενική Θεωρία του Keynes. Σύγχρονα Ρεύματα της Οικονομικής Σκέψης. Ιστορία Οικονομικής Θεωρίας και Πολιτικής: Σύνοψη, Αξιολόγηση και Νέα Κατεύθυνση.
Τρόπος διδασκαλίας: Διαλέξεις.
Τρόποι αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών: Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου, κατ’ οίκον εργασία, προφορική παρουσίαση εργασίας.
Βιβλιογραφία:
1. Λ. Τσουλφίδης, Ιστορία Οικονομικής Θεωρίας και Πολιτικής, εκδ. Τζιόλα, Θεσσαλονίκη 2018. Κωδικός Βιβλίου στον
ΕΥΔΟΞΟ: 77106808.

Κωδικός μαθήματος: 12ΥZ07
Τίτλος μαθήματος: Περιφερειακή Οικονομική Ανάπτυξη Ι
Διδακτικές μονάδες ECTS: 6
Κατηγορία μαθήματος: Υποχρεωτικό
Ώρες διδασκαλίας /εβδομάδα: Θεωρία : 4
Διδάσκων/ουσα: Στ. Κωστοπούλου
Ιστοσελίδα μαθήματος: https://qa.auth.gr/el/class/1/600190755
https://elearning.auth.gr/course/view.php?id=5378
Στόχος μαθήματος: Στόχος του μαθήματος είναι η εισαγωγή των φοιτητών/τριών στις βασικές έννοιες και μεθόδους της
περιφερειακής ανάλυσης, η κατανόηση των αιτίων δημιουργίας και των λόγων αντιμετώπισης του περιφερειακού προβλήματος και η εξοικείωση με τις κύριες θεωρίες περιφερειακής οικονομικής ανάπτυξης.
Περιεχόμενο μαθήματος: Βασικές έννοιες και περιεχόμενο της περιφερειακής οικονομικής ανάπτυξης. Η οικονομική
περιφέρεια: έννοια, χαρακτηριστικά, σχέση με τον οικονομικό χώρο. Συστήματα ταξινόμησης των περιφερειών. Ταξινόμηση του Boudeville: ομοιογενής, πολική, περιφέρεια προγραμματισμού. Ταξινόμηση βάσει του βαθμού ανάπτυξης.
Μορφές, αίτια και λόγοι αντιμετώπισης του περιφερειακού προβλήματος. Οικονομίες χωρικής συγκέντρωσης. Διάχυση
των τεχνολογικών καινοτομιών στο χώρο. Διαπεριφερειακή κίνηση κεφαλαίου, εργατικού δυναμικού, διαπεριφερειακό
εμπόριο. Θεωρίες περιφερειακής ανάπτυξης: κλασικές, νεοκλασικές, κεϋνσιανές, θεωρία της «σωρευτικής αιτιότητας»
του Myrdal, θεωρία των «πόλων ανάπτυξης» του Perroux. Βασικές μέθοδοι και τεχνικές περιφερειακής ανάλυσης. Συγκέντρωση, ανάλυση, ταξινόμηση περιφερειακών δεδομένων. Μέθοδοι οριοθέτησης ομοιογενών, πολικών και περιφερειών προγραμματισμού. Μέτρηση περιφερειακών ανισοτήτων. Συντελεστές συμμετοχής, εγκατάστασης, περιφερειακής ειδίκευσης. Μέθοδος εισροών-εκροών, περιφερειακός πολλαπλασιαστής. Ανάλυση απόκλισης-συμμετοχής. Ανάλυση Πλεονεκτημάτων, Αδυναμιών, Ευκαιριών και Απειλών (S.W.O.T. Analysis).
Τρόπος διδασκαλίας: Διαλέξεις.
Τρόποι αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών: Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου, κατ’ οίκον εργασία.
Βιβλιογραφία:
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1. Σ. Πολύζος, Περιφερειακή Ανάπτυξη, εκδ. Κριτική, Αθήνα 2019. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 86055434.
2. Αθ. Παπαδασκαλόπουλος, Πρότυπα και Πολιτικές Περιφερειακής Ανάπτυξης, εκδ. Διόνικος, Αθήνα 2009. Κωδικός
Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 309.

Κωδικός μαθήματος: 12YZ08
Τίτλος μαθήματος: Βιομηχανική Οργάνωση και Πολιτική
Διδακτικές μονάδες ECTS: 6
Κατηγορία μαθήματος: Υποχρεωτικό
Ώρες διδασκαλίας /εβδομάδα: Θεωρία : 4
Διδάσκων/ουσα: Κ. Παπαδόπουλος
Ιστοσελίδα μαθήματος: https://qa.auth.gr/el/class/1/600190756
https://elearning.auth.gr/course/view.php?id=6300
Στόχος μαθήματος: Μετά το πέρας του εξαμήνου, ο/η φοιτήτης/ρια θα πρέπει να έχει κατανοήσει και να είναι σε θέση
να αναλύει χρησιμοποιώντας τις έννοιες και τα υποδείγματα της βιομηχανικής οργάνωσης:
• Τα ολιγοπωλιακά υποδείγματα
• Τις κάθετες σχέσεις μεταξύ των επιχειρήσεων (προμηθευτής – λιανοπωλητής)
• Τη στρατηγική της διαφοροποίησης των προϊόντων
• Τον ανταγωνισμό των επιχειρήσεων στο πεδίο της διαφήμισης
• Τις στρατηγικές που χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις για να διατηρήσουν ή να ενισχύσουν τη δύναμη αγοράς τους
αποτρέποντας την είσοδο άλλων επιχειρήσεων στον κλάδο
• Την πολιτική ανταγωνισμού
Περιεχόμενο μαθήματος : Το μάθημα είναι εισαγωγικό στη Βιομηχανική Οργάνωση. Το αντικείμενο το μαθήματος είναι
οι αγορές ή οι κλάδοι όπου δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις. Στόχος μας είναι να εξηγήσουμε την διάρθρωση των
αγορών/κλάδων όπως αυτή διαμορφώνεται από τη στρατηγική συμπεριφορά των επιχειρήσεων. Οι σχέσεις των επιχειρήσεων μεταξύ τους, η τιμολογιακή συμπεριφορά καθώς και άλλες στρατηγικές όπως π.χ. η διαφοροποίηση του προϊόντος και το επίπεδο διαφημιστικής δαπάνης ορίζουν τον βαθμό του ανταγωνισμού και τη μορφή της αγοράς. Στα πλαίσια του μαθήματος θα πραγματευτούμε θέματα όπως: μορφές ολιγοπωλίου, συμπαιγνία (καρτέλ) και διάκριση τιμών,
συγκέντρωση και δύναμη αγοράς, μέτρηση δύναμης αγοράς, κάθετες σχέσεις, διαφοροποίηση προϊόντος, διαφήμιση,
πολιτική ανταγωνισμού.
Τρόπος διδασκαλίας: Διαλέξεις., φροντιστήριο, εργασία
Τρόποι αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών: Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου, εργασία.
Βιβλιογραφία:
1. P. Bellefalme, M. Peitz, Βιομηχανική Οργάνωση, εκδ. Σοφία, Θεσσαλονίκη 2016. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ:
50658715.
2. I. Κατσουλάκος, Θεωρία Βιομηχανικής Οργάνωσης, εκδ. Gutenberg, Αθήνα 2015. Κωδικός Βιβλίου στον
ΕΥΔΟΞΟ: 41959109.
3. L. Peppal, D. Richards, G. Norman, Βιομηχανική Οργάνωση, εκδ. Τζιόλα, Θεσσαλονίκη 2015. Κωδικός Βιβλίου στον
ΕΥΔΟΞΟ: 50655970.
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Κωδικός μαθήματος: 12ΕΖ07
Τίτλος μαθήματος: Εξόρυξη Πληροφορίας και Αναλυτική Οικονομικών Δεδομένων
Διδακτικές μονάδες ECTS: 3
Κατηγορία μαθήματος: Ειδική Επιλογή
Ώρες διδασκαλίας /εβδομάδα: Θεωρία : 2, Εργαστήρια:1
Διδάσκων/ουσα: Α. Τσαδήρας, Κ. Τσίτα
Ιστοσελίδα μαθήματος: https://qa.auth.gr/el/class/1/600190697
https://elearning.auth.gr/course/view.php?id=5335

Στόχος μαθήματος: Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών/τριών α) με τις βασικές τεχνικές της Μηχανικής Μάθησης και της Εξόρυξης Πληροφορίας από Οικονομικά Δεδομένα καθώς και β) την Αναλυτική Οικονομικών
Δεδομένων, με τη χρήση δημοφιλών λογισμικών (Οπτικοποίησης Δεδομένων, Μηχανικής Μάθησης) ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις προσκλήσεις και τις σύγχρονες τάσεις που θα συναντήσουν στη μετέπειτα καριέρα τους.
Περιεχόμενο μαθήματος:
Θέματα που θα παρουσιαστούν είναι τα εξής: Οικονομικά και Επιχειρηματικά προβλήματα που λύνονται μέσω της Επιστήμης των δεδομένων και της Εξόρυξης Πληροφορίας. Αναλυτική και Οπτικοποίηση Οικονομικών Δεδομένων με τη
χρήση σύγχρονου λογισμικού όπως το Tableau, το Qlik Sense, το Power BI. Προεπεξεργασία δεδομένων για ανάλυση.
Θέματα τμηματοποίησης (δένδρα αποφάσεων), κατηγοριοποίησης (SVM, Νευρωνικά Δίκτυα), συσταδοποίησης (ιεραρχική, ΚMean) και κανόνων συσχέτισης(Apriori) με τη χρήση λογισμικού (ελεύθερο λογισμικό Weka). Αξιολόγηση απόδοσης των λύσεων της Εξόρυξης Πληροφορίας. Στο Φροντιστηριακό/Εργαστηριακό Τμήμα του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα μελετήσουν και θα αποκτήσουν πρακτική εμπειρία χρήσης στα παρακάτω δημοφιλή λογισμικά: Tableau,
Weka, Qlik Sense, Power BI.
Τρόπος διδασκαλίας: Διαλέξεις, Εργαστήρια, Φροντιστήρια.
Τρόποι αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών: Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου, εργαστήριο ή πρακτικές
ασκήσεις.
Βιβλιογραφία:
1. Foster Provost, Tom Fawcett, Η Επιστήμη των Δεδομένων Για Επιχειρήσεις, εκδ. Κλειδάριθμος 2019. Κωδικός Βιβλίου
στον ΕΥΔΟΞΟ: 86055865.
2. Tan-Pang-Ning,Steinbach Michael, Kumar Vipin, Βερυκίος Βασίλειος (Επιμέλεια), Εισαγωγή στην Εξόρυξη Δεδομένων,
εκδ. Τζιόλα 2018. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 77107675.
3. Grus Joel, Επιστήμη Δεδομένων: Βασικές Αρχές και Εφαρμογές με Python, 2η Έκδοση, εκδ. Α. Παπασωτηρίου & Σια
Ι.Κ.Ε. 2020. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 94690736.
4. Κ. Διαμαντάρας, Δ. Μπότσης, Μηχανική Μάθηση, εκδ. Κλειδάριθμος 2019. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ:
86198212.

Κωδικός μαθήματος: 12EZ06
Τίτλος μαθήματος: Τουριστική Ανάπτυξη
Διδακτικές μονάδες ECTS: 3
Κατηγορία μαθήματος: Επιλογής
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Ώρες διδασκαλίας /εβδομάδα: Θεωρία : 3
Διδάσκων/ουσα: Στ. Κωστοπούλου
Ιστοσελίδα μαθήματος: https://qa.auth.gr/el/class/1/600190696
https://elearning.auth.gr/course/view.php?id=5345
Στόχος μαθήματος: Στόχος του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές/τριες τις βασικές έννοιες της τουριστικής
οικονομικής, τη σημασία του τουρισμού στην οικονομική ανάπτυξη, καθώς και τις οικονομικές, κοινωνικές, πολιτιστικές
και περιβαλλοντικές επιπτώσεις της τουριστικής ανάπτυξης τόσο σε τοπικό-περιφερειακό όσο και σε εθνικό και διεθνές
επίπεδο
Περιεχόμενο μαθήματος: Εισαγωγικές έννοιες της τουριστικής οικονομικής. Σχέση τουριστικής οικονομικής και άλλων
επιστημονικών κλάδων. Εννοιολογικό περιεχόμενο και χαρακτηριστικά του τουρισμού και των τουριστών. Κατηγορίες
τουρισμού: μαζικός, εναλλακτικός, ειδικών ενδιαφερόντων. Η τουριστική αγορά. Οργάνωση των τουριστικών επιχειρήσεων. Το τουριστικό προϊόν. Μάρκετιγκ, διαφήμιση τουριστικού προϊόντος. Θεωρητικές προσεγγίσεις των τουριστικών
αναγκών, των κινήτρων και της τουριστικής καταναλωτικής συμπεριφοράς. Οικονομική ανάλυση της τουριστικής ζήτησης: προσδιοριστικοί παράγοντες, μέτρηση, χαρακτηριστικά. Οι κλάδοι της τουριστικής βιομηχανίας. Τουριστική προσφορά: διακρίσεις, προσδιοριστικοί παράγοντες. Οι οικονομικές, κοινωνικές και πολιτιστικές επιπτώσεις του τουρισμού. Οι επιπτώσεις της τουριστικής ανάπτυξης στο φυσικό και δομημένο περιβάλλον. Σχεδιασμός και διαχείριση της
τουριστικής ανάπτυξης. Πολιτικές βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης.
Τρόπος διδασκαλίας: Διαλέξεις.
Τρόποι αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών: Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου, κατ’ οίκον εργασία.
Βιβλιογραφία:

1. Δ. Λαγός, Τουριστική Οικονομική, εκδ. Κριτική, Αθήνα 2018. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 77109687.
2. Σ. Βαρβαρέσος, Οικονομική του Τουρισμού, εκδ. Προπομπός, Αθήνα, 2013. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 32998969.

Κωδικός μαθήματος: 12ΕΕ01
Τίτλος μαθήματος: Προγραμματισμός και Σχεδιασμός Οικονομικής Ανάπτυξης
Διδακτικές μονάδες ECTS: 3
Κατηγορία μαθήματος: Επιλογής
Ώρες διδασκαλίας /εβδομάδα: Θεωρία : 3
Διδάσκων/ουσα: Νέος επιστήμονας (Πρ. Ακ. Διδ. Εμπειρίας)
Ιστοσελίδα μαθήματος: https://qa.auth.gr/el/class/1/600190682
https://elearning.auth.gr/course/view.php?id=3764
Στόχος μαθήματος: Το μάθημα αυτό αποτελεί κομμάτι του γνωστικού αντικειμένου των οικονομικών της ανάπτυξης. Ο
κύριος στόχος είναι η κατανόηση των βασικών θεωριών σχεδιασμού και επιλογής χρηματοδότησης της ανάπτυξης με
εγχώριους πόρους ή πόρους από το εξωτερικό.
Περιεχόμενο μαθήματος: Το μάθημα αποτελείται από δύο βασικές ενότητες. Η πρώτη ενότητα διαπραγματεύεται τις
στρατηγικές χρηματοδότησης που βασίζονται στην εγχώρια αποταμίευση (πηγές αποταμίευσης, δημοσιονομική πολιτική, νομισματική πολιτική). Η δεύτερη ενότητα αναφέρεται στις στρατηγικές χρηματοδότησης που βασίζονται στο ξένο
κεφάλαιο (ρόλος του ξένου κεφαλαίου, θεωρίες διπλού και τριπλού κενού, μορφές εισροής ξένου κεφαλαίου, αξιολόγηση συμβολής του ξένου κεφαλαίου).
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Τρόπος διδασκαλίας: Διαλέξεις.
Τρόποι αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών: Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου, κατ’ οίκον εργασία.
Βιβλιογραφία:
1. A.P. Thirwall, Μεγέθυνση και Ανάπτυξη, εκδ. Παπαζήση, Αθήνα 2013. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 68389430.

Κωδικός μαθήματος: 12ΕΗ08
Τίτλος μαθήματος: Οικονομική του Περιβάλλοντος
Διδακτικές μονάδες ECTS: 3
Κατηγορία μαθήματος: Επιλογής
Ώρες διδασκαλίας /εβδομάδα: Θεωρία : 3
Διδάσκων/ουσα: Παν. Φουσέκης, Δημ. Ψαλτόπουλος
Ιστοσελίδα μαθήματος : https://qa.auth.gr/el/class/1/600190706
https://elearning.auth.gr/course/view.php?id=8686
Στόχος μαθήματος: Η κατανόηση της αλληλεπίδρασης Οικονομίας και Φύσης, με τη χρήση των αναλυτικών εργαλείων
της οικονομικής θεωρίας. Η κατανόηση αρχών και πτυχών της βιώσιμης ανάπτυξης.
Περιεχόμενο μαθήματος: Η αλληλεπίδραση του οικονομικού συστήματος, του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων.
Θεωρητικές βάσεις της Οικονομικής του Περιβάλλοντος και των Φυσικών Πόρων. Ρύπανση του περιβάλλοντος, μέτρα
για την προστασία. Οικονομικά και διοικητικά μέτρα αντι-ρύπανσης. Η άριστη κατανομή των ανανεώσιμων και των μηανανεώσιμων στο χρόνο (μαθηματικά υποδείγματα). Οικονομικά της αλιείας. Βιωσιμότητα και οικονομική ανάπτυξη:
αρχές και ορισμοί. Παγκόσμια περιβαλλοντική αλλαγή και βιωσιμότητα. Κλιματική αλλαγή και βιώσιμη ανάπτυξη. Ασφάλεια τροφίμων, κοινωνική προστασία και βιώσιμη ανάπτυξη. Φτώχεια και βιώσιμη ανάπτυξη. Διεθνείς πολιτικές για
τη βιώσιμη ανάπτυξη
Τρόπος διδασκαλίας: Διαλέξεις.
Τρόποι αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών: Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου.
Βιβλιογραφία:
1. Κ. Μπίθας, Οικονομική Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, εκδ. Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Αστικού
Περιβάλλοντος και Ανθρώπινου Δυναμικού, Αθήνα 2010. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 2855.
2. Faucheux Sylvie, Noel Jean Francois, Οικονομική των Φυσικών Πόρων και του Περιβάλλοντος, εκδ. Gutenberg,
Αθήνα 2007. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 31904.
3. Tietenberg Tom, Lewis Lynne, Οικονομική Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, εκδ. Γ. Δαρδανός, Κ. Δαρδανός,
Αθήνα 2010. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 32269.

Κωδικός μαθήματος: 12ΕΖ10
Τίτλος μαθήματος: Βιομηχανική Ανάπτυξη
Διδακτικές μονάδες ECTS: 3
Κατηγορία μαθήματος: Επιλογής
Ώρες διδασκαλίας /εβδομάδα: Θεωρία : 3
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Διδάσκων/ουσα: Γ. Ζαρωτιάδης
Ιστοσελίδα μαθήματος: https://qa.auth.gr/el/class/1/600190679
https://elearning.auth.gr/course/view.php?id=5358
Στόχος μαθήματος: Να γνωρίσουν οι φοιτητές και να εξοικειωθούν με τις βασικές έννοιες της βιομηχανικής οικονομικής
και την ανάπτυξη της βιομηχανίας στην Ελλάδα και διεθνώς – καθώς και την άσκηση σχετικής πολιτικής, τοπικά, εθνικά
ή διεθνικά. Επιπρόσθετα θα δοθεί έμφαση στην ανάλυση της βιομηχανικής ανάπτυξης υπό το πρίσμα της βιωσιμότητας
και ειδικότερα των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ.
Περιεχόμενο: Εννοιολογική προσέγγιση: «βιομηχανία», «ανάπτυξη», ορισμός αγορών και ταξινόμηση βιομηχανιών. Η
πολιτική οικονομία της βιομηχανικής ανάπτυξης: μικρο και μακροοικονομική προσέγγιση. Πολιτική ανταγωνισμού. Ιδιωτικοποίηση ή Κοινωνικοποίηση – Συγκεντροποίηση ή Δικτύωση. Διατομεακή σύνδεση και βιομηχανική πολιτική: αλυσίδες παραγωγής και βιομηχανική «συμβίωση». Η ελληνική βιομηχανία στο πλαίσιο του σύγχρονου καταμερισμού
εργασίας.
Τρόπος διδασκαλίας: Διαλέξεις.
Τρόποι αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών: Πριμοδοτικές εργασίες (στην περίπτωση που το πλήθος των συμμετεχόντων -ουσών το επιτρέπει) και τελική εξέταση στο τέλος του εξαμήνου.
Βιβλιογραφία:
1. Γρ. Ζαρωτιάδης, Δ. Μάρδας, Βιομηχανική ανάπτυξη & Βιομηχανική πολιτική στη διεθνή πραγματικότητα, εκδ. Ζυγός
2017. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 59377408.

Κωδικός μαθήματος: 12ΕΗ06
Τίτλος μαθήματος: Πρακτική Άσκηση
Διδακτικές μονάδες ECTS: 3
Κατηγορία μαθήματος: Επιλογής
Επιστημονικά Υπεύθυνη: Ν. Θ. Σιαμάγκα
Ιστοσελίδα μαθήματος: https://qa.auth.gr/el/class/1/600178239
http://www.econ.auth.gr/el/econ/4132
Στόχος μαθήματος: Να ασκηθούν για τρεις μήνες με πλήρη απασχόληση οι φοιτητές/τριες του Τμήματος που φοιτούν
στο 7ο και 8ο εξάμηνο, καθώς και στα δύο εξάμηνα της επόμενης ακαδ. χρονιάς (εφόσον ο/η φοιτητής/τρια βρίσκεται
στη διαδικασία ολοκλήρωσης των σπουδών) σε αντικείμενα που θεραπεύει το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών. Η άσκηση πραγματοποιείται σε εταιρείες, οργανισμούς, τράπεζες και επιμελητήρια.
Επιδιώκεται οι φοιτητές/τριες να αναπτύξουν και παράλληλα να εφαρμόσουν τις θεωρητικές τους γνώσεις στην πράξη
και να ενισχύσουν δεξιότητες όπως: λήψης αποφάσεων, εργασίας σε ομάδες, κριτικές, συνθετικές, ηγετικές, ώστε να
ενισχυθούν οι προοπτικές απασχολήσιμότητάς τους.
Περιεχόμενο μαθήματος: 3μηνη πρακτική άσκηση (σε 2 κύκλους), πλήρους απασχόλησης, σε αντικείμενα (όπως: πολιτική εξαγωγών και εξαγωγικά σχέδια δράσης των εταιριών, ηλεκτρονικό εμπόριο, logistics, κρατικές προμήθειες, μάρκετινγκ, διοίκηση ανθρωπίνων, λογιστική/χρηματοοικονομική διοίκηση) που θεραπεύει το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών. Η άσκηση πραγματοποιείται σε εταιρείες, οργανισμούς, τράπεζες και επιμελητήρια και συμμετέχουν φοιτητές/τριες του 4ου και 5ου έτους σπουδών μετά από επιλογή.
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Τρόποι αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών/τριών: Αξιολογείται η Επιτυχής /Ανεπιτυχής ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης.
Συγκεκριμένα ο/η φοιτητής/τρια αξιολογείται από τον Φορέα Υποδοχής (επόπτη) και την υπεύθυνη του μαθήματος με
κριτήρια που αφορούν στα: συνολική παρουσία στο Φορέα Υποδοχής, συμπεριφορά - συνεργασία του/της με τους υπόλοιπους εργαζόμενους στο Φορέα Υποδοχής, συνέπεια του/της ως προς το ωράριο και ως προς τις αρμοδιότητες που
του/της ανατέθηκαν, θεωρητική γνώση.

Η΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Κωδικός μαθήματος: 12ΥΗ05
Τίτλος μαθήματος: Χρηματοοικονομική Οικονομετρία
Διδακτικές μονάδες ECTS: 6
Κατηγορία μαθήματος: Υποχρεωτικό
Ώρες διδασκαλίας /εβδομάδα: Θεωρία : 4
Διδάσκων/ουσα: Κ. Κατρακυλίδης, Ν. Θωμαϊδης
Ιστοσελίδα μαθήματος : https://qa.auth.gr/el/class/1/600190971
https://elearning.auth.gr/course/view.php?id=6749
Στόχος μαθήματος: Να διδάξει στους φοιτητές προηγμένα οικονομετρικά υποδείγματα και εξειδικευμένες τεχνικές ανάλυσης χρονολογικών σειρών, με κύριο πεδίο εφαρμογής τη μελέτη των χρηματοοικονομικών αγορών. Γίνεται μία
εισαγωγή στις στατιστικές ιδιότητες τυπικών χρηματοοικονομικών μεγεθών (τιμές μετοχών, ομολόγων, συναλλάγματος
και εμπορευμάτων) και στη συνέχεια παρουσιάζονται δημοφιλή υποδείγματα που έχουν προταθεί στη βιβλιογραφία
για την καλύτερη αποτύπωση αυτών. Η επιτυχημένη παρακολούθηση του μαθήματος προϋποθέτει καλού επιπέδου
γνώση πιθανοτήτων, στατιστικής και οικονομετρίας.
Περιεχόμενο μαθήματος:
 Βασικές έννοιες στην ανάλυση χρονολογικών σειρών: χρονολογική σειρά· τάση, περιοδικότητα και εποχικότητα· μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες προβλέψεις· προβλέψεις μέσου, διακύμανσης και συνδιακύμανσης· η έννοια της
υπό συνθήκη κατανομής (conditional distribution).
 Συνήθη μοντέλα ανάλυσης χρονολογικών σειρών (time-series analysis models): αυτοπαλίνδρομα (AR) υποδείγματα,
μοντέλα κινητού μέσου όρου (MA) και μικτά υποδείγματα (ARMA & ARIMA)· βασικές ιδιότητες· ταυτοποίηση υποδείγματος και διαγνωστικά εργαλεία· η μεθοδολογία Box-Jenkins.
 Μοντέλα ανάλυσης περιοδικοτήτων/εποχικοτήτων (seasonal time series analysis models): βασικοί ορισμοί· εργαλεία
εντοπισμού εποχικοτήτων· επεκτάσεις του βασικού υποδείγματος ARMA· εφαρμογές σε χρονολογικές σειρές με έντονες
περιοδικότητες (τιμές ηλεκτρικού ρεύματος, ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας, κ.α.).
 Στοχαστική τάση στις χρηματοοικονομικές χρονολογικές σειρές: ντετερμινιστικότητα vs στοχαστικότητα· η έννοια της
μοναδιαίας ρίζας· βασικοί έλεγχοι εντοπισμού μοναδιαίας ρίζας· εφαρμογές στη μελέτη και προβλεψιμότητα της διαχρονικής πορείας των τιμών χρηματιστηριακών δεικτών· συνολοκλήρωση και μοντέλα αποκατάστασης ισορροπίας (cointegration and error correction models), διανυσματικά υποδείγματα VAR και VEC.
 Μοντέλα αποτίμησης κινδύνου (risk measuring models): η έννοια του κινδύνου· χρηματοοικονομικός κίνδυνος· βραχυχρόνιες αλλαγές στα επίπεδα μεταβλητότητας & συμμεταβλητότητας αποδόσεων εμπορεύσιμων τίτλων, υποδείγματα εκθετικά εξομαλυμένου κινητού μέσου (EWMA) για τη βραχυχρόνια διακύμανση και συνδιακύμανση· η μεθοδολογία του Riskmetrics· υποδείγματα αυτοπαλίνδρομης δεσμευμένης ετεροσκεδαστικότητας (ARCH)· επεκτάσεις του βασικού υποδείγματος (GARCH, E-GARCH, M-GARCH)· πολυμεταβλητά υποδείγματα ARCH· εφαρμογές στην ανάλυση κινδύνου μεμονωμένων κεφαλαιουχικών επενδύσεων και χαρτοφυλακίων.
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Τρόπος διδασκαλίας: Διαλέξεις.
Τρόποι αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών: Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Συμπερασματική), Εργαστηριακή Εργασία (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία:

1. Κ. Συριόπουλος, Δ. Φιλιππάς, Οικονομετρικά Υποδείγματα και Εφαρμογές με το Eviws,, εκδ. Ε. & Δ. Ανικούλα – Ι. Αλεξ, Θεσσαλονίκη 2010. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 43350.
2. Κ. Κατρακυλίδης, Ν. Ταμπάκης, Εισαγωγή στην Οικονομετρία - Ασκήσεις, εκδ. Ζυγός, Θεσσαλονίκη 2011.
Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 8016.

Κωδικός μαθήματος: 12ΥΗ06
Τίτλος μαθήματος: Οικονομικά της Εργασίας
Διδακτικές μονάδες ECTS: 6
Κατηγορία μαθήματος: Υποχρεωτικό
Ώρες διδασκαλίας /εβδομάδα: Θεωρία : 4
Διδάσκων/ουσα: Στ. Ρουπακιάς
Ιστοσελίδα μαθήματος : https://qa.auth.gr/el/class/1/600190972
https://elearning.auth.gr/enrol/index.php?id=12419
Στόχος μαθήματος: Η λειτουργία της αγοράς εργασίας αποτελεί μείζονος σημασίας, προσδιοριστικό παράγοντα των
συνθηκών διαβίωσης των ατόμων. Οι μισθοί και τα επίπεδα απασχόλησης σε μια οικονομία διαμορφώνονται από την
αλληλεπίδραση του εργατικού δυναμικού, των επιχειρήσεων και του κράτους. Τα οικονομικά της εργασίας είναι το
πεδίο των οικονομικών που εξετάζει την αλληλεπίδραση αυτή. Ο στόχος του μαθήματος είναι να παρουσιάσει στους
φοιτητές τις θεμελιώδεις θεωρίες για την αγορά εργασίας, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στον έλεγχο των προβλέψεων
των θεωρητικών υποδειγμάτων με τη χρήση σύγχρονων εμπειρικών μεθόδων. Μεταξύ άλλων, εξετάζονται η λήψη αποφάσεων σχετικά με την προσφορά εργασίας από ορθολογικούς εργαζόμενους, η ζήτηση για το συντελεστή εργασία από
τις επιχειρήσεις, οι κατώτατοι μισθοί, οι μακροοικονομικές θεωρίες της ανεργίας, η θεωρία του του ανθρώπινου κεφαλαίου και η “διαρροή εγκεφάλων” (brain drain). Ιδιαίτερη σημασία δίνεται επίσης και στις επιπτώσεις της παγκοσμιοποίησης, με τη μορφή της μετανάστευσης και του ελεύθερου εμπορίου, στις ευκαιρίες απασχόλησης του ντόπιου εργατικού δυναμικού και τις μισθολογικές ανισότητες.
Περιεχόμενο:
Βασικές έννοιες στα οικονομικά της εργασίας. Τα εργαλεία της θετικής ανάλυσης: οικονομική θεωρία και οικονομετρία.
Το πρόβλημα αιτίου-αιτιατού: πηγαίνοντας ένα βήμα πέρα από τις συσχετίσεις. Το νεοκλασικό υπόδειγμα της προσφοράς εργασίας, ο μισθός επιφύλαξης, η απόφαση για εργασία στη διάρκεια του κύκλου της ζωής, οι επιπτώσεις της ύφεσης στην προσφορά εργασίας. Η σημασία της κουλτούρας στην προσφορά εργασίας. Η ζήτηση για το συντελεστή εργασία από τις επιχειρήσεις. Οι νόμοι των Marshall & Hicks για την ελαστικότητα της ζήτησης εργασίας. Η ισορροπία στην
αγορά εργασίας. Οι επιπτώσεις ενός δεσμευτικού κατώτατου μισθού στην απασχόληση της ανειδίκευτης εργασίας σε
μια τέλεια ανταγωνιστική αγορά εργασίας έναντι μιας μονοψωνιακής αγοράς. Μακροοικονομικές θεωρίες της ανεργίας:
εργατικά συνδικάτα, μισθοί αποδοτικότητας, το υπόδειγμα της φυγοπονίας των Shapiro-Stiglitz, η θεωρία αναζήτησης
της εργασίας των Mortensen και Pissarides. Ανθρώπινο κεφάλαιο, παραγωγικότητα και σηματοδότηση. Τα αίτια της
μετανάστευσης. Θετική έναντι αρνητικής επιλογής. Το υπόδειγμα του Roy. Η αφομοίωση των μεταναστών στην αγορά
εργασίας της χώρας υποδοχής. Οι επιπτώσεις της μετανάστευσης στις ευκαιρίες απασχόλησης των γηγενών. Διακρίσεις
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στην αγορά εργασίας. Η μέθοδος των Blinder και Oaxaca. Διεθνές εμπόριο και μισθολογικές ανισότητες. Το φαινόμενο
της “πόλωσης των θέσεων εργασίας” (job polarization)
Τρόπος διδασκαλίας:
Διαλέξεις
Τρόποι αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών: Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου.
Βιβλιογραφία:
1. G.J. Borjas, Tα Οικονομικά της Εργασίας, εκδ. Κριτική, Αθήνα 2016. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 50659318.
2. R. Ehrenberg, R. Smith, Οικονομικά της Εργασίας: Σύγχρονη Προσέγγιση στη Θεωρία και τη Δημόσια Πολιτική, εκδ.
Broken Hill, Αθήνα 2017. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 68373066.

Κωδικός μαθήματος: 12ΥΗ08
Τίτλος μαθήματος: Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου
Διδακτικές μονάδες ECTS: 6
Κατηγορία μαθήματος: Υποχρεωτικό
Ώρες διδασκαλίας /εβδομάδα: Θεωρία : 4
Διδάσκων/ουσα: Γ. Παπαχρήστου
Ιστοσελίδα μαθήματος : https://qa.auth.gr/el/class/1/600190974
https://elearning.auth.gr/enrol/index.php?id=6636
Στόχος μαθήματος: Στόχος του μαθήματος είναι η ανάλυση της λειτουργίας των χρηματοοικονομικών αγορών. Ιδιαίτερη
έμφαση δίνεται στη θεωρία του σχηματισμού των τιμών στην αγορά μετοχών, την αγορά ομολογιών και την αγορά
παραγώγων.
Περιεχόμενο μαθήματος: Το περιεχόμενο καλύπτει τα θέματα: Αποτίμηση ομολογιών, Διαχείριση κινδύνου επιτοκίου
και επανεπένδυσης , Δείκτης διάρκειας και κυρτότητας, Προφύλαξη χαρτοφυλακίου ομολογιών, αποτίμηση ομολογιών
με μη επίπεδη καμπύλη επιτοκίων, Εκδόσεις νέων μετοχών: Αρχικές δημόσιες προσφορές και Εκδόσεις δικαιωμάτων,
Αποτίμηση μετοχών υπό καθεστώς βεβαιότητας: Υποδείγματα αποτίμησης μερισμάτων, Απόδοση και κίνδυνος χαρτοφυλακίου μετοχών , Αποτίμηση μετοχών υπό καθεστώς αβεβαιότητας: Υπόδειγμα CAPM, Υπόδειγμα APT, Διαχείριση
και αξιολόγηση επίδοσης χαρτοφυλακίων και Αμοιβαίων Κεφαλαίων, Υπόθεση της Αποτελεσματικότητα της αγοράς (ασθενής, ημι-ισχυρή, ισχυρή μορφή) και εμπειρική διερεύνηση της υπόθεσης.
Τρόπος διδασκαλίας: Διαλέξεις.
Τρόποι αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών: Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου.
Βιβλιογραφία:
1. Α. Νούλας, Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου, εκδ. Τζιόλα 2019. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 86053480.
2. Σ. Παπαδάμου, Διαχείριση Χαρτοφυλακίου, εκδ. Gutenberg, Αθήνα 2009. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 31201.

Κωδικός μαθήματος: 12ΥΗ07
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Τίτλος μαθήματος: Πολιτικές Οικονομικής Ανάπτυξης
Διδακτικές μονάδες ECTS: 6
Κατηγορία μαθήματος: Υποχρεωτικό
Ώρες διδασκαλίας /εβδομάδα: Θεωρία : 4
Διδάσκων/ουσα: Γρ. Ζαρωτιάδης
Ιστοσελίδα μαθήματος: https://qa.auth.gr/el/class/1/600190973
https://elearning.auth.gr/course/view.php?id=8692
Στόχος μαθήματος: Η εξέταση και κατανόηση των βασικών αιτιών υπανάπτυξης, των εμποδίων ανάπτυξης των λιγότερο
αναπτυγμένων χωρών και τρόπων αντιμετώπισής τους όπως προκύπτουν μέσα από τις διάφορες θεωρίες υπανάπτυξης
καθώς και οι στρατηγικές ανάπτυξης που υπάρχουν στο οπλοστάσιο μιας οικονομικής αρχής. Η διερεύνηση αυτή είναι
θεωρητική και εμπειρική.
Περιεχόμενο μαθήματος: Έννοια και χαρακτηριστικά υπανάπτυξης. Επισκόπηση των κυριότερων θεωριών υπανάπτυξης, των ερμηνειών υπανάπτυξης που προσφέρουν και των δυνατοτήτων διεξόδου από αυτήν. Οικονομικές και κοινωνιολογικές θεωρίες υπανάπτυξης: θεωρίες οικονομικού δυϊσμού, εκσυγχρονιστικές θεωρίες υπανάπτυξης. Θεωρίες της
μεγάλης ώθησης, του φαύλου κύκλου, του εξωτερικού εμπορίου. Ριζοσπαστικές θεωρίες ανάπτυξης και υπανάπτυξης:
οι κλασικές θεωρίες του ιμπεριαλισμού, νεότερες θεωρίες ιμπεριαλισμού, θεωρίες στρουκτουραλιστικού ιμπεριαλισμού. Νεομαρξιστικές θεωρίες: θεωρίες εξάρτησης, άνισης ανταλλαγής, άνισης ανάπτυξης, θεωρία του παγκόσμιου
συστήματος. Παρουσιάζονται τα βασικά χαρακτηριστικά, οι περιορισμοί καθώς και η συμβολή κάθε θεωρίας στη διαδικασία ανάπτυξης των χωρών. Εμπειρίες υπανάπτυξης: περιπτώσεις μελέτης χωρών και των ιδιαιτεροτήτων τους. Η
Έκταση της Ανισότητας και της Υπανάπτυξης. Οι Στρατηγικές της Ισόρροπης και μη Ισόρροπης Μεγέθυνσης. Οι στρατηγικές αύξησης της απασχόλησης. Πολιτικές και προγράμματα (περιπτώσεις μελέτης) ενάντια στη φτώχεια. Η Προσέγγιση
της Μεγέθυνσης με Ισότητα. Εμπόδια που Παρουσιάζονται στην Οικονομική Ανάπτυξη. Εμπειρική Διερεύνηση της Σύγκλισης των Οικονομιών. Οικονομική Ανάπτυξη και Περιβάλλον.
Τρόπος διδασκαλίας: Διαλέξεις.
Τρόποι αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών: Εξέταση στο τέλος του εξαμήνου.
Βιβλιογραφία:
1. M. Gillis, D. Perkins, M. Roemer, Οικονομική της Ανάπτυξης, τ. Ι΄, εκδ. Τυπωθήτω, Αθήνα 2011. Κωδικός Βιβλίου στον
ΕΥΔΟΞΟ: 12990895.

Κωδικός μαθήματος: 12EH10
Τίτλος μαθήματος: Πειραματικά Οικονομικά
Διδακτικές μονάδες ECTS: 3
Κατηγορία μαθήματος: Επιλογής
Ώρες διδασκαλίας /εβδομάδα: Θεωρία : 3
Διδάσκων/ουσα: Κ. Παπαδόπουλος , Γ. Παπαχρήστου
Ιστοσελίδα μαθήματος: https://qa.auth.gr/el/class/1/600178406
https://elearning.auth.gr/course/view.php?id=8706
Στόχος μαθήματος: Μετά το πέρας του εξαμήνου ο φοιτητής/η φοιτήτρια θα πρέπει να είναι σε θέση να αντιλαμβάνεται
τα θέματα του σχεδιασμού και της ερμηνείας των οικονομικών πειραμάτων, την συνεισφορά των πειραμάτων στην
οικονομική έρευνα και να εξοικειωθεί με την διεξαγωγή οικονομικών πειραμάτων στην πράξη στα πλαίσια του εργαστηρίου.
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Περιεχόμενο μαθήματος: Το μάθημα στοχεύει στην εισαγωγή στα πειραματικά οικονομικά και στις εφαρμογές τους.
Θα ασχοληθούμε με τον σχεδιασμό οικονομικών πειραμάτων, την μεθοδολογία και τις βασικές αρχές για την διεξαγωγή
ενός πειράματος, την ερμηνεία των αποτελεσμάτων, τα πλεονεκτήματα και τα όρια των πειραμάτων ως εργαλείο έρευνας αλλά και διδασκαλίας της οικονομικής επιστήμης. Θα παρουσιάσουμε τους διαφόρους τύπους οικονομικών πειραμάτων και θα μελετήσουμε καθιερωμένα πειράματα στην βιβλιογραφία όπως πειράματα αγορών, διαπραγματεύσεων,
δημοπρασιών, αποφάσεων υπό αβεβαιότητα κ.α. Το μάθημα περιλαμβάνει την οργάνωση και διεξαγωγή πειραμάτων
στην τάξη έτσι ώστε οι φοιτητές και οι φοιτήτριες να αποκτήσουν εμπειρία.
Τρόπος διδασκαλίας: Διαλέξεις, εργαστήριο.
Τρόποι αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών: Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου, εργασία.
Βιβλιογραφία:
Σημειώσεις του διδάσκοντα.

Κωδικός μαθήματος: 12EH09
Τίτλος μαθήματος: Ελληνική Κεφαλαιαγορά
Διδακτικές μονάδες ECTS: 5
Κατηγορία μαθήματος: Επιλογής
Ώρες διδασκαλίας /εβδομάδα: Θεωρία : 3
Διδάσκων/ουσα: Γ. Παπαχρήστου
Ιστοσελίδα μαθήματος: https://qa.auth.gr/el/class/1/600190917
https://elearning.auth.gr/course/view.php?id=6676
Στόχος μαθήματος: Σκοπός του μαθήματος είναι να γνωρίσει ο φοιτητής το τρέχον θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της
Ελληνικής κεφαλαιαγοράς.
Περιεχόμενο μαθήματος: Αντικείμενο του μαθήματος είναι το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της Ελληνικής Κεφαλαιαγοράς με ιδιαίτερη έμφαση στις ρυθμίσεις και τους κανονισμούς που αφορούν στους φορείς (εισηγμένες, χρηματιστηριακές, επενδυτές) και τις μορφές τους, στα προϊόντα και υπηρεσίες (μετοχές, αγορές με πίστωση, ανοικτές πωλήσεις,
δανεισμός τίτλων), στις διαδικασίες (λήψη, διαβίβαση, εισαγωγή, εκτέλεση εντολών, εκτέλεση, εκκαθάριση, διακανονισμός συναλλαγών) και το σχηματισμό της τιμής στην αγορά εντολών (order driven market).
Τρόπος διδασκαλίας: Διαλέξεις.
Τρόποι αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών: Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου.
Βιβλιογραφία:
1. Μ. Ξανθάκης, Δομή και Μικροδομές Ελληνικής Κεφαλαιαγοράς, εκδ. Παπαζήση, Αθήνα 2002. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 29931.
2. Σ. Σπύρου, Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου, εκδ. Μπένου 2013. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 68380011.

Κωδικός μαθήματος: 03ΥΣ02
Τίτλος μαθήματος: Περιφερειακή Οικονομική Ανάπτυξη ΙI
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Διδακτικές μονάδες ECTS: 3
Κατηγορία μαθήματος: Επιλογής
Ώρες διδασκαλίας /εβδομάδα: Θεωρία 3
Διδάσκων/ουσα: Νέος επιστήμονας (Πρ. Ακ. Διδ. Εμπειρίας)
Ιστοσελίδα μαθήματος : https://qa.auth.gr/el/class/1/600190919

https://elearning.auth.gr/course/view.php?id=5322
Στόχος μαθήματος: Στόχος του μαθήματος είναι να προσφέρει στους/τις φοιτητές/τριες βασικές γνώσεις σχετικά με
τους στόχους, τις στρατηγικές και τα μέσα άσκησης περιφερειακής πολιτικής, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε εμπειρικό
επίπεδο, με την ανάλυση των πολιτικών περιφερειακής ανάπτυξης στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Περιεχόμενο μαθήματος: Το μάθημα εστιάζεται στην θεωρητική και εμπειρική μελέτη και ανάλυση των στόχων, των
προτεραιοτήτων και των μέσων άσκησης περιφερειακής πολιτικής σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, από τα μέσα του
20ου αιώνα έως και σήμερα. Οι διαλέξεις του μαθήματος διαρθρώνονται σε τέσσερις θεματικές ενότητες. Η πρώτη
θεματική ενότητα αφορά στις διαστάσεις της περιφερειακής ανάπτυξης και των σχετικών διαρθρωτικών πολιτικών στα
κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη θεωρία της περιφερειακής πολιτικής. Η δεύτερη θεματική ενότητα εστιάζεται στη διαχρονική εξέταση και ανάλυση των περιφερειακών πολιτικών που ασκήθηκαν στην Ελλάδα από το 1950 έως
και σήμερα. Η τρίτη θεματική ενότητα επικεντρώνεται στην εξέταση των πολιτικών (Κοινοτικών και Εθνικών) που βρίσκονται εν ισχύ σήμερα. Η τέταρτη θεματική ενότητα επιτρέπει την ανάλυση των εννοιών, των σταδίων, των τύπων και
των επίπεδων του περιφερειακού προγραμματισμού με τις διάφορες συνιστώσες και παραμέτρους της έννοιας της περιφερειακής ανάπτυξης και του ευρωπαϊκού/εθνικού αναπτυξιακού σχεδιασμού.
Τρόπος διδασκαλίας: Διαλέξεις , φροντιστήριο.
Τρόποι αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών: 1ος Ατομική Εργασία με παρουσίαση (Μια θεματική, Μια σύνθετη και
Μια γραπτή (στο χέρι και όχι στον υπολογιστή) ή
2ος Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου.

Βιβλιογραφία:

1. Γ. Πετράκος, Γ. Ψυχάρης, Περιφερειακή Ανάπτυξη στην Ελλάδα, εκδ. Κριτική, Αθήνα 2016. Κωδικός Βιβλίου
στον ΕΥΔΟΞΟ: 59367800.

Κωδικός μαθήματος: 12ΕΗ07
Τίτλος μαθήματος: Οικονομική Πολιτική
Διδακτικές μονάδες ECTS: 3
Κατηγορία μαθήματος: Επιλογής
Ώρες διδασκαλίας /εβδομάδα: Θεωρία 3
Διδάσκων/ουσα: Σ.Μ. Παλαιολόγου
Ιστοσελίδα μαθήματος : https://qa.auth.gr/el/class/1/600190915
https://elearning.auth.gr/course/view.php?id=5360
Στόχος μαθήματος : Εισαγωγή στη θεωρία της διαδικασία λήψης αποφάσεων οικονομικής πολιτικής και οι εφαρμογές
της θεωρίας αυτής, εναλλακτικά, σε χώρες της Ευρώπης, της Αμερικής, της Αφρικής και της Ασίας.
Περιεχόμενο μαθήματος : Η έννοια της οικονομικής πολιτικής. Τα βασικά χαρακτηριστικά της οικονομικής πο-

λιτικής - Ποσοτική και ποιοτική οικονομική πολιτική - Το περίγραμμα της οικονομικής πολιτικής - Οι περιορισμοί του οικονομικού συστήματος - Η αποτελεσματικότητα των μέσων της οικονομικής πολιτικής - Η έννοια
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της συνεπούς οικονομικής πολιτικής. Εισαγωγή στην έννοια και το περιεχόμενο των βασικών σκοπών της οικονομικής πολιτικής με εμπειρικές εφαρμογές σε οικονομίες διαφόρων χωρών. Υποδείγματα Σταθερών και
Μεταβαλλόμενων Στόχων. Η έννοια της άριστης οικονομικής πολιτικής.
Τρόπος διδασκαλίας: Διαλέξεις και εργαστήρια
Τρόποι αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών: Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου και προφορική εξέταση των
εργασιών στα εργαστήρια.
Βιβλιογραφία:
1. Ν. Βαβούρας, Οικονομική Πολιτική, εκδ. Παπαζήσης, Αθήνα, 2019. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 86192410.

Κωδικός μαθήματος: 12ΕΣ04
Τίτλος μαθήματος: Εφαρμοσμένη Στατιστική Ερευνα
Διδακτικές μονάδες ECTS: 3
Κατηγορία μαθήματος: Επιλογής
Ώρες διδασκαλίας /εβδομάδα: Θεωρία : 1½, Εργαστήριο : 1½
Διδάσκων/ουσα: Νέος επιστήμονας (Πρ. Ακ. Διδ. Εμπειρίας)
Ιστοσελίδα μαθήματος: https://qa.auth.gr/el/class/1/600190923
http://users.auth.gr/~cemman/teaching/AppStats/default.html
Στόχος μαθήματος: Η μετάβαση από την εισαγωγική στατιστική του πρώτου έτους σε πιο προχωρημένες στατιστικές
τεχνικές για οικονομολόγους. Η εξοικείωση με τη χρήση στατιστικού λογισμικού για την ανάλυση δεδομένων.
Περιεχόμενο μαθήματος: Εισαγωγή στο στατιστικό πρόγραμμα SPSS. - Μεθοδολογία συλλογής δεδομένων - Στατιστικές
τεχνικές ανάλυσης μιας μεταβλητής: περιγραφική ανάλυση, έλεγχοι υποθέσεων σε ένα δείγμα. - Στατιστικές τεχνικές
ανάλυσης δύο μεταβλητών: περιγραφική ανάλυση, σύγκριση δύο ή περισσότερων δειγμάτων της ίδιας μεταβλητής,
σχέση ανάμεσα σε δύο μεταβλητές στο ίδιο δείγμα, έλεγχοι υποθέσεων. - Στατιστικά υποδείγματα για τη σχέση μιας
εξαρτημένης με μια ή περισσότερες επεξηγηματικές μεταβλητές: ανάλυση διακύμανσης, υποδείγματα παλινδρόμησης
για συνεχείς και διακριτές ποσοτικές μεταβλητές, υποδείγματα Logit και Probit για ποιοτικές εξαρτημένες μεταβλητές.
Τρόπος διδασκαλίας: Διαλέξεις, εργαστήρια.
Τρόποι αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών: Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου, κατ’ οίκον εργασία, εργαστήριο ή πρακτικές ασκήσεις.
Βιβλιογραφία:
1. Κ. Ζαφειρόπουλος, Ν. Μυλωνάς, Στατιστική με SPSS, εκδ. Τζιόλα, Αθήνα 2017. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ:
68369723
2. Σ. Μπερσίμης, Α. Σάχλας, Εφαρμοσμένη Στατιστική με τη χρήση του IBM SPSS Statistics, εκδ. Τζιόλα, Αθήνα 2016.
Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 59384961.

Κωδικός μαθήματος: 12ΕΣ03
Τίτλος μαθήματος: Ειδικά Θέματα Πολιτικής Οικονομίας
Διδακτικές μονάδες ECTS: 3
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Κατηγορία μαθήματος: Επιλογής
Ώρες διδασκαλίας /εβδομάδα: Θεωρία : 3
Διδάσκων/ουσα: Π. Τσαλίκη
Ιστοσελίδα μαθήματος : https://qa.auth.gr/el/class/1/600190712
https://elearning.auth.gr/enrol/index.php?id=12418
Στόχος μαθήματος: Ο όρος «πολιτική οικονομία» χρησιμοποιήθηκε από τους θεμελιωτές της οικονομικής επιστήμης
προκειμένου να περιγράψουν αυτό το καινούριο πεδίο σκέψης που ανοίγονταν και είχε να κάνει με τη μελέτη του οικονομικού γίγνεσθαι, σε μια εποχή που συντελούνταν βαθιές συστημικές αλλαγές ως προς τη δομή και τη λειτουργία
της κοινωνίας και της οικονομίας. Στην πορεία της μακρόχρονης εξέλιξης της, σε βάθος και σε έκταση, η «πολιτική οικονομία» προσέλαβε διαφοροποιημένες έννοιες: από το να θεωρείται συνώνυμη της κλασικής οικονομικής σκέψης, ή
ειδικότερα της ετερόδοξης, κριτικής προσέγγισης της αστικής κοινωνίας και του καπιταλισμού, έως και να περιοριστεί
στη μελέτη της συμπεριφοράς των δρώντων στο πολιτικό γίγνεσθαι με χρήση (νεο-) κλασικών εργαλείων οικονομικής
ανάλυσης. Το παρόν μάθημα ξεκινά με μια περιήγηση στην εννοιολογική εξέλιξη του όρου για να καταλήξει στη σημερινή εκδοχή του. Ακολούθως, στο κυρίως μέρος της παράδοσης ο διδάσκων επιλέγει ειδικά θέματα που αφορούν στο
σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον και την ανάλυση των ζητημάτων που αναδεικνύονται με τα εργαλεία της «πολιτικής
οικονομίας». Έτσι, ο / η φοιτητής -ρια γνωρίζει καλύτερα τις μεθοδολογικές ιδιαιτερότητες της «πολιτικής οικονομίας»,
συχνά σε αντιπαραβολή με τις τυπικές, νεο-κλασικές προσεγγίσεις και ταυτόχρονα αποκτά εξειδικευμένη γνώση για τα
ειδικά θέματα που θα επιλεχθούν.
Περιεχόμενο μαθήματος : Εννοιολογική εξέλιξη και η σύγχρονη σημασία του όρου «πολιτική οικονομία». Ανάλυση επιλεγμένων ειδικών θεμάτων με το σχετικό μεθοδολογικό πλαίσιο.
Τρόπος διδασκαλίας: Διαλέξεις
Τρόποι αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών:
Τελική εξέταση που περιλαμβάνει όλα τα μέρη της διδακτέας ύλης. Προβλέπεται η δυνατότητα πριμοδοτικής εργασίας,
ομαδικής ή ατομικής, αναλόγως του τρόπου αξιολόγησης που θα ορίσει ο / η διδάσκων -ουσα σε κάθε εξάμηνο.
Βιβλιογραφία:
Συλλογή από άρθρα.

Κωδικός μαθήματος: 12EZ08
Τίτλος μαθήματος: Σεμινάριο Οικονομικής Έρευνας
Διδακτικές μονάδες ECTS: 3
Κατηγορία μαθήματος: Επιλογής
Ώρες διδασκαλίας /εβδομάδα: Θεωρία : 3
Διδάσκων/ουσα: θα διδαχθεί από διδάσκοντα/ουσα (ΠΔ 407/80)
Ιστοσελίδα μαθήματος: https://qa.auth.gr/el/class/1/600190908
https://elearning.auth.gr/course/view.php?id=12549
Στόχος μαθήματος: Απόκτηση εξειδικευμένης γνώσης και εξοικείωση με την έρευνα σε μία συγκεκριμένη ερευνητική περιοχή στα οικονομικά. Μετά το πέρας του εξαμήνου ο φοιτητής/η φοιτήτρια θα πρέπει να είναι σε θέση να
παραδώσει και να παρουσιάσει μια ομαδική ερευνητική εργασία.
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Περιεχόμενο μαθήματος: Σκοπός του μαθήματος είναι οι τελειόφοιτοι φοιτητές να εμβαθύνουν και να εξειδικεύσουν τις γνώσεις τους σε κάθε πεδίο της οικονομικής τους έρευνας. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα
είναι σε θέση να διεξάγουν μια ερευνητική εργασία ικανή να δημοσιευτεί σε επιστημονικά περιοδικά του εξωτερικού.
Οι φοιτητές θα αποκομίσουν γνώσεις που αναφέρονται στις μεθοδολογίες γραφής σύμφωνα με το Harvard, Chicago
APA style, θα είναι σε θέση να βρίσκουν και να οργανώνουν τα δεδομένα τους, να διεξάγουν εμπειρικά αποτελέσματα,
να αξιολογούν τα αποτελέσματα της έρευνας τους καθώς να κάνουν βιβλιογραφική αναφορά. Συγκεκριμένα οι φοιτητές
χωρίζονται σε ομάδες και επιλέγουν από έναν κατάλογο θεμάτων, εκείνο που τους ενδιαφέρει. Αφού επιλέξουν το θέμα,
ασχολούνται με την επισκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας και ύστερα επικεντρώνονται σε ένα ή δύο οικονομικά υποδείγματα τα οποία θα πρέπει να τα μελετήσουν σε βάθος, να τα παρουσιάσουν και να τα συζητήσουν στην τάξη. Κατά
τη διάρκεια του εξαμήνου παραδίδουν εργασία η οποία περιλαμβάνει την επισκόπηση της βιβλιογραφίας, την αναλυτική παρουσίαση των οικονομικών υποδειγμάτων και την πρωτότυπη ερευνητική τους συνεισφορά.
Τρόπος διδασκαλίας: Διαλέξεις, εργασία.
Τρόποι αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών: Ατομική και Ομαδική εργασία
Βιβλιογραφία:
Στη αρχή του εξαμήνου οι φοιτητές λαμβάνουν τον κατάλογο των ερευνητικών θεμάτων με ενδεικτική βιβλιογραφία
για κάθε ένα θέμα. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες θα πρέπει να την εμπλουτίσουν, αξιολογώντας την σπουδαιότητα και
απήχηση των άρθρων σύμφωνα με ευρέως αποδεκτά κριτήρια.

Κωδικός μαθήματος: 12EE02
Τίτλος μαθήματος: Ελληνική Οικονομική Ιστορία
Διδακτικές μονάδες ECTS: 3
Κατηγορία μαθήματος: Επιλογής
Ώρες διδασκαλίας /εβδομάδα: Θεωρία : 3
Διδάσκων/ουσα: Ν. Βαρσακέλης
Ιστοσελίδα μαθήματος: https://qa.auth.gr/el/class/1/600190893
https://elearning.auth.gr/course/view.php?id=12095
Στόχος μαθήματος: Η ελληνική οικονομική ιστορία διδάσκεται ως απαραίτητο εργαλείο για την κατανόηση της σημερινής οικονομικής πραγματικότητας της χώρας. Η ανάλυση του παρελθόντος έχει ιδιαίτερη αξία διότι μας βοηθάει όχι
απλά να συμπληρώσουμε τις γνώσεις μας για την ιστορική πορεία της ελληνικής οικονομίας, αλλά να ερμηνεύσουμε τα
σύγχρονα οικονομικά φαινόμενα και να είμαστε σε θέση να διατυπώσουμε ρεαλιστικές λύσεις σε σημαντικά οικονομικά
προβλήματα.
Περιεχόμενο μαθήματος:
Η περίοδος του μεσοπολέμου στην Ελλληνική Οικονομία
1. Οι επιπτώσεις στην ελληνική οικονομία τηςέλεσυης των προσφύγων μετά την Μικρασιατική καταστρορφή (αγροτικό,
βιομηχανικός και τομέας των υπηρεσιών) 2. Δημιοσιονομική διαχείρηση και χρεοκοπία 1932
3. Οι επιπτώσεις της κρισης του 1929 στην Ελληνική Οικονομία
4. Η νομισματική πολιτική 5, Οι οικονομικές μεταρρυθμίσεις
Τρόπος διδασκαλίας: Διαλέξεις, φροντιστήρια. Οι παραδόσεις του μαθήματος γίνονται με τις τεχνικές της ενεργής και
συνεργατικής μάθησης που δίνει ευκαιρίες στους φοιτητές για ουσιαστική συζήτηση και βαθιά σκέψη πάνω στην ύλη
της ελληνικής οικονομικής ιστορίας.
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Τρόποι αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών: Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου, πρόοδος (ενδιάμεση εξέταση), κατ’ οίκον εργασία, προφορική παρουσίαση εργασίας (επιλεκτικά).
Βιβλιογραφία:
1. M. Mazower, Η Ελλάδα και η Οικονομική Κρίση του Μεσοπολέμου, εκδ. ΜΙΕΤ, Αθήνα 2002. Κωδικός Βιβλίου στον
ΕΥΔΟΞΟ: 68377026.

Κωδικός μαθήματος: 12EH12
Τίτλος μαθήματος: Οικονομικά της Φτώχειας
Διδακτικές μονάδες ECTS: 3
Κατηγορία μαθήματος: Επιλογής
Ώρες διδασκαλίας /εβδομάδα: Θεωρία : 3
Διδάσκων/ουσα: Δ. Ψαλτόπουλος
Ιστοσελίδα μαθήματος: https://qa.auth.gr/el/class/1/600190888
https://elearning.auth.gr/course/view.php?id=15679
Στόχος μαθήματος: Στόχος του μαθήματος είναι η ανάλυση και κατανόηση της οικονομικής ζωής και συμπεριφοράς των
φτωχών και η εξειδίκευση πολιτικών που μπορούν να αντιμετωπίσουν τη παγκόσμια φτώχεια. Το μάθημα επικεντρώνεται στην ανάλυση του αναπτυσσόμενου κόσμου. Εξετάζει τις θεωρίες που μας βοηθούν να κατανοήσουμε τόσο τι
μπορούν να πετύχουν οι φτωχοί, όσο και σε ποια ζητήματα και για ποιους λόγους χρειάζονται ώθηση για να επιτύχουν
τη διαφυγή τους από τη φτώχεια. Οι ενότητες του μαθήματος διερευνούν επιμέρους ζητήματα της ζωής των φτωχών
και διερευνούν με ποιο τρόπο μπορεί να υπάρξει υπέρβαση των παραγόντων που συντελούν στην εμμονή της φτώχειας.
Περιεχόμενο:
Ενότητα 1: Παγιδευμένοι στη φτώχεια. Αναζητώντας τις αιτίες.
Ενότητα 2: Ένα δισεκατομμύριο πεινασμένοι άνθρωποι; Πόσο καλά και πόσο αρκετά σιτίζονται οι φτωχοί; Υπάρχει όντως παγίδα φτώχειας που σχετίζεται με τον υποσιτισμό;
Ενότητα 3: Η παγίδα της κακής υγείας. Η χρήση της τεχνολογίας. Η συμπεριφορά αναζήτησης καλύτερης υγείας.
Ενότητα 4: Η εκπαίδευση των φτωχών. Προσφορά εναντίον ζήτησης. Η κατάρα των προσδοκιών. Γιατί αποτυγχάνουν τα
σχολεία.
Ενότητα 5: Το μέγεθος της οικογένειας. Τι πρόβλημα δημιουργεί η μεγάλη οικογένεια; Ελέγχουν οι φτωχοί τις αποφάσεις για τη γονιμότητά τους; Τα παιδιά ως χρηματοδοτικά εργαλεία της οικογένειας.
Ενότητα 6: Οι πάμφτωχοι διαχειριστές αμοιβαίων κεφαλαίων. Οι κίνδυνοι που προέρχονται από τη φτώχεια. Που είναι
οι ασφαλιστικές εταιρείες για τους φτωχούς;
Ενότητα 7: Ο δανεισμός προς τους φτωχούς. Μίκρο διαστάσεις ενός Μάκρο προγράμματος. Λειτουργεί η μικροχρηματοδότηση; Οι περιορισμοί της μικροχρηματοδότησης. Μπορούν να δανειοδοτούνται οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις
Ενότητα 8: Αποταμιεύοντας «φασούλι το φασούλι». Γιατί οι φτωχοί δεν αποταμιεύουν περισσότερο; Η ψυχολογία της
αποταμίευσης. Η φτώχεια και η λογική του αυτοελέγχου.
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Ενότητα 9: Οι απρόθυμοι επιχειρηματίες. Καπιταλιστές χωρίς κεφάλαιο. Οι επιχειρήσεις των φτωχών. Οι θέσεις απασχόλησης.
Ενότητα 10: Πολιτικές και πολιτική. Η πολιτική οικονομία. Οι οριακές μεταβολές. Αποκέντρωση και δημοκρατία. Κριτικές
ενάντια στη πολιτική οικονομία.
Τρόπος διδασκαλίας: Διαλέξεις, Συζητήσεις, Παρουσιάσεις PowerPoint.
Τρόποι αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών:
α. Δύο εργασίες κατά τη διάρκεια του εξαμήνου (60% του συνολικού βαθμού)
β. Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου (40% του συνολικού βαθμού.
Βιβλιογραφία: (Εύδοξος)
1. Συλλογή από άρθρα
2. Abhijit V. Banerjee and Esther Duflo (2011). Poor Economics: A Radical Rethinking of the Way to Fight Global Poverty.
Public Affairs. New York.
3. Martin Ravallion (2016). The Economics of Poverty. Oxford University Press. New York.
4. World Bank (2020). Reversals of Fortune: Poverty and Shared Prosperity. The World Bank. Washington DC.

Κωδικός μαθήματος: 12ΕΗ06
Τίτλος μαθήματος: Πρακτική Άσκηση
Διδακτικές μονάδες ECTS: 3
Κατηγορία μαθήματος: Επιλογής
Επιστημονικά Υπεύθυνη: Ν. Θ. Σιαμάγκα
Ιστοσελίδα μαθήματος: https://qa.auth.gr/el/class/1/600178239
http://www.econ.auth.gr/el/econ/4132
Στόχος μαθήματος: Να ασκηθούν για τρεις μήνες με πλήρη απασχόληση οι φοιτητές/τριες του Τμήματος που φοιτούν
στο 7ο και 8ο εξάμηνο, καθώς και στα δύο εξάμηνα της επόμενης ακαδ. χρονιάς (εφόσον ο/η φοιτητής/τρια βρίσκεται
στη διαδικασία ολοκλήρωσης των σπουδών) σε αντικείμενα που θεραπεύει το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών. Η άσκηση πραγματοποιείται σε εταιρείες, οργανισμούς, τράπεζες και επιμελητήρια.
Επιδιώκεται οι φοιτητές/τριες να αναπτύξουν και παράλληλα να εφαρμόσουν τις θεωρητικές τους γνώσεις στην πράξη
και να ενισχύσουν δεξιότητες όπως: λήψης αποφάσεων, εργασίας σε ομάδες, κριτικές, συνθετικές, ηγετικές, ώστε να
ενισχυθούν οι προοπτικές απασχολήσιμότητάς τους.
Περιεχόμενο μαθήματος: 3μηνη πρακτική άσκηση (σε 2 κύκλους), πλήρους απασχόλησης, σε αντικείμενα (όπως: πολιτική εξαγωγών και εξαγωγικά σχέδια δράσης των εταιριών, ηλεκτρονικό εμπόριο, logistics, κρατικές προμήθειες, μάρκετινγκ, διοίκηση ανθρωπίνων, λογιστική/χρηματοοικονομική διοίκηση) που θεραπεύει το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών. Η άσκηση πραγματοποιείται σε εταιρείες, οργανισμούς, τράπεζες και επιμελητήρια και συμμετέχουν φοιτητές/τριες του 4ου και 5ου έτους σπουδών μετά από επιλογή.
Τρόποι αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών/τριών: Αξιολογείται η Επιτυχής /Ανεπιτυχής ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης.
Συγκεκριμένα ο/η φοιτητής/τρια αξιολογείται από τον Φορέα Υποδοχής (επόπτη) και την υπεύθυνη του μαθήματος με
κριτήρια που αφορούν στα: συνολική παρουσία στο Φορέα Υποδοχής, συμπεριφορά - συνεργασία του/της με τους υπόλοιπους εργαζόμενους στο Φορέα Υποδοχής, συνέπεια του/της ως προς το ωράριο και ως προς τις αρμοδιότητες που
του/της ανατέθηκαν, θεωρητική γνώση.
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3.2.2 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Ε΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Κωδικός μαθήματος: 12YE01
Τίτλος μαθήματος: Ανάλυση Χρονοσειρών
Διδακτικές μονάδες ECTS: 6
Κατηγορία μαθήματος: Υποχρεωτικό
Ώρες διδασκαλίας /εβδομάδα: Θεωρία : 4, Εργαστήριο: 2
Διδάσκων/ουσα: Κ. Κατρακυλίδης, Ν. Θωμαϊδης
Ιστοσελίδα μαθήματος: https://qa.auth.gr/el/class/1/600190742
https://elearning.auth.gr/course/view.php?id=5384
Στόχος μαθήματος: Ο κύριος στόχος του μαθήματος επικεντρώνεται στην κατανόηση και αντιμετώπιση των προβλημάτων που δημιουργούνται στις συνήθεις περιπτώσεις με πραγματικά δεδομένα. Παράλληλα επιχειρείται η εξοικείωση
με τα υποδείγματα αλληλεξαρτημένων εξισώσεων και η επισήμανση της χρησιμότητάς τους στην κατάρτιση υποδειγμάτων σε μάκρο επίπεδο. Τέλος δημιουργούνται οι προϋποθέσεις, για την κατανόηση ειδικών ελέγχων και τη δημιουργία ειδικής μορφής υποδειγμάτων διόρθωσης λαθών.
Περιεχόμενο μαθήματος :
Εξειδικευμένα κριτήρια και έλεγχοι:
 Κριτήρια για τον έλεγχο γραμμικών περιορισμών και τον έλεγχο της στατιστικής σημαντικότητας των συντελεστών
(LR, Wald, LM)
 Κριτήρια για τον έλεγχο της ευστάθειας των συντελεστών ενός υποδείγματος (CUSUM, CUSUMSQ)
 Έλεγχοι σφαλμάτων εξειδίκευσης (ο έλεγχος RESET του Ramsey, έλεγχος γραμμικότητας)
 Κριτήρια επιλογής ενός υποδείγματος (Akaike, Amemiya, Schwarz)
 Άλλα κριτήρια (Jarque-Bera)
Επιδράσεις ARCH
Εναλλακτικές μέθοδοι εκτίμησης (η μέθοδος μέγιστης πιθανότητας ή πιθανοφάνειας (ML), η γενικευμένη μέθοδος ελαχίστων τετραγώνων (GLS), η μέθοδος ελαχίστων τετραγώνων με περιορισμούς (RLS))
Μη γραμμικά υποδείγματα (συνάρτηση παραγωγής Cobb-Douglas)
Η μέθοδος των βοηθητικών μεταβλητών
Υποδείγματα κατανεμημένων χρονικών υστερήσεων
Υποδείγματα φαινομενικά μη συνδεόμενων παλινδρομήσεων - Η μέθοδος εκτίμησης SUR
Συστήματα αλληλεξαρτημένων στοχαστικών εξισώσεων (η έννοια της αλληλεξάρτησης, διαρθρωτική και ανηγμένη
μορφή, ταυτοποίηση συστημάτων, μέθοδος ελαχίστων τετραγώνων σε δυο, δυναμικά συστήματα 1ου βαθμού, κ.λπ.)
Θέματα από την ανάλυση χρονολογικών σειρών (πλασματική παλινδρόμηση, ολοκληρωμένες σειρές, έλεγχοι στασιμότητας, συνολοκλήρωση, έλεγχοι συνολοκλήρωσης, υποδείγματα διόρθωσης λαθών, αιτιότητα κατά Granger, υποδείγματα VAR και ECVAR)
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Τρόπος διδασκαλίας: Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική), Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Συμπερασματική), Εργαστηριακή Εργασία (Συμπερασματική)
Τρόποι αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών: Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου, κατ’ οίκον εργασία, εργαστήριο ή πρακτικές ασκήσεις.
Βιβλιογραφία:
2. Α. Κάτος, Οικονομετρία, Θεωρία και Εφαρμογές, εκδ. Μάρκου Ι. Γ. & ΣΙΑ, Αθήνα 2004. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ:
1743.
1. Κ. Κατρακυλίδης, Ν. Ταμπάκης, Εισαγωγή στην Οικονομετρία - Ασκήσεις, εκδ. Μάρκου Ι. Γ. & ΣΙΑ, Θεσσαλονίκη 2011.
Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 8016.

Κωδικός μαθήματος: 12YE05
Τίτλος μαθήματος: Χρηματοοικονομική Ανάλυση Ι
Διδακτικές μονάδες ECTS: 6
Κατηγορία μαθήματος: Υποχρεωτικό
Ώρες διδασκαλίας /εβδομάδα: Θεωρία : 4
Διδάσκων/ουσα: Κ. Κοσμίδου
Ιστοσελίδα μαθήματος : https://qa.auth.gr/el/class/1/600190746
https://elearning.auth.gr/course/view.php?id=3762
Στόχος μαθήματος: Το μάθημα αναφέρεται στις βασικές λειτουργίες και προϊόντα του χρηματοδοτικού συστήματος.
Έμφαση δίνεται στην έννοια της χρονικής αξίας του χρήματος, του κόστους κεφαλαίου και στους προσδιοριστικούς
παράγοντες των επιτοκίων. Παράλληλα γίνεται αναλυτική εφαρμογή των εννοιών αυτών στην τιμολόγηση χρεογράφων,
ομολογιών και μετοχών, καθώς και στην αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων.
Περιεχόμενο μαθήματος:
Τα θεματικά πεδία που καλύπτονται από την ύλη του μαθήματος είναι τα ακόλουθα: • Διαχρονική αξία χρήματος •
Αποτίμηση ομολόγων • Αξία των κοινών μετοχών • Αξιολόγηση επενδυτικών προγραμμάτων (ΚΠΑ, ΕΒΑ, κ.ο.κ.)
Τρόπος διδασκαλίας: Διαλέξεις
Τρόποι αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών: Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου
Βιβλιογραφία:
1. Ross A. Stephen, Westerfield W. Randolph, Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων, εκδ. Broken Hill Publishers LTD,
Αθήνα 2016. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 59391151.

Κωδικός μαθήματος: 12YE06
Τίτλος μαθήματος: Διοίκηση Υπηρεσιών
Διδακτικές μονάδες ECTS: 6
Κατηγορία μαθήματος: Υποχρεωτικό
Ώρες διδασκαλίας /εβδομάδα: Θεωρία : 4
Διδάσκων/ουσα: Χρ. Παπαδόπουλος
Ιστοσελίδα μαθήματος : https://qa.auth.gr/el/class/1/600190747
73

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
https://elearning.auth.gr/course/view.php?id=9045
Στόχος μαθήματος: Ο τομέας των υπηρεσιών αποτελεί σημαντικό μοχλό ανάπτυξης των σύγχρονων οικονομιών αλλά και
της Ελληνικής οικονομίας ειδικότερα τα τελευταία χρόνια. Το μάθημα της Διοίκησης Υπηρεσιών στοχεύει στο να εισάγει
τους φοιτητές/-τριες στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, στη φύση, στη στρατηγική, στην έννοια της προσφερόμενης ποιότητας και στις σύγχρονες τάσεις στον τομέα των υπηρεσιών. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην έννοια της δημιουργίας αξίας
για τον πελάτη μέσα από την αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση και ικανοποίησή του.
Περιεχόμενο μαθήματος: Ο ρόλος των υπηρεσιών στην Οικονομία, Η φύση των υπηρεσιών, Στρατηγική των Υπηρεσιών,
Ανάπτυξη νέας υπηρεσίας, Ποιότητα υπηρεσιών, Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες, Θέση εγκατάστασης μιας επιχείρησης παροχής υπηρεσιών, Διαχείριση των Προμηθειών και της Ζήτησης, Παραγωγικότητα και Βελτίωση της Ποιότητας, Ανάπτυξη
και Παγκοσμιοποίηση των Υπηρεσιών, Ποσοτικά Μοντέλα (πρότυπα) για τη διαχείριση των υπηρεσιών, Μοντέλα Ουρών
Αναμονής και Σχεδιασμός της Δυναμικότητας μιας επιχείρησης, Μελέτη πραγματικών περιπτώσεων (Case studies).
Τρόπος διδασκαλίας: Διαλέξεις, Φροντιστήρια, Εισηγήσεις Ανθρώπων της Πράξης.
Τρόποι αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών: Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου, κατ’ οίκον εργασία και προφορική παρουσίασή της (προαιρετική).
Βιβλιογραφία:
1. Λ. Χυτήρης, Λ. Αννίνος, Διοίκηση και Ποιότητα Υπηρεσιών, εκδ. Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών –
Κάλλιπος, Αθήνα 2016. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 59303481.
2. Φ. Χ. Κίτσιος, Κ. Ζοπουνίδης, Ανάπτυξη Νέων Υπηρεσιών: Τουρισμός, Υγεία, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία, εκδ.
Κλειδάριθμος, Αθήνα 2008. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 13595.

Κωδικός μαθήματος: 12YE07
Τίτλος μαθήματος: Οργανωτική Θεωρία & Οργανωσιακή Συμπεριφορά
Διδακτικές μονάδες ECTS: 6
Κατηγορία μαθήματος: Υποχρεωτικό
Ώρες διδασκαλίας /εβδομάδα: Θεωρία : 2, Φροντιστήριο 4
Διδάσκων/ουσα: Π. Γκορέζης
Ιστοσελίδα μαθήματος : https://qa.auth.gr/el/class/1/600190748
https://elearning.auth.gr/course/view.php?id=2080
Στόχος μαθήματος: Να βοηθήσει τους φοιτητές/τριες να κατανοήσουν αφενός τις βασικές έννοιες της οργανωτικής
θεωρίας με έμφαση στο σχεδιασμό της οργανωτικής δομής των οργανισμών αφετέρου ζητήματα που αφορούν στους
εργαζόμενους και επηρεάζουν σημαντικά τη λειτουργία των οργανισμών όπως είναι η υποκίνηση, η ηγεσία, η δυναμική
ομάδας, η επικοινωνία και οι συγκρούσεις.
Περιεχόμενο μαθήματος: Στα μαθήματα της Οργανωτικής θεωρίας και Οργανωσιακής Συμπεριφοράς θα μελετηθούν
οι δύο βασικές λειτουργίες του Management: α) Η Οργάνωση και β) Η Διεύθυνση με έμφαση στην ηγεσία, στην υποκίνηση, στις εργασιακές στάσεις και τη δυναμική των ομάδων. Στη λειτουργία της Οργάνωσης προβλέπεται να αναπτυχθούν: οι βασικές αρχές της οργανωτικής θεωρίας και του οργανωτικού (επανα)σχεδιασμού, υποδείγματα οργανωτικών
δομών, οι έννοιες τυπική, άτυπη, δυναμική οργάνωση, οργανισμοί μάθησης, διοίκηση αλλαγών. Στη λειτουργία της
Διεύθυνσης προβλέπεται να αναπτυχθούν τα προσδιοριστικά στοιχεία της συμπεριφοράς, οι βασικές θεωρίες και υποδείγματα οργανωσιακής συμπεριφοράς σχετικά με την υποκίνηση και την ηγεσία, καθώς και οι έννοιες οργανωσιακή
κουλτούρα, εργασιακές στάσεις, εργασιακή ευημερία, στρες και δυναμική των ομάδων.
Τρόπος διδασκαλίας: Διαλέξεις, φροντιστήρια
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Τρόποι αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών: Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου, ομαδικές εργασίες με προφορική παρουσίαση, και χαρτοφυλάκιο (portfolio) εβδομαδιαίων ασκήσεων.
Βιβλιογραφία:
1. Uhl-Bien, M., Schermerhorn R. J., & Osborne R., Οργανωσιακή Συμπεριφορά, εκδ. Broken Hill Publishers, Αθήνα 2015.
Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 50659788.
2. Βακόλα, Μ. & Νικολάου, Οργανωσιακή Ψυχολογία και Συμπεριφορά, εκδ. Rosili, Αθήνα 2019. Κωδικός Βιβλίου στον
ΕΥΔΟΞΟ: 86053197.
3. S. Robbins, T. Judge, Οργανωσιακή Συμπεριφορά, εκδ. Κριτική, Αθήνα 2018. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ:
77109690.

Κωδικός μαθήματος: 12EE07
Τίτλος μαθήματος: Συμπεριφορά Καταναλωτή
Διδακτικές μονάδες ECTS: 3
Κατηγορία μαθήματος: Επιλογής
Ώρες διδασκαλίας /εβδομάδα: Θεωρία : 3
Διδάσκων/ουσα: Νέος επιστήμονας (Πρ. Ακ. Διδ. Εμπειρίας)
Ιστοσελίδα μαθήματος : https://qa.auth.gr/el/class/1/600190687
https://elearning.auth.gr/course/view.php?id=3875
Στόχος μαθήματος: Στόχος του μαθήματος είναι η μελέτη των ανθρώπινων αντιδράσεων σε προϊόντα (αγαθά, υπηρεσίες) και στο Μάρκετινγκ αυτών των προϊόντων. Έμφαση δίνεται στην μελέτη των διαδικασιών που ακολουθεί ο άνθρωπος προκειμένου να καταλήξει σε καταναλωτικές επιλογές.
Περιεχόμενο μαθήματος: Το γνωστικό πεδίο της «Συμπεριφοράς Καταναλωτή» μελετά της ενέργειες (συμπεριφορές)
που αναλαμβάνουν οι καταναλωτές για να ικανοποιήσουν τις ανάγκες και τις επιθυμίες τους. Είναι ο επιστημονικός
τομέας που προσεγγίζει τις αγορές από την πλευρά της ζήτησης. Αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο στη σχεδίαση της
στρατηγικής του μάρκετινγκ, αλλά και της επικοινωνιακής πολιτικής. Κατά τη διάρκεια των διαλέξεων παρουσιάζονται
οι βασικοί ορισμοί της «Συμπεριφοράς Καταναλωτή» και αναπτύσσεται μία σειρά επιχειρημάτων που φανερώνει τη
σημασία που έχει η «Συμπεριφορά Καταναλωτή» για την κατανόηση του σύγχρονου καταναλωτή, για τη διαμόρφωση
της στρατηγικής μάρκετινγκ και για τη δημόσια πολιτική. Στη συνέχεια, συζητείται η διαδικασία λήψης αποφάσεων του
καταναλωτή, μέσω της παράθεσης των σχετικών υποδειγμάτων και της ανάλυσης των επιμέρους σταδίων λήψης απόφασης. Εξετάζονται, επίσης, οι έννοιες της αντίληψης, της ανάμειξης, της μάθησης και οι τρόποι με τους οποίους δύνανται να τις εκμεταλλευτούν οι επιχειρήσεις στο πλαίσιο ανάπτυξης στρατηγικών μάρκετινγκ. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται
στη διαδικασία διαμόρφωσης των στάσεων του καταναλωτή έναντι του επώνυμου προϊόντος και της διαφήμισης, αλλά
και στους τρόπους μέτρησης και επηρεασμού των στάσεων προς όφελος των διαφημιζόμενων επιχειρήσεων. Για την
καλύτερη κατανόηση του αντικειμένου γίνεται εκτεταμένη αναφορά στα δημογραφικά και ψυχογραφικά χαρακτηριστικά του καταναλωτή, αλλά και στον τρόπο ζωής του, έτσι ώστε να διευκολυνθεί η εμβάθυνση στις διαδικασίες τμηματοποίησης της αγοράς και τοποθέτησης του προϊόντος. Με τη μελέτη της επίδρασης των ομάδων αναφοράς και των
καθοδηγητών γνώμης, αλλά και των πολιτισμικών διαφορών μεταξύ καταναλωτών που διαμένουν σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές ολοκληρώνεται ο κύκλος των μαθημάτων.
Τρόπος διδασκαλίας : Διαλέξεις.
Τρόποι αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών: Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου, κατ’ οίκον εργασία, εργαστήριο ή πρακτικές ασκήσεις.
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Βιβλιογραφία:
1. Γ. Σιώμκος, Συμπεριφορά Καταναλωτή, εκδ. Broken Hill Publishers, Λευκωσία 2018. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ:
77107390.
2. M. Solomon, Συμπεριφορά Καταναλωτή, εκδ. Α. Τζιόλα, Αθήνα 2018. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 77106825.

Κωδικός μαθήματος: 12EE08
Τίτλος μαθήματος: Τεχνικές προσομοίωσης στη Διοίκηση Επιχειρήσεων
Διδακτικές μονάδες ECTS: 3
Κατηγορία μαθήματος: Επιλογής
Ώρες διδασκαλίας /εβδομάδα: Θεωρία : 3
Διδάσκων/ουσα: Χρ. Ζηκόπουλος
Ιστοσελίδα μαθήματος : https://qa.auth.gr/el/class/1/600190688
https://elearning.auth.gr/course/view.php?id=3748
Στόχος μαθήματος : Η προσομοίωση αποτελεί ένα από τα χρησιμότερα εργαλεία λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων
με μεγάλο εύρος εφαρμογών στο σύνολο των ερευνητικών περιοχών της διοικητικής επιστήμης. Στα πλαίσια του μαθήματος παρουσιάζονται και αναλύονται οι σημαντικότερες τεχνικές μοντελοποίησης, η μεθοδολογία προσομοίωσης συστημάτων διακριτού χρόνου, η χρήση λογισμικού για την ανάπτυξη προσομοιωτικών προτύπων, και χαρακτηριστικές
εφαρμογές σε διαφορετικά αντικείμενα της διοικητικής επιστήμης.
Περιεχόμενο μαθήματος :
Θεωρία
Εισαγωγή στην προσομοίωση, προσδιορισμός δεδομένων εισόδου, τυχαίοι αριθμοί και μετασχηματισμοί, ανάπτυξη
προσομοιωτικού προτύπου και προσομοίωση, δημιουργία τυχαίων αριθμών με τη χρήση Η/Υ, επίδειξη εξειδικευμένου
λογισμικού προσομοίωσης, ανάλυση και αξιολόγηση αποτελεσμάτων.
Εργαστήριο Η/Υ
Δημιουργία τυχαίων αριθμών σε υπολογιστικά φύλλα, προσομοίωση στη Χρηματοοικονομική: Ανάλυση χαρτοφυλακίου, προσομοίωση στο Marketing: Εκτίμηση αποτελεσματικότητας προωθητικής ενέργειας, προσομοίωση στη Διοίκηση Λειτουργιών: Αξιολόγηση συστήματος διαχείρισης αποθεμάτων, προσομοίωση στη Διοίκηση Υπηρεσιών: Ανάλυση
συστήματος εξυπηρέτησης, ανάλυση αποτελεσμάτων προσομοίωσης σε Η/Υ.
Τρόπος διδασκαλίας:
Η διδασκαλία του μαθήματος περιλαμβάνει θεωρητικές διαλέξεις και εργαστηριακές εφαρμογές σε Η/Υ.
Τρόποι αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών:
Γραπτή τελική εξέταση και εκπόνηση εργασίας.
Βιβλιογραφία:
1. Μ. Ρουμελιώτης, Σ. Σουραβλάς, Τεχνικές Προσομοίωσης, εκδ. Α. Τζιόλα & Υιοί, Αθήνα 2015. Κωδικός Βιβλίου στον
ΕΥΔΟΞΟ: 41958885.
2. Β. Κουίκογλου, Δ. Κωνσταντάς, Προσομοίωση Συστημάτων Διακριτών Γεγονότων, εκδ. Δίσιγμα, Θεσσαλονίκη 2016.
Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 77112270.
3. Law Averill, Simulation Modeling and Analysis, εκδ. McGraw Hill, Θεσσαλονίκη 2014. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ:
50965291.

Κωδικός μαθήματος: 12EE09
Τίτλος μαθήματος: Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα
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Διδακτικές μονάδες ECTS: 3
Κατηγορία μαθήματος: Επιλογής
Ώρες διδασκαλίας /εβδομάδα: Θεωρία: 3
Διδάσκων/ουσα: Νέος επιστήμονας (Πρ. Ακ. Διδ. Εμπειρίας)
Ιστοσελίδα μαθήματος: https://qa.auth.gr/el/class/1/600190689
https://elearning.auth.gr/course/view.php?id=14542
Στόχος μαθήματος: Να δώσει την ευκαιρία στους φοιτητές/τριες να προσεγγίσουν εισαγωγικά τις βασικές έννοιες της
Επιχειρηματικότητας και της Καινοτομίας , να ευαισθητοποιηθούν σχετικά με τις ευκαιρίες ανάπτυξης δικής τους επιχειρηματικής δραστηριότητας, και να εκπαιδευθούν στην προετοιμασία “επιχειρηματικών σχεδίων”.
Περιεχόμενο μαθήματος: Το περιεχόμενο του μαθήματος περιλαμβάνει την παρουσίαση στοιχείων για το επιχειρηματικό περιβάλλον, την ανάλυση της διαδικασίας επιχειρηματικού σχεδιασμού και την πρακτική εξάσκηση στην κατάρτιση
επιχειρηματικών σχεδίων. Σχετικά με το επιχειρηματικό περιβάλλον παρουσιάζονται στοιχεία για την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία και τον ρόλο που παίζουν στην οικονομική ανάπτυξη. Όσον αφορά τον επιχειρηματικό σχεδιασμό, αναλύεται η διαδικασία κατάρτισης και το περιεχόμενο των επιχειρηματικών σχεδίων, με ιδιαίτερη έμφαση στην
επιλογή επιχειρηματικού μοντέλου και πρότασης αξίας, στην επιλογή νομικής μορφής και τοποθεσίας εγκατάστασης,
στον σχεδιασμό της πολιτικής μάρκετινγκ και σε χρηματοοικονομικά στοιχεία όπως ο προϋπολογισμός του κόστους
έναρξης, του κόστους λειτουργίας και των οικονομικών αποτελεσμάτων. Αναλύονται επίσης κριτήρια αξιολόγησης επιχειρηματικών σχεδίων, διαθέσιμες πηγές χρηματοδότησης, καθώς και ο ρόλος της αποτυχίας. Τέλος, με σκοπό την καλλιέργεια πρακτικών δεξιοτήτων, κατά την διάρκεια των εργαστηριακών μαθημάτων οι φοιτητές καταρτίζουν και παρουσιάζουν τα δικά τους επιχειρηματικά σχέδια.
Τρόπος διδασκαλίας: Διαλέξεις, πρακτικές ασκήσεις, εργαστήρια.
Τρόποι αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών: Κατ’ οίκον εργασία, προφορική παρουσίαση εργασίας, εργαστήριο ή
πρακτικές ασκήσεις, φύλλα εργασίας σε κάθε ενότητα μαθημάτων
Βιβλιογραφία:
1. Danald Kuratko, Επιχειρηματικότητα: Aπό την Θεωρία στην Πράξη, εκδ. Broken Hill, Αθήνα 2018. Κωδικός Βιβλίου
στον ΕΥΔΟΞΟ: 77107408.
3. J. Bessant & J. Tidd, Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα, εκδ. Τζιόλα, Αθήνα 2016. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ:
59382654.
3. Η. Γωνιάδης, Επιχειρηματικότητα, εκδ. Διπλογραφία, 2016. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 59363191.

Κωδικός μαθήματος: 12EE10
Τίτλος μαθήματος: Υποδείγματα Αποθεμάτων και Προβλέψεων
Διδακτικές μονάδες ECTS:3
Κατηγορία μαθήματος: Επιλογής
Ώρες διδασκαλίας /εβδομάδα: Θεωρία: 3
Διδάσκων/ουσα: Χρ. Παπαδόπουλος
Ιστοσελίδα μαθήματος : hhttps://qa.auth.gr/el/class/1/600190690
https://elearning.auth.gr/enrol/index.php?id=3743
Στόχος μαθήματος: Είναι να εισάγει τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του ΑΠΘ
στις έννοιες και τη σημασία των μεθόδων πρόβλεψης και της διαχείρισης των αποθεμάτων σε οποιαδήποτε επιχείρηση,
εμπορική και βιομηχανική. Πολλές ασκήσεις επιλύονται και με τη χρήση του Excel.
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Περιεχόμενο μαθήματος:
(I) Διαχείριση Αποθεμάτων
Η σημασία των αποθεμάτων, Στοιχεία κόστους στη διαχείριση αποθεμάτων: Κόστος παραγγελίας και απόκτησης του
αποθέματος, Κόστος διατήρησης του αποθέματος, Κόστος έλλειψης του αποθέματος, Συστήματα αποθεμάτων και πολιτικές διαχείρισης, Καθοριστικά συστήματα διαχείρισης αποθεμάτων: Το βασικό σύστημα σταθερής ποσότητας παραγγελίας, Μέρος της ζήτησης ικανοποιείται με καθυστέρηση, Η ζήτηση ικανοποιείται από παραγωγή, Έκπτωση στην τιμή
απόκτησης της μονάδας του αποθέματος, Ταυτόχρονες παραγγελίες ομάδας διαφόρων υλικών, Πολλά υλικά και περιορισμοί, Στοχαστικά συστήματα διαχείρισης αποθεμάτων: Στοχαστικό σύστημα σταθερής ποσότητας παραγγελίας, Στοχαστικό σύστημα σταθερού χρόνου επιθεώρησης, Ασκήσεις.
(ΙΙ) Μέθοδοι Πρόβλεψης
Η σημασία των προβλέψεων και μεθοδολογικές κατευθύνσεις, Μεθοδολογικά εργαλεία στις ποσοτικές μεθόδους πρόβλεψης, Μέθοδοι ανάλυσης χρονοσειρών και προβολής της τάσης: Απλός μέσος, Απλός κινούμενος μέσος κ περιόδων,
Απλός σταθμικός κινούμενος μέσος κ περιόδων, Διπλός κινούμενος μέσος για γραμμική τάση, Απλή εκθετική εξομάλυνση, Απλή εκθετική εξομάλυνση με αναπροσαρμογή της παραμέτρου α, Διπλή εκθετική εξομάλυνση μιας παραμέτρου για γραμμική τάση, Διπλή εκθετική εξομάλυνση δύο παραμέτρων για γραμμική τάση, Τριπλή εκθετική εξομάλυνση
για τάση δεύτερου βαθμού, Εκθετική εξομάλυνση για εποχικότητα, Εκθετική εξομάλυνση για γραμμική τάση και εποχικότητα, Συνοπτική παρουσίαση και ταξινόμηση των μεθόδων εκθετικής εξομάλυνσης, Αιτιοκρατικές μέθοδοι ή μέθοδοι
ανάλυσης, Η μέθοδος Box-Jenkins, Ασκήσεις.
Τρόπος διδασκαλίας: Διαλέξεις, εργαστήρια
Τρόποι αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών: Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου, κατ’ οίκον εργασία.
Βιβλιογραφία:
1. Σ. Δημητριάδης, Α. Μιχιώτης, Διοίκηση Παραγωγικών Συστημάτων, εκδ. Κριτική, Αθήνα 2020. Κωδικός Βιβλίου στον
ΕΥΔΟΞΟ: 94644631.

Κωδικός μαθήματος: 03YE08
Τίτλος μαθήματος: Ερευνα Μάρκετινγκ
Διδακτικές μονάδες ECTS: 3
Κατηγορία μαθήματος: Επιλογής
Ώρες διδασκαλίας /εβδομάδα: Θεωρία : 3
Διδάσκων/ουσα: Νέος επιστήμονας (Πρ. Ακ. Διδ. Εμπειρίας)
Ιστοσελίδα μαθήματος : https://qa.auth.gr/el/class/1/600190691
https://elearning.auth.gr/course/view.php?id=3874
Στόχος μαθήματος: Το μάθημα της Έρευνας Αγοράς έχει ως στόχο α) Να εισάγει τους σπουδαστές στις βασικές έννοιες
και διαδικασίες της έρευνας αγοράς β) να εξετάσει και να αναλύσει τα απαραίτητα εργαλεία για τη συλλογή, επεξεργασία, ανάλυση και αποτύπωση των δεδομένων που χρησιμοποιούμε στην Έρευνα Αγοράς με στόχο την διαμόρφωση
Στρατηγικών Πολιτικής Κατάκτησης της Αγοράς
Περιεχόμενο μαθήματος: ο μάθημα αποτελείται από τέσσερεις διακριτές ενότητες. Στην πρώτη ενότητα πραγματοποιείται η εισαγωγή στην έννοια και τη διαδικασία της Έρευνας Μάρκετινγκ και παρουσιάζεται ο ορισμός του ερευνητικού προβλήματος, που θα οδηγήσει στη λύση του προβλήματος απόφασης της διοίκησης. Στη συνέχεια περιγράφονται οι τύποι έρευνας ενώ γίνεται η διάκριση μεταξύ των πρωτογενών και δευτερογενών δεδομένων και της Ποιοτικής
και Ποσοτικής Έρευνας. Η δεύτερη ενότητα παρουσιάζει αναλυτικά τα ερευνητικά εργαλεία της Ποιοτικής μεθοδολογίας όπως οι Ομάδες Εστίασης, οι σε Βάθος Συνεντεύξεις, οι Προβολικές Τεχνικές και οι Τεχνικές Παρατήρησης. Η τρίτη
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ενότητα αποσκοπεί στην αναλυτική περιγραφή των ερευνητικών εργαλείων της Ποσοτικής μεθοδολογίας όπως ο Σχεδιασμός του Ερωτηματολογίου, η Δειγματοληψία, η Κωδικοποίηση και ο Έλεγχος εγκυρότητας και αξιοπιστίας των ερευνητικών δεδομένων. Η τρίτη ενότητα ολοκληρώνεται με την παρουσίαση βασικών στατιστικών μεθόδων για την
ανάλυση των δεδομένων όπως η περιγραφική στατιστική, η ανάλυση συσχέτισης, το t-test, η ανάλυση διακύμανσης, η
ανάλυση παραγόντων και η ανάλυση παλινδρόμησης. Τέλος, η τέταρτη και τελευταία ενότητα αναφέρεται στην παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας παρέχοντας τις κατευθυντήριες γραμμές για τη συγγραφή ενός κατανοητού και
ολοκληρωμένου report. Οι διαλέξεις του μαθήματος περιλαμβάνουν την ανάλυση του θεωρητικού υπόβαθρου και την
πρακτική εφαρμογή του στον επιχειρηματικό κόσμο, καθώς και την εξέταση επιχειρησιακών περιπτώσεων και σχετικής
αρθρογραφίας. Παράλληλα, οι φοιτητές καλούνται να εφαρμόσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες που θα αποκτήσουν
από το μάθημα μέσω της εκπόνησης και της παρουσίασης εργασιών.
Τρόπος διδασκαλίας: Διαλέξεις, φροντιστήρια.
Τρόποι αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών: Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου, κατ’ οίκον εργασία.
Βιβλιογραφία:
1. Γ. Σιώμκος, Δ. Μαύρος, Έρευνα και Μετρικές Μάρκετινγκ, εκδ. Broken Hill Publishers Ltd., Λευκωσία 2018. Κωδικός
Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 77107394.

ΣΤ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Κωδικός μαθήματος: 12ΥΣ05
Τίτλος μαθήματος: Επιχειρησιακή Ερευνα
Διδακτικές μονάδες ECTS: 6
Κατηγορία μαθήματος: Υποχρεωτικό
Ώρες διδασκαλίας /εβδομάδα: Θεωρία : 4
Διδάσκων/ουσα: Αλ. Διαμαντίδης
Ιστοσελίδα μαθήματος : https://qa.auth.gr/el/class/1/600190986
https://elearning.auth.gr/course/view.php?id=8941
Στόχος μαθήματος: Είναι η εισαγωγή των φοιτητών στην Επιχειρησιακή Έρευνα και στη μαθηματική προτυποποίηση
και επίλυση διαφόρων προβλημάτων που ανακύπτουν στις επιχειρήσεις και στους κυβερνητικούς ή μη οργανισμούς.
Περιεχόμενο μαθήματος: Γραμμικός Προγραμματισμός: Τυποποίηση προβλημάτων Γραμμικού Προγραμματισμού, Γραφική μέθοδος επίλυσης, Μέθοδος Simplex, Ανάλυση Ευαισθησίας με χρήση της μεθόδου Simplex, Ανάλυση Ευαισθησίας με χρήση της γραφικής μεθόδου επίλυσης, το Δυικό πρόβλημα και η Οικονομική Ερμηνεία του, Το πρόβλημα της
μεταφοράς, Το πρόβλημα της ανάθεσης : Ο Ουγγρικός Αλγόριθμος. Μοντέλα Ουρών Αναμονής: Εισαγωγή, συμβολισμός
κατά Kendall, στοιχεία ουρών αναμονής: κατανομή αφίξεων, κατανομή εξυπηρέτησης, πειθαρχία ουράς, αριθμός εξυπηρετητών. Ουρά αναμονής με ένα κανάλι εξυπηρέτησης, αφίξεις Poisson & χρόνους εξυπηρέτησης εκθετικά κατανεμημένους (Μ/Μ/1).
Ουρά αναμονής με πολλαπλά κανάλια εξυπηρέτησης, αφίξεις Poisson & χρόνους εξυπηρέτησης εκθετικά κατανεμημένους (Μ/Μ/Κ). Οικονομική ανάλυση των ουρών αναμονής. Άλλα μοντέλα ουρών αναμονής.
Τρόπος διδασκαλίας: Διαλέξεις.
Τρόποι αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών: Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου.
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Βιβλιογραφία:
1. B. Taylor, Εισαγωγή στη Διοικητική Επιστήμη, εκδ. Broken Hill Publishers, Κύπρος 2017. Κωδικός Βιβλίου στον
ΕΥΔΟΞΟ: 68373102.
2. F. S. Hillier, G. J. Lieberman, Εισαγωγή στην Επιχειρησιακή Έρευνα, εκδ. Τζιόλα, Θεσσαλονίκη 2017. Κωδικός Βιβλίου
στον ΕΥΔΟΞΟ: 102072205.
3. Γ. Οικονόμου, Α. Γεωργίου, Επιχειρησιακή Ερευνα για τη Λήψη Διοικητικών Αποφάσεων, εκδ. Γ. Μπένου, Αθήνα
2016. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 59383641.
4. Μ. Λουκάκης, Γραμμικός Προγραμματισμός. Αριστοποίηση σε Δίκτυα, έκδ. Σοφία, Θεσσαλονίκη 2010. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 691.

Κωδικός μαθήματος: 12ΥΣ06
Τίτλος μαθήματος: Χρηματοοικονομική Ανάλυση ΙΙ
Διδακτικές μονάδες ECTS: 6
Κατηγορία μαθήματος: Υποχρεωτικό
Ώρες διδασκαλίας /εβδομάδα: Θεωρία : 4
Διδάσκων/ουσα: Β. Πολυμένης:
Ιστοσελίδα μαθήματος : https://qa.auth.gr/el/class/1/600190987
https://elearning.auth.gr/course/view.php?id=8335
Στόχος μαθήματος: Το μάθημα εμβαθύνει στα θέματα της χρηματοοικονομικής που αναπτύχθηκαν στη Χρηματοοικονομική Ι, με έμφαση τον κίνδυνο και την αξιολόγηση της έκθεσης σε κίνδυνο αγορών και επιτοκίου. Εισάγεται η κλασική
θεωρία στάθμισης κινδύνου. Εισάγονται τα χρηματοοικονομικά παράγωγα και η τροποποίηση αποδόσεων ως προς τον
κίνδυνο.
Περιεχόμενο μαθήματος: Μέτρηση αποδόσεων, λογαριθμική απόδοση και συνεχής χρόνος. Μόχλευση και απόδοση
στα ίδια κεφάλαια. Περιθώριο ασφαλείας, κλήση κινδύνου. Ανοικτές πωλήσεις. Κίνδυνος επιτοκίου και Δέλτα επιτοκίου.
Αντιστάθμιση κινδύνων. Προθεσμιακές πράξεις και προθεσμιακά επιτόκια. Καμπύλη επιτοκίων. Ασύμμετρη πληροφόρηση. Προβλήματα εκπροσώπησης. Συγχωνεύσεις και εξαγορές εταιριών.
Τρόπος διδασκαλίας: Διαλέξεις.
Τρόποι αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών: Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου.
Βιβλιογραφία:
1. Β. Πολυμένης, Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική Ανάλυση, εκδ. Ε. Παναγιωτίδη, Αθήνα 2019. Κωδικός Βιβλίου στον
ΕΥΔΟΞΟ: 86195760.
2. F. Reilly, K. Brown, Ανάλυση Επενδύσεων και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου, εκδ. Broken Hill Publishers, Αθήνα 2018.
Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 77107353.
3. Π. Θεοδοσίου, Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Εφαρμογές, εκδ. Σοφία, Θεσσαλονίκη 2019. Κωδικός Βιβλίου στον
ΕΥΔΟΞΟ: 86055190.

Κωδικός μαθήματος: 12ΥΣ07
Τίτλος μαθήματος: Εισαγωγή στην Εφοδιαστική και τη Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας
Διδακτικές μονάδες ECTS: 6
Κατηγορία μαθήματος: Υποχρεωτικό
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Ώρες διδασκαλίας /εβδομάδα: Θεωρία : 4
Διδάσκων/ουσα: Χρ. Ζηκόπουλος
Ιστοσελίδα μαθήματος : https://qa.auth.gr/el/class/1/600190988
https://elearning.auth.gr/course/view.php?id=3304
Στόχος μαθήματος: Στόχος του μαθήματος είναι η παρουσίαση των βασικών εννοιών της Διαχείρισης της Εφοδιαστικής
Αλυσίδας (Supply Chain Management) καθώς και των διαδικασιών της Εφοδιαστικής (Logistics), ώστε να παρέχει στους
φοιτητές τις απαραίτητες γνώσεις για την κατανόηση των στρατηγικών και τεχνικών που αποσκοπούν στη βελτίωση της
οργάνωσης και διαχείρισης των εφοδιαστικών αλυσίδων.
Περιεχόμενο μαθήματος: Εισαγωγή στην Εφοδιαστική και τη Διαχείριση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας. Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας και πελάτης. Μέτρηση αποτελεσματικότητας εφοδιαστικής αλυσίδας. Ελλείψεις, επίπεδο εξυπηρέτησης, απόθεμα ασφαλείας. Παράγοντες κόστους και αξιολόγηση. Συστήματα διαχείρισης αποθεμάτων: σημείο αναπλήρωσης αποθέματος, μεταβλητότητα και αβεβαιότητα στη διαχείριση αποθεμάτων και η επίδραση των προωθητικών
ενεργειών και των οικονομιών κλίμακας. Εφοδιαστικές αλυσίδες για καταναλωτικά και καινοτόμα προϊόντα. Γενικές
στρατηγικές σχεδιασμού εφοδιαστικών αλυσίδων. Η φιλοσοφία της λιτής παραγωγής. Στρατηγικές για το σχεδιασμό
εφοδιαστικών αλυσίδων γρήγορης ανταπόκρισης. Σχεδίαση και διαχείριση καναλιών διανομής. Στρατηγικές συνεργασίες, διαχείριση αποθεμάτων από τον προμηθευτή. Η παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα. Σχεδίαση κέντρων διανομής μεταφόρτωσης. Διαχείριση κινδύνου στις εφοδιαστικές αλυσίδες. Σύγχρονες τάσεις στη Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας: εταιρίες παροχής υπηρεσιών εφοδιαστικής, αντίστροφες και πράσινες εφοδιαστικές αλυσίδες.
Τρόπος διδασκαλίας: Διαλέξεις.
Τρόποι αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών: Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου.
Βιβλιογραφία:
1. S. Chopra, P. Meindl, Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας, εκδ. Τζιόλα, Αθήνα 2020. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ:
94645682.
2. Μ. Βιδάλης, Εφοδιαστική (Logistics): Μία Ποσοτική Προσέγγιση, εκδ. Κλειδάριθμος, Αθήνα 2017. Κωδικός Βιβλίου
στον ΕΥΔΟΞΟ: 68385988.
3. M. Cristofer, Logistics και Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας, εκδ. Κριτική, Αθήνα 2017. Κωδικός Βιβλίου στον
ΕΥΔΟΞΟ: 68379795.

Κωδικός μαθήματος: 12ΥΣ08
Τίτλος μαθήματος: Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
Διδακτικές μονάδες ECTS: 6
Κατηγορία μαθήματος: Υποχρεωτικό
Ώρες διδασκαλίας /εβδομάδα: Θεωρία : 4
Διδάσκων/ουσα: Κ. Κοσμίδου
Ιστοσελίδα μαθήματος: https://qa.auth.gr/el/class/1/600190989
https://elearning.auth.gr/course/view.php?id=5333
Στόχος μαθήματος: Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση με τις σύγχρονες μεθόδους χρηματοοικονομικής ανάλυσης των λογιστικών καταστάσεων επιχειρήσεων και οργανισμών προκειμένου να ληφθούν υπόψη αποφάσεις οικονομικού περιεχομένου, βασιζομένων σε επιστημονικά κριτήρια.
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Περιεχόμενο μαθήματος : Τα θεματικά πεδία που καλύπτονται στο πλαίσιο του μαθήματος είναι:
 Χρηματοοικονομικές πληροφορίες και λογιστικές καταστάσεις
 Μέθοδοι ανάλυσης των λογιστικών καταστάσεων
 Ανάλυση λογιστικών καταστάσεων με αριθμοδείκτες
 Συγκριτική ανάλυση λογιστικών καταστάσεων
 Κεφάλαιο κίνησης και καταστάσεις ταμειακής ροής
 Ανάλυση νεκρού σημείου
 Case studies
Τρόπος διδασκαλίας: Διαλέξεις.
Τρόποι αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών: Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου.
Βιβλιογραφία:
1. K. R. Subramanya, M. J. Wild, Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, εκδ. Broken Hill, Αθήνα 2016. Κωδικός
Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 59395333.

Κωδικός μαθήματος: 12ΕΣ08
Τίτλος μαθήματος: Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης - Ηλεκτρονικό Εμπόριο
Διδακτικές μονάδες ECTS: 3
Κατηγορία μαθήματος: Επιλογής
Ώρες διδασκαλίας /εβδομάδα: Θεωρία: 3
Διδάσκων/ουσα: Αθ. Τσαδήρας
Ιστοσελίδα μαθήματος : https://qa.auth.gr/el/class/1/600190927
https://elearning.auth.gr/course/view.php?id=5344
Στόχος μαθήματος: Στόχος του μαθήματος είναι η απόκτηση από μέρους των φοιτητών/τριών των βασικών γνώσεων
και ικανοτήτων για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων που δίνουν τα Σύγχρονα Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα των Επιχειρήσεων, τόσο για τον Εσωτερικό Έλεγχο στην Επιχείρηση όσο και για την Υποστήριξη Λήψης Αποφάσεων.
Περιεχόμενο μαθήματος: Στα πλαίσια του μαθήματος θα παρουσιαστούν και θα αναπτυχθούν τα παρακάτω θέματα:
Σύγχρονα Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα, ορισμός και ο ρόλος τους. Ολοκλήρωση Επιχειρηματικών Διεργασιών μέσω Πληροφορικών Συστημάτων. Συστήματα Επεξεργασίας Συναλλαγών. Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης.
Συστήματα Υποστήριξης Λήψης Αποφάσεων. Συστήματα Υποστήριξης Διοίκησης. Επεξεργασία Πληροφοριών. Λογισμικό
Εφαρμογών & Εργαλεία για τη Λήψη Αποφάσεων . Οργάνωση και Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων. Τηλεπικοινωνίες,
Δίκτυα και η Τεχνολογία της Πληροφορίας. Διαδίκτυο και Ηλεκτρονική Επιχειρηματική Δραστηριότητα. Διαχείριση Γνώσης. Μεθοδολογίες και Εργαλεία Ανάπτυξης Πληροφορικών Συστημάτων.
Τρόπος διδασκαλίας: Διαλέξεις
Τρόποι αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών: Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου.
Βιβλιογραφία:
1. Ef. Turban, J. Outland, D. King, Ηλεκτρονικό Εμπόριο - Εργαλείο Διοίκησης και Αξιοποίησης Κοινωνικών Δικτύων, εκδ.
Broken Hill, Αθήνα 2020. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 94643838.
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2. K. Laudon, J. Laudon, Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης, εκδ. Κλειδάριθμος, Αθήνα 2021. Κωδικός Βιβλίου στον
ΕΥΔΟΞΟ: 102070464.
3. Μ. Βλαχοπούλου, Σ. Δημητριάδης, Ηλεκτρονικό Επιχειρείν και Μάρκετινγκ, εκδ. Rosili, Αθήνα 2013. Κωδικός Βιβλίου
στον ΕΥΔΟΞΟ: 32997535.
4. D. King, D. Turban, E. Turban, J. Lee, Ting-Peng Liang, Ηλεκτρονικό Εμπόριο 2015, εκδ. Α. Γκιούρδα & Σία, Αθήνα 2018.
Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 77107090.

Κωδικός μαθήματος: 12ΕΣ07
Τίτλος μαθήματος: Διοικητική Λογιστική
Διδακτικές μονάδες ECTS: 3
Κατηγορία μαθήματος: Επιλογής
Ώρες διδασκαλίας /εβδομάδα: Θεωρία : 3
Διδάσκων/ουσα: Νέος επιστήμονας (Πρ. Ακαδ. Διδ. Εμπειρίας)
Ιστοσελίδα μαθήματος : https://qa.auth.gr/el/class/1/600190926
https://elearning.auth.gr/course/view.php?id=13220
Στόχος μαθήματος: Σε αντίθεση με τη Χρηματοοικονομική Λογιστική, η Διοικητική Λογιστική: α) εστιάζει στις ανάγκες
του μάνατζμεντ για περισσότερη πληροφόρηση, β) δίνει έμφαση στη σύνταξη των προβλεπόμενων οικονομικών καταστάσεων γ) δίνει περισσότερη σημασία στα τμήματα ενός οργανισμού. Επίσης η διοικητική λογιστική πλέον είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τα ERP συστήματα και γενικά με την τεχνολογία της πληροφορίας. Στόχος του μαθήματος είναι η
κατανόηση της θεωρίας των παραπάνω εννοιών και η ανάλυση σχετικών case studies και ασκήσεων.
Περιεχόμενο μαθήματος: Εισαγωγή στη Διοικητική Λογιστική. Υπολογίζει τα σχετικά κόστη και τα έσοδα για τη λήψη
αποφάσεων. Κοστολόγηση βασισμένη στη λειτουργία (Activity-based costing). Αποφάσεις τιμολόγησης και ανάλυση
κερδών. Ανάλυση νεκρού σημείου. Ανάλυση της σχέσης της διοικητικής λογιστικής με τα ERP συστήματα και πληροφοριακά συστήματα. Λήψη αποφάσεων κάτω από συνθήκες αβεβαιότητας. Η διαδικασία του προϋπολογισμού.
Τρόπος διδασκαλίας: Διαλέξεις, θεωρία, πλήρης πρακτική εφαρμογή όλων των διδασκόμενων περιπτώσεων, ανάλυση
επιστημονικών ακαδημαικών άρθρων, case studies.
Τρόποι αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών: Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου.
Βιβλιογραφία:
1. Χ. Νεγκάκης, Δ. Κουσενίδης, Διοικητική Λογιστική, εκδ. Αειφόρος Λογιστική Μονοπρόσωπη ΙΚΕ, Θεσσαλονίκη
2014. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 68402146.
2. R. Garrison, E. Noreen, Διοικητική Λογιστική, εκδ. Κλειδάριθμος, Αθήνα 2018. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ:
77108687

Κωδικός μαθήματος: 03ΕΕ13
Τίτλος μαθήματος: Διοίκηση Λιανικού Εμπορίου & Δικτύου Διανομής
Διδακτικές μονάδες ECTS: 3
Κατηγορία μαθήματος: Επιλογής
Ώρες διδασκαλίας /εβδομάδα: Θεωρία : 3
Διδάσκων/ουσα: Νέος επιστήμονας (Πρ. Ακαδ. Διδ. Εμπειρίας)
Ιστοσελίδα μαθήματος : https://qa.auth.gr/el/class/1/600190930
https://elearning.auth.gr/course/view.php?id=3879
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Στόχος μαθήματος: Στόχος του μαθήματος είναι να εξηγήσει τις αρχές, μεθόδους ανάλυσης και την στρατηγική των
επιχειρήσεων λιανικής πώλησης, να τονίσει τον ρόλο των επιχειρήσεων αυτών στην ανάπτυξη των αγορών και την ανάπτυξη και οργάνωση του δικτύου διανομής. Με την προσέγγιση των μελετών περιπτώσεων (case studies) εξετάζονται
εξειδικευμένες στρατηγικές μάρκετινγκ, καθώς και η καταλληλότητα τους, ανάλογα με τις περιστάσεις της αγοράς και
τους στόχους της επιχείρησης.
Περιεχόμενο μαθήματος: Το λιανικό εμπόριο ένας από τους μεγαλύτερους και δυναμικότερους τομείς της παγκόσμιας
οικονομίας διανύει μια περίοδο δραματικών αλλαγών. Καινοτομικές επιχειρήσεις χρησιμοποιούν νέες τεχνολογίες ανάπτυξης και διοίκησης και συνθέτουν την νέα γενιά των μεγαλύτερων και ισχυρότερων επιχειρήσεων του κλάδου.
Παραδοσιακές επιχειρήσεις προσαρμόζονται στα δεδομένα ή αποχωρούν από την αγορά. Στα πλαίσια αυτά το μάθημα
της Διοίκησης Λιανικού Εμπορίου και Δικτύου Διανομής εξετάζει τα παρακάτω: (1) Τύποι Λιανικού Εμπορίου, (2) Ανταγωνισμός – Κάθετη οργάνωση, (3) Στρατηγικές Ανάπτυξης (4) Διεθνοποίηση Λιανικού Εμπορίου (5) Σηματοποίηση και
Τοποθέτηση (6) Επιλογή και αξιολόγηση τοποθεσίας καταστήματος (7) Διοίκηση και Οργάνωση Εμπορεύματος (8) Τιμολόγηση, (9) Σχεδιασμός και οργάνωση καταστήματος, (10) CRM – Ανάπτυξη σχέσεων με τους πελάτες, (11) Επιλογή και
διαχείριση εμπορευμάτων, (12) Διανομή – Logistics.
Τρόπος διδασκαλίας: Το μάθημα διδάσκεται με διαλέξεις στις παραπάνω ενότητες που συνδυάζονται με την συζήτηση
και ανάλυση μελετών περιπτώσεων (case studies).
Τρόποι αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών: Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου, κατ’ οίκον εργασία, εργαστήριο ή πρακτικές ασκήσεις.
Βιβλιογραφία:
1. M. Levy, B. Weitz, Μάνατζμεντ Λιανικών Πωλήσεων, εκδ. Παπασωτηρίου, Αθήνα 2008. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ:
86056207.
2. Zentes J., Morschett D. & Schramm-Klein Η., Στρατηγικό Μάνατζμεντ Λιανικών Πωλήσεων, εκδ. Παπασωτηρίου, Αθήνα
2008. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 9700.

Κωδικός μαθήματος: 12ΕΣ12
Τίτλος μαθήματος: Διοίκηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων - Επιχειρηματικότητα
Διδακτικές μονάδες ECTS: 3
Κατηγορία μαθήματος : Ώρες διδασκαλίας /εβδομάδα: Θεωρία : 3
Διδάσκων/ουσα: Νέος επιστήμονας (Πρ. Ακαδ. Διδ. Εμπειρίας)
Ιστοσελίδα μαθήματος : https://qa.auth.gr/el/class/1/600190928
https://elearning.auth.gr/enrol/index.php?id=15176

Στόχος μαθήματος:
Στόχος του μαθήματος είναι να περιγράψει και να αναλύσει βασικές έννοιες της επιχειρηματικότητας και της διοίκησης
μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Στο πλαίσιο αυτό, οι φοιτητές/τριες θα εξοικειωθούν με σημαντικά θέματα που είναι απαραίτητα για την επιτυχή δημιουργία και λειτουργία μίας μικρομεσαίας επιχείρησης όπως είναι, ανάμεσα σε άλλα, το
επιχειρηματικό σχέδιο, η ηγεσία, η διοίκηση ανθρώπινων πόρων και το Μάρκετινγκ.
Περιεχόμενο μαθήματος:
Εισαγωγή στη διοίκηση ΜμΕ, Ορισμός ΜμΕ και η χρησιμότητα τους, Το επιχειρηματικό περιβάλλον - Κίνδυνοι & ευκαιρίες, Ο επιχειρηματίας στις ΜμΕ - Είδη επιχειρήσεων, Διοίκηση ανθρωπίνων πόρων και ΜμΕ, Αποτελεσματική ηγεσία
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και ΜμΕ, Μάρκετινγκ και ΜμΕ, Χρηματοοικονομική διοίκηση και ΜμΕ, Ανάπτυξη Επιχειρηματικού σχεδίου μίας νέας
ΜμΕ, Μελέτες Περίπτωσης, Παρουσιάσεις ομαδικής εργασίας.
Τρόπος διδασκαλίας: Διαλέξεις
Τρόποι αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών:


Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής,



Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης



Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης



Γραπτή Εργασία



Δημόσια Παρουσίαση

Βιβλιογραφία:
1. J. Longenecker, W. Petty, F. Hoy, Διοίκηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων: Έναρξη και ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, εκδ. Broken Hill Publishers, Αθήνα 2018. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 77107306.
2. N. Scarborough, Επιχειρηματικότητα και Διοίκηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, εκδ. Ιων, Αθήνα 2016. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 59382565.
3. D. Storey, F. Green, Ι. Χασσίδ. Ειρ. Φαφαλιού, Επιχειρηματικότητα για Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις, εκδ. Κριτική,
Αθήνα 2011. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 12508181.

Ζ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Κωδικός μαθήματος: 12YZ01
Τίτλος μαθήματος: Διαφήμιση
Διδακτικές μονάδες ECTS: 6
Κατηγορία μαθήματος: Υποχρεωτικό
Ώρες διδασκαλίας /εβδομάδα: Θεωρία : 4
Διδάσκων/ουσα: Χρ. Μπουτσούκη
Ιστοσελίδα μαθήματος : https://qa.auth.gr/el/class/1/600190749
https://elearning.auth.gr/course/view.php?id=3871
Στόχος μαθήματος: Στόχος του μαθήματος είναι η ανάλυση της διαδικασίας της επικοινωνίας καθώς και των επιμέρους
τεχνικών που εφαρμόζονται στα πλαίσια της οργάνωσης και διαμόρφωσης μιας διαφημιστικής εκστρατείας τόσο από
τη σκοπιά της επιχείρησης όσο και της διαφημιστικής εταιρίας.
Περιεχόμενο: Διεξοδικά συζητούνται η ιεραρχική κλιμάκωση των αποτελεσμάτων της διαφήμισης, η διαδικασία επεξεργασίας της πληροφορίας στη διαφήμιση, οι παράγοντες και οι προϋποθέσεις, αλλά και τα εμπόδια ανάπτυξης μιας
αποτελεσματικής διαφήμισης. Εξετάζονται θέματα όπως ο καθορισμός των διαφημιστικών στόχων και του προϋπολογισμού, η διαμόρφωση του διαφημιστικού προγράμματος, η σχεδίαση της διαφήμισης και η εφαρμογή υλοποίησης της
δημιουργικής ιδέας, η απεικόνιση και η διαμόρφωση του διαφημιστικού κειμένου, ο σχεδιασμός και η επιλογή των
85

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
μέσων επικοινωνίας. Παρουσιάζεται η οργάνωση και η λειτουργία της διαφημιστικής εταιρίας. Το μάθημα ολοκληρώνεται με την κριτική προσέγγιση στον ρόλο της διαφήμισης στο ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο.
Τρόπος διδασκαλίας : Διαλέξεις, παρουσιάσεις περιπτώσεων.
Τρόποι αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών: Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου, κατ’ οίκον εργασία, εργαστήριο ή πρακτικές ασκήσεις.
Βιβλιογραφία:
1. Γ. Χ. Ζώτος, Διαφήμιση: Σχεδιασμός, Ανάπτυξη, Αποτελεσματικότητα, εκδ. University Studio Press, Θεσσαλονίκη 2018.
Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 77110349.

Κωδικός μαθήματος: 12ΥΖ02
Τίτλος μαθήματος: Στρατηγικό Μάνατζμεντ
Διδακτικές μονάδες ECTS: 6
Κατηγορία μαθήματος: Υποχρεωτικό
Ώρες διδασκαλίας /εβδομάδα: Θεωρία : 4
Διδάσκων/ουσα: Νέος επιστήμονας (Πρ. Ακ. Διδ. Εμπειρίας)
Ιστοσελίδα μαθήματος: https://qa.auth.gr/el/class/1/600190750
https://elearning.auth.gr/course/view.php?id=3309
Στόχος μαθήματος: Στόχος του μαθήματος είναι να δώσει την ευκαιρία στους φοιτητές/τριες να προσεγγίσουν τις βασικές έννοιες του Στρατηγικού Μάνατζμεντ, να εξοικειωθούν με την διαδικασία αναγνώρισης των στρατηγικών προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις/ οργανισμοί και την διαδικασία διαμόρφωσης, επιλογής και εφαρμογής των
κατάλληλων στρατηγικών που θα εξασφαλίσουν την βιωσιμότητα και ανάπτυξη τους.
Περιεχόμενο μαθήματος:
Το μάθημα περιλαμβάνει τον ορισμό και την ανάλυση της έννοιας του Στρατηγικού Μάνατζμεντ και των πεδίων εφαρμογής του, καθώς και τα βήματα που ακολουθούνται κατά την άσκηση του. Σε αυτά τα βήματα περιλαμβάνονται η
ανάλυση του εξωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης/οργανισμού με την συλλογή και επεξεργασία κατάλληλων
πληροφοριών, η ανάλυση του εσωτερικού περιβάλλοντος και των πόρων της επιχείρησης/οργανισμού και η διαδικασία
της επιλογής βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων στόχων. Για την επίτευξη των στόχων αυτών, αναλύονται ζητήματα διαμόρφωσης, επιλογής και εφαρμογής στρατηγικών κατευθύνσεων και δράσεων, καθώς και η διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης τους. Επιπλέον αναλύονται ζητήματα σύνταξης και παρακολούθησης προϋπολογισμών για τις επιλεγμένες στρατηγικές, καθώς και θέματα διαχείρισης κινδύνου και οικοδόμησης ανθεκτικότητας. Τέλος, το μάθημα περιλαμβάνει την ανάλυση της έννοιας και των δράσεων κοινωνικής ευθύνης των επιχειρήσεων.
Τρόπος διδασκαλίας: Διαλέξεις, μελέτες περιπτώσεων επιχειρήσεων, πρακτικές ασκήσεις.
Τρόποι αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών: Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου.
Βιβλιογραφία:
1. Β. Παπαδάκης. Στρατηγική των Επιχειρήσεων, τ΄Α, εκδ. Ε. Μπένου, Αθήνα 2016. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ:
50659970.
2. Ch. Hills, M. Schilling, Στρατηγικό Μάνατζμεντ: Μια Ολοκληρωμένη Προσέγγιση – Θεωρία και Μελέτες Περίπτωσης,
εκδ. Broken Hill Publishers, Αθήνα 2018. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 77107332.
3. F. Rothaerme, Στρατηγικό Μάνατζμεντ, εκδ. Rossili, Αθήνα 2017. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 68382389.
4. Ν. Γεωργόπουλος, Στρατηγικό Μάνατζμεντ, εκδ. Ε. Μπένου, Αθήνα 2013. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 68383883.
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Κωδικός μαθήματος: 12ΥΖ03
Τίτλος μαθήματος: Θεωρία Λήψης Αποφάσεων
Διδακτικές μονάδες ECTS: 6
Κατηγορία μαθήματος: Υποχρεωτικό
Ώρες διδασκαλίας /εβδομάδα: Θεωρία : 4.
Διδάσκων/ουσα: Αλ. Διαμαντίδης
Ιστοσελίδα μαθήματος: https://qa.auth.gr/el/class/1/600190751
https://elearning.auth.gr/enrol/index.php?id=8940
Στόχος μαθήματος: Είναι η εισαγωγή των φοιτητών στις τεχνικές Λήψης Αποφάσεων οι οποίες βασίζονται στην επιστημονική προσέγγιση με χρήση μαθηματικών μοντέλων με στόχο τόσο την περιγραφή της λειτουργίας ενός συστήματος
όσο και την επίλυση διαφόρων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα στελέχη των επιχειρήσεων και οργανισμών.
Περιεχόμενο μαθήματος: Διαχείριση έργων PERT/CPM, PERT/COST, Μαρκοβιανές Διαδικασίες (πίνακας μετάβασης, εύρεση στάσιμων πιθανοτήτων, θεμελιώδης πίνακας, απορροφητικές καταστάσεις). Μοντέλα Δικτύων (το πρόβλημα της
συντομότερης διαδρομής, το πρόβλημα της μέγιστης ροής, το πρόβλημα του ελάχιστου ζευγνύοντος δέντρου), Δυναμικός Προγραμματισμός (το πρόβλημα της συντομότερης διαδρομής, το πρόβλημα της επένδυσης κεφαλαίου, το πρόβλημα της φόρτωσης). Θεωρία Λήψης Αποφάσεων (Λήψη αποφάσεων κάτω από αβεβαιότητα με χρήση η χωρίς χρήση
πιθανοτήτων, Δέντρα αποφάσεων, Αναμενόμενη τιμή ιδεώδους πληροφορίας (EVPI)).
Θεωρία Ελέγχου Αποθεμάτων: Εισαγωγή στις βασικές έννοιες της Θεωρίας Ελέγχου Αποθεμάτων, Το κλασσικό μοντέλο
αγοράς Οικονομικής Ποσότητας Παραγγελίας (EOQ), Το μοντέλο παραγωγής, Το μοντέλο με προγραμματισμένες ελλείψεις, Το μοντέλο με ποσοτικές εκπτώσεις.
Τρόπος διδασκαλίας: Διαλέξεις
Τρόποι αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών: Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου.
Βιβλιογραφία:
1. B. Taylor, Εισαγωγή στη Διοικητική Επιστήμη, εκδ. Broken Hill Publishers, Κύπρος 2017. Κωδικός Βιβλίου στον
ΕΥΔΟΞΟ: 68373102.
2. F. S. Hillier, G. Liebeerman, Εισαγωγή στην Επιχειρησιακή Έρευνα, εκδ. Τζιόλα, Θεσσαλονίκη 2017. Κωδικός Βιβλίου
στον ΕΥΔΟΞΟ: 59386820.
3. Γ. Οικονόμου, Α. Γεωργίου, Επιχειρησιακή Ερευνα για τη Λήψη Διοικητικών Αποφάσεων, εκδ. Ε. Μπένου, Αθήνα
2016. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 59383641.
4. D. Anderson, D. Sweeney, T. Williams, Kipp M., Διοικητική Επιστήμη, εκδ. Κριτική, Αθήνα 2014. Κωδικός Βιβλίου στον
ΕΥΔΟΞΟ: 41955482.

Κωδικός μαθήματος: 12ΥΖ04
Τίτλος μαθήματος: Ειδική Λογιστική
Διδακτικές μονάδες ECTS: 6
Κατηγορία μαθήματος: Yποχρεωτικό
Ώρες διδασκαλίας /εβδομάδα: Θεωρία : 4
Διδάσκων/ουσα: Δ. Κουσενίδης
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Ιστοσελίδα μαθήματος: https://qa.auth.gr/el/class/1/600190752
https://elearning.auth.gr/enrol/index.php?id=10549
Στόχος μαθήματος: Στο μάθημα της Ειδικής λογιστικής εξετάζονται θέματα της λογιστικής των εταιριών. Ειδικότερα η
εταιρία από Λογιστική, Νομική, Φορολογική και οικονομική άποψη. Λογιστική Ομόρρυθμων, Ετερόρρυθμων, Λογιστική
των Ε.Π.Ε. και Α.Ε., Ίδρυση-σύσταση, Αύξηση-Μείωση κεφαλαίου. Διανομή κερδών, Μετατροπές συγχωνεύσεις, Λύση
και εκκαθάριση των Εταιριών. Ειδικά θέματα Φορολογίας των εταιριών. Ε.Γ.Λ.Σ. και Κ.Β.Σ.
Περιεχόμενo μαθήματος: Η εταιρία από Νομική, Οικονομική και Λογιστική άποψη. Οι ιδιορρυθμίες της Λογιστικής των
εταιριών. Η λογιστική των Ομορρύθμων Εταιριών. Η λογιστική των Ετερορρύθμων Εταιριών. Η λογιστική των Ε.Π.Ε. Η
λογιστική των Α.Ε. Οι εταιρίες από φορολογική άποψη.
Τρόπος διδασκαλίας: Διαλέξεις
Τρόποι αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών: Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου.
Βιβλιογραφία:
1. Χρ. Νεγκάκης, Λογιστική Εταιριών Σύμφωνα με τα Ελληνικά και Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, εκδ. Αειφόρος Λογιστική
Μονοπρόσωπη ΙΠΕ, Θεσσαλονίκη 2015. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 68402102.

Κωδικός μαθήματος: 12ΕΖ01
Τίτλος μαθήματος: Επενδύσεις
Διδακτικές μονάδες ECTS: 3
Κατηγορία μαθήματος: Επιλογής
Ώρες διδασκαλίας /εβδομάδα: Θεωρία : 3
Διδάσκων/ουσα: Δ. Κουσενίδης
Ιστοσελίδα μαθήματος : https://qa.auth.gr/el/class/1/600190692
https://elearning.auth.gr/enrol/index.php?id=10548
Στόχος μαθήματος: Σκοπός του μαθήματος είναι να παρουσιάσει και να αναλύσει το θεωρητικό και πρακτικό πλαίσιο
των επενδύσεων σε χρεόγραφα και της διαχείρισης χαρτοφυλακίου χρεογράφων. Εμφαση δίνεται τόσο στις βασικές
διαδικασίες της διαχείρισης χαρτοφυλακίου, όσο και στους παράγοντες που επηρεάζουν την επενδυτική συμπεριφορά.
Τέλος αναλύεται η έννοια της επαγγελματικής διαχείρισης χαρτοφυλακίου και γίνεται εφαρμογή αυτής στις εταιρίες
επαγγελματικής διαχείρισης χαρτοφυλακίου όπως τα αμοιβαία κεφάλαια και οι εταιρίες επενδύσεων χαρτοφυλακίου.
Περιεχόμενο μαθήματος: Θεωρία Χαρτοφυλακίου. Υποδείγματα Αποτίμησης Περιουσιακών Στοιχείων. Χρηματιστηριακές Αγορές και Δείκτες. Αποτίμηση μετοχών και εταιριών. Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες. Αμοιβαία Κεφάλαια. Αξιολόγηση της Επίδοσης των Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου. Εναλλακτικές Αγορές και Προϊόντα.
Τρόπος διδασκαλίας: Διαλέξεις.
Τρόποι αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών: Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου.
Βιβλιογραφία:
1. F. K. Reilly, K. C. Brown, Ανάλυση Επενδύσεων και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου, εκδ. Broken Hill, Αθήνα 2018. Κωδικός
Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 77107353.
1. Z. Bodie, A. Kane, A. Marcus, Επενδύσεις, εκδ. Ουτοπία, Αθήνα 2014. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 41954671.
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Κωδικός μαθήματος: 12ΕΖ09
Τίτλος μαθήματος: Διεθνές Μάρκετινγκ
Διδακτικές μονάδες ECTS: 3
Κατηγορία μαθήματος: Επιλογής
Ώρες διδασκαλίας /εβδομάδα: Θεωρία : 3
Διδάσκων/ουσα: Ν.Θ. Σιαμάγκα
Ιστοσελίδα μαθήματος : https://qa.auth.gr/el/class/1/600190699
https://elearning.auth.gr/course/view.php?id=12060
Στόχος μαθήματος: Το μάθημα αυτό έχει ως σκοπό να δώσει ερεθίσματα στους φοιτητές σχετικά με το επιχειρησιακό
περιβάλλον και τις σημαντικές εξελίξεις που πραγματοποιούνται στη διεθνή οικονομία. Πιο συγκεκριμένα, μελετάται η
στρατηγική μάρκετινγκ και το μείγμα μάρκετινγκ στο διεθνές περιβάλλον.
Περιεχόμενο μαθήματος: Το μάθημα χωρίζεται σε δύο μεγάλες ενότητες: πρώτα το διεθνές περιβάλλον και έπειτα το
σχεδιασμό και την εφαρμογή διεθνούς σχεδίου μάρκετινγκ. Οι ενότητες που καλύπτονται αφορούν στην ανάλυση του
διεθνούς περιβάλλοντος, την έρευνα σε διεθνείς αγορές, την απόφαση σχετικά με την μέθοδο εισόδου στη διεθνή αγορά, καθώς επίσης και αποφάσεις και στρατηγικές που σχετίζονται με το διεθνές μείγμα μάρκετινγκ (προϊόν, διανομή,
προώθηση και τιμολόγηση).
Τρόπος διδασκαλίας: Διαλέξεις, φροντιστήρια, χρήση μελετών περιπτώσεων, ακαδημαϊκής επιστημονικής αρθρογραφίας και άρθρων του ημερήσιου τύπου. Επίσης, στα πλαίσια των διαλέξεων πραγματοποιούνται παρουσιάσεις μέσα
στην τάξη και ασκήσεις ανάπτυξης επιχειρηματολογίας (role playing).
Τρόποι αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών: Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου, κουίζ.
Βιβλιογραφία:
1. Ph. Cateora, B. Money, M. Gilly, J. Graham, Διεθνές Μάρκετινγκ, εκδ. Broken Hill, 2021. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ:
102070182.
2. Γ. Αυλωνίτης, Κ. Λυμπερόπουλος, Β. Τζαναβάρα, Σύγχρονες Στρατηγικές Μάρκετινγκ και E-Learning, εκδ. Rossili, Αθήνα 2010. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 7361.

Κωδικός μαθήματος: 12ΕΖ03
Τίτλος μαθήματος: Τραπεζική Χρηματοοικονομική
Διδακτικές μονάδες ECTS: 3
Κατηγορία μαθήματος: Επιλογής
Ώρες διδασκαλίας /εβδομάδα: Θεωρία: 3
Διδάσκων/ουσα: Κ. Κοσμίδου , Δ. Κουσενίδης
Ιστοσελίδα μαθήματος : https://qa.auth.gr/el/class/1/600190694
https://elearning.auth.gr/course/view.php?id=2078
Στόχος μαθήματος: Στόχος του μαθήματος είναι να γίνει αναφορά στη δομή του χρηματοοικονομικού συστήματος, στις
λειτουργίες των τραπεζών, στους παράγοντες που επηρεάζουν την κερδοφορία των τραπεζικών ιδρυμάτων καθώς και
στην ικανότητα διαχείρισης των τραπεζικών κινδύνων.
Περιεχόμενο μαθήματος: Τα θεματικά πεδία που καλύπτονται από την ύλη του μαθήματος είναι τα ακόλουθα:
• Ο ρόλος των τραπεζών στο χρηματοπιστωτικό σύστημα • Οι βασικές λειτουργίες των τραπεζικών ιδρυμάτων
• Η δομή του ελληνικού χρηματοοικονομικού συστήματος
• Χρηματοοικονομικές καταστάσεις τραπεζικών ιδρυμάτων
• Ποιοτικές μεταβολές στη λειτουργία του τραπεζικού συστήματος (καινοτομία-τεχνολογία)
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• Ανάλυση - αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των τραπεζικών ιδρυμάτων
• Διαχείριση ενεργητικού παθητικού
• Τραπεζική εποπτεία
• Στρατηγικός σχεδιασμός – Τραπεζική στρατηγική- Εξαγορές και συγχωνεύσεις
• Ειδικά Τραπεζικά Θέματα (Διεθνείς Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες και Εταιρική Διακυβέρνηση).
Τρόπος διδασκαλίας: Διαλέξεις.
Τρόποι αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών: Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου, κατ’ οίκον εργασία.
Βιβλιογραφία:
1. A. Saunders, M. Cornett, Διοίκηση Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων και Διαχείριση Κινδύνων, εκδ. Broken Hill Publishers, Αθήνα 2017. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 68373099.

Κωδικός μαθήματος: 12ΕΖ04
Τίτλος μαθήματος: Διοίκηση Ποιότητας και Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας
Διδακτικές μονάδες ECTS:3
Κατηγορία μαθήματος: Επιλογής
Ώρες διδασκαλίας /εβδομάδα: Θεωρία : 3
Διδάσκων/ουσα: Χρ. Ζηκόπουλος
Ιστοσελίδα μαθήματος: https://qa.auth.gr/el/class/1/600190695
https://elearning.auth.gr/course/view.php?id=2106
Στόχος μαθήματος: Στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση από τους φοιτητές του καταλυτικού ρόλου της ποιότητας
ως μέσο βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων. Στα πλαίσια του μαθήματος παρουσιάζονται οι βασικές
έννοιες που συνδέονται με τη Διοίκηση της Ποιότητας δίνοντας έμφαση στις διαδικασίες των συστημάτων Διασφάλισης
Ποιότητας αλλά και στις τεχνικές του Στατιστικού Ελέγχου Ποιότητας.
Περιεχόμενο μαθήματος: Διοίκηση Ποιότητας: ορισμοί, στρατηγική σημασία και διαστάσεις της ποιότητας. Ποιότητα
εξυπηρέτησης και διαφορές προϊόντων - υπηρεσιών. Γενικό πλαίσιο ανάλυσης συστημάτων εξυπηρέτησης και βαθμός
ικανοποίησης πελάτη. Ιστορική εξέλιξη της ποιότητας, διαφορετικές προσεγγίσεις και η ελληνική πραγματικότητα. Οικονομική ανάλυση της ποιότητας: κόστος καλής και κακής ποιότητας, βέλτιστη στάθμη ποιότητας, μείωση κόστους ποιότητας. Ποιότητα και παραγωγικότητα. Βραβεία ποιότητας και κριτήρια αξιολόγησης της ποιοτικής επίδοσης. Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας. Αξιολόγηση στατιστικών ιδιοτήτων σχημάτων ελέγχου, εκτίμηση εξερχόμενης ποιότητας δειγματοληπτικών ελέγχων. Σχεδίαση δειγματοληπτικών ελέγχων αποδοχής με οικονομικά κριτήρια. Διεθνή και ελληνικά
πρότυπα για τον προσδιορισμό δειγματοληπτικών σχημάτων. Ανάλυση δυνατοτήτων παραγωγικής διαδικασίας. Σχεδίαση διαγραμμάτων ελέγχου παραγωγικής διαδικασίας: στατιστική και οικονομική προσέγγιση. Τετραγωνικό κόστος ποιότητας και βελτίωση ποιότητας μέσω πειραμάτων. Εμβέλεια βελτιωτικών ενεργειών και αξιολόγηση των βελτιώσεων.
Κύκλος του Deming. Συστήματα διασφάλισης ποιότητας. Τα πρότυπα της σειράς ISO 9000. Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Διαδικασία και φορείς πιστοποίησης. Τεχνικές και εργαλεία για τη Διοίκηση Ποιότητας. Τεχνικές για την ανάπτυξη της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας, απλές γραφικές μέθοδοι και διοικητικά εργαλεία.
Τρόπος διδασκαλίας: Διαλέξεις
Τρόποι αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών: Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου.
Βιβλιογραφία:
1. Γ. Ταγαράς, Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας, εκδ. Ζήτη, Θεσσαλονίκη 2001. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 11368.
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Κωδικός μαθήματος: 12ΕΖ02
Τίτλος μαθήματος: Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα
Διδακτικές μονάδες ECTS: 3
Κατηγορία μαθήματος: Eπιλογής
Ώρες διδασκαλίας /εβδομάδα: Θεωρία : 3
Διδάσκων/ουσα: Νέος επιστήμονας (Πρ. Ακ. Διδ. Εμπειρίας)
Ιστοσελίδα μαθήματος: https://qa.auth.gr/el/class/1/600190693
https://elearning.auth.gr/course/view.php?id=13218
Στόχος μαθήματος: Το μάθημα έχει σκοπό να εισάγει τους φοιτητές στα θέματα σχεδιασμού και εφαρμογής των Λογιστικών Πληροφοριακών Συστημάτων - ΛΠΣ - (Accounting Information Systems) που υποστηρίζουν τις πληροφοριακές
ανάγκες όλων των επιπέδων διοίκησης των επιχειρήσεων. Τα μαθήματα πλαισιώνονται από μελέτες περιπτώσεων εφαρμογών ΛΠΣ (case studies) σε επιχειρήσεις και οργανισμούς. Στο πλαίσιο του μαθήματος οι φοιτητές διδάσκονται
την έννοια και την λειτουργία των ολοκληρωμένων συστημάτων σχεδιασμού επιχειρησιακών πόρων (ERP systems). To
μάθημα των ΛΠΣ έχει σκοπό την εκμάθηση του τρόπου με τον οποίο η επιστήμη της λογιστικής υποστηρίζεται από την
επιστήμη της τεχνολογίας.
Περιεχόμενο μαθήματος :
Εισαγωγή - Ανασκόπηση των ΛΠΣ. Λογιστική διαδικασία. Διαγράμματα ροής ΛΠΣ. Τεκμηρίωση ΛΠΣ. Ταξινόμηση ΛΠΣ.
Κατηγορίες λογισμικού. Εφαρμογές ΛΠΣ. Αποθήκευση - επεξεργασία δεδομένων. Εσωτερικός έλεγχος και ΛΠΣ. Γενικοί
έλεγχοι και έλεγχοι εφαρμογών. ΛΠΣ και ολοκληρωμένα πληροφοριακά συστήματα (ERP).
Τρόπος διδασκαλίας: Διαλέξεις
Τρόποι αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών: Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου.
Βιβλιογραφία
1. Richardson, V., Chang, C. J., Smith R. E., Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα, εκδ. Broken Hill, Αθήνα 2019. Κωδικός
Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 86056106.
2. Γ. Βενιέρης, Σ. Κοέν, Ο. Βλίσμας, Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα, εκδ. Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα
2015. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 41964497.

Κωδικός μαθήματος: 12ΕΗ06
Τίτλος μαθήματος: Πρακτική Άσκηση
Διδακτικές μονάδες ECTS: 3
Κατηγορία μαθήματος: Επιλογής
Επιστημονικά Υπεύθυνη: Ν. Θ. Σιαμάγκα
Ιστοσελίδα μαθήματος: https://qa.auth.gr/el/class/1/600178239
http://www.econ.auth.gr/el/econ/4132
Στόχος μαθήματος: Να ασκηθούν για τρεις μήνες με πλήρη απασχόληση οι φοιτητές/τριες του Τμήματος που φοιτούν
στο 7ο και 8ο εξάμηνο, καθώς και στα δύο εξάμηνα της επόμενης ακαδ. χρονιάς (εφόσον ο/η φοιτητής/τρια βρίσκεται
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στη διαδικασία ολοκλήρωσης των σπουδών) σε αντικείμενα που θεραπεύει το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών. Η άσκηση πραγματοποιείται σε εταιρείες, οργανισμούς, τράπεζες και επιμελητήρια.
Επιδιώκεται οι φοιτητές/τριες να αναπτύξουν και παράλληλα να εφαρμόσουν τις θεωρητικές τους γνώσεις στην πράξη
και να ενισχύσουν δεξιότητες όπως: λήψης αποφάσεων, εργασίας σε ομάδες, κριτικές, συνθετικές, ηγετικές, ώστε να
ενισχυθούν οι προοπτικές απασχολήσιμότητάς τους.
Περιεχόμενο μαθήματος: 3μηνη πρακτική άσκηση (σε 2 κύκλους), πλήρους απασχόλησης, σε αντικείμενα (όπως: πολιτική εξαγωγών και εξαγωγικά σχέδια δράσης των εταιριών, ηλεκτρονικό εμπόριο, logistics, κρατικές προμήθειες, μάρκετινγκ, διοίκηση ανθρωπίνων, λογιστική/χρηματοοικονομική διοίκηση) που θεραπεύει το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών. Η άσκηση πραγματοποιείται σε εταιρείες, οργανισμούς, τράπεζες και επιμελητήρια και συμμετέχουν φοιτητές/τριες του 4ου και 5ου έτους σπουδών μετά από επιλογή.
Τρόποι αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών/τριών: Αξιολογείται η Επιτυχής /Ανεπιτυχής ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης.
Συγκεκριμένα ο/η φοιτητής/τρια αξιολογείται από τον Φορέα Υποδοχής (επόπτη) και την υπεύθυνη του μαθήματος με
κριτήρια που αφορούν στα: συνολική παρουσία στο Φορέα Υποδοχής, συμπεριφορά - συνεργασία του/της με τους υπόλοιπους εργαζόμενους στο Φορέα Υποδοχής, συνέπεια του/της ως προς το ωράριο και ως προς τις αρμοδιότητες που
του/της ανατέθηκαν, θεωρητική γνώση.

Η΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Κωδικός μαθήματος: 12ΥΗ01
Τίτλος μαθήματος: Ελεγκτική
Διδακτικές μονάδες ECTS: 6
Κατηγορία μαθήματος: Υποχρεωτικό
Ώρες διδασκαλίας /εβδομάδα: Θεωρία : 4, Φροντιστήριο: 2
Διδάσκων/ουσα: Χαρ. Σπαθης, Μ. Τσιπουρίδου
Ιστοσελίδα μαθήματος : https://qa.auth.gr/el/class/1/600190967
https://elearning.auth.gr/course/view.php?id=7955
Στόχος μαθήματος: Το μάθημα έχει σκοπό να εισάγει το φοιτητή /τρια στις έννοιες της ελεγκτικής μέσα από τις διαδικασίες του εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου. Τα μαθήματα πλαισιώνονται από μελέτες περιπτώσεων (case studies),
ασκήσεις και διαλέξεις ορκωτών ελεγκτών-λογιστών. Είναι δυνατό να αναλαμβάνονται εργασίες σε σχετικά θέματα.
Περιεχόμενο μαθήματος : • Λειτουργία Πλαίσιο - Αντικείμενο Ελέγχου
• Εσωτερικός έλεγχος - Καταστάσεις ελέγχου - Επισκόπηση εσωτερικού ελέγχου
• Ελεγκτική μηχανογραφημένων επιχειρήσεων
• Αποδεικτικά στοιχεία ελέγχου - Στατιστική δειγματοληψία - Φύλλα ελέγχου εργασίας
• Έλεγχος ταμείου - Κεφαλαίου κίνησης-Αποθεμάτων
• Έλεγχος απαιτήσεων - Χρεογράφων
• Έλεγχος παγίων περιουσιακών στοιχείων
• Ολικός και προληπτικός έλεγχος - Έλεγχος απόδοσης - Φορολογικός έλεγχος
• Έλεγχος βραχυχρόνιων και μακροχρόνιων υποχρεώσεων - Καθαρής περιουσίας
• Μέθοδοι επαλήθευσης εσόδων-δαπανών
• Εκθέσεις ελέγχου
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• Επαγγελματική δεοντολογία - Νομική ευθύνη ελεγκτών
Τρόπος διδασκαλίας: Διαλέξεις, φροντιστήρια.
Τρόποι αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών: Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου, κατ’ οίκον εργασία.
Βιβλιογραφία
1. Α. Τσακλάγκανος Α., Χ. Σπαθής, Ελεγκτική, εκδ. Αφοί Κυριακίδη 2015. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 50662534.
2. A. Arens, R. Elder, M. Beasley, Ch. Hogan, Ελεγκτική: Σύγχρονες τάσεις και προοπτικές. Εκδ. Broken Hill 2021. Κωδικός
Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 102070163.

Κωδικός μαθήματος: 12ΥΗ02
Τίτλος μαθήματος: Στρατηγικό Μάρκετινγκ
Διδακτικές μονάδες: ECTS: 6
Κατηγορία μαθήματος: Υποχρεωτικό
Ώρες διδασκαλίας /εβδομάδα: Θεωρία : 4
Διδάσκων/ουσα: Χρ. Μπουτσούκη
Ιστοσελίδα μαθήματος : https://qa.auth.gr/el/class/1/600190968
https://elearning.auth.gr/course/view.php?id=3298
Στόχος μαθήματος: Στόχος του μαθήματος είναι να εξηγήσει τις αρχές, μεθόδους ανάλυσης και διαδικασίες του στρατηγικού σχεδιασμού μάρκετινγκ, να τονίσει τον ρόλο του διατηρήσιμου ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος στην ανάπτυξη
στρατηγικών μάρκετινγκ, να παρουσιάσει ολοκληρωμένα τις περισσότερες γενικές αλλά και εξειδικευμένες στρατηγικές
μάρκετινγκ, καθώς και την καταλληλότητα τους, ανάλογα με τις περιστάσεις της αγοράς, τους στόχους της επιχείρησης
και το στοιχείο του μίγματος μάρκετινγκ που θεωρείται κεντρικό ανά περίπτωση.
Περιεχόμενο:
 Η έννοια της στρατηγικής στις επιχειρήσεις, εισαγωγή στην στρατηγική μάρκετινγκ, στρατηγικός σχεδιασμός μάρκετινγκ
 Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα
 Σχέδιο μάρκετινγκ
 Ανάλυση περιβάλλοντος και ευκαιριών
 Ανάλυση ελκυστικότητας βιομηχανίας
 Ανάλυση ανταγωνισμού
 Ανάλυση καταναλωτών
 Στρατηγική τμηματοποίηση της αγοράς
 Στρατηγικές αποφάσεις τοποθέτησης προϊόντων
 Ανάλυση χαρτοφυλακίου προϊόντων
 Τεχνικές πολέμου μάρκετινγκ

Τρόπος διδασκαλίας: Το μάθημα διδάσκεται με διαλέξεις στις παραπάνω ενότητες που συνδυάζονται με την συζήτηση
και ανάλυση μελετών περιπτώσεων (case studies).
Τρόποι αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών: Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου, κατ’ οίκον εργασία, εργαστήριο ή πρακτικές ασκήσεις.
Βιβλιογραφία:
1.Γ. Σιώμκος, Στρατηγικό Μάρκετινγκ, εκδ. Broken Hill Publishers, Λευκωσία 2018. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ:
77108572.
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2.Μ. Βλαχοπούλου, Ψηφιακό Μάρκετινγκ, εκδ. Rossili, Αθήνα 2020. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 86053196.

Κωδικός μαθήματος: 12YH04
Τίτλος μαθήματος: Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων
Διδακτικές μονάδες ECTS: 6
Κατηγορία μαθήματος: Υποχρεωτικό
Ώρες διδασκαλίας /εβδομάδα: Θεωρία : 4, Φροντιστήριο: 1
Διδάσκων/ουσα: Π. Γκορέζης
Ιστοσελίδα μαθήματος : https://qa.auth.gr/el/class/1/600190970
https://elearning.auth.gr/course/view.php?id=2068
Στόχος μαθήματος: Να δώσει την ευκαιρία στους φοιτητές/τριες να προσεγγίσουν τις βασικές έννοιες της Διοίκησης
Ανθρώπινων Πόρων , τις πολιτικές και πρακτικές που ακολουθούνται από τις διοικήσεις των επιχειρήσεων αναφορικά
με την στελέχωση, την ανάπτυξη των εργαζόμενων και τις εργασιακές σχέσεις .
Περιεχόμενο μαθήματος: Αντικείμενο του μαθήματος είναι η σύγχρονη προσέγγιση της Στρατηγικής Διοίκησης των Ανθρώπινων Πόρων στους οργανισμούς. Η έμφαση στον εξελισσόμενο ρόλο της Στρατηγικής Διοίκησης των Ανθρώπινων
Πόρων και η διάκρισή της από την στενή έννοια της Διοίκησης του Προσωπικού προσδιορίζουν τις ενότητες που θα
μελετηθούν. Δηλαδή τις λειτουργίες της στελέχωσης, της ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού, της αξιολόγησης της
απόδοσης, της παροχής ανταμοιβών, της εξασφάλισης υγιεινών και ασφαλών συνθηκών εργασίας, και ειδικών ζητημάτων εργασιακών σχέσεων..
Τρόπος διδασκαλίας: Διαλέξεις, φροντιστήρια
Τρόποι αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών: Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου, εξέταση προφορική στο
τέλος του εξαμήνου, κατ’ οίκον εργασία, προφορική παρουσίαση εργασίας, χαρτοφυλάκιο/portfolio (παρουσίαση –ανάλυση περιπτώσεων επιχειρήσεων, αναφορικά με την οργάνωσή τους και τις πολιτικές κινήτρων, παρουσίαση ανάλυση του προφίλ σύγχρονων ηγετών).
Βιβλιογραφία:
1. Λ. Χυτήρης, Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων, εκδ. Μπένου, Αθήνα 2018. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 77120101.
2. Α. Κάτου, Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων, εκδ. Ζυγός, Θεσσαλονίκη 2017. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 68402697.
3. Ν. Παπαλεξανδρή, Δ. Μπουραντάς, Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού, εκδ. Μπένου, Αθήνα 2016. Κωδικός Βιβλίου
στον ΕΥΔΟΞΟ: 59383489.

Κωδικός μαθήματος: 12ΥΗ03
Τίτλος μαθήματος: Διοικητική Λογιστική – Λογιστική Κόστους
Διδακτικές μονάδες ECTS: 6
Κατηγορία μαθήματος: Υποχρεωτικό
Ώρες διδασκαλίας /εβδομάδα: Θεωρία : 4
Διδάσκων/ουσα: Δ. Κουσενίδης
Ιστοσελίδα μαθήματος : https://qa.auth.gr/el/class/1/600190969
https://elearning.auth.gr/enrol/index.php?id=9988
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Στόχος μαθήματος: Ο στόχος του μαθήματος, είναι η εξοικείωση του/της φοιτητή/τριας στην άντληση στοιχείων από
την Χρηματοοικονομική Λογιστική σε σχέση με την ιστορική κοστολόγηση.
Περιεχόμενο μαθήματος : Ορισμός, Έννοια και Διακρίσεις Κόστους.Α' Ύλες. Αποθέματα και Αποτίμηση τους - ΔΛΠ 2.
Γενικά Βιομηχανικέ έξοδα. Αποτελέσματα χρήσης σε Εμπορική Επιχείρηση. Αποτελέσματα χρήσης σε Βιομηχανική Επιχείρηση.Κοστολόγηση κατά έργο ή παραγγελία. Κοστολόγηση κατά φάση.Κοστολόγηση συμπαραγώγων και υποπαραγώγων. Πρότυπο κόστος.
Τρόπος διδασκαλίας: Διαλέξεις, πρακτικές εφαρμογές.
Τρόποι αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών: Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου.
Βιβλιογραφία:
1. Χρ. Νεγκάκης, Δ. Κουσενίδης, Διοικητική Λογιστική,, εκδ. Αειφόρος Λογιστική Μονοπρόσωπη ΙΚΕ, 2020. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 94700716.
2. Datar Srikant M., Rajan Madhav V. , Horngren’s Λογιστική Κόστους - Διοικητική Προσέγγιση,, εκδ. Broken Hill, 2019.
Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 86056087.

Κωδικός μαθήματος: 12EΗ02
Τίτλος μαθήματος: Εφαρμογές Χρηματοοικονομικής Οικονομετρίας
Διδακτικές μονάδες ECTS: 3
Κατηγορία μαθήματος: Επιλογής
Ώρες διδασκαλίας /εβδομάδα: Θεωρία : 4, Εργαστήρια : 4
Διδάσκων/ουσα: Κ. Κατρακυλίδης, Ν. Θωμαϊδης
Ιστοσελίδα μαθήματος : https://qa.auth.gr/el/class/1/600190971
https://elearning.auth.gr/course/view.php?id=8051
Στόχος μαθήματος: Στόχος του μαθήματος είναι να διδάξει στους φοιτητές προηγμένα οικονομετρικά υποδείγματα και
εξειδικευμένες τεχνικές ανάλυσης χρονολογικών σειρών, με κύριο πεδίο εφαρμογής τη μελέτη των χρηματοοικονομικών αγορών. Γίνεται μία εισαγωγή στις στατιστικές ιδιότητες τυπικών χρηματοοικονομικών μεγεθών (τιμές μετοχών,
ομολόγων, συναλλάγματος και εμπορευμάτων) και στη συνέχεια παρουσιάζονται δημοφιλή υποδείγματα που έχουν
προταθεί στη βιβλιογραφία για την καλύτερη αποτύπωση αυτών. Η επιτυχημένη παρακολούθηση του μαθήματος προϋποθέτει καλού επιπέδου γνώση πιθανοτήτων, στατιστικής και οικονομετρίας.
Περιεχόμενο μαθήματος:
• Βασικές έννοιες στην ανάλυση χρονολογικών σειρών: χρονολογική σειρά, σύνολο πληροφόρησης, μακροπρόθεσμες
και βραχυπρόθεσμες προβλέψεις, προβλέψεις μέσου και διακύμανσης, η έννοια της υπό συνθήκη κατανομής
(conditional distribution), τάση, επαναφορά στο μέσο, εποχικότητα.
• Συνήθη υποδείγματα ανάλυσης χρονολογικών σειρών (time-series analysis models): συναρτήσεις αυτοσυσχετίσεων
και μερικών αυτοσυσχετίσεων, αυτοπαλίνδρομα (AR) υποδείγματα και μοντέλα κινητού μέσου όρου (MA), βασικές ιδιότητες, προσδιορισμός υποδείγματος ARMA και διαγνωστικά εργαλεία, η μεθοδολογία Box-Jenkins.
• Στοχαστική τάση στις χρηματοοικονομικές χρονολογικές σειρές: ντετερμινιστικότητα vs στοχαστικότητα, η έννοια της
μοναδιαίας ρίζας, βασικοί έλεγχοι εντοπισμού, εφαρμογές στη μελέτη και προβλεψιμότητα της διαχρονικής πορείας
των τιμών χρηματιστηριακών δεικτών, συνολοκλήρωση και υποδείγματα αποκατάστασης ισορροπίας (co-integration
and error correction models).
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• Υποδείγματα μεταβλητότητας (volatility models): ετεροσκεδαστικότητα και βραχυχρόνιες αλλαγές στα επίπεδα μεταβλητότητας τιμών εμπορεύσιμων χρεογράφων, υποδείγματα αυτοπαλίνδρομης δεσμευμένης ετεροσκεδαστικότητας
(ARCH), επεκτάσεις του βασικού υποδείγματος ARCH.
Τρόπος διδασκαλίας: Διαλέξεις
Τρόποι αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών: Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (συμπερασματική), εργαστηριακή εργασία (συμπερασματική)
Βιβλιογραφία:
1. Κ. Συριόπουλος, Δ. Φιλιππάς, Οικονομετρικά Υποδείγματα και Εφαρμογές με το Eviews, εκδ. Ε. & Δ. Ανικούλα, Ι. Αλεξίκος, Θεσσαλονίκη 2010. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 43350.
2. Κ. Κατρακυλίδης, Ν. Ταμπάκης, Εισαγωγή στην Οικονομετρία - Ασκήσεις, εκδ. Μάρκου Ι.Γ. & Σία, Θεσσαλονίκη 2011. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 8016.

Κωδικός μαθήματος: 12ΕΗ05
Τίτλος μαθήματος: Ειδικά Θέματα Χρηματοδότησης
Διδακτικές μονάδες ECTS: 3
Κατηγορία μαθήματος: Επιλογής
Ώρες διδασκαλίας /εβδομάδα: Θεωρία: 3
Διδάσκων/ουσα: Νέος επιστήμονας (Πρ. Ακ. Διδ. Εμπειρίας)
Ιστοσελίδα μαθήματος : https://qa.auth.gr/el/class/1/600190913
https://elearning.auth.gr/enrol/index.php?id=14711
Στόχος του μαθήματος: Το μάθημα έχει ως σκοπό να εισάγει τους φοιτητές σε ειδικά θέματα της χρηματοοικονομικής
διοίκησης όπως το κόστος κεφαλαίου, η κεφαλαιακή διάρθρωση και η μερισματική πολιτική των επιχειρήσεων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις νέες εξελίξεις της χρηματοοικονομικής έρευνας και η εφαρμογή τους σε πρακτικές περιπτώσεις.. Παράλληλα εξετάζονται και κάποια ειδικά θέματα της χρηματοοικονομικής ανάλυσης όπως οι εκδόσεις νέων μετοχών και οι εξαγορές και συγχωνεύσεις.
Περιεχόμενο μαθήματος: Το Υπόδειγμα Αποτίμησης Κεφαλαιακών Στοιχείων (ΥΑΚΣ). Το Πολυμεταβλητό ΥΑΚΣ. Το ΥΑΚΣ
στην Αξιολόγηση Επενδυτικών Σχεδίων. Το Κόστος Κεφαλαίου της Επιχείρησης. Κεφαλαιακή Διάρθρωση. Κόστος Κεφαλαίου και Κεφαλαιακή Διάρθρωση. Η επίδραση των Φόρων και η Άριστη Κεφαλαιακή Διάρθρωση της Επιχείρησης. Η
Θεωρία της Αδιαφορίας των Επενδυτών για τη Μερισματική Πολιτική των Επιχειρήσεων. Παράγοντες που Επηρεάζουν
τη Μερισματική Πολιτική. Εκδόσεις Νέων Μετοχών. Υποτίμηση των Νέων Εκδόσεων – Συμπεριφορικές Ερμηνείες. Εξαγορές και Συγχωνεύσεις Επιχειρήσεων.
Τρόπος διδασκαλίας: Διαλέξεις
Τρόποι αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών: Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου.
Βιβλιογραφία:
1. A. Damodaran, Εφαρμοσμένη Χρηματοοικονομική για Επιχειρήσεις, εκδ. Broken Hill, Αθήνα 2013. Κωδικός Βιβλίου
στον ΕΥΔΟΞΟ: 32997806.
2. Π. Θεοδοσίου, Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Εφαρμογές, εκδ. Σοφία, Θεσσαλονίκη 2019, Κωδικός Βιβλίου στον
ΕΥΔΟΞΟ: 86055190.
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Κωδικός μαθήματος: 12EH01
Τίτλος μαθήματος: Φορολογική Λογιστική
Διδακτικές μονάδες ECTS: 3
Κατηγορία μαθήματος: Επιλογής
Ώρες διδασκαλίας /εβδομάδα: Θεωρία : 3
Διδάσκων/ουσα: Αικ. Σαββαϊδου (ανάθεση από το Τμήμα Νομικής)
Ιστοσελίδα μαθήματος : https://qa.auth.gr/el/class/1/600190910
https://elearning.auth.gr/enrol/index.php?id=13394
Στόχος μαθήματος: Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοήσει ο/η φοιτητής/τρια τα βασικά χαρακτηριστικά

και τον τρόπο φορολογίας των φυσικών και νομικών προσώπων, τη διαφορά μεταξύ φορολογικής και λογιστικής βάσης, καθώς και τις βασικές φορολογικές διαδικασίες.
Περιεχόμενο μαθήματος: Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος. Βασικά ζητήματα φορολογίας εισοδήματος φυσι-

κών και νομικών προσώπων. Υποκείμενο και αντικείμενο του φόρου. Φορολογικοί συντελεστές. Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας. Φορολογικό μητρώο. Φορολογικές δηλώσεις. Φορολογικοί έλεγχοι. Πράξεις προσδιορισμού φόρου και επιβολής προστίμων. Κυρώσεις για παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας. Είσπραξη
φόρων και προστίμων. Ενδικοφανής προσφυγή.
Τρόπος διδασκαλίας: Διαλέξεις
Τρόποι αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών: Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου.
Βιβλιογραφία:
1. Κ. Φινοκαλιώτης, Φορολογικό Δίκαιο, εκδ. Σάκκουλα, Θεσσαλονίκη 2020. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 94645526

Κωδικός μαθήματος: 12ΕΗ03
Τίτλος μαθήματος: Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα
Διδακτικές μονάδες ECTS: 3
Κατηγορία μαθήματος: Επιλογής
Ώρες διδασκαλίας /εβδομάδα: Θεωρία : 3
Διδάσκων/ουσα: Β. Πολυμένης
Ιστοσελίδα μαθήματος: https://qa.auth.gr/el/class/1/600190912
https://elearning.auth.gr/course/view.php?id=8608
Στόχος μαθήματος: Το μάθημα αυτό χτίζει το γνωστικό υπόβαθρο για την κατανόηση α) των επενδύσεων σε παράγωγα
προϊόντα (όπως προθεσμιακές συμβάσεις, συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, δικαιώματα προαίρεσης, και swaps),
β) των αγορών παραγώγων, και γ) τη χρήση των δικαιωμάτων στη διαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύνων.
Περιεχόμενο μαθήματος :
με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα μπορούν να καταλάβουν:
1. τον μηχανισμό των συμβολαίων
2. την λειτουργία του περιθωρίου ασφαλείας,
3. βασική τιμολόγηση παραγώγων με διωνυμικό δέντρο,
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4. δικαιώματα - κλήση και θέση,
5. αποτίμηση - ισοδυναμία θέσεως-κλήσεως,
6. παρέκκλιση τιμών
7. προθεσμιακές πράξεις
8. προθεσμιακά επιτόκια
Τρόπος διδασκαλίας: Διαλέξεις
Τρόποι αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών: Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου.
Βιβλιογραφία:
1. John Hull, Βασικές Αρχές των Αγορών Συμβολαίων και Δικαιωμάτων, εκδ. Κλειδάριθμος, Αθήνα 2017. Κωδικός Βιβλίου
στον ΕΥΔΟΞΟ: 68385909.
2. Β. Πολυμένης, Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική Ανάλυση, εκδ. Ε. Παναγιωτίδη, Αθήνα 2019. Κωδικός Βιβλίου στον
ΕΥΔΟΞΟ: 86195760.

Κωδικός μαθήματος: 12ΕΗ06
Τίτλος μαθήματος: Πρακτική Άσκηση
Διδακτικές μονάδες ECTS: 3
Κατηγορία μαθήματος: Επιλογής
Επιστημονικά Υπεύθυνη: Ν. Θ. Σιαμάγκα
Ιστοσελίδα μαθήματος: https://qa.auth.gr/el/class/1/600178239
http://www.econ.auth.gr/el/econ/4132
Στόχος μαθήματος: Να ασκηθούν για τρεις μήνες με πλήρη απασχόληση οι φοιτητές/τριες του Τμήματος που φοιτούν
στο 7ο και 8ο εξάμηνο, καθώς και στα δύο εξάμηνα της επόμενης ακαδ. χρονιάς (εφόσον ο/η φοιτητής/τρια βρίσκεται
στη διαδικασία ολοκλήρωσης των σπουδών) σε αντικείμενα που θεραπεύει το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών. Η άσκηση πραγματοποιείται σε εταιρείες, οργανισμούς, τράπεζες και επιμελητήρια.
Επιδιώκεται οι φοιτητές/τριες να αναπτύξουν και παράλληλα να εφαρμόσουν τις θεωρητικές τους γνώσεις στην πράξη
και να ενισχύσουν δεξιότητες όπως: λήψης αποφάσεων, εργασίας σε ομάδες, κριτικές, συνθετικές, ηγετικές, ώστε να
ενισχυθούν οι προοπτικές απασχολήσιμότητάς τους.
Περιεχόμενο μαθήματος: 3μηνη πρακτική άσκηση (σε 2 κύκλους), πλήρους απασχόλησης, σε αντικείμενα (όπως: πολιτική εξαγωγών και εξαγωγικά σχέδια δράσης των εταιριών, ηλεκτρονικό εμπόριο, logistics, κρατικές προμήθειες, μάρκετινγκ, διοίκηση ανθρωπίνων, λογιστική/χρηματοοικονομική διοίκηση) που θεραπεύει το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών. Η άσκηση πραγματοποιείται σε εταιρείες, οργανισμούς, τράπεζες και επιμελητήρια και συμμετέχουν φοιτητές/τριες του 4ου και 5ου έτους σπουδών μετά από επιλογή.
Τρόποι αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών/τριών: Αξιολογείται η Επιτυχής /Ανεπιτυχής ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης.
Συγκεκριμένα ο/η φοιτητής/τρια αξιολογείται από τον Φορέα Υποδοχής (επόπτη) και την υπεύθυνη του μαθήματος με
κριτήρια που αφορούν στα: συνολική παρουσία στο Φορέα Υποδοχής, συμπεριφορά - συνεργασία του/της με τους υπόλοιπους εργαζόμενους στο Φορέα Υποδοχής, συνέπεια του/της ως προς το ωράριο και ως προς τις αρμοδιότητες που
του/της ανατέθηκαν, θεωρητική γνώση.
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3.3. ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΩΣ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ
Όλοι οι αλλοδαποί φοιτητές του ΑΠΘ παρακολουθούν ως ξένη γλώσσα την ελληνική σύμφωνα με το Π.Δ. 1051/1977
για έξι εξάμηνα. Τα μαθήματα διεξάγονται με ευθύνη και με διδάσκοντες του Σχολείου Νέας Ελληνικής
Γλώσσας του ΑΠΘ (www.smg.auth.gr).
Στη συνέχεια παρατίθενται βασικές πληροφορίες που αφορούν στα μαθήματα αυτά.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Κωδικός μαθήματος: 12YΞΑ1
Τίτλος μαθήματος: ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ
Διδακτικές μονάδες ECTS: 0,5
Κατηγορία μαθήματος: Υποχρεωτικό
Ώρες διδασκαλίας /εβδομάδα: 4
Διδάσκων/ουσα: Γεωργία Γαβριηλίδου, Μαρία-Λήδα Τριανταφυλλίδου
Ιστοσελίδα μαθήματος: https://qa.auth.gr/el/class/1/600190765
Περιεχόμενο Μαθήματος:
Στο μάθημα Ελληνική Γλώσσα Αλλοδαπών Φοιτητών Α’ εξαμήνου (επίπεδο Γ1.1), τα είδη κειμένων με τα οποία ασχολούνται οι φοιτητές είναι άρθρα γνώμης σε θέματα που παρουσιάζουν γενικότερο διεπιστημονικό ενδιαφέρον (π.χ.
περιβάλλον, υγεία, εκπαίδευση, κοινωνικά ζητήματα κτλ). Εστιάζοντας στα χαρακτηριστικά τους, σε στοιχεία της δομής
και ρητορικών σχημάτων τους, έρχονται σε επαφή με τα γενικά χαρακτηριστικά του ακαδημαϊκού λόγου (γενικό και
ειδικό λεξιλόγιο).
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:
• διακρίνουν το λόγιο από το λαϊκό ύφος
• κατανοούν και να παράγουν κείμενα έκφρασης γνώμης για θέματα γενικότερου διεπιστημονικού ενδιαφέροντος
• αναγνωρίζουν και να χρησιμοποιούν στοιχεία της μορφολογίας και της σύνταξης της ελληνικής που απαντώνται στον
ακαδημαϊκό λόγο και ιδιαίτερα λόγιες μετοχές (-ων, -ουσα, -ον και είς, είσα , έν), τον απόλυτο υπερθετικό βαθμό, ελλειπτικά παραθετικά, σύνθετα ρήματα, εσωτερική και φωνηεντική αύξηση, ρήματα με δεύτερο συνθετικό (-βάλλω, άγω, -δίδω, -βλέπω) και ρηματικά επίθετα με λόγιες καταλήξεις .

ΕΛΛΗΝΙΚΑ Β’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Κωδικός μαθήματος: 12YΞΒ1
Τίτλος μαθήματος: ΕΛΛΗΝΙΚΑ Β’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ
Διδακτικές μονάδες ECTS: 0,5
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Κατηγορία μαθήματος: Υποχρεωτικό
Ώρες διδασκαλίας /εβδομάδα: 4
Διδάσκων/ουσα: Γεωργία Γαβριηλίδου, Μαρία-Λήδα Τριανταφυλλίδου
Ιστοσελίδα μαθήματος: https://qa.auth.gr/el/class/1/600190976

Περιεχόμενο Μαθήματος: Στο μάθημα Ελληνική Γλώσσα Αλλοδαπών Φοιτητών Β’ εξαμήνου (επίπεδο Γ1.2) τα είδη κειμένων με τα οποία ασχολούνται οι φοιτητές είναι εκλαϊκευμένα επιστημονικά άρθρα από τον τύπο και περιοδικά ειδικού ενδιαφέροντος (π.χ. Focus, BHMA science κτλ.).
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:
• διακρίνουν το λόγιο από το λαϊκό ύφος Στο μάθημα Ελληνική Γλώσσα Αλλοδαπών Φοιτητών Β’ εξαμήνου (επίπεδο
Γ1.2) τα είδη κειμένων με τα οποία ασχολούνται οι φοιτητές είναι εκλαϊκευμένα επιστημονικά άρθρα από τον τύπο και
περιοδικά ειδικού ενδιαφέροντος (π.χ. Focus, BHMA science κτλ.).
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:
• διακρίνουν το λόγιο από το λαϊκό ύφος
• κατανοούν και να παράγουν κείμενα έκφρασης γνώμης για θέματα γενικότερου διεπιστημονικού ενδιαφέροντος
• αναγνωρίζουν και να χρησιμοποιούν στοιχεία της μορφολογίας και της σύνταξης της ελληνικής που απαντώνται στον
ακαδημαϊκό λόγο και ιδιαίτερα μετοχές παθητικού ενεστώτα (-όμενος, -ώμενος,-έμενος, -ούμενος) και παθητικού παρακειμένου καθώς και τη διάκριση της χρήσης τους (πχ. απασχολημένος- απασχολούμενος) , ρήματα με δεύτερο συνθετικό (-έχω, -θέτω, -καλώ, -λαμβάνω) , παραγωγή και σύνθεση ουσιαστικών (αντι- από- μετα- παρα- ) και ρημάτων (ποιώ, -γράφω), επιρρήματα σε –ως και –α .

ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Κωδικός μαθήματος: 12YΞΓ1
Τίτλος μαθήματος: ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ
Διδακτικές μονάδες ECTS: 0,5
Κατηγορία μαθήματος: Υποχρεωτικό
Ώρες διδασκαλίας /εβδομάδα: 4
Διδάσκων/ουσα: Μαρίνα Κοκκινίδου
Ιστοσελίδα μαθήματος: https://qa.auth.gr/el/class/1/600190767
Περιεχόμενο Μαθήματος: Στο μάθημα Ελληνική γλώσσα αλλοδαπών φοιτητών Γ΄ εξαμήνου (επίπεδο Γ1.2) τα είδη κειμένων με τα οποία ασχολούνται οι φοιτητές είναι εκλαϊκευμένα επιστημονικά άρθρα, επιστημονικά και ερευνητικά
άρθρα.
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές πρέπει να είναι σε θέση να:
• διακρίνουν τα γενικά χαρακτηριστικά του ακαδημαϊκού λόγου
• γνωρίζουν τεχνικές συγγραφής βιβλιογραφικών αναφορών
• γράφουν βιβλιογραφικές παραπομπές και βιβλιογραφία
• αναγνωρίζουν και να χρησιμοποιούν στοιχεία στοιχεία μορφολογίας και σύνταξης της ελληνικής που απαντώνται
στον ακαδημαϊκό λόγο όπως για παράδειγμα λόγιοι τύποι μετοχών, λόγιες προθέσεις, στερεότυπες εκφράσεις παραγωγή και σύνθεση ουσιαστικών με λόγιες προθέσεις και λεξικά προθήματα και επιθήματα λόγιας προέλευσης, υφολογικές διαφορές παθητικής και ενεργητικής σύνταξης.
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ΕΛΛΗΝΙΚΑ Δ’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Κωδικός μαθήματος: 12YΞΔ1
Τίτλος μαθήματος: ΕΛΛΗΝΙΚΑ Δ’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ
Διδακτικές μονάδες ECTS: 0,5
Κατηγορία μαθήματος: Υποχρεωτικό
Ώρες διδασκαλίας /εβδομάδα: 4
Διδάσκων/ουσα: Μαρίνα Κοκκινίδου
Ιστοσελίδα μαθήματος: https://qa.auth.gr/el/class/1/600190980
Περιεχόμενο Μαθήματος: Στο μάθημα Ελληνικά για αλλοδαπούς Δ΄ εξαμήνου τα είδη κειμένων με τα οποία ασχολούνται οι φοιτητές είναι επιστημονικά και ερευνητικά άρθρα, κείμενα ακαδημαϊκών εγχειριδίων και προπτυχιακών εργασιών εστιάζοντας στα χαρακτηριστικά τους αλλά και σε στοιχεία της δομής τους. Εξοικειώνονται με τεχνικές περίληψης
και παρουσίασης των βασικών σημείων ενός κειμένου, με τεχνικές μετριασμού ή ενίσχυσης της στάσης του συγγραφέα
ενώ αναπτύσσουν παράλληλα το γενικό ακαδημαϊκό τους λεξιλόγιο και επεκτείνουν τις γνώσεις τους σε φαινόμενα
μορφολογίας και σύνταξης της ελληνικής που απαντώνται στον ακαδημαϊκό λόγο όπως για παράδειγμα υποτακτική
σύνδεση, παραγωγή και σύνθεση με λόγιες μετοχές και λεξικά προθήματα και επιθήματα, με σκοπό την πληρέστερη
ανταπόκριση των φοιτητών στις απαιτήσεις για κατανόηση και παραγωγή γραπτού κυρίως λόγου κατά τη διάρκεια των
σπουδών τους.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ε’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Κωδικός μαθήματος: 12YΞΕ1
Τίτλος μαθήματος: ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ε’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ
Διδακτικές μονάδες ECTS: 0,5
Κατηγορία μαθήματος: Υποχρεωτικό
Ώρες διδασκαλίας /εβδομάδα: 4
Διδάσκων/ουσα: Χριστίνα Τακούδα
Ιστοσελίδα μαθήματος: https://qa.auth.gr/el/class/1/600190771

Περιεχόμενο Μαθήματος: Στο μάθημα Ελληνικά για Αλλοδαπούς Φοιτητές Ε’ εξαμήνου (επίπεδο Γ2.1), τα κειμενικά
είδη που εξετάζονται είναι η περίληψη (abstract) του ερευνητικού άρθρου, το ερευνητικό άρθρο δημοσιευμένο σε συλλογικούς τόμους ή σε επιστημονικά περιοδικά και οι ανακοινώσεις σε πρακτικά συνεδρίων.
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές, πρέπει να είναι σε θέση να:
• διεξάγουν βιβλιογραφική έρευνα
• διατυπώνουν απόψεις με σαφήνεια και λογικά επιχειρήματα
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• αντικρούουν επιχειρηματολογία
• επεξεργάζονται πολυτροπικά κείμενα με στατιστικά στοιχεία, πίνακες, διαγράμματα κλπ.
• αναγνωρίζουν και να χρησιμοποιούν στοιχεία μορφολογίας και σύνταξης που απαντούν στον ακαδημαϊκό λόγο, όπως
η ονοματοποίηση, τα πολυλεκτικά σύνθετα, η λόγια χρήση της γενικής, ο αρχαιόκλιτος παθητικός αόριστος και οι ουσιαστικοποιημένες μετοχές παθητικού αορίστου.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΤ’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Κωδικός μαθήματος: 12YΞΣ1
Τίτλος μαθήματος: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΤ’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ
Διδακτικές μονάδες ECTS: 0,5
Κατηγορία μαθήματος: Υποχρεωτικό
Ώρες διδασκαλίας /εβδομάδα: 4
Διδάσκων/ουσα: Χριστίνα Τακούδα
Ιστοσελίδα μαθήματος: https://qa.auth.gr/el/class/1/600190982
https://elearning.auth.gr/course/view.php?id=13906
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος: e-Οδηγός Σπουδών https://qa.auth.gr/el/class/1/600190982
https://elearning.auth.gr/course/view.php?id=13906
Περιεχόμενο Μαθήματος: Στο μάθημα Ελληνικά για Αλλοδαπούς Φοιτητές ΣΤ’ εξαμήνου (επίπεδο Γ2.2), διδάσκεται η
ακαδημαϊκή ποικιλία της ελληνικής γλώσσας μέσα από διάφορα κειμενικά είδη.
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές, πρέπει να είναι σε θέση να:
• διεξάγουν βιβλιογραφική έρευνα
• διατυπώνουν απόψεις με σαφήνεια και λογικά επιχειρήματα
• αντικρούουν επιχειρηματολογία • επεξεργάζονται πολυτροπικά κείμενα με στατιστικά στοιχεία, πίνακες, διαγράμματα κλπ.
• αναγνωρίζουν και να χρησιμοποιούν στοιχεία μορφολογίας και σύνταξης που απαντούν στον ακαδημαϊκό λόγο, όπως
η λόγια κλίση ρηματικών και ονοματικών τύπων, η λόγια χρήση προθέσεων και στερεότυπων εκφράσεων, τα αναφορικά
ουσιαστικά σε ορισμούς και ταξινομήσεις, ο μηχανισμός και η λειτουργία της γραμματικής μεταφοράς κλπ. .
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4. ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Α.Π.Θ. αποφάσισε τη συμμετοχή του στο Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση
Φοιτητών Α.Π.Θ.» το οποίο θα συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020.
Η Πρακτική Άσκηση είναι θεσμοθετημένη στο Τμήμα με τις αποφάσεις 26/02.04.2015 και 42/16.09.2016 της Γενικής
του Συνέλευσης και εντεταγμένη στο Πρόγραμμα Σπουδών ως επιλεγόμενο μάθημα με κωδικό 12ΕΗ06. Η Πρακτική
Άσκηση έχει διάρκεια 3 μήνες, είναι πλήρους απασχόλησης και πραγματοποιείται στο 7ο και 8ο εξάμηνο, καθώς και
στα δύο εξάμηνα της επόμενης ακαδ. χρονιάς εφόσον ο/η φοιτητής/τρια βρίσκεται στη διαδικασία ολοκλήρωσης των
σπουδών.
Επιστημονικά Υπεύθυνη της Πρακτικής Άσκησης για το Τμήμα είναι η κα Νικολέττα-Θεοφανία Σιαμάγκα, επίκουρη
καθηγήτρια του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών.
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5. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
Στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, λειτουργούν τα παρακάτω Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών
(ΠΜΣ)

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Οικονομικά
Το ΠΜΣ στα Οικονομικά αποσκοπεί:
1. Στην προαγωγή της γνώσης, με την εμβάθυνση στην Οικονομική Θεωρία και με την ανάπτυξη κριτικής
σκέψης για τη λήψη στρατηγικών αποφάσεων οικονομικής πολιτικής.
2. Στην κατανόηση και εφαρμογή των σχετικών με την Οικονομική Επιστήμη προχωρημένων ποσοτικών
μεθόδων σε οικονομικά δεδομένα και στην ορθή αξιολόγηση των εμπειρικών αποτελεσμάτων.
Στόχοι του ΠΜΣ είναι:
• Η προαγωγή της έρευνας σε γνωστικά πεδία της Οικονομικής Επιστήμης καθώς και η συμμετοχή των
φοιτητών/τριων του σε εθνικά, ευρωπαϊκά και διεθνή προγράμματα για τη διεύρυνση των οριζόντων τους.
• Η προετοιμασία των αποφοίτων του για να προχωρήσουν σε σπουδές διδακτορικού επιπέδου.
• Η ενίσχυση των ικανοτήτων και γνώσεων των αποφοίτων, ώστε να αποκτήσουν προβάδισμα στην
αγορά εργασίας.
• Η καταξίωση του ΠΜΣ ως ένα μεταξύ των καλύτερων της Ευρώπης και η σύνδεσή του με τα διεθνή
δίκτυα αντίστοιχων προγραμμάτων.

ΠΜΣ «Logistics & Διοίκηση Αλυσίδας Εφοδιασμού (Logistics & Supply Chain
Management)»
Το πρόγραμμα παρέχει ένα ολοκληρωμένο σύνολο μαθημάτων, τα οποία βοηθούν τους απόφοιτους και
τα στελέχη επιχειρήσεων να αποκτήσουν θεωρητικές γνώσεις και να αναπτύξουν πρακτικές δεξιότητες, απαραίτητες σε όσους επιθυμούν να σταδιοδρομήσουν στο σύνθετο περιβάλλον των παγκοσμιοποιημέ-νωνεπιχειρήσεων και των συστημάτων εφοδιασμού, αλλά και αυτούς που ενδιαφέρονται να εξειδικευτούν σε σχετικούς τομείς της ακαδημαϊκής έρευνας. Οι απόφοιτοι εξοικειώνονται με την εφαρμογή εργαλείων και τεχνικών
για την αξιολόγηση και ανάπτυξη της εφοδιαστικής αλυσίδας, ειδικεύονται στο να σχεδιάζουν και να διοικούν
αποτελεσματικά τις διαδικασίες Logistics, αποκτούν ικανότητες σχεδιασμού προϊόντων και υπηρεσιών καθώς
και διαχείρισης πελατών, αναπτύσσουν δεξιότητες χρήσιμες για την αξιολόγηση και τη διοίκηση των απαραίτητων σχετικών τεχνολογιών, δημιουργούν ένα προφίλ με ισχυρά αναλυτικά – ποσοτικά χαρακτηριστικά, αποκτούν ευρείες γνώσεις στο στρατηγικό σχεδιασμό της εφοδιαστικής αλυσίδας.
Η ιστοσελίδα του ΠΜΣ Logistics είναι: http://logistics.econ.auth.gr
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ΠΜΣ «Διοίκηση Επιχειρήσεων-Master in Business Administration (MBΑ)»
Αντικείμενο του Προγράμματος είναι η προαγωγή της έρευνας και η παροχή εκπαίδευσης και εξειδικευμένης γνώσης μεταπτυχιακού επιπέδου σε απόφοιτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και σε στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών με κάποια εργασιακή προϋπηρεσία που επιθυμούν να διευρύνουν την εξειδίκευσή τους
στη Διοίκηση Επιχειρήσεων. Το ΠΜΣ Διοίκηση Επιχειρήσεων στοχεύει να βοηθήσει νέους επιστήμονες όλων
των ειδικοτήτων να αποκτήσουν υπόβαθρο στη Διοίκηση, ώστε να βελτιώσουν τις προοπτικές τους και να
σταδιοδρομήσουν ως στελέχη σε επιχειρήσεις και οργανισμούς, να δημιουργήσει εξειδικευμένους επιστήμονες Διοίκησης και να εκπαιδεύσει στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών για την κάλυψη των αναγκών του
ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.
Η ιστοσελίδα του ΠΜΣ ΜΒΑ είναι: http://mba.econ.auth.gr

Σε συνεργασία με άλλ α Τμήματα του ΑΠΘ,
λειτουργούν αντίστοιχα τα παρακάτω
Διατμηματικά Π ρογρά μματα Μεταπτυχ ιακών Σπουδών (ΔΠΜ Σ) :

ΔΠΜΣ «Διοίκηση Επιχειρήσεων και Πληροφοριακά Συστήματα»
Το πρόγραμμα οργανώνεται από το Τμήμα Πληροφορικής σε συνεργασία με το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του ΑΠΘ.
Αντικείμενο του Προγράμματος είναι η δημιουργία εξειδικευμένων στελεχών υψηλού επιπέδου σε θέματα
Πληροφορικής και Διοίκησης με εμβάθυνση και εξειδίκευση στον Τομέα των Πληροφοριακών Συστημάτων
(Information Systems) και τη χρήση αυτών στην Επιστήμη της Διοίκησης (Management). Οι απόφοιτοι θα μπορούν να καλύψουν θέσεις εξειδικευμένων στελεχών στον Ιδιωτικό και Δημόσιο Τομέα καθώς και θέσεις σε
Ερευνητικά και Εκπαδευτικά Ιδρύματα. Ο βέλτιστος συνδυασμός τεχνικών, οικονομικών και διοικητικών γνώσεων, διαμορφώνει την ταυτότητα του σύγχρονου στελέχους που ανταποκρίνεται κατά τον καλύτερο τρόπο
στις ανάγκες τόσο των επιχειρήσεων όσο και της δημόσιας διοίκησης στον ελληνικό και το διεθνή χώρο. Επίσης, είναι αναγκαία η διαμόρφωση στελεχών τα οποία, ανεξαρτήτως του αρχικούς του γνωστικού υποβάθρου,
μπορούν να κατανοήσουν ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο οικονομικό και τεχνολογικό περιβάλλον, και να λειτουργήσουν αποτελεσματικά και αποδοτικά στο πλαίσιο της αναδυόμενης κοινωνίας της πληροφορίας και
της παγκοσμιοποίησης της οικονομίας.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη σελίδα:
https://deps.csd.auth.gr/
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ΔΠΜΣ «Τουρισμός και Τοπική Ανάπτυξη»
Το πρόγραμμα οργανώνεται από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών σε συνεργασία με τα Τμήματα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Γεωπονίας, Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης, Θεολογίας και Νομικής του ΑΠΘ.
Σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή υψηλού επιπέδου εξειδικευμένης γνώσης, η προώθηση της έρευνας και η κατάρτιση στελεχών και επιστημόνων υψηλού επιπέδου, ικανών να κατανοούν τη διεπιστημονική προσέγγιση του τουρισμού, να παρακολουθούν τις εξέλίξεις που επιφέρει η τεχνολογία στον κλάδο του
τουρισμού, να μετατρέπουν την καινοτομία σε επιχειρηματικότητα, και να συμβάλλουν στην έρευνα σε θεωρητικές και εφαρμοσμένες περιοχές του επιστημονικού πεδίου του τουρισμού.
Οι απόφοιτοι του ΔΠΜΣ θα αποτελέσουν το στελεχιακό δυναμικό που μπορεί να απασχοληθεί σε θέματα
τουρισμού και τοπικής ανάπτυξης, και ειδικότερα στα πεδία της οικονομίας και της περιφερειακής ανάπτυξης,
της χωροταξίας και του δικαίου, της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας, του περιβάλλοντος και της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης, και της διαχείρισης της πολιτιστικής – θρησκευτικής κληρονομιάς. Οι απόφοιτοι
του Δ.Π.Μ.Σ. θα ανταποκρίνονται κατά τον καλύτερο τρόπο στις ανάγκες τόσο των τουριστικών επιχειρήσεων,
όσο και των φορέων σχεδιασμού και διοίκησης του τουρισμού στον ελληνικό και διεθνή χώρο.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη σελίδα: https://msc-tourism.econ.auth.gr/

ΔΠΜΣ «Πολύπλοκα Συστήματα και Δίκτυα»
Το πρόγραμμα οργανώνεται από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών σε συνεργασία με το Τμήμα Μαθηματικών του ΑΠΘ.
Oι σπουδαστές του ΔΠΜΣ αρχικά αποκτούν το βασικό μαθηματικό και τεχνικό υπόβαθρο το οποίο εφαρμόζουν σε Δίκτυα Γνώσης, σε Βιο-Ιατρικά Δίκτυα και σε Κοινωνικο-Οικονομικά Δίκτυα κατά το Εαρινό Εξάμηνο.
Οι σπουδές ολοκληρώνται με την πρωτότυπη Διπλωματική Εργασία. Στην πορεία οι φοιτητές διαμορφώνουν
επιστημονική-επαγγελματική προσωπικότητα και την μετέπειτα σταδιοδρομία τους. Οι φοιτητές προσλαμβάνουν πληθώρα ερεθισμάτων και ιδεών, με αρμονία Θεωρίας και Πραγματικότητος.
Οι διδάσκοντες του ΔΠΜΣ είναι καταξιωμένοι επιστήμονες από τις Σχολές του ΑΠΘ (Θετικών Επιστημών,
Πολυτεχνική, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, Επιστημών Υγείας, Φιλοσοφική, Νομική) και από άλλα
Ιδρύματα.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη σελίδα: http://cosynet.auth.gr/

ΔΠΜΣ «Διακυβέρνηση-Περιφερειακή Ανάπτυξη»
Το πρόγραμμα οργανώνεται από το Τμήμα Πολιτικών Επιστημών σε συνεργασία με το Τμήμα Οικονομικών
Επιστημών του ΑΠΘ.
Το πρόγραμμα οδηγεί στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ), με ειδίκευση την «Διακυβέρνηση-Περιφερειακή Ανάπτυξη».
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Επιστημονικός σκοπός του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι ο εμπλουτισμός,
η εμβάθυνση και η διεύρυνση της έρευνας και της διδασκαλίας στις Οικονομικές και Πολιτικές Επιστήμες με
την παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακών σπουδών στη Διακυβέρνηση-Περιφερειακή Ανάπτυξη.
Το Πρόγραμμα Σπουδών μελετά τα εθνικά και τα υπερεθνικά συστήματα, αναλύει την κατανομή αρμοδιοτήτων στα επίπεδα διοίκησης στο εσωτερικό σύστημα (τοπική και περιφερειακή αυτοδιοίκηση, αποκεντρωμένη λειτουργία του Κράτους), τις επιδράσεις των ασκούμενων πολιτικών στους πολίτες, τη διαμόρφωση της
εκλογικής πολιτικής και στρατηγικής των συλλογικών υποκειμένων στο εσωτερικό των θεσμών. Μέρος των
σπουδών στοχεύει - μέσω της συμμετοχικής παρατήρησης των φοιτητών - στην αλληλεπίδραση των φοιτητών
με τους υπό μελέτη θεσμούς και υποκείμενα.
Το τμήμα Πολιτικών Επιστημών δραστηριοποιείται στο πλαίσιο της Πρακτικής Άσκησης σε συνέργεια με
ΟΤΑ της Χώρας για την μελέτη και ανάλυση των χαρακτηριστικών της τοπικής αυτοδιοίκησης και της Περιφερειακής Διοίκησης. Μέσω συνεργασιών με αντίστοιχα ιδρύματα του εξωτερικού μελετά τη συγκριτική αποτύπωση κατανομής αρμοδιοτήτων, θεσμικού ρόλου, καταστατικής θέσης των αιρετών καθώς και την οργάνωση
θεσμών συμμετοχής και διαβούλευσης. Ιδιαίτερα με την προοπτική ενίσχυσης της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης
με τη διαμόρφωση διακυβερνητικών θεσμών καθώς και με την προοπτική διεύρυνσης της ΕΕ με τις χώρες των
Δυτικών Βαλκανίων, είναι απαραίτητη η διαμόρφωση επιστημόνων ικανών να αναλύουν και να υποστηρίζουν
την αναμόρφωση και αναγέννηση της αυτοδιοίκησης, την υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών και τη διαμόρφωση συνεργατικών και συμμετοχικών θεσμών.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη σελίδα: https://www.polsci.auth.gr/el/polsci/6277
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6. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
Στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών εκπονούνται διδακτορικές διατριβές μέσω προγράμματος Σπουδών
και Έρευνας στα πεδία της Οικονομίας, των Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών, της Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης της στρατηγικής, της πολιτικής του προγραμματισμού της λειτουργίας και της διοίκησης νέων τεχνολογιών, της Διοίκησης Παραγωγής και επιχειρησιακών λειτουργιών, της Διοίκησης Υπηρεσιών
και Εξυπηρέτησης Πελατών, της Διοίκησης Εργων και Ολικής Ποιότητας, της Διοίκησης Εκπαπιδευτικών Μονάδων, της Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας, της Διοίκησης Τουρισμού, της Διοίκησης Ξενοδοχείων, της Διοίκησης
Logistics Αλυσίδας Προμηθειών και Αξίας, της Διοίκησης Ακίνητης Περιουσίας, του Marketing, των Επικοινωνιών, της Χρηματοοικονομικής, της Λογιστικής, του Εσωτερικού Ελέγχου των Επιχειρήσεων και Οργανισμών,
της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων, της Διοίκησης της Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας, και της εν γένει
διοίκησης και οικονομικής διαχείρισης των επιχειρήσεων και οργανισμών που δρουν στους παραπάνω χώρους.
Δύο φορές το χρόνο προκηρύσσονται από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών θέσεις άμισθων υποψηφίων
διδακτόρων σε αντικείμενα που θεραπεύονται ερευνητικά από τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος.
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7. ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Το πρόγραμμα ERASMUS (Erasmus Plus/Erasmus International)
Το Erasmus+ είναι το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό, που στοχεύει στην ενίσχυση των δεξιοτήτων και της απασχολησιμότητας καθώς και
στον εκσυγχρονισμό των συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας, σε όλους τους τομείς της Διά
Βίου Μάθησης (Ανώτατη Εκπαίδευση, Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, Εκπαίδευση Ενηλίκων, Σχολική Εκπαίδευση, δραστηριότητες νεολαίας, κτλ). Το πρόγραμμα Erasmus+ δομείται σε 3 βασικές Δράσεις (Key
Actions) για την εκπαίδευση, την κατάρτιση και τη νεολαία οι οποίες είναι:
1. Βασική Δράση 1 (KA1/ΒΔ1): Κινητικότητα των ατόμων
2. Βασική Δράση 2 (ΚΑ2/ΒΔ2): Συνεργασία για την καινοτομία και την ανταλλαγή καλών πρακτικών
3. Βασική Δράση 3 (KA3/ΒΔ3): Ενίσχυση σε θέματα μεταρρυθμίσεων πολιτικής
Mέσω του προγράμματος ERASMUS δίνεται η δυνατότητα σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές
και σε υποψήφιους διδάκτορες να πραγματοποιήσουν ένα αναπόσπαστο κομμάτι των σπουδών τους στις
χώρες της Eυρωπαϊκής Ένωσης. Από το 2015 το Erasmus+ έγινε διεθνές – Erasmus+ International Credit
Mobility Programme – και άνοιξε τον δρόμο της κινητικότητας φοιτητών και προσωπικού σε χώρες εκτός Ευρώπης (Partner Countries). Αυτή είναι η Διεθνής Διάσταση του Erasmus+ ή Erasmus+ International και στόχοι
της είναι :


Η διεθνής προβολή των Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων



Η προσέλκυση υπηκόων τρίτων χωρών στην Ευρώπη - κέντρο υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης



Η βελτίωση προσόντων και δεξιοτήτων, απόκτηση «ευρωπαϊκής» εμπειρίας στην εκπαίδευση, στην έρευνα, στην εργασία.



Η προώθηση του διαλόγου και της κατανόησης ανάμεσα σε λαούς και πολιτισμούς

Το 2017 το πρόγραμμα Erasmus το οποίο χρηματοδοτείται από την ΕΕ μέσω της Εθνικής Μονάδας Συντονισμού (ΙΚΥ) συμπλήρωσε 30 χρόνια επιτυχημένης πορείας και χάρη σ’ αυτό, περισσότεροι από 3 εκ. φοιτητές/τριες Ευρωπαϊκών χωρών έχουν πραγματοποιήσει μέρος των σπουδών τους σε κάποιο άλλο πανεπιστημιακό ίδρυμα εντός της Ευρώπης.
Στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων κατευθύνει τους/τις φοιτητές/τριες που πρόκειται να διανύσουν μια περίοδο των σπουδών τους σε πανεπιστήμιο του εξωτερικού, συγκεντρώνει τις αιτήσεις τους, αλληλογραφεί με τα πανεπιστήμια υποδοχής και φροντίζει για τη χορήγηση της υποτροφίας που δικαιούνται.
Αναλυτικές πληροφορίες για την εφαρμογή του προγράμματος κινητικότητας ERASMUS μπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων:
www.eurep.auth.gr, https://eurep.auth.gr/el/students/studies, (Erasmus+ Σπουδές),
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https://eurep.auth.gr/el/students/traineeship. (Πρακτική Άσκηση Erasmus+),
https://eurep.auth.gr/el/students/international. (Erasmus+ International).
https://eurep.auth.gr/el/students/erasmus_mundus (Εrasmus+ Mundus).
Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών είναι η Εθνική Μονάδα διαχείρισης του προγράμματος Εrasmus+. Ο οδηγός
του προγράμματος είναι διαθέσιμος στους συνδέσμους:
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/discover/guide/
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/erasmus-plus-programme-guide_en.pdf.
Χρήσιμες πληροφορίες υπάρχουν επίσης στην ιστοσελίδα του ΙΚΥ:
http://www.iky.gr/erasmusplus
Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Α.Π.Θ. συμμετέχει ενεργά και με επιτυχία στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα ERASMUS και στα δίκτυα ανταλλαγών φοιτητών/τριών και ακαδημαϊκού προσωπικού για τη διαμόρφωση μιας κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής στο χώρο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ήδη από την πρώτη φάση
του, και συνεχίζει τις προσπάθειες για την ανάπτυξη των συνεργασιών με Πανεπιστήμια της Ευρώπης. Ειδικότερα, το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών συμμετέχει σε 35 διμερείς συμφωνίες με ευρωπαϊκά πανεπιστήμια
σε 17 χώρες μέσω του προγράμματος Erasmus Plus 2014-2021 (που αποτελεί συνέχεια του προγράμματος
LLP/Erasmus), ενώ μέσω του προγράμματος Erasmus International παρέχεται η δυνατότητα για σπουδές σε
αρκετές χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης (σε Λατινική Αμερική, Βόρεια Αφρική, Ασία και Μέση Ανατολή).
Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
(https://www.econ.auth.gr/el/econ/4133) .
Συντονίστρια του Προγράμματος και Πρόεδρος της Επιτροπής Erasmus για το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών είναι η Καθηγήτρια Στυλιανή Κωστοπούλου (kostos@econ.auth.gr). Τα μέλη της Επιτροπής είναι οι κκ.
Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής και Βασίλης Πολυμένης, Αναπληρωτής Καθηγητής.
Γραμματεία της Επιτροπής ERASMUS είναι η κ. Ηρώ Παπαργύρη.
Στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών διατηρεί συνεργασία με τα
παρακάτω Πανεπιστήμια: (https://eurep.auth.gr/el/ agreementsform/viewall σύνδεσμος ενεργών Συμφωνιών Erasmus όλου του Αριστοτελείου)
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ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ERASMUS
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Χώρα

Πανεπιστήμιο

Erasmus
code

Υπεύθυνος/η
συμφωνίας

N

M

Επίπεδο
σπουδών

Subject area

Βέλγιο

KU Leuven

B LEUVEN01

Κωστοπούλου
Στυλιανή

4

5

FS

041 (34) - Business and administration

Κύπρος

Cyprus University of
Technology

CY
LIMASSO02

Κωστοπούλου
Στυλιανή

4

5

FST

0311 (314) - Economics

Τσεχία

Jan Evangelista
Purkyně University in
Ústí nad Labem

CZ
USTINAD01

Κωστοπούλου
Στυλιανή

2

6

F

041 (34) - Business and administration

Γερμανία

Europa-Universität Viadrina Frankfurt
(Oder)

D
FRANKFU08

Κωστοπούλου
Στυλιανή

2

6

FS

0418 (340) - Business and
administration (broad programmes)

Γερμανία

Hochschule MainzUniversity of Applied
Sciences

D MAINZ08

Κωστοπούλου
Στυλιανή

2

5

F

0311 (314) - Economics

Γερμανία

Philipps-Universität
Marburg

D
MARBURG01

Κωστοπούλου
Στυλιανή

2

12

F

0311 (314) - Economics

Γερμανία

Hochschule Pforzheim

D
PFORZHE01

Κωστοπούλου
Στυλιανή

2

5

F

041 (34) - Business and administration

Γερμανία

Westsächsische
Hochschule Zwickau

D
ZWICKAU01

Παπαδόπουλος
Χρυσολέων

3

5

FST

041 (34) - Business and administration

Γερμανία

Universität Erfurt

D ERFURT05

Παπαδόπουλος
Κωνσταντίνοσ

Ισπανία

Universidad de Alcalá

E ALCAL-H01

Κωστοπούλου
Στυλιανή

4

Ισπανία

Universidad de Granada

E
GRANADA01

Κωστοπούλου
Στυλιανή

Εσθονία

Tartu Ülikool

EE TARTU02

Γαλλία

UNIVERSITÉ DE LILLE

Γαλλία

Staff
Mobility

0311 (314) - Economics

12

F

0311 (314) - Economics

2

9

F

0311 (314) - Economics

Κωστοπούλου
Στυλιανή

1

6

F

0311 (314) - Economics

F LILLE103

Κωστοπούλου
Στυλιανή

1

10

F

0311 (314) - Economics

Université Nice Sophia
Antipolis

F NICE01

Κωστοπούλου
Στυλιανή

3

12

F

0311 (314) - Economics

Γαλλία

ESCE International
Business School, Paris

F PARIS213

Κωστοπούλου
Στυλιανή

2

10

F

0418 (340) - Business and
administration (broad programmes)

Ουγγαρία

Budapesti Gazdasági
Egyetem

HU
BUDAPES20

Κωστοπούλου
Στυλιανή

1

6

FST

0418 (340) - Business and
administration (broad programmes)

Ιταλία

Università Politecnica

I ANCONA01

Κωστοπούλου

2

10

F

0418 (340) - Business and
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delle Marche

Στυλιανή

administration

Ιταλία

Università degli Studi
di Brescia

I BRESCIA01

Κωστοπούλου
Στυλιανή

4

5

F

0311 (314) - Economics

Ιταλία

Università degli Studi
di Cagliari

I CAGLIAR01

Κωστοπούλου
Στυλιανή

2

10

F

0311 (314) - Economics

Ιταλία

Università degli Studi
"G. d'Annunzio" Chieti

I CHIETI01

Κωστοπούλου
Στυλιανή

2

5

FS

0311 (314) - Economics

Ιταλία

Università degli Studi
di Firenze

I FIRENZE01

Κωστοπούλου
Στυλιανή

4

6

F

0311 (314) - Economics

Ιταλία

Università del Salento

I LECCE01

Παπαδόπουλος
Κωνσταντίνος

1

5

FST

0311 (314) - Economics

Ιταλία

Università degli Studi
di Napoli Federico II

I NAPOLI01

Κωστοπούλου
Στυλιανή

1

12

F

0311 (314) - Economics

Ιταλία

Università degli Studi
di Padova

I PADOVA01

Κωστοπούλου
Στυλιανή

2

6

FT

0311 (314) - Economics

Ιταλία

Università degli Studi
di Perugia

I PERUGIA01

Κωστοπούλου
Στυλιανή

1

6

F

0311 (314) - Economics

Ιταλία

Università degli Studi
di Teramo

I TERAMO01

Κωστοπούλου
Στυλιανή

1

6

F

0311 (314) - Economics

Ισλανδία

Háskólinn á Bifröst

IS
BORGARN01

Κωστοπούλου
Στυλιανή

1

6

F

0311 (314) - Economics

Λιθουανία

Vytautas Magnus University

LT
KAUNAS01

Κωστοπούλου
Στυλιανή

2

12

F

0311 (314) - Economics

Λετονία

Latvijas Universitáte

LV RIGA01

Κωστοπούλου
Στυλιανή

4

12

F

0311 (314) - Economics

Πορτογαλία

Universidade de
Aveiro

P AVEIRO01

Κωστοπούλου
Στυλιανή

4

12

F

0311 (314) - Economics

Πορτογαλία

Universidade de Lisboa

P LISBOA109

Κωστοπούλου
Στυλιανή

2

5

F

0311 (314) - Economics

Πολωνία

Politechnika Łódzka

PL LODZ02

Κωστοπούλου
Στυλιανή

4

12

F

0311 (314) - Economics

Ρουμανία

Academia de Studii
Economice Bucuresti

RO
BUCURES04

Κωστοπούλου
Στυλιανή

1

5

F

0413 (345) - Management
and administration

Ρουμανία

Universitatea din Oradea

RO
ORADEA01

Κωστοπούλου
Στυλιανή

1

5

FST

Σουηδία

University of Gävle

S GAVLE01

Κωστοπούλου
Στυλιανή

3

5

F

041 (34) - Business and administration

Σλοβενία

EMUNI University

SI
PORTORO03

Κωστοπούλου
Στυλιανή

2

6

S

031 (31) - Social and behavioural science
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Τα παρακάτω μαθήματα Erasmus έχουν διδαχθεί/διδάσκονται στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών:
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ERASMUS

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

12ΥΔ03

INTRODUCTION TO MARKETING

12ΥΗ04

HUMAN RESOURCE
MANAGEMENT

6

12ΥΖ03

DECISION MAKING THEORY

6

12ΥΣ07

INTRODUCTION TO LOGISTICS
AND SUPPLY CHAIN
MANAGEMENT

12ΥΖ06

ECTS

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ

ΕΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΣΙΑΜΑΓΚΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ

2020-2021

2019-20

2018-19

2017-18

2016-17

2015-16

2014-15

2020-2021

2019-20

2018-19

2017-18

2016-17

2015-16

2014-15

ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

2020-2021

2019-20

2018-19

2017-18

2016-17

2015-16

2014-15

5

ΖΗΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

2020-2021

2019-20

2018-19

2017-18

2016-17

2015-16

2014-15

INTERNATIONAL
MACROECONOMY

6

ΖΑΡΩΤΙΑΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

2020-2021

2019-20

2018-19

2017-18

2016-17

2015-16

12ΥΕ05

FINANCIAL ANALYSIS I

6

ΚΟΣΜΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ

2020-2021

2019-20

2018-19

2017-18

2016-17

12ΥΕ07

ORGANISATION THEORY AND
ORGANISATIONAL BEHAVIOUR

6

ΓΚΟΡΕΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

2020-2021

2019-20

2018-19

2017-18

2016-17

12ΕΖ06

TOURISM DEVELOPMENT

3

ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ

2020-2021

2018-19

2017-18

2016-17

12ΥΕ06

SERVICE MANAGEMENT

6

ΠΑΠΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΡΥΣΟΛΕΩΝ

2020-2021

2018-19

12ΥΗ07

POLICIES FOR ECONOMIC
DEVELOPMENT

6

ΖΑΡΩΤΙΑΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

2020-2021

2017-18

12ΥΖ02

STRATEGIC MANAGEMENT

6

ΚΩΤΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΛΑΒΕΛΗ ΝΙΚΗ

2020-2021

2018-19

12ΥΖ08

INDUSTRIAL ORGANIZATION AND
POLICY

6

ΠΑΠΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

2020-2021

12ΥΑ03

STATISTICS II

6

ΜΑΤΤΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ

2020-2021

12ΕΣ03

TOPICS IN POLITICAL ECONOMY

3

ΖΑΡΩΤΙΑΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

2020-2021

12ΕΗ10

EXPERIMENTAL ECONOMICS

3

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

2020-2021

12EZ04

QUALITY MANAGEMENT AND
STATISTICAL QUALITY CONTROL

3

ΖΗΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

2020-2021

12ΥΕ02

PUBLIC ECONOMICS Ι

6

ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΑΡΙΑΣΟΥΖΑΝΑ

2019-20

2018-19

2017-18

2016-17

2015-16

2014-15

12ΥΣ05

OPERATIONS RESEARCH

6

ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

2019-20

2018-19

2017-18

2016-17

2015-16

2014-15

5,5

ΜΠΟΥΤΣΟΥΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΓΚΟΡΕΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΛΑΒΕΛΗ ΝΙΚΗ

2015-16
2015-16

2014-15

2018-19

ΜΟΥΣΑ ΒΑΓΓΕΛΗΣ
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12ΥΣ08

FINANCIAL STATEMENT ANALYSIS

6

ΚΟΣΜΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ

2019-20

12ΕΖ01

INVESTMENTS

3

ΚΟΥΣΕΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

2019-20

12ΥΓ03

INTERNATIONAL ECONOMICS Ι

5

ΖΑΡΩΤΙΑΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

12ΕΖ03

BANKING FINANCE

3

12ΥΕ03

MONEY AND BANKING
ECONOMICS

12ΕΣ12

2017-18

2016-17

2015-16

2014-15

2017-18

2016-17

2015-16

2014-15

2018-19

2017-18

2016-17

2015-16

2014-15

ΚΟΣΜΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ

2018-19

2017-18

2016-17

2015-16

2014-15

6

ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

2018-19

2017-18

MANAGEMENT OF SMALLMEDIUM ENTERPRISES AND
ENTREPRENEURSHIP.

3

ΜΥΛΩΝΑΣ ΝΑΟΥΜ

2018-19

2017-18

12ΕΕ07

CONSUMER BEHAVIOUR

3

ΜΠΟΥΤΣΟΥΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

2018-19

2017-18

12ΥΗ02

STRATEGIC MARKETING

6

ΣΙΑΜΑΓΚΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑΘΕΟΦΑΝΙΑ

2018-19

2016-17

12ΥΑ02

BUSINESS ADMINISTRATION

6

ΓΚΟΡΕΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

2018-19

2016-17

12ΥΖ01

ADVERTISING

6

ΜΠΟΥΤΣΟΥΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

2018-19

12ΕΕ11

MARKETING RESEARCH

3

ΜΠΟΥΤΣΟΥΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

2018-19

12ΥΖ05

HISTORY OF ECONOMIC
THEORIES

6

ΤΣΑΛΙΚΗ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ

2017-18

12ΥΣ02

HEALTH ECONOMICS

6

ΤΑΡΓΟΥΤΖΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

2017-18

12ΕΣ11

BUSINESS AND SOCIETY:
CORPORATE SOCIAL
RESPONSIBILITY

3

ΓΛΑΒΕΛΗ ΝΙΚΗ

2017-18

12ΥΣ01

THEORIES OF ECONOMIC
GROWTH

6

ΔΕΣΉ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

2017-18

12ΥΓ04

FINANCIAL ACCOUNTING II

5

ΣΠΑΑΘΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

2017-18

12ΕΗ11

REGIONAL ECONOMIC
DEVELOPMENT II

3

ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ

2017-18

12ΥΖ04

SPECIAL TOPICS IN ACCOUNTING

6

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ

2017-18

12ΕΕ03

DISCRIMINATION ECONOMICS

3

ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΝΕΛΛΗ

2017-18

12ΥΗ05

FINANCIAL ECONOMETRICS

5

ΚΑΤΡΑΚΥΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

2017-18

12ΕΣ07

MANAGERIAL ACCOUNTING

3

ΚΟΥΣΕΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

2016-17

2015-16

12ΥZ07

REGIONAL ECONOMIC
DEVELOPMENT I

6

ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ

2016-17

2015-16
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12ΕΣ06

GAME THEORY

3

ΦΟΥΣΕΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

2016-17

2015-16

12ΕΣ08

MANAGEMENT INFORMATION
SYSTEMS-ECOMMERCE

3

ΤΣΑΔΗΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

2016-17

2015-16

12ΕΗ01

TAX ACCOUNTING

3

ΦΙΝΟΚΑΛΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

2016-17

12ΥΣ06

FINANCIAL ANALYSIS II

6

ΚΟΣΜΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ

2016-17

12ΥΕ01

TIME SERIES ANALYSIS

6

ΚΑΤΡΑΚΥΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

2016-17

12ΥΗ03

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ

6

ΚΟΥΣΕΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

2016-17

12ΕΗ03

MANAGERIAL ACCOUNTINGCOST ACCOUNTING

3

ΠΟΛΥΜΕΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

2016-17

12ΥΒ02

FINANCIAL ACCOUNTING I

6

ΓΑΒΡΙΗΛΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ

12ΥΒ01

MACROECONOMICS I

6

ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΩΥΣΗΣ

2014-15

03ΕΕ69

SPECIAL TOPICS IN
ECONOMETRICS

3

ΘΩΜΑΙΔΗΣΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

2014-15

03ΥΕ01

ECONOMIC DEVELOPMENT AND
GROWTH Ι

6

ΖΑΡΩΤΙΑΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

2014-15

2015-16
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8. BIBΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ - ΣΤΟΧΟΙ
Στον πρώτο όροφο του κτιρίου βρίσκεται η βιβλιοθήκη του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών η οποία
λειτουργεί από τη δεκαετία του 1940. Στους κύριους στόχους της βιβλιοθήκης εντάσσεται η εξυπηρέτηση των
εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών της πανεπιστημιακής κοινότητας στο πεδίο των Οικονομικών Επιστημών. Η ενιαία βιβλιοθήκη του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών περιλαμβάνει περίπου 30.000 τόμους
βιβλίων και 170 τίτλους περιοδικών, από τους οποίους οι 75 είναι ενεργοί, καθώς επίσης και μια πολύτιμη
συλλογή σπάνιων βιβλίων.
Η βιβλιοθήκη χρησιμοποιεί ως σύστημα διαχείρισης το KOHA, ένα σύγχρονο λογισμικό ανοιχτού κώδικα
που έχει υιοθετηθεί από μεγάλο αριθμό βιβλιοθηκών παγκοσμίως. Οι χρήστες έχουν άμεση πρόσβαση στον
ηλεκτρονικό κατάλογο από τα τερματικά που υπάρχουν στο χώρο της βιβλιοθήκης. Η ταξινόμηση/βιβλιοθηκονομική επεξεργασία των βιβλίων γίνεται σύμφωνα με τα διεθνή βιβλιοθηκονομικά πρότυπα, ακολουθώντας το ταξινομικό σύστημα της βιβλιοθήκης του Κογκρέσου των Η.Π.Α., τους κανόνες καταλογογράφησης
ΑΑCR2 και τις θεματικές επικεφαλίδες της βιβλιοθήκης.

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ*
ΔΕΥΤΕΡΑ και ΤΕΤΑΡΤΗ

9 π.μ. - 7 μ.μ.

ΤΡΙΤΗ, ΠΕΜΠΤΗ και ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

9 π.μ. - 5 μ.μ.

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ και ΤΕΤΑΡΤΗ

9 π.μ. - 8 μ.μ.

ΤΡΙΤΗ, ΠΕΜΠΤΗ και ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

9 π.μ. - 5 μ.μ.

* Το παραπάνω ωράριο δεν ισχύει κατά τις επίσημες αργίες και τις περιόδους διακοπών και μπορεί να διαφοροποιείται.

ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Η βιβλιοθήκη βρίσκεται στην πανεπιστημιούπολη και συγκεκριμένα στον 1ο όροφο του κτιρίου Ν.Ο.Π.Ε.
Τηλέφωνο: 2310 996439
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: eadali@lib.auth.gr
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ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Από τη βιβλιοθήκη παρέχονται οι παρακάτω υπηρεσίες:
ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟ
Στο χώρο της βιβλιοθήκης λειτουργεί αναγνωστήριο χωρητικότητας περίπου 100 θέσεων. Το αναγνωστήριο είναι ανοικτό όλες τις ώρες λειτουργίας της βιβλιοθήκης. Δικαίωμα εισόδου σε αυτό έχουν όλοι οι
ενδιαφερόμενοι. Οι χρήστες του αναγνωστηρίου μπορούν να μελετούν προσωπικά τους βιβλία ή να δανείζονται και να χρησιμοποιούν βιβλία της κύριας και σπάνιας συλλογής, περιοδικά, καθώς και υλικό των
κλειστών συλλογών.
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ
Ηλεκτρονική αναζήτηση βιβλίων σε όλες τις βιβλιοθήκες του Α.Π .Θ., γίνεται από τον υπάλληλο της υποδοχής ή από τον κάθε ενδιαφερόμενο ατομικά, χρησιμοποιώντας έναν από τους υπολογιστές της νησίδας.
Ηλεκτρονική αναζήτηση άρθρων και περιοδικών. Η αναζήτηση άρθρων γίνεται στον On line κατάλογο του
Α.Π.Θ. Η αναζήτηση μπορεί να γίνει από τον υπάλληλό της βιβλιοθήκης ή από τον κάθε ενδιαφερόμενο
ατομικά, χρησιμοποιώντας έναν από τους υπολογιστές της νησίδας.
ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ
Δανεισμός κύριας συλλογής. Τα βιβλία κύριας ανοιχτής συλλογής αριθμούν 30.000 τόμους περίπου και
καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων. Ο δανεισμός γίνεται με κάρτα δανεισμού, η οποία έχει συγκεκριμένη διάρκεια και κόστος, το οποίο καθορίζεται ανάλογα με την ιδιότητα του αναγνώστη. Για τους προπτυχιακούς/μεταπτυχιακούς/διδακτορικούς φοιτητές/τριες κάρτα δανεισμού ορίζεται η ακαδημαϊκή ταυτότητα του ενδιαφερόμενου.
Οι χρήστες μπορούν να δανείζονται μέχρι 4 βιβλία κάθε φορά. Το όριο αυτό μπορεί να διαφοροποιείται
για μέλη Δ.Ε.Π., Μεταπτυχιακούς, Διδακτορικούς φοιτητές.
Δανεισμός συλλογής περιοδικών. Στη βιβλιοθήκη υπάρχει συλλογή 170 τίτλων περιοδικών. Από τους 170
τίτλους οι 75 είναι τρέχοντες και βρίσκονται τοποθετημένοι στο ειδικό εκθετήριο με εύκολη πρόσβαση στο
κοινό. Το υλικό της συλλογής των περιοδικών δεν επιτρέπεται να βγει εκτός των χώρων της βιβλιοθήκης.

ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΣΥΛΛΟΓΕΣ
Οι κλειστές συλλογές περιλαμβάνουν βιβλία, άρθρα, φωτοτυπίες και διδακτικές σημειώσεις και συστήνονται από τα μέλη ΔΕΠ του τμήματος. Σκοπός της δημιουργίας τους είναι η διευκόλυνση των φοιτητών του
τμήματος κατά την εκπόνηση των εργασιών τους, καθώς και η αντιμετώπιση της υψηλής ζήτησης τίτλων που
εμφανίζεται εποχιακά. Το υλικό των συλλογών δεν μπορεί να βγει εκτός του χώρου της βιβλιοθήκης.
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ΝΗΣΙΔΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
Οι υπολογιστές της νησίδας, είναι συνδεδεμένοι με το διαδίκτυο και επιπλέον, επιτρέπουν την πρόσβαση
στην ιστοσελίδα του συστήματος βιβλιοθηκών Α.Π.Θ. και στις υπηρεσίες που αυτή προσφέρει. Πρόσβαση
έχουν όλοι οι χρήστες της βιβλιοθήκης.

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

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Τα σεμινάρια εκπαίδευσης και ενημέρωσης έχουν σκοπό να εξοικειώσουν τους φοιτητές του τμήματος στη
χρήση των ηλεκτρονικών μέσων, για την αναζήτηση βιβλιογραφίας που απαιτείται σε κάθε επιστημονική εργασία.
Για τη συμμετοχή στα σεμινάρια απαιτείται αίτηση των ενδιαφερομένων στη γραμματεία της βιβλιοθήκης.

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

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΤΥΠΩΝ
Στη διάθεση των χρηστών της βιβλιοθήκης υπάρχει φωτοτυπικό μηχάνημα που λειτουργεί με ειδικές κάρτες και παρέχει τη δυνατότητα φωτοτύπησης, εκτυπώσεων και scanner. Η χρήση κατά περίπτωση πραγματοποιείται από τους ίδιους τους χρήστες. Τις κάρτες προμηθεύονται από τη γραμματεία της βιβλιοθήκης, καταβάλλοντας το αντίστοιχο τίμημα.
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ΚΑΝ ΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓ ΙΑΣ ΑΝ ΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟΥ
• Ο αναγνώστης καταλαμβάνει μία μόνο θέση.
• Ο αναγνώστης που αφήνει τη θέση του περισσότερο από μία ώρα, χάνει το δικαίωμά του σ’ αυτή.
• Ο αναγνώστης που καταστρέφει βιβλία ή περιοδικά έχει πειθαρχική ευθύνη.

• Ο δανεισμός εντός του αναγνωστηρίου γίνεται με την παράδοση αστυνομικής ταυτότητας στον υπεύθυνο του αναγνωστηρίου.
• Στους χώρους του αναγνωστηρίου και στους διαδρόμους της βιβλιοθήκης απαγορεύεται το κάπνισμα
και η κατανάλωση τροφίμων, ποτών και αναψυκτικών.
• Όλοι οι αναγνώστες καλούνται να συμβάλλουν στην προστασία του βιβλιακού και άλλου υλικού της βιβλιοθήκης, στην καθαριότητα των χώρων της, καθώς και στην τήρηση της τάξης.
 ΚΑΝ ΟΝΙΣΜΟΣ ΔΑΝ ΕΙΣΜΟΥ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓ ΗΣ
• Ο δανεισμός γίνεται με κάρτα δανεισμού η οποία έχει συγκεκριμένη διάρκεια και κόστος. (Το κόστος
καθορίζεται ανάλογα με την ιδιότητα του αναγνώστη ή την ακαδημαϊκή ταυτότητα).
• Η συλλογή των προς δανεισμό βιβλίων χωρίζεται σε δύο κατηγορίες:
• Την κύρια συλλογή βιβλίων
• Την συλλογή διδακτικών τρέχων εξαμήνων βιβλίων
Για τη συλλογή διδακτικών βιβλίων έχουν κατά προτεραιότητα δικαίωμα εξυπηρέτησης φοιτητές/τριες
που δεν δικαιούνται βιβλία από το σύστημα EUDOXUS (φοιτητές από κατατακτήριες / μεταπτυχιακοί φοιτητές
κ.λπ.)
Κύρια συλλογή
1. Προπτυχιακοί φοιτητές/τριες του Τμήματος, 15 μέρες δανεισμός με δυνατότητα (2) δύο ανανεώσεων
15 ημερών η κάθε μια εφόσον δεν υπάρχει κράτηση του βιβλίου από άλλο χρήστη.
2. Μεταπτυχιακοί/Υπ. Διδάκτορες/ μέλη ΔΕΠ, 30 μέρες δανεισμός με δυνατότητα (3) τριών ανανεώσεων
30 ημερών η κάθε μια εφόσον δεν υπάρχει κράτηση του βιβλίου από άλλο χρήστη.
3. Εξωτερικοί χρήστες, 15 μέρες δανεισμός με δυνατότητα (1) μίας ανανέωσης εφόσον δεν υπάρχει κράτηση από άλλο χρήστη.
Συλλογή διδακτικών βιβλίων:
1. Προπτυχιακοί φοιτητές/τριες του Τμήματος, 15 μέρες δανεισμός με δυνατότητα (2) δύο ανανεώσεων
15 ημερών η κάθε μια εφόσον δεν υπάρχει κράτηση του βιβλίου από άλλο χρήστη.
2. Μεταπτυχιακοί/Υπ. Διδάκτορες/ μέλη ΔΕΠ, 30 μέρες δανεισμός με δυνατότητα (3) τριών ανανεώσεων
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30 ημερών η κάθε μια εφόσον δεν υπάρχει κράτηση του βιβλίου από άλλο χρήστη.
3. Εξωτερικοί χρήστες, 15 μέρες δανεισμός με δυνατότητα (1) μίας ανανέωσης εφόσον δεν υπάρχει κράτηση από άλλο χρήστη.
• Οι χρήστες μπορούν να δανείζονται μέχρι 4 βιβλία κάθε φορά. Το όριο αυτό μπορεί να διαφοροποιείται
για μέλη ΔΕΠ, Μεταπτυχιακούς, Διδακτορικούς φοιτητές.
• Σε περίπτωση καθυστέρησης επιστροφής των βιβλίων, για κάθε επιπλέον μέρα επιβάλλεται πρόστιμο
0,30 € ανά βιβλίο. Το ποσό αυτό μπορεί να διπλασιαστεί αν η καθυστέρηση γίνεται καθ’ υποτροπή.
• Ο δανειζόμενος είναι υποχρεωμένος να τηρεί τα βιβλία του σε άριστη κατάσταση, να μην τα δανείζει
αλλού και να μην προκαλεί οποιαδήποτε φθορά σ’ αυτά.
• Σε περίπτωση απώλειας κάποιου βιβλίου, ο δανειζόμενος υποχρεούται να καταβάλει την τρέχουσα τιμή
αντικατάστασής του, αν το βιβλίο υπάρχει στην αγορά. Αν δεν υπάρχει, καταβάλει το κόστος αντικατάστασής
του
• Σε περίπτωση φθοράς κάποιου βιβλίου, ο χρήστης υποχρεούται να καταβάλει το κόστος επιδιόρθωσής
του ή αντικατάστασής του.
• Η παράβαση των κανόνων δανεισμού, συνεπάγεται τη στέρηση δικαιώματος παραπέρα δανεισμού βιβλίων από τη βιβλιοθήκη.
• Η βιβλιοθήκη έχει δικαίωμα να ζητήσει την επιστροφή δανεισμένων βιβλίων και πριν τη λήξη της προθεσμίας που έχει δοθεί, αν αυτό κριθεί απαραίτητο.
 ΚΑΝ ΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΗΣΙΔΑΣ H/Y
• Ο χρήστης παραδίδει την κάρτα της βιβλιοθήκης στον υπάλληλο της υποδοχής.
• Ο υπάλληλος της υποδοχής υποδεικνύει στο χρήστη τη θέση εργασίας και ορίζει το χρόνο χρήσης του
συστήματος.
• Ο χρόνος χρήσης των υπολογιστών ελέγχεται ηλεκτρονικά. Ως μέγιστος χρόνος ημερήσιας χρήσης των
Η/Υ ορίστηκαν τα 120 λεπτά. (60+60 ανάλογα με τη ζήτηση).
• Ο αναγνώστης που καταστρέφει ηλεκτρονικούς υπολογιστές έχει πειθαρχική ευθύνη.
• Στο χώρο της νησίδας των Η/Υ απαγορεύεται το κάπνισμα και η κατανάλωση τροφίμων, ποτών και αναψυκτικών.
• Όλοι οι χρήστες της νησίδας καλούνται να συμβάλλουν στην πρστασία της, στην καθαριότητα των χώρων,
καθώς και στην τήρηση της τάξης.
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9. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ


Εργαστήριο Οικονομικής των Επιχειρήσεων.



Εργαστήριο Οικονομικής Θεωρίας και Οικονομικής Πολιτικής.



Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Οικονομικής .



Εργαστήριο Εφαρμογών Πληροφορικής στις Οικονομικές Επιστήμες.
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10. Άλλες Πληροφορίες για προς τους Φοιτητές
10.1 • ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

Το Κέντρο Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών (Κ.Δ.Ξ.Γ.) αποτελεί αυτοδύναμη ακαδημαϊκή μονάδα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.). Προσφέρει μαθήματα αγγλικής, γερμανικής, γαλλικής και ιταλικής γλώσσας ειδικότητας στους φοιτητές και φοιτήτριες του Α.Π.Θ. Στο πλαίσιο της δια βίου εκμάθησης
των γλωσσών και αναβαθμίζοντας παράλληλα το ρόλο του σε επίπεδο προσφοράς γλωσσικών υπηρεσιών το
Κ.Δ.Ξ.Γ. – μετά από σύμφωνη απόφαση της Συγκλήτου – διεύρυνε τη διδασκαλία των γλωσσών που μπορούν
να επιλέξουν οι φοιτητές και φοιτήτριες με τη διδασκαλία της τουρκικής (διαπανεπιστημιακή συμφωνία με
το Πανεπιστήμιο του Canakkale της Τουρκίας) και ρωσικής γλώσσας (Πρόγραμμα ΙΑΣΩΝ: Ελληνικές σπουδές
στις Παρευξείνιες χώρες).
Η διδασκαλία σε όλες τις γλώσσες διαμορφώνεται σύμφωνα με τα επίπεδα γλωσσομάθειας που καθορίζονται από το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες του Συμβουλίου της Ευρώπης. Τα μαθήματα αγγλικής, γερμανικής, γαλλικής και ιταλικής γλώσσας έχουν ως στόχο στο να αποκτήσουν οι φοιτητές και φοιτήτριες δεξιότητες στην ακαδημαϊκή χρήση της γλώσσας. Η διδασκαλία της τουρκικής και ρωσικής
γλώσσας αποσκοπεί στο να αποκτήσουν οι φοιτητές και φοιτήτριες γενικές γλωσσικές δεξιότητες.
Τα μαθήματα προσφέρονται δωρεάν από ένα μέχρι και έξι εξάμηνα, είναι υποχρεωτικά, επιλεγόμενα ή
ελεύθερα επιλεγόμενα και πιστώνονται, ανάλογα με το Πρόγραμμα Σπουδών των Τμημάτων, με διδακτικές
μονάδες που αντιστοιχούν σε πιστωτικές μονάδες του συστήματος ECTS.
Οι φοιτητές μπορούν να επιλέξουν και να παρακολουθήσουν οποιοδήποτε μάθημα γλώσσας όπως προβλέπεται στο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματός τους.

10.2 • ΑΘ Λ Η ΤΙΚΕΣ Ε Γ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ Ε Ι Σ

Το Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο του Α.Π.Θ. έχει ως αποστολή να εξασφαλίσει ένα ευρή φάσμα αθλητικών
προγραμμάτων και δραστηριοτήτων για τους φοιτητές/τριες και όλο το προσωπικό του Α.Π.Θ. Στόχος όλων
των προγραμμάτων είναι η ποιοτική βελτίωση της ζωής των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας μέσα απο την
άσκηση το παιχνίδι και τη φυσική δραστηριότητα. Για την εκπλήρωση των στόχων του, το Π.Γ. λάμβάνοντας
υπόψη οτι απευθύνεται σε άτομα με διαφορετικές ανάγκες και δυνατότητες, δημιούργησε μια σειρά προγραμμάτων που περιλαμβάνουν τους παρακάτω τομείς:
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Ψυχαγωγικός Αθλητισμός
Οργανωμένες Δραστηριότητες- Μαθήματα
Εσωτερικά Πρωταθλήματα
Τουρνουά και Αθλητικές Ημερίδες
Προγράμματα Άθλησης
Αγωνιστικό Αθλητισμό
Αθλοτόπους σε Δημοτικά Σχολεία της πόλης
Ετήσια παράσταση χορού (ΠροΧορό)
Αριστοτέλειος Δρόμος Αντοχής
Αθλητικές Ακαδημίες
Πρόγραμμα Καλοκαιρινής και Φθινοπωρινής Απασχόλησης Παιδιών

Η Επιτροπή Εποπτείας του Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου έχει την ευθύνη για τη λειτουργία και συντήρηση του Αθλητικού Κέντρου του Α.Π.Θ.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα και τις δράσεις του Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου θα βρείτε στην επίσημη ιστοσελίδα www.gym.auth.gr

10.3 • Σ Τ Ε Γ Α Σ Η

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης παρέχει τη δυνατότητα δωρεάν στέγασης στις Φοιτητικές Εστίες
στους δικαιούχους φοιτητές. Παράλληλα διευκολύνει την αναζήτηση στέγης των φοιτητών μέσα από την αντίστοιχη δράση του Τμήματος Σπουδών.
Για τη στέγαση των φοιτητών Erasmus μπορείτε να βρείτε πληροφορίες στην ενότητα Στέγαση Αλλοδαπών
Φοιτητών.

10.4 • Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Δ Ι Α Σ Υ Ν Δ Ε Σ Η Σ

Το Γραφείο Διασύνδεσης Σπουδών και Σταδιοδρομίας (ΓΔ) του Α.Π.Θ. λειτουργεί από το 1997, στα πρότυπα
ανάλογων γραφείων, που λειτουργούν εδώ και πολλά χρόνια σε πανεπιστήμια του εξωτερικού.
Στόχος του Γ.Δ. είναι να βοηθήσει τους φοιτητές και τους απόφοιτους του Α.Π.Θ. να προσεγγίσουν ομαλά
τη μελλοντική τους σταδιοδρομία και να αναζητήσουν εργασία, ανάλογη με τις γνώσεις που αποκόμισαν από
τις σπουδές τους, παρέχοντας πληροφόρηση σχετικά με τις δυνατότητες που τους προσφέρονται, τόσο στη
συνέχιση των σπουδών τους όσο και στη μετάβασή τους στην αγορά εργασίας.
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Οι κυριότεροι τομείς παρεχόμενης πληροφόρησης είναι, όσον αφορά τις σπουδές, τα προγράμματα σπουδών ελληνικών και ξένων πανεπιστημίων, υποτροφίες και κληροδοτήματα, προγράμματα κινητικότητας φοιτητών στην Ευρώπη, εκπαιδευτικά σεμινάρια, συνέδρια, ημερίδες και θέματα της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης. Σε
ότι αφορά την απασχόληση, οι κυριότεροι τομείς πληροφόρησης είναι > οι προκηρυσσόμενες θέσεις εργασίας
στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, προγράμματα πρακτικής άσκησης, έρευνες σχετικά με την αγορά εργασίας
και την απασχόληση των αποφοίτων του Α.Π.Θ., εργοδοτικοί και επαγγελματικοί φορείς (π.χ. σύλλογοι, επιμελητήρια) η πληροφόρηση για την επιχειρηματικότητα καθώς και η υποστήριξη επιχειρηματικών ιδεών.
Επιπλέον, το Γ.Δ. παρέχει και συμβουλευτικές υπηρεσίες, σχετικά με τη σύνταξη βιογραφικού σημειώματος και συνοδευτικών επιστολών, συνέντευξη επιλογής προσωπικού, το σχεδιασμό σταδιοδρομίας και τεχνικές αναζήτησης εργασίας.
Σήμερα, το Γραφείο Διασύνδεσης του Α.Π.Θ. αποτελείται από το κεντρικό γραφείο και 3 περιφερειακά τα
οποία στεγάζονται:
Κεντρικό Γραφείο: Κτίριο Διοίκησης (1ος όροφος, εξωτερικά).
Τηλ.: 2310 995314-5, fax: 2310 995312. Προϊσταμένη Τμήματος: Ελένη Κυριακίδου
Περιφερειακό Γραφείο II: Σχολή Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών (1ος όροφος, επάνω από
τη Γραμματεία του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών).
Τηλ.: 2310 996644, -46, -47, fax: 2310 996645.
Περιφερειακό Γραφείο III: Πανεπιστημιακή Φοιτητική Λέσχη (ισόγειο κτιρίου επί της 1ης Σεπτεμβρίου).
Τηλ.: 2310 995831,-33, -41, fax: 2310 995833.
Η εξυπηρέτηση κοινού γίνεται καθημερινά 10.00 - 14.00.
Εναλλακτικά, η παρεχόμενη πληροφορία προσφέρεται στο κοινό μέσα από την ιστοσελίδα του, στη διεύθυνση www.cso.auth.gr. Επιπλέον, υπάρχει και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail), μέσω του οποίου μπορεί
να απευθύνει κανείς τις ερωτήσεις του προς το Γ.Δ. Η σχετική διεύθυνση είναι gd@cso.auth.gr.

10.5 • A I E S E C

Η AIESEC αποτελεί το μεγαλύτερο παγκόσμιο φοιτητικό μη κυβερνητικό κερδοσκοπικό οργανισμό παγκοσμίως που προσφέρει πρακτική άσκηση και εθελοντικά προγράμματα. Η AIESEC είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός και μη πολιτικός. Απαντάται σε 111 χώρες και διοικείται αποκλειστικά από φοιτητές ή πρόσφατους
πτυχιούχους (έως και δύο -2- χρόνια). Ταυτόχρονα ως δίκτυο πολλαπλών ευκαιριών δίνει τη δυνατότητα
στους νέους να αναπτύξουν τις ηγετικές τους ικανότητες, να θέσουν σε εφαρμογή τη γνώση που ήδη έχουν,
να προκαλέσουν τον εαυτό τους βιώνοντας μια εμπειρία με διεθνή χαρακτήρα.
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Η AIESEC έχει 4 διαφορετικά προγράμματα:
Global Internship Program: Αφορά πρόσφατους πτυχιούχους που έχουν την δυνατότητα να δουλέψουν
στο εξωτερικό με αμοιβή το βασικό μισθό της χώρας βελτιώνοντας το βιογραφικό τους, αποκτώντας εμπειρία
εργασίας σε ένα διεθνές περιβάλλον, αναπτύσσοντας την ηγετικότητα.
Global Community Development Program: Αφορά φοιτητές από το πρώτο έτος εώς και πτυχιούχους (εώς
2 χρόνια) και σκοπός του προγράμματος είναι το θετικό αντικτυπο στην κοινωνία της χώρας που θα πανε. Σε
αυτό το πρόγραμμα καλύπτεται διατροφή και διαμονή. Μέσω του προγράμματος ο συμμετέχων βελτιώνει το
βιογραφικό του, αποκτά εμπειρία εργασίας σε ένα διεθνές περιβάλλον, φέρνει ένα θετικό αντίκτυπο στην
κοινωνία και αναπτύσσει την ηγετικότητα του.
Team Member Program: Σε αυτό το πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν φοιτητές από το πρώτο έτος
εώς και πτυχιούχους (εώς 2 χρόνια). Έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν την εμπειρία της ομαδικότητας(στην
Ελλάδα), την συνεργασίας με διαφορετικά άτομα αναπτύσσοντας τα προσωπικά και επαγγελματικά τους χαρακτηριστικά, ενδυναμώνοντας το βιογραφικό τους και αναπτύσσοντας την ηγετικότητα τους.
Team Leader Program:Σε αυτό το πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν φοιτητές από το πρώτο έτος εώς
και πτυχιούχους (εώς 2 χρόνια) οι οποίοι έχουν την δυνατότητα να ηγηθούν μία ομάδα σε Τοπικό, Εθνικό
αλλά και Διεθνές περιβάλλον. Είναι μία μοναδική εμπειρία που αναπτύσσει την ηγετικότητα.
Τα προγράμματα μας ανανεώνονται συνεχώς. Αν είσαι φοιτητής ΜΗΝ χάσεις την ευκαιρία να γνωρίσεις
την AIESEC
Στοιχεία επικοινωνίας
ΓΡΑΦΕΙΟ: εξωτερικός διάδρομος ΝΟΠΕ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310-246165
Ηλεκτρονική διεύθυνση: aiesec.auth@gmail.com
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11. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ
Το ακαδημαϊκό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 31η Αυγούστου του επομένου ημερολογιακού έτους.
Το εκπαιδευτικό έργο κάθε ακαδημαϊκού έτους διαρθρώνεται σε δύο εξάμηνα σπουδών, στο χειμερινό και
στο εαρινό, καθένα των οποίων περιλαμβάνει 13 εβδομάδες διδασκαλίας και δύο ή τρεις εβδομάδες εξετάσεων.
Το χειμερινό εξάμηνο αρχίζει την τελευταία εβδομάδα του Σεπτεμβρίου και λήγει στις αρχές του τελευταίου δεκαημέρου του Ιανουαρίου. Ακολουθεί η πρώτη εξεταστική περίοδος του χειμερινού εξαμήνου.
Το εαρινό εξάμηνο αρχίζει στα μέσα Φεβρουαρίου και λήγει στα τέλη Μαΐου. Ακολουθεί η πρώτη εξεταστική περίοδος του εαρινού εξαμήνου.
Κάθε εξάμηνο έχει δύο εξεταστικές περιόδους:
Τα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου εξετάζονται κατά την περίοδο του Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου και
επαναληπτικώς κατά την περίοδο του Σεπτεμβρίου.
Τα μαθήματα του εαρινού εξαμήνου εξετάζονται κατά την περίοδο του Ιουνίου και επαναληπτικώς κατά
την περίοδο του Σεπτεμβρίου.
Οι εξεταστικές περίοδοι του Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου και Σεπτεμβρίου διαρκούν τρεις εβδομάδες, ενώ
αυτή του Ιουνίου διαρκεί σύμφωνα με το νόμο δύο εβδομάδες, όλες όμως συνήθως επεκτείνονται σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.
Κάθε εξάμηνο, πριν την έναρξη της εξεταστικής περιόδου, οι φοιτήτριες/φοιτητές έχουν το δικαίωμα και
την υποχρέωση να αξιολογήσουν τα μαθήματα και τους διδάσκοντές τους, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας των σπουδών τους. Περισσότερες πληροφορίες για την αξιολόγηση είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα
της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ-ΑΠΘ http://qa.auth.gr) και στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

ΗΜΕΡΕΣ ΔΙΑΚΟΠΩΝ
Κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο δεν διεξάγονται μαθήματα ή εξετάσεις και θεωρούνται μήνες θερινών διακοπών. Επίσης στις διακοπές συγκαταλέγονται:
Οι διακοπές Χριστουγέννων: Από 24 Δεκεμβρίου ως 7 Ιανουαρίου.
Οι διακοπές της Αποκριάς: Από την Πέμπτη της Τυροφάγου ως και την επομένη της Καθαρής Δευτέρας.
Οι διακοπές του Πάσχα: Από τη Μεγάλη Δευτέρα ως την Κυριακή του Θωμά.
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ΗΜΕΡΕΣ ΕΟΡΤΩΝ KAI ΑΡΓΙΩΝ
- 26η Οκτωβρίου: Εορτή του πολιούχου της πόλης Αγίου Δημητρίου. Απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης
(Εθνική εορτή).
- 28η Οκτωβρίου: Επέτειος του "OXI" στον ιταλικό φασισμό (Εθνική εορτή).
- 17η Νοεμβρίου: Επέτειος εξέγερσης του Πολυτεχνείου το 1973.
- 30η Ιανουαρίου: Εορτή των Τριών Ιεραρχών (Θρησκευτική εορτή).
- 25η Mαρτίου: Επέτειος της επανάστασης του 1821 εναντίον του τουρκικού ζυγού (Εθνική εορτή).
- 1η Mαΐου: Πρωτομαγιά. - Ημέρα ταξικής αλληλεγγύης των εργατών (Εργατική εορτή - απεργία).
- Αγ. Πνεύματος: (Κινητή θρησκευτική εορτή).
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΜΕΛΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΜΕΛΗ ΔΕΠ

Όνομα

Τηλέφωνο

Email

Γραφείο

Βαρσακέλης Νικόλαος

2310996425

barsak@econ.auth.gr

202

Γκορέζης Παναγιώτης

2310996428

gkorezis@econ.auth.gr

106

Δεσλή Ευαγγελία

2310996582

desli@econ.auth.gr

201

Διαμαντίδης Αλέξανδρος

2310996446

adiama@econ.auth.gr

115

Ζαρωτιάδης Γρηγόρης

2310991163

gzarotia@econ.auth.gr

201

Ζηκόπουλος Χρήστος

2310995914

cziko@auth.gr

106

Θωμαϊδης Νικόλαος

2310996561

nthomaid@econ.auth.gr

202

Καζάνας Αθανάσιος

2130996443

tkazanas@econ.auth.gr

202

Κατρακυλίδης Κωνσταντίνος

2310996467

katrak@econ.auth.gr

201

Κοσμίδου Κυριακή

2310996519

kosmid@econ.auth.gr

204

Κουσενίδης Δημήτριος

2310997201

dkous@econ.auth.gr

115

Κωστοπούλου Στέλλα

2310996423

kostos@econ.auth.gr

201

Μάρδας Δημήτριος

2310996427

mardas@econ.auth.gr

113

Μπουτσούκη Χριστίνα

2310997072

chbouts@econ.auth.gr

204

Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος

2310997120

kpap@econ.auth.gr

113

Παπαδόπουλος Χρυσολέων

2310997466

hpap@econ.auth.gr

211

Παλαιολόγου Σουζάνα – Μαρία

2310991177

smp@econ.auth.gr

113

Παπαχρήστου Γεώργιος

2310996437

gpapahr@econ.auth.gr

202

Πολυμένης Βασίλειος

2310991317

polimenis@econ.auth.gr

115

Ρουπακιάς Στυλιανός

2310998710

sroupakias@econ.auth.gr

202

Σιαμάγκα Νικολέττα - Θεοφανία

2310996533

nsiamagka@econ.auth.gr

115

Σιδηρόπουλος Μωϋσής

2310998710

msidiro@econ.auth.gr

202

Σπαθής Χαράλαμπος

2310996688

hspathis@econ.auth.gr

204

Τσαδήρας Αθανάσιος

2310997181

tsadiras@econ.auth.gr

202

Τσαλίκη Περσεφόνη

2310997156

ptsaliki@econ.auth.gr

201

Τσιπουρίδου Μαρία

2310996553

mtsipouridou@econ.auth.gr

115

Φουσέκης Παναγιώτης

2310996435

fousekis@econ.auth.gr

202
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Ψαλτόπουλος Δημήτριος

2310996440

dempsa@econ.auth.gr

202

ΕΕΔΙΠ
Email

Γραφείο

Ευθυμιάδου – Παπαπολυχρονιάδου Α- 2310996458
θηνά

athpolyc@econ.auth.gr

Εργαστήριο
φορικής

Μάττας Ανδρέας

amattas@econ.auth.gr

202

Όνομα

Τηλέφωνο

Μουζά Αικατερίνη

2310997399

kmouza@econ.auth.gr

202

Τσίτα Αικατερίνη

2310996458

katetsita@econ.auth.gr

Εργαστήριο
φορικής

Πληρο-

Πληρο-

ΕΤΕΠ
Όνομα

Τηλέφωνο

Email

Γραφείο

Δαραβίγκα Κυριακή

2310996464

kdaravig@econ.auth.gr

202

Μήτρεντσε Δέσποινα

2310995278

dmitrent@econ.auth.gr

Γραμματεία

Μιχαλίτσιου Μαρία

2310996641

mihal@econ.auth.gr

214

Σαμαρτζή Βίκυ

2310995273

vsamartzi@econ.auth.gr

215

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
Γαβριήλογλου Χρήστος

2310997173

chrigavr@econ.auth.gr

106

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Όνομα

Τηλέφωνο

Email

Γραφείο

Αδαλή Ειρήνη

2310-996439

eadali@lib.auth.gr

Βιβλιοθήκη

Γαγάτση Ελένη

2310995255

egagatsi@econ.auth.gr

Γραμματεία

130

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Εμμανουήλ Ελένη, Προϊσταμένη Γραμμα- 2310995230
τείας

eleniemm@econ.auth.gr

Γραμματεία

Μηνούδη Δήμητρα

2310995258

aminoudi@econ.auth.gr

Γραμματεία

Μπάρμπας Χρήστος

2310995259

info@econ.auth.gr

Γραμματεία

Οικονόμου Ιουλία

2310997388

oikon@econ.auth.gr

Γραμματεία
μέων

Παπαργύρη Αργυρώ

2310995256

info@econ.auth.gr

Γραμματεία

Ρήγα Θεοδώρα

2310996439

rhga@lib.auth.gr

Βιβλιοθήκη

131

Το-

