
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ Επιστημών Οικονομίας και Δημόσιας Διοίκησης 

ΤΜΗΜΑ Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Μεταπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 800060 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Α’ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ποσοτικές Μέθοδοι Εφαρμοσμένων Oικονομικών  

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 7,5  
   

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

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

γενικού υποβάθρου,  
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης,  

γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων 

Ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης, ανάπτυξης 

δεξιοτήτων 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

Οικονομετρία Ι, Ποσοτικές Μέθοδοι, Στατιστική Ι  

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

Όχι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://openeclass.panteion.gr/courses/PMS179/ 

(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 το Πλαίσιο 

Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

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

• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές (τριες) θα:  

Γνώσεις: 

• Έχουν αποκτήσει εξειδικευμένη πρακτική γνώση των υποθέσεων και μεθόδων πάνω 

στις οποίες βασίζεται η εμπειρική έρευνα στις κοινωνικές και οικονομικές 

επιστήμες.  

• Είναι σε θέση να αξιοποιούν εφαρμοσμένα εργαλεία γνώσης και σύγχρονα 

στατιστικά-οικονομετρικά προγράμματα για την επεξεργασία, ανάλυση και 

παρουσίαση δεδομένων και να εφαρμόζουν οικονομετρικά υποδείγματα  

 

• Έχουν μάθει, μέσω των γραπτών (ατομικών και ομαδικών) εργασιών, τον τρόπο 

διεξαγωγής της εμπειρικής έρευνας, της ερμηνείας και παρουσίασης των εμπειρικών 

αποτελεσμάτων καθώς και  την σύνδεσή τους με την οικονομική θεωρία.  

https://openeclass.panteion.gr/courses/PMS179/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δεξιότητες: 

 

• Είναι σε θέση να κατανοούν την διαδικασία σύνδεσης μεταξύ των θεωρητικών 

Οικονομικών μοντέλων με την εμπειρική εφαρμογή στους.   

• Μπορούν να αξιοποιούν εφαρμοσμένα εργαλεία γνώσης και να χρησιμοποιούν 

σύγχρονες μεθόδους επεξεργασίας και ανάλυσης δεδομένων  

 

• Μπορούν να αντιλαμβάνονται τον τρόπο ορθής προσέγγισης κάθε τύπου εμπειρικού 

προβλήματος μέσα χρήση εμπειρικών δεδομένων, τους περιορισμούς της έρευνά 

τους, να διατυπώνουν με σαφήνεια τα συμπεράσματα τους καθώς και κρίσεις ή 

προτάσεις με βάση την εμπειρική ανάλυση. 

• Διαθέτουν τις απαραίτητες μαθησιακές δεξιότητες προκειμένου να κατανοούν 

εμπειρικές (στατιστικές και οικονομετρικές) αναλύσεις που παρουσιάζονται σε 

επιστημονικά άρθρα και εργασίες και σε επιστημονικά συνέδρια 

 

• Μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα εφαρμοσμένα εργαλεία προκειμένου να 

συνεχίσουν τις σπουδές τους σε ανώτερο επίπεδο ή να διεξάγουν αυτόνομη έρευνα.  

Ικανότητες:  

• Έχουν την ικανότητα να χρησιμοποιήσουν τα εργαλεία εμπειρικής ανάλυσης για να 

εκτιμήσουν οικονομικές σχέσεις, να αναλύσουν, να  ερμηνεύσουν και προτείνουν 

λύσεις στα σύνθετα σύγχρονα προβλήματα από ένα ευρύ πεδίο ερευνητικών 

ερωτημάτων (οικονομικών, κοινωνικών, περιβαλλοντικών, υγείας κτλ ) 

• Χρησιμοποιούν αποτελεσματικά τις αποκτηθείσες γνώσεις και δεξιότητες 

προκειμένου να διεξάγουν με συνεπή και επιστημονικό τρόπο εμπειρική έρευνα, να 

προσαρμόζονται αποτελεσματικά στην αντιμετώπιση ενδεχόμενων προβλημάτων, να 

εφαρμόζουν σύγχρονα και πρωτότυπα εργαλεία γνώσης και να τεκμηριώνουν τα 

ευρήματα τους με βάση οικονομικά επιχειρήματα και (υπάρχουσες ή νέες)  θεωρίες. 

 

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 
…… 
Άλλες… 
……. 

 

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

των απαραίτητων τεχνολογιών  

• Αυτόνομη εργασία  

• Ομαδική εργασία  

• Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

 

• Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  



(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

• 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 πολυσυγραμμικότητας και ετεροσκεδαστικότητας, έλεγχοι 

ετεροσκεδαστικότητας και εκτίμηση σταθμισμένων ελαχίστων τετραγώνων 

• Ανάλυση παλινδρόμησης χρονολογικών σειρών, σειριακή συσχέτιση και 

ετεροσκεδαστικότητα στις παλινδρομήσεις 

• Ενδογένεια και η χρήση των βοηθητικών μεταβλητών  

• 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 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο 

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, στην Εργαστηριακή 

Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές, 

https://openeclass.panteion.gr/courses/PMS179/ 

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 σύμφωνα 
με τις αρχές του ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 40 
Μελέτη εναλλακτικών 

συγγραμμάτων 

(υποχρεωτικά) και 

προτεινόμενης 

βιβλιογραφίας 

35 

Εργαστηριακή άσκηση  30 
Συγγραφή εργασίας / 

εργασιών 
35 

Δημόσια Παρουσίαση 15 

Εξετάσεις 32,5 

Σύνολο Μαθήματος  187.5 
 

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 

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 

• Ατομική εργασία 1: 20 %,  Ατομική εργασία 

(5000 λέξεων)  

• Ατομική εργασία 2: 20 %,  Ατομική εργασία 

(5000 λέξεων)  

• Ομαδική  παρουσίαση: 20 %, Δημόσια 

παρουσίαση ανά 2 άτομα  ενός άρθρου από μια 

προκαθορισμένη λίστα 

• Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου: 40% 

https://openeclass.panteion.gr/courses/PMS179/


αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές. 

Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών 

• Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, 

Συμπερασματική) 

• Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις πολλαπλής 

επιλογής και σύντομης απάντησης ( 

(Διαμορφωτική, Συμπερασματική) 

• Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, 

Συμπερασματική) 

Κοινοποίηση των ρητά προσδιορισμένων κριτηρίων 

αξιολόγησης των φοιτητών  

• Στον οδηγό σπουδών του ΠΜΣ 

• Στο syllabus στην ιστοσελίδα του μαθήματος 

(Έγγραφα) 

https://openeclass.panteion.gr/courses/PMS179/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 

1. Damodar Gujarati (2011) Econometrics by Example, Palgrave Macmillan, UK, 

ISBN-13: 978-0230290396. 

2. Wooldridge, Jeffrey (2009). Εισαγωγή στην Οικονομετρία-Μια Σύγχρονη 

Προσέγγιση, 4η έκδοση, Εκδόσεις Παπαζήση.  

3. Brooks, C. (2008) Introductory Econometrics for Finance, 2nd Edition, Cambridge 

University Press.  

4. Maddala, G.S., Introduction to Econometrics, Wiley, 2002. 

5. Gujarati D. N. (2003). Basic Econometrics, New York, Mc Grow-Hill. 

6. Χρήστου Γ.Κ.,  Εισαγωγή στην οικονομετρία, Gutenberg, Αθήνα, 2002 

7. Χάλκος, Ε. Γ. (2011). Οικονομετρία, Εκδόσεις  Gutenberg, Αθήνα 

- Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

Journal of Econometrics,  Journal of Business & Economic Statistics, Journal of Applied 

Econometrics, Econometrics Journal. 

 
 

 

https://openeclass.panteion.gr/courses/PMS179/
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
https://www.tandfonline.com/journals/ubes20
https://www.tandfonline.com/journals/ubes20

