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ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

 

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

Ίδρυση -Ιστορία 

Tο Tμήμα Oικονομικής και Περιφερειακής Aνάπτυξης, ιδρύθηκε το 1989 με αρχική 

ονομασία «Tμήμα Aστικής και Περιφερειακής Aνάπτυξης» και προσφέρει εκπαιδευτικό έργο 

σε προπτυχιακό, μεταπτυχιακό, διδακτορικό και μετα-διδακτορικό επίπεδο. Το Τμήμα 

Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης αποσκοπεί στην ευρεία και σε βάθος κατάρτιση 

στην Οικονομική Επιστήμη με παράλληλη εξειδίκευση σ’ ένα νέο σχετικά επιστημονικό 

πεδίο, αυτό της Περιφερειακής Επιστήμης. Σε αυτό ενσωματώνονται οι πιο σύγχρονες 

αντιλήψεις για την οικονομική ανάπτυξη ως ένα κοινωνικά φαινόμενο που εξελίσσεται στο 

χώρο με ευρύτερες οικονομικές, πολιτικές, κοινωνικές, πολιτιστικές και περιβαλλοντικές 

διαστάσεις. Ανήκει στην ομάδα των Οικονομικών Τμημάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

και οι πτυχιούχοι του εγγράφονται στο Oικονομικό Eπιμελητήριο Eλλάδος. Το προσωπικό 

του Τμήματος αποτελείται από 20 μέλη Διδακτικού-Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), 1 

μέλος Ε.Ι.Π, 2 μέλη Ε.Τ.Ε.Π και 2 μέλη  Ε.Δ.Ι.Π.  

 

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών 

Στο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών εισάγονται κάθε χρόνο περί τους 200 φοιτητές. Το 

προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του ΤΟΠΑ προσφέρει όλες τις απαραίτητες γνώσεις και 

προοπτικές, όπως καταγράφονται από τις μαρτυρίες των αποφοίτων, που είτε απασχολούνται 

στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα είτε πραγματοποιούν περαιτέρω σπουδές. Για την επίτευξη 

των στόχων του τμήματος, το πρόγραμμα σπουδών αποτελείται από δυο παράλληλους και 

συμπληρωματικούς τομείς: τον τομέα της Οικονομικής επιστήμης και τον τομέα της 

Περιφερειακής επιστήμης. Το Πρόγραμμα των προπτυχιακών σπουδών προσφέρει στους 

αποφοίτους του τις απαραίτητες γνώσεις σε θεωρητικό και εφαρμοσμένο επίπεδο για να 

συνεχίσουν με επιτυχία σπουδές σε μεταπτυχιακά προγράμματα του τμήματός και σε 

οποιοδήποτε άλλο οικονομικό τμήμα στην Ελλάδα και το εξωτερικό.  

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης απασχολούνται 

στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα. Εγγράφονται στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος 

και έχουν όλα τα επαγγελματικά δικαιώματα του επαγγέλματος του οικονομολόγου και το 

δικαίωμα συμμετοχής σε διαγωνισμούς του Δημοσίου σε Οικονομικές και Διοικητικές 

Υπηρεσίες καθώς και σε διαγωνισμούς της Περιφερειακής και Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

(Κλάδος ΠΕ09 Οικονομολόγων). Επίσης, έχουν δικαίωμα ένταξης στο Σύνδεσμο Ελλήνων 

Περιφερειολόγων (ΣEΠ) και κατοχυρώνουν την ειδικότητα του περιφερειολόγου. Στον 

ιδιωτικό τομέα οι πτυχιούχοι του Τμήματος απασχολούνται σε Ελληνικές και Διεθνείς 

τράπεζες, σε εγχώριες και διεθνείς επιχειρήσεις συμβούλων, ως ανεξάρτητοι μελετητές, ως 

στελέχη σε επιχειρήσεις παραγωγής και υπηρεσιών, ως στελέχη γραφείων μελετών. Στο 

δημόσιο τομέα οι πτυχιούχοι του Τμήματος απασχολούνται ως στελέχη της Κεντρικής 

Διοίκησης και των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών σε αντικείμενα σχετικά με την 

οικονομία, την κλαδική πολιτική, την ανάπτυξη, τον περιφερειακό προγραμματισμό, τις 

πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Περιφερειακής 

Διοίκησης. Επίσης, έχουν δυνατότητα απασχόλησης ως καθηγητές οικονομικών μαθημάτων 

στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Τέλος, η ολοκλήρωση του προπτυχιακού και μεταπτυχιακού 

κύκλου σπουδών του Τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης ανοίγει ευρείς 

ορίζοντες διεκδίκησης θέσεων εργασίας στο χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των διεθνών 
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οργανισμών που έχουν ως αντικείμενο θέματα οικονομικής και περιφερειακής πολιτικής σε 

διεθνές, εθνικό, περιφερειακό ή κλαδικό επίπεδο. 

 

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 

Το Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης προσφέρει για είκοσι και πλέον 

χρόνια Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών που οδηγεί σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα 

Ειδίκευσης ή στην εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής. Το πρόγραμμα καλύπτει πλήρως τα 

γνωστικά πεδία εφηρμοσμένης οικονομικής και διοίκησης και περιφερειακής ανάπτυξης. 

Περιλαμβάνει ένα συνδυασμό θεωρητικών και εφαρμοσμένων γνωστικών αντικειμένων, 

επιλεγμένων να ανταποκρίνονται: Τόσο στις ανάγκες βελτίωσης των γνώσεων και των 

δεξιοτήτων των αποφοίτων οικονομικών και μη σπουδών που είτε πρόσφατα 

αποφοιτησάντων είτε ήδη εργαζομένων όσο και στα ερευνητικά / ακαδημαϊκά ενδιαφέροντα 

των υποψηφίων που επιθυμούν να συνεχίσουν για διδακτορικές σπουδές. Το σύνολο των 

Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ανέρχονται σε 

ενενήντα (90). Το Π.Μ.Σ. αποτελεί Διεπιστημονικό Πρόγραμμα στο οποίο γίνονται δεκτοί, 

μετά από διαδικασία αξιολόγησης, πτυχιούχοι των Πανεπιστημίων και Πολυτεχνείων της 

χώρας και ισότιμων ιδρυμάτων του εξωτερικού. Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα 

Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.), με τίτλο: «Εφηρμοσμένα Οικονομικά και Περιφερειακή Ανάπτυξη», με 

Κατευθύνσεις και Ειδικεύσεις ως ακολούθως: 

1) «Εφηρμοσμένα Οικονομικά και Διοίκηση», 

2) «Αστική και Περιφερειακή Ανάπτυξη», με Ειδικεύσεις: 

α) «Περιφερειακός και Τοπικός Αναπτυξιακός Προγραμματισμός» και 

β) «Οικονομικά της Αγοράς Ακινήτων». 

Διδακτορικές Σπουδές 

Το Τμήμα καταγράφει αποδεδειγμένη μακρά και επιτυχή πορεία στην οργάνωση 

Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών, του οποίου η επιτυχής ολοκλήρωση οδηγεί στην 

απονομή Διδακτορικού Διπλώματος (Ph.D). Το ΠΜΣ & το ΠΔΣ οργανώνουν μεταπτυχιακά 

μαθήματα, κύκλους σεμιναρίων, διαλέξεις, συνεργασίες με πανεπιστήμια και ερευνητικά 

κέντρα, και ερευνητικές εργασίες που οδηγούν στην απόκτηση γνώσεων και εμπειρίας στα 

γνωστικά αντικείμενα: της οικονομικής επιστήμης, της διοίκησης, και της περιφερειακής 

επιστήμης. 

Μεταδιδακτορική Έρευνα 

Το Τμήμα υποστηρίζει την Μεταδιδακτορική Έρευνα σε θέματα συναφή με τα γνωστικά 

αντικείμενα του, υπό την καθοδήγηση των μελών Δ.Ε.Π. Διαθέτει υποδομές για έρευνα και 

συνεργασία και παρακολουθεί μέσω του Π.Δ.Σ. την πρόοδο των Μεταδιδακτορικών 

Ερευνητών. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

 

Ψυχάρης Ιωάννης,  Καθηγητής 

Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Νέο κτίριο Γ3, 

3ος όροφος. 

Τηλ.: (+30) 2109201722  

E-mail :  psycharis@panteion.gr 

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

 

Στοφόρος Χρυσόστομος, Αναπληρωτής Καθηγητής  

Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Αριστοτέλους 

29, 3ος όροφος. 

Τηλ.: (+30) 2109235329 

E-mail : stoforos@panteion.gr 

 

 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 

Λεωφ. Συγγρού 136, 176 71 Αθήνα 

Τηλ.:(+30) 2109201058 

Fax: (+30) 2109229312 

E-mail : topa@panteion.gr 

 

 

ΔΟΜΗ-  ΤΟΜΕΙΣ  

 

Τομέας Α: Πολιτικής Οικονομίας 

  Διευθύντρια: Επίκ. Καθηγ. Κεραμίδου Ιωάννα 

Απαρτίζεται από 6 μέλη Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού 

 

Ο τομέας της Πολιτικής Οικονομίας προσφέρει στους φοιτητές ολοκληρωμένη θεωρητική και 

εφαρμοσμένη γνώση σε όλα τα βασικά γνωστικά αντικείμενα της οικονομικής επιστήμης που 

διδάσκονται στα οικονομικά Τμήματα: Μικρο-οικονομική και Μακρο-Οικονομική Θεωρία, 

Δημόσια Οικονομική, Οικονομική Ανάπτυξη και Μεγέθυνση, Νομισματική Θεωρία και 

Πολιτική, Διεθνής Οικονομική, Βιομηχανική Οργάνωση, Οικονομική Πολιτική, Οικονομική 

της Εργασίας, Ιστορία Οικονομικής Ανάλυσης κ.λπ.  

 

 

Τομέας Β: Περιφερειακής Επιστήμης 

  Διευθυντής: Αναπλ. Καθηγ. Μιμής Άγγελος 

Απαρτίζεται από 14 μέλη Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού. 

Ο τομέας Περιφερειακής επιστήμης εφοδιάζει τους φοιτητές με εξειδικευμένες γνώσεις στα 

γνωστικά πεδία της περιφερειακής επιστήμης, με την ευρεία έννοια, στην οποία 

περιλαμβάνονται τα αντικείμενα τη Αστικής και Περιφερειακής Οικονομικής Πολιτικής, της 

Επιλογής Τόπου Εγκατάστασης Οικονομικών Δραστηριοτήτων, των Μεταφορών, του 

Περιβάλλοντος, της Χωροταξίας, της Πολεοδομίας, της Πολιτιστικής Ανάπτυξης, της 

Αστικής και Οικονομικής Γεωγραφίας, του Θεσμικού Πλαισίου της Περιφερειακής 

Ανάπτυξης, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης κ.λπ. Το πρόγραμμα των δύο τομέων 
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mailto:topa@panteion.gr


Περιγράμματα Μαθημάτων ΠΠΣ – Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης,  Πάντειο Πανεπιστήμιο,  2020 5 

συμπληρώνεται από την οργάνωση ενός τρίτου τομέα, ο οποίος επικεντρώνεται σε 

θεωρητικές και εφαρμοσμένες ποσοτικές μεθόδους οικονομικής ανάλυσης, ποσοτικών 

εργαλείων και μεθόδων. Ειδικότερα, τα Μαθηματικά, τη Στατιστική, την Οικονομετρία, τις 

Ποσοτικές Μέθοδοι Οικονομικής Ανάλυσης και τη Πληροφορική, και σε εξειδικευμένες 

ποσοτικές μέθοδους ανάλυσης, που εφαρμόζονται στην οικονομική και περιφερειακή 

επιστήμη.  

 

 

 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΑ 

 
1. ΙΝΣΤΙΤΟΎΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΉΣ ΑΝΆΠΤΥΞΗΣ (ΙΠΑ)  

Το Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΙΠΑ) ιδρύθηκε το 1975 με πρωτοβουλία του 

Καθηγητή Ιερώνυμου Πίντου, ενώ το 1992 μετατράπηκε αυτοδικαίως σε Ερευνητικό 

Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο. Συνδέεται με το Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής 

Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, λειτουργεί 

με τη μορφή νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου και στεγάζεται σε ιδιόκτητο κτίριο. Ο 

βασικός σκοπός του Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΙΠΑ) είναι η προαγωγή της 

επιστημονικής έρευνας σε όλους τους τομείς της αναπτυξιακής διαδικασίας. Ο σκοπός αυτός 

επιτυγχάνεται μέσω της διασύνδεσης των θεμάτων αστικής, τοπικής και περιφερειακής 

ανάπτυξης με ευρύτερες εθνικές και ευρωπαϊκές διαδικασίες καθώς και μέσω της τακτικής 

ανταλλαγής ιδεών και εμπειρίας σε διεθνή βάση. Το Ινστιτούτο ασχολείται επίσης με την 

εξέλιξη της θεωρητικής έρευνας για την αντιμετώπιση σύγχρονων αναπτυξιακών ζητημάτων. 

2. ΙΝΣΤΙΤΟΎΤΟ ΑΣΤΙΚΟΎ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΏΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΎ 

(ΙΑΠΑΔ) 

Το Ινστιτούτο Αστικού Περιβάλλοντος και Ανθρώπινου Δυναμικού (ΙΑΠΑΔ) ιδρύθηκε το 

1995 με πρωτοβουλία του Τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, του 

Παντείου Πανεπιστημίου, και άρχισε να λειτουργεί από το 1999. Είναι νομικό πρόσωπο 

ιδιωτικού δικαίου και υπάγεται στο νομοθετικό καθεστώς των Ερευνητικών 

Πανεπιστημιακών Ινστιτούτων του Ν.2083/92. Το ΙΑΠΑΔ είναι αποτέλεσμα της εξέλιξης του 

Εργαστηρίου Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών που ιδρύθηκε το 1989 από το τμήμα 

Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου. Κύριοι τομείς 

δραστηριότητας του Ινστιτούτου είναι: εκπαίδευση - έρευνα - επιστημονικές εκδόσεις - 

επιστημονικές εκδηλώσεις – ερευνητικά προγράμματα. Το Ινστιτούτο συμβάλλει στην 

προπτυχιακή και μεταπτυχιακή εκπαίδευση του Τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής 

Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου και αποτελεί χώρος φιλοξενίας διδακτορικών και 

μετα-διδακτορικών ερευνητών. Τομείς ανάπτυξης της δραστηριότητας του Ινστιτούτου είναι: 

οι πολιτικές για το αστικό περιβάλλον, τη χωροταξία - πολεοδομία και το ανθρώπινο 

δυναμικό, οι οικονομικές διαστάσεις του αστικού περιβάλλοντος, οι βιώσιμες πόλεις, η αγορά 

ακινήτων, τα οικονομικά του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων, το ζήτημα της 

περιβαλλοντικά βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης, η διαχείριση των υδάτινων πόρων και οι 

επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγή. 

3. ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΚΕ.Μ.Ο.Π) 

Το Κέντρο Μελετών Οικονομικής Πολιτικής (ΚΕ.Μ.Ο.Π) είναι ένα ανεξάρτητο 

επιστημονικό και ερευνητικό κέντρο, το οποίο ιδρύθηκε το 1990. Στα είκοσι πέντε χρόνια 

λειτουργίας του έχει εδραιώσει τη θέση του ως μια σημαντική πηγή ακαδημαϊκής έρευνας σε 

https://ipa.panteion.gr/index.php/gr/general-info-menu-gr
https://www.uehr.gr/
https://www.uehr.gr/
https://topa.panteion.gr/%ce%ba%ce%b5%ce%bd%cf%84%cf%81%ce%bf-%ce%bc%ce%b5%ce%bb%ce%b5%cf%84%cf%89%ce%bd-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%b7%cf%83-%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%b9%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%b7/
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θέματα οικονομικής και κοινωνικής αλλαγής, παρέχοντας γνώση και πληροφόρηση για την 

χάραξη και διαμόρφωση πολιτικών πρακτικών και στρατηγικής στην Ελλάδα και στην 

Ευρώπη. Το ΚΕ.Μ.Ο.Π. καλύπτει ένα ευρύ φάσμα ερευνητικών δραστηριοτήτων σε 

επιστημονικά πεδία των τριών τομέων της οικονομίας, τα οποία αφορούν την κοινωνική 

έρευνα, την οργάνωση, τη διοίκηση, την αλλαγή, την καινοτομία το σχεδιασμό διαδικασιών 

την απόδοση, κλπ, του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, τη δημόσια πολιτική και την 

Ευρωπαϊκή πολιτική. 

 

4. ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (Κ.Ε.Δ.ΣΥ.) 

Το Κέντρο Έρευνας Δικαίου των Συναλλαγών (Κ.Ε.Δ.ΣΥ.) λειτουργεί ως αυτόνομο 

Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Κέντρο, το οποίο πρωτοσυστάθηκε σε σύνδεση με το 

καταργηθέν πλέον Γενικό Τμήμα Δικαίου (π.δ. 76/2013), μετά από έγκριση της Συγκλήτου 

του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών (συνεδρίαση της 

1.12.1993, με τελευταία ανανέωση από τη Σύγκλητο της 17.2.2012). Σήμερα το Κέντρο έχει 

μεταφερθεί ως προς την επιστημονική του διασύνδεση στο Τμήμα Οικονομικής και 

Περιφερειακής Ανάπτυξης (Τ.Ο.Π.Α.) του Παντείου Πανεπιστημίου, με βάση την από 

27.7.2015 απόφαση της οικείας Συγκλήτου. Το Κ.Ε.Δ.ΣΥ. ως προς την ίδρυση, οργάνωση 

και λειτουργία του διέπεται ευρύτερα από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, σε συνδυασμό 

με τα προβλεπόμενα στον επισυναπτόμενο Ειδικό Κανονισμό του Κέντρου. Σκοποί του 

Κ.Ε.Δ.ΣΥ. είναι πλέον η διεξαγωγή ερευνών και η εν γένει μελέτη θεμάτων που ανάγονται 

στο ευρύτερο δυνατό φάσμα τόσο του Ιδιωτικού -ιδίως του Εμπορικού- όσο και του 

Οικονομικού Δικαίου, σε διασύνδεση και με την αντίστοιχη οικονομική-συναλλακτική 

διάσταση σε περιφερειακό ή μη εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές αναπτυξιακό επίπεδο. 

5. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ  

 

Το Εργαστήριο Οικονομικής Έρευνας και Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (ΦΕΚ 

47Α’/15-3-2001) στεγάζεται στους χώρους του ΤΟΠΑ, Αριστοτέλους 29. Λειτουργεί πλήρως 

στους τομείς: 

1) Βασικής Έρευνας, Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών. Βάσεις Δεδομένων και 

Θεματική Χαρτογραφία 

2) Στην υποστήριξη των ποσοτικών μαθημάτων του Προγράμματος Σπουδών του ΠΜΣ του 

Τμήματος, με δυνατότητα 25 θέσεων εργασίας 

3) Στην υποστήριξη Υποψηφίων Διδακτόρων. 

 

 

  

https://topa.panteion.gr/%ce%ba%ce%b5%ce%bd%cf%84%cf%81%ce%bf-%ce%b5%cf%81%ce%b5%cf%85%ce%bd%ce%b1%cf%83-%ce%b4%ce%b9%ce%ba%ce%b1%ce%b9%ce%bf%cf%85-%cf%84%cf%89%ce%bd-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%b1%ce%bb%ce%bb%ce%b1%ce%b3%cf%89/
https://topa.panteion.gr/εργαστηριο-οικονομικησ-ερευνασ-γεωγ/
https://topa.panteion.gr/εργαστηριο-οικονομικησ-ερευνασ-γεωγ/
https://topa.panteion.gr/wp-content/uploads/2020/11/ΦΕΚ47Α.15-3-2001.pdf
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ΜΕΛΗ ΔΕΠ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

 

Καθηγητές 

Δούβλης Βασίλειος 

Κυβέλου- Χιωτίνη Στέλλα-Σοφία 

Λιάπης Κωνσταντίνος 

Λυμπεράκη Αντιγόνη 

Μπίθας Κωνσταντίνος 

Παλάσκας Θεοδόσιος 

 Ροβολής Αντώνιος 

 Ψυχάρης Ιωάννης (Πρόεδρος Τμήματος 2020-22) 

 

Αναπληρωτές Καθηγητές 

Μιμής Άγγελος (Δ/ντης Τομέα Π.Ε.) 

Ντεγιαννάκης Σταύρος 

Πλασκοβίτης Ηλίας (μερικής απασχόλησης) 

Στοφόρος Χρυσόστομος (Αναπλ. Πρόεδρος Τμήματος 2020-22) & (Δ/ντης ΠΜΣ Τμήματος) 

Τσέλιος Βασίλειος 

 

Επίκουροι καθηγητές 

Αυδίκος Βασίλειος 

Μπαμπίνας Γεώργιος 

Δεληθέου Βασιλική 

Καραγάνης Αναστάσιος  

Κεραμίδου Ιωάννα 

Σιουρούνης Γρηγόριος 

Ψειρίδου Αναστασία 

 

 

ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (Ε.Ε.Π.) 

Στέφανσον Χέλγκα 

 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (Ε.ΔΙ.Π.) 

Καντιάνης Δημήτριος 

Ιεραπετρίτης Δημήτριος 

 

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (Ε.Τ.Ε.Π.) 

Κουτσούρης Σπύρος 

 Κατσαντώνη Ανδριάνα 

 

  

https://topa.panteion.gr/%ce%bc%ce%b5%ce%bb%ce%b7/a-katsadoni/
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

 

Το Πρόγραμμα Σπουδών περιέχει τους τίτλους των υποχρεωτικών και των μαθημάτων 

επιλογής, το περιεχόμενό τους, τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας τους, στις οποίες 

περιλαμβάνεται το κάθε μορφής επιτελούμενο διδακτικό έργο, και τη χρονική αλληλουχία ή 

αλληλεξάρτηση των μαθημάτων. Το περιεχόμενο όλων των μαθημάτων του ΠΠΣ 

παρουσιάζεται στον ιστότοπο του Τμήματος:  https://topa.panteion.gr/ 

Το Πρόγραμμα Σπουδών έχει προσαρμοσθεί στον ελάχιστο δυνατό αριθμό εξαμήνων που 

απαιτούνται για την λήψη του πτυχίου. Ο αριθμός αυτός είναι οκτώ (8) εξάμηνα.  

 Κάθε εξαμηνιαίο μάθημα περιλαμβάνει έναν αριθμό «διδακτικών μονάδων» (ΔΜ) και 

ένα αριθμό «πιστωτικών μονάδων» κατά ECTS (European Credit Transfer and Accumulation 

System). Η ΔΜ αντιστοιχεί σε μια (1) εβδομαδιαία ώρα διδασκαλίας επί ένα (1) εξάμηνο 

προκειμένου περί αυτοτελούς διδασκαλίας μαθήματος. Οι πιστωτικές μονάδες ECTS 

βασίζονται στο φόρτο εργασίας που χρειάζονται οι φοιτητές για να επιτύχουν τα 

αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα.  

Κάθε εξάμηνο περιλαμβάνει δεκατρείς (13) πλήρεις εβδομάδες για διδασκαλία και 

αντίστοιχο αριθμό εβδομάδων για εξετάσεις. Οι εξεταστικές περίοδοι είναι τρεις: του 

Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου, του Ιουνίου και του Σεπτεμβρίου. Η διάρκεια των εξετάσεων είναι 

τρεις (3) εβδομάδες για τις περιόδους Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου και Ιουνίου και τέσσερεις (4) 

εβδομάδες για την περίοδο Σεπτεμβρίου. Το πρώτο εξάμηνο αρχίζει στο τέλος Σεπτεμβρίου 

(ή αρχές Οκτωβρίου) και το δεύτερο εξάμηνο λήγει το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου. 

Οι ακριβείς ημερομηνίες καθορίζονται από την Σύγκλητο του Πανεπιστημίου.  

Σε περίπτωση αποτυχίας σε υποχρεωτικό μάθημα, ο φοιτητής υποχρεούται να το 

επαναλάβει σε επόμενο εξάμηνο. Σε περίπτωση αποτυχίας σε μάθημα επιλογής, ο φοιτητής 

έχει την ευχέρεια είτε να αλλάξει το μάθημα επιλογής, είτε να επαναλάβει την 

παρακολούθηση και την εξέταση του μαθήματος, όταν αυτό διδάσκεται. Σε περίπτωση που ο 

φοιτητής αποτύχει στις εξετάσεις μαθήματος επιλογής που δεν διδάσκεται στο επόμενο έτος, 

η αποτυχία του δεν οριστικοποιείται πριν του δοθεί η ευκαιρία να επαναλάβει την εξέταση 

στην περίοδο Σεπτεμβρίου. 

Στους παρακάτω πίνακες αναγράφονται οι κωδικοί των μαθημάτων, οι εβδομαδιαίες ώρες 

παραδόσεων (Δ), καθώς και οι διδακτικές μονάδες (ΔΜ) και οι μονάδες ECTS που 

αντιστοιχούν σε κάθε μάθημα. 

 



Περιγράμματα Μαθημάτων ΠΠΣ – Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης,  Πάντειο Πανεπιστήμιο,  2020 9 

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 2020-2021 

(ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΕΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 2014 – 2015 και μετέπειτα) 

 

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 

ΚΩΔ. 

ΜΑΘ 
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Β.Σ.  Δ.Μ.  E.C.T.S

.  

8001 Εισαγωγή στην Περιφερειακή Επιστήμη ΥΠ  4 6 

8003 Εισαγωγή στην Πολιτική Οικονομία I ΥΠ 4 6 

8004 Στατιστική Ι    ΥΠ 4 6 

8005 Μαθηματικά I ΥΠ 4 6 

8006 Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα ΥΠ 4 6 

 

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 

ΚΩΔ. 

ΜΑΘ  
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Β.Σ.  Δ.Μ.  E.C.T.S.  

8011 Οικονομική των Επιχειρήσεων και Λογιστική   ΥΠ  4 6 

8012 Στατιστική ΙΙ ΥΠ 4 6 

80109 Μαθηματικά ΙΙ ΥΠ 4 6 

80110 Οικονομική και Αστική Γεωγραφία ΥΠ 4 6 

80111 Εισαγωγή στην Πολιτική Οικονομία ΙΙ ΥΠ 4 6 
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Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 

ΚΩΔ. 

ΜΑΘ 
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Β.Σ.  Δ.Μ.  E.C.T.S

.  

8008   Θεσμικό Πλαίσιο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΥΠ  4 6 

8009 Μικροοικονομική Θεωρία Ι ΥΠ 4 6 

8010 Μακροοικονομική Θεωρία & Πολιτική Ι ΥΠ 4 6 

8013 Ανάλυση Τόπου Εγκατάστασης  ΥΠ 4 6 

8014 Χωροταξία-Χωρικός Σχεδιασμός ΥΠ 4 6 

 

 

Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 

ΚΩΔ. 

ΜΑΘ 
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Β.Σ.  Δ.Μ.  E.C.T.S 

8020   Οικονομική Αστικών Κέντρων ΥΠ  4 6 

8021 Δημόσια Οικονομική: Οικονομικές Λειτουργίες του 

Κράτους   
ΥΠ 4 6 

8032  Ποσοτικές Μέθοδοι Οικονομικής Ανάλυσης ΥΠ 4 6 

8075 Μικροοικονομική Θεωρία  ΙΙ  ΥΠ 4 6 

80112 Μακροοικονομική Θεωρία & Πολιτική ΙΙ ΥΠ 4 6 

  



Περιγράμματα Μαθημάτων ΠΠΣ – Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης,  Πάντειο Πανεπιστήμιο,  2020 11 

 

Ε΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 

ΚΩΔ. 

ΜΑΘ. 
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Β.Σ.  Δ.Μ.  E.C.T.S 

8018 Οικονομετρία Ι ΥΠ  4 6 

8029 Μέθοδοι Περιφερειακής Ανάλυσης  ΥΠ 4 6 

8034 Οικονομική της Εργασίας  ΥΠ 4 6 

80114 Νομισματική & Πιστωτική Θεωρία & Πολιτική  ΥΠ 4 6 

 

 

ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ΕΠ) Ε΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 
Επιλέγεται ένα (1) μάθημα 

ΚΩΔ. 

ΜΑΘ 
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Β.Σ.  Δ.Μ.  E.C.T.S

.  

8026 Εφαρμοσμένη Στατιστική  ΕΠ 4 6 

8062 Πολιτικές Συνοχής της Ε.Ε. ΕΠ 4 6 

8036 Οικονομικό Δίκαιο  ΕΠ 4 6 

8079   Γενική Λογιστική   ΕΠ 4 6 

80101 Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών & Περιφερειακή 

Ανάλυση 
ΕΠ 4 6 

80115 Τοπική Ανάπτυξη: Θεωρία & Πολιτική  ΕΠ 4 6 

80142 Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός      
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ΣΤ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 

ΚΩΔ. 

ΜΑΘ. 
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Β.Σ.  Δ.Μ.  E.C.T.S

.  

8017 Οικονομική Ανάπτυξη  ΥΠ  4 6 

8031 Δημοσιονομική Θεωρία & Πολιτική Ι ΥΠ 4 6 

8040  Περιφερειακή Οικονομική Ανάλυση ΥΠ 4 6 

8041 Οικονομική & Πολιτική Περιβάλλοντος  ΥΠ 4 6 

 

ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ΕΠ)    ΣΤ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 
 Επιλέγεται ένα (1) μάθημα 

ΚΩΔ. 

ΜΑΘ. 
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Β.Σ.  Δ.Μ.  E.C.T.S 

8038 Πρότυπα  Χωροθέτησης  Παραγωγικών Δραστηριοτήτων ΕΠ 4 6 

80100    Χωρικός Σχεδιασμός & Βιώσιμη Ανάπτυξη: Πολιτικές, 

Μέθοδοι & Εργαλεία 
ΕΠ 4 6 

80107 Οικονομική θεωρία από τη σκοπιά του φύλου: Γυναίκες, 

Οικονομική Θεωρία & Πολιτικές  
ΕΠ 4 6 

80116 Μικροοικονομική Ανάλυση ΕΠ 4 6 

80129 Τραπεζικές Χρηματοδοτήσεις  ΕΠ 4 6 

80136 
Contemporary issues in local and regional development ΕΠ 4 6 

80141 
Δημόσιο Λογιστικό  ΕΠ 4 6 
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Ζ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 

ΚΩΔ. 

ΜΑΘ 
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Β.Σ.  Δ.Μ.  E.C.T.S

.  

8019 Περιφερειακή Οικονομική Πολιτική  ΥΠ  4 6 

8022 Οικονομική Μεγέθυνση ΥΠ  4 6 

8030   Οικονομική Ανάλυση & Πολιτική Μεταφορών  ΥΠ 4 6 

 

 

ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ΕΠ) Ζ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 
Επιλέγονται δύο (2) μαθήματα  

ΚΩΔ. 

ΜΑΘ 
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Β.Σ.  Δ.Μ.  E.C.T.S.  

8042 Δημοσιονομική Θεωρία & Πολιτική ΙΙ ΕΠ 4 6 

8051 Πολεοδομική Οικιστική Ανάπτυξη &Πολιτική  ΕΠ  4 6 

8052   Πολιτιστική Ανάπτυξη & Πολιτική  ΕΠ 4 6 

8053 Βιομηχανική Οικονομική & Πολιτική ΕΠ 4 6 

8060 Κεφαλαιαγορά – Χρηματαγορά ΕΠ 4 6 

8076 Σχολές Οικονομικής Σκέψης  ΕΠ 4 6 

8082 Οικονομική Περιβάλλοντος, Φυσικών Πόρων, Βιώσιμης 

Ανάπτυξης 
ΕΠ 4 6 

8084 Περιφερειακή Ανάπτυξη & Υποδομές ΕΠ 4 6 

8096 Διοικητική Λογιστική και Λογιστική Εταιρειών ΕΠ 4 6 

80117 Η Ταυτότητα των Ελληνικών & Ευρωπαϊκών 

Περιφερειών 
ΕΠ 4 6 

80118 Οικονομική Ακίνητης Περιουσίας ΕΠ 4 6 

80119 Χωρική  και  Εφαρμοσμένη  Οικονομετρία ΕΠ 4 6 
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 Η΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 

ΚΩΔ. 

ΜΑΘ. 
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Β.Σ.  Δ.Μ.  E.C.T.S

.  

8043 Διεθνής Οικονομική  ΥΠ 4 6 

8063 Περιφερειακός Προγραμματισμός ΥΠ 4 6 

8069 Οικονομικοί Θεσμοί & Πολιτικές Ε.Ε. ΥΠ 4 6 

 

ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ΕΠ) Η΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 
Επιλέγονται δύο (2) μαθήματα  

ΚΩΔ. 

ΜΑΘ. 
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Β.Σ.  Δ.Μ.  E.C.T.S.  

8061 Αξιολόγηση Περιφερειακών Προγραμμάτων ΕΠ 4 6 

8064 Ελληνική Οικονομία  ΕΠ 4 6 

8065 Οικονομική και Κοινωνική Πολιτική ΕΠ 4 6 

8067 Πολιτική Γης και Κατοικίας ΕΠ 4 6 

8071 Τουριστική Ανάπτυξη  ΕΠ 4 6 

8074 Πληροφορική και Οικονομία  ΕΠ 4 6 

8081  Περιβαλλοντική Ιστορία & Πολιτική   ΕΠ 4 6 

8098  Σχεδιασμός & Διοίκηση Έργου ΕΠ 4 6 

80106 Πολιτικές Απασχόλησης & Μέθοδοι Αξιολόγησης ΕΠ 4 6 

80122 Αξιολόγηση Ιδιωτικών & Δημοσίων Επενδύσεων  ΕΠ 4 6 

80123 Οικονομετρία ΙΙ  ΕΠ 4 6 

80124 Παγκοσμιοποίηση  ΕΠ 4 6 

80128 Οικονομικά της Τοπικής Αυτοδιοίκησης  ΕΠ 4 6 
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 Πρόγραμμα διδασκαλίας εξειδικευμένων γνώσεων στην Αγγλική γλώσσα  
(προσφέρονται στους φοιτητές όλων των εξαμήνων) 

ΚΩΔ. 

ΜΑΘ. 
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Β.Σ.  Δ.Μ.  E.C.T.S

.  

80130 Οικονομική Ορολογία στα Αγγλικά Ι  ΕΠ 2  

80131 Οικονομική Ορολογία στα Αγγλικά ΙΙ ΕΠ 2  

80132 Σύνταξη Περιλήψεων και Επιστημονικών Εργασιών στα Αγγλικά ΕΠ 2  

80133 Παρουσίαση Οικονομικών Θεμάτων στα Αγγλικά (Τεχνικές 

Παρουσιάσεων) 
ΕΠ 2  
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 
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ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ  
 

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 

ΚΩΔ. 

ΜΑΘ 
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Β.Σ.  Δ.Μ.  E.C.T.S

.  

8001 Εισαγωγή στην Περιφερειακή Επιστήμη ΥΠ  4 6 

8003 Εισαγωγή στην Πολιτική Οικονομία I ΥΠ 4 6 

8004 Στατιστική Ι   ΥΠ 4 6 

8005 Μαθηματικά I ΥΠ 4 6 

8006 Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα ΥΠ 4 6 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
1. ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 8001 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Α’ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη 

του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι 
πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος 

αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 
πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 4 6 

   

   
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 
4. 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 
Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης 

Δεξιοτήτων 

Υποβάθρου, Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

Όχι 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

Όχι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://openeclass.panteion.gr/courses/TMI236/  

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  

• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο 

Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης 

και Παράρτημα Β 

• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Σκοπός του μαθήματος είναι η παροχή γνώσης και κατανόησης για τα βασικά ζητήματα της 
περιφερειακής επιστήμης. 
To μάθημα περιλαμβάνει την παρουσίαση του βασικού εννοιολογικού, θεωρητικού και εμπειρικού 
πλαισίου διερεύνησης της περιφερειακής επιστήμης. Στο πλαίσιο αυτό, στο περιεχόμενο του 
μαθήματος παρουσιάζονται οι βασικές έννοιες και τα χαρακτηριστικά που σχετίζονται με το χώρο 
και την περιφέρεια, γίνεται μία συστηματική προσέγγιση του περιφερειακού προβλήματος 
εξετάζοντας τις αιτίες δημιουργίας και τους λόγους αντιμετώπισής του, και παρουσιάζονται και 
αναλύονται οι κύριες θεωρίες της περιφερειακής οικονομικής, καθώς και το βασικό πλαίσιο 
διαμόρφωσης της περιφερειακής πολιτικής. 
Με το πέρας του μαθήματος, οι φοιτητές / φοιτήτριες θα έχουν εξοικειωθεί με το κύριο 
περιεχόμενο και τα βασικά ζητήματα διερεύνησης της περιφερειακής επιστήμης, και θα έχουν 
αποκτήσει το απαιτούμενο υπόβαθρο για την περαιτέρω εμβάθυνση στα επιμέρους γνωστικά πεδία 
της περιφερειακής επιστήμης, κατά τη διάρκεια των σπουδών τους στο Τμήμα Οικονομικής και 
Περιφερειακής Ανάπτυξης. 

Γενικές Ικανότητες 

https://openeclass.panteion.gr/courses/TMI236/
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Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα  
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας 
και ευαισθησίας σε θέματα φύλου  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

Ανάλυση και σύνθεση γνώσεων στην Περιφερειακή Επιστήμη 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
Ενδυνάμωση της συμμετοχικής-φοιτητοκεντρικής εκπαίδευσης 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Το μάθημα συμπεριλαμβάνει τις εξής διαλέξεις:  

• Εισαγωγή 

• Η έννοια και τα χαρακτηριστικά του «χώρου» 

• Η έννοια και τα χαρακτηριστικά της «περιφερειακής επιστήμης» 

• Η έννοια και τα χαρακτηριστικά της «οικονομικής ανάπτυξης» 

• Η έννοια και τα χαρακτηριστικά της «οικονομικής περιφέρειας» 

• Η περιφερειακή διοικητική οργάνωση 

• Το περιφερειακό πρόβλημα 

• Η ανάγκη αντιμετώπισης του περιφερειακού προβλήματος 

• Η θεωρητική διερεύνηση του περιφερειακού προβλήματος I 

• Η θεωρητική διερεύνηση του περιφερειακού προβλήματος IΙ 

• Η θεωρητική διερεύνηση του περιφερειακού προβλήματος IΙΙ 

• Η θεωρητική διερεύνηση του περιφερειακού προβλήματος IV 

• Η ανάλυση του περιφερειακού εισοδήματος 

• Σύνοψης Ι 

• Περιφερειακή πολιτική Ι 

• Περιφερειακή πολιτική ΙI 

• Περιφερειακή πολιτική ΙII 

• Περιφερειακή πολιτική ΙV 

• Η περιφερειακή πολιτική στην Ελλάδα Ι 

• Η περιφερειακή πολιτική στην Ελλάδα ΙΙ 

• Η περιφερειακή πολιτική στην Ευρώπη 

• Μέθοδοι περιφερειακής ανάλυσης Ι 

• Μέθοδοι περιφερειακής ανάλυσης ΙΙ 

• Σύνοψης ΙΙ 

• Συζήτηση Ι 

• Συζήτηση ΙΙ      

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ. 

• Εξ αποστάσεως εκπαίδευση (λόγω COVID-19) 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε.. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

• Χρήση λογισμικού παρουσιάσεων (power point) 

• Ανάρτηση των παρουσιάσεων στο open-e-class  

• Επικοινωνία με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο με 

φοιτητές / φοιτήτριες για διευκρινίσεις σχετικά με 

το μάθημα 

• Ανάρτηση ανακοινώσεων σχετικές με το μάθημα 
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και τις διαλέξεις στο open-e-class  

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 
μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή 
για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και 
οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 52 

Μελέτη και ανάλυση 
βιβλιογραφίας 

98 

Σύνολο Μαθήματος 150 

  
  
  

  

  

  

  
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 
 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, 
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, 
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 
 
Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές. 

• Οι φοιτητές / φοιτήτριες (τόσο του πρώτου 
εξαμήνου όσο και των μεγαλύτερων του πρώτου 
εξαμήνων) θα αξιολογηθούν βάσει της επίδοσής 
τους σε γραπτή εξέταση (μέγιστος βαθμός: 10 
μονάδες). 

• Μέθοδος: Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 

• Το περίγραμμα του μαθήματος αναφέρει τον 
τρόπο αξιολόγησης των φοιτητών / φοιτητριών και 
βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα του 
μαθήματος καθώς και στην πλατφόρμα 
ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης (open-e-class). 

• Οι διδάσκοντες έχουμε ανακοινωμένες ώρες 
γραφείου για τη διευκόλυνση των φοιτητών / 
φοιτητριών.  

• Σε περίπτωση κατά την οποία υπάρχει διάσταση 
απόψεων αναφορικά με τη βαθμολόγηση, οι 
φοιτητές / φοιτήτριες έχουν το δικαίωμα να 
ζητήσουν αναβαθμολόγηση από τη ΓΣ του 
Τμήματος. 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Προτεινόμενη ενδεικτική  βιβλιογραφία:  
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

• Κόνσολας Ι. Ν., 1997, Σύγχρονη Περιφερειακή Οικονομική Πολιτική, Εκδόσεις Παπαζήση, 

Αθήνα. 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

• Αργύρης Αθ., 2001, Οικονομική του Χώρου, Τόμος Ι: Θεωρία του Τόπου Εγκαταστάσεως, 

εκδόσεις Κυριακίδη, Αθήνα. 

• Κουρλιούρος Η., 2001, Διαδρομές στις θεωρίες του χώρου. Οικονομικές γεωγραφίες της 

παραγωγής και της ανάπτυξης, εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα. 

• Λαγός Δ., 2007, Θεωρίες Περιφερειακής Οικονομικής Ανάπτυξης, εκδόσεις Κριτική, Αθήνα. 

• Λαμπριανίδης Λ., 2018, Οικονομική Γεωγραφία: Στοιχεία θεωρίας και εμπειρικά 

παραδείγματα, εκδόσεις Πατάκη, Αθήνα. 

• McCann P., 2016, Αστική και Περιφερειακή Οικονομική, Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα. 

• Πολύζος Σ. 2011, Περιφερειακή Ανάπτυξη, εκδόσεις Κριτική, Αθήνα. 

• Σκούντζος Θ., Λίβας Π., 1999, Αρχές Οικονομικής του Χώρου, εκδόσεις Σταμούλη, Αθήνα 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ  

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 8003 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Α’ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ι 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται 

σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές 

Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για 

το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες 

διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 4 6 

   

   

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση 

διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που 

χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4. 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 

Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης 

Δεξιοτήτων 

Υποβάθρου 

Επιστημονικής Περιοχής 

Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

Όχι 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 

ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

Όχι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://openeclass.panteion.gr/courses/TMI211/ 

http://elearning-polecon.org/moodle/login/index.php 

 

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 

καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  

• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο 

Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και Παράρτημα 

Β 

• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

https://openeclass.panteion.gr/courses/TMI211/
http://elearning-polecon.org/moodle/login/index.php
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 Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος αναμένεται οι φοιτητές να έχουν :  

- Γνώσεις  για να κατανοούν, να διακρίνουν και να περιγράφουν το γνωστικό 

αντικείμενο της Οικονομικής Επιστήμης, τη φύση και τη λειτουργία των  αγορών, τις 

αγοραίες δυνάμεις της προσφοράς και ζήτησης, την ισορροπία της αγοράς, και την 

ελαστικότητα, καθώς επίσης και να εξηγούν  πως οι ελεύθερες αγορές προϊόντων 

λειτουργούν και κατανέμουν αποτελεσματικά τους παραγωγικούς πόρους,   πως οι 

ατομικοί καταναλωτές λαμβάνουν τις αποφάσεις για να μεγιστοποιήσουν τη 

χρησιμότητα.  

- Δεξιότητες που θα τους καθιστούν ικανούς να συνδέουν το θεωρητικό πλαίσιο της 

Μικροοικονομικής με θέματα που εντάσσονται στο γνωστικό αντικείμενο της 

κλαδικής οικονομικής, της διεθνούς οικονομικής, και της δημόσιας οικονομικής, 

καθώς και να αναγνωρίζουν τα χαρακτηριστικά των διαφορετικών δομών της αγοράς 

(τέλειος ανταγωνισμός, μονοπώλιο, ολιγοπώλιο), αλλά και το αποτέλεσμα σε κάθε 

ξεχωριστή δομή αγοράς ως προς την οικονομική αποτελεσματικότητα.  

- Ικανότητες να κατανοούν ,να αναλύουν και να παρουσιάζουν πρωτογενή και 

δευτερογενή δεδομένα που να αφορούν περιπτώσεις που η αγορά αποτυγχάνει να 

κατανείμει αποτελεσματικά τους παραγωγικούς πόρους μιας οικονομίας 

(εξωτερικότητες, δημόσια αγαθά), αλλά και στους τρόπους με τους οποίους το 

κράτος επιχειρεί να επιλύσει (ή αποτυγχάνει να επιλύσει) το πρόβλημα της μη 

άριστης κατανομής των παραγωγικών συντελεστών.  
 

Γενικές Ικανότητες 

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές 

αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές 

αποσκοπεί το μάθημα;. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση 

δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση 

και των απαραίτητων τεχνολογιών  

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  

Λήψη αποφάσεων  

Αυτόνομη εργασία  

Ομαδική εργασία  

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην 

πολυπολιτισμικότητα  

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής 

υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου  

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και 

επαγωγικής σκέψης 

 Το μάθημα αποσκοπεί στην  

- Προαγωγή της ελεύθερης δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης.  

- Αναζήτηση, Ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών 

 Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
- Λήψη Αποφάσεων   

 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Στο μάθημα επιχειρείται μια συστηματική εισαγωγή σε επιλεγμένα θέματα που αποτελούν 

αντικείμενο κυρίως της μικροοικονομικής. Ειδικότερα παρουσιάζονται οι εξής θεματικές 

ενότητες:  

• Αντικείμενο της Οικονομικής Επιστήμης,  

• Μεθοδολογία Έρευνας και  Σχολές Οικονομικής Σκέψης 

• Δέκα αρχές της Νεοκλασικής Οικονομικής Θεωρίας,  

• Η λειτουργία των αγορών: οι αγοραίες δυνάμεις της προσφοράς και ζήτησης,  η 

ελαστικότητα και οι εφαρμογές της,  
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• Αγορές και Ευημερία : καταναλωτές, παραγωγοί και αποτελεσματικότητα των αγορών,  

• Δημόσιος τομέας: εξωτερικότητες και δημόσια αγαθά  

• Διεθνές Εμπόριο 

• Οργάνωση των επιχειρήσεων: κόστος παραγωγής, επιχειρήσεις σε ανταγωνιστικές 

αγορές, μονοπώλιο, ολιγοπώλιο, μονοπωλιακός ανταγωνισμός. 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο. Σε ειδικές περιστάσεις εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση. 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε.. στη Διδασκαλία, 

στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, 

στην Επικοινωνία με τους φοιτητές 

Χρήση ΤΠΕ στη διδασκαλία-παρουσίαση διαλέξεις. 

Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας,  και εξετάσεων  

μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας elearning-

polecon.org/moodle/ της διδάσκουσας , καθώς  και της 

ηλεκτρονικής πλατφόρμας  του openeclass του 

πανεπιστήμιου. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 

μέθοδοι διδασκαλίας. 

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή 

Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & 

ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, 

Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, 

Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική 

διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, 

Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή 

εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική 

δημιουργία, κ.λπ. 

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή 

για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς 

και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης 

ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε 

επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα 

standards του ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 52 

Πρόοδοι 10 

Μελέτη 88 

Σύνολο μαθήματος (25 

ώρες φόρτου εργασίας 

ανά πιστωτική 

μονάδα) 

150 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  

Περιγραφή της διαδικασίας 

αξιολόγησης 

-Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι 

αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή 

Συμπερασματική, Δοκιμασία 

Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις 

Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις 

Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση 

Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 

Έκθεση / Αναφορά, Προφορική 

Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, 

Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 

Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 

Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 

-Αναφέρονται  ρητά 

προσδιορισμένα κριτήρια 

αξιολόγησης και εάν και που είναι 

 Η αξιολόγηση του Μαθήματος γίνεται με:   

• Τελική εξέταση (100% του βαθμού).  

• Εβδομαδιαίες προαιρετικές ηλεκτρονικές πρόοδοι κατά 

τη διάρκεια του εξαμήνου, βάσει της διδαχθείσας ύλης 

(Βελτίωση του τελικού βαθμού) στην ηλεκτρονική 

πλατφόρμα http://elearning-polecon.org/moodle/ της 

διδάσκουσας. 

-Οι ερωτήσεις των προόδων και του τελικού 

διαγωνίσματος είναι πολλαπλής επιλογής, σύντομης 

απάντησης, και ασκήσεις. Για κάθε εξεταζόμενο 

επιλέγονται αυτόματα τυχαία από μια βάση ερωτήσεων που 

έχει δημιουργηθεί ανά θεματική ενότητα από την 

διδάσκουσα.   

-Ο βαθμός της τελικής γραπτής εξέτασης  και των προόδων 

προκύπτει  αυτόματα και γνωστοποιείται στο εξεταζόμενο 

μαζί με τις σωστές απαντήσεις αμέσως μετά την 

ηλεκτρονική τους υποβολή.  

-Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι προσβάσιμα στην  

http://elearning-polecon.org/moodle/
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προσβάσιμα από τους φοιτητές. ηλεκτρονική πλατφόρμα http://elearning-

polecon.org/moodle/. 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Προτεινόμενη ενδεικτική  βιβλιογραφία:  

• α) Gregory Mankiw, Αρχές Οικονομικής Θεωρίας, Τόμος Ι, ΔΑΡΔΑΝΟΣ - Κ. 

ΔΑΡΔΑΝΟΣ Ο.Ε. 1η έκδοση,  2001, Αθήνα, 

•  β) Begg David, Vernasca Gianluigi, Fisher Stanley, Dornbusch Rudiger, 

(2015), Αρχές Οικονομικής (Ενιαίο), Κριτική, Αθήνα, 

•  γ) Paul A. Samuelson, & William D. Nordhaus (2002), Οικονομική Ι, 

Παπαζήσης, Αθήνα,  

• δ) Stiglitz J.E., Walsh C.E.(2010),  Αρχές Μικροοικονομικής, Παπαζήσης, 

Αθήνα. 

• ε)  KRUGMAN PAUL, WELLS ROBIN (2018), Οικονομική σε διδακτικές 

ενότητες (ΕΝΙΑΙΟ), Εκδόσεις: GUTENBERG, Αθήνα.  

• Στ) Michael Parkin, Kent Matthews, Melanie Powell (2013), Αρχές 

Οικονομικής,  Κριτική, Αθήνα. 

 

 

  

http://elearning-polecon.org/moodle/
http://elearning-polecon.org/moodle/
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
1. ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 8004 ΕΞΑΜΗΝΟ 

ΣΠΟΥΔΩΝ 
Α’ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ι 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του 

μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές 

μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις 

εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 4 6 
   

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που 

χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4. 
  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής 

Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

Υποβάθρου 

Γενικών Γνώσεων 

Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

Όχι 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 
Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  
Όχι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 
https://openeclass.panteion.gr/courses/TMI248/ 

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα 

αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  

• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του 

Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και Παράρτημα Β 

• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Το αντικείμενο  του μαθήματος της Στατιστικής Ι σχετίζεται με: 

(α)το σχεδιασμό της διαδικασίας συλλογής δεδομένων, 

(β)τη συνοπτική και αποτελεσματική παρουσίασή τους, και τέλος 

(γ)την εξαγωγή αντίστοιχων συμπερασμάτων. 

     Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος της Στατιστικής Ι, αναμένεται οι 

φοιτητές/τριες  να: 

1.Κατανοούν τις βασικές έννοιες της θεωρίας των πιθανοτήτων και της στατιστικής. 

2. Κατανοούν τα βασικά στατιστικά μέτρα κεντρικής τάσης και διασποράς. 

3. Έχουν γνώση των χαρακτηριστικών των βασικών θεωρητικών κατανομών πιθανοτήτων. 

4. Κατανοούν τη μεθοδολογία συλλογής, επεξεργασίας και παρουσίασης στατιστικών 

δεδομένων. 

5. Μπορούν να εφαρμόζουν μεθόδους επαγωγικής στατιστικής (διαστήματα εμπιστοσύνης και 

στατιστικοί έλεγχοι). 

 

 
Γενικές Ικανότητες 
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Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα 
Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληρο-φοριών, με 

τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  

Λήψη αποφάσεων  

Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα  
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και 

ευαισθησίας σε θέματα φύλου  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

-Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

-Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των 

απαραίτητων τεχνολογιών 

-Λήψη αποφάσεων 

-Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 

 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

-Εισαγωγή στην Στατιστική επιστήμη 

-Οργάνωση και απεικόνιση μεταβλητών 

-Αριθμητικά περιγραφικά μέτρα 

-Βασικές έννοιες Πιθανοτήτων 

-Διακριτές κατανομές πιθανότητας 

-Κανονική κατανομή και άλλες συνεχείς κατανομές πιθανοτήτων 

-Κατανομές δειγματοληψίας 

-Εκτίμηση διαστημάτων εμπιστοσύνης 

-Βασικές αρχές Ελέγχου Υποθέσεων με ένα δείγμα 

-Έλεγχοι Υποθέσεων με δύο δείγματα 

 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ. 
-Πρόσωπο με πρόσωπο 

-Εξ αποστάσεως εκπαίδευση μόνο σε περιόδους 

έκτακτων συνθηκών 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Χρήση Τ.Π.Ε.. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή 

Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές 

-Χρήση λογισμικού παρουσιάσεων και 

υπολογιστικού φύλλου κατά την διδασκαλία 

-Χρήση πλατφόρμας εκπαίδευσης εξ αποστάσεως 

για λήψη διδακτικού υλικού 

-Χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για 

διαδραστική επικοινωνία με φοιτητές/-τριες 

 
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι 
διδασκαλίας. 

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση 

Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, 
Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 

Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές 

επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή 
εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε 
μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη 

καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος 

εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα 
standards του ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 52 

Μελέτη και ανάλυση 

βιβλιογραφία 

98 

  

Σύνολο μαθήματος 150 
 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  

Περιγραφή της διαδικασίας 

αξιολόγησης 

 Η αξιολόγηση του μαθήματος θα γίνει με μια 

τελική δια ζώσης εξέταση. Τυχόν έκτακτες 

περιστάσεις, μεταβάλλουν την τελική εξέταση σε εξ 

αποστάσεως. Ο βαθμός της τελικής εξέτασης θα 
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Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι 

αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή 

Συμπερασματική, Δοκιμασία 

Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις 

Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις 

Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση 

Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 

Έκθεση / Αναφορά, Προφορική 

Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, 

Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 

Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 

Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα 

κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που 

είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές. 

είναι το 100% του τελικού βαθμού στο μάθημα. 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Προτεινόμενη ενδεικτική  βιβλιογραφία: 

 

-Berenson, M.L., D. M. Levine, and K. A. Szabat (2015). Βασικές Αρχές Στατιστικής για 

Επιχειρήσεις. Έννοιες & Εφαρμογές. Εκδόσεις Π. Χ. Πασχαλίδης, Broken Hill Publishers 

Ltd. 

-Παπαϊωάννου Τ. και Κ. Φερεντίνος (2000). Μαθηματική Στατιστική. Εκδόσεις Σταμούλη. 

-Δαμιανού Χ., και Μ. Κούτρας (2003). Εισαγωγή στη Στατιστική (τόμος Ι). Εκδόσεις Σ. 

Αθανασόπουλος και Σια ΙΚΕ. 

-Δάρας Ι. Τ., και Θ. Π. Σύψας (2010). Πιθανότητες και Στατιστική. Θεωρία και Εφαρμογές. 

Εκδόσεις Ζήτη. 

-Παπαδημητρίου Γ. (2005). Περιγραφική Στατιστική. Εκδόσεις Τυπωθήτω Δαρδάνος. 

-Κιόχος Π. Α. και Α. Π. Κιόχος (2015). Στατιστική για τις επιχειρήσεις και την οικονομία. 

Εκδόσεις Ε. Κιόχου. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ  

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 8005 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Α 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη 

του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι 
πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος 

αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 
πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 4 6 
   

   
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 
4. 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 
Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης 

Δεξιοτήτων 

 Υποβάθρου 
Επιστημονικής Περιοχής 
Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

Όχι 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

Όχι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://openeclass.panteion.gr/courses/TMI117/  

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  

• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο 

Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης 

και Παράρτημα Β 

• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος αναμένεται οι φοιτητές να κατανοούν τις 
βασικές έννοιες της γραμμικής άλγεβρας καθώς και την επέκταση του διαφορικού 
λογισμού στις συναρτήσεις πολλών μεταβλητών. Ειδικότερα θα είναι σε θέση να: 

• Εξετάζουν την γραμμική ανεξαρτησία διανυσμάτων και την βάση ενός 

διανυσματικού χώρου. 

• Κάνουν πράξεις με την χρήση πινάκων. 

• Υπολογίζουν ορίζουσες και να επιλύουν συστήματα. 

• Να εξετάζουν την τάξη ενός πίνακα. 

https://openeclass.panteion.gr/courses/TMI117/
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• Να υπολογίζουν τις ιδιοτιμές, τα ιδιοδιανυσματα ενός πίνακα και να τον 

διαγωνοποιούν. 

• Να κατανοούν τις τετραγωνικές μορφές. 

• Να υπολογίζουν τις μερικές παραγώγους σε συναρτήσεις πολλών μεταβλητών 

και να υπολογίζουν τα κυρτά και κοίλα συναρτήσεων πολλών μεταβλητών. 

• Να υπολογίζουν ακρότατα με και χωρίς περιορισμούς σε συναρτήσεις πολλών 

μεταβλητών. 
 

Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα  
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας 
και ευαισθησίας σε θέματα φύλου  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

Το μάθημα αποσκοπεί στην εκμάθηση των βασικών μαθηματικών εργαλείων που χρησιμοποιούνται 
στην Οικονομική επιστήμη. 
 

 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Στο μάθημα γίνεται μια εισαγωγή στην Γραμμική Άλγεβρα καθώς και στις συναρτήσεις 
πολλών μεταβλητών. 
Στις διαλέξεις παρουσιάζονται οι παρακάτω θεματικές ενότητας :  

• Διανύσματα, διανυσματικοί χώροι, γραμμική ανεξαρτησία διανυσμάτων. 
• Πίνακες, ορίζουσες, μέθοδοι αντιστροφής πινάκων, τάξη πίνακα, γραμμικά 

συστήματα, χαρακτηριστικές τιμές, χαρακτηριστικά διανύσματα, 
διαγωνοποίηση, ίχνος πίνακα, και τετραγωνικές μορφές. 

• Πολυμεταβλητός διαφορικός λογισμός και ειδικά ακρότατα συνάρτησης με 
περιορισμούς και χωρίς περιορισμούς.    

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο. Σε ειδικές περιστάσεις εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση. 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε.. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

Χρήση πλατφόρμας εκπαίδευσης εξ αποστάσεως για λήψη 

διδακτικού υλικού 

Χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για επικοινωνία με 

φοιτητές/-τριες 

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 
μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 52 

Φροντιστήριο 20 
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βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή 
για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και 
οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

Πρόοδος 2 

Μελέτη 76 

  

Σύνολο μαθήματος 150 

  
  

  

  
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 
 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, 
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, 
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 
 
Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές. 

 Η αξιολόγηση του μαθήματος γίνεται με: 

• Γραπτή πρόοδο (20% του βαθμού) 

• Γραπτή τελική εξέταση (80% του βαθμού) 

Οι ερωτήσεις της προόδου και της τελικής εξέτασης 
περιέχουν θεωρία και επίλυση προβλημάτων 
καλύπτοντας όλες τις θεματικές ενότητες που έχουν 
αναπτυχθεί στην διδασκαλία. 
Τα κριτήρια αξιολόγησης περιγράφονται στην σελίδα 
του μαθήματος.  

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Προτεινόμενη ενδεικτική  βιβλιογραφία:  
 

• Berkin J. (2015). Μαθηματικά για οικονομολόγους με εφαρμογές, Εκδόσεις 

Δαρδανός. 

• Chiang A., Wainwright K. (2009). Μαθηματικές μέθοδοι οικονομικής 

ανάλυσης, 2η έκδοση, Κριτική.  

• Hoy M., Livernois J., McKenna C., Stengos T., Rees R. (2013). Μαθηματικά 

Οικονομικών Επιστημών, Εκδόσεις Gutenberg. 

• Ξεπαπαδέας Α.Π. και Γιαννίκος Ι.Χ. (2007). Μαθηματικές Μέθοδοι στα 

Οικονομικά. Θεωρία και Εφαρμογές, Εκδόσεις Δαρδανός. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 8006 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Α 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ  

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη 

του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι 
πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος 

αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 
πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 4 6 
   

   
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 
4. 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 
Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης 

Δεξιοτήτων 

 Υποβάθρου 
Επιστημονικής Περιοχής 
Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

Όχι 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

Όχι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://openeclass.panteion.gr/courses/TMI247/  

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  

• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο 

Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης 

και Παράρτημα Β 

• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος αναμένεται οι φοιτητές να έχουν γνώσεις 
γύρω από τα βασικά θέματα της πληροφορικής όπως είναι τα ψηφιακά εξαρτήματα ενός 
υπολογιστή, το λογισμικό συστημάτων, το λογισμικό εφαρμογών, τις βάσεις δεδομένων και 
τα πληροφορικά συστήματα. Θα είναι σε θέση να περιγράψουν ένα πρόβλημα που χρίζει  
επίλυση, να σχεδιάσουν τον αλγόριθμο επίλυσης και να τον υλοποιήσουν μέσω της 
γλώσσας προγραμματισμού R. 
 

Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 

https://openeclass.panteion.gr/courses/TMI247/
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Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα  
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας 
και ευαισθησίας σε θέματα φύλου  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

Το μάθημα αποσκοπεί στην 

• Δημιουργική σκέψη με την χρήση του προγραμματισμού στην επίλυση προβλημάτων 

• Λεπτομερή περιγραφή των προβλημάτων και των βημάτων που μπορούν να ακολουθηθούν 

για την επίλυσή τους.  

• Ανάπτυξη προγραμμάτων.  
 

 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Το μάθημα αποτελεί μια εισαγωγή στην Πληροφορική και αποτελείται από δύο κομμάτια. 

Το 1ο περιέχει βασικές έννοιες όπως είναι τα ψηφιακά εξαρτήματα ενός υπολογιστή, το 

λογισμικό συστημάτων, το λογισμικό εφαρμογών καθώς και πιο ειδικές γνώσεις που 

αφορούν τον προγραμματισμό λογισμικού, τις βάσεις δεδομένων και τα πληροφορικά 

συστήματα. Το 2ο μέρος αποτελεί μια εισαγωγή στην γλώσσα προγραμματισμού R. 

Στις διαλέξεις παρουσιάζονται οι παρακάτω θεματικές ενότητας :  

• Λογισμικό εφαρμογών.  

• Λογισμικό Συστημάτων. 

• Κατανόηση και εκτίμηση του υλικού.  

• Βάσεις Δεδομένων & Πληροφοριακά Συστήματα 

• Προγραμματισμός Λογισμικού 

• Εισαγωγή στην R. 

1. Εγκατάσταση R, RStudio και περιβάλλον RStudio 

2. Τύποι δεδομένων, Subsetting, διαχείριση αρχείων 

3. Δομές ελέγχου 

4. Συναρτήσεις 

5. Γραφήματα 

6. Πρότυπα προγραμματισμού,  Scoping, αποσφαλμάτωση.  

                                

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο. Σε ειδικές περιστάσεις εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση. 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε.. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

Χρήση του ανοικτού μεταγλωττιστή της R και του 

αντίστοιχου περιβάλλοντος προγραμματισμού του RStudio. 

Χρήση πλατφόρμας εκπαίδευσης εξ αποστάσεως για λήψη 
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διδακτικού υλικού. 

Χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για επικοινωνία με 

φοιτητές/-τριες. 

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 
μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή 
για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και 
οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 52 

On-line quiz 4 

Μελέτη 94 

  

Σύνολο μαθήματος 150 

  

  
  

  

  
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 
 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, 
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, 
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 
 
Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές. 

 Η αξιολόγηση του μαθήματος γίνεται με: 

• Τέσσερα ηλεκτρονικά quiz (40% του βαθμού) 

• Γραπτή τελική εξέταση (60% του βαθμού) 

Οι ερωτήσεις των quiz και της τελικής εξέτασης 
περιέχουν θεωρία και επίλυση προβλημάτων  με την 
χρήση της R, καλύπτοντας όλες τις θεματικές ενότητες 
που έχουν αναπτυχθεί στην διδασκαλία. 
Τα κριτήρια αξιολόγησης περιγράφονται στην σελίδα 
του μαθήματος.  

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Προτεινόμενη ενδεικτική  βιβλιογραφία:  
 

• Beekman Ben, Beekman George (2014). Εισαγωγή στην πληροφορική, 10η 

έκδοση, Εκδόσεις Χ. Γκιούρδα. 

• Evans Alan, Martin Kendall, Poatsy Mary Anne (2018). Εισαγωγή στην 

πληροφορική Θεωρία και πράξη,  2η έκδοση, Εκδόσεις Κριτική. 

• Βερύκιος, Καγκλής και Σταυρόπουλος (2015). Η επιστήμη των δεδομένων 

μέσα από τη γλώσσα R. ISBN: 978-960-603-394-0 

• Καρλής και Ντζούφρας (2015). Εισαγωγή στον Προγραμματισμό και στη 

Στατιστική Ανάλυση με R. ISBN: 978-960-603-449-7 
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ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

 

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 

ΚΩΔ. 

ΜΑΘ  
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Β.Σ.  Δ.Μ.  E.C.T.S.  

8011 Οικονομική των Επιχειρήσεων και Λογιστική   ΥΠ  4 6 

8012 Στατιστική ΙΙ ΥΠ 4 6 

80109 Μαθηματικά ΙΙ ΥΠ 4 6 

80110 Οικονομική και Αστική Γεωγραφία ΥΠ 4 6 

80111 Εισαγωγή στην Πολιτική Οικονομία ΙΙ ΥΠ 4 6 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 8011 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Β΄ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη 

του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι 
πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος 

αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 
πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 4 6 

   

   
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 
4. 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 
Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης 

Δεξιοτήτων 

Υποβάθρου 
Επιστημονικής Περιοχής 
Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

Γνώσεις Μαθηματικών Κατεύθυνσης Λυκείου 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

Όχι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://openeclass.panteion.gr/courses/TMI182/ 

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  

• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο 

Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης 

και Παράρτημα Β 

• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο φοιτητής θα είναι σε θέση να: 
• αναγνωρίζει τις πηγές και λειτουργίες της λογιστικής πληροφόρησης. 
• εφαρμόζει αρχές και εργαλεία λογιστικών αναφορών. 
• αναπτύσσει δεξιότητες αναγνώρισης και ορθής απεικόνισης των λογιστικών γεγονότων. 
• αξιολογεί τις βασικές προκλήσεις που σχετίζονται με την διαχείριση του λογιστικού 

κυκλώματος. 

Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη αποφάσεων  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα  
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας 
και ευαισθησίας σε θέματα φύλου  
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Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Βασικές ενότητες του μαθήματος είναι :  

1. Έννοια της οικονομικής μονάδας. 

2. Το κύκλωμα και η οργάνωση της παραγωγής. 

3. Είδη επιχειρήσεων 

4. Οργάνωση των επιχειρήσεων 

5. Ενεργητικό – Παθητικό – Καθαρή Θέση επιχείρησης 

6. Οικονομικές καταστάσεις – Ισολογισμός – Αποτελέσματα χρήσης- Διανομή 

7. Χρηματοοικονομικοί Δείκτες επιχειρήσεων 

8. Ρευστότητα – Παραγωγικότητα – Οικονομικότητα – Αποδοτικότητα Επιχειρήσεων 

9. Βασικά στοιχεία οικονομικών μαθηματικών – Εκτοκισμοί – Ράντες – Παρούσα Αξία –  

    Συντελεστής Απόδοσης 

10. Μορφές αγορών στην οικονομική της επιχείρησης 

11. Εισαγωγή στη Λογιστική 

12. Λογιστικές Αρχές – Λογιστικά πρότυπα 

13. Το διπλογραφικό σύστημα 

14. Λογιστικά βιβλία – Ημερολόγιο – Καθολικό 

15. Λογιστικές καταστάσεις Ισοζύγιο – Ισολογισμός 

16. Λογιστικό Κύκλωμα 

17. Λογιστικές εργασίες τέλους χρήσης 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ. 

• Πρόσωπο με πρόσωπο 

• Εξ αποστάσεως σε περιόδους έκτακτων συνθηκών 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε.. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

Χρήση Τ.Π.Ε. ως μέρος των διαλέξεων, σεμινάρια-
εκπαίδευση σε χρήση λογισμικού, συστηματική χρήση της 
πλατφόρμας open e class για ενημέρωση και διανομή 
υλικού και επικοινωνία με τους φοιτητές 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 
μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 52 

Ασκήσεις 13 

Mη καθοδηγούμενη 
μελέτη 

85 

Σύνολο μαθήματος 150 
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Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή 
για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και 
οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 
 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, 
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, 
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 
 
Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές. 

Η αξιολόγηση γίνεται στην ελληνική γλώσσα με 
Α) Γραπτή Εργασία βαθμολογούμενη με 20% του τελικού 
βαθμού 
Β) Γραπτές Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης 80%  
 
Όπως είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές στη σελίδα του 
μαθήματος στο open e class. 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Προτεινόμενη ενδεικτική  βιβλιογραφία:  
Βιβλίο [68398964]: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΛΙΑΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΦΙΛΟΣ 
ΓΙΑΝΝΗΣ 
Βιβλίο [22767652]: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ, ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ  
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΕΠΙΠΕΔΟΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 8012 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Β’ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη 

του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι 
πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος 

αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 
πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 4 6 

   

   
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 
4. 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 
Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης 

Δεξιοτήτων 

Υποβάθρου 
Επιστημονικής Περιοχής 
Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

Στατιστική Ι 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

Όχι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://openeclass.panteion.gr/courses/TMI183/ 

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  

• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο 

Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης 

και Παράρτημα Β 

• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Σκοπός του μαθήματος είναι η αξιοποίηση των εργαλείων και τεχνικών μεθόδων της 
στατιστικής στην συλλογή, επεξεργασία και ανάλυση αριθμητικών δεδομένων καθώς και η 
δημιουργία πειραμάτων με την χρήση πραγματικών δεδομένων.  
 
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτήτες/τριες θα είναι σε θέση:  

• Να κατανοήσουν  την χρήση της στατιστικής στις δραστηριότητες και 
επιμέρους λειτουργίες των επιχειρήσεων  

• Να συλλέγουν και να οπτικοποιούν επιχειρηματικά δεδομένα, να εξάγουν 
συμπεράσματα από τα δεδομένα, να κάνουν αξιόπιστες προβλέψεις για τα 
αποτελέσματα των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων,  

• Να βελτιώνουν τις επιχειρηματικές διαδικασίες,  να επιλύουν προβλήματα και 
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να λαμβάνουν αποφάσεις που βασίζονται στην επεξεργασία δεδομένων.  
• Να γνωρίζουν την έννοια και το είδος των στατιστικών σφαλμάτων  
• Να γνωρίζουν την διαδικασία διατύπωσης στατιστικών υποθέσεων, να 

ελέγχουν και να εξάγουν συμπεράσματα από των έλεγχο των υποθέσεων (t-
test, z-test, F, χ2 ) 

• Να διεξάγουν ελέγχους υποθέσεων για τον πλυθησμό, για δύο ανεξάρτητα 
δείγματα, για εξαρτημένα δείγματα και ελέγχους ανεξαρτησίας.  

• Να εξοικειωθούν με εφαρμογές και προγράμματα χρήσιμα στην στατιστική 
ανάλυση, στην ανάλυση δεδομένων και την λήψη αποφάσεων.  

 

Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας 
και ευαισθησίας σε θέματα φύλου  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και 

των απαραίτητων τεχνολογιών  

• Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  

• Αυτόνομη εργασία  

• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Οι κύριες ενότητες που απαρτίζουν το μάθημα είναι: 
• Ανάλυση της διακύμανσης: κατά ένα παράγοντα, παραγοντικός σχεδιασμός, 

τυχαιοποιημένος σχεδιασμός κατά μπλοκ 
• Παραμετρικά και μη παραμετρικά κριτήρια ελέγχου: έλεγχοι διαφορών μεταξύ δύο 

και περισσότερων ποσοστών, έλεγχος ανεξαρτησίας χ2, έλεγχος Wilcoxon Rank Sum 
test, έλεγχος Kruskal-Wallis 

• Απλή και πολλαπλή γραμμική παλινδόμηση:μέτρα μεταβλητότητας, έλεγχοι 
σημαντικότητας, έλεγχοι αυτοσυσχέτισης, ανάλυση καταλοίπων, πολυωνυμικό 
υπόδειγμα 2ου βαθμού. 

• Πρόβλεψη χρονολογικών σειρών: προβλέψεις για επιχειρήσεις, μέθοδοι 
εξομάλυνσης χρονοσειρών, κριτήρια επιλογής του καταλληλότερου υποδείγματος, 
προβλέψεις με εποχικά δεδομένα.  

• Εκτίμηση υποδειγμάτων με τις μεθόδους ελαχίστων τετραγώνων και μέγιστης 
πιθανοφάνειας 

 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ. 

• Πρόσωπο με πρόσωπο 

• Εξ αποστάσεως σε περιόδους έκτακτων 

συνθηκών 
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ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε.. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

• Χρήση λογισμικού παρουσιάσεων και 

υπολογιστικών φύλλων   

• Επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου με φοιτητές/-τριες  

• Υποστήριξη της μαθησιακής διαδικασίας 

με την χρήση της ηλεκτρονικής 

πλατφόρμας eclass. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 
μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή 
για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και 
οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 52 

Μελέτη εναλλακτικών 

συγγραμμάτων 

(υποχρεωτικά) και 

προτεινόμενης 

βιβλιογραφίας 

70 

Εργαστηριακή 

πρακτική άσκηση 

ηλεκτρονική 

28 

  

  

  

  

  

  

Σύνολο μαθήματος 150 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 
 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, 
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, 
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 
 
Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές. 

 

Η αξιολόγηση των φοιτητών/τριων γίνεται μέσω 

γραπτών εξετάσεων στην ελληνική γλώσσα (η 

οποία σε έκτακτες περιστάσεις πραγματοποιείται 

ηλεκτρονικά). Οι γραπτές εξετάσεις 

πραγματοποιούνται με το πέρας του εξαμήνου 

στην διάρκεια της εξεταστικής περιόδου. Ο 

βαθμός της θα αντιπροσωπεύει το 100% του 

τελικού βαθμού. 

 

 

 

 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Προτεινόμενη ενδεικτική βιβλιογραφία:  
• Berenson L. Mark, Levine M. David, Szabat A. Kathryn (2018)  Βασικές Αρχές Στατιστικής για 

Επιχειρήσεις-Έννοιες και Εφαρμογές 

 

• Healey, J. (2006) The Essentials of Statistics: A Tool for Social Research. Wadsworth. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 80109 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Β 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη 

του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι 
πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος 

αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 
πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 4 6 
   

   
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 
4. 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 
Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης 

Δεξιοτήτων 

 Υποβάθρου 
Επιστημονικής Περιοχής 
Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

Όχι 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

Όχι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://openeclass.panteion.gr/courses/TMI184/   

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  

• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο 

Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης 

και Παράρτημα Β 

• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος αναμένεται οι φοιτητές να κατανοούν την 
επέκταση των ολοκληρωμάτων σε γενικευμένα ολοκληρώματα και την χρησιμότητα των 
αναπτυγμάτων Taylor. Επίσης θα είναι σε θέση να κατανοούν τις βασικές έννοιες των 
εξισώσεων διαφορών, των διαφορικών εξισώσεων και να έχουν αποκτήσει εξοικείωση με 
τις βασικές εφαρμογές τους.  
 

Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  

https://openeclass.panteion.gr/courses/TMI184/
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πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα  
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας 
και ευαισθησίας σε θέματα φύλου  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

Το μάθημα αποσκοπεί στην εκμάθηση των βασικών μαθηματικών εργαλείων που χρησιμοποιούνται 
στην Οικονομική επιστήμη. 
 

 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Στο μάθημα γίνεται κυρίως μια εισαγωγή στις εξισώσεις διαφορών και διαφορικών 
εξισώσεων. 
Στις διαλέξεις παρουσιάζονται οι παρακάτω θεματικές ενότητας :  

• Υπολογισμός ολοκληρωμάτων Α και Β είδους. 
• Αναπτύγματα Taylor και Maclaurin. 
• Διακριτός χρόνος. Διαφορές και βασικές έννοιες των εξισώσεων διαφορών.  
• Γραμμικές εξισώσεις διαφορών. 
• Δυναμική ευστάθεια. 

• Εφαρμογές. 
• Βασικές έννοιες. Ύπαρξη λύσης. Προβλήματα Αρχικών τιμών. 
• Γραμμικές διαφορικές με σταθερούς συντελεστές.  

• Δυναμική ευστάθεια 
• Ειδικές διαφορικές εξισώσεις 

1. Ακριβείς εξισώσεις 
2. Διαχωρισμός μεταβλητών 
3. Παράγοντες Ολοκλήρωσης 
4. Ομογενείς Διαφορικές Εξισώσεις 
5. Πλήρεις Διαφορικές Εξισ. 
6. Εξισώσεις Bernoulli 
7. Εξισώσεις Ricatti 

• Εφαρμογές. 
                                

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο. Σε ειδικές περιστάσεις εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση. 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε.. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

Χρήση πλατφόρμας εκπαίδευσης εξ αποστάσεως για 

λήψη διδακτικού υλικού 

Χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για επικοινωνία με 

φοιτητές/-τριες 

 
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 
μέθοδοι διδασκαλίας. 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 52 
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Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή 
για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και 
οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

Φροντιστήριο 20 

Πρόοδος 2 

Μελέτη 76 

  

Σύνολο μαθήματος 150 

  
  

  

  
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 
 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, 
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, 
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 
 
Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές. 

 Η αξιολόγηση του μαθήματος γίνεται με: 

• Γραπτή πρόοδο (20% του βαθμού) 

• Γραπτή τελική εξέταση (80% του βαθμού) 

Οι ερωτήσεις της προόδου και της τελικής εξέτασης 

περιέχουν θεωρία και επίλυση προβλημάτων 

καλύπτοντας όλες τις θεματικές ενότητες που έχουν 

αναπτυχθεί στην διδασκαλία. 
Τα κριτήρια αξιολόγησης περιγράφονται στην σελίδα 

του μαθήματος.  

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Προτεινόμενη ενδεικτική  βιβλιογραφία:  
 

• Berkin J. (2015). Μαθηματικά για οικονομολόγους με εφαρμογές, Εκδόσεις 

Δαρδανός. 

• Chiang A., Wainwright K. (2009). Μαθηματικές μέθοδοι οικονομικής 

ανάλυσης, 2η έκδοση, Κριτική.  

• Hoy M., Livernois J., McKenna C., Stengos T., Rees R. (2013). Μαθηματικά 

Οικονομικών Επιστημών, Εκδόσεις Gutenberg. 

• Ξεπαπαδέας Α.Π. και Γιαννίκος Ι.Χ. (2007). Μαθηματικές Μέθοδοι στα 

Οικονομικά. Θεωρία και Εφαρμογές, Εκδόσεις Δαρδανός. 

  
 

  



Περιγράμματα Μαθημάτων ΠΠΣ – Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης,  Πάντειο Πανεπιστήμιο,  2020 44 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
1. ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ TMI800110 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Β 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Οικονομική και αστική γεωγραφία 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη 

του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι 

πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος 

αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 

πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 4 6 

   

   
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 

διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά 

στο 4. 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

Υποβάθρου , Γενικών 

Γνώσεων, Επιστημονικής 

Περιοχής, Ανάπτυξης 

Δεξιοτήτων 

Υποβάθρου 

Επιστημονικής Περιοχής 

Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

Όχι 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 

ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

Όχι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 

ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

(URL) 

https://openeclass.panteion.gr/courses/TMI110/ 

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου 

επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  

• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων 

του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης 

και Παράρτημα Β 

• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Σκοπός του μαθήματος είναι η αξιοποίηση των γνώσεων της οικονομικής και αστικής 

γεωγραφίας για την κατανόηση και ανάλυση διαφόρων φαινομένων όπως η αστική 

οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη,  η διερεύνηση της σχέσης των οικονομικών 

δραστηριοτήτων με το γεωγραφικό χώρο κα. Ακόμη σκοπός είναι να έρθουν σε επαφή οι 

φοιτητές με τους διαλόγους που έχει ανοίξει η ανθρωπογεωγραφία με άλλες επιστήμες 

(οικονομική επιστήμη, κοινωνιολογία, δημογραφία, πολιτική επιστήμη). Με την 

ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα γνωρίζουν σε βάθος τα βασικά στοιχεία της 

οικονομικής και αστικής γεωγραφίας, δηλαδή της γεωγραφικής αντίληψης του χώρου και 

των ανθρώπινων δραστηριοτήτων εντός αυτού.  
 
 



Περιγράμματα Μαθημάτων ΠΠΣ – Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης,  Πάντειο Πανεπιστήμιο,  2020 45 

Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα 

Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 

πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών  

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  

Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία  

Ομαδική εργασία  

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα  
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας 

και ευαισθησίας σε θέματα φύλου  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

Προαγωγή της κριτικής σκέψης 
Ομαδική εργασία  
Ενδυνάμωση της συμμετοχικής-φοιτητοκεντρικής εκπαίδευσης 
Ανάπτυξη σχεδιασμού έρευνας  
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των 

απαραίτητων τεχνολογιών  

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Βασικές ενότητες του μαθήματος είναι :  

• Γενικές έννοιες για το χώρο 

Κόστος μεταφοράς 

Οι δρόμοι ως δίκτυα 

Συνεκτικότητα του δικτύου 

Προσπελασιμότητα του δικτύου 

Πυκνότητα δικτύου 

Δίκτυο αναπτυγμένων και υπανάπτυκτων χωρών 

Εξέλιξη των δικτύων μεταφοράς 

 

• Βασικά στοιχεία οικονομικής γεωγραφίας 

Βιομηχανικές και τεχνολογικές συσπειρώσεις και αστικές συγκεντρώσεις  

Διεθνείς ροές επενδύσεων και διεθνής καταμερισμός εργασίας: διεθνικά παραγωγικά 

δίκτυα 

Το θεωρητικό πλαίσιο της νέας οικονομικής γεωγραφίας 

Οι διάφορες στροφές της οικονομικής γεωγραφίας: Θεσμική στροφή, Πολιτισμική 

στροφή, Εξελικτική στροφή 

Συστάδες: γνώση και εγγύτητα 

 

• Η έννοια της υπαίθρου και του αστικού χώρου 

Οι θεωρητικές προσεγγίσεις για την ύπαιθρο 

Εμπειρικοί ορισμοί της υπαίθρου 

Μια προτεινόμενη ταξινόμηση των περιοχών της ευρωπαϊκής υπαίθρου 

Διάκριση αστικών και αγροτικών περιοχών 

Η διαδικασία της αστικοποίησης 

Εμφάνιση των πρώτων πόλεων και αίτια ανάπτυξης των πόλεων 

Τύποι πόλεων  

Συστήματα οικισμών και πόλεων, η έννοια της κεντρικότητας, ταξινόμηση-

ιεράρχηση οικισμών,  

Η εσωτερική δομή και οργάνωση της πόλης 

Φάσεις αστικής ανάπτυξης 

• Νέες γεωγραφίες της πόλης 

Κοινωνική διαίρεση του χώρου, ανισότητες και αποκλεισμοί στις εσωτερικές 

περιοχές της πόλης 
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Περιφράξεις και κοινά 

Πλατφόρμες και τουριστικοποίηση αστικών περιοχών 

Πολιτισμός, δημιουργικότητα και πόλη: το φαινόμενο του αστικού εξευγενισμού 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ. 

• Πρόσωπο με πρόσωπο 

• Εξ αποστάσεως σε περιόδους έκτακτων συνθηκών 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Χρήση Τ.Π.Ε.. στη Διδασκαλία, στην 

Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με 
τους φοιτητές 

Χρήση λογισμικού παρουσιάσεων, υπολογιστικού φύλλου 
και χαρτογράφησης 
Επικοινωνία με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο με φοιτητές/-
τριες για διευκρινίσεις σχετικά με το μάθημα  

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι 

διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 

Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 

βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 

Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 

Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 

Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 
 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για 

κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι 
ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 

συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου 

να αντιστοιχεί στα standards του ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 26 

Σεμινάρια 20 

Μελέτη εναλλακτικών 

συγγραμμάτων 

(υποχρεωτικά) και 

προτεινόμενης 

βιβλιογραφίας 

88 

Ομαδική εργασία 26 

Σύνολο μαθήματος 150 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 

Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 

Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 

Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, 

Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, 
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 

Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 

 
Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 

αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 

από τους φοιτητές. 

Η αξιολόγηση του Μαθήματος θα γίνει με:  

• Ομαδική γραπτή εργασία,40% του τελικού 

βαθμού  

•Τελική εξέταση (η οποία σε έκτακτες περιστάσεις 

πραγματοποιείται ηλεκτρονικά). Ο βαθμός της θα 

είναι το 60% του τελικού βαθμού (Συμμετοχή 

μόνο στην τελική εξέταση συνεπάγεται μέγιστο 

βαθμό 6). 

Οι λύσεις των θεμάτων της τελικής εξέτασης, 

αναρτώνται στη σελίδα open eclass του μαθήματος 

με τη λήξη της εξέτασης. 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Προτεινόμενη ενδεικτική  βιβλιογραφία:  

Όλγα Γιώτη Παπαδάκη ‘Εισαγωγή στην Οικονομική Γεωγραφία’ Εκδόσεις 

Κριτική Αθήνα 2010. 

Λόης Λαμπριανίδης ‘Οικονομική Γεωγραφία’ εκδόσεις Πατάκη Αθήνα 2004 

Michael Woods ‘Γεωγραφία της υπαίθρου’ εκδόσεις Κριτική Αθήνα 2011 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

80111 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Β’ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΙΙ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες 

απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. 

Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές 

μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος 

αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το 

σύνολο των πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 4 6 

   

   

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση 

διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που 

χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4. 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 

Επιστημονικής Περιοχής, 

Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

Υποβάθρου 

Επιστημονικής Περιοχής 

Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

Όχι 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 

ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

Όχι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://openeclass.panteion.gr/courses/TMI211/ 

http://elearning-polecon.org/moodle/login/index.php 

 

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 

καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  

• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο 

Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και 

Παράρτημα Β 

• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

https://openeclass.panteion.gr/courses/TMI211/
http://elearning-polecon.org/moodle/login/index.php
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 Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος αναμένεται οι φοιτητές να έχουν :  

- Γνώσεις  για να κατανοούν , διακρίνουν και να περιγράφουν το γνωστικό αντικείμενο της 

μακροοικονομικής καθώς επίσης και τον τρόπο λειτουργίας μιας οικονομίας ως σύνολο.  

- Δεξιότητες που θα τους καθιστούν ικανούς να σκεφθούν κριτικά πάνω στο θέμα της 

οικονομικής μεγέθυνσης και του οικονομικού κύκλου, τα οποία έχουν απασχολήσει επί 

γενεές γενεών τη μακροοικονομική σκέψη.  

- Ικανότητες να κατανοούν ,να αναλύουν και να παρουσιάζουν πρωτογενή και δευτερογενή 

δεδομένα που να αφορούν τις βασικές μακροοικονομικές μεταβλητές  όπως το εθνικό 

εισόδημα και προϊόν, η κατανάλωση, η ανεργία, ο πληθωρισμός, οι αποταμιεύσεις, οι 

επενδύσεις, το διεθνές εμπόριο και η διεθνής χρηματοδότηση.   
 

 

Γενικές Ικανότητες 

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως 

αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες 

από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση 

δεδομένων και πληροφοριών, με τη 

χρήση και των απαραίτητων 

τεχνολογιών  

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  

Λήψη αποφάσεων  

Αυτόνομη εργασία  

Ομαδική εργασία  

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  

Εργασία σε διεπιστημονικό 

περιβάλλον  

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην 

πολυπολιτισμικότητα  

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής 

υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου  

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και 

επαγωγικής σκέψης 

 Το μάθημα αποσκοπεί στην  

- Προαγωγή της ελεύθερης δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης.  

- Αναζήτηση, Ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών 

 Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
- Λήψη Αποφάσεων   

 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Το μάθημα παρέχει μια ολοκληρωμένη εισαγωγή στις βασικές αρχές της 

Μακροοικονομικής. Ειδικότερα παρουσιάζονται οι εξής θεματικές ενότητες:  

I. Εθνικό Εισόδημα 

ΙΙ. Μέτρηση κόστους ζωής 

ΙΙΙ. Παραγωγή και οικονομική μεγέθυνση 

ΙV. Αποταμίευση, Επένδυση και Χρηματοπιστωτικό σύστημα 

V. Τα Βασικά Χρηματοπιστωτική εργαλεία 

VI. Ανεργία 

VIΙ. Το Νομισματικό Σύστημα 

VIII. Πληθωρισμός: Αιτίες και Κόστος 

IX. Ανοικτή Οικονομία 

Χ. Μακροοικονομική Θεωρία Ανοικτής Οικονομίας 

ΧΙ. Συναθροιστική Ζήτηση και Προσφορά 

ΧΙΙ. Νομισματική και Δημοσιονομική Πολιτική και η επίδραση τους στη 

συναθροιστική ζήτηση. 
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4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο. Σε ειδικές περιστάσεις εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση. 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε.. στη Διδασκαλία, 

στην Εργαστηριακή 

Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

-Χρήση Τ.Π.Ε στη Διδασκαλία -παρουσίαση 

διάλεξης με διαφάνειες. 

-Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας,  και 

εξετάσεων  μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας 

elearning-polecon.org/moodle/ της διδάσκουσας , 

καθώς  και της ηλεκτρονικής πλατφόρμας  του 

openeclass του  

πανεπιστήμιου. 

-Eπικοινωνία με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο με τους 

φοιτητές. 

-Εβδομαδιαίες ηλεκτρονικές εξ αποστάσεως 

προαιρετικές προόδους. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος 

και μέθοδοι διδασκαλίας. 

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή 

Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & 

ανάλυση βιβλιογραφίας, 

Φροντιστήριο, Πρακτική 

(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, 

Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, 

Διαδραστική διδασκαλία, 

Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση 

μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας 

/ εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, 

κ.λπ. 

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του 

φοιτητή για κάθε μαθησιακή 

δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη 

καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 

συνολικός φόρτος εργασίας σε 

επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα 

standards του ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 52 

Πρόοδοι 10 

Μελέτη 88 

Σύνολο μαθήματος (25 

ώρες φόρτου εργασίας 

ανά πιστωτική 

μονάδα) 

150 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΦΟΙΤΗΤΩΝ  

Περιγραφή της διαδικασίας 

αξιολόγησης 

-Γλώσσα Αξιολόγησης, 

Μέθοδοι αξιολόγησης, 

Διαμορφωτική  ή 

Συμπερασματική, Δοκιμασία 

Πολλαπλής Επιλογής, 

Ερωτήσεις Σύντομης 

Απάντησης, Ερωτήσεις 

Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση 

Προβλημάτων, Γραπτή 

Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, 

 Η αξιολόγηση του Μαθήματος γίνεται με:   

• Τελική εξέταση (100% του βαθμού).  

• Εβδομαδιαίες προαιρετικές ηλεκτρονικές πρόοδοι 

κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, βάσει της 

διδαχθείσας ύλης (Βελτίωση του τελικού βαθμού) 

στην ηλεκτρονική πλατφόρμα http://elearning-

polecon.org/moodle/ της διδάσκουσας. 

-Οι ερωτήσεις των προόδων και του τελικού 

διαγωνίσματος είναι πολλαπλής επιλογής, σύντομης 

απάντησης, και ασκήσεις. Για κάθε εξεταζόμενο 

επιλέγονται αυτόματα τυχαία από μια βάση 

ερωτήσεων που έχει δημιουργηθεί ανά θεματική 

ενότητα από την διδάσκουσα.   

-Ο βαθμός της τελικής γραπτής εξέτασης  και των 

http://elearning-polecon.org/moodle/
http://elearning-polecon.org/moodle/
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Προφορική Εξέταση, Δημόσια 

Παρουσίαση, Εργαστηριακή 

Εργασία, Κλινική Εξέταση 

Ασθενούς, Καλλιτεχνική 

Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 

-Αναφέρονται  ρητά 

προσδιορισμένα κριτήρια 

αξιολόγησης και εάν και που 

είναι προσβάσιμα από τους 

φοιτητές. 

προόδων προκύπτει  αυτόματα και γνωστοποιείται 

στο εξεταζόμενο μαζί με τις σωστές απαντήσεις 

αμέσως μετά την ηλεκτρονική τους υποβολή.  

-Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι ρητά 

προσδιορισμένα και προσβάσιμα στην ηλεκτρονική 

πλατφόρμα http://elearning-polecon.org/moodle/. 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Προτεινόμενη ενδεικτική  βιβλιογραφία:  

• α) Gregory Mankiw, Αρχές Οικονομικής Θεωρίας, Τόμος ΙΙ, ΔΑΡΔΑΝΟΣ - Κ. 

ΔΑΡΔΑΝΟΣ Ο.Ε. 1η έκδοση,  2002, Αθήνα,  

• β) Begg David, Vernasca Gianluigi, Fisher Stanley, Dornbusch Rudiger, Αρχές 

Οικονομικής, Κριτική, έκδοση 2015,  Αθήνα,  

• γ) Michael Parkin, Kent Matthews, Melanie Powell, Αρχές Οικονομικής,   2013, 

Κριτική, Αθήνα,  

• δ) Paul A. Samuelson, & William D. Nordhaus (2002), Οικονομική ΙΙ, Παπαζήσης, 

2002, Αθήνα,  

• ε) Stiglitz J.E., Walsh C.E.,  Αρχές Μακροοικονομικής, Παπαζήσης, έκδοση 2010, 

Αθήνα. 

στ) Mankiw Gregory N.” “Taylor Mark P, Οικονομική (Μακροοικονομική), 

Εκδόσεις Τζιόλα, 2016, Αθήνα.  

ζ)  KRUGMAN PAUL, WELLS ROBIN (2018), Οικονομική σε διδακτικές 

ενότητες (ΕΝΙΑΙΟ), Εκδόσεις: GUTENBERG, Αθήνα.  

•  

 

 

 

 

  

http://elearning-polecon.org/moodle/
https://www.tziola.gr/author-book/mankiw-gregory-n/
https://www.tziola.gr/author-book/taylor-mark-p/
https://www.tziola.gr/author-book/taylor-mark-p/
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ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

 

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 

ΚΩΔ. 

ΜΑΘ 
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Β.Σ.  Δ.Μ.  E.C.T.S.  

8008   Θεσμικό Πλαίσιο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΥΠ  4 6 

8009 Μικροοικονομική Θεωρία Ι ΥΠ 4 6 

8010 Μακροοικονομική Θεωρία & Πολιτική Ι ΥΠ 4 6 

8013 Ανάλυση Τόπου Εγκατάστασης  ΥΠ 4 6 

8014 Χωροταξία-Χωρικός Σχεδιασμός ΥΠ 4 6 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 8008 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 3ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη 

του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι 
πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος 

αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 
πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

 4 6 
   

   
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 
4. 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 
Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης 

Δεξιοτήτων 

 Υποβάθρου, Γενικών γνώσεων 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

Όχι 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

Όχι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://openeclass.panteion.gr 

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  

• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο 

Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης 

και Παράρτημα Β 

• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

 

Το μάθημα προσφέρει στους φοιτητές γνώσεις για το ισχύον βασικό εννοιολογικό και 

θεσμικό πλαίσιο της περιφερειακής ανάπτυξης στην Ελλάδα, μέσα από την  συστηματική 

παρουσίαση και ανάλυση του πλαισίου οργάνωσης, λειτουργίας και χρηματοοικονομικής 

διαχείρισης των ΟΤΑ στην Ελλάδα, έτσι, ώστε αυτοί να αποκτήσουν το απαιτούμενο 

υπόβαθρο για την περαιτέρω εμβάθυνση στα επιμέρους γνωστικά πεδία της 

περιφερειακής επιστήμης, κατά τη διάρκεια των σπουδών τους στο Τμήμα Οικονομικής και 

Περιφερειακής Ανάπτυξης. 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα δύνανται: 

https://openeclass.panteion.gr/
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- να γνωρίζουν το ισχύον θεσμικό και νομικό πλαίσιο της περιφερειακής ανάπτυξης 

στην Ελλάδα, 

- να γνωρίζουν στην πράξη τη "δεδομένη" δυνατότητα των εκάστοτε Κυβερνήσεων 

να ρυθμίζουν ή να "μεταρρυθμίζουν" τις Κρατικές, Περιφερειακές  και Τοπικές 

Δομές Διοίκησης και να καθορίζουν τις αντίστοιχες αναπτυξιακές πολιτικές, σε 

περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, 

- να γνωρίζουν τις δυνατότητες και τα εργαλεία οικονομικών παρεμβάσεων 

Περιφερειακών και Τοπικών Δομών ιδία πρωτοβουλία και ιδία ευθύνη, 

- Να "δανείζονται" βέλτιστες πρακτικές από άλλα ανάλογα μορφώματα Κρατών-

Μελών της Ε.Ε., 

- να αξιοποιούν μηχανισμούς, όπως τα Περιφερειακά Ταμεία Ανάπτυξης, 

- να αξιοποιούν πρακτικά τα ανταγωνιστικά σημεία/πλεονεκτήματα των 

Επιχειρησιακών Σχεδίων Περιφερειών και Δήμων, 

- να γνωρίζουν την εμπειρία των προηγούμενων αναπτυξιακών νόμων, τον ισχύοντα 

επενδυτικό νόμο 4399/2016 (Ισχύον καθεστώς περί ιδιωτικών επενδύσεων, 

Δικαιούχοι ενισχύσεων και προϋποθέσεις υπαγωγής, Παρεχόμενες ενισχύσεις του 

Αναπτυξιακού Νόμου, Καθεστώτα ενισχύσεων του νέου Αναπτυξιακού Νόμου), 

-  να κατανοήσουν την  έννοια και το ρόλο των Στρατηγικών Επενδύσεων, 

-  να κατανοήσουν τις διαδικασίες και το ρόλο της Χωροταξίας στην "παραγωγή" 

ανάπτυξης, 

- να γνωρίζουν τα σχετικά με την Περιφερειακή Πολιτική της ΕΕ και τα 

Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα της ΕΕ, 

- να γνωρίζουν και να αξιοποιούν τις δυνατότητες χρηματοδότησης της ανάπτυξης, 

μέσα από θεσμικούς φορείς και διαδικασίες.. 
Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα  
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας 
και ευαισθησίας σε θέματα φύλου  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

 

  Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών με τη χρήση των 

κατάλληλων βιβλιογραφικών πηγών, προαγωγή της ελεύθερης,  δημιουργικής  

και κριτικής σκέψης. 
 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Η διάρθρωση της ύλης είναι συμβατή με το οικείο Οργανόγραμμα Σπουδών του 

Τμήματος, εμπλουτισμένη με νέα δεδομένα, τα οποία προέκυψαν ex post, με την 

ψήφιση του Νέου Νόμου (Πρόγραμμα Κλεισθένης) και απαρτίζεται από 4 Μέρη. 

Ειδικότερα : 

Το Μέρος Α΄ καλύπτει θέματα οργάνωσης του Κεντρικού Κράτους και του 

«παραπληρωματικού» Συστήματός του, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ως απαραίτητης 

condicio sine qua non οργάνωσης και υποστήριξης διαδικασιών ανάπτυξης. 
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Το Μέρος Β΄ εστιάζει στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, και αναπτύσσονται θέματα 

σχετικά με τις νέες θεσμικές λειτουργίες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα 

και το θεσμικό πλαίσιο που τις διέπει, και τα ισχύοντα σε διεθνές και, κυρίως, σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Θέματα όπως οι νέες ρυθμίσεις για την Τοπική Αυτοδιοίκηση μέσα από το θεσμικό 

πλαίσιο «Καλλικράτης ΙΙ», οι νεότερες (προτεινόμενες) ρυθμίσεις μέσα από το 

πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι», τα χρηματοδοτικά εργαλεία των Ο.Τ.Α., οι ειδικότερες 

δράσεις των Ο.Τ.Α., όπως  αυτές που αναφέρονται στον πολιτισμό, αλλά και οι κατ΄ 

ιδίαν ρυθμίσεις περί τοπικής αυτοδιοίκησης σε άλλες χώρες, και ο Ευρωπαϊκός 

Χάρτης Τοπικής Αυτονομίας συνθέτουν την ύλη του Β΄ Μέρους. 

Το Μέρος Γ΄  αναφέρεται στις ειδικότερες ρυθμίσεις, τις πολιτικές, τα μέσα και τα 

εργαλεία για την ανάπτυξη και δη την περιφερειακή ανάπτυξη. 

Το Μέρος Δ΄ (τελευταίο μέρος) αναφέρεται στους διεθνείς οργανισμούς και τις 

αναπτυξιακές παρεμβάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ. 

Εξ αποστάσεως (υπό τις παρούσες συνθήκες 

COVID 19). 

Πρόσωπο με πρόσωπο (υπό κανονικές συνθήκες). 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε.. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

Χρήση Τ.Π.Ε. και οπτικοακουστικών μέσων στη 
διδασκαλία καθώς και στην επικοινωνία με Φοιτητές. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 
μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή 
για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και 
οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 52 

Μελέτη και ανάλυση 
βιβλιογραφίας 

 

80 

Εκπαιδευτικές 
επισκέψεις 

10 

Προσομοίωση 
Συνεδρίασης Δημοτικού 
Συμβουλίου 

8 

ΣΥΝΟΛΟ 150 
  

  

  

  

  
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 
 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, 
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, 

  
Ερωτήσεις σύντομης απάντησης και δοκιμασία 
πολλαπλής επιλογής. 
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Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 
 
Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές. 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Α. Προτεινόμενη ενδεικτική  βιβλιογραφία:  
-Δεληθέου Β., 2018, Θεσμικό Πλαίσιο Περιφερειακής Ανάπτυξης, Εκδόσεις  

Παπαζήση, Αθήνα. 

-Αθανασόπουλος Κ. ΓΕ., Περιφερειακή Διοίκηση και Τοπική Αυτοδιοίκηση. 

Ελλάδα-Άλλες Χώρες Μέλη της Ε.Ε., Επιστημονική Συμβολή Δρ Δεληθέου Β., Dr 

Kavvadia H., Αθήνα, 2008. 

-Δεληθέου Β. (2012), Περιφερειακή Ανάπτυξη μέσω Ειδικών Οικονομικών Ζωνών- 

Αμφιλεγόμενες προσεγγίσεις- Η ελληνική και η διεθνής εμπειρία, Αυτοέκδοση, 

Αθήνα. 

-Κόνσολας Ι. Ν., 1997, Σύγχρονη Περιφερειακή Οικονομική Πολιτική, Εκδόσεις 

Παπαζήση, Αθήνα. 

-Παπαδασκαλόπουλος Αθ., Χριστοφάκης Μ., 2016, Περιφερειακός 

Προγραμματισμός και Αναπτυξιακός Σχεδιασμός, Εκδόσεις Παπαζήση, Β΄ έκδοση, 

Αθήνα. 

-Πετράκος Γ., Ψυχάρης Ι., Περιφερειακή Ανάπτυξη στην Ελλάδα, Εκδόσεις Κριτική, 

B΄ έκδοση, Αθήνα, 2016. 

-Πολύζος Σ., 2011, Περιφερειακή Ανάπτυξη, εκδόσεις Κριτική, Αθήνα. 

Β. Νόμοι, που θα αναρτηθούν από τη Διδάσκουσα. 

Γ.  Άρθρα, που θα αναρτηθούν από τη Διδάσκουσα. 

Δ. Ιστοσελίδες, που θα υποδειχθούν από τη Διδάσκουσα. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1.ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 8009 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Γ΄ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μικροοικονομική Θεωρία Ι 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη 

του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι 

πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος 

αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 

πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 4 6 

   

   
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 

διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά 

στο 4. 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 
Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης 

Δεξιοτήτων 

Υποβάθρου 

Επιστημονικής Περιοχής 

Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

Όχι 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 

ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

Όχι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://openeclass.panteion.gr/courses/TMI112/ 

2.ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που 

θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  

• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του 

Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης 

και Παράρτημα Β 

• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του γνωστικού αντικειμένου Μικροοικονομική Θεωρία Ι, οι φοιτητές θα είναι 

σε θέση να: 

✓ γνωρίζουν και να χρησιμοποιούν τα βασικά μεθοδολογικά εργαλεία της Μικροοικονομικής 

Ανάλυσης., καθώς και να αντιλαμβάνονται τον τρόπο λειτουργίας των δύο βασικών οικονομικών 

μονάδων, των καταναλωτών και των παραγωγών. 

✓ χρησιμοποιήσουν το υπόδειγμα της ανάλυσης της ορθολογικής συμπεριφοράς του καταναλωτή για 

να εξετάσουν πώς οι καταναλωτές αντιδρούν στις μεταβολές των τιμών των αγαθών και του 

εισοδήματός τους. 

✓ γνωρίζουν τους προσδιοριστικούς παράγοντες της ζήτησης και της προσφοράς ενός αγαθού και να 

κατανοήσουν κατανοήσουν τη λειτουργία της αγοράς ενός αγαθού. 

✓ χρησιμοποιούν τη θεωρία της ζήτησης και της προσφοράς για να αναλύουν τα αποτελέσματα 

διαφόρων κυβερνητικών πολιτικών στην αγορά ενός αγαθού.  

✓ κατανοήσουν πώς οι οικονομολόγοι θεωρητικοποιούν την παραγωγική διαδικασία  μέσω της 

συνάρτησης παραγωγής, πώς σχετίζονται οι εισροές με το προϊόν και να εξηγούν πώς αυτή η 

συνάρτηση συνδέεται με την καμπύλη ίσου προϊόντος.  

✓ αντιληφθούν τους λόγους που διαφοροποιούν τον τρόπο λειτουργίας μιας παραγωγικής μονάδας 

ανάμεσα στη βραχυχρόνια και τη μακροχρόνια περίοδο.  
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✓ γνωρίζουν τις επιπτώσεις της λειτουργίας του νόμου της φθίνουσας απόδοσης και τη σημασία των 

αποδόσεων κλίμακας  στην απόδοση της επιχείρησης.  

✓ κατανοήσουν πώς κατασκευάζονται οι καμπύλες κόστους μιας επιχείρησης και ποιες είναι οι 

σχέσεις που υπάρχουν μεταξύ τους, καθώς και κατανοήσουν την υπόθεση ότι  οι επιχειρήσεις 

προσπαθούν να μεγιστοποιήσουν τα κέρδη τους για να λάβουν τις αποφάσεις τους.  

✓ καταλάβουν πώς το υπόδειγμα του τέλειου ανταγωνισμού μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να 

διερευνηθεί ένα εύρος οικονομικών δραστηριοτήτων και πολιτικών. 

Γενικές Ικανότητες 

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές 

αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί 

το μάθημα;. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων 

και πληροφοριών, με τη χρήση και των 

απαραίτητων τεχνολογιών  

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  

Λήψη αποφάσεων  

Αυτόνομη εργασία  

Ομαδική εργασία  

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην 

πολυπολιτισμικότητα  

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής 

υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου  

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής 

σκέψης 

Προαγωγή της κριτικής σκέψης, Γνώση των ποσοτικών μεθόδων οικονομικής ανάλυσης 

Ενδυνάμωση της συμμετοχικής-φοιτητοκεντρικής εκπαίδευσης, Προαγωγή της ελεύθερης και επαγωγικής 

σκέψης, Ανάπτυξη σχεδιασμού έρευνας  

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Α : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

1) Ορισμοί  

2) Τα τρία θέματα των οικονομικών 

3) Ο ρόλος της αγοράς 

Β : ΖΗΤΗΣΗ, ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ Η ΑΓΟΡΑ 

1) Εισαγωγή 

2) Ορισμοί 

Γ : Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 

1) Ισορροπία του καταναλωτή - Εισοδηματικός περιορισμός  

2) Προτιμήσεις - Καμπύλες αδιαφορίας 

3) Επιλογή 

4) Ζήτηση 

5) Εξισώσεις Slutsky : Αποτέλεσμα υποκατάστασης και Εισοδηματικό  

     αποτέλεσμα 

6) Εφαρμογές της θεωρίας του καταναλωτή:  

     i) Διαχρονική επιλογή &  ii) Πλεόνασμα του καταναλωτή  

7) Ζήτηση της αγοράς 

Δ : ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ  

1) Ορισμοί 

2) Τύποι προσφοράς  

3) Ισορροπία της αγοράς 

4) Ανάλυση μετατοπίσεων καμπύλων ζήτησης και προσφοράς 

Ε : Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ 

1) Εισαγωγή 

2) Τεχνολογία 

3) Μεγιστοποίηση κέρδους 

4) Ελαχιστοποίηση κόστους 

5) Καμπύλες κόστους 
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ΣΤ:  ΜΟΡΦΕΣ ΑΓΟΡΑΣ – ΤΕΛΕΙΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

1) Η προσφορά της επιχείρησης 

i. Η απόφαση προσφοράς μιας ανταγωνιστικής επιχείρησης 

ii. Κέρδη και πλεόνασμα του παραγωγού  

iii. Η μακροπρόθεσμη καμπύλης προσφοράς μιας επιχείρησης 

2) Η προσφορά του κλάδου 

i. Βραχυπρόθεσμη προσφορά του κλάδου 

ii. Μακροπρόθεσμη καμπύλη προσφορά 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ. 

• Πρόσωπο με πρόσωπο 

• Εξ αποστάσεως σε περιόδους έκτακτων συνθηκών 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Χρήση Τ.Π.Ε.. στη Διδασκαλία, στην 

Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με 

τους φοιτητές 

Χρήση λογισμικού παρουσιάσεων 

Επικοινωνία με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο με φοιτητές/-τριες για 

διευκρινίσεις σχετικά με το μάθημα  

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι 

διδασκαλίας. 

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 

βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 

(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 

Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 

(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για 
κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι 

ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 

συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου 
να αντιστοιχεί στα standards του ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 26 

Φροντιστήρια 

εργαστηριακών εφαρμογών 
26 

Μελέτη εναλλακτικών 

συγγραμμάτων 

(υποχρεωτικά) και 

προτεινόμενης 

βιβλιογραφίας 

78 

Άσκηση  20 

Σύνολο μαθήματος 150 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 

 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 

Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 

Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 

Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 

Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, 
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, 

Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 

Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 
 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 

αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές. 

Η αξιολόγηση του Μαθήματος θα γίνει με:  

• Μία ενδιάμεση ηλεκτρονική πρόοδο στο openeclass 

του μαθήματος.  

• Τελική εξέταση (η οποία σε έκτακτες περιστάσεις 

πραγματοποιείται ηλεκτρονικά). 

Η εξέταση του μαθήματος γίνεται με ερωτήσεις 

πολλαπλής επιλογής. 

  

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Προτεινόμενη ενδεικτική  βιβλιογραφία:  

 
• 'Μικροοικονομική Θεωρία και Ανάλυση', των Θ. Παλάσκα, Μ. Δρουβέλη και Χ. Στοφόρου και 

‘Μικροοικονομική: μια Σύγχρονη Προσέγγιση’ του H. Varian. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 8010 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Γ’ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ I 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη 

του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι 
πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος 

αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 
πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 4 6 

   

   
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 
4. 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 
Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης 

Δεξιοτήτων 

Υποβάθρου 
Επιστημονικής Περιοχής 
Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

Όχι 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

Όχι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://openeclass.panteion.gr/courses/TMI121/ 

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  

• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο 

Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης 

και Παράρτημα Β 

• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Το μάθημα αυτό είναι μια σύγχρονη προσέγγιση στη διδασκαλία της Μακροοικονομίας. Η 
Μακροοικονομία Ι χρησιμοποιεί μια προσεκτικά σύγχρονη προσέγγιση, δημιουργώντας 
μακροοικονομικά μοντέλα από μικροοικονομικές αρχές. Ως εκ τούτου, είναι συνεπής με τον τρόπο 
που διεξάγεται σήμερα η μακροοικονομική έρευνα. Αυτή η προσέγγιση επιτρέπει μια βαθύτερη 
κατανόηση των διαδικασιών οικονομικής ανάπτυξης και των επιχειρηματικών κύκλων - τα οποία 
είναι τα σύγχρονα βασικά θέματα της Μακροοικονομίας. Ακολουθώντας μια προσέγγιση της 
Μακροοικονομίας που συνάδει με την τρέχουσα μακροοικονομική έρευνα, οι σπουδαστές είναι 
καλύτερα προετοιμασμένοι για πιο ενδελεχή μελέτη στα οικονομικά. 
 

Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  



Περιγράμματα Μαθημάτων ΠΠΣ – Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης,  Πάντειο Πανεπιστήμιο,  2020 60 

πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα  
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας 
και ευαισθησίας σε θέματα φύλου  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

Προαγωγή της κριτικής σκέψης 
Γνώση των ποσοτικών μεθόδων μακροιοικονομικης ανάλυσης 
Ενδυνάμωση της συμμετοχικής-φοιτητοκεντρικής εκπαίδευσης 
Ανάπτυξη σχεδιασμού έρευνας  

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Μία εισαγωγή στα μακροοικονομικά 
Από τον στασιμοπληθωρισμό στην ανάπτυξη 
Η μαλθουσιανή θεωρία  
Οι Θεωρίες της δημογραφικής μετάβασης 
Η ολοκληρωμένη θεωρία οικονομικής ανάπτυξης 
Παράγοντες που επηρεάζουν το μονοπάτι της εκπαίδευσης και της τεχνολογικής προόδου και 
εξηγούν τος περιφερειακές και διακρατικές ανισότητες στην ανάπτυξη 
Φτώχεια 
Υγεία 
Θεσμοί 
Γεωγραφία 
Ανθρώπινα δικαιώματα 

 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ. 

• Πρόσωπο με πρόσωπο 

• Εξ αποστάσεως σε περιόδους έκτακτων συνθηκών 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε.. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

Χρήση λογισμικού παρουσιάσεων, υπολογιστικού φύλλου 
και χαρτογράφησης 
Επικοινωνία με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο με φοιτητές/-
τριες για διευκρινίσεις σχετικά με το μάθημα  

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 
μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή 
για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και 
οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 40 

Φροντιστήρια 
εργαστηριακών 
εφαρμογών 

20 

Μελέτη εναλλακτικών 
συγγραμμάτων 
(υποχρεωτικά) και 
προτεινόμενης 
βιβλιογραφίας 

70 

Εργαστηριακές ασκήσεις 
ηλεκτρονική 

20 

Σύνολο μαθήματος 150 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 
 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 

Η αξιολόγηση του Μαθήματος θα γίνει με:  
• 8 ενδιάμεσες ηλεκτρονικές προόδους στην online 
platforma του μαθήματος. Ο Βαθμός των 8 προόδων 
αθροιστικά θα είναι το 32% του τελικού βαθμού.  
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Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, 
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, 
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 
 
Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές. 

• Τελική εξέταση (η οποία σε έκτακτες περιστάσεις 
πραγματοποιείται ηλεκτρονικά). Ο βαθμός της θα είναι το 
68% του τελικού βαθμού (Συμμετοχή μόνο στην τελική 
εξέταση συνεπάγεται μέγιστο βαθμό 5). 
Οι λύσεις των ασκήσεων τόσο των ηλεκτρονικών προόδων, 
όσο και της τελικής εξέτασης, αναρτώνται στη σελίδα open 
eclass του μαθήματος με τη λήξη της εξέτασης. 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Προτεινόμενη  βιβλιογραφία:  
Grigorios Siourounis and Oded Galor, 1η Έκδοση στα Ελληνικά, Μια Ολοκληρωμένη Θεωρία 
Οικονομικής Ανάπτυξης (2020), Εκδώσεις Broken Hill 

  

Πρόσθετη Βιβλιογραφία 

  

Stephen Williamson, Macroeconomics, 6th Edition, Επιμέλεια στα Ελληνικά – Γρηγόριος Σιουρούνης 
(2018), Εκδώσεις Τζιόλα. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ  

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 800013 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Γ’ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΠΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά 

μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι 
πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος 

αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 
πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 4 6 

   

   
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά 
στο 4. 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 
Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης 

Δεξιοτήτων 

 Υποβάθρου 
Επιστημονικής Περιοχής 
Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

Όχι 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

Όχι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://openeclass.panteion.gr/courses/TMI119/ 

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  

• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο 

Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης 

και Παράρτημα Β 

• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Κατανόηση των κυριοτέρων θεωριών για την ανάλυση του τόπου εγκατάστασης της οικονομικής 
δραστηριότητας, των θεωριών για την οικονομική οργάνωση του χώρου αλλά και για τη 
χωροθέτηση των διαφόρων οικονομικών δραστηριοτήτων. Προκειμένου να κατανοηθούν οι 
περισσότερο αφηρημένες και θεωρητικές προσεγγίσεις, παρατίθενται εμπειρικά παραδείγματα που 
λειτουργούν ως οδηγοί στην κίνηση των επιστημονικών ιδεών (το Φορντικό εργοστάσιο, η Ευέλικτη 
Εξειδίκευση, οι Παγκόσμιες Αλυσίδες Αξίας κλπ). 
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Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα  
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας 
και ευαισθησίας σε θέματα φύλου  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών. 
Αυτόνομη εργασία. 
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών. 
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου. 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής. 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης. 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Θεωρητικές Προσεγγίσεις για την Εγκατάσταση (Χωροθέτηση) των Επιχειρήσεων στον 

Χώρο: «Μονοδιάστατα» υποδείγματα κόστους μεταφοράς (Hoover). Το υπόδειγμα 

εγκατάστασης του Weber. Το υπόδειγμα εγκατάστασης του Moses. Το υπόδειγμα 

εγκατάστασης κόστους-logistics. Η ανάλυση περιοχής αγοράς: Η μονοπωλιακή δύναμη 

στον χώρο (Hotelling) 

Η Χωρική Κατανομή των Οικονομικών Δραστηριοτήτων. Διασπορά επιχειρήσεων: 

διακριτική τιμολόγηση, περιοχές αγοράς και κόστη απόστασης. Η θεωρία κεντρικής θέσης 

του Christaller. Η θεωρία κεντρικής θέσης του Lösch. Νέα Οικονομική Γεωγραφία. 

Παράλληλα με τις θεωρητικές προσεγγίσεις και τα υποδείγματα, αναπτύσσεται ως 

γνωστικό υπόστρωμα η αφήγηση της γεωγραφικής κινητικότητας της βιομηχανίας σε 

παγκόσμια κλίμακα -με έμφαση στα τελευταία 100 χρόνια και με ερμηνευτικό άξονα το 

μεταφορικό κόστος. 

                                

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο, ειδικά το εξάμηνο 2020-

21 με «Εξ αποστάσεως εκπαίδευση» 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε.. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

Χρήση λογισμικού παρουσιάσεων, υπολογιστικού φύλλου 
και χαρτογράφησης (GIS) 
Επικοινωνία με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο με φοιτητές/-
τριες για διευκρινίσεις σχετικά με το μάθημα  

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 
μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 52 

Μελέτη εναλλακτικών 98 
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βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή 
για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και 
οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

συγγραμμάτων 
(υποχρεωτικά) και 
προτεινόμενης 
βιβλιογραφίας 
  

  
  
  

  

  

  

Σύνολο Μαθήματος 150 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 
 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, 
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, 
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 
 
Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές. 

 • Τελική εξέταση (η οποία σε έκτακτες περιστάσεις 
πραγματοποιείται ηλεκτρονικά). Ο βαθμός της είναι το 
100% του τελικού βαθμού 
 
Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι διαθέσιμα από την αρχή του 
μαθήματος στην ιστοσελίδα του μαθήματος:  

https://openeclass.panteion.gr/courses/TMI119/ 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Προτεινόμενη ενδεικτική  βιβλιογραφία:  
Λυμπεράκη, Α, Σκορδίλη, Σ. (2019) «Οικονομική Γεωγραφία», Εκδόσεις Κριτική 
(προτεινόμενο εγχειρίδιο) 
 

McCann, P. (2016) «Αστική και περιφερειακή οικονομική» (2η έκδοση), Εκδόσεις Κριτική 

Αργύρης, Α. (2009) «Οικονομική του Χώρου Τόμος I», Εκδοτικός οίκος Αδελφών Κυριακίδη 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 800014 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Γ’  

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙA- XΩΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά 

μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι 
πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος 

αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 
πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 4 6 
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά 
στο 4. 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 
Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης 

Δεξιοτήτων 

Υποβάθρου  
Επιστημονικής Περιοχής 
Ανάπτυξης Δεξιοτήτων   

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

- 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

Ναι  

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

Open e-class :  

https://openeclass.panteion.gr/courses/TMI225/ 

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  

• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο 

Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης 

και Παράρτημα Β 

• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

1. Παροχή στους φοιτητές καινοτόμου γνώσης και δεξιοτήτων με τις οποίες θα μπορούν να ανταποκριθούν 

σε συναφείς με τον χωρικό σχεδιασμό, ερευνητικές και επαγγελματικές ενασχολήσεις. 

2. Εξοικείωση των φοιτητών με  την έννοια και το περιεχόμενο της χωροταξίας, τα εθνικά συστήματα 

σχεδιασμού, τους φορείς άσκησης χωροταξικής πολιτικής και τις σχετικές αρμοδιότητες. 

3. Εισαγωγή των φοιτητών στα εργαλεία χωρικής ανάλυσης και εξοικείωση με την χρήση τους σε 

περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. 

4. Εισαγωγή των φοιτητών στις μεθόδους ανάλυσης και δέσμευσης των εμπλεκομένων φορέων στην 

χωροταξία.  

5. Ανάπτυξη δεξιοτήτων αξιολόγησης της χωρικής διάστασης των αναπτυξιακών έργων και των χωροταξικών 

σχεδίων   

6. Ανάπτυξη δεξιοτήτων σύνταξης στρατηγικών μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων. 
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7. Απόκτηση γνώσεων σχετικά με τις νέες τάσεις χωρικού σχεδιασμού, σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και 

ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα  
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας 
και ευαισθησίας σε θέματα φύλου  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών  
Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  
Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον και στα θαλάσσια οικοσυστήματα.  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Το μάθημα εμβαθύνει σε θέματα χωροταξικού/χωρικού σχεδιασμού, αποσαφηνίζοντας τις σχετικές έννοιες και 
πρακτικές και παρέχοντας θεωρητικές και εφαρμοσμένες γνώσεις σε θέματα σχεδιασμού, οργάνωσης και 
διαχείρισης του χώρου σε αστικό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Εξετάζει τη δυναμική των χωρικών 
φαινομένων, τις κοινωνικοοικονομικές παραμέτρους, το πλαίσιο λειτουργίας και τις πρακτικές σχεδιασμού 
στην Ελλάδα και στο διεθνή χώρο.  Εξετάζεται η πορεία προς τη «νέα χωροταξία» με έμφαση στη διαχείριση 
της χωρικής αλλαγής και τη χωρική διακυβέρνηση και αναλύεται  η έννοια του στρατηγικού χωρικού 
σχεδιασμού  ως ανανεωμένη δημόσια δράση και ως κοινωνική διαδικασία πολιτικού συντονισμού. Δίδεται 
έμφαση στην παρουσίαση και ανάλυση εφαρμοσμένων περιπτώσεων στρατηγικού  χωρικού σχεδιασμού στην 
Ευρώπη. Σκιαγραφείται η έννοια της εδαφικής συνοχής και  αναδεικνύονται  παραδείγματα χωρικών δημόσιων 
πολιτικών που πέραν του κλασικού χωροταξικού σχεδιασμού και κάτω από τις αναδυόμενες έννοιες/αξίες της 
οικονομικής αποτελεσματικότητας και της χωρικής δικαιοσύνης προσεγγίζουν την εδαφική συνοχή, ως 
εναλλακτική πρόταση για καλύτερη χωροδιαχείριση και χωρική διακυβέρνηση, σε ευρωπαϊκό, εθνικό, 
περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο. Έμφαση δίδεται στις έννοιες της τοποκεντρικής ανάπτυξης (place-based 
development) και του εδαφικού κεφαλαίου (territorial capital) και αντλούνται επιστημονικά ευρήματα από τις 
μελέτες του ESPON ( European Observatory for territorial development and cohesion). Το μάθημα αντλεί 
γνώσεις από τις μελέτες του ESPON με έμφαση σε αυτές που επικεντρώνονται  στα εργαλεία 
χωρικής/πολεοδομικής ανάλυσης NEXUS, DELPHI και Urban Benchmarking. Χρησιμοποιείται για την καλύτερη 
κατανόηση και τις σχετικές ασκήσεις το Ψηφιακό μαθησιακό περιβάλλον ESPONTrain VLE και USESPON-
VLE. (www.espontrain.eu) 
Λέξεις Κλειδιά: χωροταξία, στρατηγικός χωρικός σχεδιασμός, εδαφική συνοχή, εδαφικό κεφάλαιο, τοποκεντρική 
ανάπτυξη. 
Επί μέρους περιεχόμενα 
Εισαγωγικές έννοιες χωροταξίας.  

• Έννοια, ορισμοί, περιεχόμενο και διακρίσεις του χώρου.     

• Ο σχεδιασμός του χώρου: έννοια, περιεχόμενο, διακρίσεις, επίπεδα.     

• Σχέσεις χωροταξικού σχεδιασμού με άλλες μορφές σχεδιασμού και προγραμματισμού.  
Θεωρητικές προσεγγίσεις και τεχνικές του χωροταξικού σχεδιασμού.  

• Συνοπτική επισκόπηση των βασικών θεωριών για το χωροταξικό σχεδιασμό. 

• Παραδοσιακές και νεότερες μεθοδολογίες χωροταξικού σχεδιασμού. 

• Τα χωροταξικά σχέδια από την εμπειρική οπτική.  

• Γενική διάρθρωση της χωροταξικής μελέτης ( χωροταξικού σχεδίου).  

• Οι τομείς ανάλυσης. 

• Τα φυσικά δεδομένα  

• Τα δημογραφικά μεγέθη και τα κοινωνικό- οικονομικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού.  
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• Οι παραγωγικές δραστηριότητες. 

• Η χωρική διάρθρωση των δραστηριοτήτων και οι χρήσεις γης.  

• Αξιολόγηση της ανάλυσης. 

• Στόχοι -Αξιολογικό πλαίσιο της μελέτης. 

• Προτάσεις.  

• Εφαρμογή και παρακολούθηση.   
Ο χωροταξικός σχεδιασμός στην Ελλάδα.  

• Το ελληνικό σύστημα χωροταξικού σχεδιασμού: η εξέλιξη των ιδεών και των θεσμών.  

• Η φιλοσοφία και τα επίπεδα του ισχύοντος συστήματος χωροταξικού σχεδιασμού: στρατηγικός και φυσικός 
χωροταξικός σχεδιασμός.  

• Οι φορείς άσκησης  χωροταξικού σχεδιασμού.Οι αρμοδιότητες της κεντρικής διοίκησης και το πρόβλημα 
του διυπουργικού συντονισμού. (αρμοδιότητες των Περιφερειών, ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης, δράση 
των μη κυβερνητικών οργανισμών)  

• Τα μέσα άσκησης χωροταξικού σχεδιασμού (κατευθυντήρια σχέδια και πλαίσια, κανονιστικά εργαλεία. 
οικονομικοί μηχανισμοί).  

• Τα μέσα τεχνικής και επιστημονικής στήριξης. 

• Οι σύγχρονες χωροταξικές και πολεοδομικές μεταρρυθμίσεις - Ο στρατηγικός χωρικός σχεδιασμός   
Η  Xωροταξία στην Ευρώπη-Τα ευρήματα του ESPON 
Οι τάσεις ανάπτυξης του ευρωπαϊκού χώρου και η προσπάθεια διαμόρφωσης ευρωπαϊκής χωροταξικής πολιτικής, 
ιστορική επισκόπηση- Από το Σχέδιο Ανάπτυξης του Κοινοτικού Χώρου (ΣΑΚΧ) μέχρι σήμερα.Χαρακτηριστικά και  
μεταβολές στα εθνικά συστήματα χωροταξικού σχεδιασμού.-To Παρατηρητήριο για την Ευρωπαική χωρική 
ανάπτυξη και συνοχή – European Observatory for territorial Development and Cohesion( ESPON, 2000-2006, 2007-
2013, ESPON EGTC 2014-2020)   
-Εδαφική συνοχή : Έννοια, πολιτικά και επιχειρησιακά εργαλεία  
-Eδαφικό κεφάλαιο-Τοποκεντρικές πολιτικές (placed-based development) 
-Επί μέρους θέματα :  Αστικός χώρος-Αγροτικός χώρος- Μετανάστευση-Δημογραφία, Κλιματική αλλαγή, 
Εδαφική ποικιλομορφία, Γαλάζια ανάπτυξη- Χωρικές διαστάσεις Φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού-  
Πράσινη Υποδομή- Τουρισμός και φέρουσα ικανότητα-Τομεακές πολιτικές με χωρικές επιπτώσεις.  
Θαλάσσιος Χωροταξικός σχεδιασμός  
Σύντομη Εισαγωγή στο θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό- θαλάσσιες χωρικές ενότητες- θαλάσσια διάσταση της 
εδαφικής συνοχής, οικοσυστημική προσέγγιση, γεωπολιτικές διαστάσεις, θαλάσσια χωροταξικά σχέδια, 
διακυβέρνηση, σχετική νομοθεσία. 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο 
(Mετά COVID-19 έκτακτα εξ αποστάσεως εκπαίδευση) 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε.. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

Xρήση ψηφιακών μέσων στην επικοινωνία με τους φοιτητές, στην 
διδασκαλία και στην εργαστηριακή διαδικασία.  
Χρήση του Virtual Learning Environment “ESPONTrain”(www.espontrain.eu) 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 
μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή 
για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και 
οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 
Διαλέξεις  52  

Εκπόνηση ασκήσεων  40 

Συγγραφή εργασίας  48 

Εκπαιδευτικές επισκέψεις 8 

Εξετάσεις 2 

  

  

  

  

ΣΥΝΟΛΟ  150 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 

Ελληνικά 
 

http://www.espontrain.eu/
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Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, 
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, 
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 
Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές. 

Δημόσιες παρουσιάσεις κατά τη διάρκεια του εξαμήνου σε ένα 
θέμα επιλογής του φοιτητή/φοιτήτριας. 
 
Ασκήσεις σχετικά με τη χρήση εργαλείων χωρικής ανάλυσης, κατά 
τη διάρκεια του εξαμήνου.  
 
Γραπτή Εργασία και παρουσίασή της στο τέλος του εξαμήνου η 
οποία συνδυάζεται με προφορική εξέταση ή εναλλακτικά ( 
εφόσον οι συνθήκες το επιτρέπουν) γραπτή εξέταση.   
 
Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι αναρτημένα στο e-class ως Οδηγός 
σύνταξης παρουσιάσεων και εργασιών.  

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Προτεινόμενη ενδεικτική  βιβλιογραφία:  
Kυβέλου Στ., «Από τη χωροταξία στη χωροδιαχείριση : η έννοια του στρατηγικού χωρικού 
σχεδιασμού και της εδαφικής συνοχής στην Ευρώπη», Εκδόσεις ΚΡΙΤΙΚΗ, 2010 
Καμχής Μ., 2007.- «Η ενοποίηση του Ευρωπαϊκού χώρου 1986-2006. Ένα σχεδιαστικό εγχείρημα 
μεγάλης κλίμακας», Εκδόσεις ΚΡΙΤΙΚΗ, 300 σ. 
Γιαννακούρου Γ., 2008.- « Η χωροταξία στην Ευρωπαϊκή Ένωση», Εκδόσεις Παπαζήση, 197 σ. 
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ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

 

Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 

ΚΩΔ. 

ΜΑΘ 
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Β.Σ.  Δ.Μ.  E.C.T.S 

8020   Οικονομική Αστικών Κέντρων ΥΠ  4 6 

8021 Δημόσια Οικονομική: Οικονομικές Λειτουργίες του 

Κράτους   
ΥΠ 4 6 

8032  Ποσοτικές Μέθοδοι Οικονομικής Ανάλυσης ΥΠ 4 6 

8075 Μικροοικονομική Θεωρία  ΙΙ  ΥΠ 4 6 

80112 Μακροοικονομική Θεωρία & Πολιτική ΙΙ ΥΠ 4 6 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ  

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 8020 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά 

μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι 
πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος 

αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 
πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 4 6 

   

   
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά 
στο 4. 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 
Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης 

Δεξιοτήτων 

 Υποβάθρου 
Επιστημονικής Περιοχής 
Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

Όχι 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

Όχι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://openeclass.panteion.gr/courses/TMI186/ 

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  

• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο 

Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης 

και Παράρτημα Β 

• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Ο στόχος του μαθήματος είναι να βοηθήσει τους φοιτητές να κατανοήσουν το ποιες είναι οι 
δυνάμεις που ωθούν στην συγκέντρωση των οικονομικών δραστηριοτήτων στις πόλεις και ιδιαίτερα 
στις πόλεις και την χωροθέτηση των λειτουργιών εντός των πόλεων, όπως και το ποια είναι τα 
κοινωνικά, περιβαλλοντικά και άλλα προβλήματα που δημιουργεί η συγκέντρωση πληθυσμού και 
δραστηριοτήτων στις πόλεις, καθώς και το ποιες είναι οι πολιτικές αντιμετώπισης των προβλημάτων 
αυτών. Παρέχει επίσης τις γνώσεις για την κατανόηση της σχέσης οικονομίας και χώρου, κατανόηση 
που οδηγεί στην ανάπτυξη πολύτιμων δεξιοτήτων απαραίτητων στην επιστημονική έρευνα. 
 

Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 
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Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα  
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας 
και ευαισθησίας σε θέματα φύλου  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών. 
Αυτόνομη εργασία. 
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών. 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής. 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης. 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Ανάλυση του ερωτήματος «γιατί υπάρχουν οι πόλεις». Η οικονομική ερμηνεία μέσω της 

παρουσίασης του συγκριτικού πλεονεκτήματος, των οικονομιών κλίμακας, των οικονομιών 

συγκέντρωσης (οικονομίες συσπείρωσης, οικονομίες αστικοποίησης). 

Ερμηνεία του τόπου εγκατάστασης των δραστηριοτήτων, των Εμπορικών πόλεων. Χωρική 

κατανομή των πόλεων - ο αριθμός των πόλεων και η δομή του αστικού συστήματος. 

Ανάλυση περιοχών αγοράς, το υπόδειγμα των "Κεντρικών Τόπων" του Christaller, ο 

κανόνας τάξης-μεγέθους, ο κανόνας της «κυρίαρχης» πόλης. 

Εισαγωγή στην θεωρία γαιοπροσόδου και χρήσεων γης Θεωρίες γαιοπροσόδου, 

υπολογισμός γαιοπροσόδου για τις βιομηχανίες, εμπορικές επιχειρήσεις, νοικοκυριά, 

χρήσεις γης σε ένα υπόδειγμα μονοκεντρικής πόλης, επέκταση του μονοκεντρικού 

υποδείγματος σε πολυκεντρικό, εισαγωγή στην θεωρία γενικής ισορροπίας χρήσεων γης 

Επιλογή γειτονιάς Επιλογή γειτονιάς από τα νοικοκυριά ανάλογα με την ζήτηση τους για 

τοπικά δημόσια αγαθά, το εισόδημα τους ή τη φυλή. Εξωτερικές επιδράσεις γειτονίας. 

 Διαχωρισμός χρήσεων γης (ζωνοποίηση) και έλεγχοι ανάπτυξης των πόλεων Ιστορία – 

νομικό υπόβαθρο διαχωρισμού χρήσεων γης, οι επιδράσεις των διάφορων πολιτικών 

ελέγχου της ανάπτυξης. 

Τα βασικά οικονομικά χαρακτηριστικά του Ευρωπαϊκού και Ελληνικού συστήματος αστικών 

κέντρων Ο αστικός κύκλος στην Ευρώπη (συγκεντροποίηση – περιαστικοποίηση – 

αποσυγκεντροποίηση - επανασυγκεντροποίηση), το ευρωπαϊκό σύστημα αστικών κέντρων 

(παγκοσμιοποίηση, οι κορυφαίες πόλεις στην Ευρώπη, οι μεσογειακές μητροπόλεις, οι 

ευρωπαϊκές πόλεις μεσαίου μεγέθους), το ελληνικό σύστημα αστικών κέντρων (δομή-

χαρακτηριστικά, οι προσδιοριστικοί παράγοντες των πρόσφατων αλλαγών στο ελληνικό 

σύστημα αστικών κέντρων)  

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο, ειδικά το εξάμηνο 2019-
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20 με «Εξ αποστάσεως εκπαίδευση» 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε.. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

Χρήση λογισμικού παρουσιάσεων, υπολογιστικού φύλλου 
και χαρτογράφησης (GIS) 
Επικοινωνία με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο με φοιτητές/-
τριες για διευκρινίσεις σχετικά με το μάθημα  

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 
μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή 
για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και 
οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 52 

Μελέτη εναλλακτικών 
συγγραμμάτων 
(υποχρεωτικά) και 
προτεινόμενης 
βιβλιογραφίας 

98 

  

  
  
  

  

  

  

Σύνολο Μαθήματος 150 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 
 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, 
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, 
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 
 
Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές. 

Η αξιολόγηση του Μαθήματος γίνεται με:  
• Τέσσερεις ενδιάμεσες προόδους του μαθήματος με 
ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και ερωτήσεις σύντομης 
απάντησης. Ο Βαθμός των τεσσάρων προόδων αθροιστικά 
είναι το 40% του τελικού βαθμού.  
• Τελική εξέταση (η οποία σε έκτακτες περιστάσεις 
πραγματοποιείται ηλεκτρονικά). Ο βαθμός της είναι το 60% 
του τελικού βαθμού (Συμμετοχή μόνο στην τελική εξέταση 
συνεπάγεται μέγιστο βαθμό 6). 
 
Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι διαθέσιμα από την αρχή του 
μαθήματος στην ιστοσελίδα του μαθήματος: 
https://openeclass.panteion.gr/courses/TMI186/ 

 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Προτεινόμενη ενδεικτική  βιβλιογραφία:  
 
O' Sullivan, A. (2011) «Αστική οικονομική», Εκδόσεις Κριτική (προτεινόμενο εγχειρίδιο) 

McCann, P. (2016) «Αστική και περιφερειακή οικονομική» (2η έκδοση), Εκδόσεις Κριτική 

Αργύρης, Α. (2009) «Οικονομική του Χώρου Τόμος ΙI», Εκδοτικός οίκος Αδελφών Κυριακίδη 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 8021 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ’ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ: ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες 

απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. 

Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές 

μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος 

αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το 

σύνολο των πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 4 6 

   

   

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση 

διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που 

χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4. 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 

Επιστημονικής Περιοχής, 

Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

Υποβάθρου 

Επιστημονικής Περιοχής 

Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

Όχι 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 

ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

Όχι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://openeclass.panteion.gr/courses/TMI211/ 

http://elearning-polecon.org/moodle/login/index.php 

 

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και 

ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  

• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με 

Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και 

Παράρτημα Β 

• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

https://openeclass.panteion.gr/courses/TMI211/
http://elearning-polecon.org/moodle/login/index.php
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 Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος αναμένεται οι φοιτητές να έχουν :  

- Γνώσεις  για να κατανοούν και να  διακρίνουν και τους οικονομικούς στόχους και 

σκοπούς του κράτους. 

- Δεξιότητες που θα τους καθιστούν ικανούς να σκεφθούν κριτικά πάνω στο οικονομικό 

ρόλο του κράτους και στις οικονομικές λειτουργίες του κράτους στο πλαίσιο της 

αρχικής και αναθεωρημένης θέσης της νεοκλασικής σχολής, καθώς επίσης και των 

ριζοσπαστικής έμπνευσης προσεγγίσεωνς για το κράτος.  

- Ικανότητες να κατανοούν, να αναλύουν και να παρουσιάζουν πρωτογενή και 

δευτερογενή δεδομένα που να αφορούν τα δημόσια οικονομικά και τις δημοσιονομικές 

πολιτικές.   
 

 

Γενικές Ικανότητες 

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος 

(όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε 

ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση 

δεδομένων και πληροφοριών, με τη 

χρήση και των απαραίτητων 

τεχνολογιών  

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  

Λήψη αποφάσεων  

Αυτόνομη εργασία  

Ομαδική εργασία  

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  

Εργασία σε διεπιστημονικό 

περιβάλλον  

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην 

πολυπολιτισμικότητα  

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής 

υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου  

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και 

επαγωγικής σκέψης 

 Το μάθημα αποσκοπεί στην  

- Προαγωγή της ελεύθερης δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης.  

- Αναζήτηση, Ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών 

 Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
- Λήψη Αποφάσεων   

 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Στο μάθημα επιχειρείται μια συστηματική παρουσίαση των οικονομικών σκοπών και 

στόχων του κράτους. Ειδικότερα αναλύονται διεξοδικά οι οικονομικές λειτουργίες του 

κράτους στο πλαίσιο της αρχικής και αναθεωρημένης θέσης  της νεοκλασικής σχολής, 

καθώς επίσης και οι ριζοσπαστικής έμπνευσης θεωρητικές αναλύσεις για το ρόλο του 

κράτους στην οικονομία. Ειδικότερα παρουσιάζονται οι εξής θεματικές ενότητες:  

Ι. Γνωστικό Αντικείμενο Δημοσίας Οικονομικής,  

ΙΙ. Το κοινωνιολογικό υπόβαθρο της νεοκλασικής δημόσιας οικονομικής 

ΙΙΙ. Ο τέλειος ανταγωνισμός και η αντίληψη του οικονομικά ουδέτερου κράτους 

ΙV. Οι ατέλειες της αγοράς και οι λειτουργίες του παρεμβατικού κράτους 

V. Τα δημόσια αγαθά 

VI. Εξωτερικές οικονομίες και επιβαρύνσεις 

VII. Επεμβάσεις του κράτους στον τρόπο διανομής του εισοδήματος 

VIII. Οι οικονομικές λειτουργίες του καπιταλιστικού κράτους  
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4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο. Σε ειδικές περιστάσεις εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση. 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε.. στη Διδασκαλία, 

στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, 

στην Επικοινωνία με τους 

φοιτητές 

-Χρήση Τ.Π.Ε στη Διδασκαλία -παρουσίαση 

διάλεξης  με διαφάνειες. 

-Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας,  και 

εξετάσεων  μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας 

elearning-polecon.org/moodle/ της διδάσκουσας , 

καθώς  και της ηλεκτρονικής πλατφόρμας  του 

openeclass του  

πανεπιστήμιου. 

-Eπικοινωνία με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο με τους 

φοιτητές. 

-Εβδομαδιαίες ηλεκτρονικές εξ αποστάσεως 

προαιρετικές προόδους. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος 

και μέθοδοι διδασκαλίας. 

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή 

Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & 

ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, 

Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 

Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, 

Διαδραστική διδασκαλία, 

Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση 

μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / 

εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, 

κ.λπ. 

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του 

φοιτητή για κάθε μαθησιακή 

δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη 

καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 

συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 

εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards 

του ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 52 

Πρόοδοι 10 

Μελέτη 88 

Σύνολο μαθήματος (25 

ώρες φόρτου εργασίας 

ανά πιστωτική 

μονάδα) 

150 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  

Περιγραφή της διαδικασίας 

αξιολόγησης 

-Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι 

αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή 

Συμπερασματική, Δοκιμασία 

Πολλαπλής Επιλογής, 

Ερωτήσεις Σύντομης 

Απάντησης, Ερωτήσεις 

Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση 

Προβλημάτων, Γραπτή 

Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, 

Προφορική Εξέταση, Δημόσια 

Παρουσίαση, Εργαστηριακή 

 Η αξιολόγηση του Μαθήματος γίνεται με:   

• Τελική εξέταση (100% του βαθμού).  

• Εβδομαδιαίες προαιρετικές ηλεκτρονικές 

πρόοδοι κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, βάσει 

της διδαχθείσας ύλης (Βελτίωση του τελικού 

βαθμού) στην ηλεκτρονική πλατφόρμα 

http://elearning-polecon.org/moodle/ της 

διδάσκουσας. 

-Οι ερωτήσεις των προόδων και του τελικού 

διαγωνίσματος είναι πολλαπλής επιλογής, σύντομης 

απάντησης, και ασκήσεις. Για κάθε εξεταζόμενο 

επιλέγονται αυτόματα τυχαία από μια βάση 

ερωτήσεων που έχει δημιουργηθεί ανά θεματική 

ενότητα από την διδάσκουσα.   

http://elearning-polecon.org/moodle/
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Εργασία, Κλινική Εξέταση 

Ασθενούς, Καλλιτεχνική 

Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 

-Αναφέρονται  ρητά 

προσδιορισμένα κριτήρια 

αξιολόγησης και εάν και που 

είναι προσβάσιμα από τους 

φοιτητές. 

-Ο βαθμός της τελικής γραπτής εξέτασης  και των 

προόδων προκύπτει  αυτόματα και γνωστοποιείται 

στο εξεταζόμενο μαζί με τις σωστές απαντήσεις 

αμέσως μετά την ηλεκτρονική τους υποβολή.  

-Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι ρητά 

προσδιορισμένα και προσβάσιμα στην ηλεκτρονική 

πλατφόρμα http://elearning-polecon.org/moodle/. 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Προτεινόμενη ενδεικτική  βιβλιογραφία:  

α) ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑΣ ΔΙΟΝ., ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ,  1η έκδ./1981, ΠΑΠΑΖΗΣΗ  

β) M. HARVEY S. ROSEN, TED GAYER, ΒΑΣΙΛΗΣ Θ. ΡΑΠΑΝΟΣ, Γ. 

ΚΑΠΛΑΝΟΓΛΟΥ,  ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 2η ΕΚΔΟΣΗ/2011, 

ΚΡΙΤΙΚΗ Αθήνα.  

γ) JΟΝΑΤΗΑΝ GRUBER,  ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, 1/2016, 

DA VINCI Μ, Αθήνα.  

δ) Hillman Arye,  ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, 

1/2011, ΠΑΠΑΖΗΣΗ, Αθήνα. 

•  

 

 

  

http://elearning-polecon.org/moodle/
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 8032 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ΄ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ποσοτικές Μέθοδοι Οικονομικής Ανάλυσης 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη 

του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι 

πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος 

αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 

πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 4 6 

   

   
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 

διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά 

στο 4. 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 

Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης 

Δεξιοτήτων 

Υποβάθρου 

Επιστημονικής Περιοχής 

Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

Όχι 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 

ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

Όχι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://openeclass.panteion.gr/courses/TMI189/ 

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου 

επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  

• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων 

του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης 

και Παράρτημα Β 

• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του γνωστικού αντικειμένου Ποσοτικές Μέθοδοι 

Οικονομικής Ανάλυσης, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να: 

✓ γνωρίζουν και να χρησιμοποιούν τα βασικά ποσοτικά εργαλεία της 

Μικροοικονομικής και της Μακροοικονομικής Ανάλυσης.  

✓ αντιλαμβάνονται την έννοια των ελαστικοτήτων. 

✓ χρησιμοποιούν την οριακή ανάλυση. 

✓ γνωρίζουν τις αρχές της ολοκλήρωσης. 

✓ κατανοήσουν τη λειτουργία των εξισώσεων διαφοράς. 

✓ χρησιμοποιούν τις τεχνικές μεγιστοποίησης και ελαχιστοποίησης 

συναρτήσεων με περιορισμούς.  
✓ γνωρίζουν και να εφαρμόζουν το γραμμικό προγραμματισμό. 

Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα 



Περιγράμματα Μαθημάτων ΠΠΣ – Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης,  Πάντειο Πανεπιστήμιο,  2020 78 

Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 

πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 

τεχνολογιών  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  

Λήψη αποφάσεων  

Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα  

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας 

και ευαισθησίας σε θέματα φύλου  

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

Προαγωγή της κριτικής σκέψης 

Γνώση των ποσοτικών μεθόδων οικονομικής ανάλυσης 

Ενδυνάμωση της συμμετοχικής-φοιτητοκεντρικής εκπαίδευσης 

Προαγωγή της ελεύθερης και επαγωγικής σκέψης 

Ανάπτυξη σχεδιασμού έρευνας  

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Στόχος του μαθήματος είναι η παρουσίαση, επεξήγηση και εφαρμογή των ποσοτικών εργαλείων για 

τη μέτρηση και ανάλυση των οικονομικών εννοιών και σχέσεων της μικροοικονομικής και 

μακροοικονομικής θεωρίας. Οι αρχές ποσοτικών μεθόδων οικονομικής ανάλυσης διδάσκονται σε 

θεωρητικό και εφαρμοσμένο επίπεδο, και ταξινομούνται στις ακόλουθες ενότητες: 

3) Έννοιες των κλίσεων, των ελαστικοτήτων και της ισορροπίας της ελεύθερης, ή και με 

παρεμβάσεις, αγοράς με την εφαρμογή γραμμικών και μη εξισώσεων και συστημάτων 

εξισώσεων. 

4) Oριακή ανάλυση των οικονομικών εννοιών και σχέσεων.  

5) Έννοιες των καμπυλόγραμμων εξισώσεων & των τεχνικών παραγώγισης. 

6) Aρχές της ολοκλήρωσης (χρήσιμο και απαραίτητο εργαλείο για τη μέτρηση και ανάλυση 

οικονομικών μεγεθών, όπως του πλεονάσματος του παραγωγού και του καταναλωτή, που 

προκύπτουν από μεταβολές στην αγορά που μπορεί να είναι αποτέλεσμα πολιτικών και 

παρεμβάσεων). 

7) Eξισώσεις διαφορών (για την κατανόηση, μέτρηση και ανάλυση των δυναμικών οικονομικών 

σχέσεων, όπως του «ιστού της αράχνης» και των δυναμικών προτύπων με / και χωρίς 

αποθέματα). 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

• Πρόσωπο με πρόσωπο 

• Εξ αποστάσεως σε περιόδους έκτακτων συνθηκών 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Χρήση Τ.Π.Ε.. στη Διδασκαλία, στην 

Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με 

τους φοιτητές 

Χρήση λογισμικού παρουσιάσεων 

Επικοινωνία με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο με φοιτητές/-τριες 

για διευκρινίσεις σχετικά με το μάθημα  

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι 
διδασκαλίας. 

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 

Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 

(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 

Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 

(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 

Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 
 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για 

κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι 
ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 

συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου 

να αντιστοιχεί στα standards του ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 26 

Φροντιστήρια 

εργαστηριακών εφαρμογών 
26 

Μελέτη εναλλακτικών 

συγγραμμάτων 

(υποχρεωτικά) και 

προτεινόμενης 

βιβλιογραφίας 

78 

Άσκηση  20 

Σύνολο μαθήματος 150 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 

Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 

Η αξιολόγηση του Μαθήματος θα γίνει με:  

• Μία ενδιάμεση πρόοδο στο openeclass του μαθήματος.  

• Τελική εξέταση (η οποία σε έκτακτες περιστάσεις 

πραγματοποιείται ηλεκτρονικά). 

Η εξέταση του μαθήματος γίνεται με ασκήσεις. 
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Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 

Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, 

Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, 
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 

Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 

 
Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 

αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 

από τους φοιτητές. 

 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Προτεινόμενη ενδεικτική  βιβλιογραφία:  

• Θ. ΠΑΛΑΣΚΑΣ, Δ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ & Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ, «Ποσοτικές Μέθοδοι Οικονομικής 

Ανάλυσης», Εκδόσεις Κριτική. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ  

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 8075 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ΄ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μικροοικονομική Θεωρία ΙΙ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη 

του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι 

πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος 

αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 

πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 4 6 

   

   
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 

διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά 

στο 4. 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 
Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης 

Δεξιοτήτων 

Υποβάθρου 

Επιστημονικής Περιοχής 

Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

Όχι 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 

ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

Όχι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://openeclass.panteion.gr/courses/TMI113/ 

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου 

επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  

• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων 

του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης 

και Παράρτημα Β 

• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του γνωστικού αντικειμένου Μικροοικονομική Θεωρία ΙΙ, οι φοιτητές 

θα είναι σε θέση να: 

✓ γνωρίζουν και να χρησιμοποιούν τα βασικά μεθοδολογικά εργαλεία της Μικροοικονομικής 

Ανάλυσης.  

✓ αντιλαμβάνονται τον τρόπο λειτουργίας της αγοράς. 

✓ χρησιμοποιούν τη θεωρία της ζήτησης και της προσφοράς για να αναλύουν τα αποτελέσματα 

διαφόρων κυβερνητικών πολιτικών στην αγορά ενός αγαθού.  

✓ κατανοήσουν πώς κατασκευάζονται οι καμπύλες κόστους μιας επιχείρησης και ποιες είναι οι 

σχέσεις που υπάρχουν μεταξύ τους. 

✓ κατανοήσουν την υπόθεση ότι  οι επιχειρήσεις προσπαθούν να μεγιστοποιήσουν τα κέρδη 

τους για να λάβουν τις αποφάσεις τους.  

✓ καταλάβουν πώς το υπόδειγμα του τέλειου ανταγωνισμού μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να 

διερευνηθεί ένα εύρος οικονομικών δραστηριοτήτων και πολιτικών. 

✓ αντιληφθούν τη διαδικασία λήψης απόφασης και την ισορροπία στο μονοπώλιο. 

✓ γνωρίζουν τα επιμέρους υποδείγματα ανάλυσης των αποφάσεων στο ολιγοπώλιο. 

✓ κατανοήσουν τις βασικές αρχές της θεωρίας παιγνίων. 

✓ γνωρίζουν την έννοια της εξωτερικότητας. 
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✓ κατανοήσουν την έννοια της γενικής ισορροπίας. 

Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 

Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 

πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών  

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  

Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία  

Ομαδική εργασία  

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα  
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας 

και ευαισθησίας σε θέματα φύλου  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

Προαγωγή της κριτικής σκέψης 

Γνώση των ποσοτικών μεθόδων οικονομικής ανάλυσης και της θεωρίας παιγνίων 

Ενδυνάμωση της συμμετοχικής-φοιτητοκεντρικής εκπαίδευσης 

Προαγωγή της ελεύθερης και επαγωγικής σκέψης 

Ανάπτυξη σχεδιασμού έρευνας  

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Το μάθημα περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες: 

- Επανάληψη και εφαρμογές του τέλειου ανταγωνισμού 

- Μονοπώλιο 

- Ολιγοπώλιο 

- Θεωρία παιγνίων 

- Εξωτερικές οικονομίες 

- Γενική Ισορροπία 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ. 

• Πρόσωπο με πρόσωπο 

• Εξ αποστάσεως σε περιόδους έκτακτων συνθηκών 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Χρήση Τ.Π.Ε.. στη Διδασκαλία, στην 

Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με 

τους φοιτητές 

Χρήση λογισμικού παρουσιάσεων 

Επικοινωνία με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο με φοιτητές/-τριες 

για διευκρινίσεις σχετικά με το μάθημα  

Ανάρτηση ασκήσεων στο e-class. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι 

διδασκαλίας. 

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 

βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 

(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 

Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 

(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 

Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για 
κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι 

ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 

συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου 
να αντιστοιχεί στα standards του ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 26 

Φροντιστήρια 

εργαστηριακών εφαρμογών 
26 

Μελέτη εναλλακτικών 

συγγραμμάτων 

(υποχρεωτικά) και 

προτεινόμενης 

βιβλιογραφίας 

78 

Άσκηση  20 

Σύνολο μαθήματος 150 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 

 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 

Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 

Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 

Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, 

Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, 

Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 

 

Η αξιολόγηση του Μαθήματος θα γίνει με:  

• Μία ενδιάμεση πρόοδο στο openeclass του μαθήματος.  

• Τελική εξέταση (η οποία σε έκτακτες περιστάσεις 

πραγματοποιείται ηλεκτρονικά). 

Η εξέταση του μαθήματος γίνεται με ασκήσεις. 
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Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 

από τους φοιτητές. 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Προτεινόμενη ενδεικτική  βιβλιογραφία:  

-Αρχές της Μικροοικονομικής, Stiglitz J., Walsh C.  

- Μικροοικονομική, Besanko David A., Braeutigam Ronald R.  

- Μικροοικονομική ανάλυση, Χαρρυ Παπαπανάγος, Αναστασία Ψειρίδου  

 Μικροοικονομική Μια σύγχρονη προσέγγιση, Varian Hal R.  

- ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΜΟΣ Α΄, ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, ΠΟΛΕΜΗΣ 

ΜΙΧΑΛΗΣ  

 

  



Περιγράμματα Μαθημάτων ΠΠΣ – Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης,  Πάντειο Πανεπιστήμιο,  2020 83 

 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

 

Ε΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 

ΚΩΔ. 

ΜΑΘ. 
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Β.Σ.  Δ.Μ.  E.C.T.S 

8018 Οικονομετρία Ι ΥΠ  4 6 

8029 Μέθοδοι Περιφερειακής Ανάλυσης  ΥΠ 4 6 

8034 Οικονομική της Εργασίας  ΥΠ 4 6 

80114 Νομισματική & Πιστωτική Θεωρία & Πολιτική  ΥΠ 4 6 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
1. ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ  

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 8018 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Ε΄ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Ι 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη 

του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι 
πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος 

αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 
πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 4 6 

   

   
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 
4. 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 
Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης 

Δεξιοτήτων 

Υποβάθρου 
Επιστημονικής Περιοχής 
Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

Όχι 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

Όχι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://openeclass.panteion.gr/courses/TMI238/ 

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  

• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο 

Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης 

και Παράρτημα Β 

• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Το μάθημα της Οικονομετρίας Ι καλύπτει το κλασσικό γραμμικό υπόδειγμα μίας εξίσωσης και τη 

μέθοδο ελαχίστων τετραγώνων. Πρώτα αναλύεται το κλασσικό γραμμικό υπόδειγμα, όπου τονίζεται 

ιδιαίτερα η σχέση των οικονομετρικών υποθέσεων με τη θεωρητική οικονομία. Εξειδικεύεται η απλή 

και η πολυμεταβλητή παλινδρόμηση, κατασκευάζονται εκτιμήτριες των παραμέτρων, και βρίσκεται 

η αναμενόμενη τιμή και η διακύμανση των εκτιμητριών. Επιπλέον παρουσιάζονται μη γραμμικές 

συναρτησιακές μορφές που μπορούν να εκτιμηθούν με το κλασσικό γραμμικό υπόδειγμα. Κατά την 

εξειδίκευση των οικονομετρικών υποδειγμάτων αναλύεται σε βάθος η οικονομική ερμηνεία των 

παραμέτρων και των συναρτησιακών μορφών Παρουσιάζονται οι ιδιότητες μικρών δειγμάτων της 

μεθόδου των ελαχίστων τετραγώνων, αμεροληψία και αποτελεσματικότητα και το θεώρημα Gauss-

Markov.  

 Ακολούθως παρουσιάζεται η στατιστική επαγωγή στην  παλινδρόμηση, η οποία  

περιλαμβάνει ελέγχους υποθέσεων και διαστήματα εμπιστοσύνης για μία ή πολλές παραμέτρους 
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και για γραμμικούς συνδυασμούς παραμέτρων. Σε αυτήν την ενότητα του μαθήματος τονίζεται ορθή 

χρησιμοποίηση των οικονομετρικών αποτελεσμάτων στον έλεγχο οικονομικών υποθέσεων. Στο 

πλαίσιο της στατιστικής επαγωγής γίνεται σύντομη παρουσίαση θεωρητικών στατιστικών 

κατανομών και εννοιών της ασυμπτωτικής θεωρίας, όπου επισημαίνεται η στοχαστική φύση των 

οικονομικών σχέσεων.  

 Τέλος, εξετάζονται τα οικονομετρικά προβλήματα που δημιουργούνται από την παραβίαση 

των κλασσικών υποθέσεων του γραμμικού υποδείγματος. Αναλύεται η φύση και τα αίτια που 

προκαλούν τα οικονομετρικά προβλήματα και ταυτόχρονα αναδεικνύονται οι επιδράσεις που 

ασκούνται στη διαδικασία εκτίμησης των παραμέτρων των υποδειγμάτων. Παρουσιάζονται 

στατιστικοί έλεγχοι για τη διαπίστωση της ετεροσκεδαστικότητας και αυτοσυσχέτισης και 

αναλύονται οι μέθοδοι για την αντιμετώπιση των οικονομετρικών προβλημάτων. Στην ενότητα αυτή 

παρουσιάζεται και το πρόβλημα της πολυσυγγραμμικότητας. 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα γνωρίζουν σε βάθος τις βασικές διαδικασίες 
εκτίμησης οικονομικών σχέσεων με οικονομετρικές μεθόδους, θα είναι σε θέση να εξειδικεύσουν 
και να ερμηνεύσουν την οικονομική θεωρία στη βάση στατιστικών δεδομένων  

Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα  
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας 
και ευαισθησίας σε θέματα φύλου  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
  

Γνώση των οικονομετρικών μεθόδων του κλασσικού γραμμικού υποδείγματος 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων 
Ενδυνάμωση της συμμετοχικής-φοιτητοκεντρικής εκπαίδευσης 
Προαγωγή της κριτικής σκέψης 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
Χρησιμοποίηση των κατάλληλων και απαραίτητων τεχνικών με επιστημονική πειθαρχία 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Βασικές ενότητες του μαθήματος είναι :  

• Το αντικείμενο της Οικονομετρίας. 

• Παρέκβαση στη Μαθηματική Στατιστική: Πείραμα τύχης, κατανομές και συναρτήσεις 

πιθανότητας, αναμενόμενες τιμές. 

• Κλασσικό διμεταβλητό γραμμικό υπόδειγμα. 

• Παρέκβαση στην Άλγεβρα Μητρών: Είδη και πράξεις μητρών, αναστροφή και αντιστροφή 

μήτρας, ίχνος και διαφορικός λογισμός μητρών 

• Κλασσικό πολυμεταβλητό γραμμικό υπόδειγμα. 

• Μη γραμμικές μορφές οικονομικών σχέσεων που μπορούν να επιλυθούν με το γραμμικό 

υπόδειγμα 

• Πολυσυγγραμικότητα. Φύση του προβλήματος και οικονομική ερμηνεία. Διαπίστωση και 

αντιμετώπιση. 

• Ετεροσκεδαστικότητα. Φύση του προβλήματος και οικονομική ερμηνεία. Διαπίστωση και 

αντιμετώπιση. 

• Αυτοσυσχέτιση. Φύση του προβλήματος και οικονομική ερμηνεία. Διαπίστωση και 

αντιμετώπιση. 
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• Γενικευμένο γραμμικό υπόδειγμα. 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ. 

• Πρόσωπο με πρόσωπο 

• Εξ αποστάσεως σε περιόδους έκτακτων συνθηκών 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε.. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

Χρήση οικονομετρικού λογισμικού, υπολογιστικού φύλλου 
στη διδασκαλία 
Επικοινωνία με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο με φοιτητές για 
διευκρινίσεις σχετικά με το μάθημα  
Επικοινωνία με τηλεδιασκέψεις για διευκρινίσεις και 
απορίες 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 
μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή 
για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και 
οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 26 

Φροντιστήρια 
εργαστηριακών 
εφαρμογών 

26 

Μελέτη εναλλακτικών 
συγγραμμάτων 
(υποχρεωτικά) και 
προτεινόμενης 
βιβλιογραφίας 

26 

Εργαστηριακή άσκηση 
ηλεκτρονική 

20 

Μη καθοδηγούμενη 
μελέτη 

52 

Σύνολο μαθήματος 150 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 
 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, 
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, 
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 
 
Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές. 

Η αξιολόγηση του Μαθήματος γίνεται με γραπτή εξέταση (η 
οποία σε έκτακτες περιστάσεις πραγματοποιείται 
ηλεκτρονικά). Στο μέσο του εξαμήνου πραγματοποιείται 
ενδιάμεση εξέταση – πρόοδος, για την εξοικείωση των 
φοιτητών με την τελική εξέταση. 
Στον τελικό βαθμό προσμετράται μόνο το αποτέλεσμα της 
τελικής γραπτής εξέτασης. 
Οι λύσεις των ασκήσεων τόσο της (ηλεκτρονικής προόδου 
σε έκτακτες περιστάσεις), όσο και της (ηλεκτρονικής 
προόδου σε έκτακτες περιστάσεις)τελικής εξέτασης, 
αναρτώνται στη σελίδα open eclass του μαθήματος με τη 
λήξη της εξέτασης. 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Προτεινόμενη ενδεικτική  βιβλιογραφία:  
• Εισαγωγή στην Οικονομετρία, Χρήστου εκδόσεις Gutenberg  

• Οικονομετρία, Gujarati, Εκδόσεις Τζιόλα 

• Τεύχος Σημειώσεων Οικονομετρίας, Καραγάνης (διαθέσιμο στην πλατφόρμα τηλε-

εκπαίδευσης openeclass.panteion.gr, στην σελίδα του μαθήματος, στο πεδίο "Έγγραφα"). 

• Παραδόσεις μαθήματος και λύσεις ασκήσεων, Καραγάνης (διαθέσιμα στην πλατφόρμα 

τηλε-εκπαίδευσης openeclass.panteion.gr, στην σελίδα του μαθήματος, στο πεδίο 

"Έγγραφα"). 

 



Περιγράμματα Μαθημάτων ΠΠΣ – Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης,  Πάντειο Πανεπιστήμιο,  2020 87 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 8029 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Ε΄ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά 

μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν 
οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του 

μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το 
σύνολο των πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 4 6 
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά 
στο 4. 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 
Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης 

Δεξιοτήτων 

Υποβάθρου 
Επιστημονικής Περιοχής 
Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

Όχι 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

Όχι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://openeclass.panteion.gr/courses/TMI124/ 

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  

• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο 

Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης 

και Παράρτημα Β 

• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Σκοπός του μαθήματος είναι η αξιοποίηση της περιφερειακής ποσοτικής ανάλυσης στη διερεύνηση 
των περιφερειακών φαινομένων, στη μελέτη της φυσιογνωμίας των περιφερειών, στον 
προσδιορισμό των περιφερειακών ανισοτήτων, στον περιφερειακό σχεδιασμό, καθώς και στη 
διαμόρφωση, παρακολούθηση και αξιολόγηση της περιφερειακής πολιτικής. 
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα γνωρίζουν σε βάθος τις βασικές ποσοτικές 
μεθόδους περιφερειακής ανάλυσης και συγκεκριμένα: 
Αποτύπωση της αναπτυξιακής φυσιογνωμίας των περιφερειών, Μέτρηση περιφερειακών 
ανισοτήτων, Προσδιορισμό της κλαδικής ειδίκευσης των περιφερειών και της χωρικής 
συμπεριφοράς των κλάδων οικονομικής δραστηριότητας, Μελέτη πολλαπλασιαστικών επιδράσεων 
και υπολογισμός των περιφερειακών πολλαπλασιαστών, Οριοθέτηση περιφερειών, Μέθοδοι 
αξιολόγησης περιφερειακής πολιτικής. 

Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  
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πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα  
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας 
και ευαισθησίας σε θέματα φύλου  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών 
Λήψη αποφάσεων 
Αυτόνομη εργασία 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Βασικές ενότητες του μαθήματος είναι :  

• Παρουσίαση της φυσιογνωμίας των Περιφερειών: Στατιστικοί Πίνακες, Διαγράμματα, Μέτρα 

Κεντρικής Τάσης και Θέσης  

• Μέτρηση Περιφερειακών Ανισοτήτων: Μέτρα Διασποράς, Μέτρα Συγκέντρωσης, Ειδικά Μέτρα της 

Περιφερειακής Ανάλυσης, Διαγραμματικές Μέθοδοι  

• Ειδίκευση Περιφερειών: Συντελεστές Συμμετοχής, Εγκατάστασης, Ειδίκευσης, Χωρικής 

Αλληλεξάρτησης  

• Θεωρία Οικονομικής Βάσης  

• Μέτρηση Περιφερειακών Επιπτώσεων: Περιφερειακοί Πολλαπλασιαστές Απασχόλησης  

• Οριοθέτηση Περιφερειών: Υποδείγματα Βαρύτητας, Μέθοδοι Μέγιστης Ροής  

• Μέθοδοι Ερμηνείας των Περιφερειακών Μεταβλητών και Αξιολόγησης: Ανάλυση Απόκλισης-

Συμμετοχής 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ. 

• Πρόσωπο με πρόσωπο 

• Εξ αποστάσεως σε περιόδους έκτακτων συνθηκών 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε.. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

• Χρήση λογισμικού παρουσιάσεων, υπολογιστικού φύλλου 
και χαρτογράφησης 
• Επικοινωνία με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο με φοιτητές/-
τριες για διευκρινίσεις σχετικά με το μάθημα 
• Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας open eclass 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 
μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή 
για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και 
οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 26 

Φροντιστήρια 
εργαστηριακών 
εφαρμογών 

26 

Μελέτη εναλλακτικών 
συγγραμμάτων 
(υποχρεωτικά) και 
προτεινόμενης 
βιβλιογραφίας 

26 

Εργαστηριακή άσκηση 
ηλεκτρονική 

20 

Μη καθοδηγούμενη 
μελέτη 

52 

Σύνολο μαθήματος 150 
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 
 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, 
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, 
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 
 
Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές. 

Η αξιολόγηση του Μαθήματος θα γίνει με:  
• Δύο ενδιάμεσες ηλεκτρονικές προόδους στο openeclass 
του μαθήματος. Ο Βαθμός των δύο προόδων αθροιστικά θα 
είναι το 40% του τελικού βαθμού.  
• Τελική εξέταση (η οποία σε έκτακτες περιστάσεις 
πραγματοποιείται ηλεκτρονικά). Ο βαθμός της θα είναι το 
60% του τελικού βαθμού (Συμμετοχή μόνο στην τελική 
εξέταση συνεπάγεται μέγιστο βαθμό 6). 
Οι λύσεις των ασκήσεων τόσο των ηλεκτρονικών προόδων, 
όσο και της τελικής εξέτασης, αναρτώνται στη σελίδα open 
eclass του μαθήματος με τη λήξη της εξέτασης. 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Προτεινόμενη ενδεικτική  βιβλιογραφία:  
• Παπαδασκαλόπουλος, Α. (2000). Μέθοδοι Περιφερειακής Ανάλυσης, Εκδόσεις Παπαζήση: Αθήνα.  
• Παπαδασκαλόπουλος Α., 2013, Περιφερειακή Ανάπτυξη: Βασικές έννοιες και ποσοτική 
διερεύνηση, Συμπληρωματικό Τεύχος Σημειώσεων, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Αθήνα (διαθέσιμο στην 
πλατφόρμα τηλε-εκπαίδευσης openeclass.panteion.gr, στην σελίδα του μαθήματος, στο πεδίο 
"Έγγραφα").  
• Τεύχη Εφαρμογών (πλατφόρμα τηλε-εκπαίδευσης openeclass.panteion.gr) 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ  

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 8034 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Ε’ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Οικονομική της Εργασίας 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη 

του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι 

πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος 

αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 

πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 4 6 
   

   
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 

διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά 

στο 4. 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 

Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης 
Δεξιοτήτων 

Υποβάθρου 

Επιστημονικής Περιοχής 

Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 
Ελληνικά 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 

ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

Όχι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 
https://openeclass.panteion.gr/courses/TMI125/ 

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου 

επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  

• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων 

του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης 

και Παράρτημα Β 

• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τις οικονομικές θεωρίες αναφορικά με την 

διαμόρφωση του όγκου της απασχόλησης, του ύψους των μισθών και του ποσοστού ανεργίας. Σημείο 

εκκίνησης είναι το βασικό νεοκλασικό υπόδειγμα, ενώ στη συνέχεια παρουσιάζονται νεότερες καθώς 

και οι κριτικές/εναλλακτικές προσεγγίσεις (θεσμικά οικονομικά, νέοκεϋνσιανές προσεγγίσεις, μετά-

κεϋνσιανές προσεγγίσεις, θεωρίες κατατμημένων αγορών εργασίας κλπ.). 

Επιπρόσθετα, γίνεται εισαγωγή στα ζητήματα της πολιτικής απασχόλησης, δηλαδή της εφαρμοσμένης 

δημόσιας πολιτικής για την αγορά εργασίας, προκειμένου οι φοιτητές να αποκτήσουν γνώση του 

τρόπου με τον οποίο εφαρμόζεται στην πράξη μια πολιτική για την απασχόληση, των σημείων 

απόκλισης της θεωρίας με την πράξη αλλά και της μεθοδολογίας βάσει της οποίας ο οικονομολόγος 

μπορεί να αντιμετωπίζει αυτές τις αποκλίσεις.  

Στο τέλος του μαθήματος οι φοιτητές αναμένεται: 

• να έχουν θεωρητικά και πρακτικά εξοικειωθεί με τις διαδικασίες προσδιορισμού του 
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ποσοστού απασχόλησης, ανεργίας και διαμόρφωσης του ύψους του μισθού,  

• να μπορούν να αναλύσουν τις συνέπειες που έχουν στα βασικά μεγέθη απασχόλησης οι 

δημόσιες πολιτικές για την απασχόληση καθώς και οι τοπικές/εθνικές «ατέλειες» της αγοράς 

εργασίας,  

• να κατανοήσουν τον τρόπο με τον οποίο επηρεάζουν οι θεσμικοί φορείς την αγορά εργασίας,  

• να μπορούν να κάνουν τις αναγκαίες διακρίσεις μεταξύ των οικονομικών της εργασίας, της 

θεωρίας εργασιακών σχέσεων και της πολιτικής απασχόλησης, 

• να αποκτήσουν το υπόβαθρο που θα τους επιτρέψει να εμβαθύνουν περαιτέρω στις δημόσιες 

πολιτικές για την ενίσχυση της απασχόλησης και την καταπολέμηση της ανεργίας 

Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα 

Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 

πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 

τεχνολογιών  

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  

Λήψη αποφάσεων  

Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα  

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας 

και ευαισθησίας σε θέματα φύλου  

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των 

απαραίτητων τεχνολογιών  

• Λήψη αποφάσεων  

• Αυτόνομη εργασία  

• Ομαδική εργασία  

• Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα  

• Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  

• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Βασικές ενότητες του μαθήματος είναι:  

• Η εργασία ως ερευνητικό αντικείμενο στην οικονομική επιστήμη, στην κοινωνιολογία και 

στην ιστορία. 

• Προσφορά εργασίας 

• Ζήτηση εργασίας 

• Ισορροπία σε περιβάλλον τέλειου ανταγωνισμού 

• Ισορροπία σε περιβάλλον ολιγοψωνιακού ανταγωνισμού 

• Η θεωρία του ανθρωπίνου κεφαλαίου 

• Θεωρίες για την ανεργία 

• Εναλλακτικές προσεγγίσεις για την αγορά εργασίας: θεωρίες κατατμημένων αγορών 

εργασίας 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ. 

• Πρόσωπο με πρόσωπο 

• Εξ αποστάσεως σε περιόδους έκτακτων συνθηκών 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Χρήση Τ.Π.Ε.. στη Διδασκαλία, στην 

Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με 

τους φοιτητές 

Χρήση λογισμικού παρουσιάσεων και υπολογιστικών 

φύλλων. 

Τακτική επικοινωνία με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο με 

φοιτητές/-τριες 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι 

διδασκαλίας. 

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 

βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 

(παρακολούθηση) 

52 
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(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 

Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 

(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για 
κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι 

ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 

συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου 
να αντιστοιχεί στα standards του ECTS 

Μελέτη εναλλακτικών 

συγγραμμάτων 

(υποχρεωτικά) και 

προτεινόμενης 

βιβλιογραφίας 

60 

Συγγραφή εργασίας 38 

ΣΥΝΟΛΟ 150 

  
  

  

  

  

  
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 

 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 

Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 

Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 

Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, 

Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, 

Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 

από τους φοιτητές. 

Η αξιολόγηση περιλαμβάνει: 

(α) προαιρετική παρουσίαση στην τάξη μιας 

«μικρής εργασίας». Η μικρή εργασία αφορά στην 

διατύπωση εκ μέρους των φοιτητών μιας υπόθεσης 

για την αγορά εργασίας και τον έλεγχο της μέσω 

της χρήσης στατιστικών στοιχείων. Η προαιρετική 

παρουσίαση βαθμολογείται σε κλίμακα του 10 και 

το 20% της βαθμολογίας προστίθεται στην τελική 

αξιολόγηση υπό την προϋπόθεση ότι η βαθμολογία 

σε αυτή είναι τουλάχιστον ίση με πέντε. 

(β) Τελική αξιολόγηση: οι φοιτητές επιλέγουν εάν 

θα αξιολογηθούν βάσει απαλλακτικών εργασιών ή 

βάσει εξετάσεων. Η ανάθεση των εργασιών σε 

θέματα σχετικά με τα οικονομικά της εργασίας 

προϋποθέτει την διατύπωση του θέματος από τους 

φοιτητές και την υποβολή ενός προσχεδίου δομής 

επί του οποίου λαμβάνουν σχόλια από τον 

διδάσκοντα. 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Προτεινόμενη ενδεικτική  βιβλιογραφία:  

• Ehrenberg Ronald, Smith Robert, Οικονομικά της Εργασίας: Σύγχρονη 

Προσέγγιση στη Θεωρία και τη Δημόσια Πολιτική  

• Borjas George J, Τα οικονομικά της εργασίας. 

• Boeri Tito, Van Ours Jan, Οικονομικά της εργασίας,  

• Δεδουσόπουλος Απόστολος, Πολιτική Οικονομία της Αγοράς Εργασίας. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 80114 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Ε’ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη 

του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι 
πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος 

αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 
πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 4 6 

   

   
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 
4. 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 
Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης 

Δεξιοτήτων 

Υποβάθρου 
Επιστημονικής Περιοχής 
Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

Όχι 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

Όχι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://openeclass.panteion.gr/courses/TMI126/ 

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  

• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο 

Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης 

και Παράρτημα Β 

• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Το μάθημα έχει σκοπό να εφοδιάσει τον τριτοετή φοιτητή με τις απαραίτητες γνώσεις για 
την κατανόηση της λειτουργίας του χρηματοπιστωτικού συστήματος, τον ρόλο των 
τραπεζικών ιδρυμάτων, των αγορών χρήματος και κεφαλαίου, καθώς και των προϊόντων που 
διακινούνται σε αυτές. Το μάθημα προϋποθέτει γνώσεις της μακροοικονομικής θεωρίας και 
πολιτικής και της μικροοικονομικής ανάλυσης, μαθήματα τα οποία διδάσκονται στο δεύτερο έτος 
σπουδών του Τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης 
 

Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα  
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  
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Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας 
και ευαισθησίας σε θέματα φύλου  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

Προαγωγή της κριτικής σκέψης 
Γνώση των ποσοτικών μεθόδων νομισματικης και πιστωτικης ανάλυσης 
Ενδυνάμωση της συμμετοχικής-φοιτητοκεντρικής εκπαίδευσης 
Ανάπτυξη σχεδιασμού έρευνας  

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Μία εισαγωγή στο χρήμα και το χρηματοπιστωτικό σύστημα 
Κεντρικές τράπεζες και επιτοκια 
Βασικές αρχές επιτοκίων 
Προσδιοριστικοί παράγοντες επιτοκίων 
Νομισματική πολιτική και επιτόκια 
Αγορές ομολόγων 
Αγορές ενυπόθηκων δανείων 
Αγορές μετοχών 
Αγορές συναλλάγματος 

Αγορές χρηματοοικονομικών παραγώγων 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ. 

• Πρόσωπο με πρόσωπο 

• Εξ αποστάσεως σε περιόδους έκτακτων συνθηκών 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε.. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

Χρήση λογισμικού παρουσιάσεων, υπολογιστικού φύλλου 
και χαρτογράφησης 
Επικοινωνία με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο με φοιτητές/-
τριες για διευκρινίσεις σχετικά με το μάθημα  

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 
μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή 
για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και 
οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 26 

Φροντιστήρια 
εργαστηριακών 
εφαρμογών 

26 

Μελέτη εναλλακτικών 
συγγραμμάτων 
(υποχρεωτικά) και 
προτεινόμενης 
βιβλιογραφίας 

78 

Εργαστηριακή άσκηση 
ηλεκτρονική 

20 

Σύνολο μαθήματος 150 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 
 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, 
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, 
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 

Η αξιολόγηση του Μαθήματος θα γίνει με:  
• 8 ενδιάμεσες ηλεκτρονικές προόδους στην online 
platforma του μαθήματος. Ο Βαθμός των 8 προόδων 
αθροιστικά θα είναι το 32% του τελικού βαθμού.  
• Τελική εξέταση (η οποία σε έκτακτες περιστάσεις 
πραγματοποιείται ηλεκτρονικά). Ο βαθμός της θα είναι το 
68% του τελικού βαθμού (Συμμετοχή μόνο στην τελική 
εξέταση συνεπάγεται μέγιστο βαθμό 5). 
Οι λύσεις των ασκήσεων τόσο των ηλεκτρονικών προόδων, 
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Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 
 
Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές. 

όσο και της τελικής εξέτασης, αναρτώνται στη σελίδα open 
eclass του μαθήματος με τη λήξη της εξέτασης. 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Προτεινόμενη ενδεικτική  βιβλιογραφία:  
Χρηματοπιστωτικές Αγορές και Ιδρύματα Saunders Anthony, Cornett Marcia M. Εκδόσεις. Broken. 
ISBN: 978-992-557-551-0. Σελίδες: 852 

Συμπληρωματική βιβλιογραφία 

Money, Banking and Financial Markets, by S. Cecchetti, 2015 

Financial Markets and Institutions, by Frederic S. Mishkin and Stanley Eakins, 2014 

Economics of Money, Banking and Financial Markets, The, Business School Edition by Frederic S. 
Mishkin, 2018 
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ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ΕΠ) Ε΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 
Επιλέγεται ένα (1) μάθημα 

ΚΩΔ. 

ΜΑΘ 
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Β.Σ.  Δ.Μ.  E.C.T.S

.  

8026 Εφαρμοσμένη Στατιστική  ΕΠ 4 6 

8062 Πολιτικές Συνοχής της Ε.Ε. ΕΠ 4 6 

8036 Οικονομικό Δίκαιο  ΕΠ 4 6 

8079   Γενική Λογιστική   ΕΠ 4 6 

80101 Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών & Περιφερειακή 

Ανάλυση 
ΕΠ 4 6 

80115 Τοπική Ανάπτυξη: Θεωρία & Πολιτική  ΕΠ 4 6 

80142 Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός      
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 8026 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Ε΄ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη 

του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι 

πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος 

αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 

πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 4 6 

   

   
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 

διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά 

στο 4. 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 
Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης 

Δεξιοτήτων 

Υποβάθρου 

Επιστημονικής Περιοχής 

Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

Στατιστική Ι 

Στατιστική ΙΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 

ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

Όχι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://openeclass.panteion.gr/courses/TMI128/ 

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου 

επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  

• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων 

του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης 

και Παράρτημα Β 

• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Σκοπός του μαθήματος είναι η επαφή του φοιτητή με τη στατιστική μοντελοποίηση με τη χρήση 

στατιστικών εργαλείων σε Η/Υ. Το μάθημα έχει σκοπό να εφοδιάσει τον φοιτητή με τις απαραίτητες 

γνώσεις για την κατανόηση του θεωρητικού υπόβαθρου των ποσοτικών μεθόδων και εκμάθηση της 

εφαρμογής τους στην οικονομική & χρηματοοικονομική επιστήμη. Το μάθημα αναφέρεται από το 

χειρισμό δεδομένων, π.χ. δημιουργία αρχείων, επανακωδικοποίηση, μετασχηματισμοί, επιλογή 

μονάδων, την εκτιμηση γραμμικών και μη γραμμικών υποδειγμάτων πολλαπλής παλινδρόμησης, την 

επιλογή μεταβλητών, τις διαγνωστικές μέθοδοι, κοκ. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην κατανόηση των 

δεδομένων προς ανάλυση και η σχέση των δεδομένων με τις κατάλληλες τεχνικές ανάλυσή τους.  

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα γνωρίζουν σε βάθος τις βασικές ποσοτικές 

μεθόδους στατιστικής ανάλυσης. Στόχος των διαλέξεων είναι η σωστή χρήση των ποσοτικών μεθόδων 

από τους απόφοιτους στην εργασία τους και η εισαγωγή τους στην έρευνα 

Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα 

Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 

τεχνολογιών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα  

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  
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Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη αποφάσεων  

Αυτόνομη εργασία  

Ομαδική εργασία  
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας 
και ευαισθησίας σε θέματα φύλου  

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

Προαγωγή της κριτικής σκέψης 

Γνώση των ποσοτικών μεθόδων 

Ανάπτυξη σχεδιασμού έρευνας 

Λήψη αποφάσεων 

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Βασικές ενότητες του μαθήματος είναι :  

Δημιουργία αρχείων, μετασχηματισμοί, επιλογή μονάδων και μέτρων 

Εκτίμηση γραμμικών και μη γραμμικών υποδειγμάτων πολλαπλής παλινδρόμησης 

Επιλογή μεταβλητών 

Διαγνωστικές μέθοδοι 

Κατανόηση των δεδομένων προς ανάλυση 

Ανάλυση δεδομένων  μεγάλου όγκου 

Ανάλυση ιδιαίτερων δεδομένων, π.χ. δορυφορικών πληροφοριών 

Μεγάλου όγκου δεδομένα, μετασχηματισμοί για εξόρυξη πληροφορίας 

Υποδείγματα προβλέψεων 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ. 

• Πρόσωπο με πρόσωπο 

• Εξ αποστάσεως σε περιόδους έκτακτων συνθηκών 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Χρήση Τ.Π.Ε.. στη Διδασκαλία, στην 

Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με 
τους φοιτητές 

Χρήση λογισμικού παρουσιάσεων, υπολογιστικού φύλλου 

και στατιστικών πακέτων, π.χ. ΕView, R, Matlab, SAS. 

Επικοινωνία με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο με φοιτητές/-τριες 

για διευκρινίσεις σχετικά με το μάθημα  

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι 

διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 

Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 

βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 

Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 

Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 

Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για 

κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι 

ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου 

να αντιστοιχεί στα standards του ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 26 

Φροντιστήρια 

εργαστηριακών εφαρμογών 
26 

Μελέτη εναλλακτικών 

συγγραμμάτων 

(υποχρεωτικά) και 

προτεινόμενης 

βιβλιογραφίας 

78 

Εργαστηριακή άσκηση 

ηλεκτρονική 
20 

Σύνολο μαθήματος 150 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 
 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 

Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 

Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 

Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, 

Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, 

Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 

από τους φοιτητές. 

Η αξιολόγηση του Μαθήματος θα γίνει με:  

• Παράδοση και παρουσίαση εργασίας. Ο βαθμός της θα 

είναι το 40% του τελικού βαθμού. 

• Τελική εξέταση (η οποία σε έκτακτες περιστάσεις 

πραγματοποιείται ηλεκτρονικά). Ο βαθμός της θα είναι το 

60% του τελικού βαθμού (Συμμετοχή μόνο στην τελική 

εξέταση συνεπάγεται μέγιστο βαθμό 6). 

Οι λύσεις των ασκήσεων τόσο των ηλεκτρονικών προόδων, 

όσο και της τελικής εξέτασης, αναρτώνται στη σελίδα open 

eclass του μαθήματος με τη λήξη της εξέτασης. 
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5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Προτεινόμενη ενδεικτική  βιβλιογραφία:  

1. Berenson L. Mark, Levine M. David, Szabat A. Kathryn (2019). Βασικές Αρχές Στατιστικής για 

Επιχειρήσεις-Έννοιες και Εφαρμογές, Broken Hills. 

2. Ντεγιαννάκης Σταύρος (2014). Εφαρμογές Οικονομετρίας με τη Χρήση του Πακέτου EVIEWS, 

Πανεπιστημιακές Σημειώσεις, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, 

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, Αθήνα. 

3. Degiannakis, Stavros and Evdokia Xekalaki (2010). ARCH Models for Financial Applications,  

Wiley, New York.  

4. Greene, Willian H. (2012). Econometric Analysis, Prentice Hall, New York. 

5. Hamilton, J.D. (1994). Time Series Analysis, Princeton University Press, New Jersey. 

6. Δημέλη Σοφία (2013). Σύγχρονες Μέθοδοι Ανάλυσης Χρονολογικών Σειρών. Εκδόσεις ΟΠΑ, Αθήνα. 

7. Χρήστου Γεώργιος (2008). Εισαγωγή στην Οικονομετρία (Τόμοι Α&Β), Gutenberg, Αθήνα. 

8. Degiannakis, S., Filis, G. and H. Hassani (2018). Forecasting implied volatility indices worldwide: A 

new approach, Journal of Empirical Finance 46, 111-129. 

9. Degiannakis, S. and Filis, G (2018). Forecasting oil prices: High-frequency financial data are indeed 

useful, Energy Economics, 76, 388-402. 

10. Degiannakis, S. and Filis, G (2017). Forecasting oil price realized volatility using information 

channels from other asset classes, Journal of International Money and Finance, 76, 28-49. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 8036 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Ε΄ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη 

του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι 

πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος 

αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 

πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 4 6 
   

   
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 

διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά 

στο 4. 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 

Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης 

Δεξιοτήτων 

- Υπόβαθρου 

- Επιστημονικής Περιοχής 

- Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

Όχι 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 
Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 

ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

Όχι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 
https://openeclass.panteion.gr/courses/TMI129/ 

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου 

επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  

• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων 

του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης 

και Παράρτημα Β 

• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

 

Το υπόψη μάθημα στοχεύει καταρχάς στη γεφύρωση των όποιων κενών μεταξύ των 

επιστημών του Δικαίου και της Οικονομίας. Δεδομένης της συνεχούς μετεξέλιξης 

του κλάδου σε σχέση με τα οικονομικά δεδομένα, το μάθημα εστιάζει, μεταξύ 

άλλων, στην επίδραση των διαφόρων οικονομικών συστημάτων διακυβέρνησης, 

αλλά και της λειτουργίας της Αγοράς γενικότερα επί των δικαιϊκών θεσμών. Στο 

πλαίσιο αυτό, επιχειρείται ειδικότερα η σύνδεση του Οικονομικού Δικαίου με την 
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αμερικανικής προέλευσης θεωρία της οικονομικής ανάλυσης του δικαίου, η οποία με 

τη σειρά της έλκει την καταγωγή από τη γνωστή θεώρηση της Οικονομικής Σχολής 

του Chicago (Freedman κ.ά). Υπό την έννοια αυτή μάλιστα ο κλάδος εμφανίζει 

στοιχεία έντονης προσέγγισης με το Εμπορικό Δίκαιο, πράγμα που η διδασκαλία του 

μαθήματος αναδεικνύει στη θεωρία, αλλά και στην πράξη. Με τον τρόπο αυτόν, η 

συνεχής ανελικτική πορεία του Οικονομικού Δικαίου προβάλλεται διδακτικά επί των 

εκάστοτε κρατούντων οικονομικών μοντέλων σε εθνικό, ευρωπαϊκό καθώς και 

διεθνές επίπεδο, ώστε να εξαχθούν τα επιμέρους προκύπτοντα κάθε φορά 

συμπεράσματα. 
Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα 

Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 

πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 

τεχνολογιών  

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  

Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία  

Ομαδική εργασία  

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα  

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας 

και ευαισθησίας σε θέματα φύλου  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

- Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών  

- Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  

- Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  

- Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  

- Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
  

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Πρόκειται για μάθημα που παρέχεται ως επιλογή στο Ε΄ εξάμηνο του Προπτυχιακού 

Προγράμματος του Τ.Ο.Π.Α. Βασικές ενότητες του μαθήματος είναι: 

- Το Οικονομικό Δίκαιο ως γέφυρα ουσιαστικά μεταξύ των επιστημών του Δικαίου   

  και της Οικονομίας  

- Το Οικονομικό Δίκαιο ως δημιούργημα των τελευταίων δεκαετιών, χωρίς ακόμη   

  οριστικά διαμορφωμένο προφίλ, αλλά υπό συνεχή μετεξέλιξη 

- Εξέταση της επίδρασης των διαφόρων οικονομικών συστημάτων διακυβέρνησης,  

  αλλά και της λειτουργίας της Αγοράς γενικότερα επί των δικαιϊκών θεσμών 

- Σχετική διασύνδεση σε ένα μεγάλο βαθμό, πλην όχι απολύτως, με την αμερικανικής   

  προέλευσης θεωρία της οικονομικής ανάλυσης του δικαίου, η οποία με τη σειρά της   

  έλκει την καταγωγή από τη γνωστή θεώρηση της Οικονομικής Σχολής του Chicago  

  (Freedman κ.ά) 

- Μη ένταξη του Οικονομικού Δικαίου σε κανέναν από τους παραδοσιακούς κλάδους  

  δικαίου, σε στενότερη πάντως σχέση με το ευρύτερο Εμπορικό Δίκαιο 

- Μέσω της διαρκούς εξέλιξης του Οικονομικού Δικαίου, απεικόνιση των συνεχών   

  μεταβολών του κάθε φορά κρατούντος οικονομικού μοντέλου τόσο σε ευρωπαϊκό  

  επίπεδο, όσο και παγκοσμίως  

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ. 

- Πρόσωπο με πρόσωπο 

- Εξ αποστάσεως σε περιόδους εκτάκτων  

  συνθηκών 
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ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Χρήση Τ.Π.Ε.. στη Διδασκαλία, στην 

Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με 

τους φοιτητές 

- Επικοινωνία με τους φοιτητές/τριες μέσω    

  ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και της διαδικτυακής  

  πλατφόρμας Open eclass 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι 

διδασκαλίας. 

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 

βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 

(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 

Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 

(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για 
κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι 

ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 

συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου 
να αντιστοιχεί στα standards του ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 80 

Φροντιστήρια 20 

Σεμινάρια 10 

Μελέτη και ανάλυση 

βιβλιογραφίας 

40 

  

  
  

  

  

Σύνολο μαθήματος 150 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 

 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 

Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 

Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 

Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 

Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, 
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, 

Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 

Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 
 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 

αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές. 

 - Προφορική εξέταση στο τέλος του εξαμήνου ή  

  αντίστοιχα γραπτή ηλεκτρονική εξέταση σε  

  έκτακτες περιστάσεις  

 

- Μη υποχρεωτική ανάθεση γραπτών εργασιών  

  στην αρχή του εξαμήνου, χωρίς απαλλακτικό μεν  

  αποτέλεσμα, αλλά ως ενίσχυση της βαθμολογίας  

  των εξετάσεων 

 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Βασικό Διδακτικό Σύγγραμμα: 

- Αστ. Πλιάκος, Εισαγωγή στο Οικονομικό Δίκαιο, εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, 2011 

Συμπληρωματική βιβλιογραφία: 

Ανάρτηση πριν την έναρξη του χειμερινού εξαμήνου (Ε΄) αφενός μεν λεπτομερούς 

επικαιροποιημένης αλφαβητικής Ελληνικής Βιβλιογραφίας Οικονομικού Δικαίου 

στο οικείο Open eclass μαζί με επιβοηθητικές για την εξέταση του μαθήματος 

Επαναληπτικές Ερωτήσεις, αφετέρου δε ορισμένων δημοσιευμένων μελετών του 

διδάσκοντος όσον αφορά στη διασύνδεσή τους με το εν λόγω μάθημα. 

Ενδεικτικά:  

- Β. Δούβλης, Το πρόβλημα του ουσιαστικού πυρήνα της μετοχής στο ελληνικό 

Οικονομικό δίκαιο, Ελληνική Δικαιοσύνη (ΕλλΔνη) 1988, 847-853  

- Ο ίδιος, Νομικά προβλήματα διασυνοριακών συγχωνεύσεων τραπεζών στην Ε.Ε – 

Ένας ακόμη κοινός τόπος εταιρικού, τραπεζικού και Οικονομικού δικαίου, 

Επιθεώρηση Τραπεζικού-Αξιογραφικού-Χρηματιστηριακού Δικαίου (ΕΤρΑξΧρΔ) 

2003, 31-56 

- Ο ίδιος, Οι τάσεις ενοποίησης του περιουσιακού δικαίου και ο ρόλος του εμπορικού 

δικαίου, Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου (ΧρΙΔ) 2005, 961-968  

- Ο ίδιος, Διεθνείς δράσεις κατά της φοροδιαφυγής - φοροαποφυγής: «Η Μεγάλη 

Χίμαιρα»; Δίκαιο Επιχειρήσεων και Εταιριών (ΔΕΕ) 2015, 769-787 

- Ο ίδιος, Ελληνική Χρηματοπιστωτική Κρίση - Αίτια, Θεσμικές Παρεμβάσεις, 
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Ανακεφαλαιοποιήσεις, Επιπτώσεις και Προοπτικές, ΔΕΕ 2017, 593-605 

- Ο ίδιος, Η Υποχρεωτική Αυτόματη Ανταλλαγή Φορολογικών Πληροφοριών και η 

επέκτασή της στις Διασυνοριακές Ρυθμίσεις με την Οδηγία 2018/822/ΕΕ, ΔΕΕ 2019, 

1-13 

- Ο ίδιος, Σχέσεις του Οικονομικού Δικαίου με το Εμπορικό Δίκαιο και διασύνδεσή 

τους με τη σύγχρονη Διοίκηση Επιχειρήσεων, ΕλλΔνη 2020, 341-360  
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
1. ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 800079 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Ε΄ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη 

του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι 
πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος 

αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 
πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 4 6 

   

   
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 
4. 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 
Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης 

Δεξιοτήτων 

Υποβάθρου 
Επιστημονικής Περιοχής 
Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

Όχι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://openeclass.panteion.gr/courses/TMI131/ 

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  

• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο 

Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης 

και Παράρτημα Β 

• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο φοιτητής θα είναι σε θέση να: 
• εργάζονται με μεθοδικό τρόπο για τη σύνταξη λογιστικών εγγραφών, ισοζυγίων,  

ημερολογίων, αναλυτικό καθολικό 
• διαχειρίζονται και να χρησιμοποιούν τις λογιστικές πληροφορίες και εγγραφές 
• συντάσσουν λογιστικές αναφορές και βασικές οικονομικές καταστάσεις 
• γνωρίζουν τα στάδια και την οργάνωση των λογιστικών πληροφοριών και αναφορών 
• παρουσιάζουν τις βασικές οικονομικές καταστάσεις μιας επιχείρησης 

Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη αποφάσεων  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα  
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας 
και ευαισθησίας σε θέματα φύλου  
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Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Βασικές ενότητες του μαθήματος είναι :  

1. Λογιστικό Κύκλωμα 

2. Λογιστικά σχέδια – Το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο 

3. Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με το ΕΓΛΣ 

4. Πάγια στοιχεία ενεργητικού -κύρια χαρακτηριστικά- Αγορά – Πώληση 

5. Μέθοδοι Αποσβέσεων – Αύξουσα -φθίνουσα -Σταθερή 

6. Αποθέματα – Κύρια χαρακτηριστικά – Αγορά – Πώληση 

7. Μέθοδοι Αποτιμήσεως Αποθεμάτων – FIFO,LIFO, Μέση Σταθμική 

8. Συστήματα Απογραφής – Περιοδική – Διαρκής 

9. Απαιτήσεις – Δημιουργία – Είσπραξη 

10. Επισφαλείς απαιτήσεις – Προβλέψεις 

11. Λογαριασμοί Διαθεσίμων 

12. Υποχρεώσεις – Μακροπρόθεσμο & Βραχυπρόθεσμο Παθητικό 

13. Λογαριασμοί Λειτουργικών Εξόδων 

14. Λογαριασμοί Λειτουργικών Εσόδων 

15. Λογαριασμός Εκμετάλλευσης και Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης 

16. Έκτακτα ανόργανα έσοδα, έξοδα και αποτελέσματα 

17. Αποτελέσματα χρήσης και Ισολογισμός επιχείρησης. 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ. 

• Πρόσωπο με πρόσωπο 

• Εξ αποστάσεως σε περιόδους έκτακτων συνθηκών 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε.. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

Χρήση Τ.Π.Ε. ως μέρος των διαλέξεων, σεμινάρια-
εκπαίδευση σε χρήση λογισμικού, συστηματική χρήση της 
πλατφόρμας open e class για ενημέρωση και διανομή 
υλικού και επικοινωνία με τους φοιτητές 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 
μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 
 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 52 

Aσκήσεις 13 

Mη καθοδηγούμενη 
μελέτη 

50 

Συγγραφή εργασίας 35 

Σύνολο μαθήματος 150 
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Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή 
για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και 
οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 
 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, 
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, 
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 
 
Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές. 

Η αξιολόγηση γίνεται στην ελληνική γλώσσα με 
Α) Γραπτή Εργασία βαθμολογούμενη με 20% του τελικού 
βαθμού 
Β) Γραπτές Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης 80%  
 
Όπως είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές στη σελίδα του 
μαθήματος στο open e class. 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Προτεινόμενη ενδεικτική  βιβλιογραφία:  
•    [12635127] ΜΠΑΛΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΧΕΒΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ, 
2016 
•   [7290]ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΠΑΔΕΑΣ:ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ: 
ΒΑΣΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 2010 
•   Α. Παπάς :”Χρηματοοικονομική Λογιστική Θεωρητικά και Πρακτικά Θέματα” Τεύχος Α, Β΄ έκδοση 
Εκδόσεις Ευγ. Μπένου, 2006 
•   Α. Παπάς :”Χρηματοοικονομική Λογιστική Θεωρητικά και Πρακτικά Θέματα” Τεύχος Β ,Β΄ έκδοση 
Εκδόσεις Ευγ. Μπένου, 2006 
•   Δ. Γκίκας :”Γενική Λογιστική” Εκδόσεις Ευγ. Μπένου, 2006 Επιστροφή στο Πρόγραμμα Σπουδών: 
Δ εξάμηνο 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ  

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 80101 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Ε 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη 

του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι 

πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος 

αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 

πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 4 6 
   

   
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 

διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά 

στο 4. 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 
Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης 

Δεξιοτήτων 

 Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

Όχι 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 
Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 

ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

Όχι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 
https://openeclass.panteion.gr/courses/TMI133/  

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου 

επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  

• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων 

του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης 

και Παράρτημα Β 

• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος αναμένεται οι φοιτητές να έχουν τις 

βασικές γνώσεις γύρω από τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (ΓΣΠ) και τις 

εφαρμογές τους. Θα είναι σε θέση να αναζητήσουν την χωρική πληροφορία που 

απαιτείται καθώς και το κατάλληλο υπόβαθρο για το εκάστοτε πρόβλημα, να 

εισάγουν τα δεδομένα στο ΓΣΠ, να εκτελέσουν λειτουργίες επεξεργασίας και 

ανάλυσης δεδομένων και τέλος να κατασκευάσουν χαρτοσυνθέσεις που θα 

περιγράφουν τα αποτελέσματα της ανάλυσής τους.  
 

Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα 

Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  

https://openeclass.panteion.gr/courses/TMI133/
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πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών  

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  

Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία  

Ομαδική εργασία  

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα  
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας 

και ευαισθησίας σε θέματα φύλου  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

Το μάθημα αποσκοπεί στην επίλυση χωρικών προβλημάτων με την χρήση των Γεωγραφικών 

Συστημάτων Πληροφοριών. Έτσι οι διαλέξεις στοχεύουν στην 

• Δημιουργική σκέψη με την χρήση του περιβάλλοντος των ΓΣΠ στην επίλυση χωρικών 
προβλημάτων 

• Αναζήτηση χωρικών δεδομένων, επεξεργασίας και ανάλυση τους.  

• Κριτική ικανότητα με στόχο την απεικόνιση της επίλυσης του προβλήματος μέσω 
χαρτογραφίας.  

 

 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Το εισαγωγικό αυτό μάθημα στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (ΓΣΠ) 

παρέχει βασικές γνώσεις τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο. Οι 

ενότητες του μαθήματος είναι οι ακόλουθες: 

• Βασικοί ορισμοί και χωρικά δεδομένα. Ιστορική αναδρομή. Συστατικά ενός ΓΣΠ. 

• Προβολικά συστήματα συντεταγμένων. 

• Μοντέλα χωρικών δεδομένων.  

• Συστήματα διαχείρισης βάσεων δεδομένων.  

• Εισαγωγή και επεξεργασία χωρικών δεδομένων.  

• Λειτουργίες χωρικής ανάλυσης.  

• Μαθηματική μοντελοποίηση στα ΓΣΠ  

• Εξαγωγή χάρτη και χρήση του στην λήψη αποφάσεων.  

• Εφαρμογές.                                

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο. Σε ειδικές περιστάσεις εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση. 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Χρήση Τ.Π.Ε.. στη Διδασκαλία, στην 

Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με 
τους φοιτητές 

Χρήση του ανοικτού λογισμικού Γεωγραφικών Συστημάτων 

QGIS. 

Χρήση πλατφόρμας εκπαίδευσης εξ αποστάσεως για λήψη 

διδακτικού υλικού. 

Χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για επικοινωνία με 

φοιτητές/-τριες. 

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι 

διδασκαλίας. 

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 

βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 

(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 

Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 

(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για 
κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι 

ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 

συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου 
να αντιστοιχεί στα standards του ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 52 

Εργασία 40 

Μελέτη 58 

  

Σύνολο μαθήματος 150 

  

  
  

  

  
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ   Η αξιολόγηση του μαθήματος γίνεται με: 
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Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 
 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 

Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 

Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 

Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, 

Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, 

Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 

από τους φοιτητές. 

• Εργασία (50% του βαθμού) 

• Ηλεκτρονική εξέταση στο τέλος του εξαμήνου 
(50% του βαθμού) 

Οι ερωτήσεις της τελικής ηλεκτρονικής εξέτασης 

καλύπτει το θεωρητικό πλαίσιο του μαθήματος 

ενώ η εργασία το πρακτικό. 

Τα κριτήρια αξιολόγησης περιγράφονται στην 

σελίδα του μαθήματος.  

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Προτεινόμενη ενδεικτική  βιβλιογραφία:  

 

• Burrough P.A., McDonnel R.A. and Lloyd C.D., (2015). Principles of 

Geographical Information Systems, 3rd edn., Oxford Press. 

• Heywood I., Cornelius S, Carver S. (2006). An Introduction to Geographical 

Information Systems, 3rd edn., Pearson, Harlow. 

• Kennedy M. (2006). Introducing Geographical Information Systems with 

ArcGIS, Wiley. 

• Lloyd C.D. (2010). Spatial Data Analysis, An introduction for GIS Users, 

Oxford, New York. 

• Longley P., Goodchild M.F., Maguire D.J. and Rhind D.W. 

(2010), Συστήματα και Επιστήμη Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS). 2η 

έκδοση, Κλειδάριθμος.  

• O’Sullivan D., Unwine D. (2010). Geographic Information Αnalysis, 2nd 

edition, Wiley, New Jersey. 

• Κόλλια Β., Καλύβας Δ. και Τριαντακωνσταντής Δ. (2012), Γεωγραφικά 

Πληροφορικά Συστήματα, Εκδόσεις ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ. 

• Κουτσόπουλος Κώστας (2002), Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών και 

Ανάλυση Χώρου, Δίσιγμα. 

• Τσουχλαράκη Α. και Αχιλλέως Γ. (2015). Μαθαίνοντας τα GIS στην πράξη - 

Το ArcGIS 9.3, Εκδόσεις Δίσιγμα. 

• Φώτης Γ. (2010), Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, Γκοβόστη. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 80115 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 5ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη 

του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι 
πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος 

αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 
πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

 4 6 
   

   
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 
4. 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 
Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης 

Δεξιοτήτων 

 Υποβάθρου, Γενικών γνώσεων 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

Όχι 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

Όχι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://openeclass.panteion.gr 

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  

• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο 

Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης 

και Παράρτημα Β 

• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

 

Οι κύριοι στόχοι του μαθήματος είναι: 
Η συστηματική παρουσίαση του σύγχρονου θεωρητικού και μεθοδολογικού υποβάθρου 
της περιφερειακής και τοπικής ανάπτυξης, καθώς και των μεταξύ τους διασυνδέσεων. 
Η κατανόηση των γενεσιουργών λόγων ενίσχυσης της τοπικής ανάπτυξης σε διεθνές 
επίπεδο και στην κατεύθυνση αυτή, από υπερεθνικούς οικονομικούς οργανισμούς όπως η 
Ευρωπαϊκή Ένωση (και η εξοικείωση με το βασικό πλαίσιο δράσης της). 
Η εξοικείωση των φοιτητών με το βασικό πλαίσιο πολιτικής, τα μέσα, τις διαδικασίες, τους 
φορείς διαμόρφωσης και εφαρμογής της τοπικής-ενδογενούς ανάπτυξης στον ελληνικό 
χώρο. 

https://openeclass.panteion.gr/
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Η παρουσίαση του πλαισίου οργάνωσης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της διαδικασίας 
διαμόρφωσης και εφαρμογής τοπικών αναπτυξιακών σχεδίων και προγραμμάτων. 
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα δύνανται: 
 - να ερμηνεύουν, με συστηματικό και επιστημονικά τεκμηριωμένο τρόπο, την αναπτυξιακή 
πραγματικότητα σε τοπικό επίπεδο, βάσει των διεθνών τάσεων σε θεωρητικό και 
εμπειρικό επίπεδο, 
- να χρησιμοποιούν τα βασικά μεθοδολογικά εργαλεία ενδοπεριφερειακής ανάλυσης και 
τοπικού αναπτυξιακού σχεδιασμού και συνεπώς, να κατανοούν και να αναλύουν τις 
κοινωνικοοικονομικές μεταβολές σε τοπικό επίπεδο, 
- να γνωρίζουν εις βάθος το πλαίσιο διαμόρφωσης και εφαρμογής του επιχειρησιακού 
προγραμματισμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και τις διαδικασίες υλοποίησης 
έργων και δράσεων σε τοπικό επίπεδο και τέλος, 
- να εκφέρουν επιστημονική άποψη για την αναπτυξιακή στρατηγική και τον 
προγραμματισμό σε μικροπεριφερειακό – τοπικό επίπεδο. 
Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα  
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας 
και ευαισθησίας σε θέματα φύλου  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

 

         Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών με τη χρήση των 
κατάλληλων βιβλιογραφικών πηγών, προαγωγή της ελεύθερης,  δημιουργικής  και 
κριτικής σκέψης. 

 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Το αντικείμενο του μαθήματος επικεντρώνεται στην ολοκληρωμένη παρουσίαση του 
περιεχομένου και των βασικών ζητημάτων που αναφύονται στη διαδικασία της τοπικής 
ανάπτυξης, σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο. Προς την κατεύθυνση αυτή, οι βασικές 
διαστάσεις που σκιαγραφούν το περιεχόμενο του μαθήματος είναι τέσσερις. 

Η πρώτη αναφέρεται στην αποτύπωση των συνιστωσών που διαμορφώνουν την τοπική 
ανάπτυξη και στη συνοπτική παρουσίαση του θεωρητικού υποβάθρου της περιφερειακής 
και τοπικής ανάπτυξης. 

Η δεύτερη αφορά στη συστηματική επεξεργασία των συμπερασμάτων που προκύπτουν 
από την εφαρμογή της πολιτικής της τοπικής – ενδογενούς ανάπτυξης σε διεθνές επίπεδο. 

Η τρίτη αναλύει τους γενεσιουργούς λόγους της ενίσχυσης της τοπικής ανάπτυξης από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και αποτυπώνει το βασικό πλαίσιο δράσης της. 

Τέλος, η τέταρτη διάσταση εστιάζεται στη διαμόρφωση του υπόβαθρου και στην 
εφαρμογή της τοπικής ανάπτυξης και του τοπικού αναπτυξιακού σχεδιασμού και 
προγραμματισμού στον ελληνικό χώρο. 
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4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ. 

Εξ αποστάσεως (υπό τις παρούσες συνθήκες 

COVID 19). 

Πρόσωπο με πρόσωπο (υπό κανονικές συνθήκες). 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε.. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

Χρήση Τ.Π.Ε. και οπτικοακουστικών μέσων στη 
διδασκαλία καθώς και στην επικοινωνία με Φοιτητές. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 
μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή 
για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και 
οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 52 

Μελέτη και ανάλυση 
βιβλιογραφίας 

 

88 

Εκπαιδευτικές 
επισκέψεις 

10 

ΣΥΝΟΛΟ 150 
  
  

  

  

  

  
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 
 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, 
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, 
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 
 
Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές. 

  
Γραπτή ατομική εργασία. 
 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Α. Προτεινόμενη ενδεικτική  βιβλιογραφία:  
 
Δεληθέου Β., 2020, Τοπικές Ανθρωποενότητες. Τοπική Ανάπτυξη-Βιωσιμότητα.  Εκδόσεις 
Ερωδιός. Θεσσαλονίκη.   
Παπαδασκαλόπουλος Αθ., Χριστοφάκης Μ., 2016, Περιφερειακός Προγραμματισμός και 
Αναπτυξιακός Σχεδιασμός, Εκδόσεις Παπαζήση, Β΄ έκδοση, Αθήνα. 
Χριστοφάκης Μ., 2001, Τοπική Ανάπτυξη και Περιφερειακή Πολιτική, Εκδόσεις Παπαζήση, 
Α΄ έκδοση, Αθήνα. 
 
Β.  Άρθρα, που θα αναρτηθούν από τη Διδάσκουσα. 
Γ. Ιστοσελίδες, που θα υποδειχθούν από τη Διδάσκουσα. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  800142 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 5o  

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά 

μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι 
πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος 

αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 
πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 4 6 
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά 
στο 4. 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 
Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης 

Δεξιοτήτων 

Επιστημονικής Περιοχής 
Ανάπτυξης Δεξιοτήτων   

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

- 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

Ναι  

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

Open e-class :   

https://openeclass.panteion.gr/courses/TMI237/ 

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  

• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο 

Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης 

και Παράρτημα Β 

• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

8. Παροχή στους φοιτητές καινοτόμου γνώσης και δεξιοτήτων με τις οποίες θα μπορούν να ανταποκριθούν 

σε συναφείς με την γαλάζια ανάπτυξη και τον ΘΧΣ, ερευνητικές και επαγγελματικές ενασχολήσεις, στο 

άμεσο και απώτερο μέλλον, δεδομένου μάλιστα ότι με βάση την Οδηγία της ΕΕ για τον ΘΧΣ και τον νόμο 

4546/2018, η Ελλάδα οφείλει να έχει θαλάσσια χωροταξικά σχέδια μέχρι το 2021. 

9. Εξοικείωση των φοιτητών με  την χωροταξία στον θαλάσσιο χώρο, όπως απορρέει από την σχετική Οδηγία 

της ΕΕ για τον θΧΣ και το λοιπό διεθνές θεσμικό πλαίσιο καθώς και με τα στάδια εκπόνησης θαλάσσιων 

χωροταξικών σχεδίων. 

10. Επικέντρωση στην θαλάσσια λεκάνη της Ανατολικής Μεσογείου και στην Ελλάδα.- Απόκτηση γνώσεων για 

τον ΘΧΣ στις υπόλοιπες θαλάσσιες λεκάνες. 

11. Εξοικείωση των φοιτητών  με την Γαλάζια ανάπτυξη, την Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική, την Οδηγία 
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Πλαίσιο για τη Θαλάσσια Στρατηγική. 

12. Εισαγωγή των φοιτητών στην έννοια και τις μεθόδους αποτίμησης των θαλάσσιων οικοσυστημικών 

υπηρεσιών (marine ecosystem services). 

13. Εξοικείωση των φοιτητών με τις συγκρούσεις μεταξύ των δραστηριοτήτων που διεκδικούν τον θαλάσσιο 

χώρο και τις διαδικασίες δημιουργίας συνεργειών μεταξύ τους.  

14. Απόκτηση γνώσεων για τις πολλαπλές χρήσεις του θαλάσσιου χώρου, τη διάδραση γης-θάλασσας και την 

προσαρμοστική διαχείριση. 

15. Απόκτηση της απαιτούμενης γνώσης για την κατανόηση των εργαλείων  αξιολόγησης των θαλάσσιων 

χωροταξικών σχεδίων. 

16. Ανάπτυξη δεξιοτήτων αξιολόγησης βιωσιμότητας αναπτυξιακών έργων και χωροταξικών σχεδίων στη 

θάλασσα και δεξιοτήτων σύνταξης στρατηγικών μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων  των θαλάσσιων 

χωροταξικών σχεδίων. 

Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα  
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας 
και ευαισθησίας σε θέματα φύλου  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών  
Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  
Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον και στα θαλάσσια οικοσυστήματα.  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός (για συντομία ΘΧΣ) αποκτά όλο και μεγαλύτερη σημασία ως 
ένα νέο πρότυπο προς μια ολοκληρωμένη, οικοσυστημική διαχείριση των θαλάσσιων περιοχών, που 
νοούνται εν μέρει και ως συνέχεια των χερσαίων. Ο ΘΧΣ νοείτο ως η στρατηγική χωροθέτηση των 
ανθρωπίνων δραστηριοτήτων στη θάλασσα, ούτως ώστε να επιτυγχάνεται η ρύθμιση, η διαχείριση 
και η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, με τρόπον ώστε να μετριάζονται, αν όχι να 
ελαχιστοποιούνται συγκρούσεις και αρνητικές επιδράσεις στο θαλάσσιο οικοσύστημα και να 
αυξάνονται οι συνέργειες. Βασική επιδίωξη θα είναι η κατανόηση από τους φοιτητές της αναγκαίας 
εξισορρόπησης οικονομικής ανάπτυξης (γαλάζιας ανάπτυξης) και οικοσυστημικής διαχείρισης των 
θαλασσών και των ωκεανών (EBM). Δεδομένου όμως ότι ο Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός έχει 
και ισχυρή κοινωνική και πολιτισμική διάσταση- ιδιαίτερα για τις νησιωτικές περιοχές- και μπορεί 
να χαρακτηρισθεί ως μία δημιουργική κοινωνική διαδικασία η οποία στοχεύει στην δημιουργία 
ελκυστικών ταυτοτήτων για τη θάλασσα (με τελικό σκοπό την γαλάζια ανάπτυξη και τη δημιουργία 
θέσεων εργασίας, την τοπική ανάπτυξη και την θαλάσσια τοπική επιχειρηματικότητα ) το μάθημα 
πραγματεύεται τις συμμετοχικές διαδικασίες σχεδιασμού και τις στρατηγικές δέσμευσης των 
εμπλεκομένων φορέων καθ’όλη τη διάρκεια υλοποίησης του ΘΧΣ και ιδανικά από την αρχή της 
διαδικασίας. Αντικείμενο μελέτης  είναι και το ζήτημα της θαλάσσιας διακυβέρνησης σε πολλαπλά 
επίπεδα ( Θαλάσσια λεκάνη της Μεσογείου, Ελλάδα). Επίσης προσεγγίζονται τα ζητήματα ένταξης 
της πολιτιστικής κληρονομιάς στον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό.   

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

Πρόσωπο με πρόσωπο 
(Mετά COVID-19 έκτακτα εξ αποστάσεως εκπαίδευση) 
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εκπαίδευση κ.λπ. 
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Χρήση Τ.Π.Ε.. στη Διδασκαλία, στην 

Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 
με τους φοιτητές 

Xρήση ψηφιακών μέσων στην επικοινωνία με τους φοιτητές, στην 
διδασκαλία και στην εργαστηριακή διαδικασία.  

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 
μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή 
για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και 
οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 
Διαλέξεις  52  

Μελέτη 44 

Συγγραφή εργασίας  24 

Εκπαιδευτικές επισκέψεις 8 

Εξετάσεις 2 

  

  

  

  

ΣΥΝΟΛΟ  110 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, 
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, 
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 
Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές. 

Ελληνικά 
 
Δημόσιες παρουσιάσεις κατά τη διάρκεια του εξαμήνου σε ένα 
θέμα επιλογής του φοιτητή/φοιτήτριας. 
 
Γραπτή Εργασία και παρουσίασή της στο τέλος του εξαμήνου η 
οποία συνδυάζεται με προφορική εξέταση. 
 
Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι αναρτημένα στο e-class ως Οδηγός 
σύνταξης παρουσιάσεων και εργασιών.  

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
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Προτεινόμενη ενδεικτική  βιβλιογραφία:  
1. Kυβέλου Στ.(επιμ.), “Θαλάσσια χωρικά ζητήματα : θαλάσσια διάσταση της εδαφικής συνοχής, 

θαλάσσια χωροταξία, βιώσιμη γαλάζια ανάπτυξη”, Εκδ.ΚΡΙΤΙΚΗ, Αθήνα, 2016, σ.652 

2. Βασενχόβεν Λ., Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός, Ευρώπη και Ελλάδα, Πανεπιστημιακές 

Εκδόσεις Κρήτης,2017  

3. Implementation challenges of maritime spatial planning (MSP) in Greece under a place-based 

approach, Euro-Mediterranean Journal for Environmental Integration volume 5, Article number: 

39 (2020) with M. Papageorgiou, E. Beriatos, O. Christopoulou, M.-N. Duquenne, D. Kallioras, S. 

Sakellariou, Th. Kostopoulou, A. Sfougaris, E. Mente, I. Karapanagiotidis, E. Tzannatos, K. 

Kanellopoulou & A. Papachatzi, DOI : https://doi.org/10.1007/s41207-020-00172-0 

4. Kyvelou, S.S.I.; Ierapetritis, D.G. Fisheries Sustainability through Soft Multi-Use Maritime 

Spatial Planning and Local Development Co-Management: Potentials and Challenges in 

Greece. Sustainability 2020, 12, 2026. doi: https://doi.org/10.3390/su12052026 

5. Kyvelou, S.S.; Ierapetritis, D. Discussing and Analyzing “Maritime Cohesion” in MSP, to 

Achieve Sustainability in the Marine Realm. Sustainability 2019, 11, 3444. 

doi: 10.3390/su11123444 

6. Κyvelou S., Ierapetritis D., How to make blue growth operational ? : a local and regional 

stakeholders perspective in Greece, Journal of Maritime Affairs, Springer, 2019 

7. Papageorgiou M., Kyvelou S., Transnational aspects of marine spatial planning and governance: 

adapting to the transboundary nature of the sea, European Journal of Environmental Sciences, 

Special Issue, 2018 

8. Kyvelou S., Maritime spatial planning as evolving policy in Europe : attitudes, challenges and 

trends, European Quarterly of Political Attitudes and Mentalities – EQPAM, Vol.6, No3, 

July 2017, pp.1-14 

9. Papadakis N., Kyvelou S., Greek Islands in Crisis: Social Vulnerability and the Need for 

Integrated Territorial Development Strategies, European Quarterly of Political Attitudes and 

Mentalities – EQPAM, Volume 6, No.2, April 2017, pp. 67-88. 

10. Κυβέλου Στ., Η θάλασσα, νέος ορίζοντας για την Ελλάδα;, Επιθεώρηση Αποκέντρωσης, Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Τεύχος Ν.87, Αθήνα 2017, σ.143-150 

11. Papadakis, Nicos and Kyvelou, Stella, (2016), LES ÎLES GRECQUES EN CRISE: NIVEAU DE 

VIE MULTIDIMENSIONNEL EN RECUL, VULNÉRABILITÉ SOCIALE ET STRATÉGIES 

DE CROISSANCE INCLUSIVE DANS L’ESPACE INSULAIRE, Géographies, Géopolitiques et 

Géostratégies Régionales, IV, issue 1, p. 11-

29, http://EconPapers.repec.org/RePEc:hrs:jrnggg:v:iv:y:2016:i:1:p:11-29. 

12. Stella KYVELOU, Nektaria MARAVA et Nikitas CHIOTINIS,LA DIMENSION MARITIME 

DE LA COHÉSION TERRITORIALE ET SA PORTÉE GÉOPOLITIQUE EN 

MÉDITERRANÉE DE SUD-EST, Géographies, Géopolitiques et Géostratégies Régionales, Vol. 

II, (1), 2014, p. 69-86 
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http://econpapers.repec.org/RePEc:hrs:jrnggg:v:iv:y:2016:i:1:p:11-29
http://www.rsijournal.eu/Foreign/French/GGGR_Dec2014.pdf
http://www.rsijournal.eu/Foreign/French/GGGR_Dec2014.pdf
http://www.rsijournal.eu/Foreign/French/GGGR_Dec2014.pdf
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ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

 

ΣΤ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 

ΚΩΔ. 

ΜΑΘ. 
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Β.Σ.  Δ.Μ.  E.C.T.S

.  

8017 Οικονομική Ανάπτυξη  ΥΠ  4 6 

8031 Δημοσιονομική Θεωρία & Πολιτική Ι ΥΠ 4 6 

8040  Περιφερειακή Οικονομική Ανάλυση ΥΠ 4 6 

8041 Οικονομική & Πολιτική Περιβάλλοντος  ΥΠ 4 6 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

6. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  6ο  

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 8017 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Ε΄ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη 

του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι 

πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος 

αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 

πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 4 6 
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 

διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά 

στο 4. 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 
Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης 

Δεξιοτήτων 

Υποβάθρου 

Επιστημονικής Περιοχής 

Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

Όχι 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 

ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

Όχι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://openeclass.panteion.gr/courses/TMI254/ 

7. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου 

επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  

• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων 

του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης 

και Παράρτημα Β 

• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

 Οι φοιτητές, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της διδασκαλίας του μαθήματος, θα είναι 

σε θέση να:  

✓ Περιγράψουν τις διαφορές ανάπτυξης μεταξύ χωρών  

✓ Να κατανοούν τα προβλήματα και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι 

λιγότερο αναπτυγμένες χώρες και τον ρόλο των αναπτυγμένων χωρών στα 

προβλήματα αυτά.  

✓ Κατανοήσουν την σχέση μεταξύ ανάπτυξης, βιώσιμης ανάπτυξης, και 

ευημερίας. 

✓ Να αναλύσουν πολιτικές που μπορούν να βοηθήσουν την ανάπτυξη. 

✓ Αξιολογήσουν πώς συγκεκριμένες πολιτικές επηρεάζουν την επίτευξη των 

SDGs. 

✓ Εξηγήσουν ποσοτικούς και ποιοτικούς δείκτες ανάπτυξης και ευημερίας. 

✓  
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Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα 

Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 

πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών  

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  

Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία  

Ομαδική εργασία  

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα  
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας 

και ευαισθησίας σε θέματα φύλου  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

Αυτόνομη εργασία  

Ομαδική εργασία  

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 

τεχνολογιών  

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης  

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα  

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον 

8. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Βασικές ενότητες του μαθήματος είναι :  

• Εισόδημα, φτώχεια, και ανισότητα. 

• Ανθρώπινη ανάπτυξη και ευημερία. 

• Ανάπτυξη, Μεγέθυνση, Αποανάπτυξη, Βιώσιμη ανάπτυξη, Οικονομία σταθερής 

κατάστασης.  

• Ο ρόλος των θεσμών στην ανάπτυξη. 

• Εμπόδια στην ανάπτυξη και την ευημερία. 

• Οι Στόχοι Βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών 

9. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ. 

• Πρόσωπο με πρόσωπο 

• Εξ αποστάσεως σε περιόδους έκτακτων συνθηκών 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Χρήση Τ.Π.Ε.. στη Διδασκαλία, στην 

Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με 
τους φοιτητές 

Χρήση λογισμικού παρουσιάσεων, υπολογιστικού φύλλου, 
χρήση βάσεων δεδομένων (World Bank κ.ά.), δημιουργία 
διαγραμμάτων και infographics βάσει ποσοτικών 
δεδομένων, αναζήτηση επιστημονικής βιβλιογραφίας.  
Επικοινωνία με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο με φοιτητές/-
τριες για διευκρινίσεις σχετικά με το μάθημα  

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι 

διδασκαλίας. 

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 

Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 

βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 

Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 

Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 

Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για 

κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι 

ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου 

να αντιστοιχεί στα standards του ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 26 

Φροντιστήρια 

εργαστηριακών εφαρμογών 
26 

Μελέτη εναλλακτικών 

συγγραμμάτων 

(υποχρεωτικά) και 

προτεινόμενης 

βιβλιογραφίας 

26 

Ασκήσεις και εφαρμογές 

(ηλεκτρονική υποβολή) 
20 

Σύνολο μαθήματος 98 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 
 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 

Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 

Η αξιολόγηση του Μαθήματος θα γίνει με:  

• Ενδιάμεσες γραπτές εργασίες ή πρόοδοι στο openeclass του 

μαθήματος. Ο Βαθμός των εργασιών αθροιστικά θα είναι το 

40% του τελικού βαθμού.  

• Τελική εξέταση (η οποία σε έκτακτες περιστάσεις 
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Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 

Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, 

Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, 
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 

Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 

 
Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 

αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 

από τους φοιτητές. 

πραγματοποιείται ηλεκτρονικά). Ο βαθμός της θα είναι το 

60% του τελικού βαθμού (Συμμετοχή μόνο στην τελική 

εξέταση συνεπάγεται μέγιστο βαθμό 6). 

Οι λύσεις των ασκήσεων τόσο των ηλεκτρονικών προόδων, 

όσο και της τελικής εξέτασης, αναρτώνται στη σελίδα open 

eclass του μαθήματος με τη λήξη της εξέτασης. 

10. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Προτεινόμενη ενδεικτική  βιβλιογραφία:  

Βιβλίο [59367920]: Οικονομικά της ανάπτυξης, Taylor Edward J., 

Lybbert Travis J.  

Βιβλίο [33155988]: Οικονομική της Ανάπτυξης, 12 Έκδοση, Todaro M. 

P. - Smith St. C.  

Βιβλίο [12990895]: Οικονομική της ανάπτυξης (ενιαίο), Gillis Malcolm, 

Perkins Dwight H., Roemer Michael, Snodgrass David R.  

Βιβλίο [68389430]: Μεγέθυνση και ανάπτυξη, Thirwall  

Βιβλίο [50659054]: Οικονομική ανάπτυξη, Ρέππας Παναγιώτης Α.  
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 8040 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤ’ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη 

του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι 
πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος 

αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 
πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 4 6 

   

   
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 
4. 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 
Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης 

Δεξιοτήτων 

Υποβάθρου, Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

Μικροοικονομική και Μακροοικονομική θεωρία, Δημόσια 
Οικονομική, Οικονομική Ανάπτυξη 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

Όχι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://openeclass.panteion.gr/courses/TMI190/  

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  

• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο 

Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης 

και Παράρτημα Β 

• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Στόχος του μαθήματος είναι η προσέγγιση και ανάλυση του τρόπου με τον οποίο λειτουργεί το 
οικονομικό σύστημα των περιφερειών, ώστε να καταστεί δυνατή η εξήγηση των αιτίων που 
διαμορφώνουν και συντηρούν τις περιφερειακές ανισότητες σε έναν οικονομικό χώρο. Ειδικότερα 
στο μάθημα αυτό επιχειρείται να διαμορφωθούν απαντήσεις τα εξής ερωτήματα: Ποιοι είναι οι 
παράγοντες οι οποίοι καθορίζουν το επίπεδο και τη διαχρονική μεταβολή του προϊόντος και 
της απασχόλησης μίας περιφέρειας; Γιατί το κατά κεφαλήν εισόδημα ορισμένων περιφερειών είναι 
μεγαλύτερο απ’ ότι σε κάποιες άλλες; Ποιοι είναι οι παράγοντες που ερμηνεύουν τους 
διαφορετικούς ρυθμούς αύξησης της παραγωγικότητας ανάμεσα στις περιφέρειες; Από τι 
προσδιορίζεται η παραγωγική εξειδίκευση και οι εμπορικές ανταλλαγές των περιφερειών; Τι είναι 
αυτό που καθορίζει τις μεταναστευτικές ροές μεταξύ των περιφερειών; Γιατί ορισμένες 
περιφέρειες εμφανίζουν μεγαλύτερο δείκτη ανεργίας από ότι άλλες; Η απάντηση στα ερωτήματα 
αυτά θα καταστεί δυνατή μέσα από τη μελέτη θεωριών και τεχνικών που παρέχει η οικονομική 
επιστήμη για την ανάλυση των εθνικών οικονομιών προσαρμοσμένων όμως στις ιδιομορφίες των 
οικονομιών των περιφερειών. 

https://openeclass.panteion.gr/courses/TMI190/
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Με το πέρας του μαθήματος, οι φοιτητές / φοιτήτριες θα έχουν εξοικειωθεί με το κύριο 
περιεχόμενο και τα βασικά ζητήματα της περιφερειακής οικονομικής. 

Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα  
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας 
και ευαισθησίας σε θέματα φύλου  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

Ανάλυση και σύνθεση γνώσεων στην Περιφερειακή Οικονομική 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
Ενδυνάμωση της συμμετοχικής-φοιτητοκεντρικής εκπαίδευσης 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Η ύλη του μαθήματος οργανώνεται γύρω από τις ακόλουθες θεματικές ενότητες: ορισμός της 
περιφερειακής οικονομικής ως ιδιαίτερο γνωστικό πεδίο της οικονομικής επιστήμης, διαφορές και 
σχέσεις μεταξύ περιφερειακής και εθνικής οικονομικής ανάλυσης, η χωρική υπόσταση των πόρων 
και των παραγωγικών δραστηριοτήτων, θεωρίες περιφερειακών ανισοτήτων, περιφερειακό και 
διαπεριφερειακό σύστημα λογαριασμών εισροών-εκροών και περιφερειακοί πολλαπλασιαστές, 
διαπεριφερειακό εμπόριο, διαπεριφερειακή μετανάστευση, περιφερειακές αγορές εργασίας, 
ανεργία και απασχόληση. 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ. 

• Εξ αποστάσεως εκπαίδευση (λόγω COVID-19) 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε.. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

• Χρήση λογισμικού παρουσιάσεων (power point) 

• Ανάρτηση των παρουσιάσεων στο open-e-class  

• Επικοινωνία με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο με 

φοιτητές / φοιτήτριες για διευκρινίσεις σχετικά με 

το μάθημα 

• Ανάρτηση ανακοινώσεων σχετικές με το μάθημα 

και τις διαλέξεις στο open-e-class  

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 
μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή 
για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και 
οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 52 

Μελέτη και ανάλυση 
βιβλιογραφίας 

98 

Σύνολο Μαθήματος 150 

  
  
  

  

  

  

  
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 

• Οι φοιτητές/φοιτήτριες (τόσο του έκτου εξαμήνου 
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Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, 
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, 
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 
 
Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές. 

όσο και των μεγαλύτερων του έκτου εξαμήνων) θα 

αξιολογηθούν βάσει της επίδοσής τους σε γραπτή 

εξέταση (μέγιστος βαθμός: 10 μονάδες). 

• Μέθοδος: Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 

• Το περίγραμμα του μαθήματος αναφέρει τον 

τρόπο αξιολόγησης των φοιτητών / φοιτητριών και 

βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα του 

μαθήματος καθώς και στην πλατφόρμα 

ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης (open-e-class). 

• Οι διδάσκοντες έχουμε ανακοινωμένες ώρες 

γραφείου για τη διευκόλυνση των φοιτητών / 

φοιτητριών.  

• Σε περίπτωση κατά την οποία υπάρχει διάσταση 

απόψεων αναφορικά με τη βαθμολόγηση, οι 

φοιτητές / φοιτήτριες έχουν το δικαίωμα να 

ζητήσουν αναβαθμολόγηση από τη ΓΣ του 

Τμήματος. 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Προτεινόμενη ενδεικτική  βιβλιογραφία:  
ΒΑΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

• McCann Ph. (1992), Αστική και Περιφερειακή Οικονομική, Αθήνα: Κριτική 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

• Armstrong H. & J. Taylor (2000), Regional Economics and Policy, Massachusetts: Blackwell 

• Thirlwall A. (1999), Μεγέθυνση και Ανάπτυξη, Αθήνα: Παπαζήσης (2001) 

• Κόνσολας Ν. (1997), Σύγχρονη Περιφερειακή Οικονομική Πολιτική, Αθήνα: Παπαζήσης 

• Λαμπριανίδης Λ. (2001), Οικονομική Γεωγραφία, Αθήνα: Πατάκης 

• Παπαδασκαλόπουλος Αθ. (2000), Μέθοδοι Περιφερειακής Ανάλυσης, Αθήνα: Παπαζήσης 

• Σκούντζος Θ. (1993), Περιφερειακή Οικονομική Ανάλυση και Πολιτική, Αθήνα: Σταμούλης 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 8041 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤ’ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά 

μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι 
πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος 

αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 
πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 4 4 
   

   
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά 
στο 4. 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 
Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης 

Δεξιοτήτων 

 Υποβάθρου, Γενικών Γνώσεων 
Επιστημονικής Περιοχής 
Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

Βασικές γνώσεις οικονομικής θεωρίας 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνικά 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

όχι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://openeclass.panteion.gr/courses/TMI191/  

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  

• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο 

Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης 

και Παράρτημα Β 

• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Το μάθημα αποσκοπεί στην εμπέδωση του βασικού γνωσιακού πλαίσιου της οικονομικής του περιβάλλοντος 
και των βασικών αρχών της περιβαλλοντικής πολιτικής. Επίσης το μάθημα παρουσιάζει συστηματικά, αν όχι 
διεξοδικά, τις σύγχρονες έννοιες της οικολογικής οικονομικής, της βιώσιμης ανάπτυξης, της διαχείρισης του 
Περιβάλλοντος και  των φυσικών πόρων, της παγκόσμιας οικολογικής κρίσης , της πράσινης οικονομίας , των 
εργαλείων διαχείρισης και πολιτικής του περιβάλλοντος  κ.α. 
Στο επίπεδο αυτό η διδασκαλία δίνει έμφαση στην ολοκληρωμένη παρουσίαση των οικονομικών, πολίτικων και 
κοινωνικών  μεθόδων που προσιδιάζουν στα χαρακτηριστικά του περιβαλλοντικού προβλήματος. Κατόπιν η 
διάρθρωση της περιβαλλοντικής πολιτικής εξετάζεται τόσο από την οικονομική και  διαχειριστική , αλλά πάντα  
οικολογική διάσταση της. 
Όλα τα  εργαλεία της περιβαλλοντικής πολιτικής , οικονομικά , πολιτικά , κοινωνικά , διδάσκονται ως προς τις 
θεωρητικές και επιχειρησιακές τους διαστάσεις. Επιπρόσθετα, οι φοιτητές μέσα από τα παραδοτέα του 
μαθήματος, αποκτούν δεξιότητες άσκησης της κριτικής τους σκέψης, καθώς και γνώσεις για το πως εκπονείται 
μια επιστημονική εργασία (δομή, βιβλιογραφικές αναφορές, κα) και πως παρουσιάζεται σε επιστημονικό 
συνέδριο ή/και σε ευρύτερο κοινό. Έμφαση δίνεται στην σύνταξη εργασιών με υψηλές προδιαγραφές από τους 

https://openeclass.panteion.gr/courses/TMI191/
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φοιτητές καθώς επίσης στην χρήση ξενόγλωσσης βιβλιογραφίας ελεύθερης επιλογής. 
 

Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα  
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας 
και ευαισθησίας σε θέματα φύλου  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον 
Προαγωγή της κριτικής σκέψης 
Λήψη αποφάσεων 
Αυτόνομη & ομαδική εργασία 
Γνώση των ποσοτικών μεθόδων της οικονομικής του περιβάλλοντος 
Ανάπτυξη δεξιοτήτων στις εφαρμογές υπολογιστικού φύλλου 
Ενδυνάμωση της συμμετοχικής-φοιτητοκεντρικής εκπαίδευσης 
Ανάπτυξη σχεδιασμού έρευνας 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Το μάθημα στοχεύει στην εξειδίκευση των σπουδαστών στα επιμέρους θέματα της Οικονομικής και της 
πολιτικής του Περιβάλλοντος. 
Έμφαση δίνεται στην σύνταξη εργασιών με υψηλές προδιαγραφές από τους φοιτητές από τους φοιτητές καθώς 
επίσης στην χρήση ξενόγλωσσης βιβλιογραφίας ελεύθερης επιλογής. 
Το μάθημα διαρθρώνεται σε δυο ενότητες  : 
- την Οικονομική του Περιβάλλοντος και των Φυσικών πόρων  
- την Διαχείριση και Πολιτική του Περιβάλλοντος 
 
Η πρώτη ενότητα του μαθήματος αφορά τις κυρίαρχες προσεγγίσεις και ζητήματα της Οικονομικής του 
Περιβάλλοντος και των Φυσικών Πόρων . 
 Τρείς κύριες θεματικές ενότητες εμπεριέχονται σε αυτή την ενότητα  του μαθήματος: 
- Καθορισμός του άριστου επίπεδου προστασίας 
- Τα εργαλεία της περιβαλλοντικής πολιτικής 
- Η οικονομική αποτίμηση των περιβαλλοντικών αγαθών 
Αναλυτικότερα η διάρθρωση της πρώτης ενότητας είναι η ακόλουθη: 

- Το άριστο της περιβαλλοντικής προστασίας 

- Τα οικονομικά μέσα της περιβαλλοντικής πολιτικής: Φόροι & εμπορεύσιμες άδειες ρύπανσης. 

- Οι προδιαγραφές και οι απαγορεύσεις ως μέσα περιβαλλοντικής πολιτικής 

- Η αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» 

- Η περιβαλλοντικά βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη 

- Η οικονομική διαδικασία ως εντροπική διαδικασία τα περιβαλλοντικά όρια της οικονομικής 

διαδικασίας. 

- Η Οικονομική ανάλυση της χρήσης των φυσικών πόρων: ανανεώσιμοι και μη ανανεώσιμοι. 

Η δεύτερη ενότητα αφορά την προσέγγιση στα ζητήματα της Διαχείρισης και της Πολιτικής του Περιβάλλοντος . 
Οι ακόλουθες κύριες θεματικές ενότητες εμπεριέχονται σε αυτή την  ενότητα του μαθήματος: 
- Η Διαχείριση του Περιβάλλοντος και συναφείς έννοιες 
- Η Πολιτική του Περιβάλλοντος και η σύνδεση της με την Πολιτική γενικά  
- Τα Εργαλεία και οι Βασικές Αρχές της Περιβαλλοντικής Πολιτικής  
 

 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
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ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ. 

• Πρόσωπο με πρόσωπο 

• Εξ αποστάσεως σε περιόδους έκτακτων συνθηκών 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Χρήση Τ.Π.Ε.. στη Διδασκαλία, στην 

Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην 
Επικοινωνία με τους φοιτητές 

Χρήση λογισμικού παρουσιάσεων και υπολογιστικού φύλλου 
Επικοινωνία με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο & μέσω eclass με 
φοιτητές/-τριες για διευκρινίσεις σχετικά με το μάθημα 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 
μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση 
μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / 
εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή 
για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς 
και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης 
ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε 
επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα 
standards του ECTS 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου 

Διαλέξεις 26 

Μελέτη εναλλακτικών 
συγγραμμάτων 
(υποχρεωτικά) και 
προτεινόμενης 
βιβλιογραφίας 

80 

Προετοιμασία 
εργασιών/ασκήσεων 

34 

Προετοιμασία 
παρουσιάσεων 

10 

Σύνολο μαθήματος 150 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 
 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι 
αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή 
Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής 
Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, 
Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση 
Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / 
Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια 
Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, 
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 
 
Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα 
κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι 
προσβάσιμα από τους φοιτητές. 

 Η αξιολόγηση του Μαθήματος γίνεται με γραπτή εξέταση στο 
τέλος του εξαμήνου. Εναλλακτικά, λόγω έκτακτων συνθηκών 
οι αξιολόγηση μπορεί να διαμορφωθεί σε τρία στάδια:  
• Κατάθεση θεματικών ασκήσεων μέσω του openeclass του 
μαθήματος. ( 20% του τελικού βαθμού).  
• Παρουσίαση τελικής εργασίας (η οποία σε έκτακτες 
περιστάσεις θα πραγματοποιείται ηλεκτρονικά). (20% του 
τελικού βαθμού). 
• Τελικές γραπτές εξετάσεις ή, εναλλακτικά, κατάθεση 
Τελικής Γραπτής Εργασίας (3.500-4.000 λέξεις), μέσω eclass. 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Προτεινόμενη ενδεικτική  βιβλιογραφία:  
Μπίθας, Κ., (2012). Οικονομική του Περιβάλλοντος και των Φυσικών Πόρων. Αθήνα: ΙΑΠΑΔ-Πάντειο 

Πανεπιστήμιο. 

Παπαϊωάννου, Δ. (2010). Διαχείριση και Πολιτική Περιβάλλοντος. Αθήνα: Πάντειο Πανεπιστήμιο, 
Ινστιτούτο Αστικού Περιβάλλοντος & Ανθρώπινου Δυναμικού. 

Bithas, K. (2008). The sustainable residential water use: Sustainability, efficiency and social equity. 
The European experience. Ecological Economics, 68(1-2), 221-229. 

Bithas, K. and Kalimeris P., (2016). Revisiting the Energy-development Link: Evidence from the 20th 
Century for Knowledge-based and Developing Economies. Springer: SpringerBriefs in 
Economics.  

Daly, H. E., & Farley, J., (2011). Ecological economics: principles and applications. Island press. 
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ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ΕΠ)    ΣΤ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 
 Επιλέγεται ένα (1) μάθημα 

ΚΩΔ. 

ΜΑΘ. 
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Β.Σ.  Δ.Μ.  E.C.T.S 

8038 Πρότυπα  Χωροθέτησης  Παραγωγικών Δραστηριοτήτων ΕΠ 4 6 

80100   Χωρικός Σχεδιασμός & Βιώσιμη Ανάπτυξη: Πολιτικές, 

Μέθοδοι & Εργαλεία 
ΕΠ 4 6 

80107 Οικονομική θεωρία από τη σκοπιά του φύλου: Γυναίκες, 

Οικονομική Θεωρία & Πολιτικές  
ΕΠ 4 6 

80116 Μικροοικονομική Ανάλυση ΕΠ 4 6 

80129 Τραπεζικές Χρηματοδοτήσεις  ΕΠ 4 6 

80136 
Contemporary issues in local and regional development ΕΠ 4 6 

80141 
Δημόσιο Λογιστικό  ΕΠ 4 6 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 8038 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤ’ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά 

μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν 
οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του 

μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το 
σύνολο των πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 4 6 

   

   
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά 
στο 4. 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

Υποβάθρου, Γενικών Γνώσεων, 
Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης 

Δεξιοτήτων 

Υποβάθρου 
Επιστημονικής Περιοχής 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

Όχι 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

Όχι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://openeclass.panteion.gr/courses/TMI193/ 

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  

• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο 

Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης 

και Παράρτημα Β 

• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Αντικείμενο του μαθήματος αποτελεί αφενός η ολοκληρωμένη παρουσίαση των βασικών προτύπων 
της περιφερειακής ανάπτυξης και του τρόπου ένταξής αυτών στην περιφερειακή στρατηγική και 
αφετέρου η παρουσίαση και ανάλυση των πολιτικών χωροθέτησης παραγωγικών δραστηριοτήτων 
σε σχέση με τα θεσμοθετημένα πρότυπα χωρικής οργάνωσης. 
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα έχουν αποκτήσει γνώσεις σχετικά με: 

• Το θεωρητικό και το εμπειρικό πλαίσιο για την οργανωμένη εγκατάσταση στο χώρο των 

οικονομικών δραστηριοτήτων. 

• Την αποτύπωση της διεθνούς εμπειρίας στην οργανωμένη χωροθέτηση παραγωγικών 

δραστηριοτήτων, με εκτενή αναφορά σε επιτυχημένες περιπτώσεις άλλων χωρών. 

• Τις εξελίξεις στη διαμόρφωση της στρατηγικής της περιφερειακής ανάπτυξης. 

• Τα πρότυπα της περιφερειακής ανάπτυξης και του τρόπου ένταξής τους στην περιφερειακή 

στρατηγική. 

• Τις πολιτικές και τα μέσα για την οργανωμένη εγκατάσταση παραγωγικών δραστηριοτήτων σε 

https://openeclass.panteion.gr/courses/TMI193/
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σχέση με τα πρότυπα και τη στρατηγική της περιφερειακής ανάπτυξης. 

• Τις διάφορες κατηγορίες υποδομών παραγωγικών δραστηριοτήτων σύμφωνα με την ισχύουσα 

ελληνική νομοθεσία. 

• Τις βασικές αρχές εκπόνησης μελετών σκοπιμότητας παραγωγικών δραστηριοτήτων. 

• Το θεωρητικό πλαίσιο και την πρακτική εφαρμογή της οικονομικής αξιολόγησης των επενδύσεων 

σε έργα παραγωγικών δραστηριοτήτων. 

Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα  
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας 
και ευαισθησίας σε θέματα φύλου  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των 

απαραίτητων τεχνολογιών. 

• Αυτόνομη εργασία. 

• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης. 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Οι κύριες διδακτικές ενότητες του Μαθήματος είναι οι ακόλουθες: 

• H Οικονομική Περιφέρεια. 

• Η χωροθέτηση των παραγωγικών δραστηριοτήτων. 

• Το πρότυπο της Πολικής Ανάπτυξης. 

• Πολικές συγκεντρώσεις. 

• Το πρότυπο της Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης. 

• Η στρατηγική της Περιφερειακής Ανάπτυξης. 

• Η εγκατάσταση της βιομηχανίας. 

• Συγκεντρώσεις δραστηριοτήτων υψηλής τεχνολογίας. 

• Συγκεντρώσεις παραγωγικών υπηρεσιών. 

• Στρατηγικές υποδομές. 

• Πρότυπα χωροθέτησης στον ευρωπαϊκό χώρο. 

• Μελέτες σκοπιμότητας επενδύσεων σε παραγωγικές δραστηριότητες. 

• Οικονομική αξιολόγηση έργων υποδομών παραγωγικών δραστηριοτήτων. 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ. 

• Πρόσωπο με πρόσωπο. 

• Εξ αποστάσεως εκπαίδευση, σε περιόδους εκτάκτων 

συνθηκών. 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε.. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

• Χρήση λογισμικού Η/Υ για την παρουσίαση των 

διαλέξεων. 

• Υποστήριξη της μαθησιακής διαδικασίας μέσω της 

ηλεκτρονικής πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης openeclass 

του Παντείου Πανεπιστημίου.  

• Επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τους 

φοιτητές για επίλυση αποριών και παροχή διευκρινίσεων 
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σχετικά με το μάθημα. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 
μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή 
για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και 
οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 52 

Συγγραφή εργασίας 50 

Μη καθοδηγούμενη 
Μελέτη 

48 

Σύνολο μαθήματος 150 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 
 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, 
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, 
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 
 
Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές. 

Η διαδικασία αξιολόγησης του Μαθήματος περιλαμβάνει:  

• Εκπόνηση γραπτής εργασίας, ο βαθμός της οποίας 

διαμορφώνει κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) τον 

τελικό βαθμό των φοιτητών για το μάθημα.  

• Τελική γραπτή εξέταση (η οποία, σε έκτακτες περιστάσεις, 

πραγματοποιείται ηλεκτρονικά), ο βαθμός της οποίας 

διαμορφώνει κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) τον 

τελικό βαθμό των φοιτητών για το μάθημα. 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Προτεινόμενη ενδεικτική  βιβλιογραφία:  

• Παπαδασκαλόπουλος,  Α. (2009) Πρότυπα  και  Πολιτικές  Περιφερειακής  Ανάπτυξης, 2η έκδοση,  

εκδόσεις Διόνικος, Αθήνα. 

• Συμπληρωματικές Διδακτικές Σημειώσεις Μαθήματος, Περιπτώσεις Εφαρμογής και Αναλυτικά 

Παραδείγματα, Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πάντειο Πανεπιστήμιο (υλικό 

διαθέσιμο στο πεδίο «Έγγραφα» της ηλεκτρονικής σελίδας του μαθήματος στην πλατφόρμα 

τηλεκπαίδευσης openeclass.panteion.gr). 

• Κουρλιούρος, Η. (2001) Διαδρομές στις θεωρίες του χώρου. Οικονομικές γεωγραφίες της 

παραγωγής και της ανάπτυξης, εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα. 

• Walker, D., and Chapman, K. (1992) Η Χωροθέτηση της Βιομηχανίας. Θεωρία και Πολιτική 

(μετάφραση: Μ. Νικηταρίδης), εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 800100 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 6o  

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
XΩΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: 
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ, ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά 

μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι 
πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος 

αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 
πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 4 6 
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά 
στο 4. 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 
Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης 

Δεξιοτήτων 

Υποβάθρου 
Επιστημονικής Περιοχής 
Ανάπτυξης Δεξιοτήτων   

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

- 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

Ναι  

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

Open e-class : 

https://openeclass.panteion.gr/courses/TMI226/ 

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  

• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο 

Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης 

και Παράρτημα Β 

• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

17. Εξοικείωση των φοιτητών με τις νέες τάσεις στον χωρικό σχεδιασμό και εμβάθυνση σε όλα τα ζητήματα 

που αυτός θέτει.  

18. Επικέντρωση στο ζήτημα της βιώσιμης ανάπτυξης και εις βάθος κατανόηση των αλλαγών που έχει 

επιφέρει και συνεχίζει να επιφέρει στον χωρικό σχεδιασμό. Απόκτηση γνώσης για το πως εντάχθηκε η 

βιώσιμη ανάπτυξη σε ορισμένα εθνικά συστήματα χωρικού σχεδιασμού και στην δημόσια δράση για την 

σχετική πρόοδο στην Ελλάδα. (νομοθεσία, πρακτική, συμμόρφωση με SDGs κλπ.) 

19. Εξοικείωση των φοιτητών με επιχειρησιακές διαστάσεις της εισαγωγής της οικοσυστημικής σκέψης και της 

βιώσιμης ανάπτυξης στον χωρικό σχεδιασμό με παρουσίαση εργαλείων όπως η πράσινη υποδομή και οι 

αειφόροι γειτονιές/οικογειτονιές.   

20. Εισαγωγή των φοιτητών σε μια σειρά συζητήσεων περί βιώσιμης ανάπτυξης ως σημείου ανασύνταξης των 
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χωρικών πολιτικών, της οικοσυστημικής σκέψης και της σκέψης περί ανθεκτικότητας (resilience) στον 

χωρικό σχεδιασμό. 

21. Εισαγωγή των φοιτητών στην έννοια και τις μεθόδους και εργαλεία αποτίμησης των οικοσυστημικών 

υπηρεσιών. 

22. Παροχή στους φοιτητές μιας ευρύτερης γνώσης της χωρικής αλλαγής όπως αυτή συντελείται ως κοινωνική 

και πολιτική διαδικασία λόγω της βιώσιμης ανάπτυξης.   

23. Απόκτηση της απαιτούμενης γνώσης για την κατανόηση των εργαλείων εκτίμησης και αξιολόγησης της 

αστικής βιωσιμότητας.   

24. Εξοικείωση των φοιτητών με τα προβλήματα της αστικοποίησης συμπεριλαμβανομένων των φαινομένων 

που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή και αστικό μικροκλίμα ( π.χ αστική νησίδα θερμότητας).  

25. Εξοικείωση φοιτητών με τις επιχειρησιακές εφαρμογές της βιώσιμης ανάπτυξης στο χώρο με έμφαση στο 

φαινόμενο των οικογειτονιών ως προς όλες τις διαστάσεις τους (περιβαλλοντικές θεματικές, οργανωτικές, 

χρηματοδοτικές, διακυβερνητικές και συμμετοχικού σχεδιασμού).  

26. Ανάπτυξη δεξιοτήτων αξιολόγησης βιωσιμότητας αναπτυξιακών έργων και χωρικών σχεδίων. 

27. Ανάπτυξη δεξιοτήτων σύνταξης στρατηγικών μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων και συσχέτισης με 

οικονομικές μελέτες. 

Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα  
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας 
και ευαισθησίας σε θέματα φύλου  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών  
Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  
Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον και στο οικοσύστημα  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Δεδομένου ότι ο χωρικός σχεδιασμός ασκείται σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο και διακρίνεται, 
ανάλογα με το χαρακτήρα του, σε στρατηγικό ή ρυθμιστικό, το μάθημα εξετάζει την ανασύνταξή του σε όλες 
τις παραπάνω κλίμακες από την έννοια και τις πρακτικές της βιώσιμης ανάπτυξης.  
Το μάθημα  αναφέρεται στην εισαγωγή της βιώσιμης ανάπτυξης στον χωροταξικό και πολεοδομικό 
σχεδιασμό στην κλίμακα της πόλης και της γειτονιάς και στην κλίμακα της κατοικίας και του μοναδιαίου 
κτιρίου. Επικεντρώνεται στα εργαλεία προσέγγισης, ποσοτικοποίησης, εκτίμησης και αξιολόγησης της αστικής 
βιωσιμότητας. Η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί αντικείμενο συζήτησης ως σημείο ανασύνταξης των χωρικών 
πολιτικών με συνέπεια να εξετάζονται : α/ο χωρικός σχεδιασμός υπό το πρίσμα της βιωσιμότητας, β/η εξέλιξη 
των συστημάτων χωρικού σχεδιασμού μέσω της βιώσιμης ανάπτυξης, γ/ο χωρικός αντίκτυπος της κλιματικής 
αλλαγής, δ/οι περιφερειακές και χωρικές  πολιτικές προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, ε/ ή έννοια των 
οικολογικών ανισοτήτων, του οικολογικού χρέους, δείκτες βιωσιμότητας κτιρίων και πόλεων . Γίνεται 
εκτεταμένη προσέγγιση και ανάλυση μελετών περιπτώσεων εφαρμογής των αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης 
στο χώρο, με έμφαση στο ταχέως πολλαπλασιαζόμενο φαινόμενο των «οικογειτονιών» και των εργαλείων 
αξιολόγησής τους. Μέρος του μαθήματος αφορά στον "θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό" ως εργαλείο 
επίτευξης βιώσιμης θαλάσσιας ανάπτυξης. Το θέμα αυτό εξετάζεται κυρίως ως προς την οικοσυστημική 
διαχείριση που αποτελεί βασική παράμετρο για τον σχεδιασμό αυτό ( ecosystem-based management), την 
πράσινη υποδομή, την διατήρηση της καλής κατάστασης του θαλασσίου περιβάλλοντος και τη διάδραση γης-
θάλασσας και την ολοκληρωμένη διαχείριση παράκτιων ζωνών ( ΟΔΠΖ). Γενικότερα το ζήτημα της αναγκαίας 
εξισορρόπησης οικονομικής ανάπτυξης και περιβαλλοντικής προστασίας διατρέχει όλες τις ενότητες του 
μαθήματος. Τέλος το μάθημα πραγματεύεται την στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση και τα ζητήματα 
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ένταξης του Τοπίου στον χωρικό σχεδιασμό.                              

Λέξεις Κλειδιά: Βιώσιμη χωρική ανάπτυξη- χώρος και κλιματική αλλαγή- αστικό κλίμα-δείκτες αξιολόγησης 
βιωσιμότητας- συστήματα αξιολόγησης και πιστοποίησης βιωσιμότητας δομημένου και αστικού 
περιβάλλοντος- οικολογικές ανισότητες-οικολογικό χρέος-οικοανάπτυξη-οικογειτονιές. 

 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο 
(Mετά COVID-19 έκτακτα εξ αποστάσεως εκπαίδευση) 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε.. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

Xρήση ψηφιακών μέσων στην επικοινωνία με τους φοιτητές, στην 
διδασκαλία και στην εργαστηριακή διαδικασία.  

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 
μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή 
για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και 
οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 
Διαλέξεις  52  

Εκπόνηση μελέτης 64 

Συγγραφή εργασίας  24 

Εκπαιδευτικές επισκέψεις 8 

Εξετάσεις 2 

  

  

  

  

ΣΥΝΟΛΟ  150 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, 
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, 
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες. Αναφέρονται  ρητά 
προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν 
και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές. 

Ελληνικά 
 
Δημόσιες παρουσιάσεις κατά τη διάρκεια του εξαμήνου σε ένα 
θέμα επιλογής του φοιτητή/φοιτήτριας. 
 
Γραπτή Εργασία και παρουσίασή της στο τέλος του εξαμήνου η 
οποία συνδυάζεται με προφορική εξέταση. 
 
Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι αναρτημένα στο e-class ως Οδηγός 
σύνταξης παρουσιάσεων και εργασιών.  

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 80107 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤ’ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Οικονομική Θεωρία από τη σκοπιά του φύλου: 
Γυναίκες, Οικονομική Θεωρία & Πολιτικές 
 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη 

του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι 
πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος 

αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 
πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

 4 6 
   

   
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 
4. 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 
Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης 

Δεξιοτήτων 

 Γενικών γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, 
Ανάπτυξης δεξιοτήτων 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

όχι 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ναι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://openeclass.panteion.gr/courses/TMI234/ 

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  

• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο 

Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης 

και Παράρτημα Β 

• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Κατανόηση της έννοιας του φύλου και της σημασίας της προκειμένου να αντιληφθούμε και να 
αναλύσουμε τις οικονομικές δραστηριότητες. Πέρα από την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης 
και τη διαχρονική της εξέλιξη, ιδιαίτερη σημασία προσλαμβάνει και η οπτική του φύλου στη χάραξη 
πολιτικής. Τέλος, ο αναλυτικός φακός του φύλου αναδεικνύει τις αόρατες και αθέλητες (συχνά) 
συνέπειες των παρεμβάσεων σε έναν τομέα, ενώ παράλληλα γίνεται αντιληπτή η αλληλεπίδραση 
κοινωνικών, συμπεριφορικών, αξιακών και οικονομικών παραμέτρων.  
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Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα  
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας 
και ευαισθησίας σε θέματα φύλου  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

 
 

 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις (με την έννοια της επανεξέτασης γνωστών θεμάτων υπό νέο 
πρίσμα)  
Αυτόνομη εργασία  
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα  
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Το μάθημα περιλαμβάνει τέσσερις θεματικές ενότητες, επιχειρώντας να συνδυάσει 

θέματα θεωρίας, εμπειρικής διερεύνησης και ερωτήματα πολιτικής. Η μεγαλύτερη 

θεματική ενότητα αφορά την κριτική αναδρομή στην οικονομική θεωρία (στην 

ηγεμονική της εκδοχή), εστιάζοντας στις υποθέσεις, στα εργαλεία και στην αξία 

διαφορετικών τρόπων αντίληψης και αναπαράστασης της πραγματικότητας. Τα άλλα 

τρία πεδία (απασχόληση, εργασία στον τομέα της φροντίδας, και 

παγκοσμιοποίηση) συμπληρώνουν το διδασκόμενο αντικείμενο με παραδείγματα 

εφαρμογής των στοιχείων της πρώτης ενότητας σε συγκεκριμένα φαινόμενα. Το 

μάθημα αποσκοπεί στη διεύρυνση της κατανόησης των φοιτητών/τριών γύρω από το 

αντικείμενο, τις θεματικές, καθώς και τη μεθοδολογία της οικονομικής επιστήμης. 

Επιπλέον, επιχειρώντας να αναδείξει την πολυπλοκότητα των οικονομικών και 

πολιτικών επιλογών, προσφέρει βοήθημα στην κατανόηση των οικονομικών και 

κοινωνικών εργαλείων πολιτικής.                                

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο, αλλά σε ειδικές συνθήκες 

με εξ αποστάσεως εκπαίδευση. 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε.. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

Χρήση λογισμικού παρουσιάσεων, επικοινωνία με 
φοιτητές μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 
μέθοδοι διδασκαλίας. 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 
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Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή 
για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και 
οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

Διαλέξεις 52 

Μελέτη εναλλακτικών 
συγγραμμάτων και 
προτεινόμενης 
βιβλιογραφίας 

98 

Σύνολο μαθήματος 150 
  
  
  

  

  

  

  
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 
 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, 
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, 
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 
 
Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές. 

 Τελική εξέταση (που αν χρειαστεί λόγω έκτακτων 
συνθηκών, μπορεί να γίνει και ηλεκτρονικά). Ο 
βαθμός της μπορεί να είναι από 60% ως 100% της 
τελικής βαθμολογίας. Συνήθως οι φοιτητές/τριες 
έχουν τη δυνατότητα να εκπονήσουν από 1 ως 3 
εργασίες στη διάρκεια του εξαμήνου τις οποίες 
παρουσιάζουν στην τάξη. Η τελική εξέταση αποτελεί 
συνδυασμό ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής, 
σύντομης απάντησης και ενός θέματος ανάπτυξης. 
Ειδικά για το εαρινό εξάμηνο 2019/20 η τελική 
εξέταση έγινε με ασύγχρονο τρόπο και με τη μορφή 
υποβολής εργασίας. Σε κάθε περίπτωση τα κριτήρια 
αξιολόγησης αναφέρονται στην ιστοσελίδα του 
μαθήματος. 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Προτεινόμενη ενδεικτική  βιβλιογραφία:  
Λυμπεράκη, Α. (2017) Γυναίκες στην Οικονομία, Εκδόσεις Παπαδόπουλος 
(προτεινόμενο). 
Nelson, Julie (2009) Οικονομικά με ανθρώπινο πρόσωπο, Εκδόσεις Κριτική. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
1. ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 80116 ΕΞΑΜΗΝΟ 

ΣΠΟΥΔΩΝ 
ΣΤ’ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά 

μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν 

οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του 

μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το 

σύνολο των πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 4 6 
   

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές 

μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4. 
  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 

Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης 

Δεξιοτήτων 

Επιστημονικής Περιοχής 

Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

-8005 Μαθηματικά Ι 

-8009 Μικροοικονομική Θεωρία Ι 

-8075 Μικροοικονομική Θεωρία ΙΙ 
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 
Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 

ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

Όχι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 
https://openeclass.panteion.gr/courses/TMI195/ 

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου 

επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  

• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων 

του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και Παράρτημα Β 

• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

   Το μάθημα αυτό απευθύνεται σε φοιτητές που πρόκειται να συνεχίσουν τις 

σπουδές τους στην Οικονομική Θεωρία. Αντικείμενο του μαθήματος 

Μικροοικονομική Ανάλυση είναι η σύγχρονη προσέγγιση στον τρόπο δράσης και 

λήψης απόφασης των δυο βασικών οικονομικών μονάδων, του καταναλωτή και του 

παραγωγού. 

   Μετά το πέρας των Διαλέξεων του μαθήματος Μικροοικονομική Ανάλυση, ο/η 

φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση: 

1. Να γνωρίζει και να κατανοεί πλήρως όλες τις έννοιες και τεχνικές της Θεωρίας 

Καταναλωτή, όπως: προτιμήσεις, εισοδηματικός περιορισμός, Μαρσαλιανές και 

Χικσιανές συναρτήσεις ζήτησης, συνάρτηση χρησιμότητας και επιλογή, συνάρτηση 

δαπανών καταναλωτή, ταυτότητα του Roy, λήμμα του Shephard, εξίσωση Slutsky, 

ελαστικότητες, πλεόνασμα καταναλωτή. 
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2. Να γνωρίζει και να κατανοεί πλήρως όλες τις έννοιες και τεχνικές της Θεωρίας 

Παραγωγού, όπως: συνάρτηση παραγωγής, αποδόσεις κλίμακας, μεγιστοποίηση 

κερδών, συναρτήσεις ζήτησης παραγωγικών συντελεστών, συνάρτηση προσφοράς 

προϊόντος, συνάρτηση κερδών, λήμμα του Hotelling, ελαχιστοποίηση κόστους, υπό 

συνθήκη συναρτήσεις ζήτησης παραγωγικών συντελεστών, συνάρτηση κόστους και 

το λήμμα τού Shephard, καμπύλες κόστους, προσφορά προϊόντος μιας 

ανταγωνιστικής επιχείρησης, κέρδη και πλεόνασμα παραγωγού. 

3. Να έχει επιτύχει μια εκτενή εισαγωγή σε σύγχρονα θέματα της Μικροοικονομικής 

Επιστήμης, όπως λήψη αποφάσεων υπό καθεστώς ασύμμετρης 

πληροφόρησης/αβεβαιότητας, θέματα συμπεριφορικής οικονομικής καθώς και 

θέματα οικονομικής της πληροφορίας και των νέων τεχνολογιών. 
 

Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα 

Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληρο-
φοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών  

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  

Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία  

Ομαδική εργασία  

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα  

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας 
και ευαισθησίας σε θέματα φύλου  

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

-Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

-Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και 

των απαραίτητων τεχνολογιών 

-Λήψη αποφάσεων 

-Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 

-Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

-Εισαγωγή στο μάθημα της Μικροοικονομικής Ανάλυσης 

-Θεωρία Παραγωγού: Εισαγωγή, Βελτιστοποίηση, Συγκριτική Στατική Ανάλυση 

-Θεωρία Καταναλωτή: Εισαγωγή, Βελτιστοποίηση, Συγκριτική Στατική Ανάλυση 

-Ανάλυση κλειστής οικονομίας τύπου “Robinson Crusoe” 

-Αβεβαιότητα και Ασύμμετρη Πληροφόρηση 

-Εξωτερικές Επιδράσεις 

-Οικονομικά της Πληροφορίας και των Νέων Τεχνολογιών 

-Θέματα Συμπεριφορικής Οικονομικής 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ. 

-Πρόσωπο με πρόσωπο 

-Εξ αποστάσεως εκπαίδευση μόνο σε περιόδους έκτακτων 

συνθηκών 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Χρήση Τ.Π.Ε.. στη Διδασκαλία, στην 

Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με 
τους φοιτητές 

-Χρήση λογισμικού παρουσιάσεων και υπολογιστικού 

φύλλου κατά την διδασκαλία 

-Χρήση πλατφόρμας εκπαίδευσης εξ αποστάσεως για λήψη 

διδακτικού υλικού 

-Χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για διαδραστική 

επικοινωνία με φοιτητές/-τριες 

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι 

διδασκαλίας. 

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 

βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 

(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 52 

Μελέτη και ανάλυση 

βιβλιογραφία 

98 
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Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 

Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για 

κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι 

ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου 

να αντιστοιχεί στα standards του ECTS 

Σύνολο μαθήματος 150 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 
 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 

Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 

Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 

Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, 

Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, 

Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 

από τους φοιτητές. 

 Η αξιολόγηση του μαθήματος θα γίνει με μια 

τελική δια ζώσης εξέταση. Τυχόν έκτακτες 

περιστάσεις, μεταβάλλουν την τελική εξέταση σε 

εξ αποστάσεως. Ο βαθμός της τελικής εξέτασης θα 

είναι το 100% του τελικού βαθμού στο μάθημα. 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Προτεινόμενη ενδεικτική  βιβλιογραφία: 

 

-Varian, H. (2015). Μικροοικονομική: Μια σύγχρονη προσέγγιση. Εκδόσεις Κριτική. 

-Nicholson, W. (2008). Μικροοικονομική Θεωρία: Βασικές Αρχές και Προεκτάσεις. 

Εκδόσεις Κριτική. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ  

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

80129 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤ΄  

ΤΙΤΛΟΣ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες 

απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος 

π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. 

Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία 

για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις 

εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο 

των πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 4 6 

   

   

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση 

διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που 

χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 

4. 

  

ΤΥΠΟΣ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

Υποβάθρου , Γενικών 

Γνώσεων, Επιστημονικής 

Περιοχής, Ανάπτυξης 

Δεξιοτήτων 

- Υπόβαθρου 

- Επιστημονικής Περιοχής 

- Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

Όχι 

ΓΛΩΣΣΑ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 

ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

Όχι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 

ΣΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://openeclass.panteion.gr/courses/TMI180/ 

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, 

δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά 
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την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  

• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο 

σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης 

Εκπαίδευσης 

• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων 

Διά Βίου Μάθησης 

και Παράρτημα Β 

• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

 

Η διδακτική διάρθρωση του υπόψη μαθήματος υπηρετεί πρωτίστως την αρτιότερη 

αφομοίωση της αντίστοιχης ύλης από τους φοιτητές. Στο πλαίσιο αυτό, επιχειρείται 

καταρχάς η διατύπωση ορισμένων εισαγωγικών επισημάνσεων σε σχέση με την 

Οικονομική και Νομισματική Ένωση (ΟΝΕ) καθώς και την εισαγωγή του ΕΥΡΩ, το 

Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 

(ΕΣΚΤ/ΕΚΤ), όπως και αναφορικά με τον ιδιαίτερο ρόλο των εθνικών κεντρικών 

τραπεζών, όπου συμπεριλαμβάνεται η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ). Κατόπιν, γίνεται 

συνοπτική μνεία στους λοιπούς σημαντικούς ευρωπαϊκούς χρηματοπιστωτικούς 

οργανισμούς (Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, Ευρωπαϊκή Τράπεζα για την 

Ανασυγκρότηση και την Ανάπτυξη κ.ά), για να ακολουθήσει η καταγραφή των 

κυριότερων επιπτώσεων του ευρωπαϊκού κεκτημένου στις τραπεζικές 

χρηματοδοτήσεις εντός εθνικών συνόρων, αλλά και σε διασυνοριακή διάσταση εντός 

και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Στη συνέχεια, εξετάζεται το θεσμικό καθεστώς 

ίδρυσης και λειτουργίας των συστημικών και μη τραπεζών σε ΕΕ και Ελλάδα, με 

έμφαση στην ιδιαίτερη θέση τους στην Ευρωζώνη καθώς και στην άσκηση εποπτείας 

στο ευρωπαϊκό και ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα. Ειδική μάλιστα 

προσέγγιση γίνεται στους επιμέρους μηχανισμούς σταθεροποίησης του 

Ευρωσυστήματος και στην πολλαπλή επιρροή τους στον έλεγχο των τραπεζικών 

χρηματοδοτήσεων στην Ελλάδα της οικονομικής κρίσης, σε διασύνδεση με την 

άμεση και ιδιόμορφη δημοσιονομική εποπτεία από τους μνημονιακούς δανειστές της 

χώρας. Περαιτέρω, αναφέρονται γενικότερα οι βασικές διαφοροποιήσεις του 

χρηματοοικονομικού μοντέλου των ΗΠΑ και ο καθοριστικός ρόλος της 

Αμερικανικής Κεντρικής Τράπεζας (Fed) στην αντιμετώπιση της πρόσφατης 

οικονομικής κρίσης.  

Με τον τρόπο αυτόν, η σχετική διδασκαλία ασχολείται κατόπιν διαδοχικά με την 

ελεύθερη εγκατάσταση και παροχή υπηρεσιών πιστωτικών ιδρυμάτων κατά το 

ενωσιακό και ελληνικό θεσμικό πλαίσιο, το σύστημα της ενιαίας αδειοδότησης και 

την αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης ως βασικού ευρωπαϊκού εποπτικού 

μηχανισμού καθώς και με την ευρύτερη σημασία της ενωσιακής αρχής περί 

ελεύθερης εγκατάστασης και παροχής υπηρεσιών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων για 

τον τομέα των τραπεζικών χρηματοδοτήσεων. Επίσης, με την ελεύθερη κίνηση 

κεφαλαίων και τα συστήματα πληρωμών (κυρίως ηλεκτρονικά) σε ενωσιακό και 

εθνικό επίπεδο, την αυξανόμενη διεθνή διάσταση των σύγχρονων 

χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, τις συνήθεις τραπεζικές εργασίες και συμβάσεις, 

τον κομβικό ρόλο της σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ πελάτη και τράπεζας, το 

τραπεζικό απόρρητο (γενικό και ειδικό) και την τάση γενικευμένης πλέον άρσης του 

στο πλαίσιο της πρόσφατης οικονομικής κρίσης, με τις επιπτώσεις στις τραπεζικές 

εργασίες της διαρκώς επεκτεινόμενης χρήσης ΓΟΣ από μέρος των 

χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, όπως και με τον ρόλο της διαρκούς επέκτασης 
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χρήσης πλαστικού χρήματος (ηλεκτρονικών καρτών) στη διαμόρφωση του 

σύγχρονου χρηματοπιστωτικού και δημοσιονομικού κατ' επέκταση πεδίου. Στη 

συνέχεια, εξετάζονται οι κυριότερες μορφές τραπεζικών χρηματοδοτήσεων (δάνεια, 

πιστώσεις, factoring, leasing κ.ά), οι ισχύουσες απαγορεύσεις τραπεζικών 

χρηματοδοτήσεων και η εν γένει επέκταση της τραπεζικής εμπλοκής στις σύγχρονες 

επενδυτικές δραστηριότητες. Ακολουθεί η ενασχόληση με οριμένα αυξημένης 

σημασίας ειδικά θέματα παροχής τραπεζικών δανείων και πιστώσεων, με το ζήτημα 

των τραπεζικών επιτοκίων και του ανατοκισμού, τις παρατηρούμενες εμπλοκές από 

τη χρήση ΓΟΣ στις τραπεζικές χρηματοδοτικές συμβάσεις, το θεσμικό πλαίσιο 

προστασίας δανειοληπτών, τις Εταιρείες Ενημέρωσης Οφειλετών για ληξιπρόθεσμες 

απαιτήσεις καθώς και την προστασία των προσωπικών δεδομένων των δανειοληπτών 

ευρύτερα. Κατόπιν, γίνεται αναφορά αφενός μεν σε ορισμένες συνήθεις μορφές 

έμμεσων τραπεζικών πιστώσεων (όπως η τραπεζική εγγυητική επιστολή και η 

ενέγγυα πίστωση), αφετέρου δε σε λοιπές μορφές πιστωτικής επέκτασης μέσω 

σύναψης ομολογιακών και κοινοπρακτικών δανείων καθώς και στις τιτλοποιήσεις 

δανειακών απαιτήσεων προερχόμενων από τραπεζικές χρηματοδοτήσεις. Συναφώς 

εξάλλου ερευνώνται οι επιμέρους μορφές τραπεζικών εξασφαλίσεων και το ιδιαίτερο 

θεσμικό καθεστώς της αναγκαστικής εκτέλεσης για την είσπραξη τραπεζικών 

απαιτήσεων, σε συνάρτηση με την εμπλοκή του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων 

Εσόδων (ΚΕΔΕ) για χρέη προς το Δημόσιο, Ασφαλιστικά Ταμεία κλπ στη 

διεκδίκηση τραπεζικών απαιτήσεων από ιδιώτες, όπως και η μεταβίβαση τραπεζικών 

απαιτήσεων (ενήμερων και μη) σε εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και 

πιστώσεις του ν. 4354/2015.   

Στο αυτό πλαίσιο, ακολουθεί η ενασχόληση με τη θεσμική φυσιογνωμία της 

σύγχρονης πτώχευσης και τις συνέπειές της σε ληφθείσες τραπεζικές 

χρηματοδοτήσεις, σε συσχετισμό με τις ρυθμίσεις για την τυχόν παρεμβολή σχεδίου 

αναδιοργάνωσης της ήδη πτωχευμένης επιχείρησης. Ακόμη, αναλύεται το ισχύον 

προπτωχευτικό καθεστώς πρόληψης της επιχειρηματικής αφερεγγυότητας σε εθνικό 

και διασυνοριακό επίπεδο, η αντίστοιχη διασύνδεσή του με τις τραπεζικές 

χρηματοδοτήσεις, όπως και η διαδραστικότητα μεταξύ των τελευταίων και της 

ενδεχόμενης ρύθμισης οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων (ν. 3869/2010, 

4152/2013, 4469/2017, 4605/2019, 4611/2019, 4621/2019, 4646/2019 κ.ά), χωρίς να 

παραλείπεται η αναφορά στο εξαιρετικά σοβαρό ζήτημα της αντιμετώπισης των 

λεγόμενων «κόκκινων» δανείων στην ελληνική και ευρωπαϊκή τους διάσταση. 

Τέλος, εξετάζονται οι βασικοί κανόνες του ενωσιακού και ελληνικού θεσμικού 

καθεστώτος για την αντιμετώπιση της νομιμοποίησης παράνομων εσόδων (άλλως 

«ξέπλυμα», money laundering), οι διεθνείς προεκτάσεις του φαινομένου στο πεδίο 

ιδίως των τραπεζικών χρηματοδοτήσεων καθώς και η συμβολή των ειδικών 

διακρατικών φορολογικών συμφωνιών σε συνδυασμό με τις πιο πρόσφατες 

πρωτοβουλίες φορολογικής διαφάνειας του Οικονομικού Οργανισμού Συνεργασίας 

και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) με τους G20, εστιάζοντας ειδικότερα στις συνέπειες στον 

τομέα των τραπεζικών χρηματοδοτήσεων. Η διδασκαλία της ύλης του παρόντος 

μαθήματος ολοκληρώνεται με την εξέταση των κυριότερων παραμέτρων του 

ηλεκτρονικού ευρωπαϊκού δικτύου παραπόνων τραπεζικού χαρακτήρα (FIN-NET), 

του καθεστώτος λειτουργίας του Μεσολαβητή Τραπεζικών-Επενδυτικών Υπηρεσιών 

και της συνάφειάς του με τον Συνήγορο του Καταναλωτή και τη Γενική Γραμματεία 

Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης, με την αναλυτικότερη προσέγγιση των 

ελεγκτικών μηχανισμών της ΤτΕ στην προκειμένη περίπτωση, όπως και τον 

συμπληρωματικό ρόλο των υπηρεσιών παραπόνων (Συνήγορος του πελάτη) των 

τραπεζών. Ιδιαίτερη μνεία γίνεται επίσης στην επέκταση του θεσμού των 
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Τραπεζοασφαλειών (Bankassurance) και τη λειτουργική τους θέση στις 

χρηματοδοτήσεις λιανικής τραπεζικής αφενός, αφετέρου δε στη διευρυνόμενη 

επέκταση του σύγχρονου χρηματοπιστωτικού τομέα προς τις επενδυτικές υπηρεσίες 

παγκοσμίως.  

Γενικές Ικανότητες 

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος 

(όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) 

σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση 

δεδομένων και πληροφοριών, με τη 

χρήση και των απαραίτητων 

τεχνολογιών  

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  

Λήψη αποφάσεων  

Αυτόνομη εργασία  

Ομαδική εργασία  

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην 

πολυπολιτισμικότητα  

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και 

ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε 

θέματα φύλου  

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και 

επαγωγικής σκέψης 

- Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών  

- Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  

- Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  

- Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  

- Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Πρόκειται για μάθημα που παρέχεται ως επιλογή στο ΣΤ΄ εξάμηνο του Προπτυχιακού 

Προγράμματος του Τ.Ο.Π.Α. Βασικές ενότητες του μαθήματος είναι: 
- Προκαταρτικά εξετάζεται σε γενικές γραμμές αφενός μεν το θεσμικό πλαίσιο   λειτουργίας 

της ΟΝΕ και του ΕΥΡΩ, αφετέρου δε οι σχετικές επιπτώσεις στις   τραπεζικές 

χρηματοδοτήσεις εντός εθνικών συνόρων καθώς και η ευρωπαϊκή   διασυνοριακή διάσταση. 
- Ακολουθεί αναφορά στα πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα του ελληνικού   

τραπεζικού συστήματος, όπως και στις επιπτώσεις της πρόσφατης οικονομικής   κρίσης, στις 

συστημικές τράπεζες σε ΕΕ και Ελλάδα καθώς και στη γενικότερη   επίδραση επί των 

τραπεζικών χρηματοδοτήσεων της προοπτικής για Ευρωπαϊκή   Τραπεζική Ένωση από το 

2016 και μετά - Στη συνέχεια, προσεγγίζεται η σημασία της ενωσιακής αρχής περί ελεύθερης    

εγκατάστασης και παροχής υπηρεσιών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, με   επικέντρωση 

στον τομέα των τραπεζικών χρηματοδοτήσεων καθώς και οι   διασυνοριακές 

χρηματοπιστωτικές συναλλαγές στην ΕΕ στο πλαίσιο της ελεύθερης  κίνησης κεφαλαίων. 
- Εξετάζονται επίσης οι συνήθεις τραπεζικές εργασίες και οι γενικοί κανόνες τους, η   σχέση 

εμπιστοσύνης μεταξύ πελάτη και τράπεζας, οι μορφές τραπεζικών   χρηματοδοτήσεων μαζί 

με τις ισχύουσες απαγορεύσεις τραπεζικών   χρηματδοτήσεων, οι περιπτώσεις της 

πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων   (factoring) και της χρηματοδοτικής μίσθωσης 

(leasing) καθώς και ειδικά θέματα    παροχής τραπεζικών δανείων και πιστώσεων - Ακόμη, η 

χορήγηση ομολογιακών και κοινοπρακτικών δανείων, οι τιτλοποιήσεις   απαιτήσεων, οι 

μορφές τραπεζικών εξασφαλίσεων και η αναγκαστική εκτέλεση στο   πλαίσιο είσπραξης 

τραπεζικών απαιτήσεων, όπως και η μεταβίβαση τραπεζικών   απαιτήσεων (ενήμερων και 

μη) σε εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και  πιστώσεις του ν. 4354/2015  . 

Περαιτέρω, η διερεύνηση επεκτείνεται στη διασύνδεση και στις συνέπειες επί των   

τραπεζικών χρηματοδοτήσεων σε σχέση με καίρια θέματα πτώχευσης, στη διάσταση των 

ευρωπαϊκών διαδικασιών αφερεγγυότητας και των διασυνοριακών πτωχεύσεων καθώς και 
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στο ενωσιακό και ελληνικό καθεστώς εξυγίανσης και εκκαθάρισης χρηματοπιστωτικών 

ιδρυμάτων. 
- Τέλος, γίνεται εστίαση στο ενωσιακό και ελληνικό θεσμικό πλαίσιο αντιμετώπισης της 

νομιμοποίησης παράνομων εσόδων («ξέπλυμα», money laundering), στην ειδική 

αντιμετώπιση των τραπεζικών χρηματοδοτικών δραστηριοτήτων προκειμένου για εξωχώριες 

εταιρείες (offshores companies), στο ευρωπαϊκό και ελληνικό δίκτυο τραπεζικής 

διαμεσολάβησης, όπως και στην επέκταση του Bankassurance, σε συνάρτηση με τον ρόλο 

του στις χρηματοδοτήσεις λιανικής κυρίως τραπεζικής  

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ. 

- Πρόσωπο με πρόσωπο 

- Εξ αποστάσεως σε περιόδους εκτάκτων  

  συνθηκών 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε.. στη Διδασκαλία, 

στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, 

στην Επικοινωνία με τους 

φοιτητές 

- Επικοινωνία με τους φοιτητές/τριες μέσω    

  ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και της διαδικτυακής  

  πλατφόρμας Open eclass 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Περιγράφονται αναλυτικά ο 

τρόπος και μέθοδοι 

διδασκαλίας. 

Διαλέξεις, Σεμινάρια, 

Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση 

Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 

βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, 

Πρακτική (Τοποθέτηση), 

Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 

Εργαστήριο, Διαδραστική 

διδασκαλία, Εκπαιδευτικές 

επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 

(project), Συγγραφή εργασίας / 

εργασιών, Καλλιτεχνική 

δημιουργία, κ.λπ. 

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης 

του φοιτητή για κάθε μαθησιακή 

δραστηριότητα καθώς και οι 

ώρες μη καθοδηγούμενης 

μελέτης ώστε ο συνολικός 

φόρτος εργασίας σε επίπεδο 

εξαμήνου να αντιστοιχεί στα 

standards του ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 80 

Φροντιστήρια 20 

Σεμινάρια 10 

Μελέτη και ανάλυση 

βιβλιογραφίας 

40 

  
  

  

  

  

Σύνολο μαθήματος 150 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  

Περιγραφή της διαδικασίας 

 - Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου ή  

  αντίστοιχα γραπτή ηλεκτρονική εξέταση σε  
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αξιολόγησης 

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι 

αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή 

Συμπερασματική, Δοκιμασία 

Πολλαπλής Επιλογής, 

Ερωτήσεις Σύντομης 

Απάντησης, Ερωτήσεις 

Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση 

Προβλημάτων, Γραπτή 

Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, 

Προφορική Εξέταση, Δημόσια 

Παρουσίαση, Εργαστηριακή 

Εργασία, Κλινική Εξέταση 

Ασθενούς, Καλλιτεχνική 

Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 

 

Αναφέρονται  ρητά 

προσδιορισμένα κριτήρια 

αξιολόγησης και εάν και που 

είναι προσβάσιμα από τους 

φοιτητές. 

  έκτακτες περιστάσεις  

 

- Μη υποχρεωτική ανάθεση γραπτών εργασιών  

  στην αρχή του εξαμήνου, χωρίς απαλλακτικό μεν  

  αποτέλεσμα, αλλά ως ενίσχυση της βαθμολογίας  

  των εξετάσεων 

 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Βασικό Διδακτικό Σύγγραμμα: 
- Σπ. Ψυχομάνης, Εγχειρίδιο Τραπεζικού Δικαίου, εκδ. Σάκκουλα Αθήνα-                                      
  Θεσσαλονίκη, 2016 (2η έκδ.) 
Συμπληρωματική βιβλιογραφία: 
Ανάρτηση πριν την έναρξη του εαρινού εξαμήνου (ΣΤ΄) αφενός μεν λεπτομερούς 

επικαιροποιημένης αλφαβητικής Ελληνικής Βιβλιογραφίας Τραπεζικών 

Χρηματοδοτήσεων στο οικείο Open eclass, αφετέρου δε ορισμένων δημοσιευμένων 

μελετών του διδάσκοντος όσον αφορά στη διασύνδεσή τους με το εν λόγω μάθημα. 
Ενδεικτικά:  
- Β. Δούβλης, Το πρόβλημα του ουσιαστικού πυρήνα της μετοχής στο ελληνικό 

Οικονομικό δίκαιο, Ελληνική Δικαιοσύνη (ΕλλΔνη) 1988, 847-853  
- Ο ίδιος, Νομικά προβλήματα διασυνοριακών συγχωνεύσεων τραπεζών στην Ε.Ε – Ένας 

ακόμη κοινός τόπος εταιρικού, τραπεζικού και Οικονομικού δικαίου, Επιθεώρηση 

Τραπεζικού-Αξιογραφικού-Χρηματιστηριακού Δικαίου (ΕΤρΑξΧρΔ) 2003, 31-56 
- Ο ίδιος, Οι τάσεις ενοποίησης του περιουσιακού δικαίου και ο ρόλος του εμπορικού 

δικαίου, Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου (ΧρΙΔ) 2005, 961-968  
- Ο ίδιος, Διεθνείς δράσεις κατά της φοροδιαφυγής - φοροαποφυγής: «Η Μεγάλη 

Χίμαιρα»; Δίκαιο Επιχειρήσεων και Εταιριών (ΔΕΕ) 2015, 769-787 
- Ο ίδιος, Ελληνική Χρηματοπιστωτική Κρίση - Αίτια, Θεσμικές Παρεμβάσεις, 

Ανακεφαλαιοποιήσεις, Επιπτώσεις και Προοπτικές, ΔΕΕ 2017, 593-605 
- Ο ίδιος, Η Υποχρεωτική Αυτόματη Ανταλλαγή Φορολογικών Πληροφοριών και η 

επέκτασή της στις Διασυνοριακές Ρυθμίσεις με την Οδηγία 2018/822/ΕΕ, ΔΕΕ 2019, 1-13 
- Ο ίδιος, Σχέσεις του Οικονομικού Δικαίου με το Εμπορικό Δίκαιο και διασύνδεσή τους 

με τη σύγχρονη Διοίκηση Επιχειρήσεων, ΕλλΔνη 2020, 341-360  
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ  

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 80136 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤ’ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Contemporary issues in local and regional development 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη 

του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι 
πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος 

αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 
πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 4 6 

   

   
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 
4. 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 
Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης 

Δεξιοτήτων 

ERASMUS  

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

Βασικές γνώσεις οικονομίας  

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Αγγλική  

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΝΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://openeclass.panteion.gr/courses/TMI199/ 

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  

• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο 

Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης 

και Παράρτημα Β 

• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Το μάθημα αυτό αναφέρεται τόσο σε ζητήματα θεωρίας περιφερειακών ανισοτήτων, όσο και σε 
θέματα αποτύπωσης του πλαισίου και της μεθοδολογίας διαμόρφωσης και άσκησης της 
περιφερειακής πολιτικής. Ειδική αναφορά γίνεται στην ανάλυση των περιφερειακών ανισοτήτων και 
της πολιτικής περιφερειακής ανάπτυξης στην Ελλάδα και την ΕΕ.  Με το πέρας του μαθήματος, οι 
φοιτητές / φοιτήτριες θα έχουν εξοικειωθεί με το κύριο περιεχόμενο και μερικά σύγχρονα ζητήματα 
της αστικής και περιφερειακής οικονομικής πολιτικής. 

Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα  
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας 
και ευαισθησίας σε θέματα φύλου  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
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Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Ανάλυση και σύνθεση γνώσεων στην Αστική και Περιφερειακή Ανάπτυξη και Πολιτική  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
Ενδυνάμωση της συμμετοχικής-φοιτητοκεντρικής εκπαίδευσης 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

The aim of this course is to present and discuss contemporary issues in local and regional 
development. Topics that will be covered include: the recent processes of urbanization and the 
concentration of economic activity; socio-economic inequalities within cities; the administration of 
cities and urban governance; trends in regional inequality; the implementation and the evaluation of 
regional policies, the functioning of regional and local labour markets; and geographical aspects of 
the creative economy. Previous knowledge of introductory economics and regional and urban 
economics is essential. Learning outcomes include the acquisition of sound knowledge of the 
functioning of cities and regions in the new world economy. 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ. 

• Εξ αποστάσεως εκπαίδευση (λόγω COVID-19) 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε.. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

• Χρήση λογισμικού παρουσιάσεων (power point) 

• Ανάρτηση των παρουσιάσεων στο open-e-class  

• Επικοινωνία με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο με 

φοιτητές / φοιτήτριες για διευκρινίσεις σχετικά με 

το μάθημα 

• Ανάρτηση ανακοινώσεων σχετικές με το μάθημα 

και τις διαλέξεις στο open-e-class  

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 
μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή 
για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και 
οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 52 

Μελέτη και ανάλυση 
βιβλιογραφίας 

98 

Σύνολο Μαθήματος 150 

  
  
  

  

  

  

  
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 
 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, 
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, 
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 
 
Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 

• Γραπτή εργασία (50%) 

• Προφορικές εξετάσεις (50%) 
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αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές. 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Προτεινόμενη ενδεικτική  βιβλιογραφία:  
ΒΑΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

• Text book: Pike A., Rodriguez- Pose A. and Tomaney J. (2006), Local and Regional 

Development, Routledge. Further reading: Scott A. (2012), A World in Emergence: Cities and 

Regions in the 21st Century, Edward Elgar Publishing; OECD (2015), The Metropolitan 

Century: Understanding Urbanization and its Consequences, OECD Publishing, Paris. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
1. ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 80141 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤ΄ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη 

του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι 
πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος 

αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 
πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 4 6 

   

   
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 
4. 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 
Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης 

Δεξιοτήτων 

Υποβάθρου 
Επιστημονικής Περιοχής 
Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ, ΓΕΝΙΚΗ 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

Όχι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://openeclass.panteion.gr/courses/TMI239/ 

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  

• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο 

Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης 

και Παράρτημα Β 

• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο φοιτητής θα είναι σε θέση να: 
• εργάζονται με μεθοδικό τρόπο για τη τήρηση και παρακολούθηση όλων των διαδικασιών  

και σχετικών εγγραφών του δημόσιου λογιστικού 
• διαχειρίζονται και να χρησιμοποιούν τις λογιστικές πληροφορίες και εγγραφές 
• συντάσσουν δημοσιονομικές και λογιστικές αναφορές και βασικές δημοσιονομικές  

οικονομικές καταστάσεις 
• γνωρίζουν τα βήματα, τα στάδια και την οργάνωση των δημοσιονομικών πράξεων –  

δεσμεύσεων - αναφορών 
• παρουσιάζουν τα βασικά δημοσιονομικά στοιχεία ενός δημόσιου φορέα 

Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα  
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  
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Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας 
και ευαισθησίας σε θέματα φύλου  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Βασικές ενότητες του μαθήματος είναι :  

1. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 

2. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  -ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

3. ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΣΟΔΑ 

4. ΣΤΟΙΧΕΙA ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 

5. ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 

6. ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΟΛΟΓΟΙ - ΔΙΑΤΑΚΤΕΣ 

7. ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

8. ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 

9. ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

10. ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

11. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΒΑΣΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ Ο.Τ.Α. Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ Φ.Γ.Κ. 

12. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ 

ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ (IPSAS) 

 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ. 

• Πρόσωπο με πρόσωπο 

• Εξ αποστάσεως σε περιόδους έκτακτων συνθηκών 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε.. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

Χρήση Τ.Π.Ε. ως μέρος των διαλέξεων, σεμινάρια-
εκπαίδευση σε χρήση λογισμικού, συστηματική χρήση της 
πλατφόρμας open e class για ενημέρωση και διανομή 
υλικού και επικοινωνία με τους φοιτητές 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 
μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 52 

Ασκήσεις 13 

Mη καθοδηγούμενη 
μελέτη 

85 

Σύνολο μαθήματος 150 
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για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και 
οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 
 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, 
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, 
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 
 
Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές. 

Η αξιολόγηση γίνεται στην ελληνική γλώσσα με 
Α) Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής στο τέλος κάθε 
ενότητας, με 15% στον τελικό βαθμό 
Β) Πρόοδος βαθμολογούμενη με 15% στον τελικό βαθμό 
Γ) Γραπτές Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης 70%  
 
Στις τελικές εξετάσεις αν κάποιος δεν έχει συμμετάσχει στις 
ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών ή και στην πρόοδο, θα 
καλείται να απαντήσει σε 2 επιπλέον θέματα προκειμένου 
να έχει δυνατότητα βαθμολόγησης με συντελεστή 100%. 
 
Όπως είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές στη σελίδα του 
μαθήματος στο open e class. 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Προτεινόμενη ενδεικτική  βιβλιογραφία:  
Βιβλίο [50659809]: Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ Ο.Τ.Α., ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΛΛΗΣ  
Βιβλίο [94644630]: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΜΠΑΡΜΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι.  
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ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
 

Ζ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 

ΚΩΔ. 

ΜΑΘ 
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Β.Σ.  Δ.Μ.  E.C.T.S

.  

8019 Περιφερειακή Οικονομική Πολιτική  ΥΠ  4 6 

8022 Οικονομική Μεγέθυνση ΥΠ  4 6 

8030   Οικονομική Ανάλυση & Πολιτική Μεταφορών  ΥΠ 4 6 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
1. ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 8019 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Ζ’ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη 

του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι 
πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος 

αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 
πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 4 6 

   

   
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 
4. 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 
Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης 

Δεξιοτήτων 

Υποβάθρου, Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

Περιφερειακή Οικονομική Ανάλυση, Μικροοικονομική και 
Μακροοικονομική θεωρία, Δημόσια Οικονομική, 
Οικονομική Ανάπτυξη 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

Όχι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://openeclass.panteion.gr/courses/TMI135/ 

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  

• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο 

Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης 

και Παράρτημα Β 

• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Το μάθημα αυτό αναφέρεται τόσο σε ζητήματα θεωρίας περιφερειακών ανισοτήτων, όσο και σε 
θέματα αποτύπωσης του πλαισίου και της μεθοδολογίας διαμόρφωσης και άσκησης της 
περιφερειακής πολιτικής. Ειδική αναφορά γίνεται στην ανάλυση των περιφερειακών ανισοτήτων και 
της πολιτικής περιφερειακής ανάπτυξης στην Ελλάδα και την ΕΕ.  Με το πέρας του μαθήματος, οι 
φοιτητές / φοιτήτριες θα έχουν εξοικειωθεί με το κύριο περιεχόμενο και τα βασικά ζητήματα της 
περιφερειακής οικονομικής. 

Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη αποφάσεων  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα  
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας 
και ευαισθησίας σε θέματα φύλου  
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Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

Ανάλυση και σύνθεση γνώσεων στην Περιφερειακή Οικονομική Πολιτική  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
Ενδυνάμωση της συμμετοχικής-φοιτητοκεντρικής εκπαίδευσης 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

ΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΕ: Ανισότητες μεταξύ χωρών, ανισότητες μεταξύ 
περιφερειών στο επίπεδο της ΕΕ, ανισότητες μεταξύ περιφερειών στο επίπεδο των χωρών, τάσεις 
σύγκλισης-απόκλισης, ζητήματα πολιτικής. Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ: 
Αξιοποίηση των παραγωγικών δυνατοτήτων της οικονομίας, επίτευξη υψηλών ρυθμών οικονομικής 
μεγέθυνσης, περιορισμός του κόστος επέκτασης του κοινωνικού κεφαλαίου, αποφυγή κοινωνικών 
αναταραχών και εντάσεων, κοινωνική δικαιοσύνη και ο μηχανισμός της αγοράς, αντιστάθμιση των 
επιπτώσεων άλλων πολιτικών, αντιμετώπιση των επιπτώσεων της οικονομικής ολοκλήρωσης. ΟΙ 
ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΛΗΜΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ: Ζητήματα μεθοδολογίας στην άσκηση 
περιφερειακής πολιτικής, εναρμόνιση στόχων εθνικής και περιφερειακής πολιτικής, οι στόχοι της 
περιφερειακής πολιτικής, σχέσεις μεταξύ των στόχων της περιφερειακής πολιτικής, τα διλήμματα 
στην άσκηση περιφερειακής πολιτικής. ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ: Η 
διαχρονικότητα του περιφερειακού προβλήματος, η αλληλοσυσχέτιση των χωρικών επιπέδων, η 
διεθνοποίηση των οικονομικών δραστηριοτήτων, οι οικονομίες και αντιοικονομίες συγκέντρωσης, οι 
διαρθρωτικές μεταβολές και η τριτογενοποίηση της οικονομίας, οι χωρικές επιπτώσεις της 
Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης, η δημοσιονομική στενότητα και ο μεταβαλλόμενος ρόλος του κράτους, 
η μεταβαλλόμενη γεωγραφία της ανάπτυξης, τα διδάγματα του παρελθόντος. ΤΑ ΜΕΣΑ ΑΣΚΗΣΗΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ: Δημόσιες δαπάνες, υποδομές, αναπτυξιακά κίνητρα, έλεγχοι και 
περιορισμοί, ενίσχυση της κινητικότητας  εργασίας και  κεφαλαίου και ενίσχυση της ευελιξίας, 
πολιτικές ενίσχυσης Μικρομεσαίων Μεταποιητικών Επιχειρήσεων (ΜΜΕ), ειδικές πολιτικές για τον 
αστικό, τον ορεινό, τον ύπαιθρο και τον νησιωτικό χώρο, αποκέντρωση δημόσιου τομέα, πολιτικές 
ανθρώπινου δυναμικού, πολιτικές άυλων υποδομών, εγκατάσταση επιστημονικών ιδρυμάτων, 
πολιτικές διασυνοριακής συνεργασίας, επιλεκτικές πολιτικές αντιμετώπισης της βιομηχανικής 
παρακμής. ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Οι αναπτυξιακοί 
νόμοι, τα ειδικά αναπτυξιακά προγράμματα, αξιολόγηση των περιφερειακών επιπτώσεων των 
επενδυτικών κινήτρων. 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ. 

• Εξ αποστάσεως εκπαίδευση (λόγω COVID-19) 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε.. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

• Χρήση λογισμικού παρουσιάσεων (power point) 

• Ανάρτηση των παρουσιάσεων στο open-e-class  

• Επικοινωνία με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο με 

φοιτητές / φοιτήτριες για διευκρινίσεις σχετικά με 

το μάθημα 

• Ανάρτηση ανακοινώσεων σχετικές με το μάθημα 

και τις διαλέξεις στο open-e-class  

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 
μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 52 

Μελέτη και ανάλυση 
βιβλιογραφίας 

98 

Σύνολο Μαθήματος 150 
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(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή 
για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και 
οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

  
  

  

  

  

  
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 
 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, 
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, 
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 
 
Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές. 

• Οι φοιτητές/φοιτήτριες θα αξιολογηθούν βάσει της 

επίδοσής τους σε γραπτή εξέταση (μέγιστος 

βαθμός: 10 μονάδες). 

• Μέθοδος: Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 

• Το περίγραμμα του μαθήματος αναφέρει τον 

τρόπο αξιολόγησης των φοιτητών / φοιτητριών και 

βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα του 

μαθήματος καθώς και στην πλατφόρμα 

ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης (open-e-class). 

• Οι διδάσκοντες έχουμε ανακοινωμένες ώρες 

γραφείου για τη διευκόλυνση των φοιτητών / 

φοιτητριών.  

• Σε περίπτωση κατά την οποία υπάρχει διάσταση 

απόψεων αναφορικά με τη βαθμολόγηση, οι 

φοιτητές / φοιτήτριες έχουν το δικαίωμα να 

ζητήσουν αναβαθμολόγηση από τη ΓΣ του 

Τμήματος. 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Προτεινόμενη ενδεικτική  βιβλιογραφία:  
ΒΑΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

• Πετράκος Γ. και Ψυχάρης Γ. (2016), Περιφερειακή Ανάπτυξη στην Ελλάδα, 2η Έκδοση, 

Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα 

• Πολύζος Σ. (2013), Περιφερειακή Ανάπτυξη, Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα  

• ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

• Armstrong H. & J. Taylor (2000), Regional Economics and Policy, Massachusetts: Blackwell 

• Thirlwall A. (1999), Μεγέθυνση και Ανάπτυξη, Αθήνα: Παπαζήσης (2001) 

• Κόνσολας Ν. (1997), Σύγχρονη Περιφερειακή Οικονομική Πολιτική, Αθήνα: Παπαζήσης 

• Λαμπριανίδης Λ. (2001), Οικονομική Γεωγραφία, Αθήνα: Πατάκης 

• Παπαδασκαλόπουλος Αθ. (2000), Μέθοδοι Περιφερειακής Ανάλυσης, Αθήνα: Παπαζήσης 

• Σκούντζος Θ. (1993), Περιφερειακή Οικονομική Ανάλυση και Πολιτική, Αθήνα: Σταμούλης 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ  

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 8022 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Ζ΄ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Οικονομική Μεγέθυνση 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του 

μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές 

μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις 

εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 4 6 

   

   
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές 

μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4. 
  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής 
Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

Υποβάθρου 

Επιστημονικής Περιοχής 

Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

Όχι 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 

ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

Όχι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://openeclass.panteion.gr/courses/TMI136/ 

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου 

που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  

• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του 

Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης 

και Παράρτημα Β 

• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Σκοπός του μαθήματος είναι η παρουσίαση και ανάλυση του βασικού εννοιολογικού, θεωρητικού και 

εμπειρικού πλαισίου διερεύνησης της οικονομικής μεγέθυνσης. Το μάθημα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα 

θεματολογίας, όπως το βασικό υπόδειγμα εξωγενούς οικονομικής μεγέθυνσης, τη λογιστική της 

οικονομικής μεγέθυνσης, κλπ. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη σύνδεση της θεωρίας με εμπειρικές μελέτες 

ώστε να γίνει κατανοητό στους φοιτητές ότι η θεωρία της οικονομικής μεγέθυνσης μπορεί να προσφέρει 

απαντήσεις σε μία σειρά από ζητήματα που αφορούν την σύγχρονη λήψη αποφάσεων οικονομικής 

πολιτικής. 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του γνωστικού αντικειμένου Οικονομική Μεγέθυνση, οι φοιτητές θα είναι 

σε θέση να: 

✓ γνωρίζουν και να χρησιμοποιούν τα βασικά μεθοδολογικά εργαλεία για την εμπειρική 

διερεύνηση της οικονομικής μεγέθυνσης  

✓ αντιλαμβάνονται τον τρόπο λειτουργίας της οικονομίας. 

✓ γνωρίζουν τα βασικά υποδείγματα εξωγενούς και ενδογενούς μεγέθυνσης.   

✓ Αποκτήσουν βασικές ικανότητες και δεξιότητες στην υιοθέτηση υποδειγμάτων για την ανάλυση 

της οικονομικής πολιτικής. 

Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα 
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Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, 

με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών  

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη αποφάσεων  

Αυτόνομη εργασία  

Ομαδική εργασία  
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα  

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας 

και ευαισθησίας σε θέματα φύλου  

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

Προαγωγή της κριτικής σκέψης 

Γνώση των ποσοτικών μεθόδων οικονομικής ανάλυσης και των υποδειγμάτων οικονομικής πολιτικής 

Ενδυνάμωση της συμμετοχικής-φοιτητοκεντρικής εκπαίδευσης 

Προαγωγή της ελεύθερης και επαγωγικής σκέψης 

Ανάπτυξη σχεδιασμού έρευνας  

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Το μάθημα περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες: 

• Εισαγωγή στην Οικονομική Μεγέθυνση 

✓ Έννοια της οικονομικής μεγέθυνσης 

✓ Οικονομική μεγέθυνση vs ανάπτυξη 

✓ Ιστορική αναδρομή στη θεωρία οικονομικής μεγέθυνσης 

• Το Νεοκλασικό Υπόδειγμα 

✓ Η βασική δομή του υποδείγματος 

✓ Το γραμμικό υπόδειγμα μεγέθυνσης ΑΚ 

• Επεκτάσεις του Νεοκλασικού Υποδείγματος 

✓ Εξωγενής τεχνολογική πρόοδος 

✓ Το υπόδειγμα Solow-Swan με εξωγενή τεχνολογική πρόοδο 

• Εμπειρικοί Έλεγχοι του Νεοκλασικού Υποδείγματος 

✓ Το κατάλοιπο Solow 

✓ Ο ρόλος του ανθρώπινου κεφαλαίου 

• Σύγκλιση στο Νεοκλασικό Υπόδειγμα 

✓ Η σύγκλιση στο υπόδειγμα Slow-Swan 

✓ Θεωρητικοί έλεγχοι για την ύπαρξη οικονομικής σύγκλισης 

✓ Εμπειρικοί έλεγχοι για την ύπαρξη οικονομικής σύγκλισης 

• Η Λογιστική της Οικονομικής Μεγέθυνσης 

✓ Νεοκλασικό υπόδειγμα 

✓ Νεότερα υποδείγματα 

• Εμπειρικές Μελέτες 

• Ειδικά Θέματα 

✓ Παγκοσμιοποίηση 

✓ Περιβάλλον 

✓ Αμυντικές δαπάνες 

- Οικονομική βοήθεια 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση 

κ.λπ. 

• Πρόσωπο με πρόσωπο 

• Εξ αποστάσεως σε περιόδους έκτακτων συνθηκών 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Χρήση Τ.Π.Ε.. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή 

Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές 

Χρήση λογισμικού παρουσιάσεων 

Επικοινωνία με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο με φοιτητές/-τριες 

για διευκρινίσεις σχετικά με το μάθημα  

Επικοινωνία μέσω e-class. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι 
διδασκαλίας. 

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση 

Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, 
Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 

Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική 

διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση 
μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 

Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 26 

Φροντιστήρια 

εργαστηριακών εφαρμογών 
26 

Μελέτη εναλλακτικών 

συγγραμμάτων 

(υποχρεωτικά) και 

26 
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Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε 
μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη 

καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος 

εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα 
standards του ECTS 

προτεινόμενης 

βιβλιογραφίας 

Άσκηση  20 

Σύνολο μαθήματος 98 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 
 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 

Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 

Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 

Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / 
Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια 

Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 

Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / 
Άλλες 

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από 

τους φοιτητές. 

Η αξιολόγηση του Μαθήματος θα γίνει με:  

• Τελική εξέταση (η οποία σε έκτακτες περιστάσεις 

πραγματοποιείται ηλεκτρονικά). 

Η εξέταση του μαθήματος γίνεται με ασκήσεις. 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Προτεινόμενη ενδεικτική  βιβλιογραφία:  

1. Οικονομική Μεγέθυνση, Weil N.D., BROKEN HILL PUBLISHERS LTD. 

2. Οικονομική Μεγέθυνση: Θεωρία και Πολιτική (Π. Καλαϊτζιδάκης και Σ. Καλυβίτης), Εκδόσεις 

Κριτική. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 800030 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Ζ’ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη 

του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι 

πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος 

αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 

πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 4 6 

   

   
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 

διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά 

στο 4. 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 

Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης 
Δεξιοτήτων 

 Υποβάθρου 

Επιστημονικής Περιοχής 

Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

Όχι 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 

ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

Όχι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 
https://openeclass.panteion.gr/courses/TMI137/ 

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου 

επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  

• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων 

του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης 

και Παράρτημα Β 

• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Κατανόηση των βασικών εννοιών των Οικονομικών των Μεταφορών, όπως της τιμολόγησης των 

μεταφορικών υπηρεσιών,  του ιδιωτικού και κοινωνικού κόστους των μετακινήσεων, του βέλτιστου 

όγκου κίνησης, των επενδύσεων στον τομέα των μεταφορών, των μέσων μαζικής μεταφοράς. 
 

Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα 

Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 

τεχνολογιών  

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη αποφάσεων  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα  

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας 
και ευαισθησίας σε θέματα φύλου  
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Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 

τεχνολογιών. 

Αυτόνομη εργασία. 

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών. 

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής. 

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης. 
 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Το μάθημα οργανώνεται σε δύο αλληλένδετες διδακτικές ενότητες. Η πρώτη 

ενότητα αναφέρεται στην Οικονομική των Μεταφορών και περιλαμβάνει τη θεωρητική 

θεμελίωση της οικονομικής επιστήμης για τη ρύθμιση και τη διαμόρφωση της πολιτικής 

στον τομέα των μεταφορών. Η δεύτερη ενότητα του μαθήματος αφορά την Πολιτική των 

Μεταφορών και επικεντρώνεται στην ολοκληρωμένη παρουσίαση του πλαισίου 

διαμόρφωσης και άσκησης της πολιτικής και του προγραμματισμού των υποδομών 

μεταφορών της Ελλάδας, μέσα στο γενικότερο πλαίσιο της πολιτικής μεταφορών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, παράλληλα, με τη σκιαγράφηση του ρόλου των υποδομών μεταφορών 

στην αναπτυξιακή προοπτική της χώρας και των περιφερειών της. Το μάθημα στοχεύει στην 

εξοικείωση του φοιτητή με το σύγχρονο θεωρητικό και εμπειρικό υπόβαθρο, που είναι 

απαραίτητο για την κατανόηση της λειτουργίας της αγοράς των μεταφορών και για τη 

διαμόρφωση πολιτικής στο χώρο των μεταφορών σε σχέση με την οργάνωση του χώρου και 

την περιφερειακή ανάπτυξη. 

                                

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο, ειδικά το εξάμηνο 2020-21 

με «Εξ αποστάσεως εκπαίδευση» 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Χρήση Τ.Π.Ε.. στη Διδασκαλία, στην 

Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με 
τους φοιτητές 

Χρήση λογισμικού παρουσιάσεων και υπολογιστικών 

φύλλων 

Επικοινωνία με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο με φοιτητές/-τριες 

για διευκρινίσεις σχετικά με το μάθημα  

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι 

διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 

Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 

βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 

Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 

Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 

Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για 

κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι 

ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου 

να αντιστοιχεί στα standards του ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 52 

Μελέτη εναλλακτικών 

συγγραμμάτων 

(υποχρεωτικά) και 

προτεινόμενης 

βιβλιογραφίας 

98 

  

  

Σύνολο Μαθήματος 150 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 

 • Τελική εξέταση (η οποία σε έκτακτες περιστάσεις 

πραγματοποιείται ηλεκτρονικά). Ο βαθμός της είναι το 100% 
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Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 

Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 

Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 

Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 

Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, 
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, 

Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 

Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 
 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 

αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές. 

του τελικού βαθμού 

 

Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι διαθέσιμα από την αρχή του 

μαθήματος στην ιστοσελίδα του μαθήματος:  

https://openeclass.panteion.gr/courses/TMI137/ 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Προτεινόμενη ενδεικτική  βιβλιογραφία:  

Σαμπράκος, Ε. (2018) «Οικονομικά των Μεταφορών», Εκδόσεις Βαρβαρήγου 

 

Χριστοφάκης, Μ. (2007) «Μεταφορές και Περιφερειακή Ανάπτυξη», Εκδόσεις 

Διόνικος 

 

O' Sullivan, A. (2011) «Αστική οικονομική», Εκδόσεις Κριτική (κεφ. 10 & 11) 
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ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ΕΠ) Ζ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 
Επιλέγονται δύο (2) μαθήματα  

ΚΩΔ. 

ΜΑΘ 
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Β.Σ.  Δ.Μ.  E.C.T.S.  

8042 Δημοσιονομική Θεωρία & Πολιτική ΙΙ ΕΠ 4 6 

8051 Πολεοδομική Οικιστική Ανάπτυξη &Πολιτική ΕΠ  4 6 

8052   Πολιτιστική Ανάπτυξη & Πολιτική  ΕΠ 4 6 

8053 Βιομηχανική Οικονομική & Πολιτική ΕΠ 4 6 

8060 Κεφαλαιαγορά – Χρηματαγορά ΕΠ 4 6 

8076 Σχολές Οικονομικής Σκέψης  ΕΠ 4 6 

8082 Οικονομική Περιβάλλοντος, Φυσικών Πόρων, 

Βιώσιμης Ανάπτυξης 
ΕΠ 4 6 

8084 Περιφερειακή Ανάπτυξη & Υποδομές ΕΠ 4 6 

8096 Διοικητική Λογιστική και Λογιστική Εταιρειών ΕΠ 4 6 

80117 Η Ταυτότητα των Ελληνικών & Ευρωπαϊκών 

Περιφερειών 
ΕΠ 4 6 

80118 Οικονομική Ακίνητης Περιουσίας ΕΠ 4 6 

80119 Χωρική  και  Εφαρμοσμένη  Οικονομετρία ΕΠ 4 6 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 8042 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Z’ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ II 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη 

του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι 
πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος 

αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 
πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 4 6 

   

   
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 
4. 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 
Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης 

Δεξιοτήτων 

Υποβάθρου 
Επιστημονικής Περιοχής 
Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

Όχι 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

Όχι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://openeclass.panteion.gr/courses/TMI253/ 

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  

• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο 

Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης 

και Παράρτημα Β 

• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Σκοπός του μαθήματος είναι να βοηθήσει να κατανοήσουν οι φοιτητές/τριες τα βασικά θέματα 
Δημόσιας Οικονομικής και να εμπεδώσουν τις επιπτώσεις που μπορεί να έχουν οι διάφορες 
πολιτικές στην οικονομική δραστηριότητα και την κοινωνική ευημερία. Είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για 
σπουδαστές που θέλουν να κατανοήσουν τις βασικές λειτουργιές του δημοσίου και αποτελεί 
αναντικατάστατο εφόδιο για την κατανοήσει του οικονομικού κύκλου μιας χώρας.  

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΔΑΣΚΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΕ ΠΑΛΑΙΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ (7 ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ) ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΠΡΟΚΥΨΕΙ ΑΠΟ 
ΑΛΑΓΗ ΤΟΥ 0ΔΗΓΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ 

 

Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα  
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τεχνολογιών  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας 
και ευαισθησίας σε θέματα φύλου  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

Προαγωγή της κριτικής σκέψης 
Γνώση των ποσοτικών μεθόδων δημοσιονομικής ανάλυσης 
Ενδυνάμωση της συμμετοχικής-φοιτητοκεντρικής εκπαίδευσης 
Ανάπτυξη σχεδιασμού έρευνας  

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

ΔΙΑΛΕΞΗ  ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΩΤΗΤΕΣ/Test  
 

ΥΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ  

1  Εισαγωγή – Περίληψη Μαθήματος  
 

2  ΜΕΡΟΣ 1ο - Ο ρόλος της ασφάλισης στο σύστημα υγείας – Α  
Συγγράμματα - 
Διαλέξεις  

3  Ο ρόλος της ασφάλισης στις σύστημα υγείας –Β  

 

Συγγράμματα - 
Διαλέξεις  

4  Επιδράσεις των δημόσιων μέσων στο σύστημα υγείας  

 

Συγγράμματα - 
Διαλέξεις  

5  Κοινωνική ασφάλεια σήμερα και μακροοικονομικές επιδράσεις  

 

Συγγράμματα - 
Διαλέξεις  

 

6  Επιδράσεις δημοσίων μέσων στην διανομή του εισοδήματος  
Συγγράμματα - 
Διαλέξεις  

   

7  ΜΕΡΟΣ 2ο - Φόροι και μερική ισορροπία  
Συγγράμματα - 
Διαλέξεις  

8  Φορολογικά βάρη και ο φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων  

 

Συγγράμματα - 
Διαλέξεις  

9  
Ο φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων και ατομική 
συμπεριφορά  

 

Συγγράμματα - 
Διαλέξεις  

   

   

  

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
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ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ. 

• Πρόσωπο με πρόσωπο 

• Εξ αποστάσεως σε περιόδους έκτακτων συνθηκών 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε.. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

Χρήση λογισμικού παρουσιάσεων, υπολογιστικού φύλλου 
και χαρτογράφησης 
Επικοινωνία με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο με φοιτητές/-
τριες για διευκρινίσεις σχετικά με το μάθημα  

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 
μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή 
για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και 
οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 18 

Φροντιστήρια 
εργαστηριακών 
εφαρμογών 

- 

Μελέτη εναλλακτικών 
συγγραμμάτων 
(υποχρεωτικά) και 
προτεινόμενης 
βιβλιογραφίας 

92 

Εργαστηριακές άσκήσεις 
ηλεκτρονική 

40 

Σύνολο μαθήματος 150 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 
 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, 
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, 
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 
 
Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές. 

Η αξιολόγηση θα βασιστεί σε μια εργασία η οποία θα γίνει 
σε συνεννόηση με τον διδάσκοντα με θέματα προτεινόμενα 
βάση των παρακάτω περιεχομένων από τους φοιτητές. Τα 
προτεινόμενα θέματα πρέπει να κατατεθούν μέχρι 18 
Δεκεμβρίου και να έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες μέχρι 
της 25 Ιανουαρίου 2021.  

 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

6. H.S. Rosen and T. Gayer 2009. Στα Ελληνικά από Εκδόσεις Κριτική με τίτλο «Δημόσια 

Οικονομική» και επιμέλεια Β. Ράπανος και Γ. Καπλάνογλου  

 

7. Συνίσταται στους φοιτητές να παρακολουθούν τον Ελληνικό Οικονομικό τύπο όπως επίσης 

και να επισκέπτονται τις ιστοσελίδες www.voxeu.org και www.rgemonitor .com για να 

ενημερώνονται για ζητήματα, που έχουν άμεση σχέση με το περιεχόμενο του μαθήματος.  
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 800051  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7o  

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ  
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη 

του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι 

πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος 

αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 

πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 4 6 
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 

διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά 

στο 4. 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 

Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης 

Δεξιοτήτων 

Υποβάθρου  

Επιστημονικής Περιοχής 

Ανάπτυξης Δεξιοτήτων   

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

- 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 

ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

Ναι  

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

Open e-class :    

https://openeclass.panteion.gr/courses/TMI139/ 

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου 

επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  

• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων 

του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης 

και Παράρτημα Β 

• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

28. Παροχή στους φοιτητές καινοτόμου γνώσης και δεξιοτήτων με τις οποίες θα μπορούν να ανταποκριθούν σε 

συναφείς με τον πολεοδομικό/αστικό σχεδιασμό, ερευνητικές και επαγγελματικές ενασχολήσεις. 

29. Εξοικείωση των φοιτητών με  την έννοια και το περιεχόμενο της πολεοδομίας, τα εθνικά συστήματα 

σχεδιασμού, τους φορείς άσκησης χωροταξικής πολιτικής και τις σχετικές αρμοδιότητες. 

30. Εισαγωγή των φοιτητών στα εργαλεία πολεοδομικής ανάλυσης και εξοικείωση με την χρήση τους. 

31. Εξοικείωση με τις μεθόδους ανάλυσης και δέσμευσης των εμπλεκομένων φορέων στην πολεοδομία.  

32. Απόκτηση γνώσεων σχετικά με τις νέες τάσεις αστικού σχεδιασμού, την αστική ανθεκτικότητα και την 

αστικής αναγέννηση.   
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33. Ανάπτυξη δεξιοτήτων αξιολόγησης της αναπτυξιακής διάστασης των πολεοδομικών έργων και δεξιοτήτων 

δέσμευσης φορέων στις διαδικασίες πολεοδομικού σχεδιασμού.   

34. Ανάπτυξη δεξιοτήτων σύνταξης μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε πολεοδομική κλίμακα. 

Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα 

Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 

τεχνολογιών  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  

Λήψη αποφάσεων  

Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα  

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας 

και ευαισθησίας σε θέματα φύλου  

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών  

Λήψη αποφάσεων  

Αυτόνομη εργασία  

Ομαδική εργασία  

Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον και στα θαλάσσια οικοσυστήματα.  

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Σκοπός του μαθήματος  είναι η εξοικείωση των φοιτητών  με την πολεοδομική και οικιστική ανάπτυξη δηλαδή 

με την αναπτυξιακή διάσταση του πολεοδομικού σχεδιασμού. Για το σκοπό αυτό : α./ παρατίθενται οι στόχοι του 

πολεοδομικού σχεδιασμού  και οι μέθοδοι ικανοποίησης των στόχων αυτών β./ δίδεται άσκηση εφαρμογής των 

παραπάνω  μεθόδων από όπου θα προκύψει η τελική πρόταση πολεοδομικού σχεδιασμού σε μια συγκεκριμένη 

χωρική ενότητα. Κύριο  αντικείμενο του μαθήματος αποτελούν οι πολιτικές, οι σχετικοί θεσμοί, καθώς επίσης 

και οι πρακτικές της εφαρμογής του πολεοδομικού σχεδιασμού στην Ελλάδα. Στο πλαίσιο  αυτό αναλύονται 

συνοπτικά και ορισμένες θεωρητικές απόψεις γύρω από τις έννοιες του «σχεδιασμού» του χώρου, καθώς επίσης 

και της  αστικής πολιτικής σε περιφερειακό, μητροπολιτικό και πολεοδομικό επίπεδο. Παράλληλα, 

παρουσιάζονται με επιλεκτικό τρόπο και οι αντίστοιχες πολιτικές και πρακτικές εφαρμογής του πολεοδομικού 

σχεδιασμού σε άλλες χώρες, με έμφαση στον ευρωπαϊκό χώρο και με χρήση σχετικών χαρακτηριστικών 

παραδειγμάτων. Το μάθημα εντοπίζει το ενδιαφέρον του στη σύγχρονη περίοδο, όμως για λόγους καλύτερης 

κατανόησης της εξέλιξης διαφόρων διαδικασιών στον τομέα της πολιτικής για το πολεοδομικό σχεδιασμό στη 

χώρα μας, καθώς επίσης και των σχετικών αποτελεσμάτων, η ύλη του μαθήματος συνδέεται συστηματικά και με 

αναφορές στο ιστορικό του πολεοδομικού σχεδιασμού (θεσμικό πλαίσιο, πολιτικές, εφαρμογή) κυρίως κατά τη 

μεταπολεμική περίοδο. Βασικό συστατικό στοιχείο του μαθήματος, μέσα από το οποίο επιχειρείται η τοποθέτηση 

του ελληνικού συστήματος πολεοδομικού σχεδιασμού σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, αποτελεί επιπλέον η ανάλυση 

σχετικών κατευθύνσεων, πολιτικών και σχεδιασμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ειδικότερα δε των αστικών 

πολιτικών στο πλαίσιο τόσο της περιφερειακής πολιτικής όσο και της πολιτικής περιβάλλοντος. 

Λέξεις Κλειδιά: πολεοδομική πολιτική, οικιστική πολιτική, αστική ανάπτυξη, αστική διαχείριση, αστική 

διακυβέρνηση, αστική αναγέννηση, αστική ανθεκτικότητα. 

Περιγραφή του Μαθήματος 

Α) Θεωρητική προσέγγιση του πολεοδομικού σχεδιασμού (Η έννοια του πολεοδομικού σχεδιασμού. Σύντομη 

ιστορική θεώρηση εξέλιξης του. - Πολεοδομικός σχεδιασμός και ανάπτυξη.Διαστάσεις του πολεοδομικού 

σχεδίου,Ανασύνταξη των πολιτικών για τις πόλεις με βάση την αειφόρο ανάπτυξη και τις νέες τεχνολογίες, 

Συμμετοχικός σχεδιασμός – Ολοκληρωμένη αστική ανάπτυξη «χωρίς αποκλεισμούς») 

.Β)  Ιστορία του πολεοδομικού σχεδιασμού (Ιστορικές περίοδοι πολεοδομικού σχεδιασμού στην Ελλάδα, 

Ρυθμιστικός σχεδιασμός – Ιστορία – Ρυθμιστικά και στρατηγικά σχέδια, Προγραμματισμός περιοχών κατοικίας, 

Αστική διακυβέρνηση, ιστορία, προκλήσεις και σύγχρονες τάσεις) 

Γ)  Θεωρήσεις της πόλης (Πόλη και οικονομική κρίση, Πόλη και κλιματική αλλαγή – Πράσινη υποδομή, Λιτή 

πόλη, δίκαιη πόλη, σοφή πόλη, ευφυής πόλη κλπ., Αστική ανθεκτικότητα) 

Δ) Ανάλυση εργαλείων και άσκηση πολεοδομικού σχεδιασμού 

Ανάλυση των μεθοδολογικών εργαλείων NEXUS ANALYSIS, DELPHI και URBAN BENCHMARKING σε 

πολεοδομική κλίμακα και χρήση τους για τη σύνταξη ολοκληρωμένων  συγκεκριμένων προτάσεων για μια 

αστική περιοχή της χώρας ή σε για μιά σχεδιαζόμενη ολοκληρωμένη αστική παρέμβαση ή μιά περιοχή 

ανάπλασης. Προς τούτο,  γίνεται:  α. Καταγραφή των εμπλεκόμενων stakeholders (π.χ. κρατικοί φορείς, δήμοι, 
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ιδιώτες επενδυτές κτλ) στην εν λόγω περιοχή  πολεοδομικής/οικιστικής ανάπτυξης. Β. Σύνθεση των 

διαφορετικών /αντικρουόμενων συμφερόντων και των πολλαπλών  κοινωνικών αναπτυξιακών στόχων. Γ. 

Σύνταξη ΝΕΧUS analysis για τη ολοκληρωμένη ανάπτυξη της περιοχής. Δ.  Διατύπωση προτάσεων για την 

ολοκληρωμένη και «χωρίς αποκλεισμούς» ανάπτυξη της περιοχής. 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο 

(Mετά COVID-19 έκτακτα εξ αποστάσεως εκπαίδευση) 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Χρήση Τ.Π.Ε.. στη Διδασκαλία, στην 

Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με 
τους φοιτητές 

Xρήση ψηφιακών μέσων στην επικοινωνία με τους φοιτητές, στην διδασκαλία 

και στην εργαστηριακή διαδικασία.  

Χρήση του Virtual Learning Environment 
“ESPONTrain”(www.espontrain.eu) 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι 

διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 

Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 

βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 

Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 

Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 

Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για 

κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι 

ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 

συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 

εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του 

ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 
Διαλέξεις  52  

Εκπόνηση ασκήσεων  24 

Συγγραφή εργασίας  64 

Εκπαιδευτικές επισκέψεις 8 

Εξετάσεις 2 

  

  

  

  

ΣΥΝΟΛΟ  150 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 

Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 

Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 

Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, 

Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, 
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 

Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 

από τους φοιτητές. 

Ελληνικά 

 

Δημόσιες παρουσιάσεις κατά τη διάρκεια του εξαμήνου σε ένα θέμα 

επιλογής του φοιτητή/φοιτήτριας. 

 

Ασκήσεις σχετικά με τη χρήση εργαλείων χωρικής ανάλυσης, κατά τη 

διάρκεια του εξαμήνου.  

 

Γραπτή Εργασία και παρουσίασή της στο τέλος του εξαμήνου η οποία 

συνδυάζεται με προφορική εξέταση ή εναλλακτικά ( εφόσον οι 

συνθήκες το επιτρέπουν) γραπτή εξέταση.   

 

Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι αναρτημένα στο e-class ως Οδηγός 

σύνταξης παρουσιάσεων και εργασιών.  

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Προτεινόμενη ενδεικτική  βιβλιογραφία:  
1. Καυκαλάς Γ. κ.ά,  Πόλη και πολεοδομικές πρακτικές, Εκδόσεις ΚΡΙΤΙΚΗ, 2014 

2. Αραβαντινός Αθ. Πολεοδομικός Σχεδιασμός, Για μιά βιώσιμη ανάπτυξη του αστικού χώρου, Εκδόσεις 

ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ  

3. Kυβέλου Στ., «Από τη χωροταξία στη χωροδιαχείριση : η έννοια του στρατηγικού χωρικού σχεδιασμού και 

της εδαφικής συνοχής στην Ευρώπη», Εκδόσεις ΚΡΙΤΙΚΗ, 2010 

4. Σειρά Άρθρων που υποδεικνύονται από την διδάσκουσα.  

 

 

  

http://www.espontrain.eu/
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 800052 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Ζ’ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Πολιτιστική Ανάπτυξη και Πολιτική 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη 

του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι 

πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος 

αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 

πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 4 6 

   

   
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 

διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά 

στο 4. 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 

Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης 

Δεξιοτήτων 

Υποβάθρου 

Επιστημονικής Περιοχής 

Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

Όχι 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 

ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

Όχι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://openeclass.panteion.gr/courses/TMI140/ 

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου 

επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  

• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων 

του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης 

και Παράρτημα Β 

• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Το μάθημα εισάγει τους φοιτητές στις Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ) 

και στη σχέση τους με τις διαδικασίες αστικής και περιφερειακής ανάπτυξης, μέσα από 

θεωρητικές συζητήσεις και πρακτικές εφαρμογές. Στόχος του μαθήματος είναι να αναπτύξει 

τις γνώσεις των φοιτητών σε ένα νέο ερευνητικό πεδίο, με αναφορές στην οικονομία του 

πολιτισμού και στις πολιτικές σύζευξης του πολιτισμού και της δημιουργικότητας με 

οικονομικές και κοινωνικές αναπτυξιακές διαδικασίες. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος 

οι φοιτητές θα γνωρίζουν σε βάθος τα βασικά στοιχεία των μηχανισμών πολιτιστικής 

ανάπτυξης και θα είναι σε θέση να σχεδιάζουν αναπτυξιακά προγράμματα για τηνενίσχυση 

του πολιτισμού και της δημιουργικότητας. 

Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα 

Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 

τεχνολογιών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα  

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  
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Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη αποφάσεων  

Αυτόνομη εργασία  

Ομαδική εργασία  
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας 
και ευαισθησίας σε θέματα φύλου  

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

Προαγωγή της κριτικής σκέψης 
Ατομική εργασία  
Ενδυνάμωση της συμμετοχικής-φοιτητοκεντρικής εκπαίδευσης 
Ανάπτυξη σχεδιασμού έρευνας  
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των 

απαραίτητων τεχνολογιών  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
 

 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Θεωρητικές βάσεις των ΠΔΒ 

Χαρτογραφήσεις πολιτισμού και δημιουργικότητας 

Φεστιβάλ και τοπική ανάπτυξη 

Η οικονομική γεωγραφία των κλάδων πολιτισμού και δημιουργικότητας 

Οι ΠΔΒ στην Αθήνα (άτυπα clusters και χωρικές συγκεντρώσεις) 

Το φαινόμενο του εξευγενισμού στο Γκάζι και στο Μεταξουργείο 

Η εξέλιξη των συνεργατικών χώρων (collaborative spaces) μέσα από την γεωγραφική τους 

διάσταση 

Εργασιακή επισφάλεια καλλιτεχνικών και δημιουργικών επαγγελμάτων (η περίπτωση του 

ελληνικού design) 

Πρακτικές city-branding και αστική ανάπτυξη 

Πολιτιστικές πολιτικές στην Ελλάδα και ΕΕ 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

• Πρόσωπο με πρόσωπο 

• Εξ αποστάσεως σε περιόδους έκτακτων συνθηκών 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Χρήση Τ.Π.Ε.. στη Διδασκαλία, στην 

Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με 

τους φοιτητές 

Χρήση λογισμικού παρουσιάσεων, υπολογιστικού φύλλου 
και χαρτογράφησης 
Επικοινωνία με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο με φοιτητές/-
τριες για διευκρινίσεις σχετικά με το μάθημα  

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι 
διδασκαλίας. 

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 

Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 

(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 

Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 

(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 

Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 
 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για 

κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι 
ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 

συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου 

να αντιστοιχεί στα standards του ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 26 

Σεμινάρια 72 

Μελέτη εναλλακτικών 

συγγραμμάτων 

(υποχρεωτικά) και 

προτεινόμενης 

βιβλιογραφίας 

26 

Ομαδική εργασία 26 

Σύνολο μαθήματος 150 
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 
 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 

Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 

Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 

Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, 

Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, 

Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 

από τους φοιτητές. 

Η αξιολόγηση του Μαθήματος θα γίνει με:  

• Ατομική γραπτή εργασία,40% του τελικού βαθμού  

•Τελική εξέταση (η οποία σε έκτακτες περιστάσεις 

πραγματοποιείται ηλεκτρονικά). Ο βαθμός της θα είναι το 

60% του τελικού βαθμού (Συμμετοχή μόνο στην τελική 

εξέταση συνεπάγεται μέγιστο βαθμό 6). 

Οι λύσεις των θεμάτων της τελικής εξέτασης, αναρτώνται 

στη σελίδα open eclass του μαθήματος με τη λήξη της 

εξέτασης. 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Προτεινόμενη ενδεικτική  βιβλιογραφία:  

Οι πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες στην Ελλάδα, Αυδίκος, Β. (2014), εκδ. 

Επίκεντρο 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
1. ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 8053 ΕΞΑΜΗΝΟ 

ΣΠΟΥΔΩΝ 
Ζ’ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του 

μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές 

μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις 

εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 4 6 
   

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι 

που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4. 
  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής 

Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

-Επιστημονικής Περιοχής 

-Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

-8005 Μαθηματικά Ι 

-8009 Μικροοικονομική Θεωρία Ι 

-8075 Μικροοικονομική Θεωρία ΙΙ 

 
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 
Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 

ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  
Όχι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 
https://openeclass.panteion.gr/courses/TMI205/ 

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου 
που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  

• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του 

Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης 

και Παράρτημα Β 

• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

   Η Βιομηχανική Οικονομική και Πολιτική ασχολείται (κυρίως) με τις στρατηγικές των 

επιχειρήσεων σε ατελώς ανταγωνιστικά περιβάλλοντα, καθώς και με πρακτικές 

πολιτικές λύσεις σε θέματα ρύθμισης/απορρύθμισης αγορών, συμπαιγνίας/καρτέλ, 

ενίσχυσης της έρευνας και ανάπτυξης, της καινοτομίας, και της εξωστρέφειας. 

 

   Μετά το πέρας των διαλέξεων του μαθήματος Βιομηχανική Οικονομική και Πολιτική, 

ο/η φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να κατανοεί και να αντιλαμβάνεται τις διαθέσιμες 

στρατηγικές των επιχειρήσεων σε ατελώς ανταγωνιστικές αγορές, αλλά και τις 

κατάλληλες ρυθμιστικές δράσεις και πολιτικές που θα μπορούσαν να βελτιώσουν τον 

ανταγωνισμό.  

 

   Επιπλέον, μέσα από το μάθημα της Βιομηχανικής Οικονομικής και Πολιτικής, οι 

φοιτητές/τριες θα κατανοήσουν όλες τι βασικές έννοιες επιχειρηματικής στρατηγικής, 

τόσο ως προς την αντιμετώπιση ζητημάτων που σχετίζονται με το εξωτερικό περιβάλλον 
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της επιχείρησης, όσο και ως προς την εσωτερική οργάνωση αυτής. Επίσης, ο/η 

φοιτητής/τρια θα αποκτήσει μια ευχέρεια στη χρήση αναλυτικών μεθόδων εύρεσης 

βέλτιστων τιμολογιακών πολιτικών σε διαφορετικά περιβάλλοντα. 

 

   Τέλος, μέσα από αυτό το μάθημα, επιδιώκουμε ο/η φοιτητής/τρια να κατανοήσει την 

σημασίας που διαδραματίζουν στην αποτελεσματική λειτουργία μιας επιχείρησης τόσο η 

κατάλληλη οργάνωση όσο και κινητροδότηση του ανθρώπινου δυναμικού. 

 
Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα 
Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληρο-

φοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  

Λήψη αποφάσεων  

Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα  
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας 

και ευαισθησίας σε θέματα φύλου  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

-Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

-Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των 

απαραίτητων τεχνολογιών 

-Λήψη αποφάσεων 

-Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

-Εισαγωγή στην Βιομηχανική Οικονομική και Πολιτική 

-Μικροοικονομική θεμελίωση 

-Βασικές έννοιες Θεωρία Παιγνίων 

-Θεωρία συμβολαίων και Θεωρία επιχείρησης 

-Ταυτόχρονος ανταγωνισμός σε ποσότητες (υπόδειγμα Cournot) 

-Ταυτόχρονος ανταγωνισμός σε τιμές (υπόδειγμα Bertrand) 

-Μονοπωλιακός ανταγωνισμός (υπόδειγμα Hoteling) 

-Δυναμικά υποδείγματα ολιγοπωλίου (υπόδειγμα Stackelberg) 

-Διάκριση Τιμών 

-Συμπαιγνίες 

-Πολιτική Ανταγωνισμού και Ρυθμιστική Πολιτική 

-Έρευνα & Ανάπτυξη, Καινοτομία, Διαφήμιση 

-Κάθετες Σχέσεις, Δίκτυα, Πλατφόρμες 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση 
κ.λπ. 

-Πρόσωπο με πρόσωπο 

-Εξ αποστάσεως εκπαίδευση μόνο σε περιόδους έκτακτων 

συνθηκών 
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Χρήση Τ.Π.Ε.. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή 

Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές 

-Χρήση λογισμικού παρουσιάσεων και υπολογιστικού 

φύλλου κατά την διδασκαλία 

-Χρήση πλατφόρμας εκπαίδευσης εξ αποστάσεως για λήψη 

διδακτικού υλικού 

-Χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για διαδραστική 

επικοινωνία με φοιτητές/-τριες 

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι 

διδασκαλίας. 

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση 
Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, 

Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 

Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 52 

Μελέτη και ανάλυση 

βιβλιογραφία 

98 
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διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση 
μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 

Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε 

μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη 

καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος 
εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα 

standards του ECTS 

  

Σύνολο μαθήματος 150 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 
 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 

Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 

Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 

Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / 
Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια 

Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 

Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / 
Άλλες 

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από 

τους φοιτητές. 

 Η αξιολόγηση του μαθήματος θα γίνει με μια 

τελική δια ζώσης εξέταση. Τυχόν έκτακτες 

περιστάσεις, μεταβάλλουν την τελική εξέταση σε 

εξ αποστάσεως. Ο βαθμός της τελικής εξέτασης θα 

είναι το 100% του τελικού βαθμού στο μάθημα. 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Προτεινόμενη ενδεικτική  βιβλιογραφία:  

 

-Belleflamme P., & M. Peitz (2016). Βιομηχανική Οργάνωση: Αγορές και Στρατηγικές. 

Εκδόσεις Σοφία. 

-Cabral L. (2003). Βιομηχανική Οργάνωση. Εκδόσεις Κριτική. 

-Carlton D., & J. Perloff (2017). Σύγχρονη Βιομηχανική Οργάνωση. Εκδόσεις Broken 

Hill. 

-Φώτης Π. (2013). Βιομηχανική Οργάνωση και Πολιτική Ανταγωνισμού. Εκδόσεις 

Προπομπός. 

-Κατσουλάκος Ι. (2015). Θεωρία Βιομηχανικής Οργάνωσης: Αγορές, Επιχειρησιακές 

Στρατηγικές και Πολιτική Ανταγωνισμού. Εκδόσεις Gutenberg. 

-Βέττας Ν., & Γ. Κατσουλάκος (2004). Πολιτική Ανταγωνισμού και Ρυθμιστική 

Πολιτική. Εκδόσεις Τυπωθήτω-Δαρδανός. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 8060 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Ζ΄ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑ - ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη 

του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι 
πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος 

αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 
πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 4 6 

   

   
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 
4. 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 
Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης 

Δεξιοτήτων 

Υποβάθρου 
Επιστημονικής Περιοχής 
Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

Όχι 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

Όχι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://openeclass.panteion.gr/courses/TMI241/ 

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  

• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο 

Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης 

και Παράρτημα Β 

• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Το μάθημα καλύπτει τη θεωρία και την εφαρμογή αυτής στις Κεφαλαιαγορές και τις Χρηματαγορές. 

Αρχικά αναλύονται βασικές έννοιες, όπως η χρονική αξία του χρήματος, η αποτίμηση επιχειρήσεων 

και τα είδη των αξιογράφων. Ακολούθως παρουσιάζονται μέθοδοι ανάλυσης όπως οικονομικά 

μαθηματικά και ανάλυση ισολογισμών με αριθμοδείκτες όπου τονίζεται ιδιαίτερα η αυστηρή 

τεχνική ανάλυση στη λήψη οικονομικών αποφάσεων στην πραγματική οικονομία, καθώς και η 

αναγκαιότητα χρήσης Η/Υ. 

Το θεωρητικό πλαίσιο ακολούθως εισάγει την έννοια του κινδύνου και της απόδοσης στις 

Κεφαλαιαγορές και Χρηματαγορές και διακρίνει τις έννοιες των αγορών κεφαλαίου και χρήματος. Σε 

αυτήν την ενότητα του μαθήματος τονίζεται η ανάγκη ορθής χρησιμοποίησης στατιστικών και 

οικονομετρικών τεχνικών ώστε να απεικονισθούν με αυστηρό μαθηματικό και υπολογιστικά 
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αποτελεσματικό τρόπο ο κίνδυνος και η απόδοση. 

Ακολούθως αναλύονται και αποτιμώνται μετοχές και ομόλογα. Στη συνέχεια παρουσιάζεται η 

θεωρία χαρτοφυλακίου με ιδιαίτερη έμφαση στο υπόδειγμα Markowitz και στο υπόδειγμα του 

απλού δείκτη. Τέλος, παρουσιάζονται στρατηγικές διαχείρισης χαρτοφυλακίων. Σε αυτό το πλαίσιο 

επισημαίνεται η στοχαστική φύση των αγορών κεφαλαίου και χρήματος και αναλύονται τα αίτια 

που κάνουν αναγκαία την αυστηρά επιστημονική κατάστρωση χαρτοφυλακίου ενώ ταυτόχρονα 

παρουσιάζονται ποσοτικές τεχνικές για την κατασκευή του. 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα γνωρίζουν σε βάθος τις βασικές διαδικασίες 

λειτουργίας των αγορών κεφαλαίου και χρήματος. Θα είναι σε θέση να εξειδικεύσουν και να 

καταστρώσουν χαρτοφυλάκια που να εξυπηρετούν τους χρηματοοικονομικούς στόχους των 

επενδυτών. Τέλος θα έχουν εξοικειωθεί με την χρησιμοποίηση υπολογιστών και τη διαχείριση 

μεγάλου όγκου στατιστικών δεδομένων  

Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα  
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας 
και ευαισθησίας σε θέματα φύλου  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
  

Γνώση της λειτουργίας των αγορών χρήματος και κεφαλαίου 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων ιδιαίτερα μεγάλου όγκου 
Ενδυνάμωση της συμμετοχικής-φοιτητοκεντρικής εκπαίδευσης 
Αυτόνομη εργασία 
Προαγωγή της κριτικής σκέψης 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
Χρησιμοποίηση των κατάλληλων και απαραίτητων τεχνικών με επιστημονική πειθαρχία 
Λήψη αποφάσεων 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Βασικές ενότητες του μαθήματος είναι :  

• Το αντικείμενο των αγορών Κεφαλαίου και Χρήματος. 

• 1η Παρέκβαση Η/Υ: Υπολογιστικά φύλλα, Οργάνωση πληροφορίας, Χρηματοοικονομικές και 

Στατιστικές συναρτήσεις, σχεδιασμός εφαρμογών σε υπολογιστικό φύλλο. 

• Βασικές έννοιες: Η χρονική αξία του χρήματος. Πιστωτικά και Οικονομικά Μαθηματικά. 

• Βασικές έννοιες: Η οικονομική εικόνα της επιχείρησης. Ισολογισμός. Ανάλυση οικονομικών 

αριθμοδεικτών 

• Βασικές έννοιες: Αξιόγραφα μεταβλητού και σταθερού εισοδήματος. 

• Απόδοση και κίνδυνος. 

• Αποτίμηση αξιογράφων σταθερού εισοδήματος και μετοχών. 

• 2η Παρέκβαση Η/Υ: Οικονομετρικό λογισμικό. Εκτίμηση υποδειγμάτων 

• Θεωρία χαρτοφυλακίου. 

• Στρατηγικές διαχείρισης χαρτοφυλακίου ομολόγων και μετοχών 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ • Πρόσωπο με πρόσωπο σε περιβάλλον εργαστηρίου ΗΥ 
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Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

• Εξ αποστάσεως σε περιόδους έκτακτων συνθηκών 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε.. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

Χρήση οικονομετρικού λογισμικού, υπολογιστικού φύλλου 
στη διδασκαλία και στις εργασίες 
Επικοινωνία με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο με φοιτητές για 
διευκρινίσεις σχετικά με το μάθημα  
Επικοινωνία με τηλεδιασκέψεις για διευκρινίσεις και 
απορίες 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 
μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή 
για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και 
οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 26 

Φροντιστήρια 
εργαστηριακών 
εφαρμογών 

26 

Μελέτη εναλλακτικών 
συγγραμμάτων 
(υποχρεωτικά) και 
προτεινόμενης 
βιβλιογραφίας 

26 

Εργαστηριακή άσκηση 
ηλεκτρονική 

20 

Μη καθοδηγούμενη 
μελέτη 

52 

Σύνολο μαθήματος 150 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 
 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, 
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, 
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 
 
Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές. 

Η αξιολόγηση του Μαθήματος γίνεται με προφορική 
εξέταση (η οποία σε έκτακτες περιστάσεις 
πραγματοποιείται ηλεκτρονικά). Στο τέλος του εξαμήνου 
υποβάλλεται υποχρεωτικώς εργασία. 
Στον τελικό βαθμό προσμετράται κατά 50% το αποτέλεσμα 
της τελικής προφορικής εξέτασης και κατά 50% το 
αποτέλεσμα της εργασίας. 
 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Προτεινόμενη ενδεικτική  βιβλιογραφία:  
• Ανάλυση επενδύσεων και διαχείριση χαρτοφυλακίου, Βασιλείου, Ηρειώτης, Εκδόσεις Rosili. 

• Βασικές αρχές της χρηματοοικονομικής διαχείρισης και πολιτικής, Εκδόσεις Παπαζήση 

• Ανάλυση – ερμηνεία του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου, Γρηγοράκος, Εκδόσεις 

Σάκκουλα. 

• Τεύχος Σημειώσεων, Καραγάνης (διαθέσιμο στην πλατφόρμα τηλε-εκπαίδευσης 

openeclass.panteion.gr, στην σελίδα του μαθήματος, στο πεδίο "Έγγραφα"). 

• Λύσεις ασκήσεων και στατιστικά δεδομένα, Καραγάνης (διαθέσιμα στην πλατφόρμα τηλε-

εκπαίδευσης openeclass.panteion.gr, στην σελίδα του μαθήματος, στο πεδίο "Έγγραφα"). 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 8076  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Ζ’ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΧΟΛΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε 
διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές 

Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το 

σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες 

διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 4 6 

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση 

διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που 

χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4. 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 

Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης 

Δεξιοτήτων 

Υποβάθρου 

Επιστημονικής Περιοχής 

Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

Όχι 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 

ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

Όχι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://openeclass.panteion.gr/courses/TMI211/ 

http://elearning-polecon.org/moodle/login/index.php 

 

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 

καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  

• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο 

Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και 

Παράρτημα Β 

• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

https://openeclass.panteion.gr/courses/TMI211/
http://elearning-polecon.org/moodle/login/index.php
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 Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος αναμένεται οι φοιτητές να έχουν :  

- Γνώσεις  για να κατανοούν και να  διακρίνουν τα κυριότερα ρεύματα οικονομικής 

σκέψης καθώς και τις μεθόδους των οικονομικών κατά τη διάρκεια των τελευταίων 250 

χρόνων, ξεκινώντας από την κλασική σχολή και τις εργασίες του Σμιθ, του Ρικάρντο, του 

Μάλθους, του Τζ. Σ. Μιλλ,  του Μαρξ, των οριακών και νεοκλασικών με έμφαση στο 

Μάρσαλ και το Βαλράς, και  οικονομική σκέψη που έχει αναπτυχθεί στις αρχές του 

εικοστού αιώνα συμπεριλαμβανόμενων των οικονομολόγων όπως ο Βέμπλεν, ο Κέυνς και 

ο Σουμπέτερ.  

- Δεξιότητες που θα τους καθιστούν ικανούς να  κατανοήσουν οι φοιτητές πως οι μεγάλοι 

διανοητές προσέγγισαν τα σημαντικότερα ερωτήματα στην οικονομική επιστήμη, σχετικά 

με την αξία και την αποτελεσματικότητα, τη διανομή, και τις αιτίες οικονομικής 

μεγέθυνσης, και τα επέλυσαν στο πλαίσιο της επιστημονικής γνώσης και των ιστορικών 

συνθηκών της εποχής τους.  

- Ικανότητες να κατανοήσουν και να συγκρίνουν τα θεωρητικά  εργαλεία των μεγάλων 

οικονομολόγων και να τα χρησιμοποιήσουν για την ανάλυση σύγχρονων οικονομικών 

προβλημάτων.  
 

Γενικές Ικανότητες 

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως 

αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες 

από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση 

δεδομένων και πληροφοριών, με τη 

χρήση και των απαραίτητων 

τεχνολογιών  

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  

Λήψη αποφάσεων  

Αυτόνομη εργασία  

Ομαδική εργασία  

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  

Εργασία σε διεπιστημονικό 

περιβάλλον  

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην 

πολυπολιτισμικότητα  

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής 

υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου  

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής 

σκέψης 

 Το μάθημα αποσκοπεί στην  

- Προαγωγή της ελεύθερης δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης.  

- Αναζήτηση, Ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών 

 Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
- Λήψη Αποφάσεων   

 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Το μάθημα προσφέρει μια επισκόπηση των κυριότερων ρευμάτων οικονομικής σκέψης κατά τη 

διάρκεια των τελευταίων 250 χρόνων. Ειδικότερα παρουσιάζονται οι εξής θεματικές ενότητες:  

• H οικονομική επανάσταση 

• Ο υπέροχος κόσμος του Άνταμ Σμιθ. 

• Η ανάλυση του Μάλθους και του Ρικάρντο 

• Οι Ουτοπικοί Σοσιαλιστές 

• Οι Οριακοί οικονομολόγοι και ο Υπόκοσμος των Οικονομικών 

• Η θεσμική προσέγγιση του Βέμπλεν 

• Οι «αιρετικές» απόψεις του Κέυνς 

• Η θεωρία του Σουμπέτερ 
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4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο. 

 Σε ειδικές περιστάσεις εξ αποστάσεως εκπαίδευση. 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε.. στη Διδασκαλία, 

στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, 

στην Επικοινωνία με τους 

φοιτητές 

-Χρήση Τ.Π.Ε στη Διδασκαλία -παρουσίαση διάλεξης  με 

διαφάνειες. 

-Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας,  και εξετάσεων  

μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας elearning-

polecon.org/moodle/ της διδάσκουσας , καθώς  και της 

ηλεκτρονικής πλατφόρμας  του openeclass του  

πανεπιστήμιου. 

-Eπικοινωνία με τους φοιτητές. με ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο. 

-Εβδομαδιαίες ηλεκτρονικές εξ αποστάσεως προαιρετικές 

προόδους. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 

μέθοδοι διδασκαλίας. 

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή 

Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & 

ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, 

Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 

Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, 

Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές 

επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), 

Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 

Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του 

φοιτητή για κάθε μαθησιακή 

δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη 

καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 

συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 

εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards 

του ECTS 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου 

Διαλέξεις 52 

Πρόοδοι 10 

Μελέτη 88 

Σύνολο μαθήματος (25 

ώρες φόρτου εργασίας 

ανά πιστωτική 

μονάδα) 

150 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  

Περιγραφή της διαδικασίας 

αξιολόγησης 

-Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι 

αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή 

Συμπερασματική, Δοκιμασία 

Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις 

Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις 

Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση 

Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 

Έκθεση / Αναφορά, Προφορική 

Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, 

Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 

Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 

Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 

-Αναφέρονται  ρητά 

προσδιορισμένα κριτήρια 

αξιολόγησης και εάν και που είναι 

 Η αξιολόγηση του Μαθήματος γίνεται με:   

• Τελική εξέταση (100% του βαθμού).  

• Εβδομαδιαίες προαιρετικές ηλεκτρονικές πρόοδοι 

κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, βάσει της 

διδαχθείσας ύλης (Βελτίωση του τελικού βαθμού) 

στην ηλεκτρονική πλατφόρμα http://elearning-

polecon.org/moodle/ της διδάσκουσας. 

-Οι ερωτήσεις των προόδων και του τελικού 

διαγωνίσματος είναι πολλαπλής επιλογής, σύντομης 

απάντησης, και ασκήσεις. Για κάθε εξεταζόμενο οι 

ερωτήσεις επιλέγονται αυτόματα τυχαία από μια βάση 

ερωτήσεων που έχει δημιουργηθεί ανά θεματική ενότητα 

από την διδάσκουσα.   

-Ο βαθμός της τελικής γραπτής εξέτασης  και των 

προόδων προκύπτει  αυτόματα και γνωστοποιείται στο 

εξεταζόμενο μαζί με τις σωστές απαντήσεις αμέσως μετά 

την ηλεκτρονική τους υποβολή.  

-Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι ρητά προσδιορισμένα και 

http://elearning-polecon.org/moodle/
http://elearning-polecon.org/moodle/
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προσβάσιμα από τους φοιτητές. προσβάσιμα από τους φοιτητές στην ηλεκτρονική 

πλατφόρμα http://elearning-polecon.org/moodle/. 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Προτεινόμενη ενδεικτική  βιβλιογραφία:  

α) Heilbroner Robert L. (2000), Οι φιλόσοφοι του Οικονομικού Κόσμου: η 

ζωή και οι ιδέες τους, Κριτική, Αθήνα,  

β) Screpanti Ernesto, Zamagni Stefano (2004), Ιστορία Οικονομικής Σκέψης, 

Τυπωθήτω, Δαρδανός, Αθήνα.   
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
1. ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 8084 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Ζ’ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά 

μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν 
οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του 

μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το 
σύνολο των πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 4 6 

   

   
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά 
στο 4. 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

Υποβάθρου, Γενικών Γνώσεων, 
Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης 

Δεξιοτήτων 

Υποβάθρου 
Επιστημονικής Περιοχής 
Ανάπτυξη Δεξιοτήτων 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

Όχι 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

Όχι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://openeclass.panteion.gr/courses/TMI202/ 

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  

• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο 

Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης 

και Παράρτημα Β 

• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Το μάθημα αναφέρεται στη διερεύνηση της σχέσης των υποδομών με την περιφερειακή ανάπτυξη. 
Τα θέματα που αναπτύσσονται για την απόκτηση γνώσεων από τους φοιτητές μετά την επιτυχή 
ολοκλήρωση του μαθήματος, αφορούν τόσο στη θεωρία και πολιτική όσο και στην πρακτική και 
αξιολόγηση της παραγωγής υποδομών σε διεθνές και εθνικό επίπεδο. Μετά τον ορισμό, την 
κατηγοριοποίηση των υποδομών καθώς και τις μεθόδους μέτρησής τους, παρουσιάζονται τα 
θεωρητικά υποδείγματα και οι εμπειρικές μελέτες που αφορούν στη σχέση αλληλεπίδρασης 
υποδομών και οικονομικής και περιφερειακής ανάπτυξης. Αναλύονται, στη συνέχεια, οι μέθοδοι 
κοινωνικο-οικονομικής αξιολόγησης των μεγάλων έργων υποδομών με τις μεθόδους της 
πολυκριτηριακής ανάλυσης και της ανάλυσης ωφελειών-κόστους, με ιδιαίτερη έμφαση στην 
επίλυση προβλημάτων πραγματικών έργων. Ακολούθως, εξετάζεται η στρατηγική ανάπτυξης 
υποδομών στην Ελλάδα σε συνδυασμό με τις διαδικασίες χρηματοδότησής τους από τον 
Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων καθώς και τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, εξετάζεται ο ρόλος του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στην υλοποίηση 
των έργων υποδομών και περιγράφονται αναλυτικά οι συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού 

https://openeclass.panteion.gr/courses/TMI202/
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τομέα στην κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση των υποδομών. Παρουσιάζονται, τέλος, ορισμένα 
μεγάλα και σημαντικά έργα υποδομής στην Ελλάδα και γίνεται αναφορά στην κατασκευή και 
λειτουργία τους καθώς και στην αποτίμηση της σημασίας τους στην περιφερειακή ανάπτυξη. 
Λέξεις-Κλειδιά:  
Υποδομές, Μεγάλα Έργα, Περιφερειακή Ανάπτυξη, Δημόσιες Επενδύσεις, Ανάλυση Ωφελειών-
Κόστους, Συγχρηματοδοτούμενα Έργα, Συμπράξεις Δημόσιου & Ιδιωτικού Τομέα. 

Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα  
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας 
και ευαισθησίας σε θέματα φύλου  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των 

απαραίτητων τεχνολογιών. 

• Λήψη Αποφάσεων. 

• Αυτόνομη εργασία. 

• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης. 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Οι κύριες διδακτικές ενότητες του Μαθήματος είναι οι ακόλουθες: 
Ενότητα 1η 
Θεωρητικό Υπόβαθρο & Ποσοτικές Μέθοδοι 

• Εισαγωγή στα Έργα Υποδομών, Ορισμός και Κατηγορίες Υποδομών, Σχέση της Βιομηχανίας 

Κατασκευών και της Οικονομίας, Στατιστικά Στοιχεία Υποδομών. 

• Συντελεστές Παραγωγής Υποδομών, Αξιολογικά Κριτήρια: Κόστος-Χρόνος-Επιτελεστικότητα, 

Προβλήματα Υλοποίησης και Προτάσεις Αντιμετώπισης. 

• Προγραμματισμός και Κύρια Στάδια Κατασκευής Έργων Υποδομών, Κύκλος Ζωής Υποδομών, 

Κοστολόγηση Έργων Υποδομών. 

• Κοινωνικο-Οικονομική Αξιολόγηση Έργων Υποδομών, Πολυκριτηριακή Ανάλυση, Ανάλυση 

Κόστους-Ωφελειών, Ποιοτικές και Ποσοτικές Μέθοδοι Διαχείρισης Κινδύνου. 

Ενότητα 2η 
Στρατηγικός Σχεδιασμός & Χρηματοδότηση 

• Θεωρητική Διερεύνηση της Σχέσης των Υποδομών με την Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη. 

• Δείκτες Μέτρησης Υποδομών, Ανάλυση των Μεταβολών από τα Έργα Υποδομής. 

• Θεωρία και Πολιτική Δημοσίων Επενδύσεων, Περιφερειακή Πολιτική στο Πλαίσιο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

• Στρατηγικός Σχεδιασμός Υποδομών, Περιφερειακά Προγράμματα ΕΣΠΑ 2014-2020 και ΕΣΠΑ 

2021-2027. 

• Χρηματοδότηση Έργων Υποδομών, Σύγχρονες Μέθοδοι Project Finance (ΣΔΙΤ, Συμβάσεις 

Παραχώρησης), Νομοθετικό Πλαίσιο. 

• Ανάλυση Χρηματοδοτικών Προβλημάτων στα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα. 

Ενότητα 3η 
Μελέτες Περίπτωσης 

• Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος». 

• Εγνατία Οδός. 

• Γέφυρα Ζεύξης Ρίου-Αντιρρίου «Χαρίλαος Τρικούπης». 
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4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ. 

• Πρόσωπο με πρόσωπο. 

• Εξ αποστάσεως εκπαίδευση, σε περιόδους εκτάκτων 

συνθηκών. 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε.. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

• Χρήση λογισμικού Η/Υ για την παρουσίαση των 

διαλέξεων. 

• Υποστήριξη της μαθησιακής διαδικασίας μέσω της 

ηλεκτρονικής πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης openeclass 

του Παντείου Πανεπιστημίου.  

• Επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τους 

φοιτητές για επίλυση αποριών και παροχή διευκρινίσεων 

σχετικά με το μάθημα. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 
μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή 
για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και 
οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 52 

Συγγραφή εργασίας 50 

Μη καθοδηγούμενη 
Μελέτη 

48 

Σύνολο μαθήματος 150 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 
 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, 
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, 
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 
 
Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές. 

Η διαδικασία αξιολόγησης του Μαθήματος περιλαμβάνει:  

• Εκπόνηση γραπτής εργασίας με αντικείμενο τη μελέτη 

περίπτωσης πραγματικού έργου υποδομής, ο βαθμός της 

οποίας διαμορφώνει κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό 

(50%) τον τελικό βαθμό των φοιτητών για το μάθημα.  

• Τελική γραπτή εξέταση (η οποία, σε έκτακτες περιστάσεις, 

πραγματοποιείται ηλεκτρονικά), ο βαθμός της οποίας 

διαμορφώνει κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) τον 

τελικό βαθμό των φοιτητών για το μάθημα. 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Προτεινόμενη ενδεικτική  βιβλιογραφία:  

• Σκάγιαννης Π. (1994), Πολιτική Προγραμματισμού των Υποδομών, Αθήνα: Σταμούλης. 

• Πετράκος Γ. και Ψυχάρης Ι. (2016), Περιφερειακή Ανάπτυξη στην Ελλάδα, 2η Έκδοση, Εκδόσεις 

Κριτική. 

• Συμπληρωματικές Διδακτικές Σημειώσεις Μαθήματος, Μελέτες Περιπτώσεις, Αναλυτικά 

Παραδείγματα και Ασκήσεις Κατανόησης, Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, 

Πάντειο Πανεπιστήμιο (υλικό διαθέσιμο στο πεδίο «Έγγραφα» της ηλεκτρονικής σελίδας του 

μαθήματος στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης openeclass.panteion.gr). 

• Πολύζος Σ. (2019), Περιφερειακή Ανάπτυξη, 2η Έκδοση, Εκδόσεις Κριτική. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 8096 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Ζ΄ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη 

του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι 
πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος 

αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 
πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 4 6 

   

   
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 
4. 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 
Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης 

Δεξιοτήτων 

Υποβάθρου 
Επιστημονικής Περιοχής 
Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ, ΓΕΝΙΚΗ 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

Όχι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://openeclass.panteion.gr/courses/TMA194/ 

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  

• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο 

Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης 

και Παράρτημα Β 

• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο φοιτητής θα είναι σε θέση να: 
• εργάζονται με μεθοδικό τρόπο για τη σύνταξη αναφορών διοικητικής λογιστικής, ανάλυσης 

οικονομικών καταστάσεων, αποτίμησης επιχειρήσεων 
• διαχειρίζονται και να χρησιμοποιούν τις αναφορές της διοικητικής λογιστικής 
• συντάσσουν επιχειρηματικά σχέδια και αποτιμήσεις επιχειρήσεων 
• γνωρίζουν τα στάδια και την οργάνωση εταιρικών και μετοχικών μετασχηματισμών 
• παρουσιάζουν την οικονομική κατάσταση μιας επιχειρηματικής μονάδας 

Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα  
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  
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Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας 
και ευαισθησίας σε θέματα φύλου  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

 Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Βασικές ενότητες του μαθήματος είναι :  

1. Λογιστική Εταιρειών: Διαδικασίες και λογιστικές εγγραφές ίδρυσης, αύξησης κεφαλαίου, 

μείωση κεφαλαίου, διανομής αποτελέσματος και φορολογία επιχειρήσεων, μετασχηματισμών, 

απορροφήσεων, συγχωνεύσεων και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. 

2. Ανάλυση Οικονομικών καταστάσεων και αποτίμηση επιχειρήσεων: Οικονομικές 

καταστάσεις με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, Αριθμοδείκτες, Οικονομική μοντελοποίηση 

επιχειρήσεων, μέθοδοι αποτίμησης επιχειρήσεων και μοντέλα οικονομικής υγείας επιχειρήσεων. 

3. Διοικητική λογιστική: Σταθερό, μεταβλητό Κόστος, ανάλυση νεκρού σημείου, ανάλυση 

διακύμανσης συντελεστών κόστους, Μέθοδοι Κοστολόγησης Προϊόντων και υπηρεσιών, τυπικό 

κόστος, Κοστολόγηση με βάση της δραστηριότητες, προϋπολογισμοί παραγωγής και διάθεσης και 

κύριοι προϋπολογισμοί επιχειρήσεων. 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ. 

• Πρόσωπο με πρόσωπο 

• Εξ αποστάσεως σε περιόδους έκτακτων συνθηκών 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε.. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

Χρήση Τ.Π.Ε. ως μέρος των διαλέξεων, σεμινάρια-
εκπαίδευση σε χρήση λογισμικού, συστηματική χρήση της 
πλατφόρμας open e class για ενημέρωση και διανομή 
υλικού και επικοινωνία με τους φοιτητές 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 
μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή 
για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και 
οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 52 

Ασκήσεις 13 

Mη καθοδηγούμενη 
μελέτη 

50 

Συγγραφή εργασίας 35 

Σύνολο μαθήματος 150 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 

Η αξιολόγηση γίνεται στην ελληνική γλώσσα με 
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Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, 
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, 
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 
 
Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές. 

Α) Πρόοδος βαθμολογούμενη με 10% του τελικού βαθμού 
Β) Γραπτή Εργασία βαθμολογούμενη με 20% του τελικού 
βαθμού 
Γ) Γραπτές Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης 80%  
 
Όπως είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές στη σελίδα του 
μαθήματος στο open e class. 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Προτεινόμενη ενδεικτική  βιβλιογραφία:  
Βιβλίο [68383512]: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ, ΛΙΑΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
Βιβλίο [28018]: ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 
ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΙΛΟΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
1. ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 80117 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Ζ΄ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη 

του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι 
πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος 

αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 
πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις  4 6 
   

   
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 
4. 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 
Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης 

Δεξιοτήτων 

Υποβάθρου   
Επιστημονικής Περιοχής 
Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

Όχι 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνικά 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

Ναι  

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://openeclass.panteion.gr/courses/TMI148/ 

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  

• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο 

Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης 

και Παράρτημα Β 

• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Το μάθημα «Η Ταυτότητα των Ελληνικών και Ευρωπαϊκών Περιφερειών» 
αποσκοπεί στην παρουσίαση και ανάλυση της πραγματικής σύγκλισης και των 
υφιστάμενων περιφερειακών ανισοτήτων στην Ε.Ε.. Ταυτόχρονα, στοχεύει στην 
ολοκληρωμένη περιγραφή της αναπτυξιακής φυσιογνωμίας και ταυτότητας των 
ελληνικών και ευρωπαϊκών περιφερειών και μέσω αυτής στην δημιουργία μιας 
συνολικής εικόνας των δυνατοτήτων και των περιορισμών ανάπτυξής τους. Εστιάζει 
στην αποσαφήνιση βασικών εννοιών και όρων, διαπεριφερειακών και 
ενδοπεριφερειακών αποκλίσεων αλλά και τάσεων σύγκλισης, περιφερειακών 
πολιτικών και ειδικών στρατηγικών. Για την επίτευξη του ανωτέρω σκοπού και 
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στόχων αξιοποιούνται σύγχρονα στατιστικά δεδομένα που προέρχονται από την 
εκδόσεις της Γενικής Διεύθυνσης Regio της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την 
Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία (Eurostat). Η προσέγγιση της αντίστοιχης εικόνας 
των Ελληνικών περιφερειών βασίζεται επίσης σε σύγχρονα στατιστικά δεδομένα 
και Εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας (Eurostat) και της αντίστοιχης 
Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.). 

Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας 
και ευαισθησίας σε θέματα φύλου  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και 
των απαραίτητων τεχνολογιών  
Αυτόνομη εργασία  
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Προαγωγή της κριτικής και επαγωγικής σκέψης 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Η διδακτέα ύλη του μαθήματος αναλύεται στις ακόλουθες Θεματικές Ενότητες:  
Ι. Οικονομική Μεγέθυνση και Περιφερειακή Σύγκλιση  
• Οικονομική μεγέθυνση και περιφερειακή σύγκλιση • Προσδιοριστικοί παράγοντες της οικονομικής 
μεγέθυνσης • Ο ρόλος των δημόσιων πολιτικών στην διαδικασία της περιφερειακής σύγκλισης• 
Περιφερειακή σύγκλιση στην Ευρωπαϊκή Ένωση • Περιφερειακή σύγκλιση στις Μειονεκτικές 
Περιοχές • Ο ρόλος των Διαρθρωτικών Ταμείων • Περιφερειακή πολιτική κατά την τρέχουσα 
Προγραμματική Περίοδο.   

ΙΙ. Περιφερειακή συγκρότηση, τυπολογία και πολιτικές ανάπτυξης των Ευρωπαϊκών 
Περιφερειών  
•Περιφερειακή συγκρότηση, τυπολογία ευρωπαϊκών περιφερειών: Ονοματολογία εδαφικών 
στατιστικών δεδομένων NUTS • Μητροπολιτικές περιφέρειες, Αστικές περιφέρειες, Αγροτικές 
περιφέρειες • Νησιωτικές περιφέρειες, Διασυνοριακές περιφέρειες, Ορεινές περιφέρειες, 
Παράκτιες περιφέρειες • Ευρωπαϊκές Περιφέρειες και Περιφερειακή Πολιτική • Νέα 
Προγραμματική Περίοδος 2021-2027 

ΙΙΙ Περιφερειακές Ανισότητες στην Ε.Ε. Α 
• Δημογραφικές εξελίξεις και τάσεις • Μακροοικονομικά μεγέθη και απασχόληση •Βιοτικό επίπεδο, 
υγεία, εκπαίδευση και κατάρτιση • Ενέργεια και Περιβάλλον • Υποδομές μεταφορών και ψηφιακής 
σύνδεσης  

ΙV Περιφερειακές Ανισότητες στην Ε.Ε. Β  
•Περιφερειακές επιδόσεις επιχειρηματικότητας στις ευρωπαϊκές Περιφέρειες – Περιφερειακά 
συστήματα επιχειρηματικότητας • Περιφερειακές επιδόσεις καινοτομίας στις ευρωπαϊκές 
Περιφέρειες – Εθνικά και Περιφερειακά Συστήματα Καινοτομίας • Οι Θεσμοί στις ευρωπαϊκές 
Περιφέρειες  

V Μακρο-περιφέρειες και Μακρο-περιφερειακές Στρατηγικές  
• Η ταυτότητα των Μακρο-Περιφερειών/ Μακρο-περιφερειακές στρατηγικές (Μακροπεριφέρειες 
του Δούναβη, των Άλπεων, της Αδριατικής και Ιονίου Πελάγους και της Βαλτικής Θάλασσας) • 
Ζητήματα μακρο-περιφερειακής διακυβέρνησης 

VI Οι Περιφερειακές Ανισότητες στην Ελλάδα – Η αναπτυξιακή φυσιογνωμία των 
Ελληνικών Περιφερειών Α  
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• Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου • Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου • Η Περιφέρεια Κρήτης • Η 
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας • Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων • Η Περιφέρεια Πελοποννήσου  

VΙI Οι Περιφερειακές Ανισότητες στην Ελλάδα – Η αναπτυξιακή φυσιογνωμία των 
Ελληνικών Περιφερειών Β  
• Η Περιφέρεια Θεσσαλίας • Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας • Η Περιφέρεια Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης • Η Περιφέρεια Θεσσαλίας • Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας • Η 
Περιφέρεια Ηπείρου • Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας • Η Περιφέρεια Αττικής 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο και υπό ειδικές συνθήκες 

εξ αποστάσεως εκπαίδευση. 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε.. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

Χρήση λογισμικού παρουσιάσεων, υπολογιστικών 
φύλων και χαρτογράφησης 
Επικοινωνία με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και 
μέσω του e-class με φοιτητές/φοιτήτριες για 
επίλυση αποριών σχετικών με το μάθημα. 
Αξιοποίηση εργαλείων του e-class για την 
υποβολή γραπτών εργασιών.  

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 
μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή 
για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και 
οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 52 

Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας 

72 

Συγγραφή εργασίας / 
εργασιών 

26 

  
  
  

  

  

  

Σύνολο μαθήματος 150 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 
 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, 
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, 
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 
 
Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές. 

Η αξιολόγηση των φοιτητών πραγματοποιείται 
μέσω Γραπτής Εργασίας και δημόσιας 
παρουσίασης αυτής στο τέλος του εξαμήνου 
(κατά 40%), γραπτής εξέτασης στο τέλος του 
εξαμήνου με ερωτήσεις σύντομης ανάπτυξης 
(κατά 50%) και παρουσίας σε δύο (2) συναντήσεις 
εργασίας (κατά 10%) κατά τη διάρκεια του 
εξαμήνου.  

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Προτεινόμενη ενδεικτική βιβλιογραφία:  
 
Λαδιάς, Χ., Απ. (2015), Οι ευρωπαϊκές περιφέρειες σήμερα, Εκδόσεις Παπαζήση. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 800118 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Ζ’ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά 

μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι 
πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος 

αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 
πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 4 6 
   

   
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά 
στο 4. 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 
Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης 

Δεξιοτήτων 

Γενικών Γνώσεων  
Επιστημονικής Περιοχής 
Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

Όχι 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

Όχι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://openeclass.panteion.gr/courses/TMI149/ 

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  

• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο 

Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης 

και Παράρτημα Β 

• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Εμβάθυνση στην ανάλυση των αγορών ακινήτων και κατανόηση των μηχανισμών λειτουργίας τους, 
δηλαδή κατανόηση των βασικών υποδειγμάτων της λειτουργίας των αγορών ακινήτων 
(μικροοικονομική διάσταση της ανάλυσης των αγορών ακινήτων), καθώς και του ρόλου των αγορών 
αυτών στην «γενική» οικονομία (μακροοικονομική διάσταση της ανάλυσης των αγορών ακινήτων). 
 

Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα  
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  
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Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας 
και ευαισθησίας σε θέματα φύλου  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών. 
Αυτόνομη εργασία. 
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών. 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής. 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης. 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Το μάθημα αυτό περιλαμβάνει μια παρουσίαση του  σημαντικότερου υποδείγματος 
ανάλυσης αυτών των αγορών, δηλαδή του υποδείγματος των  DiPasquale και Wheaton, μια 
ιστορική ανάλυση της διαμόρφωσης των θεωριών για την γαιοπρόσοδο, διάφορες 
εναλλακτικές σύγχρονες θεωρίες για την γαιοπρόσοδο (στις βασικές θεωρίες που 
παρουσιάζονται στο μάθημα «Οικονομική Αστικών Κέντρων»), εμβάθυνση στην ανάλυση 
των αγορών κατοικίας και στοιχεία από την φορολογία της ακίνητης περιουσίας, 
διακυμάνσεις των αγορών ακινήτων, ποσοτικές μεθόδους ανάλυσης των αγορών ακινήτων 
και την χρηματο-οικονομική ανάλυση. 
Κατανόηση των αποφάσεων που αντιμετωπίζουν οι κάτοχοι ακίνητης περιουσίας. Ανάλυση 
των διαφορετικών ομάδων ενδιαφερομένων που εμπλέκονται στην αγορά ακινήτων. 
Εφαρμογή των κυριότερων μεθόδων χρηματοοικονομικής αξιολόγησης επενδυτικών 
προτάσεων για την αξιοποίηση ακινήτων (φροντιστηριακά μαθήματα σε περιβάλλον Η/Υ). 
Εφαρμογή του γραμμικού προγραμματισμού στην αγορά ακινήτων (φροντιστηριακά 
μαθήματα σε περιβάλλον Η/Υ).  Εφαρμογή της ποσοτικής ανάλυση κινδύνου στις 
επενδύσεις ανάπτυξης ακινήτων (φροντιστηριακά μαθήματα σε περιβάλλον Η/Υ). 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο, ειδικά το εξάμηνο 2019-

20 με «Εξ αποστάσεως εκπαίδευση» 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε.. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

Χρήση λογισμικού παρουσιάσεων, υπολογιστικού φύλλου 
και χαρτογράφησης (GIS) 
Επικοινωνία με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο με φοιτητές/-
τριες για διευκρινίσεις σχετικά με το μάθημα  

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 
μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή 
για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και 
οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 52 

Μελέτη εναλλακτικών 
συγγραμμάτων 
(υποχρεωτικά) και 
προτεινόμενης 
βιβλιογραφίας 

98 

  

  

Σύνολο Μαθήματος 150 
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 
 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, 
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, 
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 
 
Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές. 

 • Εκπόνηση Γραπτής Εργασίας κατά τη διάρκεια 
του εξαμήνου, βάσει της διδαχθείσας ύλης (ποσοστό 
50% του τελικού βαθμού). 
• Προφορική Εξέταση επί των περιεχομένων της 
Γραπτής Εργασίας στο τέλος του εξαμήνου (ποσοστό 
50% του τελικού βαθμού).  
• Για όσες/όσους φοιτήτριες/φοιτητές δεν 
εκπονήσουν Γραπτή Εργασία, η αξιολόγηση θα γίνει 
με Γραπτή Εξέταση σύμφωνα με το Πρόγραμμα 
Εξετάσεων (100%). 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Προτεινόμενη ενδεικτική  βιβλιογραφία:  
Σημειώσεις Διδάσκοντα. 
 
Ν. Καραμούζη, Ν, Χαρδούβελης, Γ. (2007) «Αγορά Κατοικίας: Τάσεις και 
Επενδυτικές Ευκαιρίες», Εκδόσεις Σάκκουλα 
 
O' Sullivan, A. (2011) «Αστική οικονομική», Εκδόσεις Κριτική 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 80119 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Ζ΄ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΈΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη 

του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι 
πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος 

αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 
πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 4 6 

   

   
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 
4. 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 
Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης 

Δεξιοτήτων 

Υποβάθρου 
Επιστημονικής Περιοχής 
Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

Όχι 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

Όχι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://openeclass.panteion.gr/courses/TMI150/ 

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  

• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο 

Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης 

και Παράρτημα Β 

• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Το μάθημα έχει δύο σκέλη την Χωρική και την Εφαρμοσμένη Οικονομετρία. Η Χωρική Οικονομετρία 

καλύπτει την ενσωμάτωση του παράγοντα χώρου στην εξειδίκευση, εκτίμηση και στατιστική 

επαγωγή των οικονομετρικών υποδειγμάτων, έτσι ώστε να αναλυθεί η στοχαστική αλληλεπίδραση 

οικονομικών φαινομένων που απεικονίζονται σε μεταβλητές με γεωγραφική αναφορά, 

συγκεκριμένα  σημεία (π.χ. διεύθυνση-θέση επιχείρησης ακινήτου κλπ) και επιφάνειες (π.χ. 

οικοδομικό τετράγωνο, ταχυδρομικός κωδικός, νομός κλπ που αναφέρονται οι μεταβλητές της 

ανάλυσης). Παρουσιάζεται η διαδικασία αριθμητικής απεικόνισης του χώρου με την κατασκευή των 

κατάλληλων μητρών χωρικών σταθμίσεων. Ακολούθως, αναλύονται οι αριθμητικές ιδιότητες των 

μητρών χωρικών σταθμίσεων και ερμηνεύονται οικονομικά και οικονομετρικά. 

 Η χωρική οικονομετρική ανάλυση εισάγεται με τη μελέτη της χωρικής αυτοσυσχέτισης. 
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Παρουσιάζεται ο συντελεστής χωρικής αυτοσυσχέτισης Moran και το στατιστικό BW των Cliff-Ord, 

καθώς και η διαδιακασία εύρεσης των εκτιμητριών, οι σχετικοί στατιστικοί έλεγχοι και η οικονομική 

ερμηνεία των αποτελεσμάτων. Κατόπιν παρουσιάζεται η γεωγραφικά σταθμισμένη παλινδρόμιση. 

Παρουσιάζονται οι εκτιμήτριες και η σχέση με το γενικευμένο γραμμικό υπόδειγμα. Τέλος, 

παρουσιάζεται το γενικό χωρικό υπόδειγμα (μιάς εξίσωσης) και εξάγονται οι εκτιμήτριες και τα 

στατιστικά ελέγχου με τη βοήθεια της μεθόδου της μεγίστης πιθανοφάνειας. 

Η Εφαρμοσμένη Οικονομετρία καλύπτει την οικονομετρική εξειδίκευση και εκτίμηση θεωρητικών 

οικονομικών υποδειγμάτων και την εκτίμηση αυτών σε περιβάλλον Η/Υ. Οικονομετρικά το μάθημα 

καλύπτει τη γενικευμένη μέθοδο ελαχίστων τετραγώνων και στοιχεία συστημάτων ταυτόχρονων 

εξισώσεων. Τα θεωρητικά οικονομικά υποδείγματα που αναλύονται αντιστοιχούν σε οικονομετρικές 

εξειδικεύσεις. Συγκεκριμένα η καμπύλη μάθησης και η θεωρία επενδύσεων αντιστοιχούν στην 

γραμμική παλινδρόμηση και στα δυναμικά υποδείγματα, οι ηδονικές τιμές  εισάγουν τις 

ψευδομεταβλητές και τις μη γραμμικές συναρτησιακές μορφές και η ανάλυση διακριτών αγορών 

ακινήτων αντιστοιχεί στις φαινομενικά μη συσχετιζόμενες εξισώσεις. 

Το μάθημα διεξάγεται σε περιβάλλον εργαστηρίου. Περιλαμβάνει εξοικείωση των φοιτητών με 

βάσεις δεδομένων, φύλλα εργασίας και οικονομετρικό λογισμικό. Στο πλαίσιο του μαθήματος 

παρουσιάζεται η μέθοδος μεγίστης πιθανοφάνειας και γίνεται παρουσίαση στοιχείων θεωρίας 

κατανομών (αλλαγή τυχαίων μεταβλητών) και ασυμπτωτικής θεωρίας. Το μάθημα διεξάγεται σε 

περιβάλλον εργαστηρίου. Περιλαμβάνει εξοικείωση των φοιτητών με βάσεις δεδομένων, φύλλα 

εργασίας, γεωγραφικό, οικονομετρικό λογισμικό και στοιχεία προγραμματισμού. Τέλος, στο πλαίσιο 

του μαθήματος περιλαμβάνεται η χρήση γραμμικής άλγεβρας για την επίλυση οικονομετρικών 

προβλημάτων σε περιβάλλον Η/Υ. 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα γνωρίζουν σε βάθος τις βασικές διαδικασίες 
εκτίμησης οικονομικών σχέσεων με οικονομετρικές μεθόδους, θα είναι σε θέση να εξειδικεύσουν 
συγκεκριμένες οικονομικές θεωρήσεις και να ερμηνεύσουν την οικονομική θεωρία στη βάση 
στατιστικών δεδομένων. Θα μπορούν να αποτυπώσουν με αυστηρό μαθηματικό τρόπο την έννοια 
του χώρου και να την ενσωματώσουν στις οικονομικές σχέσεις. Τέλος θα αποκτήσουν γνώσεις και 
εμπειρία ανάλυσης δεδομένων σε περιβάλλον Η/Υ. 

Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα  
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας 
και ευαισθησίας σε θέματα φύλου  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
  

Γνώση της λειτουργίας των αγορών χρήματος και κεφαλαίου 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων ιδιαίτερα μεγάλου όγκου 
Ενδυνάμωση της συμμετοχικής-φοιτητοκεντρικής εκπαίδευσης 
Αυτόνομη εργασία 
Προαγωγή της κριτικής σκέψης 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
Χρησιμοποίηση των κατάλληλων και απαραίτητων τεχνικών με επιστημονική πειθαρχία 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Βασικές ενότητες του μαθήματος είναι :  

• Το αντικείμενο της Χωρικής Οικονομετρίας. 
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• Η έννοια του χώρου. Στοιχεία θεωρίας μέτρου και μετρικές. Μαθηματική απεικόνιση του 

χώρου, μήτρες χωρικών σταθμίσεων 

• Υποδείγματα Χωρικής Οικονομετρίας και θεωρητικές προσεγγίσεις 

• 1η Παρέκβαση στους Η/Υ: Υπολογιστικά φύλλα, Οργάνωση πληροφορίας, εκτίμηση 

οικονομετρικών υποδειγμάτων σε υπολογιστικό φύλλο. 

• Υποδείγματα Χωρικής Οικονομετρίας: Γεωγραφικά σταθμισμένη παλινδρόμηση 

• Παρέκβαση στη Μαθηματική Στατιστική: Μέθοδος μεγιστοποίησης πιθανοφάνειας 

• Υποδείγματα Χωρικής Οικονομετρίας: Γενικό χωρικό υπόδειγμα και περιπτώσεις. 

• Εφαρμογή υποδειγμάτων μαζικών επανεκτιμήσεων ακινήτων 

• Το αντικείμενο της Εφαρμοσμένης Οικονομετρίας. 

• 2η Παρέκβαση στους Η/Υ: Εκτίμηση οικονομετρικών υποδειγμάτων σε οικονομετρικό 

λογισμικό 

• Εφαρμογή υποδείγματος μίας εξίσωσης: Καμπύλη μάθησης 

• Εφαρμογή δυναμικού υποδείγματος μίας εξίσωσης: Θεωρία επενδύσεων 

• Εφαρμογή υποδείγματος μίας εξίσωσης με ψευδομεταβλητές: Ηδονικές τιμές (1) 

• Εφαρμογή υποδείγματος ταυτόχρονων εξισώσεων SURE: Ηδονικές τιμές (2) 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ. 

• Πρόσωπο με πρόσωπο 

• Εξ αποστάσεως σε περιόδους έκτακτων συνθηκών 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε.. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

Χρήση οικονομετρικού λογισμικού, υπολογιστικού φύλλου 
στη διδασκαλία 
Επικοινωνία με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο με φοιτητές για 
διευκρινίσεις σχετικά με το μάθημα  
Επικοινωνία με τηλεδιασκέψεις για διευκρινίσεις και 
απορίες 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 
μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή 
για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και 
οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 26 

Φροντιστήρια 
εργαστηριακών 
εφαρμογών 

26 

Μελέτη εναλλακτικών 
συγγραμμάτων 
(υποχρεωτικά) και 
προτεινόμενης 
βιβλιογραφίας 

26 

Εργαστηριακή άσκηση 
ηλεκτρονική 

20 

Μη καθοδηγούμενη 
μελέτη 

52 

Σύνολο μαθήματος 150 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 
 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, 
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, 
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 
 

Η αξιολόγηση του Μαθήματος γίνεται με προφορική 
εξέταση (η οποία σε έκτακτες περιστάσεις 
πραγματοποιείται ηλεκτρονικά). Στο τέλος του εξαμήνου 
υποβάλλεται υποχρεωτικώς εργασία. 
Στον τελικό βαθμό προσμετράται κατά 50% το αποτέλεσμα 
της τελικής προφορικής εξέτασης και κατά 50% το 
αποτέλεσμα της εργασίας. 
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Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές. 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Προτεινόμενη ενδεικτική  βιβλιογραφία:  
• Εισαγωγή στην Οικονομετρία, Χρήστου εκδόσεις Gutenberg  

• Οικονομετρία, Gujarati, Εκδόσεις Τζιόλα 

• Τεύχος Σημειώσεων Χωρικής Οικονομετρίας, Καραγάνης (διαθέσιμο στην πλατφόρμα τηλε-

εκπαίδευσης openeclass.panteion.gr, στην σελίδα του μαθήματος, στο πεδίο "Έγγραφα"). 

• Τεύχος Σημειώσεων Εφαρμοσμένης Οικονομετρίας, Καραγάνης (διαθέσιμο στην 

πλατφόρμα τηλε-εκπαίδευσης openeclass.panteion.gr, στην σελίδα του μαθήματος, στο 

πεδίο "Έγγραφα"). 

• Παραδόσεις μαθήματος και λύσεις ασκήσεων, Καραγάνης (διαθέσιμα στην πλατφόρμα 

τηλε-εκπαίδευσης openeclass.panteion.gr, στην σελίδα του μαθήματος, στο πεδίο 

"Έγγραφα"). 
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ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

 

 Η΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 

ΚΩΔ. 

ΜΑΘ. 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Β.Σ.  Δ.Μ.  E.C.T.

S.  

8043 Διεθνής Οικονομική  ΥΠ 4 6 

8063 Περιφερειακός Προγραμματισμός ΥΠ 4 6 

8069 Οικονομικοί Θεσμοί & Πολιτικές Ε.Ε. ΥΠ 4 6 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

11. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 8043 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Ε΄ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη 

του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι 

πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος 

αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 

πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 4 6 

   

   
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 

διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά 

στο 4. 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 
Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης 

Δεξιοτήτων 

Υποβάθρου 

Επιστημονικής Περιοχής 

Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

Όχι 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 

ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

Όχι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://openeclass.panteion.gr/courses/TMI206/ 

12. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου 

επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  

• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων 

του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης 

και Παράρτημα Β 

• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

 
 Οι φοιτητές, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της διδασκαλίας του μαθήματος, θα είναι 

σε θέση:  

 Να κατανοούν τις αιτίες και συνέπειες του διεθνούς εμπορίου και της διεθνούς 

κινητικότητας των συντελεστών της παραγωγής στη ευημερία των χωρών  

 Να κατανοούν τον ρόλο του Παγκόσμιου Οργανισμού εμπορίου και άλλων διεθνών 

οργανισμών, καθώς επίσης και το φαινόμενο των εμπορικών και οικονομικών 

ενώσεων.  

 Να εξηγούν και να αναλύουν λόγους για τους οποίους οι χώρες συνάπτουν  

εμπορικές σχέσεις, τα προϊόντα που η κάθε χώρα εισάγει και εξάγει, καθώς και τις 

επιπτώσεις της απελευθέρωσης του διεθνούς εμπορίου στις αγορές εργασίας και στην 

διανομή του εισοδήματος  
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Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα 

Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 

πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών  

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  

Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία  

Ομαδική εργασία  

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα  
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας 

και ευαισθησίας σε θέματα φύλου  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

Αυτόνομη εργασία  

Ομαδική εργασία  

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και 

των απαραίτητων τεχνολογιών  

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης  

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον 

13. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Βασικές ενότητες του μαθήματος είναι :  

• Παγκόσμιο Εμπόριο: Μια σφαιρική θεώρηση. Το υπόδειγμα της 

βαρύτητας.  

• Ο νόμος του συγκριτικού πλεονεκτήματος-  Ρικαρδιανό Υπόδειγμα 

• Ειδικοί Συντελεστές της Παραγωγής και Διανομή του Εισοδήματος 

• Η τυπική θεωρία διεθνούς εμπορίου 

• Καμπύλες προσφοράς, ζήτησης, ανταλλαγής. Οι όροι εμπορίου. 

• Αποθέματα συντελεστών παραγωγής και η θεωρία Heckscher-Ohlin 

• Οικονομική μεγέθυνση και διεθνές εμπόριο 

• Εμπορικοί περιορισμοί: Δασμοί 

• Μη δασμολογικοί εμπορικοί περιορισμοί και ο νέος προστατευτισμός 

14. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ. 

• Πρόσωπο με πρόσωπο 

• Εξ αποστάσεως σε περιόδους έκτακτων συνθηκών 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Χρήση Τ.Π.Ε.. στη Διδασκαλία, στην 

Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με 
τους φοιτητές 

Χρήση λογισμικού παρουσιάσεων, υπολογιστικού φύλλου, 
χρήση βάσεων δεδομένων (World Bank κ.ά.), δημιουργία 
διαγραμμάτων βάσει ποσοτικών δεδομένων, αναζήτηση 
επιστημονικής βιβλιογραφίας.  
Επικοινωνία με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο με φοιτητές/-
τριες για διευκρινίσεις σχετικά με το μάθημα  

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι 

διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 

Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 

βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 

Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 

Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 

Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για 

κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι 

ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 26 

Φροντιστήρια 

εργαστηριακών εφαρμογών 
26 

Μελέτη εναλλακτικών 

συγγραμμάτων 

(υποχρεωτικά) και 

προτεινόμενης 

βιβλιογραφίας 

78 

Ασκήσεις και εφαρμογές 

(ηλεκτρονική υποβολή) 
20 
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συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου 
να αντιστοιχεί στα standards του ECTS 

Σύνολο μαθήματος 150 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 

 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 

Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 

Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 

Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 

Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, 
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, 

Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 

Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 
 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 

αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές. 

Η αξιολόγηση του Μαθήματος θα γίνει με:  

• Ενδιάμεσες γραπτές εργασίες ή πρόοδοι στο openeclass του 

μαθήματος. Ο Βαθμός των εργασιών αθροιστικά θα είναι το 

40% του τελικού βαθμού.  

• Τελική εξέταση (η οποία σε έκτακτες περιστάσεις 

πραγματοποιείται ηλεκτρονικά). Ο βαθμός της θα είναι το 

60% του τελικού βαθμού (Συμμετοχή μόνο στην τελική 

εξέταση συνεπάγεται μέγιστο βαθμό 6). 

Οι λύσεις των ασκήσεων τόσο των ηλεκτρονικών προόδων, 

όσο και της τελικής εξέτασης, αναρτώνται στη σελίδα open 

eclass του μαθήματος με τη λήξη της εξέτασης. 

15. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Προτεινόμενη ενδεικτική  βιβλιογραφία:  

1. Βιβλίο [59367851]: Διεθνής οικονομική, Krugman Paul, Obstfeld Maurice, Melitz 
Marc 

2. Βιβλίο [59383046]: Διεθνής Οικονομική, 12 Έκδοση, Salvatore Dominick, 
Σιουρούνης Γρηγόριος (επιμ.)  

3. Βιβλίο [22767614]: Διεθνής Οικονομική, Feenstra C. Robert, Taylor M. Alan  

4. Θεωρία διεθνούς εμπορίου, Ν. Τσούνης, 2015 
https://repository.kallipos.gr/handle/11419/1890  

5. http://internationalecon.com/Trade/tradehome.php  
6. https://open.umn.edu/opentextbooks/textbooks/international-economics-theory-

and-policy  
7. https://saylordotorg.github.io/text_international-trade-theory-and-

policy/index.html 
 

  

https://repository.kallipos.gr/handle/11419/1890
http://internationalecon.com/Trade/tradehome.php
https://open.umn.edu/opentextbooks/textbooks/international-economics-theory-and-policy
https://open.umn.edu/opentextbooks/textbooks/international-economics-theory-and-policy
https://saylordotorg.github.io/text_international-trade-theory-and-policy/index.html
https://saylordotorg.github.io/text_international-trade-theory-and-policy/index.html
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ TMI800063 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Η’ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Περιφερειακός Προγραμματισμός 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη 

του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι 

πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος 

αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 

πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 4 6 

   

   
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 

διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά 

στο 4. 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 

Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης 
Δεξιοτήτων 

Υποβάθρου 

Επιστημονικής Περιοχής 

Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

Όχι 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 

ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

Όχι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://openeclass.panteion.gr/courses/TMI207/ 

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου 

επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  

• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων 

του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης 

και Παράρτημα Β 

• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Το περιεχόμενο του μαθήματος αναφέρεται στην παρουσίαση του βασικού 

θεωρητικού και μεθοδολογικού υποβάθρου του περιφερειακού αναπτυξιακού 

προγραμματισμού, σε διεθνές επίπεδο, καθώς και στην ανάλυση του πλαισίου 

διαμόρφωσης και άσκησης του περιφερειακού προγραμματισμού στην Ελλάδα, μέσα 

στο γενικότερο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής (περιφερειακής πολιτικής) της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο βασικός σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση των 

φοιτητών με τη μεθοδολογία, τις τεχνικές και τις διαδικασίες διαμόρφωσης 

και εφαρμογής του περιφερειακού προγραμματισμού στην Ελλάδα (προετοιμασία, 

εκπόνηση, χρηματοδότηση, διαχείριση, παρακολούθηση, αξιολόγηση 

προγραμμάτων), στο πλαίσιο που θέτει η περιφερειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα γνωρίζουν σε βάθος τα 

βασικά στοιχεία του Περιφερειακού Προγραμματισμού και θα είναι σε θέση να 

σχεδιάζουν τοπικά και περιφερειακά αναπτυξιακά προγράμματα. 
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Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα 

Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 

τεχνολογιών  

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη αποφάσεων  

Αυτόνομη εργασία  

Ομαδική εργασία  
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα  

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας 
και ευαισθησίας σε θέματα φύλου  

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

Προαγωγή της κριτικής σκέψης 
Ομαδική εργασία  
Ενδυνάμωση της συμμετοχικής-φοιτητοκεντρικής εκπαίδευσης 
Ανάπτυξη σχεδιασμού έρευνας  
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των 

απαραίτητων τεχνολογιών  
Λήψη αποφάσεων  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
 

 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

• Εισαγωγή στον Τοπικό και Περιφερειακό Προγραμματισμό 
• Στρατηγικό Αναπτυξιακό Όραμα 
• Εξέλιξη Περιφερειακού Προγραμματισμού, Προγραμματισμός στην ΕΕ (NUTS)  

• Βασικές Έννοιες Αναπτυξιακού Προγραμματισμού μέσα από τα ΚΠΣ και ΕΣΠΑ  

• Διαδικασίες Αξιολόγησης Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων   
• Στρατηγική Ανάπτυξης και Αστική Ανάπτυξη, Νέο ΕΣΠΑ 2021-2027 
• Βασικές Έννοιες Προγραμμάτων, Μέθοδοι και Τεχνικές Σχεδιασμού και Διοίκησης 

Προγραμμάτων, Εισαγωγή στη Χρήση Ειδικού Λογισμικού  
• Βήμα προς Βήμα Εκμάθηση της Χρήσης Ειδικού Λογισμικού Σχεδιασμού και Διοίκησης 

Προγραμμάτων  
• 1ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

• Σχεδιασμός και Προγραμματισμός σε Επίπεδο Περιφέρειας, Μελέτη Περίπτωσης: 
Χωροταξικός Σχεδιασμός Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης  

• Σχεδιασμός και Προγραμματισμός στον Αστικό Χώρο  

• Πολιτικές Ανάπτυξης Συστάδων (Clusters)  

• ΒΕΠΕ, ΒΙΠΕ, Τεχνολογικά Πάρκα 
• 2ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
• Προγραμματισμός και Οικονομική Αξιολόγηση Έργων Υποδομών (Θεωρία και Επίλυση 

Προβλημάτων) 
• Ανάλυση Κόστους-Ωφελειών (Θεωρία και Επίλυση Προβλημάτων)  
 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ. 

• Πρόσωπο με πρόσωπο 

• Εξ αποστάσεως σε περιόδους έκτακτων συνθηκών 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Χρήση Τ.Π.Ε.. στη Διδασκαλία, στην 

Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με 

Χρήση λογισμικού παρουσιάσεων, υπολογιστικού φύλλου 
και χαρτογράφησης 
Επικοινωνία με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο με φοιτητές/-
τριες για διευκρινίσεις σχετικά με το μάθημα  
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τους φοιτητές 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι 

διδασκαλίας. 

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 

βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 

(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 

Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 

(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για 
κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι 

ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 

συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου 
να αντιστοιχεί στα standards του ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 26 

Σεμινάρια 70 

Μελέτη εναλλακτικών 

συγγραμμάτων 

(υποχρεωτικά) και 

προτεινόμενης 

βιβλιογραφίας 

28 

Ομαδική εργασία 26 

Σύνολο μαθήματος 150 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 

 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 

Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 

Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 

Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 

Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, 
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, 

Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 

Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 
 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 

αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές. 

Η αξιολόγηση του Μαθήματος θα γίνει με:  

• Ομαδική γραπτή εργασία,40% του τελικού βαθμού  

•Τελική εξέταση (η οποία σε έκτακτες περιστάσεις 

πραγματοποιείται ηλεκτρονικά). Ο βαθμός της θα είναι το 

60% του τελικού βαθμού (Συμμετοχή μόνο στην τελική 

εξέταση συνεπάγεται μέγιστο βαθμό 6). 

Οι λύσεις των θεμάτων της τελικής εξέτασης, αναρτώνται 

στη σελίδα open eclass του μαθήματος με τη λήξη της 

εξέτασης. 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Προτεινόμενη ενδεικτική  βιβλιογραφία:  

o Παπαδασκαλόπουλος Α., Χριστοφάκης Μ. (2009), Περιφερειακός 

Προγραμματισμός, Β΄ Έκδοση, Εκδόσεις Παπαζήσης, Αθήνα. 
o Παπαδασκαλόπουλος Α. (2009), Πρότυπα και Πολιτικές Περιφερειακής 

Ανάπτυξης, Β΄ Έκδοση, Εκδόσεις Διόνικος, Αθήνα. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 8069 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Η’ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΟΙΝΟΝΟΜΙΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΕ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη 

του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι 
πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος 

αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 
πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

 4 6 
   

   
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 
4. 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 
Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης 

Δεξιοτήτων 

 Υποβάθρου, Γενικών γνώσεων 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

Όχι 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

Ναι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://openeclass.panteion.gr 

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  

• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο 

Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης 

και Παράρτημα Β 

• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

 

Το μάθημα προσφέρει στους φοιτητές γνώσεις για τις οικονομικές και πολιτικές 

προσεγγίσεις της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, για τα στάδια δημιουργίας της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, για το σύστημα διοίκησης και τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 

καταλήγει με μια κριτική για τις ανεπάρκειες του Ευρωπαικού Οικοδομήματος. 

Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  

https://openeclass.panteion.gr/
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πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα  
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας 
και ευαισθησίας σε θέματα φύλου  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, προαγωγή της ελεύθερης 
και δημιουργικής σκέψης. 

 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Α. Έννοια και περιεχόμενο της Ολοκλήρωσης 

Τα στάδια της Ολοκλήρωσης 

Θεωρητικές προσεγγίσεις της Πολιτικής Ολοκλήρωσης 

Θεωρητικές προσεγγίσεις της οικονομικής Ολοκλήρωσης 

Β. Η Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση 

Ιστορική εξέλιξη της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης 

Οι Συνθήκες : ΕΚΑΧ, ΕΚΑΕ, ΕΟΚ, ΕΕΠ. ΣΕΕ, Σ. Άμστερνταμ, Σ. Νίκαιας, Σ. Λισαβόνας 

Η ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς 

Η Οικονομική και Νομισματική Ένωση 

Γ. Θεσμικό σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Διακρατικά Όργανα 

Υπερεθνικά Όργανα 

Δ. Η Οικονομική κρίση και οι ανεπάρκειες του Ευρωπαϊκού Οικοδομήματος 

Το Μάθημα, προσβλέπει στην εξοικείωση και εμπέδωση  των γνώσεων των Φοιτητών, όσον 

αφορά στις  ευρωπαϊκές  πολιτικές  και Θεσμούς πολιτικής και οικονομικής ολοκλήρωσης  

καθώς και τις αναπτυξιακές πολιτικές, που ασκούνται από το Ευρωπαϊκή Ένωση, βάσει των 

Ευρωπαϊκών Συνθηκών , προκειμένου να επιτευχθεί η σύγκλιση των περιφερειών της Ε.Ε. 

και η παραγωγή ανάπτυξης σε όλα τα επίπεδα. 

Λέξεις-Κλειδιά: Ευρωπαϊκές Συνθήκες, Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση, Θεσμοί της Ε.Ε., 

αναπτυξιακές πολιτικές της Ε.Ε.  

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ. 

Εξ αποστάσεως (υπό τις παρούσες συνθήκες 

COVID 19). 

Πρόσωπο με πρόσωπο (υπό κανονικές συνθήκες) 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε.. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

Χρήση Τ.Π.Ε. και οπτικοακουστικών μέσων στη 
διδασκαλία καθώς και στην επικοινωνία με Φοιτητές. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 
μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 52 
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Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή 
για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και 
οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

Μελέτη και ανάλυση 
βιβλιογραφίας 

 

88 

Εκπαιδευτικές 
επισκέψεις 

10 

Σύνολο 150 
  
  

  

  

  

  
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 
 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, 
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, 
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 
 
Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές. 

  
Ερωτήσεις σύντομης απάντησης και δοκιμασία 
πολλαπλής επιλογής. 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Προτεινόμενη ενδεικτική  βιβλιογραφία:  
-Όλγα Παπαδάκη (2010), Ευρωπαική Πολιτική Ολοκλήρωση και πολιτικές Αλληλεγγύης, 
Εκδόσεις Κριτική, και 
-Ναπολέων Μαραβέγιας (2016), Ευρωπαϊκή Ένωση – Δημιουργία, Εξέλιξη, Προοπτικές, 
Εκδόσεις Κριτική 
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ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ΕΠ) Η΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 
Επιλέγονται δύο (2) μαθήματα  

ΚΩΔ. 

ΜΑΘ. 
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Β.Σ.  Δ.Μ.  E.C.T.S.  

8061 Αξιολόγηση Περιφερειακών Προγραμμάτων ΕΠ 4 6 

8064 Ελληνική Οικονομία  ΕΠ 4 6 

8065 Οικονομική και Κοινωνική Πολιτική ΕΠ 4 6 

8067 Πολιτική Γης και Κατοικίας ΕΠ 4 6 

8071 Τουριστική Ανάπτυξη  ΕΠ 4 6 

8074 Πληροφορική και Οικονομία  ΕΠ 4 6 

8081  Περιβαλλοντική Ιστορία & Πολιτική   ΕΠ 4 6 

8098  Σχεδιασμός & Διοίκηση Έργου ΕΠ 4 6 

80106 Πολιτικές Απασχόλησης & Μέθοδοι Αξιολόγησης ΕΠ 4 6 

80122 Αξιολόγηση Ιδιωτικών & Δημοσίων Επενδύσεων  ΕΠ 4 6 

80123 Οικονομετρία ΙΙ  ΕΠ 4 6 

80124 Παγκοσμιοποίηση  ΕΠ 4 6 

80128 Οικονομικά της Τοπικής Αυτοδιοίκησης  ΕΠ 4 6 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 8061 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Η’ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Αξιολόγηση περιφερειακών προγραμμάτων 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη 

του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι 
πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος 

αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 
πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 4 6 
   

   
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 
4. 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 
Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης 

Δεξιοτήτων 

  
Επιστημονικής περιοχής 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

Όχι 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνικά 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

‘Οχι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://openeclass.panteion.gr 

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  

• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο 

Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης 

και Παράρτημα Β 

• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Το μάθημα κατ’ αρχήν εξετάζει τους εναλλακτικούς ορισμούς και τα επι μέρους είδη 
αξιολόγησης προγραμμάτων με έμφαση στην Εκ-των-Προτέρων, την Ενδιάμεση και την Εκ-
των-Υστέρων αξιολόγηση. Στη συνέχεια παρουσιάζονται εναλλακτικές μέθοδοι για τη 
διεξαγωγή της αξιολόγησης και το μάθημα καταλήγει με τα προβλήματα εφαρμογής της 
αξιολόγησης των ελληνικών περιφερειακών προγραμμάτων. 
Με το πέρας του μαθήματος οι φοιτητές έχουν μια σαφή εικόνα του περιεχομένου και του 
τρόπου διεξαγωγής μιας μελέτης αξιολόγησης περιφερειακού αναπτυξιακού 
προγράμματος και αποκτούν δεξιότητες για τη διεξαγωγή τέτοιων μελετών. 
 

https://openeclass.panteion.gr/
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Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα  
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας 
και ευαισθησίας σε θέματα φύλου  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων, Σχεδιασμός και διαχείριση έργων, άσκηση 
κριτικής, προαγωγή δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Οι βασικές ενότητες του μαθήματος είναι: 

Είδη αξιολόγησης προγραμμάτων, αξιολόγηση της δομής του προγράμματος, αξιολόγηση 

της διοίκησης του προγράμματος, αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του προγράμματος, η 

ελληνική εμπειρία, δείκτες αξιολόγησης, ανάλυση SWOT, μοντέλα λογικής, συλλογή 

πρωτογενών και δευτερογενών δεδομένων, μέθοδοι για την τεκμηρίωση αξιολογικών 

κρίσεων.  

                                

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ. 

Υπό κανονικές συνθήκες πρόσωπο με πρόσωπο, 

εκτάκτως λόγω COVID-19 εξ αποστάσεως. 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε.. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

 

Open e-class και MS Teams 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 
μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή 
για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και 
οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 52 

Μελέτη σημειώσεων 
και προτεινόμενης 
βιβλιογραφίας 

 
26 

Εργασία 15 
 

Σύνολο 93 
  
  

  

  

  

  
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 
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Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, 
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, 
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 
 
Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές. 

Υπό κανονικές συνθήκες εργασία και προφορικές 
εξετάσεις. Σε συνθήκες COVID-19 εξ αποστάσεως 
εξέταση με απαντήσεις πολλαπλής επιλογής. 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Προτεινόμενη ενδεικτική  βιβλιογραφίa 
Σημειώσεις διδασκαλίας στο open e-class,  
Vedung E. (1997), Public Policy and Program Evaluation, Transaction Publishers, 
London στη βιβλιοθήκη Παντείου 320.6 
European Commission (2013), EVALSED: The resource for the evaluation of Socio-
Economic development, στο διαδίκτυο. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  8067 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Η’ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ  

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά 

μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι 
πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος 

αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 
πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 4 6 
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά 
στο 4. 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 
Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης 

Δεξιοτήτων 

Υποβάθρου  
Επιστημονικής Περιοχής 
Ανάπτυξης Δεξιοτήτων   

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

- 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

Ναι  

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

Open e-class :   

https://openeclass.panteion.gr/courses/TMI210/ 

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  

• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο 

Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης 

και Παράρτημα Β 

• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

35. Απόκτηση από τουςφοιτητές καινοτόμου γνώσης και δεξιοτήτων με τις οποίες θα μπορούν να 

ανταποκριθούν σε συναφείς με την πολιτική γης και κατοικίας, ερευνητικές και επαγγελματικές 

ενασχολήσεις. 

36. Εξοικείωση των φοιτητών με  την έννοια και το περιεχόμενο της πολιτικής γης και της πολιτικής κατοικίας. 

37. Απόκτηση γνώσεων σχετικά με τις νέες τάσεις  στην εξασφάλιση προσιτής και αειφορικής κατοικίας. 

38. Ανάπτυξη δεξιοτήτων αξιολόγησης της αναπτυξιακής διάστασης των προγραμμάτων αξιοποίησης γης και 

και των προγραμμάτων στέγασης.   

39. Ανάπτυξη δεξιοτήτων αξιολόγησης βιωσιμότητας στα προγράμματα στέγασης. 

40. Ανάπτυξη δεξιοτήτων σύνταξης σχεδίων αξιοποίησης δημόσιας γης. 

41. Εξοικείωση με θεσμούς και εργαλεία όπως η ιδιωτική πολεοδόμηση, η μεταφορά συντελεστή δόμησης 

αλλά και οικονομικά εργαλεία όπως οι συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα στην παραγωγή κατοικίας. 
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42. Εξοικείωση με τα κτηματολογικά δεδομένα ( μέσω εκπαιδευτικών επισκέψεων στο Ελληνικό 

Κτηματολόγιο). 

Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα  
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας 
και ευαισθησίας σε θέματα φύλου  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών  
Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  
Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον και στα θαλάσσια οικοσυστήματα.  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Ύστερα  από το μάθημα «Πολεοδομική και οικιστική ανάπτυξη και πολιτική» του 7ου εξαμήνου, το μάθημα 

«Πολιτική γης και κατοικίας» έρχεται να επικεντρωθεί στις οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές διαστάσεις 

του συστήματος γης και κατοικίας και στην κατοικία ως γεωγραφικό φαινόμενο και ως πολεοδομική χρήση. 

Εισάγει τον φοιτητή στην έννοια και πρακτική της αειφορικής κατοικίας (sustainable housing), της προσιτής 

κατοικίας (affordable housing) και στην έννοια της «πράσινης αξίας» (green value). Το μάθημα περιλαμβάνει 

στοιχεία Project finance, με έμφαση στις Συμπράξεις Δημόσιου-ιδιωτικού τομέα, την Χρηματοδότηση από 

τρίτους ( third party financing) και την σύμβαση ενεργειακής απόδοσης (energy performance contracting). 

Προσεγγίζει επίσης την «αγορά ακινήτων» (real estate) εξηγώντας πως οι πόλεις μπορούν να επωφεληθούν 

από την αγορά ακινήτων προκειμένου να δημιουργήσουν τόπους όπου οι άνθρωποι θέλουν να ζουν, να 

δουλεύουν, να περνούν τον ελεύθερο χρόνο τους αλλά και να επενδύουν. Επί μέρους περιεχόμενα : 

Εισαγωγηικές έννοιες ( Βασικές έννοιες και προσεγγίσεις για την πολιτική γης και κατοικίας  ), Αγορά γης και 

κατοικίας (Βασικά χαρακτηριστικά. Οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές - διαστάσεις συστήματος γης και 

κατοικίας. Προσφορά και ζήτηση. ∆ιαμόρφωση τιμών γης και κατοικίας.  Ιδιοκτησιακό καθεστώς (∆ιαδικασίες 

αξιοποίησης, διαχείρισης και πολιτικής γης (ιδιωτικής και δημόσιας). Λειτουργία κτηματαγοράς) Ο ιδιωτικός 

τομέας παραγωγής κατοικίας α) Διασυνδέσεις του τομέα κατοικίας και ο ρόλος του στην οικονομική Ανάπτυξη, 

προβλήματα, επιπτώσεις. β) Στεγαστικές ανάγκες, κόστος παραγωγής κατοικίας, συστήματα παραγωγής στέγης 

(αυτοστέγαση, επι- παραγγελία-αντιπαροχή), ιδιοκατοίκηση / ενοικίαση. γ) Ενοικιαζόμενη κατοικία: προσφορά 

– ζήτηση, σύστημα ελέγχου ενοικίων, πολιτική ενοικίων (φορολογία, επιδοτήσεις).  Ανάπτυξη και αξιοποίηση 

ακινήτων  (Παραδοσιακές και σύγχρονες δυνατότητες, ιδιωτική πολεοδόμηση, οργανωμένη δόμηση 

(χρηματοδότηση, φορολογία), περιορισμοί και δυνατότητες ανάπτυξης δημόσιου φορέα, χρηματοδότηση, 

προγραμματισμός και διαχείριση στεγαστικών προγραμμάτων, Πολεοδομική / οικιστική πολιτική (Σχέση με 

την στεγαστική πολιτική και την πολιτική γης. Προβλήματα ελλείψεις, συσχετίσεις. Χρήσεις γης και πολιτική 

γης. Παραδοσιακοί και σύγχρονοι μηχανισμοί πολιτικής χρήσεων γης- Τρόποι παραγωγής κατοικίας στην 

Ελλάδα.)  Μέσα πολιτικής γης και κατοικίας (Αναδιάρθρωση του χρηματοδοτικού συστήματος, φορολογία 

ακινήτων (αντικειμενικός προσδιορισμός τιμών, ΦΑΠ, φόρος υπεραξίας κ.λπ.), πολιτική ενοικίων, οργάνωση 

και ανάπτυξη του δημόσιου τομέα, οργανωμένη δόμηση, πολιτική αποθέματος γης, πολεοδομημένη γη, 

σύγχρονα μέσα οικιστικής ανάπτυξης στεγαστικής πολιτικής και πολιτικής γης, κτηματικά ομόλογα και 

«ιδιωτική πολεοδόμηση», «μεταφορά συντελεστή δόμησης».)   Πολιτική κατοικίας και αειφορία  ( Η βιώσιμη 

ανάπτυξη στον τομέα της κατοικίας- οικολογικές κοινωνικές και οικονομικές διαστάσεις- Αειφορική κοινωνική 

κατοικία (socially sustainable housing), Προσέγγιση της κατοικίας με οικολογικά κριτήρια, Μέθοδοι εκτίμησης 

απόδοσης βιώσιμης κατοικίας. ∆είκτες βιωσιμότητας κτιρίων και πόλεων, Ευρωπαϊκή πολιτική για την 

αειφορική κατοικία, Βασικά εργαλεία πολιτικής (κανονιστικά, φορολογικά, οικονομικά, εθελοντικές συμφωνίες 
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κ.λπ.), Προγράμματα ∆ιεθνών Οργανισμών και διεθνής συνεργασία για την αειφορική κατοικία. Προσιτή 

κατοικία (affordable housing) και οικοπολεοδομία. Ενεργειακή ένδεια και κατοικία. Νέες μορφές κατοίκησης ( 

πχ. Co-housing) και οι κοινωνικές, περιβαλλοντικές και οικονομικές επιπτώσεις τους. Πολιτικές Housing Europe.  

Αειφορική κατασκευή και πράσινη αξία ( Ανάλυση και κόστος κύκλου ζωής κατασκευών (LCA, LCC), 

Περιβαλλοντική ποιότητα κατοικίας και κτιρίων, Οικολογική δόμηση, Ο ρόλος της κατασκευαστικής 

βιομηχανίας, ∆ιαδικασίες και μέθοδοι προτυποποίησης, ∆ιαδικασίες και μέθοδοι πιστοποίησης πράσινων 

κατασκευών, Πράσινη αξία/green value  )  Ειδικά θέματα  α) Αξιοποίηση και διαχείριση ακίνητης περιουσίας 

του ∆ημοσίου (Υπ. Οικονομικών / ΚΕ∆. Υπ.Γεωργίας) β) Αξιοποίηση και διαχείριση ακίνητης περιουσίας 

Τραπεζών γ) ∆απάνες νοικοκυριών για κατοικία δ) Στεγαστικές συνθήκες χαμηλών εισοδημάτων: Κατοικία και 

φτώχεια ε)  Στεγαστική πολιτική και συνθήκες στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης Project Finance  Συμπράξεις 

Δημόσιου-Ιδιωτικού τομέα, Χρηματοδότηση από τρίτους- Σύμβαση εγγυημένης απόδοσης, Άλλες μορφές 

χρηματοδότησης έργων ( π.χ project bonds) 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο 
(Mετά COVID-19 έκτακτα εξ αποστάσεως εκπαίδευση) 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε.. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

Xρήση ψηφιακών μέσων στην επικοινωνία με τους φοιτητές, στην 
διδασκαλία και στην εργαστηριακή διαδικασία.  
Λειτουργεί ομάδα επικοινωνίας στο FB για τους επιλέγοντες το μάθημα. 

Αποτελεί ένα ακόμη φόρουμ συζήτησης, ανακοινώσεων, πρακτικών και 

ουσιαστικών, ανταλλαγής απόψεων και εγγράφων/συνδέσμων.  

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 
μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή 
για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και 
οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 
Διαλέξεις  52  

Συγγραφή εργασίας  30 

Εκπαιδευτικές επισκέψεις 16 

Εξετάσεις   2 

  

  

  

  

ΣΥΝΟΛΟ  100 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, 
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, 
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 
Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές. 

Ελληνικά 
 
Δημόσιες παρουσιάσεις κατά τη διάρκεια του εξαμήνου σε ένα 
θέμα επιλογής του φοιτητή/φοιτήτριας. 
 
Γραπτή Εργασία και παρουσίασή της στο τέλος του εξαμήνου (με 
εργασία τόσο βιβλιογραφική όσο και πεδίου) η οποία συνδυάζεται 
με προφορική εξέταση ή εναλλακτικά ( εφόσον οι συνθήκες το 
επιτρέπουν) γραπτή εξέταση.   
 
Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι αναρτημένα στο e-class ως Οδηγός 
σύνταξης παρουσιάσεων και εργασιών.  

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
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Προτεινόμενη ενδεικτική  βιβλιογραφία:  
5. Mαρμαράς Εμμανουήλ, Σχεδιασμός και οικιστικός χώρος, Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα, 2002 

6. Αραβαντινός Αθ. Πολεοδομικός Σχεδιασμός, Για μιά βιώσιμη ανάπτυξη του αστικού χώρου, Εκδόσεις 

ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ  

7. Κυβέλου Στ., Σημειώσεις για την προσιτή κατοικία, Αθήνα, 2019 

8. Κυβέλου Στ., Σειρά άρθρων για την αειφορική κατοικία και την αειφορική κατασκευή   

9. RICS (2005), Green Value - green buildings, growing assets”,  www.rics.org/greenvalue   

10. Κyvelou St., Hetzel J., Sinou M., Iwamura K., Démarche SD-MED, permettant d’appliquer le développement 

durable au cadre bâti », Editions PULIM, Limoges, 2006   

11. Κυβέλου Στ., «Υψηλή περιβαλλοντική ποιότητα και ενεργειακή διαχείριση στη δημόσια και δημοτική 

κτιριακή υποδομή», ΥΠΕΣΔΔΑ, 2002 

12. Καυκαλάς κ.ά Πόλη και πολεοδομικές  πρακτικές, για τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη, 2η αναθεωρημένη 

έκδοση, Εκδόσεις ΚΡΙΤΙΚΗ, 2014 

13. David Adams, Steve Tiesdell, SHAPING PLACES, Routledge 2013 

14. Lionel Primault (sous la direction de), Bâtir une politique durable du Logement, CEDIS, 2015 

15. Βαταβάλη Φερενίκη,  Χατζηκωνσταντίνου Ευαγγελία, ΓΕΩΓΡΑΦΙΕΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΣΤΗΝ 

ΑΘΗΝΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ, ΤΡΙΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΞΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ, Εκδόσεις ΑNGELUS NOVUS, Αθήνα, 

2018 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 8071 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Η’ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά 

μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι 
πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος 

αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 
πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 4 4 
   

   
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά 
στο 4. 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 
Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης 

Δεξιοτήτων 

 Υποβάθρου, Γενικών Γνώσεων 
Επιστημονικής Περιοχής 
Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

Βασικές γνώσεις οικονομικής θεωρίας 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνικά 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

Ναι – υπό προϋποθέσεις 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://openeclass.panteion.gr/courses/TMI181/  

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  

• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο 

Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης 

και Παράρτημα Β 

• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση της έννοιας της τουριστικής ανάπτυξης και της ιστορικής της εξέλιξης 
ως επιστημονικό πεδίο. Μέσα από τις διαλέξεις παρουσιάζονται τα βασικά εργαλεία και οι βασικές θεωρίες 
του πεδίου της τουριστικής οικονομικής. Οι φοιτητές κατανοούν την αμφίδρομη σχέση μεταξύ περιβάλλοντος, 
φυσικού και δομημένου, με την τουριστική ανάπτυξη. Αναδεικνύεται η σημασία της βιώσιμης ανάπτυξης μέσα 
από τις μορφές εναλλακτικού οίκο-τουρισμού. Επιπρόσθετα, οι φοιτητές μέσα από τα παραδοτέα του 
μαθήματος, αποκτούν δεξιότητες άσκησης της κριτικής τους σκέψης, καθώς και γνώσεις για το πως εκπονείται 
μια επιστημονική εργασία (δομή, βιβλιογραφικές αναφορές, κα) και πως παρουσιάζεται σε επιστημονικό 
συνέδριο ή/και σε ευρύτερο κοινό. Έμφαση δίνεται στην σύνταξη εργασιών με υψηλές προδιαγραφές από τους 
φοιτητές καθώς επίσης στην χρήση ξενόγλωσσης βιβλιογραφίας ελεύθερης επιλογής. 
 

https://openeclass.panteion.gr/courses/TMI181/
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Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα  
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας 
και ευαισθησίας σε θέματα φύλου  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα  
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον 
Προαγωγή της κριτικής σκέψης 
Λήψη αποφάσεων 
Αυτόνομη & ομαδική εργασία 
Γνώση των ποσοτικών μεθόδων της τουριστικής οικονομικής 
Ανάπτυξη δεξιοτήτων στις εφαρμογές υπολογιστικού φύλλου 
Ενδυνάμωση της συμμετοχικής-φοιτητοκεντρικής εκπαίδευσης 
Ανάπτυξη σχεδιασμού έρευνας 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. Εισαγωγή στην έννοια του Τουρισμού – Ιστορική Ανασκόπηση 

2. Αποσαφήνιση εννοιών και ορολογίας της τουριστικής θεωρίας 
3. Κύριοι οικονομικοί παράγοντες ανάπτυξης του Τουρισμού 
4. Βασική οικονομική ανάλυση της τουριστικής οικονομίας 
5. Ανάλυση της Τουριστικής Ζήτησης 
6. Ανάλυση της Τουριστικής Προσφοράς 
7. Τουριστική Ανάπτυξη και φυσικό περιβάλλον.  
8. Τουριστική Ανάπτυξη και δομημένο περιβάλλον 
9. Βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη – Εναλλακτικές μορφές τουρισμού. Μια προσπάθεια σύγκλισης 
10.            Παρουσιάσεις εργασιών 

                                

 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ. 

• Πρόσωπο με πρόσωπο 

• Εξ αποστάσεως σε περιόδους έκτακτων συνθηκών 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Χρήση Τ.Π.Ε.. στη Διδασκαλία, στην 

Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην 
Επικοινωνία με τους φοιτητές 

Χρήση λογισμικού παρουσιάσεων και υπολογιστικού φύλλου 
Επικοινωνία με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο & μέσω eclass με 
φοιτητές/-τριες για διευκρινίσεις σχετικά με το μάθημα 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 
μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση 
μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / 
εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή 
για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου 

Διαλέξεις 24 

Άσκηση Κριτικής Σκέψης 6 

Μελέτη εναλλακτικών 
συγγραμμάτων 
(υποχρεωτικά) και 
προτεινόμενης 
βιβλιογραφίας 

20 

Προετοιμασία γραπτής 
εργασίας 

50 
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και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης 
ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε 
επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα 
standards του ECTS 

Προετοιμασία παρουσίασης 
τελικής εργασίας 

6 

Σύνολο μαθήματος 106 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 
 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι 
αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή 
Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής 
Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, 
Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση 
Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / 
Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια 
Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, 
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 
 
Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα 
κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι 
προσβάσιμα από τους φοιτητές. 

 Η αξιολόγηση του Μαθήματος θα γίνει σε τρία στάδια:  
• Άσκηση Κριτικής Σκέψης μέσω του openeclass του 
μαθήματος. Ο Βαθμός της άσκησης θα είναι το 20% του 
τελικού βαθμού.  
• Παρουσίαση της τελικής εργασίας δια ζώσης (η οποία σε 
έκτακτες περιστάσεις πραγματοποιείται ηλεκτρονικά). Ο 
βαθμός της θα είναι το 20% του τελικού βαθμού. 
• Κατάθεση Τελικής Γραπτής Εργασίας (3.500-4.000 λέξεις, η 
οποία σε έκτακτες περιστάσεις πραγματοποιείται 
ηλεκτρονικά, μέσω eclass και θα ελέγχεται για plagiarism 
μέσω του εξειδικευμένου εργαλείου Turnitin που διαθέτει το 
πανεπιστήμιο). Ο βαθμός της θα είναι το 60% του τελικού 
βαθμού. Υπολογίζεται αρνητική βαθμολογία, σύμφωνα με τα 
αποτελέσματα του λογισμικού για το ποσοστό plagiarism. 

 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Προτεινόμενη ενδεικτική  βιβλιογραφία:  
Βαρβαρέσος, Σ., (2013). Οικονομική του Τουρισμού. Εννοιολογικές, Θεωρητικές και 

Μεθοδολογικές Προσεγγίσεις. Αθήνα: Εκδόσεις Προπομπός 

Κοκκώσης, Χ., και Π., Τσάρτας, (2001). Βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη και περιβάλλον. 

Εκδόσεις Κριτική. 

Κουτούλας, Δ. Εισαγωγή στον τουρισμό και την τουριστική οικονομία. Σημειώσεις 

μαθήματος. Πανεπιστήμιο Πατρών.  

Τσάρτας, Π. & Λύτρας, Π. (2017). Τουρισμός, Τουριστική Ανάπτυξη – Συμβολές Ελλήνων 

Επιστημόνων. Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
1. ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 8074 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Η΄ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη 

του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι 
πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος 

αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 
πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 4 6 

   

   
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 
4. 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 
Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης 

Δεξιοτήτων 

Υποβάθρου 
Επιστημονικής Περιοχής 
Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

Όχι 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

Όχι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://openeclass.panteion.gr/courses/TMI241/ 

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  

• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο 

Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης 

και Παράρτημα Β 

• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Το μάθημα έχει δύο στόχους. Ο πρώτος είναι η λειτουργική ενσωμάτωση των Η/Υ και της 
πληροφορικής στην οικονομική θεωρία και πρακτική. Οι σύγχρονες οικονομίες μπορούν να 
περιγραφούν από συστήματα χιλιάδων εξισώσεων, τα οποία χωρίς τη χρήση της πληροφορικής 
είναι αδύνατον να λυθούν πρακτικά. Ο δεύτερος είναι η διδασκαλία εργαλείων για την επίτευξη του 
πρώτου στόχου, καθώς στη σύγχρονη ψηφιακή εποχή είναι διαθέσιμα τόσο στατιστικά δεδομένα σε 
τεράστιες ποσότητες όσο και εύκολα προσπελάσιμη υπολογιστική ισχύς.  
Το μάθημα διακλαδώνεται στην ανάλυση οικονομικών συστημάτων και στην αναγωγή τους σε 
συστήματα που μπορούν να επιλυθούν με τη βοήθεια των υπολογιστών. Αρχικά παρουσιάζονται τα 
υποδείγματα Λεοντίεφ και γενικεύονται στα γραμμικά συστήματα παραγωγής. Εδώ τονίζεται η 
οικονομική ερμηνεία αυτής της περιγραφής με αναφορές στον Lange και στη διαμάχη των δύο 
Cambridge. Ακολούθως παρουσιάζονται τα εργαλεία για την επίλυση τέτοιων οικονομικών 
συστημάτων, δηλαδή οι κατάλληλες μαθηματικές και υπολογιστικές τεχνικές. 
Η δεύτερη διακλάδωση καλύπτει την ανάγκη για συστηματοποίηση των διαθέσιμων πληροφοριών, 
ομαδοποίηση και περιληπτική παρουσίασης των δεδομένων όπου μέσω της ομαδοποίησης και της 
μείωσης των διαστάσεων του προβλήματος επιδιώκεται η ανακάλυψη προτύπων συμπεριφορών. 
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Θα παρουσιασθούν εφαρμογές ανάλυσης κινδύνου και πιστοληπτικής ικανότητας επιχειρήσεων. Η 
ταξονομική ανάλυση, το θεωρητικό υπόβαθρο της ανάλυσης μεγάλων δεδομένων, θα διεξαχθεί 
χωρίς προκαθορισμένο οικονομικό υπόδειγμα και θα παράσχει τα απαιτούμενα εργαλεία που θα 
εφαρμοσθούν στον Η/Υ. 
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα γνωρίζουν σε βάθος τις βασικές διαδικασίες 
αναγωγής των οικονομικών σχέσεων σε σχέσεις που μπορούν να επιλυθούν υπολογιστικά. Θα είναι 
σε θέση να εξειδικεύσουν την οικονομική θεωρία, να επιλύσουν αριθμητικά το σύστημα που θα 
προκύψει και να ερμηνεύσουν στη βάση μεγάλων στατιστικών δεδομένων. Θα μπορούν να 
ομαδοποιήσουν στατιστικά δεδομένα με αυστηρό μαθηματικό τρόπο και να μειώσουν τις 
διαστάσεις της ανάλυσης δηλαδή να απεικονίσουν το πλήθος των μεταβλητών ανάλυσης σε ένα 
άλλο σαφώς μικρότερο πλήθος. Τέλος θα αποκτήσουν γνώσεις και εμπειρία ανάλυσης μεγάλων 
δεδομένων σε περιβάλλον Η/Υ, καθώς και γνώσεις εφαρμογής αριθμητικών λύσεων σε σύνθετα 
προβλήματα. 
 
 
 

Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα  
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας 
και ευαισθησίας σε θέματα φύλου  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
  

Γνώση τεχνικών επίλυσης προβλημάτων που απαιτούν μεγάλη υπολογιστική ισχύ 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων ιδιαίτερα μεγάλου όγκου 
Ενδυνάμωση της συμμετοχικής-φοιτητοκεντρικής εκπαίδευσης 
Αυτόνομη εργασία 
Προαγωγή της κριτικής σκέψης 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
Χρησιμοποίηση των κατάλληλων και απαραίτητων τεχνικών με επιστημονική πειθαρχία 
Λήψη αποφάσεων 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Βασικές ενότητες του μαθήματος είναι :   

• Η έννοια της Πληροφορικής στην Οικονομία. 

• Λεοντίεφ και Γραμμικά συστήματα παραγωγής 

• Παρέκβαση: Αλγεβρα Μητρών και Οικονομία. 

• Παρέκβαση στην Άλγεβρα Μητρών: Ημιθετικές μήτρες, ιδιοτιμές και γραμμικά συστήματα 

• Παρέκβαση στους Η/Υ: Επίλυση προβλημάτων γραμμικού προγραμματισμού, ιδιοτιμές 

• Πολιτική Οικονομία και Πληροφορική. Το πρόβλημα της θεωρίας τιμών κατά Lange. 

• Ανάλυση δεδομένων μεγάλου όγκου. 

• Η έννοια και το αντικείμενο της ταξονομίας. 

• Μετρικές ομοιότητας και διαφοράς 

• Οικονομία και ταξονομία. Η ανάγκη για συστηματοποίηση των διαθέσιμων πληροφοριών, 

ομαδοποίηση και περιληπτικής παρουσίασης των δεδομένων  

• Ανάλυση παραγόντων και μείωση των διαστάσεων 

• Ανάλυση συστάδων και ομαδοποίηση 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
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ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ. 

• Πρόσωπο με πρόσωπο 

• Εξ αποστάσεως σε περιόδους έκτακτων συνθηκών 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε.. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

Χρήση στατιστικού λογισμικού, υπολογιστικού φύλλου στη 
διδασκαλία και στις εργασίες 
Επικοινωνία με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο με φοιτητές για 
διευκρινίσεις σχετικά με το μάθημα  
Επικοινωνία με τηλεδιασκέψεις για διευκρινίσεις και 
απορίες 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 
μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή 
για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και 
οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 26 

Φροντιστήρια 
εργαστηριακών 
εφαρμογών 

26 

Μελέτη εναλλακτικών 
συγγραμμάτων 
(υποχρεωτικά) και 
προτεινόμενης 
βιβλιογραφίας 

26 

Εργαστηριακή άσκηση 
ηλεκτρονική 

20 

Μη καθοδηγούμενη 
μελέτη 

52 

Σύνολο μαθήματος 150 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 
 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, 
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, 
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 
 
Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές. 

Η αξιολόγηση του Μαθήματος γίνεται με προφορική 
εξέταση (η οποία σε έκτακτες περιστάσεις 
πραγματοποιείται ηλεκτρονικά). Στο τέλος του εξαμήνου 
υποβάλλεται υποχρεωτικώς εργασία. 
Στον τελικό βαθμό προσμετράται κατά 50% το αποτέλεσμα 
της τελικής προφορικής εξέτασης και κατά 50% το 
αποτέλεσμα της εργασίας. 
 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Προτεινόμενη ενδεικτική  βιβλιογραφία:  

• Τεύχος Σημειώσεων Οικονομικών Υποδειγμάτων, Καραγάνης (διαθέσιμο στην πλατφόρμα 

τηλε-εκπαίδευσης openeclass.panteion.gr, στην σελίδα του μαθήματος, στο πεδίο 

"Έγγραφα"). 

• Τεύχος Σημειώσεων Ταξονομικών Υποδειγμάτων, Καραγάνης (διαθέσιμο στην πλατφόρμα 

τηλε-εκπαίδευσης openeclass.panteion.gr, στην σελίδα του μαθήματος, στο πεδίο 

"Έγγραφα"). 

• Παραδόσεις μαθήματος και λύσεις ασκήσεων, Καραγάνης (διαθέσιμα στην πλατφόρμα 

τηλε-εκπαίδευσης openeclass.panteion.gr, στην σελίδα του μαθήματος, στο πεδίο 

"Έγγραφα"). 

• Εγχειρίδια ανοικτού λογισμικού 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 8081 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Η’ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά 

μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι 
πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος 

αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 
πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 4 4 
   

   
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά 
στο 4. 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 
Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης 

Δεξιοτήτων 

 Υποβάθρου, Γενικών Γνώσεων 
Επιστημονικής Περιοχής 
Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

όχι 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνικά 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

Ναι – υπό προϋποθέσεις 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://openeclass.panteion.gr/courses/TMI242/  

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  

• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο 

Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης 

και Παράρτημα Β 

• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Μέσα από τις διαλέξεις παρουσιάζονται τα βασικά εργαλεία και οι βασικές θεωρίες δύο διακριτών 
επιστημονικών πεδίων: της Περιβαλλοντικής Ιστορίας και της Περιβαλλοντικής Πολιτικής. Απώτερος στόχος του 
μαθήματος είναι η εισαγωγή στις διεργασίες της γέννησης και της εξέλιξης του σύγχρονου περιβαλλοντικού 
κινήματος και η κατανόηση των βασικών θεωριών της περιβαλλοντικής ηθικής και των φιλοσοφικών ρευμάτων 
που καθόρισαν το θεωρητικό πλαίσιο της περιβαλλοντικής σκέψης. 
Γίνεται η εννοιολογική κατανόηση του περιβαλλοντικού δικαίου, εξετάζοντας την εξέλιξη της παγκόσμιας 
περιβαλλοντικής πολιτικής και εστιάζοντας εν τέλει στην ουσιαστική κατανόηση του Ευρωπαϊκού 
περιβαλλοντικού δικαίου και των δεσμεύσεων/ υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτό για την Ελλάδα, ως 
χώρα μέλος. Τέλος επιχειρείται η παρουσίαση/κατανόηση της αλληλεπίδρασης και των προκλήσεων που 
προκύπτουν μεταξύ της εφαρμογής του περιβαλλοντικού δικαίου και της οικονομικής ανάπτυξης. 
Επιπρόσθετα, οι φοιτητές μέσα από τα παραδοτέα του μαθήματος, αποκτούν δεξιότητες άσκησης της κριτικής 
τους σκέψης, καθώς και γνώσεις για το πως εκπονείται μια επιστημονική εργασία (δομή, βιβλιογραφικές 
αναφορές, κα) και πως παρουσιάζεται σε επιστημονικό συνέδριο ή/και σε ευρύτερο κοινό. Έμφαση δίνεται 
στην σύνταξη εργασιών με υψηλές προδιαγραφές από τους φοιτητές καθώς επίσης στην χρήση ξενόγλωσσης 

https://openeclass.panteion.gr/courses/TMI242/
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βιβλιογραφίας ελεύθερης επιλογής. 
 

Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα  
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας 
και ευαισθησίας σε θέματα φύλου  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Προαγωγή της κριτικής σκέψης 
Λήψη αποφάσεων 
Αυτόνομη & ομαδική εργασία 
Ενδυνάμωση της συμμετοχικής-φοιτητοκεντρικής εκπαίδευσης 
Ανάπτυξη σχεδιασμού έρευνας 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. Μια σύντομη Ιστορική Αναδρομή στην Προστασία του Περιβάλλοντος ανά τους 

αιώνες 

2. Εισαγωγή στην περιβαλλοντική ηθική: Ανθρωποκεντρισμός και οικοκεντρισμός – 

Μια φιλοσοφική ανάλυση 

3. Διεθνές περιβαλλοντικό δίκαιο – Ιστορική αναδρομή 

4. Εισαγωγή στο Διεθνές περιβαλλοντικό δίκαιο  

5. Περιβαλλοντικό δίκαιο στην Ευρώπη 

6. Περιβαλλοντικό δίκαιο στην Ελλάδα 

7. Περιβαλλοντικό δίκαιο και Οικονομική Ανάπτυξη. Συνύπαρξη ή Αλληλοαναίρεση;  

8. Η τραγωδία των Κοινών  

9. Σημαντικές προσωπικότητες της Περιβαλλοντικής Πολιτικής και της Οικολογίας 

10. Παρουσιάσεις εργασιών – συζήτηση – κριτική ανάλυση                                

 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ. 

• Πρόσωπο με πρόσωπο 

• Εξ αποστάσεως σε περιόδους έκτακτων συνθηκών 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Χρήση Τ.Π.Ε.. στη Διδασκαλία, στην 

Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην 
Επικοινωνία με τους φοιτητές 

Χρήση λογισμικού παρουσιάσεων και υπολογιστικού φύλλου  
Επικοινωνία με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο & μέσω eclass με 
φοιτητές/-τριες για διευκρινίσεις σχετικά με το μάθημα 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 
μέθοδοι διδασκαλίας. 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου 

Διαλέξεις 24 
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Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση 
μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / 
εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή 
για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς 
και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης 
ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε 
επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα 
standards του ECTS 

Άσκηση Κριτικής Σκέψης 6 

Μελέτη εναλλακτικών 
συγγραμμάτων 
(υποχρεωτικά) και 
προτεινόμενης 
βιβλιογραφίας 

20 

Προετοιμασία γραπτής 
εργασίας 

50 

Προετοιμασία παρουσίασης 
τελικής εργασίας 

6 

Σύνολο μαθήματος 106 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 
 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι 
αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή 
Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής 
Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, 
Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση 
Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / 
Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια 
Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, 
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 
 
Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα 
κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι 
προσβάσιμα από τους φοιτητές. 

 Η αξιολόγηση του Μαθήματος θα γίνει σε τρία στάδια:  
• Άσκηση Κριτικής Σκέψης μέσω του openeclass του 
μαθήματος. Ο Βαθμός της άρκησης θα είναι το 20% του 
τελικού βαθμού.  
• Παρουσίαση της τελικής εργασίας δια ζώσης (η οποία σε 
έκτακτες περιστάσεις πραγματοποιείται ηλεκτρονικά). Ο 
βαθμός της θα είναι το 20% του τελικού βαθμού. 
• Κατάθεση Τελικής Γραπτής Εργασίας (3.500-4.000 λέξεις, η 
οποία σε έκτακτες περιστάσεις πραγματοποιείται 
ηλεκτρονικά, μέσω eclass και θα ελέγχεται για plagiarism 
μέσω του εξειδικευμένου εργαλείου Turnitin που διαθέτει το 
πανεπιστήμιο). Ο βαθμός της θα είναι το 60% του τελικού 
βαθμού. Υπολογίζεται αρνητική βαθμολογία, σύμφωνα με τα 
αποτελέσματα του λογισμικού για το ποσοστό plagiarism. 

 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Προτεινόμενη ενδεικτική  βιβλιογραφία:  
Βαβίζος, Γ. και Καραγιάννης, Σ. (2017). Περιβάλλον – Στοιχεία Ιστορίας και Πολιτικής. 

Αθήνα: Επιστημονικές Εκδόσεις ΠΑΡΙΣΙΑΝΟΥ Α.Ε. 
Ευρωπαϊκή Ένωση, (2019). Επισκόπηση της εφαρμογής της περιβαλλοντικής πολιτικής 2019 

– Έκθεση Χώρας: Ελλάδα. Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής. 

Μανωλάς Ε. και Ταμπάκης Σ. (2018). Διεθνής Περιβαλλοντική Πολιτική. Εκδόσεις Δίσιγμα. 
Μπάλιας, Γ., (2009). Περιβαλλοντικοί Κίνδυνοι. Διαπλοκή Επιστήμης, Δικαίου και Πολιτικής. 

Νόμος + Φύση – Βιβλιοθήκη περιβαλλοντικού δικαίου-27. Αθήνα: Εκδόσεις 
Σάκκουλα. 

Παπαϊωάννου, Δ. (2010). Διαχείριση και Πολιτική Περιβάλλοντος. Αθήνα: Πάντειο 
Πανεπιστήμιο, Ινστιτούτο Αστικού Περιβάλλοντος & Ανθρώπινου Δυναμικού. 

Σκούρτος, Μ. και Σοφούλης, Κ. (2005). Η Περιβαλλοντική Πολιτική στην Ελλάδα. Ανάλυση 

του Περιβαλλοντικού προβλήματος από τη σκοπιά των κοινωνικών επιστημών. 

Αθήνα: Τυπωθήτω.  
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 8098 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Η’ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά 

μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν 
οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του 

μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το 
σύνολο των πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 2 3 

Εργαστηριακές Ασκήσεις 2 3 

   
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά 
στο 4. 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

Υποβάθρου, Γενικών Γνώσεων, 
Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης 

Δεξιοτήτων 

Υποβάθρου 
Επιστημονικής Περιοχής 
Ανάπτυξη Δεξιοτήτων 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

Όχι 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

Ναι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://openeclass.panteion.gr/courses/TMI216/ 

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  

• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο 

Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης 

και Παράρτημα Β 

• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Ο κύριος σκοπός του μαθήματος είναι η απόκτηση γνώσεων και η ανάπτυξη δεξιοτήτων από 

τους φοιτητές σχετικά με τις βασικές αρχές και τεχνικές του επιστημονικού πεδίου του 

προγραμματισμού και της διοίκησης έργων (Planning and Project Management) και η 

πρακτική εφαρμογή τους στα έργα υποδομών που εντάσσονται στα Περιφερειακά 

Προγράμματα στα πλαίσια της άσκησης πολιτικών Περιφερειακής Ανάπτυξης. Το μάθημα 

διεξάγεται σε περιβάλλον εργαστηρίου Η/Υ και περιλαμβάνει τη «βήμα προς βήμα» 

εκμάθηση της χρήσης υπολογιστικών φύλλων και ειδικού λογισμικού Η/Υ προγραμματισμού 

και διαχείρισης έργων. 
Λέξεις-Κλειδιά:  
Διοίκηση Έργου, Έργα Υποδομών, Δικτυωτή Ανάλυση, Διάγραμμα Gantt, Μέθοδος 

Κρίσιμης Διαδρομής (CPM), Μέθοδος PERT, Ανάλυση Δεδουλευμένης Αξίας (EVA), 

Ανάλυση Κινδύνου, Προσομοίωση Monte Carlo, Γραμμικός Προγραμματισμός, 

https://openeclass.panteion.gr/courses/TMI216/
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Υπολογιστικά Φύλλα, Λογισμικό Η/Υ Διαχείρισης Έργων. 
Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα  
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας 
και ευαισθησίας σε θέματα φύλου  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

• Σχεδιασμός και διαχείριση έργων. 

• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των 

απαραίτητων τεχνολογιών. 

• Λήψη Αποφάσεων. 

• Αυτόνομη εργασία. 

• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης. 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Οι κύριες διδακτικές ενότητες του Μαθήματος είναι οι ακόλουθες: 

• Η παρουσίαση των βασικών αρχών και της μεθοδολογίας του χρονικού και οικονομικού 

προγραμματισμού των έργων: Δομική Ανάλυση Έργου (WBS), Διάγραμμα Gantt, 

Δικτυωτές Αναλύσεις, Μέθοδος Κρίσιμης Διαδρομής (CPM), Μέθοδος PERT, Στοχαστική 

Προσομοίωση Monte Carlo. 

• Η αναλυτική εφαρμογή των ανωτέρω μεθόδων προγραμματισμού, σε συνδυασμό με την 

Ανάλυση Δεδουλευμένης Αξίας (EVA), στην παρακολούθηση και τον έλεγχο των έργων. 

• Η ανάλυση της τεχνικής βελτιστοποίησης των παραμέτρων χρόνου/κόστους (time/cost 

trade-off) με χρήση Γραμμικού Προγραμματισμού σε υπολογιστικά φύλλα. 

• Η ποιοτική και ποσοτική ανάλυση κινδύνου στο σχεδιασμό και διοίκηση έργων. 

• Η «βήμα προς βήμα» εκμάθηση ειδικού λογισμικού Η/Υ διοίκησης έργων. 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ. 

• Πρόσωπο με πρόσωπο. 

• Εξ αποστάσεως εκπαίδευση, σε περιόδους εκτάκτων 

συνθηκών. 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Χρήση Τ.Π.Ε.. στη Διδασκαλία, στην 

Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με 
τους φοιτητές 

• Το μάθημα διεξάγεται σε περιβάλλον εργαστηρίου 

Η/Υ και περιλαμβάνει τη «βήμα προς βήμα» 

εκμάθηση της χρήσης υπολογιστικών φύλλων και 

ειδικού λογισμικού Η/Υ διοίκησης έργων. 

• Χρήση λογισμικού Η/Υ για την παρουσίαση των 

διαλέξεων. 

• Υποστήριξη της μαθησιακής διαδικασίας μέσω της 

ηλεκτρονικής πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης 

openeclass του Παντείου Πανεπιστημίου.  

• Επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με 

τους φοιτητές για επίλυση αποριών και παροχή 



Περιγράμματα Μαθημάτων ΠΠΣ – Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης,  Πάντειο Πανεπιστήμιο,  2020 229 

διευκρινίσεων σχετικά με το μάθημα. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι 

διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 

Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 

βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 

Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 

Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 

Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για 

κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι 

ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου 

να αντιστοιχεί στα standards του ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 26 

Εργαστηριακές Ασκήσεις 26 

Εκπόνηση εργασίας 50 

Αυτοτελής Μελέτη 48 

Σύνολο μαθήματος 150 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 
 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 

Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 

Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 

Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, 

Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, 

Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 

από τους φοιτητές. 

Η διαδικασία αξιολόγησης του Μαθήματος 

περιλαμβάνει:  

• Εκπόνηση μελέτης (project) με αντικείμενο το 

σχεδιασμό και τη διοίκηση πραγματικού έργου, ο 

βαθμός της οποίας διαμορφώνει κατά ποσοστό 

πενήντα τοις εκατό (50%) τον τελικό βαθμό των 

φοιτητών για το μάθημα.  

• Τελική γραπτή εξέταση (η οποία, σε έκτακτες 

περιστάσεις, πραγματοποιείται ηλεκτρονικά), ο 

βαθμός της οποίας διαμορφώνει κατά ποσοστό 

πενήντα τοις εκατό (50%) τον τελικό βαθμό των 

φοιτητών για το μάθημα. 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Προτεινόμενη ενδεικτική  βιβλιογραφία:  

• Burke, R. (2014) Διαχείριση Έργου: Αρχές και Τεχνικές, Εκδόσεις ΚΡΙΤΙΚΗ Α.Ε., ISBN: 

978-960-218-925-2. 

• Διδακτικές Σημειώσεις Μαθήματος, Μελέτες Περιπτώσεις, Αναλυτικά Παραδείγματα, 

Ασκήσεις Κατανόησης και Εγχειρίδια Χρήσης Λογισμικού Η/Υ, Τμήμα Οικονομικής και 

Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πάντειο Πανεπιστήμιο (υλικό διαθέσιμο στο πεδίο «Έγγραφα» 

της ηλεκτρονικής σελίδας του μαθήματος στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης 

openeclass.panteion.gr). 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 80106 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Η’ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Πολιτικές Απασχόλησης και Μέθοδοι Αξιολόγησης 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη 

του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι 

πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος 

αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 

πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 4 6 
   

   
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 

διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά 

στο 4. 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 

Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης 

Δεξιοτήτων 

Υποβάθρου 

Επιστημονικής Περιοχής 

Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 
Ελληνικά 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 

ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

Όχι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 
https://openeclass.panteion.gr/courses/TMI244/ 

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που 

θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  

• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του 

Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης 

και Παράρτημα Β 

• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Το αντικείμενο της πολιτικής απασχόλησης αφορά στο σχεδιασμό και υλοποίηση 

παρεμβάσεων με στόχο την αντιμετώπιση στρεβλώσεων της αγοράς εργασίας, την 

αντιμετώπιση προβλημάτων πρόσβασης στην απασχόληση ομάδων του πληθυσμού με 

ειδικά χαρακτηριστικά, την προσαρμογή του εργατικού δυναμικού στην διαδικασία 

παραγωγικού μετασχηματισμού της οικονομίας και εν γένει την πολιτική καταπολέμησης 

της ανεργίας. Η πολιτική απασχόλησης αφορά μια δέσμη δημόσιων πολιτικών (public 

policy) που τοποθετούνται στο μεταίχμιο μεταξύ της οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής. 

Όντας εφαρμοσμένη πολιτική υπόκειται σε περιορισμούς που καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό 

την αποτελεσματικότητά της, δηλαδή, σε αντίθεση με την κανονιστική προσέγγιση της 

οικονομικής θεωρίας (τι πρέπει να γίνει), η πολιτική απασχόλησης οφείλει να λάβει υπόψη 

τις δυνατότητες και τα εργαλεία που δίνει το οικονομικό, κοινωνικό και θεσμικό περιβάλλον 



Περιγράμματα Μαθημάτων ΠΠΣ – Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης,  Πάντειο Πανεπιστήμιο,  2020 231 

(τι μπορεί να γίνει και πως). 

Το μάθημα στοχεύει να καλύψει τέσσερεις βασικές ενότητες συνδέοντας τα θεωρητικά με τα 

πρακτικά ζητήματα και τονίζοντας τα διλήμματα πολιτικής που τίθενται σε κάθε στάδιο της 

διαδικασίας σχεδιασμού και υλοποίησης των παρεμβάσεων για την απασχόληση. Ως εκ 

τούτου, το μάθημα οργανώνεται γύρω από τέσσερεις βασικούς άξονες: 

(α) Ζητήματα θεωρίας των πολιτικών απασχόλησης (κατηγοριοποίηση, τυποποίηση, 

εργαλεία παρέμβασης), 

(β) Ζητήματα χρηματοδότησης των παρεμβάσεων (εθνικοί και κοινοτικοί πόροι, τρόποι και 

εργαλεία συνδυασμού τους), 

(γ) Ζητήματα σχεδιασμού και υλοποίησης της πολιτικής απασχόλησης (φορείς υλοποίησης 

των δημόσιων πολιτικών για την απασχόληση) 

(δ) Ζητήματα παρακολούθησης, προσαρμογής και αξιολόγησης των παρεμβάσεων. 

Στόχοι του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με την φιλοσοφία, την στοχοθεσία 

και την υλοποίηση αυτών των δημόσιων πολιτικών με κύρια έμφαση στις Ενεργητικές 

Πολιτικές Απασχόλησης και ειδικότερα: 

• με τον σχεδιασμό των δημόσιων πολιτικών για την στήριξη της απασχόλησης, τις 

προϋποθέσεις για την αποτελεσματική εφαρμογή τους, τον τρόπο με τον οποίο οι πολιτικές 

απασχόλησης οφείλουν να μεταβάλουν τη στόχευσή τους αναλόγως του οικονομικού 

κύκλου ή της γενικότερης οικονομικής συγκυρίας καθώς και τις μεθόδους διασύνδεσης τους 

με τις διάφορες πηγές χρηματοδότησης, 

• με την παρακολούθηση της υλοποίησης, την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και την 

παραμετροποίηση όψεων των παρεμβάσεων προκειμένου να ενισχυθεί η 

αποτελεσματικότητά τους,  

• με την μεθοδολογία διάγνωσης και αξιολόγησης των διλημμάτων πολιτικής, των 

αντικρουόμενων  συμφερόντων που πρέπει να ληφθούν υπόψη καθώς και τα κριτήρια βάσει 

των οποίων οφείλουν να παίρνονται οι αποφάσεις επί των διλημμάτων αυτών. 

Λόγω της σημασίας που έχουν τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Ταμεία στην υλοποίηση των 

δημόσιων πολιτικών για την απασχόληση, οι φοιτητές θα έρθουν σε επαφή: 

- με τις διαδικασίες σχεδιασμού των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ για την 

απασχόληση καθώς και τους περιορισμούς και τις δυνατότητες που θέτει η χρηματοδότηση 

από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Ταμεία, 

- τις διαδικασίας διαπραγμάτευσης των εθνικών αρχών με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά την 

σύνταξη, την υλοποίηση και την αναθεώρηση των εν λόγω Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 

- την συμπληρωματικότητα με τους εθνικούς πόρους που κινητοποιούνται για αντίστοιχους 

σκοπούς. 

• Τέλος, λαμβάνοντας υπόψη ότι η εφαρμογή δημόσιων πολιτικών δημιουργεί/εδραιώνει 

διοικητικές πρακτικές (path dependency) που επίσης επιδρά στο εύρος των δυνατών 

επιλογών, οι φοιτητές αναμένεται να εκτεθούν στον τρόπο με τον οποίο εφαρμόστηκαν 

ιστορικά οι πολιτικές απασχόλησης στην Ελλάδα, την ιδιαίτερη πολιτική οικονομία που τις 

χαρακτήρισε και την αξιολόγηση τους. 

Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα 

Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 

πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 

τεχνολογιών  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα  

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και 
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Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία  

Ομαδική εργασία  

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

ευαισθησίας σε θέματα φύλου  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 

τεχνολογιών  

• Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  

• Λήψη αποφάσεων  

• Αυτόνομη εργασία  

• Ομαδική εργασία  

• Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  

• Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  

• Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  

• Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα  

• Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  

• Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου  

• Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  

• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Βασικές ενότητες του μαθήματος είναι:  

• Θεωρίες της ανεργίας. 

• Εισαγωγή στην έννοια των δημόσιων πολιτικών. 

• Η πολιτική απασχόλησης ως δημόσια πολιτική. 

• Βασικά εργαλεία παρέμβασης στην αγορά εργασίας με ιδιαίτερη έμφαση στις ενεργητικές πολιτικές 

απασχόλησης. 

• Η πολιτική οικονομία των φορέων υλοποίησης 

• Μέθοδοι αξιολόγησης των παρεμβάσεων. 

• Η ευρωπαϊκή πολιτική απασχόλησης 

• Η πολιτική απασχόλησης στην Ελλάδα. 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ. 

• Πρόσωπο με πρόσωπο 

• Εξ αποστάσεως σε περιόδους έκτακτων συνθηκών 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Χρήση Τ.Π.Ε.. στη Διδασκαλία, στην 

Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 
με τους φοιτητές 

Χρήση λογισμικού παρουσιάσεων και υπολογιστικών φύλλων. 

Τακτική επικοινωνία με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο με φοιτητές/-τριες 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 

μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 

Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 

βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 

Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 

Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 

Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για 

κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι 

ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 

εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του 

ECTS 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου 

Διαλέξεις 

(παρακολούθηση) 

52 

Μελέτη εναλλακτικών 

συγγραμμάτων 

(υποχρεωτικά) και 

προτεινόμενης 

βιβλιογραφίας 

88 

Συγγραφή εργασίας 10 

ΣΥΝΟΛΟ 150 
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 

 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 

Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 

Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 

Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 

Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, 
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, 

Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 

Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 
 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 

αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές. 

Η αξιολόγηση περιλαμβάνει: 

(α) υποχρεωτική παρουσίαση μιας «μικρής εργασίας». Η 

μικρή εργασία αφορά στην κριτική επισκόπηση εκθέσεων 

διεθνών οργανισμών ή μελετών αξιολόγησης για 

προγράμματα απασχόλησης. Η παρουσίαση βαθμολογείται 

σε κλίμακα του 10 και το 30% της βαθμολογίας 

προστίθεται στην τελική αξιολόγηση υπό την προϋπόθεση 

ότι η βαθμολογία σε αυτή είναι τουλάχιστον ίση με πέντε. 

(β) Τελική αξιολόγηση: η τελική αξιολόγηση γίνεται βάσει 

εργασίας. Η ανάθεση των εργασιών προϋποθέτει την 

διατύπωση του θέματος από τους φοιτητές και την υποβολή 

ενός προσχεδίου δομής επί του οποίου λαμβάνουν σχόλια 

από τον διδάσκοντα. 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Προτεινόμενη ενδεικτική  βιβλιογραφία:  

• Ehrenberg Ronald, Smith Robert, Οικονομικά της Εργασίας: Σύγχρονη Προσέγγιση 

στη Θεωρία και τη Δημόσια Πολιτική  

• Borjas George J, Τα οικονομικά της εργασίας. 

• Boeri Tito, Van Ours Jan, Οικονομικά της εργασίας,  

• Δεδουσόπουλος Απόστολος, Πολιτική Οικονομία της Αγοράς Εργασίας. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 80122 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Η’ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη 

του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι 
πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος 

αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 
πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

 4 6 
   

   
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 
4. 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 
Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης 

Δεξιοτήτων 

 Υποβάθρου, Γενικών γνώσεων 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

Όχι 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

Ναι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://openeclass.panteion.gr 

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  

• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο 

Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης 

και Παράρτημα Β 

• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές, μεταξύ άλλων,  θα δύνανται: 

Να γνωρίζουν επαρκώς σε πρακτικό επίπεδο τις μεθόδους αξιολόγησης επενδυτικών 

σχεδίων κάτω από συνθήκες βεβαιότητας και αβεβαιότητας. 

Να χειρίζονται έννοιες, όπως οι σύνθετες επενδύσεις και η ανάλυση χαρτοφυλακίου. 

Να γνωρίζουν μεθόδους αποτίμησης χρηματοοικονομικών σχεδίων. 

Να γνωρίζουν μεθόδους αξιολόγησης δημοσίων επενδύσεων. 

https://openeclass.panteion.gr/


Περιγράμματα Μαθημάτων ΠΠΣ – Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης,  Πάντειο Πανεπιστήμιο,  2020 235 

 

 

- Λέξεις Κλειδιά: Μέθοδοι Αξιολόγησης Επενδύσεων, Δημόσιες Επενδύσεις, Επενδυτικά 

Σχέδια, Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Διοίκηση. 

 

Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα  
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας 
και ευαισθησίας σε θέματα φύλου  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

 

         Κύριοι σκοποί  του μαθήματος είναι να βοηθήσει τους φοιτητές αφενός στην 
απόκτηση γνώσεων σχετικά με την αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων και την 
αξιολόγηση Δημοσίων Επενδύσεων, κάτω από συνθήκες βεβαιότητας και 
αβεβαιότητας, και αφετέρου στην ανάπτυξη υποδειγματικών τρόπων λύσης 
προβλημάτων της σύγχρονης χρηματοοικονομικής.  

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1.Εισαγωγή στην Αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων 
2. Αξιολόγηση επενδύσεων κάτω από συνθήκες βεβαιότητας 
3. Οι έννοιες της καθαρής παρούσας αξίας και το εσωτερικού ρυθμού απόδοσης 
4. Ειδικές περιπτώσεις στην αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων – διαφορές στο χρόνο και 
στα ποσά 
5. Αξιολόγηση επενδύσεων κάτω από συνθήκες αβεβαιότητας 
6. Μέσο σταθμισμένο κόστος κεφαλαίων CAPM GORDON P/E 
7. Καμπύλη κεφαλαιαγοράς 
8. Σύνθετες επενδύσεις και η ανάλυση χαρτοφυλακίου 
9. Εισαγωγή στη χρηματοοικονομική διοίκηση επενδυτικών σχεδίων 
10.Εισαγωγή στη χρηματοοικονομική ανάλυση επενδυτικών σχεδίων – μέθοδοι 
αποτίμησης 
11. Αξιολόγηση Δημοσίων Επενδύσεων 
12. Ανάλυση του κοινωνικού κόστους και οφέλους 
13. Μέθοδοι αξιολόγησης δημοσίων επενδύσεων 
14. Μελέτες αξιολόγησης ενδεικτικών σχεδίων – εφικτότητας – σκοπιμότητας 
15. Η περιφερειακή διάσταση στην αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων. 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ. 

Εξ αποστάσεως (υπό τις παρούσες συνθήκες 

COVID 19). 

Πρόσωπο με πρόσωπο (υπό κανονικές συνθήκες). 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε.. στη Διδασκαλία, στην 

Χρήση Τ.Π.Ε. και οπτικοακουστικών μέσων στη 
διδασκαλία καθώς και στην επικοινωνία με Φοιτητές. 
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Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 
με τους φοιτητές 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 
μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή 
για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και 
οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 52 

Μελέτη και ανάλυση 
βιβλιογραφίας 

50 

Ασκήσεις  32 

ΣΥΝΟΛΟ 150 
  
  

  

  

  

  
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 
 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, 
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, 
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 
 
Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές. 

  
Ερωτήσεις σύντομης απάντησης και δοκιμασία 
πολλαπλής επιλογής. 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Α. Προτεινόμενη ενδεικτική  βιβλιογραφία:  
 
Τζαβαλή – Πετραλιά: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ. ΟΠΑ 2009 
 
Β.  Άρθρα και σημειώσεις, που θα αναρτηθούν από τη Διδάσκουσα. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΕΠΙΠΕΔΟΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 80123 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Η’ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ ΙΙ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη 

του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι 
πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος 

αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 
πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 4 6 

   

   
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 
4. 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 
Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης 

Δεξιοτήτων 

Υποβάθρου 
Επιστημονικής Περιοχής 
Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

Οικονομετρία Ι 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

Όχι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://openeclass.panteion.gr/courses/TMI245/ 

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  

• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο 

Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης 

και Παράρτημα Β 

• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Στην Οικονομετρία ΙΙ  αναλύεται ο τρόπος με τον οποίο μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

σύγχρονα βασικά εργαλεία και τεχνικές της Οικονομετρίας σε διάφορους τομείς της 

Οικονομικής επιστήμης και συναφών κοινωνικών επιστημών.  

 
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να: 
 

• να κατανοεί την διαδικασία σύνδεσης μεταξύ των θεωρητικών Οικονομικών 

μοντέλων με την εμπειρική εφαρμογή στους.   

• να αξιοποιεί τα σύγχρονα  στατιστικά-οικονομετρικά προγράμματα για την 
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επεξεργασία, ανάλυση και παρουσίαση δεδομένων 

• να εντοπίζει οικονομικά στοιχεία από βάσεις κοινωνικών και οικονομικών 

δεδομένων, να τα επεξεργάζεται, να τα κατηγοριοποιεί και να τα εφαρμόζει σε 

οικονομετρικά υποδείγματα 

• να ερμηνεύει τα εμπειρικά αποτελέσματα των υποδειγμάτων και να τα αναλύει με 

βάση την οικονομική θεωρία. 

• να εφαρμόζει κριτήρια επιλογής  του  καταλληλότερου μοντέλου πρόβλεψης και να 

διεξάγει προβλέψεις σε βραχυχρόνιο και μακροχρόνιο ορίζοντα. 

• να αναγνωρίζει την δομή ενος οικονομικού προβλήματος , να εντοπίζει τους τρόπους 

επίλυσης του και να το εξετάζει μέσω των εφαρμοσμένων εργαλείων γνώσης 

• να κατανοεί τις στατιστικές και οικονομετρικές αναλύσεις  που παρουσιάζονται σε 

επιστημονικά άρθρα και εργασίες και σε επιστημονικά συνέδρια 
 

Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας 
και ευαισθησίας σε θέματα φύλου  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και 

των απαραίτητων τεχνολογιών  

• Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  

• Αυτόνομη εργασία  

• Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 
 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Οι κύριες ενότητες που απαρτίζουν το μάθημα είναι: 

• Παρουσίαση της φύσης των Οικομετρίας και η σύνδεση της με την οικονομική θεωρία: 

αιτιότητα με την έννοια του ceteris paribus 

• Ανάλυση απλής και πολλαπλής παλινδόμησης με διαστρωματικά στοιχεία: ιδιότητες 

εκτιμητών, συναρτησιακή μορφή, αναμενόμενες τιμές και διακυμάνσεις των εκτιμητριών 

ελαχίστων τετραγώνων, μέτρηση καλής προσαρμογής υποδειγμάτων 

• Συμπερασματολογία και κατανομές δειγματοληψίας των εκτιμητριών ελαχίστων 

τετραγώνων, έλεγχοι υποθέσεων, έλεγχοι πολλαπλών γραμμικών περιορισμών, ασυμπτωτικές 

ιδιότητες ελαχίστων τετραγώνων 

• Ανάλυση παλινδρόμησης με ποιοτικές μεταβλητές (δίτιμες ή πλασματικές μεταβλητές) 

• Ανάλυση ετεροσκεδαστικότητας, έλεγχοι ετεροσκεδαστικότητας και εκτίμηση σταθμισμένων 

ελαχίστων τετραγώνων 

• Ανάλυση παλινδρόμησης χρονολογικών σειρών, σειριακή συσχέτιση και 

ετεροσκεδαστικότητα στις παλινδρομήσεις 

• Μεθόδοι με δεδομένα πανελ: εκτίμηση σταθερών και τυχαίων επιδράσεων 

• Μοντέλα ταυτόχρονων εξισώσεων και μοντέλα περιορισμένης εξαρτημένης μεταβλητής(logit 

- probit) 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
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ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ. 

• Πρόσωπο με πρόσωπο διδασκαλία 

• Εξ αποστάσεως σε περιόδους έκτακτων συνθηκών 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε.. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

• Χρήση λογισμικού παρουσιάσεων και 

υπολογιστικών φύλλων   

• Επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με 

φοιτητές/-τριες  

• Υποστήριξη της μαθησιακής διαδικασίας με την 

χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας eclass. 
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 
μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή 
για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και 
οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 52 

Μελέτη εναλλακτικών 
συγγραμμάτων 
(υποχρεωτικά) και 
προτεινόμενης 
βιβλιογραφίας 

78 

Εργαστηριακή άσκηση 
ηλεκτρονική 20 

  
  
  

  

  

  

Σύνολο μαθήματος 150 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 
 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, 
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, 
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 
 
Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές. 

 
Η αξιολόγηση των φοιτητών/τριων γίνεται μέσω γραπτών 
εξετάσεων στην ελληνική γλώσσα (η οποία σε έκτακτες 
περιστάσεις πραγματοποιείται ηλεκτρονικά). Οι γραπτές 
εξετάσεις πραγματοποιούνται με το πέρας του εξαμήνου 
στην διάρκεια της εξεταστικής περιόδου. Ο βαθμός της θα 
αντιπροσωπεύει το 100% του τελικού βαθμού. 

 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Προτεινόμενη ενδεικτική βιβλιογραφία:  

• Damodar Gujarati (2011) Econometrics by Example, Palgrave Macmillan, UK, 

ISBN-13: 978-0230290396.  

• Brooks, C. (2008) Introductory Econometrics for Finance, 2nd Edition, Cambridge 

University Press. 

• Jeffrey M. Wooldridge, (2009) Introductory Econometrics: A Modern Approach, 

South-Western; 4th edition. .  

• Baltagi, B. H. (2005) Econometric Analysis of Panel Data, John Wiley, Chichester, 

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Damodar+Gujarati&search-alias=books&field-author=Damodar+Gujarati&sort=relevancerank
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UK.  
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
1. ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 80124 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Η’ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Παγκοσμιοποίηση  
 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη 

του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι 
πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος 

αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 
πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

 4 6 
   

   
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 
4. 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 
Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης 

Δεξιοτήτων 

 Γενικών γνώσεων, επιστημονικής περιοχής, 
ανάπτυξης δεξιοτήτων 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

όχι 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ναι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://openeclass.panteion.gr/courses/TMI235/ 

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  

• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο 

Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης 

και Παράρτημα Β 

• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Κατανόηση της μεγάλης μεταμόρφωσης της παγκόσμιας οικονομίας στη διάρκεια του τελευταίου 
αιώνα (και αναφορές που ξεκινούν από τη Βιομηχανική Επανάσταση). Επειδή η Μεγάλη Εικόνα 
επηρεάζεται έντονα από την επιταχυνόμενη διάχυση της νέας τεχνολογίας, το υλικό του μαθήματος 
ανανεώνεται πολύ συχνά ώστε να απεικονίζει την τρέχουσα γνώση περί του θέματος. 
 

Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα  
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  
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Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας 
και ευαισθησίας σε θέματα φύλου  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

 
 

 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Αυτόνομη εργασία  
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Το μάθημα εστιάζει στην ανάδειξη και την εξέταση των μεγάλων αλλαγών που 

σημειώνονται στον παγκόσμιο οικονομικό χάρτη, τόσο ως προς τις μεγάλες τάσεις, 

όσο και με τη χρήση συγκεκριμένων παραδειγμάτων. Επιχειρείται η ανάλυση των 

«μεγάλων προβλημάτων» που θέτει η διαδικασία της παγκοσμιοποίησης, 

καλύπτοντας παράλληλα θέματα που αφορούν (ή απορρέουν από) την τρέχουσα 

συζήτηση περί διαρθρωτικών τάσεων -δυνατότητας παρέμβασης με εργαλεία 

πολιτικής. Οι θεματικές περιοχές που επιχειρεί να καλύψει αφορούν, επιγραμματικά: 

1) Βασικές έννοιες Παγκοσμιοποίησης, ανάπτυξης και εμπορίου (ο ρόλος των 

Αγορών και του Κράτους, συνέπειες από το ελεύθερο εμπόριο, χρηματοοικονομική 

παγκοσμιοποίηση, παγκόσμια ανάπτυξη και φτώχεια) και 2) Πολιτικές, 

Μεταρρυθμίσεις και Οικονομική Στρατηγική (το πολιτικό τρίλημμα της 

παγκοσμιοποίησης, παγκόσμια διακυβέρνηση και εθνική κυριαρχία). 3) Ξένες 

Άμεσες Επενδύσεις και Μετακινήσεις πληθυσμών. 4) Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης 

και τα όρια του περιβάλλοντος. 

                            

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο και, κατ’ εξαίρεση εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση. 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε.. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

Χρήση λογισμικού παρουσιάσεων, καθώς και χρήση 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για επικοινωνία με 
φοιτητές/τριες. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 
μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

διαλέξεις 52 

Μελέτη εναλλακτικών 
συγγραμμάτων και 
προτεινόμενης 

98 
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(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή 
για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και 
οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

βιβλιογραφίας 

  

Σύνολο μαθήματος 150 
  
  

  

  

  

  
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 
 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, 
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, 
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 
 
Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές. 

 Τελική εξέταση (που αν χρειαστεί λόγω έκτακτων 
συνθηκών, μπορεί να γίνει και ηλεκτρονικά). Ο 
βαθμός της μπορεί να είναι από 60% ως 100% της 
τελικής βαθμολογίας. Συνήθως οι φοιτητές/τριες 
έχουν τη δυνατότητα να εκπονήσουν από 1 ως 3 
εργασίες στη διάρκεια του εξαμήνου τις οποίες 
παρουσιάζουν στην τάξη. Η τελική εξέταση αποτελεί 
συνδυασμό ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής, 
σύντομης απάντησης και ενός θέματος ανάπτυξης. 
Ειδικά για το εαρινό εξάμηνο 2019/20 η τελική 
εξέταση έγινε με ασύγχρονο τρόπο και με τη μορφή 
υποβολής εργασίας. Σε κάθε περίπτωση τα κριτήρια 
αξιολόγησης αναφέρονται στην ιστοσελίδα του 
μαθήματος. 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Προτεινόμενη ενδεικτική  βιβλιογραφία:  
Λυμπεράκη, Α, Σκορδίλη, Σ. (2019) «Οικονομική Γεωγραφία», Εκδόσεις Κριτική 
(προτεινόμενο εγχειρίδιο) Από Κεφάλαιο 9 κι έπειτα. 
Dani Rodrik (2013) Το Παράδοξο της Παγκοσμιοποίησης, εκδόσεις Κριτική 
Baldwin (2019). Globalisation 1.0 and 2.0 helped the G7. Globalisation 3.0 helped 
India and China instead. What will Globalisation 4.0 do? Διαθέσιμο στο: 
https://voxeu.org/content/globalisation-10-and-20-helped-g7-globalisation-30-
helped-india-and-china-instead-what-will-globalisation-40-do  
Baldwin (2019). If this is Globalization 4.0, what were the other three? στο: 
https://www.weforum.org/agenda/2018/12/if-this-is-globalization-4-0-what-were-
the-other-three/ 
  
 

  

https://voxeu.org/content/globalisation-10-and-20-helped-g7-globalisation-30-helped-india-and-china-instead-what-will-globalisation-40-do
https://voxeu.org/content/globalisation-10-and-20-helped-g7-globalisation-30-helped-india-and-china-instead-what-will-globalisation-40-do
https://www.weforum.org/agenda/2018/12/if-this-is-globalization-4-0-what-were-the-other-three/
https://www.weforum.org/agenda/2018/12/if-this-is-globalization-4-0-what-were-the-other-three/
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ  

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 80128 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Η’ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη 

του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι 
πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος 

αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 
πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 4 6 
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 
4. 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 
Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης 

Δεξιοτήτων 

Υποβάθρου, Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

Εισαγωγικά μαθήματα στη δημόσια διοίκηση και τοπική 
αυτοδιοίκηση, δημόσιο δίκαιο και δημόσια οικονομική. 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

Όχι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://openeclass.panteion.gr/courses/TMI224/ 

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  

• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο 

Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης 

και Παράρτημα Β 

• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Βασικός σκοπός του μαθήματος είναι η συστηματική παρουσίαση και ανάλυση του πλαισίου 
οργάνωσης, λειτουργίας και χρηματοοικονομικής διαχείρισης των ΟΤΑ στην Ελλάδα. Στο πλαίσιο 
αυτό, το μάθημα περιλαμβάνει την αναλυτική περιγραφή του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα, καθώς επίσης του οργανωτικού πλαισίου και των επιμέρους 
ζητημάτων λειτουργίας των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (δομές, αρμοδιότητες, μέσα, 
διαδικασίες). Το μάθημα περιλαμβάνεται επίσης η παρουσίαση των συστημάτων και των αρχών 
Διοίκησης και Διασφάλισης Ολικής Ποιότητας, με έμφαση στην εφαρμογή των Συστημάτων 
Διασφάλισης Ποιότητας στις λειτουργίες και δραστηριότητες των Οργανισμών Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης. Επιπλέον, αναλύονται εις βάθος τα Οικονομικά της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, μέσω 
αρχικά της σκιαγράφησης της διεθνούς πρακτικής και κατόπιν της εστίασης της ανάλυσης στην 
περίπτωση της Ελλάδας (πηγές χρηματοδότησης, κατηγορίες πόρων, διαχείριση, δαπάνες, 
προϋπολογισμοί-διαδικασίες και μεθοδολογία εκπόνησης, επιχειρηματική δραστηριότητα των ΟΤΑ 
κ.λπ.). Στόχος του μαθήματος είναι να μεταδώσει στους φοιτητές το πλαίσιο λειτουργίας της τοπικής 
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αυτοδιοίκησης στο σύγχρονο κόσμο, με αναφορά στις αρμοδιότητες, τα διλήμματα, τους 
περιορισμούς και τα μέσα που διαθέτει για την εκπλήρωση τους. Το μάθημα περιλαμβάνει την 
διεθνή εμπειρία αλλά αφορά κυρίως την τοπική αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα μετά τη διοικητική 
μεταρρύθμιση και την εφαρμογή του προγράμματος «Καλλικράτης» και «Κλεισθένης». 

Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα  
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας 
και ευαισθησίας σε θέματα φύλου  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

Ανάλυση και σύνθεση γνώσεων τον Προϋπολογισμό και τα Οικονομικά της Τοπικής Αυτοδιοίκησης   
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
Ενδυνάμωση της συμμετοχικής-φοιτητοκεντρικής εκπαίδευσης 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1ο μάθημα: Έννοια, μορφές και διακρίσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης: Νομικές και θεσμικές 
διαστάσεις, 2ο μάθημα: Η τοπική αυτοδιοίκηση ως πολιτικός θεσμός: τοπική εξουσία, τοπική 
αυτονομία, συμμετοχή, 3ο μάθημα:  Οι οικονομικές λειτουργίες της τοπικής αυτοδιοίκησης: 
δημοσιονομικές λειτουργίες τοπικής αυτοδιοίκησης και τοπικά δημόσια αγαθά, 4ο μάθημα: 
Διαχρονική εξέλιξη του συστήματος της τοπικής αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα, 5ο μάθημα: Η τοπική 
αυτοδιοίκηση στο πλαίσιο της διοικητικής μεταρρύθμισης του προγράμματος «Καλλικράτης» και 
«Κλεισθένης», 6ο μάθημα: Πιστοποίηση διαδικασιών στην παροχή υπηρεσιών της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης, 7ο μάθημα: Προϋπολογισμός, Ισολογισμός, Απολογισμός: Λογιστικό σύστημα 
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 8ο μάθημα: Πηγές εσόδων και κατηγορίες δαπανών των 
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 9o μάθημα: Μορφές χρηματοδότησης των Οργανισμών 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τοπικό χρέος, μορφές διαχείρισης και ελέγχου, 10ο μάθημα: Το καθεστώς 
της δημόσιας χρηματοδότησης των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης: η Διεύθυνση των 
Οικονομικών των ΟΤΑ, 11ο: Διοικητικός έλεγχος των οικονομικών και του χρέους των Οργανισμών 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης και ο ρόλος του Παρατηρητηρίου, 12ο μάθημα: Δικαστικός έλεγχος των 
οικονομικών και του χρέους των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης: ο ρόλος του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ. 

• Εξ αποστάσεως εκπαίδευση (λόγω COVID-19) 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε.. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

• Χρήση λογισμικού παρουσιάσεων (power point) 

• Ανάρτηση των παρουσιάσεων στο open-e-class  

• Επικοινωνία με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο με 
φοιτητές / φοιτήτριες για διευκρινίσεις σχετικά με 
το μάθημα 

• Ανάρτηση ανακοινώσεων σχετικές με το μάθημα 
και τις διαλέξεις στο open-e-class  

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 
μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 52 

Μελέτη και ανάλυση 
βιβλιογραφίας 

98 

Σύνολο Μαθήματος 150 
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Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή 
για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και 
οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

  
  
  

  

  

  

  
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 
 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, 
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, 
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 
 
Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές. 

• Οι φοιτητές/φοιτήτριες θα αξιολογηθούν βάσει της 

επίδοσής τους σε γραπτή εξέταση (μέγιστος 

βαθμός: 10 μονάδες). 

• Μέθοδος: Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 

• Το περίγραμμα του μαθήματος αναφέρει τον 

τρόπο αξιολόγησης των φοιτητών / φοιτητριών και 

βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα του 

μαθήματος καθώς και στην πλατφόρμα 

ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης (open-e-class). 

• Οι διδάσκοντες έχουμε ανακοινωμένες ώρες 

γραφείου για τη διευκόλυνση των φοιτητών / 

φοιτητριών.  

• Σε περίπτωση κατά την οποία υπάρχει διάσταση 

απόψεων αναφορικά με τη βαθμολόγηση, οι 

φοιτητές / φοιτήτριες έχουν το δικαίωμα να 

ζητήσουν αναβαθμολόγηση από τη ΓΣ του 

Τμήματος. 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Προτεινόμενη ενδεικτική  βιβλιογραφία:  

• Πετράκος Γ. και Ψυχάρης Γ. (2016), Περιφερειακή Ανάπτυξη στην Ελλάδα, 2η 

Έκδοση, Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα 

• Χρυσανθάκης X, (2013), Καλλικράτης: Ο νέος νόμος για την αυτοδιοίκηση και την 

αποκεντρωμένη διοίκηση, Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη   

• Θεοδώρου Ι., 2015. «Τα Έσοδα των Δήμων». Ε΄ Έκδοση, Θεσσαλονίκη 

• Σαββαΐδου Κ., 2009. «Οικονομική Διοίκηση και Διαχείριση των 

• Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης», Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα. 

• Τάτσος Ν., 1999. «Δημοσιονομική Αποκέντρωση». Τυπωθήτω, Αθήνα. 
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 Πρόγραμμα διδασκαλίας εξειδικευμένων γνώσεων στην Αγγλική γλώσσα  

(προσφέρονται στους φοιτητές όλων των εξαμήνων) 

ΚΩΔ. 

ΜΑΘ. 
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Β.Σ.  Δ.Μ.  E.C.T.S

.  

80130 Οικονομική Ορολογία στα Αγγλικά Ι  ΕΠ 2  

80131 Οικονομική Ορολογία στα Αγγλικά ΙΙ ΕΠ 2  

80132 Σύνταξη Περιλήψεων και Επιστημονικών Εργασιών στα Αγγλικά ΕΠ 2  

80133 Παρουσίαση Οικονομικών Θεμάτων στα Αγγλικά (Τεχνικές 

Παρουσιάσεων) 
ΕΠ 2  
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 800130 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Α, Γ, Ε, Ζ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Οικονομική Ορολογία στα Αγγλικά Ι 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη 

του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι 
πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος 

αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 
πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 2 3 
   

   
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 
4. 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 
Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης 

Δεξιοτήτων 

 Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

Όχι 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Αγγλικά 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

Ναι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://openeclass.panteion.gr/courses/TMI152/ 

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  

• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο 

Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης 

και Παράρτημα Β 

• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Ο στόχος του μαθήματος ο ορισμός και η παρουσίαση αλλά και η χρήση της βασικής 

οικονομικής ορολογίας στην Αγγλική γλώσσα.  Οι φοιτητές θα μάθουν να διαβάζουν απλά 

οικονομικά κείμενα στα Αγγλικά και να ετοιμάζουν περιλήψεις. Η εξάσκηση του 

προφορικού λόγου θα γίνει μέσα από συζητήσεις στην τάξη. 

Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα  
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας 
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Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

και ευαισθησίας σε θέματα φύλου  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

Κατανόηση των οικονομικών κειμένων στα Αγγλικά. 
Απόκτηση της βασικής ορολογίας της οικονομικής επιστήμης στα Αγγλικά. 
Εξάσκηση της προφορικής έκφρασης στα Αγγλικά.  
Ενδυνάνμωση του γραπτού λόγου στα Αγγλικά. 
 

 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Οι θεματικές ενότητες που θα καλυφτούν είναι: οι διαφορετικές προσεγγίσεις τις 

μακροοικονομικής και μικροοικονομικής θεωρίας, η απασχόληση και η ανεργία, ο 

πληθωρισμός, το νόμισμα, η λογαριασμοί του εθνικού εισοδήματος, το διεθνές εμπόριο, οι 

οικονομικοί κύκλοι και τα δημοσιοοικονομικά. 

 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο 

Εξ αποστάσεως σε περίοδους έκτακτων συνθηκών 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε.. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

Χρήση λογισμικού παρουσιάσεων 
Επικοινωνία με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο με φοιτητές/ριες 
για διευκρινίσεις σσχετικά με το μάθημα 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 
μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή 
για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και 
οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 16 

Σεμινάρια 4 

Μελέτη και ανάλυση 
βιβλιογραφίας 

3 

Συγγραφή εργασιών 3 

Μη καθοδηγούμενη 
μελέτη 

49 

Σύνολο μαθήματος 75 
  

  

  

  

  
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 
 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, 

Αξιολόγηση: 

Δεν υπάρχει τελική γραπτή εξέταση σε αυτό το 

μάθημα. Οι φοιτητές θα κριθούν από την συμμετοχή 

τους την ώρα του μαθήματος (50%) και από τις 

εργασίες που θα κάνουν στην διάρκεια του εξαμήμου 
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Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, 
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 
 
Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές. 

(50%).  

 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Προτεινόμενη ενδεικτική  βιβλιογραφία:  
 

Stefan, Joan, English for Students of Economics: Macroeconomics, Athens: Τυποθήτω, 2014.  

Mankiw, Gregory N., Principles of Economics, Cengage, South Western, 2011 

Krugman, Paul, and Wells, Robin, Macroeconomics, Macmillan Learning, 2015. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 800132 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Α, Γ, Ε, Ζ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Η σύνταξη μιας ακαδημαϊκής εργασίας στα οικονομικά 
και στις κοινωνικές επιστήμες 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη 

του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι 
πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος 

αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 
πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 2 3 
   

   
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 
4. 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 
Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης 

Δεξιοτήτων 

 Ανάπτυξη Δεξιώτητων 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

Όχι 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Αγγλικά 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ναι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://openeclass.panteion.gr/courses/TMI153/ 

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  

• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο 

Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης 

και Παράρτημα Β 

• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Ο σκοπός του μαθήματος είναι να προετοιμάσει τους φοιτητές στην συγγραφή των 
επιστημονικών τους εργασιών σε μορφή αποδεκτή με τα διεθνή πρότυπα. 
 

Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα  
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας 
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Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

και ευαισθησίας σε θέματα φύλου  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

Ανάπτυξή της κριτικής σκέψης. 

Γνώση του κατάληλου τρόπο να οικοδομήσει μια επιστημονική εργασία. 

Σχεδιασμός των επιστημονικών εργασιών. 

Οργάνωση και διεξαγωγή της έρευνας. 

Οργάνωση του επιστημονικών εργασιών. 

Προετοιμασία της βιβλιογραφία. 

Δεξιότητα στον γραπτό λόγο στα Αγγλικά. 

 
 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Τα θέματα που καλύπτονται σε αυτό το μάθημα συμπεριλαμβάνουν: η κατανόηση του 
θέματος της εργασίας, η διαμόρφωση της υπόθεσης εργασίας (thesis statement), η 
δημιουργία του σχεδίου έρευνας, η διαδικασία εκτέλεσης της έρευνας, τα εργαλεία της 
έρευνας, η επιλογή των κατάλληλων βιβλίων, άρθρων και άλλων πηγών, οι τεχνικές για τις  
περιλήψεις των εργασιών και την συγγραφή της εισαγωγής του κυρίως σώματος της 
εργασίας και τέλος η ετοιμασία των υποσημειώσεων και της βιβλιογραφίας.   

 

                                

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο 

Εξ αποστάσεως σε περίοδους έκτακτων συνθηκών 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε.. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

Χρήση λογισμικού παρουσιάσεων 
Επικοινωνία με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο με φοιτητές/ριες 
για διευδρινίσεις σσχετικά με το μάθημα 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 
μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή 
για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και 
οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 16 

Σεμινάρια 4 

Μελέτη και αναλυση 
βιλιογραφίας 

3 

Συγγραφή εργασίων 3 

Μη καθοδηγούμενη 
μελέτη 

49 

Σύνολο μαθήματος 75 
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 
 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, 
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, 
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 
 
Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές. 

 Αξιολόγηση:  

Δεν υπάρχει τελική γραπτή εξέταση σε αυτό το 

μάθημα. Οι φοιτητές θα κριθούν από την συμμετοχή 

τους την ώρα του μαθήματος (50%) και από της 

εργασιές που θα κάνουν οι φοίτητηες στην διάρχεια 

του εξαμήνου (50%).  

 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Προτεινόμενη ενδεικτική  βιβλιογραφία:  
 

Bell, Judith, Doing your Research Project, UK: Open University Press, 2005. 

Howard, Keith and John A. Sharp, The Management of a Student Research Project, Farnham, 

Surrey, UK: Gower 2002. 

Lester, James D., Writing Research Papers, New York: Longman, 1999 

Μπουρλιάσκος, Βασίλειος, Πως Γράφεται μια Επιστημονική Εργασία, Αθήνα: Εκδόσεις 

Διόνικος, 2010. 

http://writingcenter.fas.harvard.edu/pages/resources 

https://owl.english.purdue.edu/ 

 
  
 

  

http://writingcenter.fas.harvard.edu/pages/resources
https://owl.english.purdue.edu/
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 80133 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Β, Δ, ΣΤ, Η 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Τεχνικές Παρουσιάσεων στα Οικονομικά και στις 

Κοινωνικές Επιστήμες 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη 

του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι 
πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος 

αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 
πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 2 3 
   

   
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 
4. 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 
Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης 

Δεξιοτήτων 

Ανάπτυξη Δεξιοτήτων  

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

Όχι 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Αγγλικά 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

Ναι  

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://openeclass.panteion.gr/courses/TMI232/ 

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  

• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο 

Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης 

και Παράρτημα Β 

• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Ο σκοπός του μαθήματος είναι να προσφέρει στους φοιτητές το θεωρητικό υπόβαθρο και 
να δώσει την δυνατότητα να αποκτήσουν την πρακτική εμπειρία ώστε να μπορούν να 
δημιουργούν κατάλληλες για κάθε περίσταση και ελκυστικές παρουσιάσεις. 
 

Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα  
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  
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Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας 
και ευαισθησίας σε θέματα φύλου  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων  
Αυτόνομη εργασία 

Ομαδική εργασία 

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 

 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Τα θέματα που καλύπτονται στο μάθημα είναι: η γλώσσα του σώματος, η σωστές 

ερωτήσεις, σχεδιάζοντας χωρίς τον υπολογιστή, οι αισθήσεις του δεξιού μέρος του 

εγκεφάλου, πώς να διαμορφώνεις και αφηγείσαι ιστορίες που να κινούν και κρατούν το 

ενδιαφέρον του ακροατηρίου, πώς να εξασφαλίζεις ότι το μήνυμα σου θα περάσει και θα 

μείνει στον αποδέκτη, οι εφτά αρχές για να δημιουργείς δυνατές εικόνες, διαλέγοντας το 

σωστό πρόγραμμα παρουσιών. 

                                

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο 

Εξ αποστάσεως σε περίοδους έκτακτων συνθηκών 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε.. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

Χρήση λογισμικού παρουσιάσεων 
Επικοινωνία με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο με φοιτητές/ριες 
για διευδρινίσεις σσχετικά με το μάθημα 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 
μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή 
για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και 
οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 16 

Σεμινάρια 4 

Μελέτη και αναλυση 
βιλιογραφίας 

3 

Συγγραφή εργασίων 3 

Μη καθοδηγούμενη 
μελέτη 

49 

Σύνολο μαθήματος 75 

  

  

  

  

  
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 
 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 

 Δεν υπάρχουν εξετάσεις. Οι φοιτητές θα 
αξιολογηθούν από την συμμετοχή στο τους μάθημα 
(50%) και την παρουσίαση που θα κάνουν στο τέλος 
του εξάμηνου (50%). 
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Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, 
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, 
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 
 
Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές. 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Προτεινόμενη ενδεικτική  βιβλιογραφία:  
McGowen, Bill, Pitch Perfect, New York, NY: Harper, Business, 2014. 

Reynolds, Garr, Presentation Zen, Berkeley, CA: New Riders, 2012. 

Simmons, Annette, The Story Factor, Cambridge, MA: Basic Books, 2001 

Walsh, Bill, The Elephants of Style, New York, NY: McGraw, 2004. 

 
  
 

 


