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Πρόλογος – Καλωσόρισμα 
 

Ο Οδηγός Σπουδών που κρατάτε στα χέρια σας συνοψίζει το Πρόγραμμα 
Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Περιφερειακής και Διασυνοριακής Ανάπτυξης 
για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022. Ευελπιστούμε ότι οι πληροφορίες που περιέχονται 
στο παρόν εγχειρίδιο, το καθιστούν πολύτιμο βοήθημα για όλους τους φοιτητές αλλά 
και για το προσωπικό του Τμήματος. Ένα νέο Πανεπιστημιακό Τμήμα γεννιέται στην 
Δυτική Μακεδονία με μοναδικό περιεχόμενο και πρόγραμμα σπουδών για την χώρα 
μας αλλά και για την ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Οι σπουδές στο 
Τμήμα Περιφερειακής και Διασυνοριακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Μακεδονίας είναι τετραετούς φοίτησης και είναι εστιασμένες στο αντικείμενο της 
Επιστήμης της Περιφερειακής Ανάπτυξης με έμφαση στα ζητήματα της Καινοτομίας, 
της Επιχειρηματικότητας, της Ανταγωνιστικότητας, των Περιφερειακών Πολιτικών και 
της Οικονομικής του χώρου και της Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας. Παράλληλα 
είναι το μόνο Τμήμα στην Ελλάδα που επικεντρώνεται στη μελέτη του συνόρου μέσα 
από την οπτική ενός δυναμικού και κοινωνικού φαινομένου.  

 

Αλλά γιατί κάποιος να σπουδάσει στο Τμήμα Περιφερειακής και Διασυνοριακής 
Ανάπτυξης στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας στην Κοζάνη; 
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Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος οδηγεί σε πτυχίο «Επιστήμης Περιφερειακής 
και Διασυνοριακής Ανάπτυξης» και επικεντρώνεται στη μελέτη της 
Κοινωνικοοικονομικής και Βιώσιμης Ανάπτυξης των Περιφερειών και των 
Διασυνοριακών Αναπτυξιακών τους Πολιτικών, με σκοπό την ολοκληρωμένη 
εκπαίδευση των φοιτητών στο να αναλαμβάνουν θέσεις ειδικευμένου προσωπικού και 
ευθύνης καθώς και εμπειρογνωμόνων στους αντίστοιχους τομείς. Οι απόφοιτοι, 
λοιπόν, του Τμήματος αποκτούν μια εκτενή γνώση του τοπικού, περιφερειακού, 
εθνικού και παγκόσμιου περιβάλλοντος ανάπτυξης και συνεργασίας δίνοντας έμφαση 
στο σχεδιασμό και την εφαρμογή πολιτικών στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής εδαφικής 
συνεργασίας μέσα από διεπιστημονικές προσεγγίσεις. Οι δε σημαντικές δεξιότητες 
ποσοτικής περιφερειακής ανάλυσης μέσα από τα γνωστικά αντικείμενα της 
στατιστικής, της οικονομετρίας, της χαρτογραφίας και των γεωγραφικών συστημάτων 
πληροφοριών, τους επιτρέπουν την αποτελεσματική τους εφαρμογή σε δημόσιο και 
ιδιωτικό επιχειρηματικό τομέα.  

Όλα τα παραπάνω, σε συνδυασμό με τη δυνατότητα εκμάθησης ξένων γλωσσών της 
Ανατολικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης, σε επίπεδο υψηλής επάρκειας, θα 
παρέχουν στους αποφοίτους του τμήματος ακόμη πιο σημαντικές προοπτικές 
απορρόφησης στην αγορά εργασίας αλλά και συνέχισης των σπουδών τους σε 
μεταπτυχιακό επίπεδο τόσο στην Ελλάδα όσο και στο Εξωτερικό.  

 

 

Ο Πρόεδρος του Τμήματος 

 

Ιωάννης Μπακούρος 
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Σύντομη Ιστορική Αναδρομή 
 

Το Τμήμα Περιφερειακής και Διασυνοριακής Ανάπτυξης (Department of Regional 
Development and Cross Border Studies), ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2019 στην 
Κοζάνη και είναι έτοιμο να καλύψει τις έντονες επιστημονικές αναζητήσεις και 
ιδιαιτερότητες που λόγω της γεωγραφικής της θέσης έχει όλη η Ελλάδα αλλά και 
ειδικότερα η Βόρεια Ελλάδα.  

Είναι ένα από τα πέντε νέα τμήματα που ιδρύθηκαν στο Πανεπιστήμιο Δυτικής 
Μακεδονίας, ανήκει στη Σχολή Οικονομικών Επιστημών και θα λειτουργήσει στις 
σύγχρονες κτηριακές εγκαταστάσεις που ενσωματώθηκαν στο Πανεπιστήμιο Δυτικής 
Μακεδονίας μετά την ενσωμάτωση του ΤΕΙ, στα Κοίλα Κοζάνης.  

Το Τμήμα ιδρύθηκε το 2019 σύμφωνα με το νόμο 4610/07.05.2019, που αφορά τις 
Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΦΕΚ 
υπ’αριθμ.4610/07.05.2019, τεύχος 70). 

Το Τμήμα ανήκει στη Σχολή Οικονομικών Επιστημών που έχει έδρα την Κοζάνη και είναι 
μοναδικό Τμήμα στην Ελλάδα χωρίς καμία αντιστοιχία με άλλα Πανεπιστημιακά 
Τμήματα. Έχει προσωρινή Συνέλευση με απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου 
(υπ’αριθμ.5699/13-06-2019) αποτελούμενη από τα μέλη ΔΕΠ. 

Έχει σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών και εξασφαλίζει υψηλής ποιότητας παρεχόμενη 
εκπαίδευση. Τα μαθήματα διδάσκονται από τα μέλη της προσωρινής Συνέλευσης, μέλη 
ΔΕΠ του Πανεπιστημίου και από διδάσκοντες με βάση το ΠΔ 407/80. Το 2021 
προσλήφθηκαν στο τμήμα 2 ακόμη μέλη ΔΕΠ (απόφαση 2/7/2019 του Υπουργείου) με 
την οποία στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας δίνονται 29 θέσεις οι οποίες κατά 
προτεραιότητα διανέμονται στα τμήματα που δεν έχουν αυτοδιοίκηση. Αυτή τη στιγμή 
το τμήμα διαθέτει 6 μόνιμα μέλη ΔΕΠ. 
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Διοίκηση Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας 
 

Το Τμήμα έχει ως υπερκείμενη αρχή τη Διοίκηση του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Μακεδονίας της οποίας αποτελεί αδιαίρετο κομμάτι.  

 

Πρύτανης Θεοδουλίδης Θεόδωρος 

Αντιπρυτάνεις 

1. Σαρηγιαννίδης Νικόλαος – Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών 
Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας 

2. Μαρόπουλος Στέργιος – Αντιπρύτανης Έρευνας & Δια 
Βίου Εκπαίδευσης 

3. Σπύρτου Άννα – Αντιπρύτανης Διοικητικών Υποθέσεων  
4. Ιορδανίδης Γεώργιος – Αντιπρύτανης Οικονομικών, 

Προγραμματισμού και Ανάπτυξης 
 

Κοσμήτορες Σχολών 

1. Τριανταφύλλου Αθανάσιος – Κοσμήτορας Πολυτεχνικής 
Σχολής 

2. Δημητριάδου Αικατερίνη – Κοσμήτορας Σχολής 
Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών 

3. Ζιώγας Ιωάννης – Κοσμήτορας Σχολής Καλών Τεχνών 
4. Καταραχιά Ανδρονίκη – Κοσμήτορας Σχολής 

Οικονομικών Επιστημών 
5. Καλογηράτου Ζαχαρούλα – Κοσμήτορας Σχολής Θετικών 

Επιστημών 
6. Μέλφου Αικατερίνη – Κοσμήτορας Σχολής Γεωπονικών 

Επιστημών 
7. Τσανακτσίδης Κωνσταντίνος – Κοσμήτορας Σχολής 

Επιστημών Υγείας 
 

Πρόεδροι 
Τμημάτων 

1. Λεμονίδης Χαράλαμπος - Πρόεδρος Παιδαγωγικού 
Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης 

2. Μιχαήλ Δόμνα – Πρόεδρος Παιδαγωγικού Τμήματος 
Νηπιαγωγών 

3. Μπακούρος Ιωάννης – Πρόεδρος Τμήματος 
Περιφερειακής και Διασυνοριακής Ανάπτυξης 

4. Αγγελίδης Παντελής – Πρόεδρος Τμήματος 
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών 

5. Φροντιστής Ζαχαρίας – Πρόεδρος Τμήματος Χημικών 
Μηχανικών 
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6. Νενές Γεώργιος – Πρόεδρος Τμήματος Μηχανολόγων 
Μηχανικών 

7. Πνευματικός Δημήτριος – Πρόεδρος Τμήματος 
Ψυχολογίας 

8. Μονοβασίλης Θεόδωρος – Πρόεδρος Τμήματος 
Οικονομικών Επιστημών 

9. Σαριαννίδης Νικόλαος – Πρόεδρος Τμήματος Στατιστικής 
και Ασφαλιστικής Επιστήμης 

10. Πετράκης Ανδρέας – Πρόεδρος Τμήματος Μαθηματικών 
11. Λάππας Γεώργιος – Πρόεδρος Τμήματος Επικοινωνίας 

και Ψηφιακών Μέσων 
12. Σαββίδης Σεραφείμ – Πρόεδρος Τμήματος Μαιευτικής  
13. Τσιαμήτρος Δημήτριος – Πρόεδρος Τμήματος 

Εργοθεραπείας 
14. Βελέντζας Ιωάννης – Πρόεδρος Τμήματος Διεθνών και 

Ευρωπαικών Οικονομικών Σπουδών  
15. Αναστασιάδου Σοφία – Πρόεδρος Τμήματος Στατιστικής 

και Ασφαλιστικής Επιστήμης 
16. Κακούλης Κωνσταντίνος – Πρόεδρος Τμήματος 

Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων 
17. Καπαγερίδης Ιωάννης – Πρόεδρος Τμήματος Μηχανικών 

Ορυκτών Πόρων  
18. Δόσης Μιχαήλ – Πρόεδρος Τμήματος Πληροφορικής 
19. Μέλφου Αικατερίνη – Πρόεδρος Τμήματος Γεωπονίας 
20. Δριτσάκη Χάιδω – Πρόεδρος Τμήματος Λογιστικής και 

Χρηματοοικονομικής  
21. Κοντέος Γεώργιος – Πρόεδρος Τμήματος Οργάνωσης και 

Διοίκησης Επιχειρήσεων  
22. Τριαντάρη Σωτηρία – Πρόεδρος Τμήματος Διοικητικής 

Επιστήμης και Τεχνολογίας 
 

Εκπρόσωποι Ε.ΔΙ.Π. 1. Σιδηροπούλου Χριστίνα – Τακτικό Μέλος 
2. Ντίνας Νικόλαος – Αναπληρωματικό Μέλος 

Εκπρόσωποι Ε.Τ.Ε.Π 1. Τίννος Αντώνιος – Τακτικό Μέλος 
 

Εκπρόσωποι Ε.Ε.Π. Δεν έχουν εκλεγεί 
Εκπρόσωποι 
Διοικητικού 
Προσωπικού 

1. Δάρδας Κωνσταντίνος – Τακτικό Μέλος 
2. Ίνδος Ηλίας – Αναπληρωματικό Μέλος 

Εκπρόσωποι 
Φοιτητών 

1. Σεληνιωτάκης Χαριδήμος 
2. Γκουντινίδης Νικόλαος 
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Εκπρόσωποι 
Μεταπτυχιακών 

Φοιτητών 
Δεν έχουν εκλεγεί 

Εκπρόσωποι 
Υποψηφίων 
Διδακτόρων 

Δεν έχουν  εκλεγεί 

 

Διοίκηση Τμήματος Περιφερειακής και Διασυνοριακής 
Ανάπτυξης 
 

Το όργανα διοίκησης του Τμήματος είναι η Συνέλευση και ο Πρόεδρος.  

Η Συνέλευση καταρτίζει το πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών, παρακολουθεί την 
καλή εφαρμογή του, φροντίζει για τον εξοπλισμό και τα περιουσιακά στοιχεία του 
Τμήματος και επιλύει τα ακαδημαϊκά ή και διοικητικά θέματα που προκύπτουν.  

Ο Πρόεδρος του Τμήματος είναι αρμόδιος να συγκαλεί τη Συνέλευση και να μεριμνά 
για την εφαρμογή των αποφάσεων της Συνέλευσης. 

Το ανώτατο όργανο του Τμήματος είναι η Συνέλευση στην οποία συμμετέχουν: 

 Όλα τα μέλη ΔΕΠ. 
 Ένας εκπρόσωπος των προπτυχιακών φοιτητών. 
 Ένας εκπρόσωπος των μεταπτυχιακών φοιτητών. 
 Και ένας εκπρόσωπος των μελών ΕΤΕΠ/ΕΔΙΠ του Τμήματος. 

Πρόεδρος  

Καθηγητής Ιωάννης Μπακούρος 

 

Αναπληρωτής Πρόεδρος 

Καθηγήτρια Ελένη Τσακιρίδου 

 

Γενική Συνέλευση Τμήματος 

1. Ιωάννης Μπακούρος Καθηγητής Πρόεδρος 
2. Ελένη Τσακιρίδου Καθηγήτρια Αναπλ. Πρόεδρος 
3. Στράτος Λοΐζου  Καθηγητής Μέλος 
4. Φώτιος Χατζηθεοδωρίδης Καθηγητής Μέλος 
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5. Τοπάλογλου Ελευθέριος Αν. Καθηγητής Μέλος 
6. Ελπίδα Σαμαρά Επ. Καθηγήτρια Μέλος 

 

Τη Συνέλευση του Τμήματος συμπληρώνουν ένας εκπρόσωπος των φοιτητών, ένα 
μέλος Ε.Ε.ΔΙ.Π. και τρεις εκπρόσωποι των μεταπτυχιακών φοιτητών (15% του αριθμού 
των μελών του Μόνιμου Διδακτικού Προσωπικού που είναι μέλη της Γ.Σ. του 
Τμήματος). 

 

Γραμματεία 

Γραμματέας: Αγγελική Στεργιοπούλου 

Τηλέφωνο Γραμματείας: 24610 68113 

Διεύθυνση: Κοίλα Κοζάνης, Κοζάνη, 50200 

 
Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι 

 

 
Εξάμηνο Υπεύθυνος Ιδιότητα  

1ο , 2ο Ιωάννης Μπακούρος Καθηγητής 
3ο , 4ο Ελένη Τσακιρίδου Καθηγήτρια 
5ο , 6ο Ευστράτιος Λοΐζου Καθηγητής 
7ο , 8ο Φώτης Χατζηθεοδωρίδης Καθηγητής 

 

 

Σύμβουλος Σπουδών 
 

Ο Σύμβουλος Σπουδών έχει την υποχρέωση να ενημερώνει υπεύθυνα τον φοιτητή για 
κάθε θέμα σχετικό με τις σπουδές του στο Πανεπιστήμιο και να τον βοηθάει στις 
επιλογές των σπουδών του, εφόσον ο ίδιος ο φοιτητής του το ζητήσει. Βοηθάει επίσης 
τον φοιτητή να αντιμετωπίσει και να επιλύσει τυχόν προβλήματα σχετικά με τις 
σπουδές του και τον ενημερώνει για τα τεκτενόμενα στο Πανεπιστήμιο. Η επικοινωνία 
μαζί του δεν υπόκειται σε χρονικούς περιορισμούς και εξαρτάται από τις δυσκολίες 
προσαρμογής και ένταξης που αντιμετωπίζει ο φοιτητής. Η βοήθεια που παρέχει ο 
Σύμβουλος Σπουδών είναι μόνο συμβουλευτικού χαρακτήρα και όχι παρεμβατικού και 
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ο φοιτητής σε καμία περίπτωση δεν είναι υποχρεωμένος να ακολουθήσει τις 
κατευθύνσεις του Συμβούλου.  

Σύμβουλος Σπουδών των φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 είναι ο 
καθηγητής Ιωάννης Μπακούρος.  

Σκοποί και Οργάνωση του Τμήματος 
 

Σκοπός Τμήματος  
 
Το Τμήμα Περιφερειακής και Διασυνοριακής Ανάπτυξης, αποσκοπεί στην καλλιέργεια 
και την προαγωγή της εκπαίδευσης, της επιστημονικής έρευνας και της γνώσης που 
αφορά στα βασικά αντικείμενα της επιστήμης της περιφερειακής ανάπτυξης με 
έμφαση στα ζητήματα της καινοτομίας, της επιχειρηματικότητας, της 
ανταγωνιστικότητας, των περιφερειακών πολιτικών και της οικονομικής του χώρου.  
 
Οι σκοποί του Τμήματος όσον αφορά την εκπαίδευση των φοιτητών είναι: 
 

o Να δώσει στους φοιτητές με το τέλος των σπουδών τους μια βαθιά γνώση των 
βασικών αρχών, που αφορούν στο αντικείμενο της επιστήμης της 
περιφερειακής ανάπτυξης με έμφαση στα ζητήματα της καινοτομίας, της 
επιχειρηματικότητας, της ανταγωνιστικότητας, των περιφερειακών πολιτικών 
και της οικονομικής του χώρου. 

o Να τους εκπαιδεύσει και να τους δώσει τις ικανότητες που απαιτούνται για να 
εφαρμόσουν αυτή τη γνώση. 

o Να τους δώσει υψηλής ποιότητας γνώσεις, οι οποίες αντικατοπτρίζονται στις 
ανάγκες της περιφερειακής ανάπτυξης γενικότερα. 

o Να αναπτύξει μεθόδους διδασκαλίας και αξιολόγησης των σπουδαστών στο 
αντικείμενο του Τμήματος. 

o Να ενθαρρύνει τους φοιτητές να δώσουν τον καλύτερο εαυτό τους στις σπουδές 
τους και να βεβαιώνεται ότι κάνουν την καλύτερη δυνατή χρήση των 
δυνατοτήτων και των ευκαιριών που τους παρέχονται. 

o Να διαθέσει εγκαταστάσεις και εργαστήρια, τα οποία ακολουθούν την πρόοδο 
και τις ανάγκες της τεχνολογίας και 

o Να ενισχύσει την επιστημονική συνεργασία μεταξύ των φοιτητών και να τους 
καταστήσει ικανούς να μελετούν ανεξάρτητα και να εμβαθύνουν τις γνώσεις 
τους. 

 
Έτσι, οι φοιτητές θα πρέπει με τη συμπλήρωση των τεσσάρων χρόνων σπουδών να είναι 
σε θέση να: 
 

o Αναλαμβάνουν θέσεις ειδικευμένου προσωπικού και ευθύνης καθώς και 
εμπειρογνωμόνων στους αντίστοιχους τομείς, 

o Εφαρμόζουν τις γνώσεις τους στα σύγχρονα θέματα των Περιφερειών, 
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o  Μπορούν να χρησιμοποιήσουν σύγχρονα εργαλεία για την επίλυση 
επιστημονικών προβλημάτων, όπως χρήση των συστημάτων πληροφορικής, 
χρήση υπολογιστή, χρήση πακέτων λογισμικού, 

o Επικοινωνούν αποτελεσματικά γραπτά και προφορικά και να μπορούν να 
αποδίδουν μέσα σε μία ομάδα, 

o Είναι ικανοί να σχεδιάσουν, να εκτελέσουν και να διοικήσουν ένα συγκεκριμένο 
έργο και 

o Έχουν την ικανότητα να παρακολουθούν ατομικά την εξέλιξη του αντικειμένου 
τους και να βελτιώνουν συνεχώς τις γνώσεις τους. 

 
Το Τμήμα Περιφερειακής και Διασυνοριακής Ανάπτυξης, εκτός της εκπαιδευτικής 
λειτουργίας, δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη και λειτουργία πέντε ερευνητικών 
εργαστηρίων, τα οποία συμμετέχουν με επιτυχία σε μια σειρά από εθνικά και διεθνή 
ερευνητικά ανταγωνιστικά προγράμματα, τα αποτελέσματα των οποίων 
δημοσιεύονται σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και παρουσιάζονται σε διεθνή ή 
εθνικά συνέδρια. Επίσης, το Τμήμα σκοπεύει να δώσει ιδιαίτερη έμφαση στη 
διασύνδεση της πανεπιστημιακής έρευνας με τη βιομηχανική παραγωγή, έρευνα και 
ανάπτυξη. Οι γνώσεις και δεξιότητες που θα παρέχονται στους φοιτητές του Τμήματος, 
θα τους προετοιμάζουν για να στελεχώσουν με αξιώσεις επιχειρήσεις εντός και εκτός 
των συνόρων. Επιπλέον το Τμήμα φιλοδοξεί, να προκύψουν από τους φοιτητές του και 
αξιόλογοι ερευνητές οι οποίοι με τη σειρά τους θα στελεχώσουν πανεπιστήμια και 
ερευνητικά κέντρα. 
 

Εργαστήρια  
 
Στην πρώτη περίοδο ανάπτυξης του Τμήματος Περιφερειακής και Διασυνοριακής 
Ανάπτυξης, προβλέπεται η δημιουργία πέντε (5) εργαστηρίων τα οποία και βρίσκονται 
σε άμεση αντιστοιχία με τους ερευνητικούς, επιστημονικούς και ακαδημαϊκούς άξονες 
του. 
 

1. Εργαστήριο Διαχείρισης Τεχνολογίας 
 

Με κύριο ερευνητικό και ακαδημαϊκό αντικείμενο τη Μελέτη, τη Διαχείριση, την 
Ενσωμάτωση και Απορρόφηση της Τεχνολογίας και των Τεχνολογικών εξελίξεων προς 
όφελος της ‘Περιφέρειας’ και του ‘Συνόρου’.  
 
                                  
                                     
                            http://www.materlab.eu/ 
 
 
 

2. Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας 

http://www.materlab.eu/
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Με κύριο ερευνητικό και ακαδημαϊκό αντικείμενο την Περιφερειακή 
Ανταγωνιστικότητα η οποία βεβαίως είναι η ικανότητα της Περιφέρειας να προσφέρει 
στις Επιχειρήσεις και την Κοινωνία ένα ελκυστικό και βιώσιμο περιβάλλον διαβίωσης 
και εργασίας. 
 

3. Διασυνοριακών Μελετών & Αναλύσεων – (BorderLAb) 
 

Με κύριο ερευνητικό και ακαδημαϊκό αντικείμενο την εκπόνηση στρατηγικών 
αναπτυξιακών μελετών που αναφέρονται στην ανάλυση και αξιολόγηση των 
επιπτώσεων των συνόρων στο χώρο, στην οικονομία και στις πολιτικές σε 
περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο. H στρατηγική του εργαστηρίου επιπλέον 
εστιάζει στην ανάλυση και αξιολόγηση μέσα από τη θεωρία και την εμπειρική 
τεκμηρίωση των ασκούμενων πολιτικών εδαφικής και διασυνοριακής συνεργασίας, 
καθώς και στην συστηματική μελέτη των βασικών παραμέτρων που επηρεάζουν την 
εξέλιξη, την μορφή και την ένταση της διασυνοριακής αλληλεπίδρασης. 
 

4. Αγροτικής Περιφερειακής Ανάπτυξης 
 

Με κύριο ερευνητικό και ακαδημαϊκό αντικείμενο τη βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας 
στον ευρύτερο Πρωτογενή Τομέα, την επίτευξη της Βιώσιμης Διαχείρισης των Φυσικών 
Πόρων και της Κλιματικής Αλλαγής και την ισορροπημένη Εδαφική Ανάπτυξη των 
Περιφερειών και ιδιαίτερα των Αγροτικών Περιφερειών. 
 

5. Περιφερειακής και Διασυνοριακής Πολιτικής Προστασίας 
 

Με κύριο ερευνητικό και ακαδημαϊκό αντικείμενο την μελέτη, την αξιοποίηση και την 
ενίσχυση και επιστημονική υποστήριξη της πολιτικής προστασίας των διασυνοριακών 
περιοχών με έμφαση σε θέματα διαχείρισης φυσικών καταστροφών και δασικών 
πυρκαγιών. Αυτό θα οδηγήσει στην ενίσχυση της διασυνοριακής προστασίας της 
βιοποικιλότητας από τους φυσικούς κινδύνους και στη βελτίωση της κατάστασης 
διατήρησης των διασυνοριακών οικοτόπων καθώς και στην προστασία των κοινωνιών 
από επερχόμενες φυσικές καταστροφές.  
 
 

Ημερολόγιο Μαθημάτων, Εξετάσεων, Αργιών, Φοιτητικών 
Διακοπών 
 

Μαθήματα και Εξετάσεις  
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Το Πρυτανικό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην υπ’ αριθμόν 
56/27-09-2021 συνεδρίασή του ενέκρινε την τροποποίηση του ακαδημαϊκού 
ημερολογίου για το έτος 2021-2022 ως εξής: 

 

 

 

 

Εξεταστική Σεπτεμβρίου 2021 (4 εβδομάδες) 30/08/2021 – 24/09/2021 

Χειμερινό εξάμηνο (13 εβδομάδες μαθημάτων) 11/10/2021 – 23/12/2021 
10/01/2021 – 21/01/2021 

Εξεταστική περίοδος χειμερινού εξαμήνου (3 
εβδομάδες, περιλαμβάνεται και η εξεταστική για 
τους επί πτυχίω φοιτητές) 

24/01/2021 – 11/02/2022 

Εαρινό εξάμηνο (13 εβδομάδες μαθημάτων) 14/02/2021 – 15/04/2021 
02/05/2021 – 27/05/2022 

Εξεταστική περίοδος εαρινού εξαμήνου (3 
εβδομάδες, περιλαμβάνεται και η εξεταστική για 
τους επί πτυχίω φοιτητές) 

06/06/2022 – 30/06/2022 

 

Σημείωση: 

• Μετά την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου και πριν την έναρξη του 
χειμερινού εξαμήνου υπάρχουν 2 κενές εβδομάδες (27/09/2021 – 08/10/2021) 
σε περίπτωση επιμήκυνσης της διπλής εξεταστικής. 

• Λόγω της αργίας της 11ης Οκτωβρίου στην Κοζάνη, το χειμερινό εξάμηνο θα 
ξεκινήσει στις 12/10/2021. 

• Μετά τη λήξη του εαρινού εξαμήνου και πριν την έναρξη της εξεταστικής 
περιόδου υπάρχει 1 κενή εβδομάδα (30/05/2022 – 03/06/2022) 
 

Αργίες και Φοιτητικές Διακοπές Χειμερινού εξαμήνου 
 

• 11 Οκτωβρίου 2021 (Απελευθέρωση της Κοζάνης) 
• 28 Οκτωβρίου 2021 (Εθνική εορτή) 
• 17 Νοεμβρίου 2021 (Επέτειος Πολυτεχνείου) 
• 6 Δεκεμβρίου 2021 (Αγίου Νικολάου - Πολιούχου της Κοζάνης) 
• 24 Δεκεμβρίου 2021 - 7 Ιανουαρίου 2022 (Διακοπές Χριστουγέννων) 
• 30 Ιανουαρίου 2022 (Τριών Ιεραρχών) 
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Αργίες και Φοιτητικές Διακοπές Θερινού εξαμήνου  
 

• 7 Μαρτίου 2021 (Καθαρά Δευτέρα) 
• 25 Mαρτίου 2022 (Εθνική εορτή) 
• 18 Απριλίου – 29 Απριλίου 2022 (Διακοπές Πάσχα) 
• 1 Μαΐου 2022 (Πρωτομαγιά) 
• 13 Ιουνίου 2022 (Αγίου Πνεύματος) 
• Ημέρα διεξαγωγής φοιτητικών εκλογών 

 

Πληροφορίες για την Οργάνωση των Σπουδών 
 

Διάρκεια Σπουδών 
 
H ελάχιστη δυνατή διάρκεια των σπουδών είναι 8 εξάμηνα. Κάθε εξάμηνο 
περιλαμβάνει τουλάχιστον 13 πλήρεις εβδομάδες διδασκαλίας. Ο φόρτος εργασίας 
που απαιτείται για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών και τη λήψη 
του Πτυχίου αντιστοιχεί σε 240 ECTS. 
 
Διάρκεια Φοίτησης – Διακοπή Σπουδών 
 
ν = αριθμός κανονικής διάρκειας φοίτησης σε εξάμηνα (στο Τμήμα μας οκτώ (8) 
εξάμηνα). 

 
1. Οι Φοιτητές πρέπει να εγγράφονται (να κάνουν δήλωση μαθημάτων), στην 

αρχή κάθε εξαμήνου για να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις. 
2. Οι φοιτητές έχουν το δικαίωμα να διακόψουν, με έγγραφη αίτησή τους στη 

Γραμματεία του Τμήματος και έγκριση από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος, 
τις σπουδές τους για όσα εξάμηνα, συνεχόμενα ή μη, επιθυμούν, και πάντως όχι 
περισσότερα από τον ελάχιστο αριθμό εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη 
Πτυχίου σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών. Τα εξάμηνα αυτά δεν 
θα προσμετρούνται στην παραπάνω ανώτατη διάρκεια φοίτησης. Οι φοιτητές, 
που διακόπτουν κατά τα παραπάνω τις σπουδές τους, δεν έχουν τη φοιτητική 
ιδιότητα καθ’ όλο το χρονικό διάστημα διακοπής των σπουδών τους. Μετά τη 
λήξη της διακοπής σπουδών οι φοιτητές επανέρχονται αυτοδικαίως στο Τμήμα. 
Η αίτηση για διακοπή σπουδών, γίνεται δύο φορές το έτος και αποκλειστικά, το 
χρονικό διάστημα των δηλώσεων μαθημάτων (χειμερινού και εαρινού 
εξαμήνου). 

 
Για τη διευκόλυνση των φοιτητών, ακολουθεί συνοπτικός πίνακας με τον αριθμό 
μαθημάτων, που πρέπει να συμπληρώσει ο φοιτητής για τη λήψη του Πτυχίου. 
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ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΤΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ 
 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Κατά τη συμπλήρωση της δήλωσης να φροντίζετε να καλύπτετε τον 
παρακάτω αριθμό μαθημάτων ανά κατηγορία δηλ. (Υ), (Ε). 
 

ΕΤΟΣ 
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

 

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 
 

2021-2022 
45 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ (Υ) 
 

3 
ΕΠΙΛΟΓΗΣ (Ε) 

 
48 45 Υ + 3 Ε 

 

Δικαιολογητικά Πρωτοετών Φοιτητών 
 
Βάσει των αποτελεσμάτων των Εξετάσεων καθορίζεται, από το Υπουργείο Εθνικής 
Παιδείας η προθεσμία εγγραφής των επιτυχόντων για κάθε κατηγορία νεοεισαχθέντων. 
Για την εγγραφή του ο νεοεισαχθείς ή το νομίμως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, 
καταθέτει ή αποστέλλει στη Γραμματεία του Τμήματος τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 
 

1. Εκτυπωμένη την ηλεκτρονική αίτηση για εγγραφή προς το Υπουργείο. 
2. Τίτλος απόλυσης, απολυτήριο ή πτυχίο ή αποδεικτικό του σχολείου από το οποίο 

αποφοίτησε ή νομίμως επικυρωμένο αντίγραφο ή φωτοαντίγραφο των τίτλων 
αυτών. 

3. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία ο νεοεισαχθείς δηλώνει ότι δεν είναι 
εγγεγραμμένος σε άλλη Σχολή ή Τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της 
Ελλάδας (χορηγείται από τη Γραμματεία του Τμήματος). 

4. Τέσσερις (4) φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας. 
5. Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή άλλο δημόσιο έγγραφο, από το 

οποίο αποδεικνύονται τα ατομικά του στοιχεία. 
6. Αντίγραφο της βεβαίωσης πρόσβασης (χορηγείται από το Λύκειο). 

 
Τα ανωτέρω δικαιολογητικά αναφέρονται σε ανακοίνωση της ιστοσελίδας του 
Τμήματος (https://rdcbs.uowm.gr/) στην αρχή κάθε ακαδ. έτους και ενδέχεται να 
τροποποιηθούν βάσει των οδηγιών του Υπουργείου Παιδείας. 
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Δήλωση παρακολούθησης μαθημάτων εξαμήνου 
 
Στην αρχή κάθε εξαμήνου και σε ημερομηνίες που ορίζονται, πρέπει κάθε φοιτητής να 
καταθέσει στη Γραμματεία του Τμήματος ηλεκτρονικά (μέσω της ιστοσελίδας του 
Τμήματος), δήλωση, η οποία να περιλαμβάνει εκείνα τα μαθήματα, τα οποία 
αποφάσισε να παρακολουθήσει στο συγκεκριμένο εξάμηνο. Η δήλωση μαθημάτων 
ουσιαστικά αποτελεί και την εγγραφή του φοιτητή ανά εξάμηνο στο Τμήμα. Μετά τη 
λήξη της προθεσμίας καμία δήλωση δε γίνεται δεκτή, όπως δεν επιτρέπεται και 
οποιαδήποτε αλλαγή μαθημάτων. 
 
Με αυτή τη δήλωση κάθε φοιτητής αποκτά δικαίωμα: 
 

1. να παραλάβει τα διδακτικά βοηθήματα μέσω του προγράμματος ΕΥΔΟΞΟΣ 
(βιβλία, σημειώσεις κλπ.), που διατίθενται γι’ αυτά τα μαθήματα στην αρχή του 
συγκεκριμένου εξαμήνου. 

2. να συμμετέχει στις εξετάσεις των μαθημάτων που δήλωσε στο τέλος του 
συγκεκριμένου εξαμήνου και στην επόμενη εξεταστική περίοδο του 
Σεπτεμβρίου. 

 
Αν ένας φοιτητής δεν καταθέσει δήλωση στην αρχή του εξαμήνου, τότε θεωρείται ότι 
δε θα παρακολουθήσει τα μαθήματα, δεν έχει δικαίωμα να αποκτήσει διδακτικά 
βοηθήματα, ούτε να συμμετάσχει στις εξετάσεις αυτού του εξαμήνου. 
 
Οι φοιτητές οι οποίοι εισάγονται από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 και έπειτα, έχουν 
δικαίωμα να δηλώνουν: (α) Ν+3 μαθήματα ανά εξάμηνο, όπου Ν ο ονομαστικός 
αριθμός των μαθημάτων του τρέχοντος εξαμήνου φοίτησής τους, κατά τα πρώτα 6 
εξάμηνα, (β) μέχρι οκτώ (8) μαθήματα ανά εξάμηνο στο 7ο και 8ο εξάμηνο και (γ) μέχρι 
δώδεκα (12) μαθήματα ανά εξάμηνο από το 9ο εξάμηνο και πάνω. 
 
Σε κάθε περίπτωση, είναι δυνατή η παράλειψη μαθημάτων του τρέχοντος εξαμήνου 
και η δήλωση μαθημάτων προηγούμενων ετών αντ' αυτών, δεν επιτρέπεται όμως η 
δήλωση μαθημάτων μεγαλύτερου έτους. Για ένα χειμερινό εξάμηνο μπορεί να 
δηλωθούν μόνο εκείνα τα μαθήματα, τα οποία περιλαμβάνονται στα μαθήματα όλων 
των χειμερινών εξαμήνων (1ο, 3ο, 5ο, και 7ο) του Προγράμματος Σπουδών. Για ένα 
θερινό εξάμηνο μπορεί να δηλωθούν μόνο τα μαθήματα των θερινών εξαμήνων (2ο, 
4ο, 6ο, και 8ο) του προγράμματος σπουδών. Μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου δε 
διδάσκονται στο θερινό εξάμηνο και αντιστρόφως. 

 

Αξιολόγηση των φοιτητών – Εξετάσεις 
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Η αξιολόγηση των φοιτητών για την απόδοσή τους σε κάθε μάθημα γίνεται καθ’ όλη τη 
διάρκεια της ακαδημαϊκής χρονιάς. Ο οριστικός βαθμός σε κάθε μάθημα αποτελείται 
από δύο μέρη. Το πρώτο μέρος, που αποτελεί το 30% του οριστικού βαθμού, με το 
οποίο αξιολογείται η απόδοση του σπουδαστή κατά τη διάρκεια του εξαμήνου και ο 
βαθμός προκύπτει από τη βαθμολόγηση ασκήσεων, θεμάτων ή και μία τουλάχιστον 
ενδιάμεση γραπτή εξέταση, κατά την κρίση του διδάσκοντος. Το δεύτερο μέρος, που 
αποτελεί το 70% του οριστικού βαθμού, αξιολογείται η απόδοση του σπουδαστή στις 
τελικές εξετάσεις του μαθήματος. 
 
Για τις τελικές εξετάσεις και για τα μαθήματα που διδάσκονται σε κάθε εξάμηνο, 
υπάρχουν 2 εξεταστικές περίοδοι. H πρώτη περίοδος ορίζεται αμέσως μετά τη λήξη 
του συγκεκριμένου εξαμήνου, χειμερινού ή θερινού. H δεύτερη ορίζεται το Σεπτέμβριο, 
πριν αρχίσει το επόμενο χειμερινό εξάμηνο. Κάθε φοιτητής έχει δικαίωμα συμμετοχής 
στις εξετάσεις, μόνον εκείνων των μαθημάτων του εξαμήνου, τα οποία 
έχει μόνος του καθορίσει με τη δήλωση μαθημάτων, που κατέθεσε στην αρχή αυτού 
του εξαμήνου. H διάρκεια των εξετάσεων είναι τρεις εβδομάδες για τις περιόδους 
Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου, τρεις εβδομάδες του Ιουνίου και τέσσερις εβδομάδες για 
την περίοδο Σεπτεμβρίου, αλλά μπορεί να επιμηκύνονται αν συντρέχει λόγος.  
Σε περίπτωση που ένας φοιτητής δε συμμετέχει στο μάθημα ή συμμετέχει μεν αλλά 
δεν έχει πάρει οριστικό βαθμό που να είναι μεγαλύτερος ή ίσος του πέντε μετά και από 
τη δεύτερη τελική εξέταση του μαθήματος τον Σεπτέμβριο, τότε: 

• Εάν πρόκειται για Υποχρεωτικό, έχει την υποχρέωση να ξαναδηλώσει πάλι το 
μάθημα αυτό σε επόμενο εξάμηνο. Με τη δήλωση αυτή έχει την ευκαιρία να 
επαναλάβει την εκπαιδευτική διαδικασία στο μάθημα αυτό και αποκτά πάλι το 
δικαίωμα συμμετοχής του στις αντίστοιχες εξετάσεις. 

• Εάν πρόκειται για Επιλογής μάθημα, μπορεί να δηλώσει πάλι το ίδιο μάθημα 
σε ένα επόμενο εξάμηνο για να επαναλάβει την εκπαιδευτική διαδικασία στο 
μάθημα αυτό και να αποκτήσει έτσι το δικαίωμα συμμετοχής του στις 
αντίστοιχες εξετάσεις. Έχει όμως και τη δυνατότητα να μην ξαναδηλώσει πια 
αυτό το μάθημα, αλλά σε επόμενο εξάμηνο να επιλέξει και να δηλώσει αντί γι’ 
αυτό ένα άλλο Επιλογής μάθημα που του διατίθεται στην κατεύθυνσή του. 

 

Διδακτικά βοηθήματα 
 
Το  διδακτικό έργο συμπληρώνεται με τα αντίστοιχα συγγράμματα ή άλλα βοηθήματα 
τα οποία χορηγούνται δωρεάν στους φοιτητές, όπως ακόμα και με την εξασφάλιση της 
ενημέρωσης και της πρόσβασής τους στην σχετική ελληνική και ξένη βιβλιογραφία 
(άρθρ. 23 § 2 N 1268/82). 

Πτυχίο  
 
Όλοι οι απόφοιτοι του Τμήματος Περιφερειακής και Διασυνοριακής Ανάπτυξης του 
Π.Δ.Μ. παίρνουν χωρίς διάκριση τον τίτλο του Πτυχιούχου Περιφερειακών και 
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Διασυνοριακών Σπουδών. Στο πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας, που μπορεί να 
πάρει κάθε απόφοιτος, φαίνονται αναλυτικά όλα τα μαθήματα, τα οποία 
παρακολούθησε. Από αυτό το πιστοποιητικό, το οποίο παρουσιάζει το προσωπικό 
πρόγραμμα σπουδών του κάθε αποφοίτου, φαίνεται ο Κύκλος Εξειδίκευσης του 
φοιτητή. 
 

Υπολογισμός του Βαθμού Πτυχίου 
 
Λεπτομέρειες για τον υπολογισμό του βαθμού Πτυχίου υπάρχουν στην Ενότητα 
«Προϋποθέσεις απόκτησης Πτυχίου». 
 

Αρμοδιότητες και Λειτουργία Γραμματείας 
 

H Γραμματεία του Τμήματος είναι αρμόδια για φοιτητικά και διοικητικά θέματα. 
Ειδικότερα στα φοιτητικά θέματα περιλαμβάνονται: 
 

1. Οι εγγραφές των φοιτητών. 
2. H τήρηση του αρχείου των φοιτητών, στο οποίο περιλαμβάνονται η 

βαθμολογία, στοιχεία σχετικά με τις υποτροφίες και τη χορήγηση διπλωμάτων. 
3. H σύνταξη καταστάσεων φοιτητών, σύμφωνα με τη δήλωση επιλογής εκ μέρους 

τους των μαθημάτων, που αυτοί επιθυμούν να παρακολουθήσουν. 
4. H έκδοση πιστοποιητικών. 

 
Όσον αφορά την εξυπηρέτηση των φοιτητών, αυτή γίνεται όλες τις εργάσιμες μέρες 
από 11:00 έως 13:00 στα γραφεία της Γραμματείας. 
 
Για τις εγγραφές των πρωτοετών ισχύουν ειδικότερα τα εξής: 
 

• Μετά την αποστολή από το Y.ΠΑΙ.Θ. των πινάκων των επιτυχόντων, η Πρυτανεία 
του Π.Δ.Μ. ορίζει την προθεσμία, μέσα στην οποία θα πρέπει να έχουν 
πραγματοποιηθεί οι εγγραφές. H προθεσμία αυτή είναι καταλυτική, που 
σημαίνει ότι χάνει το δικαίωμα εγγραφής του όποιος είναι εκπρόθεσμος. 

• Αμέσως μετά τον ορισμό της, η προθεσμία εγγραφών γνωστοποιείται στον 
πίνακα ανακοινώσεων του Τμήματος.  

• H Γραμματεία, τέλος, ενημερώνει τους φοιτητές σχετικά με τα Ευρωπαϊκά 
προγράμματα ανταλλαγής φοιτητών, καθώς επίσης και με τον κανονισμό 
γραπτών εξετάσεων. 
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Πρόγραμμα Σπουδών 
 
Το Πρόγραμμα Σπουδών περιέχει τους τίτλους των μαθημάτων, το περιεχόμενό τους, 
τη χρονική αλληλουχία ή αλληλεξάρτηση των μαθημάτων και τις αντίστοιχες πιστωτικές 
μονάδες (ECTS). Σημειώνεται ότι εκτός των εβδομαδιαίων ωρών διδασκαλίας στις 
αίθουσες που αντιστοιχούν σε κάθε μάθημα, στην περίπτωση των περισσοτέρων 
υποχρεωτικών μαθημάτων διεξάγονται επιπλέον εργαστηριακές ασκήσεις ή θέματα 
που ισοδυναμούν με μια πρόσθετη εβδομαδιαία ώρα διδασκαλίας.  
 
H κατανομή των εξαμηνιαίων μαθημάτων σε εξάμηνα είναι ενδεικτική και όχι 
υποχρεωτική για τους φοιτητές. Ανταποκρίνεται, πάντως, σε συνθήκες κανονικής 
φοίτησης, προσαρμοσμένης στον ελάχιστο δυνατό αριθμό εξαμήνων που απαιτούνται 
για τη λήψη του Πτυχίου και στην αλληλουχία των προ απαιτούμενων και εξαρτωμένων 
από προ απαιτούμενα μαθήματα. 
 
Όποια διαμόρφωση κι αν δώσει κάθε φοιτητής στο προσωπικό του πρόγραμμα, αυτό 
που συνιστάται ιδιαίτερα είναι να ακολουθήσει τουλάχιστον τη χρονική σειρά των 
υποχρεωτικών μαθημάτων, όπως αυτή δίνεται στο ενδεικτικό Πρόγραμμα Σπουδών. Σε 
διαφορετική περίπτωση θα έχει να αντιμετωπίσει πρόσθετες δυσκολίες, επειδή δε θα 
έχει τις απαραίτητες προ απαιτούμενες γνώσεις για την παρακολούθηση ορισμένων 
μαθημάτων. Σε περίπτωση αποτυχίας σε υποχρεωτικό μάθημα, υποχρεωτικό 
κατεύθυνσης ή επιλογής κατεύθυνσης, ο φοιτητής υποχρεούται να το επαναλάβει σε 
επόμενο εξάμηνο. Επιπλέον, συνιστάται στους φοιτητές, ιδιαίτερα η παρακολούθηση 
των παραδόσεων των μαθημάτων και η συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία που 
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θα τους βοηθήσει στην κατανόηση των αντικειμένων και τη λύση τυχόν αποριών που 
δημιουργούνται κατά τη διάρκεια της μελέτης τους. 
 
 
 
 
 
 
 
Πρόγραμμα ανά εξάμηνο  
 
 
1Ο ΕΞΑΜΗΝΟ 

Α/Α Κωδ. 
Αριθ. 

Μάθημα Διδάσκοντες Κατηγορία 
Μαθήματος 

Ώρες 
Διδ. 

ECTS 

1 Α.1 Οικονομική θεωρία I: 
Μικροοικονομία ΛΟΙΖΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 3 5 

2 Α.2 Πληροφορική ΤΣΙΑΚΑΛΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 3 5 
3 Α.3 Αρχές Στατιστικής ΤΣΑΚΙΡΙΔΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 3 5 

4 Α.4 Εισαγωγή στην 
Περιφερειακή Επιστήμη ΜΠΑΚΟΥΡΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 3 5 

5 Α.5 Μαθηματικά ΚΟΝΤΕΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 3 5 
6 Α.6 Αγγλικά ορολογία ΓΚΑΝΑΤΣΙΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 3 5 

 
 
2Ο ΕΞΑΜΗΝΟ 

Α/Α Κωδ. 
Αριθ. 

Μάθημα Διδάσκοντες Κατηγορία 
Μαθήματος 

Ώρες 
Διδ. 

ECTS 

1 Β.1 Διοίκηση Επιχειρήσεων ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 3 5 

2 Β.2 Οικονομική θεωρία II: 
Μακροοικονομία ΛΟΙΖΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 3 5 

3 Β.3 Συστήματα Καινοτομίας ΣΑΜΑΡΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 3 5 
4 Β.4 Ευρωπαϊκή Ιστορία ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 3 5 
5 Β.5 Λογιστική ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 3 5 

6 Β.6 Σύνορα & Συνοριακός 
Χρόνος ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 3 5 

 
 
3Ο ΕΞΑΜΗΝΟ 

Α/Α Κωδ. 
Αριθ. 

Μάθημα Διδάσκοντες Κατηγορία 
Μαθήματος 

Ώρες 
Διδ. 

ECTS 

1 Γ.1 Περιφερειακή Οικονομική ΚΟΥΡΚΟΥΡΙΔΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 3 5 

2 Γ.2 Εφαρμογές Στατιστικής με 
χρήση Η/Υ ΤΣΑΚΙΡΙΔΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 3 5 

3 Γ.3 Ειδικά θέματα 
Μακροοικονομίας ΚΟΛΟΚΟΝΤΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 3 5 
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4 Γ.4 Δημοσία Οικονομική και 
Πολιτική ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 3 5 

5 Γ.5 Διεθνής Οικονομική ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 3 5 

6 Γ.6 Διεθνές Δίκαιο & Διεθνείς 
Σχέσεις ΚΑΓΙΟΓΛΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 3 5 

 
 
 
 
4Ο ΕΞΑΜΗΝΟ 

Α/Α Κωδ. 
Αριθ. Μάθημα Διδάσκοντες Κατηγορία 

Μαθήματος 
Ώρες 
Διδ. ECTS 

1 Δ.1 Οικονομετρία Προκήρυξη ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 3 5 
2 Δ.2 Οικονομική Ανάπτυξη Προκήρυξη ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 3 5 

3 Δ.3 Γεωγραφικά Πληροφοριακά 
Συστήματα & Χαρτογραφία Προκήρυξη ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 3 5 

4 Δ.4 Μάρκετινγκ και Έρευνα 
Αγοράς ΣΑΜΑΡΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 3 5 

5 Δ.5 Μεθοδολογία Έρευνας Προκήρυξη ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 3 5 
6 Δ.6 Επιχειρηματικά Μοντέλα ΣΑΜΑΡΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 3 5 

 
 
5Ο ΕΞΑΜΗΝΟ  

Α/Α Κωδ. 
Αριθ. Μάθημα Διδάσκοντες Κατηγορία 

Μαθήματος 
Ώρες 
Διδ. ECTS 

1 Ε.1 Βιομηχανική Οργάνωση και 
Πολιτική ΣΑΜΑΡΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 3 5 

2 Ε.2 
Οικονομικά της 
Περιφερειακής 

Ανταγωνιστικότητας 
ΜΠΑΚΟΥΡΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 3 5 

3 Ε.3 Ανάπτυξη Αγροτικού Χώρου ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩ
ΡΙΔΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 3 5 

4 Ε.4 Οικονομική Γεωγραφία ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 3 5 

5 Ε.5 Ευρωπαϊκή Εδαφική 
Συνεργασία ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 3 5 

6 Ε.6 Διεθνές Επιχειρείν ΣΑΜΑΡΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 3 5 
 
6Ο ΕΞΑΜΗΝΟ 

Α/Α Κωδ. 
Αριθ. Μάθημα Διδάσκοντες Κατηγορία 

Μαθήματος 
Ώρες 
Διδ. ECTS 

1 ΣΤ.1 Μέθοδοι Περιφερειακής 
Ανάλυσης  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 3 5 

2 ΣΤ.2 Τοπική Ανάπτυξη και 
Αυτοδιοίκηση  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 3 5 

3 ΣΤ.3 Διοικητική Λογιστική  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 3 5 
4 ΣΤ.4 Οικονομική Περιβάλλοντος  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 3 5 
5 ΣΤ.5 Κοινωνική Ανθρωπολογία  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 3 5 
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6 ΣΤ.6 Πολιτικές Συνοχής της ΕΕ  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 3 5 
 
 
 
 
 
 
 
7Ο ΕΞΑΜΗΝΟ 

Α/Α Κωδ. 
Αριθ. Μάθημα Διδάσκοντες Κατηγορία 

Μαθήματος 
Ώρες 
Διδ. ECTS 

1 Ζ.1 Χωροταξία και Χωρικός 
Σχεδιασμός  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 3 5 

± Ζ.2 
Χρηματοοικονομική Διοίκηση 

& Χρηματοδότηση 
Επιχειρήσεων 

 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 3 5 

3 Ζ.3 Στούντιο Ανάπτυξης 
Επιχειρηματικών Σχεδίων ΣΑΜΑΡΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 3 5 

4 Ζ.4 Στούντιο Πολιτικών 
Διασυνοριακού Χώρου ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 3 5 

7 Ζ.1.Ε Σύνορα & Μετανάστευση: 
Σύγχρονες Προκλήσεις ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 3 5 

8 Ζ.2.Ε Οικονομία και Εκπαίδευση  ΕΠΙΛΟΓΗΣ 3 5 
9 Ζ.3.Ε Ξένη γλώσσα  ΕΠΙΛΟΓΗΣ 3 5 

 
8Ο ΕΞΑΜΗΝΟ 

Α/Α Κωδ. 
Αριθ. Μάθημα Διδάσκοντες Κατηγορία 

Μαθήματος 
Ώρες 
Διδ. ECTS 

1 Η.1 Αξιολόγηση Επενδύσεων  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 3 5 

2 Η.2 Διαχείριση Ανθρωπίνων 
Πόρων  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 3 5 

3 Η.3 
Στούντιο Περιφερειακής 

Ανάπτυξης & 
Ανταγωνιστικότητας 

ΣΑΜΑΡΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 3 5 

4 Η.4 Εφαρμογές Περιφερειακής 
Έρευνας  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 3 5 

5 Η.5 Στούντιο Σχεδίων 
Διασυνοριακής Ανάπτυξης ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 3 5 

6 Η.1.Ε Διοίκηση ανθρώπινου 
δυναμικού  ΕΠΙΛΟΓΗΣ 3 5 

7 Η.2.Ε Οικονομικά του τουρισμού  ΕΠΙΛΟΓΗΣ 3 5 
8 Η.2.Ε Ξένη Γλώσσα  ΕΠΙΛΟΓΗΣ 3 5 

 

Υπολογισμός του Βαθμού Πτυχίου 
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Ο βαθμός Πτυχίου υπολογίζεται με την ακόλουθη μέθοδο: 
α) Όλα τα μαθήματα, 12 του πρώτου κύκλου, 24 μαθήματα του δεύτερου κύκλου, 

καθώς και τα 6 μαθήματα του τρίτου κύκλου σπουδών (υποχρεωτικά κύκλου) 
και τα 6 μαθήματα επιλογής του τρίτου κύκλου σπουδών του ενδεικτικού 
προγράμματος σπουδών, τα οποία απαιτούνται για τη λήψη του Πτυχίου, έχουν 
συντελεστή βαρύτητας Wi=1. 

 
Ο βαθμός του Πτυχίου (Β.Δ.) υπολογίζεται με βάση την παρακάτω σχέση: 
 

𝛣𝛣.𝛥𝛥. =
∑ 𝑊𝑊𝑖𝑖𝐵𝐵𝑖𝑖𝛭𝛭
𝑖𝑖=1
∑ 𝑊𝑊𝑖𝑖
𝑀𝑀
𝑖𝑖=1

 

 
όπου Μ είναι το πλήθος των μαθημάτων που πρέπει να εξετασθεί με επιτυχία ο 
φοιτητής, Bi είναι ο βαθμός του μαθήματος i που εξετάσθηκε με επιτυχία ο φοιτητής. 
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Περιεχόμενο Μαθημάτων 
 
Παρακάτω περιγράφονται τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών. 
 
Συντομεύσεις: 

Εξ. : Εξάμηνο Σπουδών 
Ω.Δ. : Ώρες Διδασκαλίας εβδομαδιαίως 

 
• Η διάρκεια των εξαμήνων είναι 13 πλήρεις εβδομάδες. 
• Η γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων είναι η ελληνική. 

 
 

1ο Εξάμηνο 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ Ι: ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Α.1 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 1Ο 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 3 5 
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Υποχρεωτικό 
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ:  ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΝΑΙ (στην Αγγλική) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)  

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Σκοπός και στόχος του μαθήματος είναι να διδαχθεί ο φοιτητής: 

• τις βασικές αρχές της οικονομικής θεωρίας με εξειδίκευση στη Μικροοικονομία (βασικό 
οικονομικό πρόβλημα, θεωρία χρησιμότητας, ζήτηση και προσφορά, ελαστικότητες, θεωρία 
κόστους και επιχείρησης, μορφές αγοράς). 

• την κατανόηση των παραπάνω θεματικών ενοτήτων και την σύνδεσή τους με την 
πραγματικότητα και προβλήματα που σχετίζονται με την περιφερειακή ανάπτυξη. 

 
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να: 
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1. έχουν κατανοήσει την έννοια της οικονομικής επιστήμης και να μπορούν εξηγήσουν με τι 

ασχολείται (βασικό αντικείμενο). 
2. γνωρίζουν σε ποια ερωτήματα προσπαθεί να δώσει απαντήσεις η οικονομική θεωρία 

(βασικό οικονομικό πρόβλημα). 
3. μπορούν με τη χρήση διαγραμμάτων να διατυπώνουν συγκεκριμένα οικονομικά θέματα. 
4. γνωρίζουν πως προσδιορίζονται οι τιμές και πως λειτουργούν οι αγορές και ιδιαίτερα οι 

γεωργικές οικονομικές εκμεταλλεύσεις, καθώς επίσης να γνωρίζουν βασικές έννοιες που 
διέπουν τη δημιουργία, οργάνωση και λειτουργία των οικονομικών γεωργικών μονάδων. 

5. γνωρίζουν τις έννοιες και τους νόμους της ζήτησης και της προσφοράς καθώς και πως 
σχηματίζονται οι αντίστοιχες καμπύλες, επίσης την έννοια των ελαστικοτήτων και πως 
υπολογίζονται με παραδείγματα και ερμηνεία των ελαστικοτήτων. 

6. γνωρίζουν τη σχέση μεταξύ παραγωγής και κόστους σε μια επιχείρηση και πως εκτιμάται το 
κέρδος ή η ζημιά. 

7. γνωρίζουν τις έννοιες και τις διάφορες κατηγορίες κόστους και πως προσδιορίζονται οι 
καμπύλες βραχυχρόνιου και μακροχρόνιου κόστους 

8. γνωρίζουν την έννοια και τα χαρακτηριστικά των βασικών μορφών αγοράς και να είναι σε 
θέση να ασχοληθούν με πραγματικά παραδείγματα. 

9. γνωρίζουν στοιχεία από τη θεωρία της οικονομικής της ευημερίας. 
 
Γενικές Ικανότητες 

• έχουν το θεωρητικό και πρακτικό υπόβαθρο που αφορά το γνωστικό πεδίο της επιστήμης της 
περιφερειακής οικονομικής - μικροοικονομικής ανάλυσης. 

• είναι σε θέση να εφαρμόζουν κατάλληλα τις θεωρητικές και πρακτικές τους γνώσεις που 
έχουν αποκτηθεί κατά την περίοδο των σπουδών. 

• είναι σε θέση να ασχολούνται με τις διαδικασίες που συμβάλλουν στην ανάπτυξη της 
περιφέρειας και της διασυνοριακής συνεργασίας. 

• έχουν αποκτήσει το αναγκαίο γνωστικό υπόβαθρο ώστε να είναι δυνατή η πρόσβασή τους σε 
μεταπτυχιακές σπουδές. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

• Έννοια και αντικείμενο της οικονομικής επιστήμης. 
• Οικονομικοί πόροι και το πρόβλημα επιλογής. 
• Ανθρώπινες επιθυμίες, στενότητα και κατανομή πόρων, συμπεριφορά καταναλωτών. 
• Θεωρία χρησιμότητας. 
• Θεωρία ζήτησης και προσφοράς, μηχανισμός τιμών και προσδιορισμός της τιμής και της 

ποσότητας ισορροπίας. 
• Ελαστικότητες. 
• Θεωρία κόστους. 
• Θεωρία παραγωγής, αποδόσεις κλίμακας. 
• Μορφές αγοράς. 
• Εισαγωγή στην οικονομική της ευημερίας. 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην τάξη 
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  

• Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω παρουσιάσεων 
με power point και χρήσης διαδικτύου. 

• Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας eclass. 

• Χρήση ΤΠΕ στην διδασκαλία. 
• Επικοινωνία με τους φοιτητές ηλεκτρονικά μέσω του e-class 

και του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 
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ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις 36 
Εργαστηριακή Άσκηση, 

Άσκηση Πεδίου 
36 

Αυτοτελής Μελέτη 72 
Σύνολο Μαθήματος (30 ώρες 

φόρτου εργασίας ανά 
πιστωτική μονάδα) 

144 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
 
Ι. Γραπτή τελική εξέταση (100%) που περιλαμβάνει: 

 Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής 
 Διαμορφωτική και Συμπερασματική Δοκιμασία 
 Επίλυση αριθμητικών προβλημάτων 
 Επίλυση προβλημάτων με τη χρήση διαγραμμάτων 
 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ – ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 

1. Sloman John, Wride Alison, Garratt Dean (2017). Εισαγωγή στην Οικονομική: 
Μικροοικονομική. Broken Hill Publishers LTD. ISBN:978-1-292-06477-2. Εύδοξος: 68373080. 

2. Χαρρυ Παπαπανάγος, Αναστασία Ψειρίδου (2019). Μικροοικονομική Ανάλυση. Εκδ. 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ. ISBN: 978-618-84448-0-5, Ευδοξος:86199459 

3. Ζιωγάνας Χ. (2001). Αρχές Μικροοικονομικής Ανάλυσης. Ζήτης, Θεσσαλονίκη. [ISBN: 960-431-
728-8], Ευδοξος:10994. 

4. Krugman Paul, Wells Robin (2018). Μικρο-οικονομική σε Διδακτικές Ενότητες. GUTENBERG. 
ISBN: 978-960-01-1939-8, Ευδοξος:77110888. 

5. Παπαηλίας Θ. (2006). Παραδόσεις Πολιτικής Οικονομίας Ι. Σταμουλης, Αθήνα. [ISBN: 960-
351-404-7], Ευδοξος: 22960. 

6. Γεωργακόπουλος, Θ., Λιανός, Θ., Μπένος, Θ., Τσεκούρας, Γ., Χατζηπροκοπίου, Μ., και 
Χρήστου, Γ. (2007). Εισαγωγή στην Πολιτική Οικονομία. Z΄ έκδοση, Ευγ.Μπένου, Αθήνα. 
[ISBN: 978-960-8249-52-3], [Ευδοξος: 3652]. 

7. Varian H. (2006). Μικροοικονομική: Μια Σύγχρονη Προσέγγιση, Κριτική, Αθήνα. [ISBN: 978-
960-218-485-1], Ευδοξος: 11678. 

 
*** 

 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Α.2 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 1Ο 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 

 3 5 
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Υποχρεωτικό 
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ:  

ΟΧΙ  

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

ΝΑΙ (στην Αγγλική) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

UOWM Open eClass | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

https://eclass.uowm.gr/courses/RDCBS133/
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Στο μάθημα αυτό παρουσιάζονται εισαγωγικές έννοιες της Πληροφορικής, η ιστορική εξέλιξη των 
συστημάτων Η/Υ, καθώς οι σύγχρονες τάσεις στο επιχειρηματικό περιβάλλον όσον αφορά τη χρήση 
νέων τεχνολογιών. Καλύπτονται θέματα όπως η δομή ενός σύγχρονου Η/Υ και άλλων υπολογιστικών 
συσκευών όπως είναι τα έξυπνα κινητά τηλέφωνα, ο τρόπος εκτέλεσης προγραμμάτων από την 
κεντρική 111 μονάδα επεξεργασίας μιας υπολογιστικής συσκευής. Παράλληλα, στο εργαστηριακό 
μέρος του μαθήματος, καλύπτονται βασικές γνώσεις χρήσης Η/Υ στη σύγχρονη επιχείρηση αλλά και 
προγραμματισμού εφαρμογών με χρήση της γλώσσας προγραμματισμού Java σε κατάλληλο 
περιβάλλον ανάπτυξης. Επίσης, θα πραγματοποιηθεί γνωριμία με το Διαδίκτυο και τις δυνατότητές 
του για αναζήτηση πληροφοριών και ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών ενώ θα καλυφθούν βασικά 
θέματα ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων και τεχνικών αντιμετώπισης των πιο σημαντικών 
επιθέσεων σε αυτά. 
 
 Στο τέλος αυτού του μαθήματος ο φοιτητής θα μπορεί να:  
 
1.Κατανοεί τις βασικές έννοιες υλικού και λογισμικού ενός Η/Υ,  
 
2.Εξηγεί τον τρόπο αποθήκευσης και εκτέλεσης ενός προγράμματος από έναν Η/Υ,  
 
3.Αναπτύσσει προγράμματα για επίλυση απλών προβλημάτων με χρήση της γλώσσας 
προγραμματισμού Java 3. Να εξηγεί τα χαρακτηριστικά του Διαδικτύου και το ρόλο τους στην 
καινοτομία και την επιχειρηματικότητα,  
 
4.Να εξηγεί τα οφέλη από τη χρήση νέων τεχνολογιών στη σύγχρονη επιχείρηση.  
 
5.Να κατανοεί τα βασικότερα προβλήματα ασφάλειας των Η/Υ και άλλων υπολογιστικών συσκευών. 
 
Γενικές Ικανότητες 

• 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 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 
Ο κόσμος αλλάζει με τη βοήθεια της τεχνολογίας 
Εξέταση του υπολογιστή: Από τι αποτελείται 
Χρήση του Internet: Πώς θα εκμεταλλευτούμε καλύτερα τους πόρους του web 
Λογισμικό εφαρμογών: Προγράμματα για εργασία και παιχνίδι 
Λογισμικό συστημάτων: Το λειτουργικό σύστημα, τα βοηθητικά προγράμματα και η διαχείριση 
αρχείων 
Κατανόηση και εκτίμηση του υλικού: Αποτιμήστε το σύστημά σας 
Δικτύωση: Σύνδεση ψηφιακών συσκευών 
Διαχείριση του ψηφιακού τρόπου ζωής: Πολυμέσα και ηθική 
Διασφάλιση του συστήματος: Προστατέψτε τα ψηφιακά δεδομένα και τις συσκευές σας 
Στο παρασκήνιο: Βάσεις δεδομένων και πληροφοριακά συστήματα 
Στο παρασκήνιο: Δικτύωση και ασφάλεια στον επιχειρηματικό κόσμο 
Στο παρασκήνιο: Πώς λειτουργεί το διαδίκτυο 
Η ιστορία του προσωπικού υπολογιστή 
Καριέρα στην πληροφορική 
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ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην τάξη 
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  

• Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω παρουσιάσεων 
με power point και χρήσης διαδικτύου. 

• Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας eclass. 

• Χρήση ΤΠΕ στην διδασκαλία. 
• Επικοινωνία με τους φοιτητές ηλεκτρονικά μέσω του e-class 

και του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Δραστηριότητα  Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου 

Διαλέξεις 40 

Αυτοτελής Μελέτη 74 

Συγγραφή εργασίας 30 

Σύνολο Μαθήματος  144 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Γραπτή εξέταση με ερωτήματα ανάπτυξης 
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ – ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 

• Εισαγωγή στην πληροφορική. Θεωρία και πράξη (2η έκδοση) Συγγραφέας Evans 
Alan/Martin Kendall / Poatsy Mary Anne,Εκδόσεις Κριτική 

• G. Beekman, M.Quinn, "Εισαγωγή στην Πληροφορική", Εκδόσεις Γκιούδα 

 
*** 

 
ΑΡΧΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Α.3 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 1Ο 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις  3 5 
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Υποχρεωτικό 
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ:  - 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: Ελληνικά 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS Ναι (Στην Αγγλική γλώσσα) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)  

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Το μάθημα αποτελεί το βασικό εισαγωγικό μάθημα στην στατιστική επεξεργασία δεδομένων που 
προκύπτουν από έρευνες σε περιφερειακό, κοινωνικό και διασυνοριακό επίπεδο. Οι φοιτητές που 
παρακολουθούν το μάθημα ≪Αρχές Στατιστικής≫: Αποκτούν γνώσεις και είναι σε θέση να 
κατανοήσουν θέματα στο γνωστικό πεδίο της Στατιστικής, ξεκινώντας από τις βασικές τους γνώσεις 
από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και προχωρώντας σε πιο προχωρημένες έννοιες και απόψεις που 
προκύπτουν μέσα από τις σύγχρονες εξελίξεις στο χώρο της Στατιστικής και στη χρήση της σε 
περιφερειακές, κοινωνικές και διασυνοριακές έρευνες επίπεδο. Συγκεκριμένα, οι φοιτητές, 
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χρησιμοποιώντας στατιστικές μεθόδους είναι σε θέση να περιγράψουν δείγματα που προκύπτουν 
από τέτοιου είδους έρευνες, να προσδιορίζουν τα πλαίσια των ερευνητικών αποτελεσμάτων, να 
αναγνωρίζουν και να επιλέγουν τις κατάλληλες στατιστικές μεθόδους για τα ερευνητικά τους 
δεδομένα. Είναι σε θέση να χρησιμοποιούν τη στατιστική γνώση και την κατανόηση που απέκτησαν 
στην επεξεργασία ερευνητικών δεδομένων, με τρόπο που δείχνει επαγγελματική προσέγγιση του 
απόφοιτου του Τμήματος Περιφερειακής και Διασυνοριακής Ανάπτυξης, μια και είναι σε θέση να 
κατανοούν ερευνητικά αποτελέσματα και να παρακολουθούν τις επιστημονικές εξελίξεις στον κλάδο 
τους. Επιπλέον, είναι σε θέση να διακρίνουν τις κατάλληλες μεθόδους στατιστικής επεξεργασίας 
ερευνητικών δεδομένων, να εξηγούν τα ερευνητικά αποτελέσματα, να ερμηνεύουν τις συνθήκες κάτω 
από τις οποίες μπορούν να γενικεύσουν τα ερευνητικά αποτελέσματα. Επίσης είναι σε θέση να 
αξιοποιούν τα ερευνητικά αποτελέσματα, προκειμένου να καταλήγουν σε επιστημονικά 
συμπεράσματα. Αποκτούν την ικανότητα να συγκεντρώνουν ερευνητικά δεδομένα από κάθε χώρο 
που άπτεται τα αντικείμενα του Τμήματος Περιφερειακής και Διασυνοριακής Ανάπτυξης, μέσω των 
γνώσεων που αποκτούν σχετικά με τις μεθόδους δειγματοληψίας και τις μεθόδους συλλογής και 
στατιστικής επεξεργασίας ερευνητικών δεδομένων. Κατά τη στατιστική επεξεργασία των δεδομένων 
οι φοιτητές ασχολούνται με τον υπολογισμό στατιστικών μέτρων, με την ταξινόμηση δεδομένων, 
ανακαλύπτοντας τις εφαρμογές των στατιστικών μοντέλων στην περιφερειακή και διασυνοριακή 
έρευνα. Επιπλέον, οι φοιτητές να μπορούν να παρουσιάζουν ερευνητικά αποτελέσματα, 
συνδυάζοντας τις γνώσεις που αποκτούν από τις στατιστικές μεθόδους ανάλυσης και παρουσίασης 
ερευνητικών δεδομένων και να αξιοποιούν αυτά τα αποτελέσματα προκειμένου να διαμορφώσουν 
κρίσεις που περιλαμβάνουν προβληματισμό σε ζητήματα που αφορούν στο χώρο της Περιφερειακής 
και Διασυνοριακής έρευνας. Είναι σε θέση να συνθέτουν και να κοινοποιούν πληροφορίες, μέσω των 
μεθόδων περιγραφικής στατιστικής, καθώς επίσης και να κατασκευάζουν νέες ερευνητικές ιδέες, να 
διατυπώνουν προβλήματα και να προτείνουν λύσεις, αναδιοργανώνοντας και ανακατασκευάζοντας 
όπου χρειάζεται τις ερευνητικές υποθέσεις. Έχουν αναπτύξει εκείνες τις δεξιότητες απόκτησης 
γνώσεων που τους χρειάζονται να συνεχίσουν σε περαιτέρω σπουδές με μεγάλο βαθμό αυτονομίας, 
αφού γνωρίζουν βασικές έννοιες στατιστικής και μπορούν να αναπτύξουν τις κατάλληλες μεθόδους 
συλλογής και στατιστικής επεξεργασίας ερευνητικών δεδομένων, βασικά στοιχεία για την σύνθεση 
μιας ολοκληρωμένης επιστημονικής ταυτότητας. Επιπλέον, μπορούν να αξιολογούν τα αποτελέσματα 
και τα συμπεράσματα μιας έρευνας, να συγκρίνουν στατιστικά αποτελέσματα από διάφορες έρευνες, 
να ορίζουν ερευνητικές υποθέσεις και να υποστηρίζουν ερευνητικά συμπεράσματα, συνδυάζοντας 
την ήδη υπάρχουσα επιστημονική γνώση με τα αποτελέσματα της έρευνας τους.  
Γενικές Ικανότητες 

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

• Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 
• Λήψη αποφάσεων 
• Αυτόνομη και ομαδική εργασία 
• Εργασία σε διεθνές και σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
• Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 
• Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
• 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 

 
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 διεπιστημονικό περιβάλλον. Παραγωγή 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. 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 
Βασικές έννοιες στατιστικής. Κλίμακες μέτρησης – Κατηγορίες μεταβλητών. Περιγραφή ποιοτικών 
δεδομένων. Γραφήματα – Πίνακες συχνοτήτων – Σχετικές συχνότητες. Πίνακες συχνοτήτων διπλής 
εισόδου. Περιγραφή ποσοτικών δεδομένων. Ομαδοποίηση δεδομένων. Ιστογράμματα. Αριθμητικά 
περιγραφικά μέτρα. Η ανισότητα Chebyshev. Η κανονική κατανομή. Διαστήματα Εμπιστοσύνης. 
Στατιστική Συμπερασματολογία – Έλεγχοι υποθέσεων. Έλεγχος για τη μέση τιμή ενός πληθυσμού. 
Έλεγχος για τις μέσες τιμές δυο πληθυσμών (δείγματα ανεξάρτητα, δείγματα εξαρτημένα). Εφαρμογές 
στην Περιφερειακή και Διασυνοριακή Έρευνα.  
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Πρόσωπο με πρόσωπο 
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη 
διδασκαλία του μαθήματος: ΝΑΙ. Χρήση Η/Υ, διαδικτύου και 
προβολέα. Προβολή διαφανειών με τα απαραίτητα στοιχεία της 
διδακτέας ύλης, με τη χρήση προβολικών προγραμμάτων, χρήση 
διαδικτύου για προβολή παραδειγμάτων και εφαρμογών 
σχετικών με την διδακτέα ύλη. Χρήση μαθησιακών βοηθημάτων 
βασισμένων σε ΤΠΕ: Εφαρμογές υπολογισμού αριθμητικών 
περιγραφικών 
μέτρων. Χρήση ΤΠΕ στην επικοινωνία με τους φοιτητές: Μέσω 
της πλατφόρμας eclass. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Δραστηριότητα  Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις 25 
Εργαστηριακή Άσκηση 15 
Μελέτη και Ανάλυση 
Βιβλιογραφίας 

25 

Άσκηση Πεδίου 30 
Συγγραφή εργασίας 35 
Σύνολο Μαθήματος  130 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
 

1. Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου. 
2. Κατ΄οίκον εργασία. 
3. Προφορική παρουσίαση εργασίας. 
4. Χρήση Πολλαπλής Βιβλιογραφίας. 
5. Εργαστήριο ή πρακτικές ασκήσεις. 
6. Παρακολούθηση φοιτητών κατά την εκτέλεση εργαστηριακών ή πρακτικών ασκήσεων. 
7. Λήψη από τους φοιτητές συστηματικών σχολίων στο μέσον του εξαμήνου. 
8. Διασφάλιση διαφάνεια στην αξιολόγηση της επίδοσης των φοιτητών: Οι φοιτητές μπορούν 

να δουν το γραπτό τους ανά πάσα στιγμή και να συζητήσουν με τη διδάσκουσα για τον 
τρόπο αξιολόγηση τους. 

 
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ – ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 

1. Κατσής, Α., Σιδερίδης, Γ., & Εμβαλωτής, Α. (2011). Στατιστικές μέθοδοι στις Κοινωνικές 
Επιστήμες, Αθήνα: Τόπος. 

2. Ζαχαροπούλου Χ. (2016). Στατιστική (Μέθοδοι και Εφαρμογές). Αθήνα: Σοφία 
3. Diamond, I. & Jefferies, J. (2006). Αρχίζοντας τη Στατιστική. Μια εισαγωγή για κοινωνικούς 

επιστήμονες, Αθήνα: Παπασωτηρίου. 
4. Καλαματιανού, Αγλαΐα Γ. (2003). Κοινωνική Στατιστική-Μέθοδοι Μονοδιάστατης Ανάλυσης, 

Αθήνα: Παπαζήση. 
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5. OliviER,M. (2008). Η Ανάλυση Ποσοτικών Δεδομένων (Μετ. & επιμ. Αθανασιάδης, Η.), Αθήνα: 
Τόπος 

6. Wright, B. D. & Stone , M.H. (2004). Making Measures. Chicago: The Phaneron Press 
 
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

1. Communications in Statistics - Theory and Methods. Taylor and Francis. Journal of Applied 
Statistics. Taylor and Francis. http://www.oecd.org/cfe/regional-
policy/regionalstatisticsandindicators.htm 

 
*** 

 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Α.4 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 1Ο 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 3 5 
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Υποχρεωτικό 
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ:  ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΝΑΙ (στην Αγγλική) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)  

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Σκοπός και στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με το κύριο περιεχόμενο και τα 
βασικά ζητήματα διερεύνησης της περιφερειακής επιστήμης, έτσι ώστε να αποκτήσουν το 
απαιτούμενο υπόβαθρο για την περαιτέρω εμβάθυνση στα επιμέρους γνωστικά πεδία της 
περιφερειακής επιστήμης, κατά τη διάρκεια των σπουδών τους στο Τμήμα Περιφερειακής και 
Διασυνοριακής Ανάπτυξης.  
 
Στο πλαίσιο αυτό, στο περιεχόμενο του μαθήματος εντάσσονται η παρουσίαση της οικονομικής του 
χώρου και της περιφερειακής επιστήμης, καθώς και των βασικών εννοιών που σχετίζονται με το χώρο 
και την περιφέρεια. 
 
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να: 

1. έχουν κατανοήσει το βασικό εννοιολογικό, θεωρητικό και εμπειρικό πλαίσιο διερεύνησης της 
περιφερειακής επιστήμης. 

2. προσεγγίσουν συστηματικά και αποτελεσματικό το περιφερειακό ≪πρόβλημα≫ 
3. κατανοούν τις αιτίες δημιουργίας και των λόγων αντιμετώπισής του περιφερειακού 

προβλήματος 
4. εξοικειωθούν με τις κύριες θεωρίες της περιφερειακής οικονομικής 
5. γνωρίζουν στοιχεία από το βασικό πλαίσιο διαμόρφωσης της περιφερειακής πολιτικής. 

Γενικές Ικανότητες 
• έχουν το θεωρητικό και πρακτικό υπόβαθρο που αφορά το γνωστικό πεδίο της επιστήμης 

της περιφερειακής ανάπτυξης και διασυνοριακής ανάλυσης. 
• είναι σε θέση να εφαρμόζουν κατάλληλα τις θεωρητικές και πρακτικές τους γνώσεις που 

έχουν αποκτηθεί κατά την περίοδο των σπουδών 
• είναι σε θέση να ασχολούνται με τις διαδικασίες που συμβάλλουν στην ανάπτυξη της 

περιφέρειας και της διασυνοριακής συνεργασίας. 
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• έχουν αποκτήσει το αναγκαίο γνωστικό υπόβαθρο ώστε να είναι δυνατή η πρόσβασή τους 
σε μεταπτυχιακές σπουδές. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
• Έννοια και αντικείμενο της επιστήμης της Περιφερειακής Ανάπτυξης 
• Ορισμοί και Στόχοι της Περιφερειακής Ανάπτυξης 
• Σχεδιασμός και Προγραμματισμός στην Περιφερειακή Ανάπτυξη 
• Σχεδιασμός Περιφερειακής Ανάπτυξης και Περιφερειακός Προγραμματισμός 
• Περιφερειακή Πολιτική της Ανάπτυξης 
• Κοινοτική Περιφερειακή Πολιτική και Ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
• Διαχρονική Εξέλιξη της Περιφερειακής Ανάπτυξης στην Ελλάδα 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην τάξη  
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  

• Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω παρουσιάσεων 
με power point και χρήσης διαδικτύου. 

• Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας eclass. 

• Χρήση ΤΠΕ στην διδασκαλία. 
• Επικοινωνία με τους φοιτητές ηλεκτρονικά μέσω του e-class 

και του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Δραστηριότητα  Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 
Διαλέξεις 36 
Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου 

36 

Αυτοτελής Μελέτη 72 
Σύνολο Μαθήματος (30 
ώρες φόρτου εργασίας ανά 
πιστωτική μονάδα) 

144 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
 
Ι. Γραπτή τελική εξέταση (100%) που περιλαμβάνει: 

• Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής 
• Διαμορφωτική και Συμπερασματική Δοκιμασία 
• Επίλυση αριθμητικών προβλημάτων 
• Επίλυση προβλημάτων με τη χρήση διαγραμμάτων 

 
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ – ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 

1. Πετράκος Γ. και Ψυχάρης Γ. (2016), Περιφερειακή Ανάπτυξη στην Ελλάδα, Κριτική (Εύδοξος: 
59367800) 

2. Παπαδασκαλόπουλος Α. και Χριστοφάκης Μ. (2016), Περιφερειακός Προγραμματισμός και 
Αναπτυξιακός Σχεδιασμός, Παπαζήσης (Εύδοξος: 50658906) 

3. Πολύζος Σ. (2011), Περιφερειακή Ανάπτυξη, Κριτική (Εύδοξος: 7648530) 
 

*** 
 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Α.5 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 1Ο 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις  3 5 
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ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Υποχρεωτικό 
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ:  ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΝΑΙ (στην Αγγλική) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)  

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο φοιτητής θα πρέπει να: 

1. Γνωρίζει τις βασικές ιδιότητες της άλγεβρας των πινάκων, 
2. κατανοεί το πρόβλημα του γραμμικού συστήματος αλγεβρικά και γεωμετρικά, 
3. Έχει βαθιά κατανόηση της έννοιας της συνάρτησης, της γραφικής παράστασης, 
4. Είναι ικανός να μοντελοποιεί και να επιλύνει απλά προβλήματα γραμμικού 

προγραμματισμού, 
5. Χρησιμοποιεί το ρυθμό μεταβολής της συνάρτησης για να βγάζει συμπεράσματα για την ίδια 

τη συνάρτηση και  
6. Είναι ικανός να μοντελοποιεί και να επιλύνει απλά προβλήματα μη γραμμικής 

βελτιστοποίησης.  
Γενικές Ικανότητες 
Το μάθημα αποτελείται από δύο κεντρικές ενότητες. Στην πρώτη παρέχεται μία εισαγωγή στη 
γραμμική άλγεβρα. Στη δεύτερη ενότητα αφού γίνει μία παρουσίαση των εργαλείων για τη γραμμική 
και μη γραμμική βελτιστοποιήση, ο φοιτητής έχει μία πρώτη επαφή με εφαρμογές της 
βελτιστοποίησης, κυρίως από το χώρο της οικονομίας. 
 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

• Γραμμική άλγεβρα πινάκων 
• Συστήματα γραμμικών εξισώσεων 
• Συναρτήσεις και γραφικές παραστάσεις 
• Γραμμικός Προγραμματισμός με χρήση γραφικών παραστάσεων 
• Παράγωγος και κανόνες παραγώγησης 
• Εκθετικές και λογαριθμικές συναρτήσεις 
• Εφαρμογές του διαφορικού λογισμού στη μελέτη της συνάρτησης 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην τάξη  
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  

• Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω παρουσιάσεων 
με keynote (power-point) και χρήσης διαδικτύου 

• Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας e-class 

• Χρήση ΤΠΕ στην διδασκαλία 
• Επικοινωνία με τους φοιτητές ηλεκτρονικά μέσω του e-class 

και του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις 36 
Μελέτες Περίπτωσης 16 

Εργασίες – Παρουσιάσεις 16 
Αυτοτελής Μελέτη 72 

Σύνολο Μαθήματος (30 
ώρες φόρτου εργασίας ανά 

πιστωτική μονάδα) 
144 
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Ι. Γραπτή τελική εξέταση (100%) 
 
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ – ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 

1. Μαθηματικά, Γιώργος Κοντέος - Νίκος Σαριαννίδης 
2. Απειροστικός Λογισμός Ι , Finney,Weir,Giordano, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης 
3. Calculus for Business, Economics and social sciences Hoffman, Bradley McGraw-Hill 
4. Mathematical Methods for Business and Economics Dowling McGraw-Hill 

 
*** 

 
ΑΓΓΛΙΚΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Α.6 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 1Ο 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 3 5 
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Υποχρεωτικό 
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ:  ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: Αγγλική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΝΑΙ (στην Αγγλική) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)  

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο φοιτητής θα πρέπει να: 

1. Διαβάζει και να κατανοεί κείμενα που σχετίζονται με την οικονομική επιστήμη και την 
Περιφερειακή Ανάπτυξη. 

2. Αναλύει και να ανασυνθέτει με παράφραση τα συγκεκριμένα κείμενα. 
3. Χρησιμοποιεί τις γραμματικές δομές για τη σύνδεση και οργάνωση νοημάτων σε γραπτό 

λόγο.  
Γενικές Ικανότητες 
Στόχος του μαθήματος είναι η ενθάρρυνση της χρήσης εγχειριδίων και βιβλιογραφίας που σχετίζονται 
με την Οικονομική επιστήμη και την Περιφερειακή Ανάπτυξη. Έμφαση δίνεται στην απόκτηση 
δεξιοτήτων ανάγνωσης που σχετίζονται με την κατανόηση. Διδασκαλία σύντομων κειμένων, 
αναφορών και παράφρασης. Διδασκαλία ορολογίας και γραμματικών δομών.  
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

• Κείμενα: Economic Theory (Microeconomics, Macroeconomics), Firms and organizations, 
People and cultutre, Business organization and innovations, Regional Development and cross-
border relations. 

• Γραμματικά Φαινόμενα: Simple Present, Adverbs of Frequency, Present Continuous, Simple 
Past, Past Continuous, Future, Modals/Imperative, Countable/Uncountable, Nouns/Modifiers, 
Present Perfect, Comparisons, Passive Voice, Past Perfect, Conditionals, Indirect Speech, 
Relative Clauses. 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην τάξη 
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  

• Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω παρουσιάσεων 
με power point και χρήσης διαδικτύου. 
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ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

• Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας eclass. 

• Χρήση ΤΠΕ στην διδασκαλία.  
• Επικοινωνία με τους φοιτητές ηλεκτρονικά μέσω του e-class 

και του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις 36 
Γραμματικές Ασκήσεις, 
Προφορική εξάσκηση, 

Μελέτη κειμένων. 
36 

Αυτοτελής Μελέτη 72 
Σύνολο Μαθήματος (30 

ώρες φόρτου εργασίας ανά 
πιστωτική μονάδα) 

144 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Ι. Γραπτή τελική εξέταση (100%) 
 
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ – ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 

1. Τσιόγκα Χ., Χατζηστεργιάδου Α., First Steps at Work, Εκδόσεις Δίσιγμα, 2010 
2. Αρθρα από εφημερίδες και οικονομικά περιοδικά στα Αγγλικά για εξάσκηση και επαφή με την 

αγγλική γλώσσα και την ορολογία 
 
 

2ο Εξάμηνο 
 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Β.1 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 2Ο  
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 3 5 
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Υποχρεωτικό 
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ:  ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΝΑΙ (στην Αγγλική) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)  

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Το μάθημα αποτελεί μια εισαγωγή στις έννοιες της Διοίκησης Επιχειρήσεων και οργανισμών, τόσο του 
Ιδιωτικού όσο και του Δημοσίου Τομέα. Συγκεκριμένα εξετάζονται οι βασικές έννοιες της Διοικητικής 
Επιστήμης, αλλά και οι σύγχρονες τάσεις στη διοίκηση των σύγχρονων οικονομικών μονάδων μέσα σε 
ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό και οικονομικό περιβάλλον. Σκοπός του μαθήματος είναι 
να εισάγει τους φοιτητές στην έννοια και τη σημασία του management, όπως αυτό εφαρμόζεται στο 
σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον, προετοιμάζοντας τους για τα εξειδικευμένα μαθήματα διοίκησης 
επιχειρήσεων που θα παρακολουθήσουν στη συνέχεια των σπουδών τους.  
 
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να: 
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• Κατανοεί τις βασικές αρχές της Διοίκησης επιχειρήσεων. 
• Αντιλαμβάνεται τους παράγοντες του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος που 

επιδρούν στη διοίκηση και τη λειτουργία των επιχειρήσεων. 
• Κατανοεί την έννοια, τη φύση και την οργανωτική δομή μιας επιχείρησης/οργανισμού. 
• Είναι σε θέση να αναλύει προβλήματα και να λαμβάνει αποφάσεις. 
• Σχεδιάζει, οργανώνει και να ελέγχει διοικητικές και οργανωτικές δομές . 

Γενικές Ικανότητες 
Οι ικανότητες που αποκτά ο φοιτητής/φοιτήτρια είναι οι κάτωθι: 

• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών. 
• Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις. 
• Σεβασμός στη διαφορετικότητα και τη πολυπολιτισμικότητα. 
• Ομαδική και αυτόνομη εργασία. 
• Λήψη Αποφάσεων. 
• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
• Εισαγωγικές έννοιες- Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών. 
•  Ιστορική Εξέλιξη Management. 
• Εσωτερικό και Εξωτερικό Περιβάλλον Επιχείρησης. 
• Διαδικασία Management - Λήψη αποφάσεων. 
• Οργανωτική δομή επιχειρήσεων/οργανισμών. 
• Ομάδες – σημασία και διαχείρηση. 
• Ηγεσία και Διοίκηση Ανθρωπίνου Δυναμικού. 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην τάξη 
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  

• Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω παρουσιάσεων 
με keynote (power-point) και χρήσης διαδικτύου.  

• Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class. 

• Χρήση ΤΠΕ στην διδασκαλία. 
• Επικοινωνία με τους φοιτητές ηλεκτρονικά μέσω του eclass 

και του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις 36 
Μελέτες Περιπτώσεων 36 

Αυτοτελής Μελέτη 72 
Σύνολο Μαθήματος (30 

ώρες φόρτου εργασίας ανά 
πιστωτική μονάδα) 

144 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Ι. Γραπτή τελική εξέταση (100%) που περιλαμβάνει: 
• Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής 
• Ερωτήσεις κρίσης σε θέματα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Μελέτη Περίπτωσης) 
 
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ – ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

1. Schermerhorn J.R., Εισαγωγή στο Management, Εκδόσεις Κ.Π. Πασχαλίδης, 2012 
2. Μπουραντάς Δ., Management, Εκδόσεις Μπένου Γ.ΣΤ., 2015. 
3. Κ. Τζωρτζάκης, Α. Τζωρτζάκη, Οργάνωση και Διοίκηση. Το Management της νέας εποχής, 

Εκδόσεις Rosili, 2007. 
4. Σαρμανιώτης Χ., Management., Εκδόσεις Γκιούρδα., 2005. 
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*** 
 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ: ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Β.2 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 2Ο  
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 3 5 
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Υποχρεωτικό 
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ:  ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΝΑΙ (στην Αγγλική) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)  

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Σκοπός και στόχος του μαθήματος είναι να διδαχθεί ο φοιτητής:  

 τις βασικές αρχές της οικονομικής θεωρίας με εξειδίκευση στη Μακροοικονομία (βασικά 
μακροοικονομικά μεγέθη, οικονομικές πολιτικές, πληθωρισμός, ανεργία, Νομισματική 
πολιτική) 

 την κατανόηση των θεματικών ενοτήτων του μαθήματος και τη σύνδεσή τους με την 
πραγματική οικονομία και την Περιφερειακή ανάπτυξη. 
 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να: 
1. έχουν κατανοήσει την έννοια της οικονομικής επιστήμης 
2. γνωρίζουν τον τρόπο λειτουργίας της οικονομίας σε μακροοικονομικό επίπεδο, τους 

παράγοντες που επηρεάζουν τα μεγέθη της, 
3. γνωρίζουν τα μακροοικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι σύγχρονες οικονομίες 

και τα μέτρα πολιτικής που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον έλεγχο των προβλημάτων. 
4. γνωρίζουν τις βασικές θεωρίες για τα βασικά Μακροοικονομικά μεγέθη (Εθνικό Προϊόν, 

Εισόδημα, Κατανάλωση και Αποταμίευση, κτλ) τον τρόπο σχηματισμού και μέτρησης των (με 
τη χρήση ποσοτικών μεθόδων). 

5. γνωρίζουν για τις επενδύσεις και το ρόλο τους στην ανάπτυξη της οικονομίας. 
6. γνωρίζουν για τη θεωρία της απασχόλησης και μισθών 
7. γνωρίζουν βασικά θέματα που αφορούν τη θεωρία και άσκηση της Νομισματικής πολιτικής 
8. γνωρίζουν την έννοια, είδη και επιπτώσεις του πληθωρισμού. 
9. μπορούν να προσδιορίσουν την επίδραση των βασικών μακροοικονομικών μεγεθών στην 

οικονομία και ειδικότερα σε περιφερειακό επίπεδο. 
10. εφαρμόζουν σύγχρονες μεθόδους μέτρησης της οικονομικής δραστηριότητας (με τη χρήση 

υποδειγμάτων και διαγραμμάτων) σε κλαδικό και εθνικό επίπεδο. 
11. γνωρίζουν θέματα που αφορούν την άσκηση νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής__ 

Γενικές Ικανότητες 
• έχουν το θεωρητικό και πρακτικό υπόβαθρο που αφορά το γνωστικό πεδίο της επιστήμης της 

περιφερειακής οικονομικής - μακροοικονομικής ανάλυσης, 
• είναι σε θέση να εφαρμόζουν κατάλληλα τις θεωρητικές και πρακτικές τους γνώσεις που 

έχουν αποκτηθεί κατά την περίοδο των σπουδών, 
• είναι σε θέση να ασχολούνται με τις διαδικασίες που συμβάλλουν στην ανάπτυξη της 

περιφέρειας και της διασυνοριακής συνεργασίας, 
• έχουν αποκτήσει το αναγκαίο γνωστικό υπόβαθρο ώστε να είναι δυνατή η πρόσβασή τους σε 

μεταπτυχιακές σπουδές. 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
• Εισαγωγή στη μακροοικονομική Ανάλυση. 
• Έννοια και τρόποι μέτρησης του εθνικού προϊόντος. 
• Eθνικοί Λογαριασμοί. 
• H κεϋνσιανή θεωρία της συνολικής ζήτησης. 
• Eισαγωγή στη θεωρία της κατανάλωσης και της επένδυσης. 
• Η έννοια του πολλαπλασιαστή. 
• H κεϋνσιανή θεωρία της ισορροπίας εισοδήματος. 
• H έννοια του πληθωρισμού και των οικονομικών διακυμάνσεων. 
• Ανεργία και είδη. 
• Το νομισματικό σύστημα, θεωρία ζήτησης χρήματος. 
• Νομισματική πολιτική. 
• Αρχές οικονομική ανάπτυξη. 
 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην τάξη 
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  

• Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω παρουσιάσεων 
με power point και χρήσης διαδικτύου. 

• Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class. 

• Χρήση ΤΠΕ στην διδασκαλία . 
• Επικοινωνία με τους φοιτητές ηλεκτρονικά μέσω του e-class 

και του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις 36 
Εργαστηριακή Άσκηση, 

Άσκηση Πεδίου 36 

Αυτοτελής Μελέτη 72 
Σύνολο Μαθήματος (30 

ώρες φόρτου εργασίας ανά 
πιστωτική μονάδα) 

144 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
 
Ι. Γραπτή τελική εξέταση (100%) που περιλαμβάνει: 

• Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής 
• Διαμορφωτική και Συμπερασματική Δοκιμασία 
• Επίλυση αριθμητικών προβλημάτων 
• Επίλυση προβλημάτων με τη χρήση διαγραμμάτων 

 
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ – ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

1. Παπαναγιώτου Ε. (2004). Μακροοικονομική Ανάλυση. Γράφημα, Θεσσαλονίκη. [7779] 
2. Γεωργακόπουλος, Θ., Λιανός, Θ., Μπένος, Θ., Τσεκούρας, Γ., Χατζηπροκοπίου, Μ., και 

Χρήστου, Γ. (2007). Εισαγωγή στην Πολιτική Οικονομία. Z΄ έκδοση, Ευγ.Μπένου, Αθήνα. 
[3652]. 

3. Krugman Paul and Wells Robin (2009). Μακροοικονομική Εκδόσεις Επίκεντρο Α.Ε. [15082] 
4. Mankiw, G., (2008). Principles of Macroeconomics. 5th edition, South-Western College Pub. 

[ISBN-10: 0324589999], [ISBN-13: 978-0324589993]. 
 

*** 
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ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Β.3 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 2Ο  
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 4 5 
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Υποχρεωτικό 
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ:  - 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: Ελληνικά 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΝΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)  

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 Το μάθημα αυτό φιλοδοξεί να συμβάλλει εισάγει τους φοιτητές στη Διαχείριση Τεχνολογίας, 
Καινοτομίας και Συστημάτων Καινοτομίας. Παρουσιάζει έννοιες τεχνολογίας, καινοτομίας, 
δημιουργικότητας, γνώσης και των συστημάτων καινοτομίας. Ειδικότερα δίνεται έμφαση στην 
παρουσίαση των διάφορων τύπων συστημάτων καινοτομίας και στις βασικές αρχές τους, στα Ανοικτά 
και Κλειστά Συστήματα Καινοτομίας (Open and Closed Innovation Systems) σαν στρατηγικές επιλογές, 
και στα προσομοιωτικά συστήματα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η διαμόρφωση προτύπων 
συστημάτων καινοτομίας με τη χρήση της Δυναμικής Συστημάτων (Systems Dynamics) και η εφαρμογή 
αυτών των προτύπων σε Τομεακά (Sectoral), Περιφερειακά (Regional) και κυρίως Εθνικά (National) 
Συστήματα Καινοτομίας (Innovation Systems). Το μάθημα αυτό ολοκληρώνεται με την περαιτέρω 
ανάλυση των ανοιχτών συστημάτων καινοτομίας, των Δικτύων Καινοτομίας (Innovation Networks), 
των Κοινοτήτων Γνώσης (Knowledge Societies) και της Διεθνούς Ερευνητικής Συνεργασίας 
(International Research Cooperation), καθώς και των Δεικτών Μέτρησης Καινοτομίας (Innovation 
Indices). 
 
Με το πέρας του μαθήματος ο φοιτητής θα μπορεί: 

• Να αντιλαμβάνεται τις έννοιες της διαχείρισης τεχνολογίας και καινοτομίας και των 
συστημάτων καινοτομίας. 

• Να αναγνωρίζει τις διαφορές μεταξύ των διαφόρων ειδών συστημάτων. 
• Να αναγνωρίζει τις διαφορές σε ανοιχτού και κλειστού τύπου συστήματα. 
• Να ορίζει τη σύσταση ενός συστήματος καινοτομίας. 
• Να αναγνωρίζει τη μεθοδολογία της ΔΣ. 
• Να παρουσιάζει εργασίες. 

Γενικές Ικανότητες 
Λήψη αποφάσεων 
Ομαδική εργασία 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Το περιεχόμενο του μαθήματος περιλαμβάνει: 

• Ενότητα 1. Εισαγωγή στην Τεχνολογική Καινοτομία 
• Ενότητα 2. Εισαγωγή στη Διαχείριση Καινοτομίας 
• Ενότητα 3. Η Καινοτομία ως Διαδικασία Διαχείρισης 
• Ενότητα 4. Συστήματα Καινοτομίας 
• Ενότητα 5. Μελέτη περίπτωσης ΣΚ διαφόρων χωρών 
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• Ενότητα 6. Ανοικτά και Κλειστά Συστήματα Καινοτομίας 
• Ενότητα 7. Διαμόρφωση προτύπων συστημάτων καινοτομίας με τη χρήση της Δυναμικής 

Συστημάτων 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Πρόσωπο με πρόσωπο, παρουσιάσεις στην αίθουσα 
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  

Γίνεται χρήση Η/Υ, προτζέκτορα καθώς και της ηλεκτρονικής 
σελίδας του μαθήματος μέσω της οποίας επικοινωνούμε με τους 
φοιτητές και αναρτούμε και νέα και ανακοινώσεις 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 
Προφορικές παραδόσεις / 

Διαλέξεις 
13 εβδομάδες/ 3 ώρες ανά 

εβδομάδα 
1 εργασία κατ’οίκον (1 ώρα 

ανά εβδομάδα) 13 ώρες 

Σύνολο Μαθήματος 52 ώρες 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
 
Ι. Γραπτή τελική εξέταση (70%) 
ΙΙ. Εκπόνηση ομαδικής εργασίας (30%) που αφορά στη μελέτη ενός συστήματος καινοτομίας σε 
Περιφερειακό ή Εθνικό επίπεδο. 
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ – ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 

1. Καραγιάννης Η. Μπακούρος Ι., ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ. ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ 
ΠΡΑΞΗ, ISBN: 978-960-6706-33-2, 2010, ΣΟΦΙΑ 

- Συναφή επιστημονικά περιοδικά:  
1. Περιοδικό "Καινοτομία, Έρευνα και Τεχνολογία" 

 
*** 

 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Β.4 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 2Ο  
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 3 5 
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Υποχρεωτικό 
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ:  ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΝΑΙ (στην Αγγλική) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)  

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Η μελέτη της Νεότερης Ευρωπαϊκής Ιστορίας είναι καθοριστική για να κατανοήσουμε τον κόσμο στον 
οποίο ζούμε ως Έλληνες και Ευρωπαίοι πολίτες, την δημιουργία των εθνικών κρατών, των συνόρων 
και των περιφερειών με ό,τι συνεπάγεται για τον σύγχρονο κόσμο. Μελετάται η περίοδος από το 1880 
έως τις μέρες μας. Στο μάθημα αυτό οι φοιτητές έρχονται σε επαφή με τις έννοιες του ιμπεριαλισμού, 
του έθνους, των δύο παγκοσμίων πολέμων, της Ε.Σ.Σ.Δ., της Ε.Ε. Το ενδιαφέρον του μαθήματος 
επικεντρώνεται στα ιστορικά γεγονότα που διαμόρφωσαν την σημερινή Ευρώπη. Εξετάζονται εκτενώς 
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η διαμόρφωση των εθνικών κρατών, οι δύο παγκόσμιοι πόλεμοι, η Ε.Σ.Σ.Δ., η προπαγάνδα στους 
πολέμους, η διαμόρφωση της σύγχρονης Ευρώπης και της Ε.Ε. 
 
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να: 

• Κατανοεί τις βασικές έννοιες και σημασία της δημιουργία των εθνικών κρατών, 
• Αναγνωρίζει και να αναλύει τις αιτίες που συνέβαλλαν στους δύο παγκοσμίους πολέμους. 
• Αναλύει τους παράγοντες που οδηγούν στην ανάγκη δημιουργίας συμμαχιών για την 

επίτευξη της ειρήνης, όπως είναι η Ε.Ε. 
• Θέτει ως στόχο τον ενεργό και ενημερωμένο πολίτη 

 
Γενικές Ικανότητες 

• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών 
• Αναγνώριση και προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 
• Ομαδική και αυτόνομη εργασία 
• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Οι ικανότητες που αποκτά ο φοιτητής/φοιτήτρια είναι οι κάτωθι: 

• Έννοια, Σημασία, Ορισμός: Ιμπεριαλισμού, Φασισμού, Ναζισμού, Προπαγάνδας, Ε.Σ.Σ.Δ., Ε.Ε. 
• Γνώση της ιστορικής εξέλιξης της Ευρώπης που διαμόρφωσε το σήμερα 
• Αναγνώριση των αιτιών του Πολέμου 
• Γνώση των στρατηγικών της προπαγάνδας 
• Ανάλυση της Ιστορίας της Ευρώπης και της διαμόρφωσής της σήμερα 
• Παρουσίαση και κριτικός στοχασμός πάνω σε ιστορικά γεγονότα 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην τάξη 
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  

• Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω παρουσιάσεων 
με keynote (power-point) και χρήσης διαδικτύου 

• Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας e-class 

• Χρήση ΤΠΕ στην διδασκαλία 
• Επικοινωνία με τους φοιτητές ηλεκτρονικά μέσω του e-class 

και του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις 36 
Μελέτες Περίπτωσης 16 

Εργασίες - Παρουσιάσεις 16 
Αυτοτελής Μελέτη 72 

Σύνολο Μαθήματος (30 
ώρες φόρτου εργασίας ανά 

πιστωτική μονάδα) 
144 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Ι. Γραπτή τελική εξέταση (70%) που περιλαμβάνει: 

• Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής 
• Σύντομη κριτική ανάλυση γεγονότων ιστορικών 

ΙΙ. Παρουσίαση Εργασίας (30%) 
 
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ – ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 

1. Τσακαλογιάννης, Πάνος, Σύγχρονη Ευρωπαϊκή Ιστορία, Τόμος Β’ (1890-1989), 56 Εστία, 
Αθήνα 2000. 
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2. Lindemann, Albert S., Ιστορία της νεότερης Ευρώπης: από το 1815 μέχρι σήμερα, Κριτική, 
Αθήνα 2014. 

3. Κολιόπουλος, Ιωάννης Σ., Νεώτερη Ευρωπαϊκή ιστορία 1789 -1945: από τη γαλλική 
επανάσταση μέχρι τον Β’ παγκόσμιο πόλεμο, Βάνιας, Θεσσαλονίκη 1995. 

 
*** 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ  
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Β.5 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 2Ο  
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 

 3 5 
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Υποχρεωτικό 
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ:  

 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
  

Γενικές Ικανότητες 
 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ  
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Δραστηριότητα  Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις  
Γραμματικές Ασκήσεις, 
Προφορική εξάσκηση, 
Μελέτη κειμένων.  

 

Αυτοτελής Μελέτη  
Σύνολο Μαθήματος   

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
 
 
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ – ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 

 
*** 

 
ΣΥΝΟΡΑ & ΣΥΝΟΡΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Β.6 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 2Ο  
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 
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Διαλέξεις 3 5 
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Υποχρεωτικό 
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ:   

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: Ελληνικά 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΝΑΙ (στην Αγγλική) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)  

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
1. Γενικοί στόχοι – Γενικά μαθησιακά αποτελέσματα 

Στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση των χωρικών δυναμικών και των επιπτώσεων που 
αναπτύσσονται στο συνοριακό χώρο σε σχέση με τα ζητήματα της ολοκλήρωσης και της εξάλειψης 
των συνοριακών φραγμών. Στο πλαίσιο αυτό το ενδιαφέρον στρέφεται όχι μόνο στην στενή έννοια 
της διασυνοριακής οικονομικής αλληλεπίδρασης αλλά και στις ποιοτικές παραμέτρους που 
διαμορφώνουν το περιβάλλον διασυνοριακής συνεργασίας όπως είναι ο πολιτισμός, η ιστορία, οι 
αντιλήψεις των ανθρώπων στις δύο πλευρές των συνόρων, οι πολιτικές κλπ. 
 
Πως εξειδικεύονται στις παρακάτω κατηγορίες 

1.1. Γνώσεις 
 Οι φοιτητές/φοιτήτριες αναμένεται να αποκτήσουν γνώσεις της φύσης και του    ρόλου του συνόρου 
και του συνοριακού χώρου μέσα από μια ιστορική ανάλυση των εξελίξεων μέχρι τις μέρες μας, των 
αντιλήψεων και των κυρίαρχων στερεοτύπων που εμφανίζονται, των οικονομικών δυναμικών και των 
συνοριακών πολιτικών που σχεδιάζονται στο ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. 

1.2. Δεξιότητες 
Οι φοιτητές/φοιτήτριες αναμένεται να αποκτήσουν τις δεξιότητες διεξαγωγής έρευνας πεδίου με 
αναφορά στο συνοριακό χώρο στο πλαίσιο της ομαδικής εργασίας που θα εκπονήσουν. Θα έχουν 
επίσης την ευκαιρία να αξιολογούν στρατηγικά κείμενα διασυνοριακών πολιτικών μέσα από κριτική 
αξιολόγηση, στο πλαίσιο της ομαδικής εργασίας που θα εκπονήσει ο κάθε φοιτητής και η κάθε 
φοιτήτρια. 
Γενικές Ικανότητες 

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

(Οι φοιτητές καλούνται να συνδυάζουν πλήθος ετερογενών πληροφοριών καθώς και ποσοτικών και 
ποιοτικών δεδομένων κατά την ανάλυση και την εκπόνηση της ερευνητικής ομαδικής εργασίας) 

• Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 
(Οι φοιτητές καλούνται να προσαρμόζουν τις τελευταίες εξελίξεις στο διασυνοριακό χώρο και να τις 
προσαρμόζουν στις ανάγκες της ερευνητικής τους εργασίας) 

• Αυτόνομη εργασία 
(Οι φοιτητές καλούνται να εκπονήσουν μια ατομική εργασία με αντικείμενο ένα επιχειρησιακό 
πρόγραμμα εδαφικής συνεργασίας) 

• Ομαδική εργασία 
(Οι φοιτητές καλούνται να εκπονήσουν μια ομαδικής ερευνητική εργασία) 

• Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
(Η εκπόνηση της ομαδικής ερευνητικής εργασίας απαιτεί διεπιστημονική προσέγγιση και ανάλυση 
ποιοτικών και ποσοτικών παραμέτρων) 

• Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
(Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης των ατομικών και ομαδικών εργασιών οι φοιτητές γίνονται 
αποδέκτες κριτικής από τους συμφοιτητές τους και τον διδάσκοντα και αναπτύσσουν την ικανότητα 
της αυτοκριτικής). 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
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Το συγκεκριμένο μάθημα στοχεύει στη μελέτη των επιπτώσεων των συνόρων στο χώρο, στην 
οικονομία και στις πολιτικές. Ειδικότερα καταγράφονται, αναλύονται και αξιολογούνται μέσα από τη 
θεωρία, την εμπειρική τεκμηρίωση, τις ασκούμενες πολιτικές και την εμπειρική διερεύνηση, οι 
βασικότερες παράμετροι που επηρεάζουν την εξέλιξη, την μορφή και την ένταση της διασυνοριακής 
αλληλεπίδρασης. Στο επίκεντρο της ανάλυσης τίθενται ειδικότερα τα νέα σύνορα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ενώ εξετάζονται ταυτόχρονα μέσα από μια πιο κοντινή σκοπιά, η διασυνοριακή ζώνη της 
Ελλάδας με την Τουρκία, την Αλβανία, Π.Γ.Δ.Μ., Βουλγαρία, Κύπρο και Ιταλία. Επίσης αναλύονται 
σύγχρονα γεγονότα της επικαιρότητας που αφορούν τόσο τον ευρωπαϊκό όσο και τον ελληνικό 
συνοριακό χώρο, όπως είναι το προσφυγικό ζήτημα, οι διασυνοριακές εντάσεις, πρωτοβουλίες 
συνεργασίας σε εθνικό ή τοπικό επίπεδο κλπ. Επίσης αναλύονται οι διμερείς και πολυμερείς 
πρωτοβουλίες εδαφικής συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Πρόσωπο με πρόσωπο. 
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  

• Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία 
• Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω παρουσιάσεων 

με keynote (power-point) και χρήσης διαδικτύου 
• Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της 

ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class 
• Επικοινωνία με τους φοιτητές ηλεκτρονικά μέσω του eclass 

και του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις 36 
Μελέτη & Ανάλυση 

Βιβλιογραφίας 10 

Άσκηση πεδίου 20 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις 12 

Συγγραφή 
εργασίας/εργασιών 72 

Σύνολο Μαθήματος (25 
ώρες φόρτου εργασίας ανά 

πιστωτική μονάδα) 
150 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
1. Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική ή Συμπερασματική 
2. Γραπτή Εργασία 
3. Δημόσια Παρουσίαση 

Στο πλαίσιο του μαθήματος, όλοι οι φοιτητές θα εμπλακούν στην εκπόνηση μια ατομικής εργασίας 
(βαρύτητα 35%) και μιας ομαδικής εργασίας (βαρύτητα 65%). 
Ατομική Εργασία: Στον κάθε φοιτητή θα δοθεί ένα συγκεκριμένο κείμενο πολιτικής που αναφέρεται 
σε προγράμματα ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας που υλοποιούνται στην Ελλάδα. Το παραδοτέο 
της εργασίας θα αφορά ένα συνοπτικό κείμενο αξιολόγησης με βάση συγκεκριμένο πλαίσιο που θα 
δοθεί από το διδάσκοντα. 
Ομαδική Εργασία: Η ομαδικές εργασίες θα αφορούν στη διερεύνηση ζητημάτων με αναφορά στον 
ελληνικό συνοριακό χώρο. Η διάρθρωση της εργασίας θα περιλαμβάνει τόσο επισκόπηση της 
βιβλιογραφίας όσο και εμπειρική διερεύνηση. Η εμπειρική έρευνα ειδικότερα, θα στηρίζεται στην 
επεξεργασία τόσο δευτερογενών (στατιστικά στοιχεία, διαδίκτυο κλπ) όσο και πρωτογενών 
δεδομένων (κυρίως ερωτηματολόγια ή συνεντεύξεις). Η επεξεργασία των δεδομένων με τη χρήση 
εξελιγμένων εργαλείων χαρτογραφικής απεικόνισης και στατιστικής επεξεργασίας αποτελεί βασικό 
ζητούμενο. Το τελικό παραδοτέο της ομαδικής εργασίας θα πρέπει να ικανοποιεί τις ελάχιστες 
προϋποθέσεις μιας επιστημονικής εργασίας που σημαίνει βιβλιογραφική επισκόπηση, εμπειρική 
έρευνα και τελικά συμπεράσματα ή προτάσεις πολιτικής. Το τελικό παραδοτέο της εργασίας θα 
πρέπει να έχει ολοκληρωμένο επιστημονικό χαρακτήρα αλλά και προστιθέμενη αξία που σημαίνει 
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συμβολή στην επιστημονική συζήτηση. Η κάθε ομάδα θα παρουσιάσει την εργασίας της στα τελευταία 
μαθήματα του εξαμήνου. Λεπτομερείς οδηγίες για την ομαδική εργασία θα δίνονται συστηματικά από 
το διδάσκοντα στην πορεία του μαθήματος. Ο κάθε φοιτητής είναι υποχρεωμένος να παρουσιάσει 
την εργασία του μέσα στο μάθημα με αποτέλεσμα η αξιολόγηση να γίνεται με διαφανή και 
αντικειμενικό τρόπο. Η εκπόνηση των ερευνητικών εργασιών σύμφωνα με τις αναλυτικές 
προδιαγραφές που θα δοθούν από τον διδάσκοντα απαλλάσσει τους φοιτητές από την διενέργεια 
γραπτών εξετάσεων.  
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ – ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 

1. Τοπάλογλου, Λ. και Πετράκος, Γ., (2008), «Σύνορα, Ολοκλήρωση & Ανάπτυξη: Η νέα 
Γεωγραφία των διασυνοριακών οικονομικών σχέσεων», Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα 

2. Τοπάλογλου Λ. και Πετράκος Γ. (2009), “Αναζητώντας τις παραμέτρους ενός θεωρητικού 
υποδείγματος για την οικονομική γεωγραφία των συνόρων”, Αειχώρος,12:pp.34-56. 

3. Καλλιώρας Δ., Τοπάλογλου Λ. και Βενιέρης Σ. (2009) “Ανιχνεύοντας τους προσδιοριστικούς 
παράγοντες της οικονομικής διασυνοριακής αλληλεπίδρασης στην Ευρωπαϊκή Ένωση”, 
Αειχώρος, 12: pp.56-82. 

4. Petrakos, G. and Topaloglou, L. (2008), “Economic Geography and European Ιntegration: The 
effects on the EU external border regions”, International Journal for Public Policy, 3 (Nos.3/4): 
pp.146-162. 

5. Topaloglou, L. (2008), “Interaction, Perceptions and Policies in the Boundaries of Εuropean 
Union: The Case of the Northern Greek Cross Border Zone”, Economic Alternatives, 1: pp. 60-
81 

6. Τοπάλογλου Λ. και Πετράκος Γ. (2007), ≪Η γεωγραφία στάσεων και αντιλήψεων στα νέα 
εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης≫, Γεωγραφίες, 13:125-144. 

7. Topaloglou, L., Kallioras, D., Manetos, P. and Petrakos G. (2005) ‘A Border Regions Typology in 
the Enlarged European Union’, Journal of Borderlands Studies, 20 (2):67-89. 

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 
• Journal for Borderland Studies 
• International Journal for Public Policy 
• Αειχώρος 
•  Γεωγραφίες 

 
 

3Ο Eξάμηνο 
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Γ.1 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 3Ο   
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 3 5 
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Υποχρεωτικό 
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ:  ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΝΑΙ (στην Αγγλική) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.uowm.gr/courses/RDCBS110/ 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

https://eclass.uowm.gr/courses/RDCBS110/
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Βασικός σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή των φοιτητών / φοιτητριών στη θεωρία και 
πρακτική εφαρμογή της περιφερειακής οικονομικής ανάλυσης, ώστε να είναι σε θέση να 
κατανοήσουν τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι περιφέρειες. Αναδεικνύεται η σημασία του 
χώρου στην οικονομική συμπεριφορά των παραγωγών και καταναλωτών και κατ’ επέκταση στη 
διαμόρφωση και εξέλιξη των περιφερειών. Το περιεχόμενο του μαθήματος αφορά την παρουσίαση 
των βασικών θεωρητικών μοντέλων περιφερειακής οικονομικής ανάλυσης καθώς και την ανάλυση και 
περιγραφή εμπειρικών παραδειγμάτων περιφερειακής οικονομικής ανάπτυξης, μεγέθυνσης και 
πολιτικής σε διάφορες χωρικές κλίμακες. 
 
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές αναμένεται να έχουν αποδεδειγμένη 
γνώση και κατανόηση θεμάτων που σχετίζονται με: 

• την περιφερειακή οικονομία και το μέσο-επίπεδο της οικονομικής δραστηριότητας 
• τις επιπτώσεις της οικονομικής πολιτικής στις περιφέρειες 
• τις έννοιες της σύγκλισης, της απόκλισης και της περιφερειακής μεγέθυνσης 
• τις μεθόδους ανάλυσης των περιφερειακών οικονομιών και τις μεθόδους ανάλυσης των 

επιπτώσεων της οικονομικής δραστηριότητας στη περιφερειακή οικονομία 
• το σχεδιασμό και τη διαμόρφωση αναπτυξιακών στρατηγικών σε τοπικό και περιφερειακό 

επίπεδο. 
Γενικές Ικανότητες 
Οι ικανότητες που αποκτά ο φοιτητής/φοιτήτρια είναι οι κάτωθι: 

• Αντίληψη και ανάλυση της σημασίας της οικονομικής ανάλυσης 
• Εργασία σε σύγχρονο και μεταβαλλόμενο περιβάλλον 
• Ομαδική και ατομική εργασία στη διαμόρφωση αναπτυξιακών σχεδίων σε τοπικό και 

περιφερειακό επίπεδο. 
• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης. 

Δυνατότητα παρουσίασης σε κοινό με συνοπτικό, αλλά ολοκληρωμένο τρόπο, ενός σχεδίου 
ανάπτυξης με χωρική αναφορά.  

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Το περιεχόμενο του μαθήματος περιλαμβάνει: 

• Εισαγωγή στην έννοια του χώρου και της περιφερειακής οικονομικής ανάλυσης 
• Περιφερειακή Οικονομική Πολιτική 
• Η Γεωγραφική Θέση της Επιχείρησης 
• Η Κατανομή των Δραστηριοτήτων στον Χώρο 
• Αστική Οικονομία και Περιφερειακοί Πολλαπλασιαστές 
• Αστική Γη και Περιφερειακή Ανάπτυξη 
• Υποδομές και Περιφερειακή Ανάπτυξη 
• Ανάπτυξη, Βιωσιμότητα και Διακυβέρνηση 
• Ιδιαιτερότητες Αναπτυξιακού Σχεδιασμού στην Ελλάδα 
• Συμπεράσματα: Από τη θεωρία στην πρακτική και στην πολιτική. Παρουσίαση Τοπικών, 

Περιφερειακών και Τομεακών Αναπτυξιακών Σχεδίων. 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Πρόσωπο με πρόσωπο, παρουσιάσεις στην αίθουσα 
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  

Γίνεται χρήση Η/Υ, προτζέκτορα καθώς και της ηλεκτρονικής 
σελίδας του μαθήματος μέσω της οποίας επικοινωνούμε με τους 
φοιτητές και αναρτούμε και νέα και ανακοινώσεις. 
 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 
Διαλέξεις 36 

Συγγραφή εργασίας - 
Παρουσίαση 72 

Αυτοτελής Μελέτη 36 
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Σύνολο Μαθήματος (30 
ώρες φόρτου εργασίας ανά 

πιστωτική μονάδα) 
144 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
 
Ομαδική Εργασία (70%), 2-3 ατόμων, η οποία περιλαμβάνει τη σύνταξη ενός σχεδίου ανάπτυξης για 
έναν δήμο της επιλογής τους. Η εργασία περιλαμβάνει: 

• Διορθώσεις κατά τη διάρκεια των μαθημάτων (τουλάχιστον δυο διορθώσεις κάθε ομάδα) 
• Παράδοση τεύχους (περίπου 30 σελίδων) 
• Παρουσίαση της Εργασίας (εντός 10-15’). 

Γραπτή τελική εξέταση (30%) που περιλαμβάνει: 
• Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, 
• Επίλυση προβλημάτων σχετικών με το γνωστικό αντικείμενο του μαθήματος 
• Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας. 

Για τους φοιτητές που θα επιλέξουν να μην εκπονήσουν εργασία, η αξιολόγηση θα γίνει 100% με την 
τελική γραπτή εξέταση. 
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ – ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 

1. McCann, P. 2016. Αστική και περιφερειακή οικονομική. Εκδόσεις Κριτική. Κωδικός βιβλίου 
στον Εύδοξο 59367874. 

2. Παπαδασκαλόπουλος, Α. 1995. Πρότυπα και πολιτικές περιφερειακής ανάπτυξης. Εκδόσεις 
Παπαζήση. Κωδικός βιβλίου στον Εύδοξο 29467. 

3. Καρκαλάκος, Σ. 2017. Περιφερειακή Οικονομική και Χωρική Ανάλυση. Εκδόσεις Τσότρας 
Αθανάσιος. Κωδικός βιβλίου στον Εύδοξο 68374224. 

Κείμενα και άρθρα σχετικά με το αντικείμενο και τις σύγχρονες εξελίξεις στο αντικείμενο, θα είναι 
διαθέσιμα στους φοιτητές μέσω του eclass. 

 
*** 

 
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ Η/Υ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Γ.2 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 3Ο  
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 3 5 
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Υποχρεωτικό 
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ:   

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: Ελληνικά 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΝΑΙ (στην Αγγλική) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)  

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Οι φοιτητές που παρακολουθούν το μάθημα ≪Εφαρμογές Στατιστικής με χρήση Η/Υ≫: Αποκτούν 
γνώσεις και είναι σε θέση να κατανοήσουν θέματα στο γνωστικό πεδίο της Εφαρμοσμένης 
Στατιστικής, συνδυάζοντας έννοιες και απόψεις που προκύπτουν μέσα από τις σύγχρονες εξελίξεις 
στο χώρο των εφαρμογών της στατιστικής στην Περιφερειακή και Διασυνοριακή Ανάπτυξη και στις 
κοινωνικές επιστήμες. Συγκεκριμένα, παρέχεται στους φοιτητές η ευκαιρία για πρωτοτυπία στην 
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ανάπτυξη και στην εφαρμογή ερευνητικών ιδεών, μέσα από τη στατιστική επεξεργασία ερευνητικών 
δεδομένων. Είναι σε θέση να συνδυάζουν τις γνώσεις από 
τις βασικές τους σπουδές, αλλά και από το μάθημα ≪Αρχές Στατιστικής≫ με τη στατιστική γνώση και 
να διαχειρίζονται πολύπλοκα θέματα, όπως η επιλογή των κατάλληλων στατιστικών μοντέλων. 
Εξοικειώνονται με την επεξεργασία ερευνητικών δεδομένων, με τρόπο που καλλιεργεί τις ικανότητες 
τους για επίλυση προβλημάτων σε ένα νέο περιβάλλον, μέσα σε ένα διεπιστημονικό πλαίσιο που 
καλύπτει το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Περιφερειακής και Διασυνοριακής Ανάπτυξης. Είναι 
σε θέση να κατανοούν ερευνητικά αποτελέσματα, να αξιοποιούν τις νέες τεχνολογίες για την 
ταξινόμηση και την επεξεργασία δεδομένων και να παρακολουθούν τις επιστημονικές εξελίξεις στην 
εκπαιδευτική έρευνα, μέσα από την κατανόηση των στατιστικών τεχνικών που βοηθούν στη 
διεξαγωγή επιστημονικών συμπερασμάτων. Επιπλέον, είναι σε θέση να διακρίνουν τις κατάλληλες 
μεθόδους στατιστικής επεξεργασίας ερευνητικών δεδομένων, να εξηγούν τα ερευνητικά 
αποτελέσματα, να ερμηνεύουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες μπορούν να γενικεύσουν τα 
ερευνητικά αποτελέσματα, καθώς επίσης και να διατυπώνουν με σαφήνεια τα συμπεράσματα που 
προκύπτουν από τους στατιστικούς ελέγχους. Είναι σε θέση να συνθέτουν και να κοινοποιούν 
πληροφορίες, μέσω στατιστικών μεθόδων, καθώς επίσης και να κατασκευάζουν νέες ερευνητικές 
ιδέες, να διατυπώνουν προβλήματα και να προτείνουν λύσεις, αναδιοργανώνοντας και 
ανακατασκευάζοντας όπου χρειάζεται τις ερευνητικές υποθέσεις. Έχουν αναπτύξει εκείνες τις 
δεξιότητες απόκτησης γνώσεων που τους χρειάζονται να συνεχίσουν σε περαιτέρω σπουδές με 
μεγάλο βαθμό αυτονομίας, αφού γνωρίζουν βασικές έννοιες στατιστικής και μπορούν να 
επεξεργαστούν ερευνητικά δεδομένα με περισσότερη σιγουριά και να αναπτύξουν τις κατάλληλες 
μεθόδους συλλογής και στατιστικής επεξεργασίας ερευνητικών δεδομένων, βασικά στοιχεία για την 
σύνθεση μιας ολοκληρωμένης επιστημονικής ταυτότητας. Επιπλέον, μπορούν να αξιολογούν τα 
αποτελέσματα και τα συμπεράσματα μιας έρευνας, να συγκρίνουν στατιστικά αποτελέσματα από 
διάφορες έρευνες, να ορίζουν ερευνητικές υποθέσεις και να υποστηρίζουν ερευνητικά 
συμπεράσματα.  
Γενικές Ικανότητες 
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 διεπιστημονικό περιβάλλον. Παραγωγή 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. 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

• Βασικές έννοιες και μέθοδοι στατιστικής επεξεργασίας με τη χρήση Η/Υ.  
• Είδη μεταβλητών.  
• Συγκεντρωτικοί πίνακες και γραφήματα.  
• Αριθμητικά περιγραφικά μέτρα. Χρήση συναρτήσεων.  
• Περιγραφή δειγμάτων.  
• Εφαρμογές στην Εκπαιδευτική Έρευνα.  
• Στατιστική Συμπερασματολογία με τη χρήση Η/Υ.  
• Έλεγχοι υποθέσεων για δυο μεταβλητές.  
• Έλεγχος ανεξαρτησίας Χ2.  
• Έλεγχος για τις μέσες τιμές δυο πληθυσμών (t-test).  
• Έλεγχος για τις μέσες τιμές περισσότερων από 2 πληθυσμών (ANOVA).  
• Επαναλαμβανόμενες μετρήσεις.  
• Παραμετρικές και μη παραμετρικές τεχνικές.  
• Συσχέτιση δυο μεταβλητών.  
• Εφαρμογές στην Εκπαιδευτική Έρευνα.  
• Εφαρμογές σε θέματα Περιφερειακής και Διασυνοριακής Ανάπτυξης. 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Πρόσωπο με πρόσωπο 
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ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη 
διδασκαλία του μαθήματος: Το μάθημα γίνεται σε εργαστήριο 
πληροφορικής και βασίζεται στη χρήση Τεχνολογιών 
Πληροφορικής. Χρήση ΤΠΕ στην αξιολόγηση των φοιτητών: Με τη 
χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας eclass. Χρήση ΤΠΕ στην 
επικοινωνία με τους φοιτητές: Μέσω της πλατφόρμας eclass.  

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Δραστηριότητα  Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις 25 
Εργαστηριακή Άσκηση  15 
Μελέτη και Ανάλυση 
Βιβλιογραφίας 

25 

Άσκηση Πεδίου 30 
Συγγραφή εργασίας 35 
Σύνολο Μαθήματος  130 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
1. Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου. 
2. Κατ΄οίκον εργασία. 
3. Χρήση Πολλαπλής Βιβλιογραφίας. 
4. Εργαστήριο ή πρακτικές ασκήσεις. 
5. Παρακολούθηση φοιτητών κατά την εκτέλεση εργαστηριακών ή πρακτικών ασκήσεων. 
6. Λήψη από τους φοιτητές συστηματικών σχολίων στο μέσον του εξαμήνου. 
7. Διασφάλιση διαφάνεια στην αξιολόγηση της επίδοσης των φοιτητών: Οι φοιτητές μπορούν να δουν 
το γραπτό τους ανά πάσα στιγμή και να συζητήσουν με τη διδάσκουσα για τον τρόπο αξιολόγηση τους. 
 
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ – ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 

1. Δαφέρμος, Β (2011). Κοινωνική Στατιστική & Μεθοδολογία Έρευνας με το SPSS. 
2. Κατσής, Α., Σιδερίδης, Γ., & Εμβαλωτής, Α. (2011). Στατιστικές μέθοδοι στις Κοινωνικές 

Επιστήμες, Αθήνα: Τόπος. 
3. Μυλωνάς, Κ. (2018). Στατιστική – Ανάλυση Επαγωγών στις Κοινωνικές Επιστήμες. 
4. Καλτσούνη-Νόβα, Χ. (2006). Μεθοδολογία Εμπειρικής Έρευνας στις Κοινωνικές Επιστήμες, 

Αθήνα: Gutenberg 
5. Σιώμκος, Γ. Ι. & Βασιλικοπούλου (2005). Εφαρμογή Μεθόδων Ανάλυσης στην Έρευνα Αγοράς. 

Αθήνα: Σταμούλης 
6. Τσάντας, Ν., Μωυσιάδης, Χ., Μπαγιάτης, Ντ & Χατζηπαντελής, Θ. (1999). Ανάλυση 

δεδομένων με τη βοήθεια στατιστικών πακέτων, Θεσσσαλονίκη: Ζήτη. 
7. Diamond, I. & Jefferies, J. (2006). Αρχίζοντας τη Στατιστική. Μια εισαγωγή για κοινωνικούς 

επιστήμονες, Αθήνα: Παπασωτηρίου. 
8. Καρολίδης, Α. Δ. (2016). Microsoft Excel-Θεωρία, Συναρτήσεις, Προγραμματισμός με VBA, 

Εφαρμογές, Αθήνα: Άβακας 
9. Norris, G. Qureshi,F., Howitt D. & Cramer, D. (2017). Εισαγωγή στη Στατιστική με το SPSS για 

τις Κοινωνικές Επιστήμες. Αθήνα, Κλειδάριθμος. 
10. Giri, N. C. (2004). Multivariate Statistical Analysis. Dekker, New York. 
11. Ζαφειρόπουλος, Κ. & Μυλωνάς, Ν. (2017). Στατιστική με SPSS (περιέχει θεωρία 

πιθανοτήτων), Θεσσαλονίκη: Τζιόλα. 
 

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 
1. Journal of Applied Statistical Science, Publisher: Nova Science Publishers 
2. Communications in Statistics - Theory and Methods. Taylor and Francis. 
3. Journal of Applied Statistics. Taylor and Francis. 
4. http://www.oecd.org/cfe/regional-policy/regionalstatisticsandindicators.htm 
5. https://ec.europa.eu/eurostat/cache/RCI/#?vis=nuts2.labourmarket&lang=en 
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*** 

 
 
 

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Γ.3 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 3Ο   
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 3 5 
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Υποχρεωτικό 
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ:  ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΝΑΙ (στην Αγγλική) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)  

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Σκοπός του μαθήματος είναι: 

• να εμβαθύνει ο φοιτητής τις βασικές αρχικές γνώσεις του ευρύτερου πεδίου της 
Μακροοικονομικής θεωρίας και να εμβαθύνει σε βασικά εξειδικευμένα θέματα όπως 
Νομισματικής και Δημοσιονομικής πολιτικής. Επιπλέον, βασικά θέματα Μακροοικονομικής 
να μπορεί να τα αντιληφθεί σε μακρο-περιφερειακό επίπεδο.  

• ο φοιτητής να κατανοήσει βασικές θεματικές ενότητες του μαθήματος και να προχωρήσει 
στη σύνδεσή τους με την πραγματική οικονομία σε Ευρωπαϊκό, Εθνικό και Περιφερειακό 
επίπεδο. 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να: 
 

1. έχουν κατανοήσει προχωρημένες έννοιες της Μακροοικονομικής θεωρίας 
2. γνωρίζουν βασικά θέματα σχετικά με την Ζήτηση και Προσφορά Χρήματος 
3. γνωρίζουν βασικά θέματα που αφορούν την Κεντρική Τράπεζα (Ευρωπαϊκή Κεντρική 

Τράπεζα) και το τραπεζικό σύστημα (Οικονομική κρίση) 
4. γνωρίζουν τα υποδείγματα IS-LM. 
5. γνωρίζουν βασικά θέματα που αφορούν τη θεωρία και άσκηση της νομισματική πολιτικής 
6. γνωρίζουν βασικά θέματα που αφορούν τη θεωρία και άσκηση της Δημοσιονομικής 

πολιτικής 
7. γνωρίζουν θέματα που αφορούν τον πληθωρισμό και την καμπύλη Philips. 
8. γνωρίζουν θέματα που αφορούν οικονομικούς κύκλους. 
9. γνωρίζουν θέματα που αφορούν την οικονομική ανάπτυξη και μεγέθυνση τόσο σε εθνικό όσο 

και σε περιφερειακό επίπεδο. 
10. μπορούν να προσδιορίσουν την επίδραση των βασικών μακροοικονομικών μεγεθών στην 

οικονομία και ειδικότερα σε περιφερειακό επίπεδο. 
11. εφαρμόζουν σύγχρονες μεθόδους μέτρησης της οικονομικής δραστηριότητας (με τη χρήση 

υποδειγμάτων και διαγραμμάτων) σε Περιφερειακό επίπεδο. 
 
Γενικές Ικανότητες 
• έχουν το θεωρητικό και πρακτικό υπόβαθρο που αφορά το γνωστικό πεδίο της επιστήμης της 

περιφερειακής οικονομικής - μακροοικονομικής ανάλυσης. 
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• είναι σε θέση να εφαρμόζουν κατάλληλα τις θεωρητικές και πρακτικές τους γνώσεις που έχουν 
αποκτηθεί κατά την περίοδο των σπουδών 

• είναι σε θέση να ασχολούνται με τις διαδικασίες που συμβάλλουν στην ανάπτυξη της 
περιφέρειας και της διασυνοριακής συνεργασίας. 

• έχουν αποκτήσει το αναγκαίο γνωστικό υπόβαθρο ώστε να είναι δυνατή η πρόσβασή τους σε 
μεταπτυχιακές σπουδές 

 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. Εισαγωγή στη μακροοικονομική Ανάλυση. 
2. Εισαγωγή στη θεωρία ορθολογικών προσδοκιών. 
3. Έννοια και τρόποι μέτρησης του εθνικού προϊόντος σε Περιφερειακό επίπεδο. 
4. Περιφερειακοί Λογαριασμοί. 
5. Το νομισματικό σύστημα, θεωρία ζήτησης και προσφοράς χρήματος. 
6. Νομισματική πολιτική. 
7. Δημοσιονομική πολιτική 
8. Ευρωπαϊκή Κεντρική τράπεζα και τραπεζικό σύστημα (Οικονομική και Νομισματική Ένωση) 
9. Οικονομικοί κύκλοι 
10. Αρχές οικονομικής ανάπτυξης και μεγέθυνσης. 

 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην τάξη (πρόσωπο με πρόσωπο) 
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  

• Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω παρουσιάσεων 
με power point και χρήσης διαδικτύου. 

• Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας eclass. 

• Χρήση ΤΠΕ στην εκπαίδευση. 
• Επικοινωνία με τους φοιτητές ηλεκτρονικά μέσω του e-class 

και του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις 36 
Εργαστηριακή Άσκηση, 

Άσκηση Πεδίου 36 

Αυτοτελής Μελέτη 72 
Σύνολο Μαθήματος(30 

ώρες εξαμηνιαίου φόρτου 
εργασίας ανά πιστωτική 

μονάδα) 

144 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
 
Γραπτή τελική εξέταση (100%) που περιλαμβάνει: 
• Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής 
• Διαμορφωτική και Συμπερασματική Δοκιμασία 
• Επίλυση αριθμητικών προβλημάτων 
• Επίλυση προβλημάτων με τη χρήση διαγραμμάτων 
 
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ – ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία, Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

1. Mankiw G. and Taylor M. (2018). ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-Μακροοικονομική. Εκδ. ΤΖΙΟΛΑ. Εύδοξος: 
68373468. 

2. ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΩΥΣΗΣ (2016). ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ. Εκδ. ΜΑΡΚΟΥ 
ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. Εύδοξος: 50660437 
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3. Krugman Paul, Wells Robin (2018). Μακρο-οικονομική σε Διδακτικές Ενότητες. GUTENBERG. 
ISBN: 978-960-01-1967-1. Εύδοξος:77112072. 

4. Sloman John, Wride Alison, Garratt Dean (2017). Εισαγωγή στην Οικονομική: 
Μακροοικονομική. Broken Hill Publishers LTD. ISBN:978-9963-274-42-20. Εύδοξος: 68373101. 

 
*** 

 
ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ  

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Γ.4 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 3Ο   
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 

 3 5 
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Υποχρεωτικό 
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ:  

 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
  

Γενικές Ικανότητες 
 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ  
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Δραστηριότητα  Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις  
Γραμματικές Ασκήσεις, 
Προφορική εξάσκηση, 
Μελέτη κειμένων.  

 

Αυτοτελής Μελέτη  
Σύνολο Μαθήματος   

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
 
 
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ – ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 

 
*** 

 
ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Γ.5 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 3Ο  
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ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις  3 5 
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Υποχρεωτικό 
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ:  

- 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνικά 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

ΝΑΙ (στην Αγγλική) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Σκοπός του μαθήματος είναι οι φοιτητές/φοιτήτριες να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν με το νομικό 
πλαίσιο του διεθνούς επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Παράλληλα το μάθημα πραγματεύεται τους 
κανόνες, οι οποίοι ρυθμίζουν τις διεθνείς συναλλαγές και αναδεικνύει την καθοριστική τους επίδραση 
στη διασυνοριακή επιχειρηματική. Οι φοιτητές/ φοιτήτριες έχουν έτσι την ευκαιρία να γνωρίσουν τις 
ορθές επιχειρηματικές αποφάσεις (χάραξη της στρατηγικής), να μάθουν ποια είναι τα κατάλληλα 
νομικά εργαλεία για την οργάνωση μιας διασυνοριακής δραστηριότητας. Ειδικότερα οι 
φοιτητές/φοιτήτριες θα γνωρίσουν τις θεμελιώδεις έννοιες του διεθνούς δικαίου, εστιάζοντας 
περισσότερο στην οικονομική του διάσταση. Μέσα στο πλαίσιο αυτό θα αναγνωρίσουν την 
πολύπλοκη αρχιτεκτονική των κανόνων που διέπουν τις διεθνείς οικονομικές σχέσεις και την 
οικονομική δραστηριότητα κρατών, διεθνών οργανισμών και ιδιωτικών επιχειρήσεων. Οι 
φοιτητές/φοιτήτριες θα διδαχθούν τη διάδραση μεταξύ εθνικού και διεθνούς δικαίου όπως 
διαμορφώνει τη διεθνή οικονομική τάξη. Παράλληλα στο πλαίσιο των ομαδικών εργασιών που θα 
εκπονήσουν θα μπορέσουν να γνωρίσουν την έννοια του Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, μέσα από 
τις φάσεις εξέλιξης της διεθνούς οικονομικής τάξης και της Νέας Διεθνούς Οικονομικής Τάξης αλλά 
και το δίκαιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. Οι φοιτητές/φοιτήτριες αναμένεται ότι θα 
αποκτήσουν το απαραίτητο γνωστικό υπόβαθρο και την ικανότητα επιστημονικής ανάλυσης η οποία 
είναι απαραίτητη για να κατανοήσουν το διεθνές οικονομικό δίκαιο συναλλαγών καθότι το μάθημα 
αυτό αποτελεί βασικό μάθημα στην Περιφερειακή και τη Διασυνοριακή ανάπτυξη.  
 
Γενικές Ικανότητες 

• Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη 
• Προσαρμογή σε μεταβαλλόμενες συνθήκες και καταστάσεις. 
• Λήψη αποφάσεων 
• Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 
• Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Το περιεχόμενο του μαθήματος περιλαμβάνει: 

• Εισαγωγή στο δίκαιο των διεθνών επιχειρηματικών συναλλαγών 
• Πηγές Διεθνούς Δικαίου (Διεθνές Έθιμο, Διεθνείς Συνθήκες, Πράξεις Διεθνών Οργανισμών) 
• Υποκείμενα Διεθνούς δικαίου (κράτη-διεθνείς οργανισμοί και άλλοι παράγοντες των διεθνών 

σχέσεων) 
• Διεθνείς οικονομικοί οργανισμοί ρυθμιστικοί των διασυνοριακών συναλλαγών 
• Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου (Π.Ο.Ε) και Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (Δ.Ν.Τ). 
• Ανάλυση του νομικού πλαισίου των διεθνών εμπορικών συναλλαγών (από τη GATT στον 

WTO- Θεσμική οργάνωση και λειτουργία τους) 
• Κανόνες και αρχές της επιχειρηματικής δραστηριότητας στην εσωτερική αγορά της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης 
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• Βασικές αρχές διεθνούς εμπορίου αγαθών και Συμφωνία συναλλαγών στο τομέα των 
υπηρεσιών (GATS) 

• Διασυνοριακές συμβάσεις πώλησης εμπορευμάτων 
• Προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας (πνευματική και βιομηχανική 

ιδιοκτησία) της επιχείρησης στην αλλοδαπή και Συμφωνία για τα δικαιώματα πνευματικής 
ιδιοκτησίας (TRIP’s) 

• Δικαστική επίλυση διαφορών στις διεθνείς συναλλαγές 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Πρόσωπο με πρόσωπο, παρουσιάσεις στην αίθουσα 
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  

Γίνεται χρήση Η/Υ, προτζέκτορα καθώς και της ηλεκτρονικής 
σελίδας του μαθήματος μέσω της οποίας επικοινωνούμε με τους 
φοιτητές και αναρτούμε και νέα και ανακοινώσεις 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 
Προφορικές παραδόσεις/ 

Διαλέξεις 36 

Εγγραφή εργασίας 36 
Αυτοτελής Μελέτη 72 

Σύνολο Μαθήματος 144 ώρες 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
1. Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου. 
2. Γραπτή πρόοδος στο μέσο του εξαμήνου ή κουίζ κατανόησης ανά μάθημα 
3. Εθελοντική γραπτή εργασία ή/και προφορική παρουσίαση για επιπλέον μονάδες. 
 
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ – ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 
- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 

1. Α.Μπρεδήμας , Α. Γουργουρίνης , Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο- Το Δίκαιο του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Εμπορίου, Νομική Βιβλιοθήκη 2015 

2. Ε. Ρούκουνας, Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο, 3η Έκδοση Νομική Βιβλιοθήκη 2019 
3. Gardiner Richard, International Law, Pearson Longman, 2003 
4. Evans Malcom, International Law, Oxford University Press, 2003 
5. Lowenfeld, A.F ,International Economic Law, Oxford University Press, 2008 
6. Αναγνωστοπούλου Δ., Δίκαιο Διεθνών Συναλλαγών, Εκδόσεις Αντ. Σάκκουλα, Αθήνα-

Κομοτηνή 2012 
 
ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ: 

1. Rohini Acharya, Olga Falgueras Alamo, Salma Mohamed Thabit Al-Battashi, Anoush der 
Boghossian, Naghm Ghei, Tania Parcero Herrera, Lee Ann Jackson, Ulla Kask, Claudia Locatelli, 
Gabrielle Marceau, Ioana-Virginia Motoc, Anna Caroline Muller, Nora Neufeld, Simon Padilla, 
Josefita Pardo de Leon, Stella Perantakou, Nadezhda Sporysheva, Christiane Wolff, Trade and 
Women— 

2. Opportunities for Women in the Framework of the World Trade Organization, Journal of 
International Economic Law, Volume 22, Issue 3, September 2019, Pages 323– 354, 
https://doi.org/10.1093/jiel/jgz023 

3. Andrew D Mitchell, Neha Mishra, Regulating Cross-Border Data Flows in a Data- Driven World: 
How WTO Law Can Contribute, Journal of International Economic Law, Volume 22, Issue 3, 
September 2019, Pages 389–416, https://doi.org/10.1093/jiel/jgz016 

4. Bradly J Condon, 2019. "Emissions Trading Schemes Under International Economic Law," 
Journal of International Economic Law, Oxford University Press, vol. 22(2), pages 285-288. 

 
 

https://doi.org/10.1093/jiel/jgz016
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ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ & ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ  
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Γ.6 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 3Ο   
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 3 5 
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Υποχρεωτικό 
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ:  ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΝΑΙ (στην Αγγλική) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)  

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Αντικείμενο του μαθήματος αποτελεί η εισαγωγή των φοιτητών στις διεπιστημονικές προσεγγίσεις 
και στα θεωρητικά ρεύματα των Διεθνών Σχέσεων προκειμένου να κατανοηθούν η εξελικτική φύση 
και η δομή του διεθνούς συστήματος. Ειδικότερα, η μελέτη των κύριων θεωρητικών σχολών σκέψης 
και των μεθοδολογικών εργαλείων που προσδιορίζουν το επιστημονικό πεδίο των Διεθνών Σχέσεων 
συμβάλλουν στην εξοικείωση των φοιτητών με τους κύριους δρώντες και τους παράγοντες του 
διεθνούς συστήματος από κοινού με τις βασικές έννοιες του πεδίου (εθνικό συμφέρον, ασφάλεια, 
ισχύς, ισορροπία δυνάμεων, στρατηγική, πόλεμος και ειρήνη, διεθνείς θεσμοί και οργάνωση, 
διπλωματία, διεθνές δίκαιο, διεθνής πολιτική οικονομία). Προς αυτή την κατεύθυνση, αξιοποιείται 
επίσης η κριτική αποτίμηση διασυνδέσεων και αλληλεπιδράσεων μεταξύ κρατικών και μη κρατικών 
δρώντων. Στο πλαίσιο του εισαγωγικού αυτού μαθήματος, εξετάζονται τέλος ορισμένα 
αντιπροσωπευτικά διεθνή ζητήματα καθώς και ο αντίκτυπος τους στην τρέχουσα διεθνοπολιτική 
πραγματικότητα. (ανθρώπινα δικαιώματα και εκδημοκρατισμός, φτώχεια και άνιση ανάπτυξη, 
περιβάλλον, τρομοκρατία). 
Γενικές Ικανότητες 

• Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη. 
• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των 

απαραίτητων τεχνολογιών. 
• Αυτόνομη εργασία. 
• Ομαδική εργασία. 
• Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής. 

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

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

κράτους με διεθνείς οργανισμούς και ρόλος του στο παγκοσμιοποιημένο οικονομικό 
σύστημα. 

3. Δημοκρατία και απολυταρχική εξουσία: άμεση, αντιπροσωπευτική και φιλελεύθερη 
δημοκρατία, κύματα εκδημοκρατισμού και νεοπαγείς δημοκρατίες, παραδοσιακές και 
σύγχρονες μορφές απολυταρχικής διακυβέρνησης. 

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

5. Νομοθετικά σώματα: δομή και λειτουργίες, λειτουργία κοινοβουλίων σε νεοπαγείς 
δημοκρατίες και απολυταρχικά συστήματα διακυβέρνησης. 

6. Εκτελεστική εξουσία: Προεδρικό, Ημιπροεδρικό και Κοινοβουλευτικό σύστημα. 
7. Σύστημα Διεθνών Σχέσεων: Ιστορική επισκόπηση και βασικά στοιχεία συγκρότησής του.  

 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
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ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην τάξη (πρόσωπο με πρόσωπο) 
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  

• Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω παρουσιάσεων 
με power point και χρήσης διαδικτύου. 

• Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας eclass. 

• Χρήση ΤΠΕ στην εκπαίδευση. 
• • Επικοινωνία με τους φοιτητές ηλεκτρονικά μέσω του e-

class και του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις 26 
Μελέτη και ανάλυση 

βιβλιογραφίας 10 

Εκπόνηση μελέτης(project) 30 
Συγγραφή Εργασίας 20 

Παρουσίαση 10 
Αυτοτελής Μελέτη 26 

Σύνολο Μαθήματος (30 
ώρες εξαμηνιαίου φόρτου 
εργασίας ανά πιστωτική 

μονάδα) 

122 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
• Γραπτές εξετάσεις (100%) 
 
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ – ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: 
 

1. Κ. Χατζηκωνσταντίνου/Μ, Σαρηγιαννίδης/Χ. Αποστολίδης, Θεμελιώδεις Έννοιες στο 
Διεθνές Δημόσιο Δίκαιο, 2Η έκδ., 20142Η έκδ. ISBN 978-960-568-138-8 

 
 
 

4Ο Εξάμηνο 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ  
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Δ.1 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 4Ο   
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 

 3 5 
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Υποχρεωτικό 
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ:  

 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
  

Γενικές Ικανότητες 
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ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ  
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Δραστηριότητα  Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις  
Γραμματικές Ασκήσεις, 
Προφορική εξάσκηση, 
Μελέτη κειμένων.  

 

Αυτοτελής Μελέτη  
Σύνολο Μαθήματος   

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
 
 
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ – ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 

 
*** 

 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ  

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Δ.2 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 4Ο   
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 

 3 5 
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Υποχρεωτικό 
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ:  

 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
  

Γενικές Ικανότητες 
 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ  
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Δραστηριότητα  Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 
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ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Διαλέξεις  
Γραμματικές Ασκήσεις, 
Προφορική εξάσκηση, 
Μελέτη κειμένων.  

 

Αυτοτελής Μελέτη  
Σύνολο Μαθήματος   

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
 
 
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ – ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 

 
*** 

 
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ & ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Δ.3 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 4Ο  
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 3 5 
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Υποχρεωτικό 
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ:  ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΝΑΙ (στην Αγγλική) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)  

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Το μάθημα αποτελεί μια εισαγωγή στις έννοιες της χαρτογραφίας και τη απεικόνισης χωρικών 
δεδομένων με τη χρήση γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών (GIS). Στα πλαίσια του μαθήματος 
οι φοιτητές έρχονται σε επαφή με τις έννοιες των χωρικών δεδομένων αλλά και τον τρόπο με τον 
οποίο αυτά αναλύονται και επεξεργάζονται ώστε να έχουν μια ολοκληρωμένη αντίληψη των 
δυνατοτήτων που προσφέρει η ανάλυσης των χωρικών πληροφοριών με την χρήση των αντίστοιχων 
εργαλείων και λογισμικού. 
 
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να: 

• Κατανοεί τα βασικά και κρίσιμα χαρακτηριστικά των συστημάτων GIS και την χρήση τους σε 
θέματα περιφερειακής ανάπτυξης και διοίκησης επιχειρήσεων. 

• Συλλέγει και να καταχωρεί χωρικά και περιγραφικά δεδομένα. 
• Διαχειρίζεται βάσεις χωρικών δεδομένων και να επιλέγει την κατάλληλη. 
• Χρησιμοποιεί τα εργαλεία των GIS και σχετικό λογισμικό (εμπορικό και ανοικτού κώδικα). 
• Χρησιμοποιεί τις κατάλληλες τεχνικές και μεθοδολογίες χαρτογραφικής απεικόνισης και 

χαρτογραφικής σύνθεσης για την ανάλυση και χωρική απόδοση οικονομοτεχνικών 
δεδομένων.  

 
Γενικές Ικανότητες 
Οι ικανότητες που αποκτά ο φοιτητής/φοιτήτρια είναι οι κάτωθι: 

• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών. 
• Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις . 
• Αυτόνομη εργασία. 
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• Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής - διαδικτύου 
• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
• Βασικές Έννοιες. Εισαγωγή στα Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα (GIS-ΓΣΠ). 
• Οργάνωση πληροφορίας. Γεωγραφικά και χωρικά οικονομικά και τεχνικά δεδομένα. Είδη 

δεδομένων. Εισαγωγή σε λογισμικό ΓΠΣ. 
• Αποθήκευση των δεδομένων: Αρχεία, Είδη Αρχείων, Μοντέλα Βάσεων Δεδομένων. 
• Χωρική Ανάλυση στα ΓΣΠ. 
• Εφαρμογές της χωρικής ανάλυσης με ΓΣΠ στην περιφερειακή ανάλυση και τις διασυνοριακές 

συναλλαγές. 
• Εφαρμογές ΓΣΠ ανοικτού κώδικα. Εφαρμογές ΓΣΠ στο διαδίκτυο. 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην τάξη 
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  

• Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω παρουσιάσεων 
με keynote (power-point) και χρήσης διαδικτύου. 

• Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας e-class 

• Χρήση ΤΠΕ στην διδασκαλία. 
• Επικοινωνία με τους φοιτητές ηλεκτρονικά μέσω του eclass 

και του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις 18 
Εργαστηριακές Ασκήσεις 18 

Ατομική εργασία 36 
Αυτοτελής Μελέτη 72 

Σύνολο Μαθήματος(30 
ώρες φόρτου εργασίας ανά 

πιστωτική μονάδα) 
144 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
• Ατομική εργασία - Παρουσίαση (20%) 
• Εργαστηριακές ασκήσεις (30%) 
• Γραπτή εξέταση (50%) 

 
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ – ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 

1. Γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών, Ευλπίδου Ν., Αντωνιού Β., 2015 
(http://hdl.handle.net/11419/1044). 

2. Γεωγραφικά Συστήματα πληροφοριών & Ανάλυση Χώρου, Κουτσόπολος Κ., 2017. 
3. Μαθαίνοντας τα GIS στην Πράξη - Το ArcGIS 10.5., Τσουχλαράκη Α., Αχιλλέως Γ., Κουργιαλάς 

Ν., 2019. 
4. Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών: Θεωρητική Προσέγγιση και εργαστηριακές 

ασκήσεις. Καϊμάρης Ε. Δ., Καρανικόλας Ν., 2014. 
 

*** 
 

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ  
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Δ.4 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 4Ο   
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 3 5 
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ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Υποχρεωτικό 
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ:  ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΝΑΙ (στην Αγγλική) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)  

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Στο μάθημα αυτό γίνεται εισαγωγή στη φιλοσοφία του μάρκετινγκ και εξηγείται ο ρόλος που 
διαδραματίζει στην επιχειρηματική δραστηριότητα. Επίσης, αναλύονται οι δυνάμεις του 
μικροπεριβάλλοντος και του μακροπεριβάλλοντος μέσα στα οποία δρα ο οργανισμός και εξετάζεται η 
επίδρασή τους πάνω στη διαδικασία λήψης αποφάσεων στο μάρκετινγκ. Ακόμη, αναλύεται το 
σύστημα πληροφοριών του μάρκετινγκ, η συμπεριφορά των καταναλωτών, καθώς και η διαδικασία 
της τμηματοποίησης, στόχευσης και τοποθέτησης στα πλαίσια της στρατηγικής μάρκετινγκ. Επιπλέον, 
παρέχεται μια εκτεταμένη αναφορά στα βασικά και τα επιπλέον στοιχεία του μείγματος μάρκετινγκ 
όπως του προϊόντος, της τιμολόγησης, των καναλιών διανομής, της προβολής και των ανθρώπων, 
διαδικασιών και φυσικών στοιχείων. Επιπλέον γίνεται ανάλυση της έρευνας αγοράς, που αποτελείται 
από συστηματικό σχεδιασμό, συλλογή ανάλυση και αναφορά δεδομένων που έχουν σχέση με μια 
συγκεκριμένη περίπτωση μάρκετινγκ που αντιμετωπίζει η εταιρεία. Πιο συγκεκριμένα, μελετώνται οι 
πηγές πληροφοριών, οι μέθοδοι συλλογής στοιχείων, η μεθοδολογία πρωτογενούς έρευνας, ο 
σχεδιασμός και η κατασκευή ερωτηματολογίων, οι μέθοδοι δειγματοληψίας και η ανάλυση 
δεδομένων. 
 
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο φοιτητής θα πρέπει να : 

• Έχει κατανοήσει τη φιλοσοφία, τις βασικές έννοιες- γενικές αρχές του Μάρκετινγκ και της 
σημασίας του στη λειτουργία και ανάπτυξη των επιχειρήσεων . 

• Είναι εξοικειωμένος με το σύνολο των διεργασιών και λειτουργιών του μάρκετινγκ. 
• Έχει αποκτήσει την ικανότητα αξιολόγησης κατάλληλων στρατηγικών και μίγματος 

μάρκετινγκ με στόχο την ικανοποίηση και πιστότητα του πελάτη. 
• Είναι σε θέση να αξιοποιεί θεωρητικές γνώσεις και πρακτικές στην εκπόνηση σχεδίων 

Μάρκετινγκ. 
• Έχει το θεωρητικό και πρακτικό υπόβαθρο που αφορά στο γνωστικό πεδίο της Έρευνας 

Αγοράς 
• Έχει κατανοήσει τις κύριες αρχές της ερευνητικής μεθοδολογίας 
• Γνωρίζει τα πεδία εφαρμογής της και τις τεχνικές που χρησιμοποιεί και να έχει την ικανότητα 

να σχεδιάζει και να διεξάγει έρευνες αγοράς. 
• Αξιολογεί και να αξιοποιεί ευρήματα ερευνών αγοράς και δεδομένα για μια επιχείρηση. 

Γενικές Ικανότητες 
• Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη. 
• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των 

απαραίτητων τεχνολογιών. 
• Αυτόνομη εργασία. 
• Ομαδική εργασία. 
• Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
1. Εισαγωγή, περιεχόμενο, αντικείμενο, ορισμοί, φιλοσοφία του Μάρκετινγκ. Το Μίκρο και το 

Μάκρο περιβάλλον του Μάρκετινγκ. 
2. Στρατηγικός Σχεδιασμός σε επίπεδο επιχείρησης. Όραμα και αποστολή της επιχείρησης. 

Ανάλυση του εσωτερικού και του εξωτερικού περιβάλλοντος. Σχέδιο Μάρκετινγκ. 
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3. Συστήματα πληροφοριών μάρκετινγκ και έρευνα αγοράς. Σχεδιασμός έρευνας αγοράς, είδη 
ερευνών, πηγές δεδομένων για έρευνες μάρκετινγκ. 

4. Συλλογή δεδομένων, η έννοια της μέτρησης και οι κλίμακες μέτρησης, σχεδιασμός 
ερωτηματολογίου. 

5. Μέθοδοι συλλογής πρωτογενών δεδομένων με δημοσκοπήσεις, η έννοια και οι διαδικασίες 
της δειγματοληψίας 

6. Ανάλυση, αξιολόγηση, παρουσίαση αποτελεσμάτων έρευνας αγοράς. 
7. Παράγοντες που επηρεάζουν την καταναλωτική συμπεριφορά. Διαδικασία αγοραστικής 

απόφασης. 
8. Τμηματοποίηση και στόχευση της αγοράς. Τοποθέτηση προϊόντος. 
9. Προϊόν και αποφάσεις για το μίγμα προϊόντος. Γκάμα προϊόντων. Επωνυμία, συσκευασία, 

ετικέτα. Δημιουργία νέων προϊόντων, λανσάρισμα και επαναλασάρισμα προϊόντων. 
10. Φύση και συστήματα καναλιών διανομής. Αποφάσεις για τη μορφή και το μάνατζμεντ των 

καναλιών διανομής. 
11. Μίγμα προώθησης. Διαφήμιση, προώθηση πωλήσεων, δημόσιες σχέσεις, προσωπική 

πώληση. 
12. Στρατηγικές και προγράμματα τιμολόγησης. 
13. Κύκλος ζωής του προϊόντος και στρατηγικές μάρκετινγκ στη διάρκεια του κύκλου ζωής. 

 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην τάξη (πρόσωπο με πρόσωπο) 
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  

• Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω παρουσιάσεων 
με power point και χρήσης διαδικτύου. 

• Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας eclass. 

• Χρήση ΤΠΕ στην εκπαίδευση. 
• Επικοινωνία με τους φοιτητές ηλεκτρονικά μέσω του e-class 

και του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις 39 
Μελέτη και ανάλυση 

βιβλιογραφίας 20 

Εκπόνηση μελέτης (project) 30 
Συγγραφή 

εργασίας/εργασιών 20 

Παρουσίαση 10 
Αυτοτελής Μελέτη 26 

Σύνολο Μαθήματος (30 
ώρες εξαμηνιαίου φόρτου 
εργασίας ανά πιστωτική 

μονάδα) 

145 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου, στην ελληνική γλώσσα, οι οποίες περιλαμβάνουν 
ερωτήσεις (ανάπτυξης) γνώσης και κατανόησης του περιεχομένου του μαθήματος, καθώς και επίλυση 
προβλημάτων. 
 
• Εφόσον οι φοιτητές εκπονήσουν εργασίες, η συνολική βαθμολογία έχει ως εξής: 
• Τελική Εξέταση στην ελληνική γλώσσα (60%). 
• Ομαδική εργασία (40%). 

 
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ – ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
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1. Βλάχβεη, Α. (2017) ≪Μαρκετινγκ/αρχές στρατηγικές, εξελίξεις και νέα δεδομένα≫, Αθήνα 
2017, ISBN: 978-618-81125-5-1 

2. Gary Armstrong & Philip Kotler, (2009). Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ. Εκδόσεις Επίκεντρο, 
Θεσσαλονίκη. 

3. Παντουβάκης, Α.,Σιώμκος Γ., Χρήστου Ε.(2015). Εισαγγωγή στο Μάρκετινγκ. Εκδόσεις 
Λιβάνη. 

4. Parasuraman, D. Grewal, and R. Krishnan (2006). Marketing Research. Houghton Mifflin 
Company. 

5. Σταθακόπουλος, Β. (2005). Μέθοδοι και Έρευνα αγοράς, Εκδόσεις Σταμούλης, Αθήνα. 
6. Μάλλιαρης, Π.,(2000). Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ. Εκδόσεις Σταμούλης, Αθήνα. 
7. Πανηγυράκης Γ., Σιώμκος Γ., (2005). Μελέτες Περιπτώσεων Μάρκετινγκ. Εκδόσεις 

Σταμούλης, Αθήνα. 
8. Σιώμκος Γ., (2004). Στρατηγική Μάρκετινγκ.. Εκδόσεις Σταμούλης, Αθήνα. 
9. Τσακλάγκανος A., (2000). Βασικές Αρχές του Μάρκετινγκ. Εκδόσεις Κυριακίδη. 
10. Kotler, P., Armstrong, G., Saunders, J. & Wong, V., (2001). Αρχές του Μάρκετινγκ. (2η 

Ευρωπαϊκή έκδοση) Κλειδάριθμος, Αθήνα. 
 
Επιλογή άρθρων από περιοδικά και ιστότοπους : 

1. www.marketingpower.com (American marketing Association) 
2. www.economist.com 
3. Journal of marketing 
4. European Journal of marketing 
5. Journal of consumer marketing 
6. Journal of marketing management 

 
*** 

 
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ  

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Δ.5 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 4Ο  
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 3 5 
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Υποχρεωτικό 
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ:  ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΝΑΙ (στην Αγγλική) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)  

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 Το μάθημα αυτό αποσκοπεί να καταστήσει τους σπουδαστές ικανούς : 

• Να εξοικειωθούν με τη δομή ερευνητικών, βιβλιογραφικών και εκλαϊκευμένων 
δημοσιευμάτων. 

• Να εμπεδώσουν τη μεθοδολογία ανασκόπησης της βιβλιογραφίας και να επιλέγουν κριτικά 
πάνω σε ένα θέμα που σχετίζεται με το αντικείμενο σπουδών τους. 

• Να συνθέτουν δεδομένα και ιδέες , ώστε να προετοιμάσουν μία εργασία ολοκληρωμένη και 
πρωτότυπη. 

• Να παρουσιάσουν προφορικά και γραπτά μία εργασία, με τη χρησιμοποίηση όλων των μέσων 
και κανόνων που διέπουν το αντικείμενο. 
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• Να γνωρίζουν και να τηρούν τους κανόνες δεοντολογίας στο πλαίσιο συγγραφής των εργασιών 
και διατριβών τους καθώς και να χρησιμοποιούν τις σημαντικότερες ηλεκτρονικές πηγές, 
βάσεις και εργαλεία (web of science, Scopus, Turnitin, ResearchGate, Google scholar, LinkedIn, 
κ.ά.) συμμετέχοντας παράλληλα στο επιστημονικό και επαγγελματικό γίγνεσθαι.  

 
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο φοιτητής θα πρέπει να γνωρίζει : 

• Να προετοιμάζει γραπτά και προφορικά μία επιστημονική εργασία 
• Να αναζητά επιστημονικό υλικό μέσω των επιστημονικών βάσεων και του διαδικτύου 
• Να τηρεί τους κανόνες της επιστημονικής δεοντολογίας 
• Να γνωρίζει και να τηρεί τα συστήματα βιβλιογραφικών παραπομπών και αναφορών εντός 

του κειμένου και παράθεσης βιβλιογραφίας 
• Να αναζητά βιβλιογραφία και επιστημονικά άρθρα μέσω σύγχρονων ηλεκτρονικών 

μηχανών, πηγών και βάσεων 
• Να παρουσιάζει επιστημονικές εργασίες. 

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

απαραίτητων τεχνολογιών 
• Αυτόνομη Εργασία 
• Ομαδική Εργασία 
• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

• Παραδείγματα ερευνητικών, βιβλιογραφικών και εκλαϊκευμένων δημοσιευμάτων. 
• Τρόποι ανασκόπησης βιβλιογραφίας και παρουσίασης των στοιχείων του δημοσιεύματος 

(πίνακες, εικόνες, στατιστικά στοιχεία, βιβλιογραφικές αναφορές κλπ). 
• Γνωριμία με τα οπτικοακουστικά μέσα παρουσίασης μιας εργασίας. 
• Ανάθεση ενός βιβλιογραφικού θέματος σχετικού με το αντικείμενο σπουδών. 
• Προετοιμασία γραπτής και προφορικής παρουσίασης του θέματος με: αναπομπή σε 

βιβλιογραφικές πηγές, επεξεργασία των δεδομένων και αξιολόγηση των ιδεών. 
• Παρουσίαση της εργασίας με πλήρη και πρωτότυπη ανάπτυξη του θέματος 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην τάξη (πρόσωπο με πρόσωπο) 
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  

• Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω παρουσιάσεων 
με power point και χρήσης διαδικτύου. 

• Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας e-class. 

• Χρήση ΤΠΕ στην εκπαίδευση. 
• Επικοινωνία με τους φοιτητές ηλεκτρονικά μέσω του e-class 

και του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 
Διαλέξεις 36 

Ασκήσεις Πράξης που εστιάζουν 
στην εκμάθηση χρήσης 

ηλεκτρονικών πηγών, βάσεων, 
εργαλείων χρήσιμων για τη 
συγγραφή μιας εργασίας. 

Ομαδική Εργασία που αφορά 
στη συγγραφή και παρουσίαση 

εργασίας. 

36 

Αυτοτελής Μελέτη 49 
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Σύνολο Μαθήματος (30 ώρες 
εξαμηνιαίου φόρτου εργασίας 

ανά πιστωτική μονάδα) 
121 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Στον τελικό βαθμό εκτιμάται, σε ποσοστό 50% η τελική γραπτή εξέταση, σε ποσοστό 30%, η εκπόνηση 
και παρουσίαση ομαδικής εργασίας πριν τη λήξη του εξαμήνου και σε ποσοστό 20% η εκπόνηση 
ατομικής εργασίας σε e-εφαρμογές κατά το μέσο του εξαμήνου. 
Ι. Γραπτή τελική εξέταση (50%) που περιλαμβάνει: 

• Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 
• Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας 

ΙΙ. Εκπόνηση ομαδικής εργασίας (30%) που αφορά στη συγγραφή και παρουσίαση μιας εργασίας. 
ΙΙΙ. Εκπόνηση ατομικής εργασίας (20%) που αφορά, σε e-εφαρμογές. 
 
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ – ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 

1. Σταύρος Θεοφανίδης (2002). Μεθοδολογία της επιστημονικής σκέψης και έρευνας : πως γίνεται 
η επιστημονική έρευνα και πως γράφεται μια επιστημονική εργασία. : 

2. Εκδόσεις Γ. Μπένου. [ISBN: 960-359-042-8] 
3. Bell Judith. (2007) Πώς να συντάξετε μια επιστημονική εργασία. ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. 

[ISBN: 978-960-455-130-9] 
4. Άνθη Μ. (Επιστημονικές Εργασίες Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΙΔΕΡΗ. ISBN: 978-960-

468-048-1 
5. Ζαφειρόπουλος Κώστας. (2005) Πώς γίνεται μια επιστημονική εργασία. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΕ.[ 

ISBN: 978-960-218-408-0] 
6. Μαντζάρης Ιωάννης. (2012). ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ. Εκδότης: ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. [ISBN: 

978-960-92475-6-6] 
7. Babbie Earl. (2011).Εισαγωγή στην κοινωνική έρευνα. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΕ.[ISBN: 978-960-218-

750-0] 
8. John M. Swales, Christine Feak (2012). Academic Writing for Graduate Students, 3rd Edition: 

Essential Tasks and Skills. Publisher: University of Michigan Press [ISBN-13: 9780472034758] 
 
Προτεινόμενη Αρθρογραφία: 
 

1. http://www.sadlier-oxford.com/grammar/writingresearchpaper.cfm 
2. http://ec.europa.eu/food/food/biosafety/animalbyproducts/index_en.htm 
3. http://mntap.umn.edu/food/byproducts.htm 

 
*** 

 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ  

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Δ.6 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 4Ο  
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 3 5 
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Υποχρεωτικό 
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ:   

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΝΑΙ (στην Αγγλική) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ  
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ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Το μάθημα αυτό φιλοδοξεί να συμβάλλει στην εις βάθος κατανόηση των εξελισσόμενων 
επιχειρηματικών / επιχειρησιακών μοντέλων. Αυτό που κάνει τη διαφορά μεταξύ της επιτυχίας στο 
εργαστήριο και της επιτυχίας στην αγορά είναι το επιχειρηματικό μοντέλο. Η ανάλυση του 
επιχειρησιακού μοντέλου είναι σημαντική για τις νεοσύστατες επιχειρήσεις, νέες και εδραιωμένες 
επιχειρήσεις που πρέπει να ανακαλύψουν, να υπερασπιστούν ή να αναπτύξουν τα επιχειρηματικά 
τους μοντέλα. Το επιχειρηματικό μοντέλο περιλαμβάνει το προϊόν ή την υπηρεσία σας, τους πελάτες 
σας και τον οικονομικό κινητήρα που θα σας επιτρέψει να ανταποκριθείτε στους στόχους 
κερδοφορίας και ανάπτυξης. Αυτό το μάθημα εισάγει έναν δομημένο τρόπο σκέψης, ανάλυσης και 
ανάπτυξης ενός υγιούς επιχειρηματικού μοντέλου. Με το πέρας του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι 
σε θέση να απαντούν πως θα:  
 

• εξάγουν κάποια από αυτήν την αξία για τον οργανισμό τους, 
• δημιουργήσουν και θα αποδώσετε αξία στους πελάτες τους, 
• αναλύουν τα επιχειρηματικά μοντέλα των ανταγωνιστών και των κατεστημένων φορέων. 

 
Αυτό θα γίνει κατανοώντας τι είναι μια επιχείρηση και πώς να την οργανώνουν εξετάζοντας τα 
χαρακτηριστικά των κοινών τύπων επιχειρηματικών μοντέλων  

• πώς δημιουργείται η αξία, ποιο είναι το μοντέλο κέρδους και ποια είναι η λογική της 
επιχείρησης, 

• πως να δημιουργήσουν ένα επιχειρηματικό μοντέλο για την καινοτομία τους 
• πως να κατανοήσουν τα υποκείμενα οικονομικά καθώς και το "σφόνδυλο" που ωθεί ένα 

επιχειρηματικό μοντέλο στην επιτυχία 
• πως να μάθουν για τις έννοιες των επιπτώσεων του δικτύου και της κοινής χρήσης της 

οικονομίας, οι οποίες στηρίζουν τη λογική πολλών επιχειρηματικών μοντέλων στην αγορά 
τεχνολογίας. 

 
Γενικές Ικανότητες 
Οι φοιτητές: 
 

• θα έχουν ένα θεωρητικό και πρακτικό υπόβαθρο στη θεωρία των επιχειρησιακών προτύπων 
• ενισχύεται η γνώση τους στη λήψη αποφάσεων 
• θα είναι σε θέση να εφαρμόσουν τις γνώσεις τους σε πραγματικό επιχειρηματικό περιβάλλον 

 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 
Το περιεχόμενο του μαθήματος περιλαμβάνει: 
 

• Το επιχειρηματικό μοντέλο 
• Πως στήνεται 
• Κοινοί τύποι επιχειρηματικών μοντέλων 
• Οικονομικά στοιχεία ενός επιχειρηματικού μοντέλου 
• Παραδείγματα επιτυχημένων επιχειρηματικών μοντέλων 
• Ο ρόλος του διαδικτύου στην ανάπτυξη ενός επιχειρηματικού μοντέλου 

 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Πρόσωπο με πρόσωπο, παρουσιάσεις στην αίθουσα 
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  

Γίνεται χρήση Η/Υ, προτζέκτορα καθώς και της ηλεκτρονικής 
σελίδας του μαθήματος μέσω της οποίας επικοινωνούμε με τους 
φοιτητές και αναρτούμε και νέα και ανακοινώσεις. 
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ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 
Προφορικές παραδόσεις/ 

Διαλέξεις 39 

1 εργασία κατ’οίκον(3 ώρες 
ανά εβδομάδα) 39 

Αυτοτελής Μελέτη 72 
Σύνολο Μαθήματος 150 ώρες 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
 
100% τελική γραπτή εξέταση 
 
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ – ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

1. Osterwalder, A., Business model generation. WILEY 
2. Johnson, M., Reinvent your Business Model, Harvard Business Review Press. 
3. Gassmann, O., Frankenberger, K. and Csik, M., The Business Model Navigator. FT Publishing, 

(2014). 
 
 
 

5Ο Εξάμηνο 
 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ  
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ε.1 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 5Ο  
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 

 3 5 
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Υποχρεωτικό 
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ:   

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΝΑΙ (στην Αγγλική) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)  

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 Στο μάθημα αυτό προσφέρουμε μια εμπεριστατωμένη εισαγωγή και ανάλυση στη θεωρία της 
σύγχρονης βιομηχανικής οργάνωσης χρησιμοποιώντας απλοποιημένες αλλά και προηγμένες 
εκπαιδευτικές προσεγγίσεις, μοντέλα και εργαλεία. Στο πρώτο μέρος περιλαμβάνεται μία 
ολοκληρωμένη εικόνα των βασικών εννοιών της μικροοικονομικής θεωρίας που απαιτούνται για την 
κατανόηση της βιομηχανικής οργάνωσης (θεωρία χρησιμότητας, ζήτηση, μορφές τιμολόγησης και 
διάκρισης, λειτουργία ανταγωνιστικών αγορών, αποτυχία της αγοράς κλπ.). Στη συνέχεια παρέχεται 
μια εμπεριστατωμένη ανάλυση των ποσοτικών μεθόδων, η οποία εδράζεται σε 3 άξονες: α) στη 
θεωρία της ζήτησης, β) στην ανάλυση των καρτέλ και των καταχρηστικών πρακτικών και γ) στη 
διαφοροποίηση προϊόντος.  

Στο δεύτερο μέρος αναλύεται διεξοδικά η θεωρία του ολιγοπωλίου μέσω και της εμπειρικής ανάλυσης 
παραδοσιακών υποδειγμάτων ολιγοπωλιακού ανταγωνισμού (Bertrand, Cournot, Stackelberg). 
Σημαντική έμφαση δίνεται και στη θεωρία παιγνίων, η οποία αποτελεί ένα σύγχρονο εργαλείο 
προσέγγισης και ερμηνείας της συμπεριφοράς και των στρατηγικών των ολιγοπωλιακών 
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επιχειρήσεων στο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον. Τέλος, εξετάζονται σύγχρονα ζητήματα πολιτικής 
ανταγωνισμού, όπως η έννοια της σιωπηρής συμπαιγνίας, των οριζόντιων συμπράξεων (καρτέλ) και 
των παραγόντων που ενθαρρύνουν και διατηρούν τις εναρμονισμένες πρακτικές των επιχειρήσεων 
με σκοπό την ενδυνάμωση της σημαντικής οικονομικής ισχύος (SMP) που κατέχουν. 

Το τρίτο μέρος εξετάζει την κριτική διερεύνηση των συνθηκών εισόδου/εξόδου σε έναν ολιγοπωλιακό 
κλάδο, ενώ ταυτόχρονα αναλύονται διεξοδικά οι παράγοντες που επηρεάζουν τη δομή της 
ολιγοπωλιακής αγοράς. Κεντρικό στοιχείο της συνολικής προσέγγισης αποτελεί η ανάλυση των 
οριζόντιων συγχωνεύσεων και εξαγορών που άλλαξαν τη δομή των υπό εξέταση αγορών, μέσω 
παράθεσης και σημαντικών περιπτώσεων/υποθέσεων ανταγωνισμού από την ευρωπαϊκή 
πραγματικότητα. το τρίτο μέρος ολοκληρώνεται με την περιγραφή των κυριότερων στρατηγικών 
αποτροπής εισόδου και αποκλεισμού. 

Τέλος, στο τέταρτο μέρος του βιβλίου γίνεται ιδιαίτερη μνεία στις μη τιμολογιακού χαρακτήρα 
στρατηγικές αποτροπής εισόδου. Ειδικότερα, εξετάζεται αρχικά η στρατηγική της κάθετης 
ολοκλήρωσης και των κάθετων περιορισμών, οι οποίοι προσφέρουν μια λύση στο πρόβλημα της 
διπλής αριστοποίησης. Στη συνέχεια, η ανάλυση επικεντρώνεται στην εξέταση της στρατηγικής της 
διαφοροποίησης από την πλευρά των επιχειρήσεων, η οποία εκτός των αρνητικών συνεπειών που 
έχει για τον καταναλωτή μέσω αύξησης της τιμής του προιόντος, προσφέρει μια λύση στο 
παράδοξο Bertrand. 

 
Γενικές Ικανότητες 

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

• Αυτόνομη Εργασία 
• Ομαδική Εργασία 
• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Κεφάλαιο 1: Τι είναι η Βιομηχανική Οργάνωση? 
Κεφάλαιο 2: Οι καταναλωτές 
Κεφάλαιο 3: Οι επιχειρήσεις 
Κεφάλαιο 4: Ανταγωνισμός, ισορροπία, αποτελεσματικότητα 
Κεφάλαιο 5: Αποτυχία της αγοράς και δημόσια πολιτική 
Κεφάλαιο 6: Διάκριση τιμών 
Κεφάλαιο 7: Παίγνια και στρατηγικές 
Κεφάλαιο 8: Ολιγοπώλιο 
Κεφάλαιο 9: Συμπαιγνία και πόλεμοι τιμών 
Κεφάλαιο 10: Διάρθρωση αγοράς 
Κεφάλαιο 11: Οριζόντιες συγχωνεύσεις 
Κεφάλαιο 12: Αποκλεισμός από την αγορά 
Κεφάλαιο 13: Κάθετες σχέσεις 
Κεφάλαιο 14: Διαφοροποίηση προιόντος 
Κεφάλαιο 15: Καινοτομία 
Κεφάλαιο 16: Δίκτυα 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Πρόσωπο με πρόσωπο, παρουσιάσεις στην αίθουσα 
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  

Γίνεται χρήση Η/Υ, προτζέκτορα καθώς και της ηλεκτρονικής 
σελίδας του μαθήματος μέσω της οποίας επικοινωνούμε με τους 
φοιτητές και αναρτούμε και νέα και ανακοινώσεις. 
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ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 13 εβδομάδες/ 3 ώρες ανά 
εβδομάδα 

Γραμματικές Ασκήσεις, 
Προφορική εξάσκηση, 

Μελέτη κειμένων. 
13 ώρες 

Αυτοτελής Μελέτη  
Σύνολο Μαθήματος 52 ώρες 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
80% τελική γραπτή εξέταση 
20% εργασία 
 
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ – ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

1. Cabral, L., Βιομηχανική Οργάνωση, 2η έκδοση, Εκδόσεις Κριτική 
 

*** 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ε.2 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 5Ο  
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις  3 5 
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Υποχρεωτικό 
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ:  

 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

ΝΑΙ(στην Αγγλική) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Το μάθημα αυτό φιλοδοξεί να συμβάλλει στην εις βάθος κατανόηση της έννοιας της 
Περιφερειακής ανταγωνιστικότητας. Ο όρος περιφερειακή ανταγωνιστικότητα μπορεί να 
προσεγγιστεί με μεγαλύτερη δυσκολία. Η ανταγωνιστικότητα μιας περιφέρειας συνδέεται με την 
ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεών της – χρειάζεται ένα σημαντικό αριθμό ανταγωνιστικών 
επιχειρήσεων. Στα πλαίσια του μαθήματος θα μελετηθούν οι παράγοντες που επηρεάζουν τις 
επιδόσεις των ίδιων των επιχειρήσεων όσο και το άμεσο επιχειρηματικό περιβάλλον μέσα στο οποίο 
λειτουργούν και δραστηριοποιούνται. Ενώ εντοπίζονται ανταγωνιστικές και λιγότερες επιχειρήσεις σε 
μια περιφέρεια είναι γενικότερα αποδεκτό ότι υπάρχουν κάποιοι προσδιοριστικοί παράγοντες 
(τοπικοί θεσμοί, δομές, τοπική κοινωνία) σε κάθε περιφέρεια που επηρεάζουν καθολικά όλες τις 
επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες σε αυτήν – περιφερειακό επιχειρηματικό περιβάλλον. 
Επιπλέον θα μελετηθεί η μάκρο ανταγωνιστικότητα μιας περιφέρειας που αποτελείται από: 
 

• Την οικονομική πολιτική, 
• Τις κοινωνικές συνθήκες και τους θεσμούς 
• Το ευρύτερο μάκρο περιβάλλον 
• Το άνοιγμα των αγορών και την έκθεση στον ανταγωνισμό 

 
Με το πέρας του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση: 
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• Να ορίζουν τον όρο περιφερειακή ανταγωνιστικότητα 
• Να μπορούν να εντοπίζουν τους παράγοντες που την επηρεάζουν 
• Να ξεχωρίσουν τους παράγοντες σε μίκρο, μέσο και μάκρο επίπεδο 
• Να γνωρίζουν τη διαδικασία διαχείρισης της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας 
• Να διαβάζουν δείκτες ανταγωνιστικότητας. 

 
Γενικές Ικανότητες 
Οι φοιτητές: 
 

• θα έχουν ένα θεωρητικό υπόβαθρο στη θεωρία της Περιφερειακής Ανταγωνιστικότητας 
• ενισχύεται η γνώση τους στη λήψη αποφάσεων για θέματα περιφερειακών πολιτικών 
• θα είναι σε θέση να εφαρμόσουν τις γνώσεις τους σε πραγματικό περιφερειακό επίπεδο 

 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 
Το περιεχόμενο του μαθήματος περιλαμβάνει: 
 

• Ορισμός Περιφερειακής Ανταγωνιστικότητας 
• Ελκυστικότητα των περιφερειών 
• Παράγοντες που την επηρεάζουν σε μικρο, μεσο και μακρο επίπεδο 
• Περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και απασχόληση 
• Περιφερειακό επιχειρηματικό περιβάλλον 
• Μακρο-ανταγωνιστικότητα 
• Παραδείγματα επιτυχημένων περιπτώσεων 

 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Πρόσωπο με πρόσωπο, παρουσιάσεις στην αίθουσα 
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  

Γίνεται χρήση Η/Υ, προτζέκτορα καθώς και της ηλεκτρονικής 
σελίδας του μαθήματος μέσω της οποίας επικοινωνούμε με τους 
φοιτητές και αναρτούμε και νέα και ανακοινώσεις. 
 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 
Προφορικές παραδόσεις / 

Διαλέξεις 
13 εβδομάδες / 3 ώρες ανά 

εβδομάδα 
1 εργασία κατ’οίκον (3 ώρες 

ανά εβδομάδα) 39 

Αυτοτελής Μελέτη 72 
Σύνολο Μαθήματος 150 ώρες 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
100% τελική γραπτή εξέταση 
 
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ – ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 

1. Πετράκος Γ. και Ψυχάρης Γ. (2014) ≪Περιφερειακή Ανάπτυξη στην Ελλάδα≫, Νέα, πλήρως 
αναθεωρημένη έκδοση. Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική. 

2. Μεταξάς, Θ. & Πετράκος, Γ. (2005) ≪Περιφερειακή Ανταγωνιστικότητα και Ανταγωνισμός 
Πόλεων≫, στο Κοκκώσης Χ., και Ψυχάρης Γ. (επιμ), ≪Περιφερειακή Ανάπτυξη στην Ελλάδα: 
Τάσεις και Προοπτικές≫, Ελληνικό Τμήμα στις Διεθνούς Εταιρίας Περιφερειακής Επιστήμης 

 
*** 
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ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ  

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ε.3 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 5Ο  
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις  3 5 
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Υποχρεωτικό 
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ:  

ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνικά 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

ΝΑΙ (στην Αγγλική) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 Το μάθημα αυτό αποσκοπεί να καταστήσει τους σπουδαστές ικανούς να κατανοήσουν τις βασικές 
έννοιες και τους ορισμούς της ανάπτυξης του αγροτικού χώρου, καθώς και τις σύγχρονες πολιτικές 
που εφαρμόζονται κυρίως στην ΕΕ, τα αναπτυξιακά προγράμματα (ολοκληρωμένα, άξονα 4) και τις 
πρωτοβουλίες (leader) για την ανάπτυξη της υπαίθρου. Αναμένεται δε ο φοιτητής να κατανοήσει την 
βασική οπτική μέσω της ολοκληρωμένης προσέγγισης υπό το πρίσμα της οικονομικής 
περιβαλλοντικής και κοινωνικής ισορροπίας και βιωσιμότητας στο πλαίσιο των νέων μορφών 
στρατηγικού αναπτυξιακού σχεδιασμού και διακυβέρνησης του σύγχρονου αγροτικού χώρου.  
 
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο φοιτητής θα πρέπει να γνωρίζει : 

• τις μορφές των περιφερειών και τις τυπολογίες των αγροτικών περιοχών 
• τις έννοιες και τις διαφορές μεταξύ ανάπτυξης του αγροτικού χώρου και γεωργικής 

ανάπτυξης 
• την έννοια και το περιεχόμενο της υπαίθρου καθώς και τα είδη της ανάπτυξης που 

σχετίζονται με αυτή 
• τις διαδικασίες αναδιάρθρωσης του αγροτικού χώρου: παγκοσμιοποίηση, αλλαγές στη 

γεωργία και την οικονομία, κοινωνική και πληθυσμιακή ανασύνθεση, περιβαλλοντικές 
μεταβολές. 

• τις βασικές πολιτικές και στρατηγικές ανάπτυξης της υπαίθρου 
• να αναλύει κριτικά τις πολιτικές αυτές και τα προγράμματα ανάπτυξης του αγροτικού χώρου 
• τον τρόπο διαχείρισης και υλοποίησης ολοκληρωμένων και τοπικών προγραμμάτων 

ανάπτυξης του αγροτικού χώρου 
 
Γενικές Ικανότητες 

• Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη. 
• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των 

απαραίτητων τεχνολογιών. 
• Αυτόνομη εργασία. 
• Ομαδική εργασία. 
• • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

• Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ). 
• Ο δεύτερος πυλώνας της ΚΑΠ και η ολοκληρωμένη ανάπτυξη της υπαίθρου. 
• Θεωρία και εφαρμοσμένη πολιτική της ανάπτυξης της υπαίθρου στις χώρες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης (ΕΕ) και την Ελλάδα. 
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• Θεσμικό πλαίσιο σε εθνικό ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο για την ολοκληρωμένη βιώσιμη 
ανάπτυξη της υπαίθρου. 

• Η τοπική, η περιφερειακή και η περιβαλλοντική διάσταση της πολιτικής ανάπτυξης στην 
ύπαιθρο. 

• Ολοκληρωμένη αγροτική ανάπτυξη, έννοιες και ορισμοί του αγροτικού χώρου 
• Τυπολογίες αγροτικών περιοχών. Απασχόληση και Πολυδραστηριότητα 
• Πολιτικές, Προγράμματα και πρωτοβουλίες της ΕΕ, ΕΣΣΑΑ και ΠΑΑ 2007-13 και ΠΑΑ 2014-20 

για τον Αγροτικό Χώρο. 
• Μηχανισμοί και εργαλεία για την αειφόρο και ολοκληρωμένη αγροτική ανάπτυξη. 

Σχεδιασμός, υλοποίηση, παρακολούθηση και αξιολόγηση στρατηγικών, πολιτικών, 
προγραμμάτων και πρωτοβουλιών για την αγροτική ανάπτυξη. 

• Νέες μορφές διακυβέρνησης για την αειφορία στην ύπαιθρο. Leader – Διαφοροποίηση. 
• Χωρική προσέγγιση, bottom – up, πολυτομεακή και ολοκληρωμένη. 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην τάξη (πρόσωπο με πρόσωπο) 
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  

• Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω παρουσιάσεων 
με power point και χρήσης διαδικτύου. 

• Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class. 

• Χρήση ΤΠΕ στην εκπαίδευση. 
• Επικοινωνία με τους φοιτητές ηλεκτρονικά μέσω του e-class 

και του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 
 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 
Διαλέξεις 26 
Σεμινάρια 13 

Μελέτη και ανάλυση 
βιβλίων και άρθρων 20 

Εκπόνηση μελέτης (project) 30 
Συγγραφή εργασίας / 

εργασιών 20 

Παρουσίαση 10 
Αυτοτελής Μελέτη 26 

Σύνολο Μαθήματος (30 
ώρες εξαμηνιαίου φόρτου 
εργασίας ανά πιστωτική 

μονάδα) 

145 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
 

• Αξιολόγηση από τις γραπτές εξετάσεις κατά 60%.  
• Εργαστήριο-εργασία και συμμετοχή στις δραστηριότητες/εκδηλώσεις του μαθήματος κατά 

40% 
• Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική) 
• Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική) 
• Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική) 
• Δημόσια Παρουσίαση (Συμπερασματική) 

 
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ – ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 

1. Michael Woods (2011) Γεωγραφία της υπαίθρου. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΙΤΙΚΗ (Κωδικός στον Εύδοξο  
7657864) 
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2. Mπεριάτος Η., Δ. Ψαλτόπουλος (2001) Περιβάλλον Και Ανάπτυξη Της Υπαίθρου. Οικονομικές, 
Γεωγραφικές Και Περιβαλλοντικές Πτυχές. ΕΚΔΌΣΕΙΣ ΘΕΜΕΛΙΟ ISBN:960-310-296-2 

3. Δαουτόπουλος Γ. (2005) Αειφορική ανάπτυξη της ελληνικής υπαίθρου: Ζυγός 
4. Λουλούδης, Λ. (2004) Τοπική δυναμική επιβίωσης στις ελληνικές ορεινές και μειονεκτικές 

περιοχές≫, στο: Στρατηγική Ανάπτυξης σε λιγότερο ευνοημένες περιοχές. εκδ. Gutenberg, 
Αθήνα 

5. Κίζος Α. (2018) Ανάπτυξη Υπαίθρου. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΖΙΟΛΑΣ ISBN:978-960-418-688-4 
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη 

6. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων, ΠΑΑ 2014-2020 
 

*** 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ε.4 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 5Ο   
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 

 3 5 
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Υποχρεωτικό 
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ:  ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΝΑΙ (στην Αγγλική) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)  

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Η Οικονομική Γεωγραφία διερευνά τη σχέση των οικονομικών δραστηριοτήτων με το γεωγραφικό 
χώρο. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες:  
• θα έχουν εξοικειωθεί με τις βασικές έννοιες και μεθόδους της Οικονομικής Γεωγραφίας.  
• θα έχουν κατανοήσει τη σημασία που διαδραματίζει ο τόπος εγκατάστασης στην επιτυχία/αποτυχία 
των οικονομικών δραστηριοτήτων.  
• θα είναι σε θέση να εντοπίσουν και να ερμηνεύσουν τους εκάστοτε κρίσιμους παράγοντες που 
επηρεάζουν τη χωροθέτηση της βιομηχανίας, των υπηρεσιών και του εμπορίου.  
• θα γνωρίζουν με ποιόν τρόπο η εγκατάσταση συγκεκριμένων δραστηριοτήτων επηρεάζει την 
αναπτυξιακή τροχιά της ευρύτερης περιοχής και την ευημερία των κατοίκων.  
 
Η Επιστήμη της Γεωγραφίας εστιάζει στη επίδραση του χώρου στα οικονομικά και σε λοιπά κοινωνικά 
φαινόμενα. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος αναμένεται οι φοιτητές να έχουν: Γνώσεις: 
Ώστε να κατανοούν την σημασία του φυσικού χώρου σε θέματα κατανομής πόρων και ανάπτυξης 
περιοχών . Δεξιότητες: Ώστε να διαγνώσουν προβλήματα στη περιφερειακή και στην τοπική κλίμακα 
τα οποία να μπορούν να αποδοθούν στο χώρο . Ικανότητες: Να προτείνουν πολιτικές που αμβλύνουν 
προβλήματα που ως κυρία αιτία τους έχουν την μεταβλητή χώρος με την φυσική της έννοια. 

  
Γενικές Ικανότητες 
 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Αυτόνομη Εργασία 
 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
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ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΔΙΑΔΡΟΜΗ 

• Βασικές έννοιες 
• Οι μακροχρόνιες εξελίξεις στη θεωρητική συζήτηση 
• Η Οικονομική Γεωγραφία μέσα σε ένα ραγδαία μεταβαλλόμενο διεθνές περιβάλλον 

ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 
• Συντελεστές παραγωγής 
• Εισροές παραγωγής 
• Η αγορά και το αστικό περιβάλλον 
• Από τη βιομηχανική μονάδα στο χωρικό παραγωγικό σύστημα 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΓΕΩΓΡΑΦΙΑΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 
• Η συζήτηση για την παγκοσμιοποίηση και την ανάπτυξη 
• Οικονομική Γεωγραφία και παγκοσμιοποίηση 
• Μηχανισμοί της παγκοσμιοποίησης και οι νέες βιομηχανικές χώρες 
• Οι Άμεσες ξένες επενδύσεις ως μηχανισμός παγκοσμιοποίησης 
• Η νέα Γεωγραφία των υπηρεσιών 
• Η Γεωγραφία του λιανικού εμπορίου 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Πρόσωπο με πρόσωπο 
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  

• Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω παρουσιάσεων 
με keynote (power-point) και χρήσης διαδικτύου 

• Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class 

• Χρήση ΤΠΕ στην διδασκαλία 
• Επικοινωνία με τους φοιτητές ηλεκτρονικά μέσω του e-class 

και του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 
Διαλέξεις 36 

Μελέτες Περιπτώσεων 36 
Αυτοτελής Μελέτη 72 

Διαδραστική διδασκαλία 6 
Σύνολο Μαθήματος (30 

ώρες φόρτου εργασίας ανά 
πιστωτική μονάδα) 

150 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Η διαδικασία αξιολόγησης περιλαμβάνει: 
 

• Ερωτήσεις σύντομης ανάπτυξης 
• Γραπτή εργασία 
• Τελικές γραπτές εξετάσεις 

 
Κριτήρια Αξιολόγησης: 
 

• Ερωτήσεις σύντομης ανάπτυξης  (10%) 
• Γραπτή εργασία  (20%) 
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Τελικές γραπτές εξετάσεις (70%) 
 
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ – ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

1. 0BΣκορδίλη Σοφία και Λυμπεράκη Αντιγόνη (2019), Οικονομική γεωγραφία: Οι νέες 
συντεταγμένες του παγκόσμιου χάρτη χωροθέτησης και χωρικής οργάνωσης της οικονομικής 
δραστηριότητας, Εκδόσεις Κριτική, ISBN: 9789605863074 

2. Λαμπριανίδης Λ: Οικονομική Γεωγραφία , Σ. ΠΑΤΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΚΑΙ 
ΔΙΑΝΕΜΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, 2012  

3. Πολύζος Σ : Περιφερειακή Ανάπτυξη , εκδόσεις Κριτική 2011Γιώτη-Παπαδάκη Όλγα: 
Εισαγωγή στην Οικονομική Γεωγραφία , εκδόσεις ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΕ,2011 

4. Κοδοσάκης Δ: Οικονομική Γεωγραφία , εκδόσεις Σταμούλη ,1993 

 
*** 

 
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ε.5 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 5Ο  
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 3 5 
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Υποχρεωτικό 
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ:  ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΝΑΙ(στην Αγγλική) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)  

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Γενικοί στόχοι – Γενικά μαθησιακά αποτελέσματα 
Στόχος του μαθήματος είναι η ανάλυση της Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας η οποία είναι εκείνο 
το εργαλείο της πολιτικής σε θέματα συνοχής που αποσκοπεί στην επίλυση διασυνοριακών 
προβλημάτων και στην από κοινού ανάπτυξη των δυνατοτήτων των διαφόρων εδαφικών περιοχών. 
Στο πλαίσιο αυτό, η Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία προσεγγίζεται ως το εργαλείο της πολιτικής 
συνοχής που σχεδιάστηκε για να επιλύει προβλήματα που υπερβαίνουν τα εθνικά σύνορα και 
απαιτούν συνεπώς κοινές λύσεις αλλά και για να αναπτύσσει, μέσω κοινής προσπάθειας, τις 
δυνατότητες των διαφόρων εδαφικών περιοχών. Μάλιστα λαμβάνεται υπόψη ότι τον Μάιο 2018 η 
Επιτροπή πρότεινε νέους κανονισμούς για την μετά το 2020 πολιτική σε θέματα συνοχής. Σε αυτούς 
περιλαμβάνεται ένας κανονισμός με ειδικές διατάξεις για τον στόχο της Ευρωπαϊκής Εδαφικής 
Συνεργασίας (Interreg). Στο μέλλον, η ΕΕΣ θα έχει πιθανότατα πέντε συνιστώσες: 
 

• τη διασυνοριακή συνεργασία· 
• τη διακρατική και ναυτιλιακή συνεργασία· 
• τη συνεργασία των εξόχως απόκεντρων περιοχών· 
• τη διαπεριφερειακή συνεργασία· 
• τις διαπεριφερειακές επενδύσεις στην καινοτομία. 

 
Μέσα στο παραπάνω περίγραμμα, το γενικό μαθησιακό αποτέλεσμα αφορά στην εξοικείωση των 
φοιτητών και φοιτητριών με όλες τις προαναφερόμενες πτυχές της Ευρωπαϊκής Εδαφικής 
Συνεργασίας. 
 

https://www.public.gr/search/public/searchResultsRefinementsAuthors.jsp;jsessionid=pwySeM1sPXGgWIYyng7V7Cf2.node6?Ntt=%CE%A3%CE%BA%CE%BF%CF%81%CE%B4%CE%AF%CE%BB%CE%B7+%CE%A3%CE%BF%CF%86%CE%AF%CE%B1&Ns=product.publicNewRank%7C1%7C%7Csku.publicActualPrice%7C0&Nr=AND(book.writer%3A%CE%A3%CE%BA%CE%BF%CF%81%CE%B4%CE%AF%CE%BB%CE%B7+%CE%A3%CE%BF%CF%86%CE%AF%CE%B1%2Cproduct.siteId%3A90001)&N=1625489613&_dyncharset=UTF-8&Ntk=book.writer
https://www.public.gr/search/public/searchResultsRefinementsAuthors.jsp;jsessionid=pwySeM1sPXGgWIYyng7V7Cf2.node6?Ntt=%CE%9B%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%B7+%CE%91%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%B3%CF%8C%CE%BD%CE%B7&Ns=product.publicNewRank%7C1%7C%7Csku.publicActualPrice%7C0&Nr=AND(book.writer%3A%CE%9B%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%B7+%CE%91%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%B3%CF%8C%CE%BD%CE%B7%2Cproduct.siteId%3A90001)&N=1625489613&_dyncharset=UTF-8&Ntk=book.writer
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Εξειδίκευση στόχων και μαθησιακών αποτελεσμάτων 
- Γνώσεις 
Οι φοιτητές/φοιτήτριες αναμένεται να αποκτήσουν γνώσεις των εννοιών της ευρωπαϊκής εδαφικής 
συνεργασίας, της διασυνοριακής συνεργασίας, της διαπεριφερειακής συνεργασίας και της 
διακρατικής συνεργασίας στο πλαίσιο των υπαρχόντων και μελλοντικών Κανονισμών. 
 
- Δεξιότητες 
Οι φοιτητές/φοιτήτριες αναμένεται να αποκτήσουν τις δεξιότητες διεξαγωγής έρευνας πεδίου με 
αναφορά τις πολιτικές ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας στο πλαίσιο ατομικής και ομαδικής 
εργασίας που θα εκπονήσουν. Θα έχουν επίσης την ευκαιρία να αξιολογούν κείμενα διασυνοριακών 
πολιτικών εδαφικής συνεργασίας του Ελλαδικού χώρου μέσα από κριτική αξιολόγηση της επίδρασης 
της κοινωνικής γεωγραφίας του συνοριακού χώρου. 
 
- Ικανότητες 
Οι φοιτητές/φοιτήτριες αναμένεται να αποκτήσουν ικανότητες επιστημονικής ανάλυσης της 
ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας, των δυναμικών που αναπτύσσονται και των πολιτικών που 
σχεδιάζονται και έχουν χωρική διάσταση. 
 
Γενικές Ικανότητες 
 
Οι ικανότητες που αποκτά ο φοιτητής/φοιτήτρια είναι οι κάτωθι: 
 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών 
(Οι φοιτητές καλούνται να συνδυάζουν πλήθος ετερογενών πληροφοριών καθώς και ποσοτικών και 
ποιοτικών δεδομένων κατά την ανάλυση και την εκπόνηση της ερευνητικής ομαδικής εργασίας) 
 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 
(Οι φοιτητές καλούνται να προσαρμόζουν τις τελευταίες εξελίξεις στο διασυνοριακό χώρο και να τις 
προσαρμόζουν στις ανάγκες της ερευνητικής τους εργασίας) 
 
Αυτόνομη εργασία 
(Οι φοιτητές καλούνται να εκπονήσουν μια ατομική εργασία με αντικείμενο μια πολιτική ευρωπαϊκής 
εδαφικής συνεργασίας) 
 
Ομαδική εργασία 
(Οι φοιτητές καλούνται να εκπονήσουν μια ομαδικής ερευνητική εργασία) 
 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
(Η εκπόνηση της ομαδικής ερευνητικής εργασίας απαιτεί διεπιστημονική προσέγγιση και ανάλυση 
ποιοτικών και ποσοτικών παραμέτρων) 
 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
• (Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης των ατομικών και ομαδικών εργασιών οι φοιτητές γίνονται 
αποδέκτες κριτικής από τους συμφοιτητές τους και τον διδάσκοντα και αναπτύσσουν την ικανότητα 
της αυτοκριτικής) 
 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Το συγκεκριμένο μάθημα εστιάζει στην Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία (ΕΕΣ) η οποία αποτελεί 
τμήμα της πολιτικής σε θέματα συνοχής από το 1990. Για την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020 
και για πρώτη φορά στην ιστορία της ευρωπαϊκής πολιτικής σε θέματα συνοχής, έχει εγκριθεί ειδικός 
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κανονισμός ο οποίος καλύπτει δράσεις ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας που υποστηρίζονται από 
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). 
 
Οι αρχικές διαλέξεις του μαθήματος θα περιλαμβάνουν μια ιστορική αναδρομή της Ευρωπαϊκής 
Εδαφικής Συνεργασίας και τις βασικές εισαγωγικές έννοιες. 
 
Ιδιαίτερη έμφαση επίσης θα δίνεται: 

• Στο σχεδιασμό και στο περιεχόμενο των πολιτικών. 
• Στον ρόλο που επιτελούν τα επιμέρους όργανα της ΕΕ στο σχεδιασμό των πολιτικών 
• Στη διάρθρωση και τη φιλοσοφία των επιμέρους προγραμμάτων 
• Στη γεωγραφική διάσταση των πολιτικών εδαφικής συνεργασίας 
• Στη θεματική συγκέντρωση των πολιτικών 
• Στα διαχειριστικά και οργανωτικά ζητήματα 
• Στον μελλοντικό σχεδιασμός των ευρωπαϊκών πολιτικών εδαφικής συνεργασίας 

 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Πρόσωπο με πρόσωπο 
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  

• Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω παρουσιάσεων 
με keynote (power-point) και χρήσης διαδικτύου 

• Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class 

• Χρήση ΤΠΕ στην διδασκαλία 
• Επικοινωνία με τους φοιτητές ηλεκτρονικά μέσω του e-class 

και του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 
 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 
Διαλέξεις 36 

Μελέτες Περιπτώσεων 36 
Αυτοτελής Μελέτη 72 

Διαδραστική διδασκαλία 6 
Σύνολο Μαθήματος (30 

ώρες φόρτου εργασίας ανά 
πιστωτική μονάδα) 

150 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
 
Η διαδικασία αξιολόγησης περιλαμβάνει: 
 

• Γραπτή εργασία 
• Μελέτη περίπτωσης 
• Δημόσια παρουσίαση 
• Προφορική εξέταση 

 
Κριτήρια Αξιολόγησης: 
 

• Γραπτή εργασία (25%) 
• Μελέτη περίπτωσης (35%) 
• Δημόσια παρουσίαση (10%) 
• Προφορική εξέταση (30%) 

 
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ – ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
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1. Τοπάλογλου, Λ. και Πετράκος, Γ., (2008), «Σύνορα, Ολοκλήρωση & Ανάπτυξη: Η νέα 
Γεωγραφία των διασυνοριακών οικονομικών σχέσεων», Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα 

2. L. Topaloglou V. Cupcea, D. Kallioras and P. Pantazis (2012), ‘The Added Values of territorial 
cooperation policies in Europe”, 3rd Hellenic Conference in “Planning and Regional 
Development”, University of Thessaly, 27-30 September, Volos, Greece. 

3. L. Topaloglou, V. Cupcea, D. Kallioras and P. Pantazis (2012), “Impacts of territorial 
cooperation on growth, economic flows and networking in old EU, new EU and non-EU”, The 
2012 ABS Conference “Borders and Borderlands: Today’s Challenges and Tomorrow’s 
Prospects”, 12-15 September 2012, Lisbon, Portugal 

4. L. Topaloglou, V. Cupcea, D. Kallioras and P. Pantazis (2012), “Territorial Cooperation and 
socio-economic development in the Old EU , New EU and Non-EU” , 52nd Congress of the 
European Regional Science Association, 21-24 August, Bratislava, Slovakia 

5. L. Topaloglou, V. Cupcea, D. Kallioras and P. Pantazis (2012),” Types, domains and driving 
forces of Territorial Co-operation in the old EU, new EU and non-EU neighboring regions”, in 
The RISC Writer’s Workshop: Comparative Border and Migration Politics, University of 
Luxemburg, 21-23 June 2012, Luxemburg 

 
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 
 

1. Journal for Borderland Studies 
2. International Journal for Public Policy 
3. Αειχώρος 
4. Γεωγραφίες 

 
*** 

 
ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ  

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ε.6 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 5Ο  
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 3 5 
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Υποχρεωτικό 
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ:  ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: Ελληνικά 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΝΑΙ (στην Αγγλική) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)  

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Το μάθημα αποτελεί το βασικό εισαγωγικό μάθημα στις έννοιες των Διεθνών Οικονομικών και 
Εμπορίου, και των διαδικασιών που απαιτούνται για την ανάπτυξη διεθνούς επιχειρηματικής και 
εξαγωγικής δραστηριότητας από τις ΜΜΕ. 
Στα πλαίσια του μαθήματος αναλύονται οι βασικές αρχές των διεθνών οικονομικών και του διεθνούς 
επιχειρείν ώστε να κατανοήσουν οι φοιτητές τη σημασία αλλά και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει 
μια επιχείρηση στα διάφορα στάδια διεθνοποίησης της δραστηριότητας της. 
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να: 
 

• Κατανοεί την έννοια και την αναγκαιότητα της εξωστρέφειας για τις επιχειρήσεις και την 
Ελληνική́ Οικονομία. 

• Κατανοεί τις βασικές έννοιες της Διεθνούς Οικονομικής και του διεθνούς Εμπορίου. 
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• Αντιλαμβάνεται τη διαφορετικότητα των διεθνών αγορών και τις ιδιαιτερότητες τους 
• Αναλύει τους παράγοντες που επιδρούν στη διεθνή επιχειρηματικότητα. 
• Γνωρίζει τις πρακτικές εισαγωγών και εξαγωγών  

Γενικές Ικανότητες 
• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών. 
• Εργασία σε διεθνές περιβάλλον. 
• Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα. 
• Λήψη Αποφάσεων. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

• Εισαγωγή στη Διεθνή Επιχειρηματική Δραστηριότητα. 
• Διεθνές Εμπόριο και Άμεσες Ξένες Επενδύσεις. 
• Ανάλυση διεθνούς οικονομικού, χρηματοοικονομικού, και επιχειρηματικού περιβάλλοντος. 
• Οργανωτικός σχεδιασμός και έλεγχος διεθνούς επιχειρείν. 
• Αξιολόγηση αγορών και είσοδος σε νέες αγορές. 
• Διεθνές marketing. 
• Πρακτικές εισαγωγών και εξαγωγών. 
• Διεθνείς εφοδιαστικές αλυσίδες. 
• Θέματα Διοίκησης Εξωστρεφών ΜΜΕ. 

 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην τάξη  
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  

• Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω παρουσιάσεων 
με keynote (power-point) και χρήσης διαδικτύου. 

• Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας e-class. 

• Χρήση ΤΠΕ στην διδασκαλία . 
• Επικοινωνία με τους φοιτητές ηλεκτρονικά μέσω του e-class 

και του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 
 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 
Διαλέξεις 36 

Μελέτες Περίπτωσης 16 
Εργασίες - Παρουσιάσεις 16 

Αυτοτελής Μελέτη 72 
Σύνολο Μαθήματος (30 

ώρες φόρτου εργασίας ανά 
πιστωτική μονάδα) 

144 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
 
Ι. Γραπτή τελική εξέταση (70%) που περιλαμβάνει: 
• Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής - Σύντομη μελέτη Περίπτωσης 
 
ΙΙ. Παρουσίαση Μελέτης Περίπτωσης (30%) 
 
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ – ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 

1. Ball D., et al., Διεθνή Επιχειρηματική Δραστηριότητα: Η Πρόκληση του Διεθνούς 
Ανταγωνισμού., Εκδ. Επίκεντρο., 2014 

2. Ιωάννου Κ.Ζ., Οδηγός Εξαγωγών Αγαθών και Υπηρεσιών, Εκδ. Σταμούλη, Αθήνα 2005 
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3. ΣΕΒΕ, Θέλετε να εξάγετε? Οδηγός για μια εξωστρεφή επιχείρηση, Ινστιτούτο Εξαγωγικών 
Ερευνών και Σπουδών, 2012. 

 
 
 

6ο Εξάμηνο 
 

ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ  
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΤ.1 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 6Ο   
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 3 5 
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Υποχρεωτικό 
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ:  Περιφερειακή Οικονομική Ανάλυση 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΝΑΙ (στην Αγγλική) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)  

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 Σκοπός του μαθήματος είναι να διδαχθούν οι φοιτητές: 
 

• τις βασικές μεθόδους και τεχνικές της περιφερειακής ανάλυσης, απαραίτητα εργαλεία 
γεωγραφικών εφαρμογών και έρευνας των φαινομένων του χώρου. 

• βασικές αρχές και το θεωρητικό και τεχνικό υπόβαθρο για τον σχεδιασμό και την εκπόνηση 
επιστημονικών ερευνών, σχεδίων, προγραμμάτων και μελετών σχετικών. 

• την κατανόηση των παραπάνω θεματικών ενοτήτων και την σύνδεσή τους με την 
πραγματικότητα και προβλήματα που σχετίζονται με την περιφερειακή ανάπτυξη. 

 
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να: 
 

1. έχουν κατανοήσει βασικές έννοιες της περιφερειακής οικονομικής επιστήμης και ανάπτυξης 
και να μπορούν εξηγήσουν με τι ασχολείται (βασικό αντικείμενο). 

2. γνωρίζουν σε ποια ερωτήματα-προβλήματα προσπαθεί να δώσει απαντήσεις η περιφερειακή 
οικονομική θεωρία και οι τεχνικές περιφερειακής ανάλυσης. 

3. μπορούν με τη χρήση διαγραμμάτων και συναρτήσεων να διατυπώνουν συγκεκριμένα 
θέματα περιφερειακής οικονομικής 

4. κατέχουν τις απαραίτητες θεωρητικές γνώσεις σχετικές με τις μεθόδους και τεχνικές για τον 
σχεδιασμό υποδειγμάτων περιφερειακής οικονομικής ανάλυσης 

5. κατέχουν τις απαραίτητες θεωρητικές γνώσεις σχετικές με τις μεθόδους και τεχνικές 
περιφερειακής ανάλυσης και ο σχεδιασμός υποδειγμάτων για ανάλυση πραγματικών 
περιπτώσεων. 

6. να είναι σε θέση να γνωρίζουν ποιες είναι οι κατάλληλες τεχνικές για χρήση και εξέταση 
θεμάτων περιφερειακής ανάλυσης. 

7. σχεδιάζουν υποδείγματα και να αξιολογούν πολιτικές και να καταγράφουν πιθανές 
επιπτώσεις. 

8. η εκπόνηση μελετών και η παρουσίαση των αποτελεσμάτων ανάλογα με τους 
επιδιωκόμενους στόχους 
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9. μπορούν να κατασκευάσουν και να χρησιμοποιήσουν ένα περιφερειακό πίνακα Εισροών-
Εκροών και να τον ερμηνεύσουν. 

 
Γενικές Ικανότητες 
 

• έχουν το θεωρητικό και πρακτικό υπόβαθρο που αφορά το γνωστικό πεδίο της επιστήμης 
της περιφερειακής οικονομικής - μακροοικονομικής ανάλυσης. 

• είναι σε θέση να εφαρμόζουν κατάλληλα τις θεωρητικές και πρακτικές τους γνώσεις που 
έχουν αποκτηθεί κατά την περίοδο των σπουδών 

• είναι σε θέση να ασχολούνται με τις διαδικασίες που συμβάλλουν στην ανάπτυξη της 
περιφέρειας και της διασυνοριακής συνεργασίας. 

• έχουν αποκτήσει το αναγκαίο γνωστικό υπόβαθρο ώστε να είναι δυνατή η πρόσβασή τους 
σε μεταπτυχιακές σπουδές 

 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

• Έννοια και αντικείμενο των τεχνικών περιφερειακής ανάλυσης 
• Συλλογή, ανάλυση, ταξινόμηση στατιστικών στοιχείων σε περιφερειακό επίπεδο 
• Μέθοδοι μέτρησης περιφερειακών ανισοτήτων 
• Περιφερειακή εξειδίκευση 
• Χρήση Συντελεστών Συμμετοχής, Εγκατάστασης και Ειδίκευσης 
• Delphi type ποιοτικές έρευνες-τεχνικές 
• Ανάλυση Εισροών-Εκροών 
• Περιφερειοποίηση πινάκων Εισροών-Εκροών 
• Κατασκευή περιφερειακών υποδειγμάτων Εισροών-Εκροών 
• υπολογισμός πολλαπλασιαστών και άλλων δεικτών Εισροών-Εκροών για περιφερειακό 

σχεδιασμό και εντοπισμό σημαντικών κλάδων 
 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην τάξη 
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  

• Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω παρουσιάσεων 
με keynote (powerpoint) και χρήσης διαδικτύου. 

• Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας eclass. 

• Χρήση ΤΠΕ στην διδασκαλία . 
• Επικοινωνία με τους φοιτητές ηλεκτρονικά μέσω του e-class 

και του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 
 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 
Διαλέξεις 36 

Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου 36 

Συγγραφή 
Εργασία/Εργασιών 20 

Παρουσίαση 10 
Αυτοτελής Μελέτη 42 

Σύνολο Μαθήματος (30 
ώρες φόρτου εργασίας ανά 

πιστωτική μονάδα) 
144 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Ι. Γραπτή τελική εξέταση (100%) που περιλαμβάνει: 
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• Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής 
• Διαμορφωτική και Συμπερασματική Δοκιμασία 
• Επίλυση αριθμητικών προβλημάτων 
• Επίλυση προβλημάτων με τη χρήση διαγραμμάτων 

 
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ – ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 

1. Παπαδασκαλόπουλος Α., (2000), Μέθοδοι Περιφερειακής Ανάλυσης, Εκδόσεις Παπαζήση, 
Αθήνα, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 30216 

2. Ρόντος Κ., (Επιμ.), (2011) Θέματα Περιφερειακού Σχεδιασμού και Χωρικής Ανάλυσης- 
Μέθοδοι, Εργαλεία και Συστήματα Υποστήριξης, Eκδόσεις Μπένου, Αθήνα, Κωδικός Βιβλίου 
στον Εύδοξο: 12561049. 

3. Οικονομίδης Χ. (20000). Εισαγωγή στο σύστημα και την ανάλυση Εισορών-Εκροών, εκδόσεις 
κριτική, Αθήνα, ISBN: 9789602185353 

4. Σκούντζος Θ., (2004). Περιφερειακή Οικονομική Ανάλυση και Πολιτική (τομ. Α και Β), Αθήνα: 
Α. Σταμούλη. 

5. Λίβας Π.Χ. (1983) Ανάλυση Εισροών-Εκροών, Αθήνα: Α. Σταμούλη. 
6. Πετράκος Γ. και Ψυχάρης Γ. (2004). Περιφερειακή Ανάπτυξη στην Ελλάδα, Εκδόσεις Κριτική, 

Αθήνα. 
7. Παπαδασκαλόπουλος Α., 2004, Περιφερειακός Προγραμματισμός, Παπαζήσης, Αθήνα. 
8. Τhe Web Book of Regional Science: http://rri.wvu.edu/resources/web-book-rs/ 

 
*** 

 
ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ  

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΤ.2 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 6Ο  
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 

 3 5 
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Υποχρεωτικό 
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ:   

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:  

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)  

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
  

Γενικές Ικανότητες 
 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ  
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  
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ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 
Διαλέξεις  

Γραμματικές Ασκήσεις, 
Προφορική εξάσκηση, 

Μελέτη κειμένων. 
 

Αυτοτελής Μελέτη  
Σύνολο Μαθήματος  

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
 
 
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ – ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 

 
*** 

 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ  

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΤ.3 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 6Ο   
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 3 5 
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Υποχρεωτικό  
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ:  ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΝΑΙ (στην Αγγλική) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)  

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Σκοπός του συγκεκριμένου μαθήματος είναι να βοηθήσει τον φοιτητή/τρια να εξοικειωθεί με την 
ανάλυση των εταιρικών λογιστικών χρηματοοικονομικών δεδομένων. Μέσα από το εκπαιδευτικό 
υλικό θα καλλιεργηθεί στους φοιτητές ολοκληρωμένη γνώση των θεωρητικών και πρακτικών μεθόδων 
ανάλυσης των λογιστικών δεδομένων και των χρηματοοικονομικών καταστάσεων των επιχειρήσεων.  
 
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο φοιτητής/τρια αναμένεται να: 

• αποκτήσει ικανή γνώση για την αξιολόγηση επιχειρηματικών σχεδίων. 
• αναλύει χρηματοοικονομικές καταστάσεις και να κατανοεί την χρησιμότητά τους στην 

πληροφόρηση και τη λήψη αποφάσεων. 
• αποκτήσει την ικανότητα στη συναγωγή συμπερασμάτων σ΄ ότι αφορά στη ρευστότητα, 

κεφαλαιακή δομή, αποδοτικότητα, πιστοληπτική ικανότητα κ.λπ. των επιχειρήσεων 
διαμέσου της ανάλυσης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

• αποκτήσει την ικανότητα στη σύγκριση διαδοχικών χρηματοοικονομικών καταστάσεων αλλά 
και καταστάσεων διαφορετικών επιχειρήσεων με σκοπό τον εντοπισμό προβλημάτων και την 
ανάδειξη πλεονεκτημάτων ή μειονεκτημάτων. 

• αξιολογεί επενδύσεις κάτω από συνθήκες βεβαιότητας και κινδύνου και να λαμβάνει 
βέλτιστες αποφάσεις (για πιστωτική πολιτική, κεφαλαιακή διάρθρωση κ.λ.π.)  

 
Γενικές Ικανότητες 

• Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
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• 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, 
• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των 
• απαραίτητων τεχνολογιών 
• Αυτόνομη Εργασία 
• • Ομαδική Εργασία 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
1. Λογιστικά και χρηματοοικονομικά δεδομένα και βασικές έννοιες στην ανάλυση 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων 
1. Βασικές Μέθοδοι ανάλυσης χρηματοοικονομικών καταστάσεων 
2. Βασικές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις (Ισολογισμός, Αποτελέσματα Χρήσης, Κατάσταση 

ταμειακών ροών, Κεφάλαιο κίνησης) 
3. Ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων με την χρήση αριθμοδεικτών (Ρευστότητα, 

Αποδοτικότητα, Κερδοφορία, Κεφαλαιακή Διάρθρωση, Επενδυτικοί αριθμοδείκτες) 
4. Πηγές εταιρικής Χρηματοδότησης Κόστος κεφαλαίου και εταιρική κεφαλαιακή δομή 
5. Εξέταση Μελετών περίπτωσης 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην τάξη (πρόσωπο με πρόσωπο) 
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  

• Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω παρουσιάσεων 
με power point και χρήσης διαδικτύου. 

• Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας e-class. 

• Χρήση ΤΠΕ στην εκπαίδευση. 
• Επικοινωνία με τους φοιτητές ηλεκτρονικά μέσω του e-class 

και του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 
 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 
Διαλέξεις 39 
Εργασίες 39 

Αυτοτελής Μελέτη 42 
Σύνολο Μαθήματος (30 

ώρες εξαμηνιαίου φόρτου 
εργασίας ανά πιστωτική 

μονάδα) 
 

120 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
 
H αξιολόγηση των φοιτητών, προκειμένου να τους παρέχεται δυνατότητα επιλογών, 
προτιμήσεων και αξιοποίησης του χρόνου τους, γίνεται με τρείς τρόπους: 
 
Ι. Πρόοδοι (60%) και Εκπόνηση Εργασίας (40%). Η συμμετοχή των φοιτητών στις προόδους είναι 
προαιρετική, οι φοιτητές εξετάζονται σε κάθε διακριτή ενότητα του μαθήματος. Η εκπόνηση εργασίας 
είναι προαιρετική, απαιτεί όμως εντατική ενασχόληση του φοιτητή με το αντικείμενο. 
Οδηγίες για την εκπόνηση τις εργασίας όπως και η ημερομηνία παράδοσης βρίσκονται σε άλλα 
ανακοίνωση στο e – class και στον διαδικτυακός τόπος της γραμματείας. 
 
II. Εκπόνηση Εργασίας (40%) και Γραπτή τελική εξέταση (60%). Η εκπόνηση εργασίας είναι 
προαιρετική, απαιτεί όμως εντατική ενασχόληση του φοιτητή με το αντικείμενο. 



 

  
- 86 - 

 

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 
ΙΙΙ. Γραπτή τελική εξέταση 100% για τους φοιτητές που δεν συμμετέχουν στις προόδους και δεν 
εκπονούν εργασία. 
 
Γλώσσα Αξιολόγησης: Ελληνικά 
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ – ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 

1. Βασιλείου, Δ., Ηρειώτης, Ν., (2008), Χρηματοοικονομική Διοίκηση, Θεωρία & Πρακτική, 
Αθήνα, Εκδόσεις Rosili 

2. Νιάρχος, Ν. , (2004), Χρηματοοικονομική Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων, Αθήνα, 
Εκδόσεις Σταμούλης 

3. Γεωργόπουλος Α., (2014), Ανάλυση Χρηματοοικονομικών καταστάσεων, εκδ. Μπένου 
4. Ξανθάκης, Μ., Αλεξάκης, Χ., (2006), Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων, Αθήνα, 

Εκδόσεις Σταμούλη 
5. Παπαδέας και Συκιανάκης (2016), ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ (ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ) ΠΡΟΤΥΠΑ 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ, εκδ. ΠΑΠΑΔΕΑΣ 

 
Ξενόγλωσση βιβλιογραφία: 
 

1. Brigham and Huston (2004), Fundamentals of Financial Management (10th edition) 
2. Arnold G., (2005), The Handbook of Corporate Finance, Prentice Hall publ. 
3. Bhattacharya H., (2007), Total Management by Ratios, Sage publ. 
4. • Gitman L., Principles of Managerial Finance (10th edition) 

 
*** 

 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΤ.4 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 6Ο 
 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 3 5 
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Υποχρεωτικό 
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ:  ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΝΑΙ (στην Αγγλική) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)  

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Σκοπός του μαθήματος είναι η διερεύνηση των περιβαλλοντικών προβλημάτων και η ανάλυση του 
ορθολογικού τρόπου διαχείρισης των ανανεώσιμων και μη- ανανεώσιμων φυσικών πόρων, με τη 
βοήθεια των μεθοδολογικών εργαλείων της οικονομικής θεωρίας. Η προστασία του φυσικού 
περιβάλλοντος και η χρήση των φυσικών πόρων με βάση τα κριτήρια της οικονομικής 
αποτελεσματικότητας και της ισοκατανομής, σχετίζονται άμεσα με τον επιδιωκόμενο στόχο της 
διατηρήσιμης ανάπτυξης. 
 
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να: 
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1. Γνωρίζει τις βασικές έννοιες της Οικονομικής Περιβάλλοντος, της Οικονομικής των Φυσικών 
Πόρων και της Βιώσιμης Ανάπτυξης.. 

2. Κατανοεί τον τρόπο με το οποίο η οικονομική θεωρία αναλύει τα προβλήματα ρύπανσης. 
3. Γνωρίζει τα βασικά θεωρήματα της Οικονομικής της Ευημερίας καθώς και τον τρόπο που 

χρησιμοποιούνται για την ανάλυση προβλημάτων κατανομής φυσικών πόρων με βάση τα 
κριτήρια οικονομικής αποτελεσματικότητας και ισοκατανομής. Κατανοεί τις οικονομικές 
αρχές που χρησιμοποιούνται για την ορθολογική χρήση των ανανεώσιμων και μη 
ανανεώσιμων φυσικών πόρων. 

4. Κατανοεί την έννοια της αειφόρου ανάπτυξης και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να 
υλοποιηθεί.  

 
Γενικές Ικανότητες 

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

• Αυτόνομη εργασία 
• Ομαδική εργασία 
• Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

• Η αλληλεπίδραση του οικονομικού συστήματος, του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων. 
• Θεωρητικές βάσεις της Οικονομικής του Περιβάλλοντος και των Φυσικών Πόρων. 
• Ρύπανση του Περιβάλλοντος, μέτρα για την προστασία. 
• Φόροι και επιδοτήσεις για αντι-ρύπανση (και απο-ρύπανση). 
• Ανανεώσιμοι και μη ανανεώσιμοι φυσικοί πόροι. 
• Άριστη χρήση των μη ανανεώσιμων πόρων. 
• Οικονομική ανάπτυξη και εξάντληση των φυσικών πόρων. 
• Βιώσιμη περιβαλλοντικά οικονομική ανάπτυξη. 
• Η ανάλυση κόστους-οφέλους στη βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος. 

 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην τάξη (πρόσωπο με πρόσωπο) 
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  

• Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω παρουσιάσεων 
με power point και χρήσης διαδικτύου. 

• Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class. 

• Χρήση ΤΠΕ στην εκπαίδευση.  
• Επικοινωνία με τους φοιτητές ηλεκτρονικά μέσω του e-class 

και του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 
 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 
Διαλέξεις 36 

Ασκήσεις Πράξης που έχουν 
σαν στόχο τη διερεύνηση 
περιβαλλοντικών 
προβλημάτων και την 
ορθολογική διαχείριση των 
Φυσικών πόρων. 

24 

Ομαδική Εργασία που 
αφορά στη συγγραφή και 

παρουσίαση εργασίας 
36 

Αυτοτελής Μελέτη 54 
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Σύνολο Μαθήματος (30 
ώρες εξαμηνιαίου φόρτου 
εργασίας ανά πιστωτική 

μονάδα) 

150 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Στον τελικό βαθμό εκτιμάται, σε ποσοστό 60% η τελική γραπτή εξέταση, σε ποσοστό 30%, η εκπόνηση 
και παρουσίαση ομαδικής εργασίας πριν τη λήξη του εξαμήνου και σε ποσοστό 10% η συμμετοχή στις 
ασκήσεις πράξης κατά τη διάρκεια του εξαμήνου. 
 
Ι. Γραπτή τελική εξέταση (60%) που περιλαμβάνει: 

• Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής 
• Διαμορφωτική και Συμπερασματική Δοκιμασία 
• Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας 
• Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης 

 
ΙΙ. Εκπόνηση εργασίας (30%) που αφορά σε περιβαλλοντικά προβλήματα και στην ορθολογική 
διαχείριση των φυσικών πόρων. 
 
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ – ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

1. Αucheux Sylvie, Noel Jean - Francois (2007).Οικονομική των φυσικών πόρων και του 
περιβάλλοντος. GUTENBERG ISBN13: 9789600111361 

2. Μπίθας, Κ. (2011) Οικονομική Του Περιβάλλοντος Και Των Φυσικών Πόρων. Πάντειο 
Πανεπιστήμιο. ISBN: 978-960-87384-5-4 

3. Tietenberg Tom & Lewis Lynne (2010) Οικονομική Περιβάλλοντος και φυσικών πόρων, 
GUTENBERG. ISBN13: 9789600113372 

4. Χάλος Γ. (2016) Οικονομική Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος. Εκδόσεις ΔΙΣΙΓΜΑ ISBN13: 
978-960-9495-84-4. 

 
*** 

 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ  

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΤ.5 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 6Ο  
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 

 3 5 
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Υποχρεωτικό 
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ:   

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:  

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)  

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
  

Γενικές Ικανότητες 
 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
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ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ  
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 
Διαλέξεις  

Γραμματικές Ασκήσεις, 
Προφορική εξάσκηση, 

Μελέτη κειμένων. 
 

Αυτοτελής Μελέτη  
Σύνολο Μαθήματος  

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
 
 
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ – ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 

 
*** 

 
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΤΗΣ ΕΕ  

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΤ.6 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 6Ο  
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 3 5 
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Υποχρεωτικό 
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ:  ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΝΑΙ (στην Αγγλική) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)  

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Η επίπονη διαδικασία της οικονομικής & πολιτικής ολοκλήρωσης στους κόλπους της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (ΕΕ) καθορίζει σε μεγάλο βαθμό την καθημερινότητα των πολιτών της τόσο σε εθνικό όσο και 
σε υπερεθνικό επίπεδο. Η διαδικασία δημιουργίας μίας πραγματικής Κοινής Αγοράς συνεπάγεται ένα 
πολύπλοκο θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο το οποίο επηρεάζει σχεδόν κάθε έκφανση της 
λειτουργίας μίας επιχείρησης. 
Μέσα από την προσέγγιση και ανάλυση των κύριων ευρωπαϊκών θεσμών, κοινών πολιτικών, της 
διαδικασίας λήψης αποφάσεων αλλά και των χρηματοδοτικών ευκαιριών για μία επιχείρηση από τα 
ευρωπαϊκά διαρθρωτικά ταμεία το μάθημα αυτό στοχεύει να βοηθήσει τους συμμετέχοντες: 
 

1. να κατανοήσουν καλύτερα τους θεσμούς και τις βασικές αρχές λειτουργίας της ΕΕ, 
2. να εξοικειωθούν με την λειτουργία της ενιαίας αγοράς. 
3. να γνωρίσουν στοιχεία των Ευρωπαϊκών Πολιτικών 
4. να κατανοήσουν την ευρωπαϊκή πολιτική συνοχή 
5. να αναλύσουν υπάρχουσες αλλά και μελλοντικές προκλήσεις οι οποίες επηρεάζουν το 

ευρωπαϊκό κοινωνικό και επιχειρηματικό περιβάλλον, 
6. να αυξήσουν το επίπεδο αναλυτικής ικανότητας των τεκταινομένων στο ευρύτερο 

επιχειρηματικό περιβάλλον με αποτέλεσμα δυνητικά να είναι σε θέση να αναπτύξουν μία πιο 
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αποτελεσματική για τον οργανισμό ικανότητα λήψης αποφάσεων με βάση τις προκλήσεις 
αλλά και τις δυνατότητες του βασικού πλαισίου αναφοράς κάθε επιχείρησης, δηλαδή της ΕΕ.  

 
Γενικές Ικανότητες 

• έχουν το θεωρητικό και πρακτικό υπόβαθρο που αφορά το γνωστικό πεδίο 
• Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
• είναι σε θέση να εφαρμόζουν κατάλληλα τις θεωρητικές και πρακτικές τους γνώσεις που 

έχουν αποκτηθεί κατά την περίοδο των σπουδών 
• είναι σε θέση να ασχολούνται με τις διαδικασίες της ΕΕ. 
• • έχουν αποκτήσει το αναγκαίο γνωστικό υπόβαθρο ώστε να είναι δυνατή η πρόσβασή τους 

σε μεταπτυχιακές σπουδές. 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση (Συνθήκες – Θεσμοί – Πολιτικές) 
2. Βασικά Ευρωπαϊκά Θεσμικά Όργανα 
3. Ο Ευρωπαϊκός Προϋπολογισμός 
4. Λειτουργία Ενιαίας Αγοράς 
5. Η Ευρωπαϊκή Νομισματική Ένωση 
6. Ευρωπαϊκή Περιφερειακή Πολιτική (Ταμεία – Πολιτική Συνοχής – Χρηματοδοτικές ευκαιρίες 

για τις Επιχειρήσεις) 
7. Ευρωπαϊκή κρίση & προοπτικές για το άμεσο μέλλον 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην τάξη 
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  

• Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω παρουσιάσεων 
με power point και χρήσης διαδικτύου. 

• Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας eclass. 

• Χρήση ΤΠΕ στην διδασκαλία. 
• Επικοινωνία με τους φοιτητές ηλεκτρονικά μέσω του e-class 

και του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 
 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 
Διαλέξεις 36 

Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου 36 

Αυτοτελής Μελέτη 72 
Σύνολο Μαθήματος (30 

ώρες φόρτου εργασίας ανά 
πιστωτική μονάδα) 

144 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
 
Ι. Γραπτή τελική εξέταση (100%) που περιλαμβάνει: 

• Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής 
• Διαμορφωτική και Συμπερασματική Δοκιμασία 
• Επίλυση αριθμητικών προβλημάτων 
• Επίλυση προβλημάτων με τη χρήση διαγραμμάτων 

 
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ – ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 

1. Μαραβέγιας Ν. (επιμ.) (2016) Ευρωπαϊκή Ένωση. Δημιουργία, εξέλιξη προοπτικές. Αθήνα: 
Κριτική. 
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2. Nuggent, Ν.2012.Πολιτική και Διακυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Ιστορία, Θεσμοί, 
Πολιτικές. 3η έκδοση. Αθήνα:Σαββάλας. 

 
 
 

7Ο Εξάμηνο 
 

ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ζ.1 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7Ο  
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις  3 5 
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Υποχρεωτικό 
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ:  ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΝΑΙ (στην Αγγλική) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)  

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Το μάθημα αποτελεί μια εισαγωγή στις έννοιες, τα εργαλεία και τις μεθόδους της πολεοδομίας, της 
χωροταξίας και της περιφερειακής ανάπτυξης ώστε να κατανοηθούν βασικά ζητήματα που αφορούν 
στην οργάνωση του χώρου και στο σχεδιασμό του στις διάφορες κλίμακες. Στα πλαίσια του μαθήματος 
οι φοιτητές αντιλαμβάνονται τη σημασία των περιφερειακών πολιτικών ανάπτυξης και 
ανταγωνιστικότητας και των διαθέσιμων για αυτούς τους σκοπούς εργαλείων, αλλά και τις μεθόδους 
εφαρμογής και υλοποίησης τέτοιων προγραμμάτων στα πλαίσια του χωρικού σχεδιασμού. 
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές / τριες θα είναι σε θέση να: 
 

• Αντιλαμβάνονται τις έννοιες της περιφερειακής πολιτικής και το πώς επιδρούν με την 
περιφερειακή ανάπτυξη 

• Κατανοούν τα αναπτυξιακά ζητήματα τα οποία αντιμετωπίζουν οι υπό μελέτη περιοχές και 
περιφέρειες. 

• Αναγνωρίζουν τα εμπλεκόμενα μέρη και τους τρόπους με τους οποίους επηρεάζονται από 
τις περιφερειακές πολιτικές. 

• Εκπονούν και να αξιολογούν προγράμματα ανάπτυξης, στρατηγικού και επιχειρησιακού 
χαρακτήρα, με έμφαση στο χωρικό επίπεδο των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης αλλά 
και σε περιφερειακό επίπεδο.  

 
Γενικές Ικανότητες 
Οι ικανότητες που αποκτά ο φοιτητής/φοιτήτρια είναι οι κάτωθι: 
 

• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών. 
• Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις . 
• Σεβασμός στη διαφορετικότητα και τη πολύ-πολιτισμικότητα. 
• Ομαδική και αυτόνομη εργασία. 
• Λήψη Αποφάσεων. 
• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης. 

 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
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• Εισαγωγικές έννοιες- Αρχές περιφερειακών πολιτικών. 
• Εργαλεία και μέθοδοι πολεοδομίας, και χωροταξίας 
• Ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης / Εμπλεκόμενα μέρη – Κοινωνικό κεφάλαιο 
• Ανάλυση SWOT περιοχής / Διαβούλευση με ενδιαφερόμενα μέρη. 
• •Αποτύπωση αναπτυξιακών αξόνων, μέτρων και δράσεων σε εργαλεία περιφερειακής 

πολιτικής, και χωρικού σχεδιασμού. 
• Χρηματοδότηση περιφερειακών δράσεων και πολιτικών . 
• Το πλαίσιο και τα εργαλεία του Ολοκληρωμένου Χωρικού Σχεδιασμού και της 
• Περιφερειακής Ανάπτυξης. 
• • Αξιολόγηση δράσεων Περιφερειακής πολιτικής και Χωρικού Σχεδιασμού. 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην τάξη 
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  

• Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω παρουσιάσεων 
με keynote (power-point) και χρήσης διαδικτύου. 

• Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class 

• Χρήση ΤΠΕ στην διδασκαλία . 
• • Επικοινωνία με τους φοιτητές ηλεκτρονικά μέσω του 

eclass και του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις 36 
Ομαδική Εργασία 36 

Αυτοτελής Μελέτη 72 
Σύνολο Μαθήματος (30 

ώρες φόρτου εργασίας ανά 
πιστωτική μονάδα) 

144 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
 

• Ομαδική Εργασία - Παρουσίαση (40%) 
• Τελική Γραπτή εξέταση (60%) 

 
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ – ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 

1. Σύνορα, ολοκλήρωση και ανάπτυξη: Η νέα γεωγραφία των διασυνοριακών οικονομικών 
σχέσεων., Τοπάλογλου Λ., Πετράκος Γ., 2008 

2. Περιφερειακή ανάπτυξη στην Ελλάδα, Πετράκος Γ., Ψυχάρης Γ., 2016. 
3. Περιφερειακός Προγραμματισμός και Αναπτυξιακός Σχεδιασμός, Παπαδασκαλόπουλος Α. 

και Χριστοφάκης Μ. 2016. 
 

*** 
 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ζ.2 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7Ο  
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 

 3 5 
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Υποχρεωτικό 
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ:   
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ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:  

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)  

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
  

Γενικές Ικανότητες 
 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ  
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 
Διαλέξεις  

Γραμματικές Ασκήσεις, 
Προφορική εξάσκηση, 

Μελέτη κειμένων. 
 

Αυτοτελής Μελέτη  
Σύνολο Μαθήματος  

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
 
 
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ – ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 

 
*** 

 
ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ζ.3 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7Ο  
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 

 3 5 
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Υποχρεωτικό 
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ:  ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 5ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΝΑΙ (στην Αγγλική) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)  

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Το συγκεκριμένο μάθημα εντάσσεται στο Στούντιο Διασυνοριακής Ανάπτυξης, στο πλαίσιο του 3ου 
κύκλου εμβάθυνσης Τα μάθημα με αυτή τη μορφή του στούντιο αποσκοπεί στην εξοικείωση των 
φοιτητών/φοιτητριών με το πραγματικό περιβάλλον των πολιτικών και δράσεων διασυνοριακής 
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ανάπτυξης. Στο πλαίσιο του στούντιο θα γίνεται ουσιαστικά θα είναι μια προσομοίωση πολιτικών και 
δράσεων διασυνοριακής συνεργασίας μέσα σ΄ ένα εικονικό περιβάλλον σχεδιασμού, υλοποίησης και 
αξιολόγησης με συγκεκριμένη κάθε φορά χωρική αναφορά.   
 
Οι φοιτητές/φοιτήτριες αναμένεται να αποκτήσουν την ικανότητα να αξιολογούν στρατηγικά κείμενα 
διασυνοριακών πολιτικών με αναφορά στα εξωτερικά σύνορα μέσα από κριτική και διεπιστημονική 
προσέγγιση, στο πλαίσιο της ομαδικής εργασίας και ατομικής εργασίας που θα εκπονήσει ο κάθε 
φοιτητής και η κάθε φοιτήτρια. 
Γενικές Ικανότητες 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών  
(Οι φοιτητές καλούνται να συνδυάζουν πλήθος ετερογενών πληροφοριών καθώς και  ποσοτικών και 
ποιοτικών δεδομένων κατά την ανάλυση και την εκπόνηση της ερευνητικής ομαδικής εργασίας) 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
(Οι φοιτητές καλούνται να προσαρμόζουν τις τελευταίες εξελίξεις των πολιτικών και δράσεων 
διασυνοριακής ανάπτυξης και να τις προσαρμόζουν στις ανάγκες της ερευνητικής τους εργασίας) 
Αυτόνομη εργασία  
(Οι φοιτητές καλούνται να εκπονήσουν μια ατομική εργασία με αντικείμενο μιας δράσης 
διασυνοριακής ανάπτυξης) 
Ομαδική εργασία  
(Οι φοιτητές καλούνται να εκπονήσουν μια ομαδικής ερευνητική εργασία) 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
(Η εκπόνηση της ομαδικής ερευνητικής εργασίας απαιτεί διεπιστημονική προσέγγιση και ανάλυση 
ποιοτικών και ποσοτικών παραμέτρων) 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
(Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης των ατομικών και ομαδικών εργασιών οι φοιτητές γίνονται 
αποδέκτες κριτικής από τους συμφοιτητές τους και τον διδάσκοντα και αναπτύσσουν την ικανότητα 
της αυτοκριτικής) 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Το συγκεκριμένο μάθημα δομείται επάνω στη λογική ενός δυναμικού στούντιο μέσα από το οποίο θα 
καταγράφονται, αναλύονται και αξιολογούνται οι Πολιτικές & Δράσεις Διασυνοριακής Ανάπτυξης, 
εστιάζοντας ιδιαίτερα στα ελληνικά σύνορα και στο συνοριακό χώρο της ΝΑ Ευρώπης. 
 
Στο πλαίσιο του στούντιο θα οργανώνεται σ’ ένα περιβάλλον προσομοίωσης χάραξης διασυνοριακών 
πολιτικών και διασυνοριακής ανάπτυξης με συγκεκριμένη κάθε φορά χωρική αναφορά. Ο σχεδιασμός 
και η αξιολόγηση των πολιτικών διασυνοριακής ανάπτυξης θα ακολουθεί ένα δομημένο 
μεθοδολογικό πλαίσιο, ανοιχτό τόσο σε αξιολόγηση εσωτερική όσο και εξωτερική.  
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Πρόσωπο με πρόσωπο 
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  

- Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία  
- Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω παρουσιάσεων με 
keynote (power-point) και χρήσης διαδικτύου 
- Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας e-class 
- Επικοινωνία με τους φοιτητές ηλεκτρονικά μέσω του e-class και 
του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

 
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις 36 
Μελέτη & ανάλυση 

βιβλιογραφίας 
10 

Άσκηση Πεδίου 20 
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ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Εκπαιδευτικές επισκέψεις 12 
Συγγραφή εργασίας / 

εργασιών 
72 

Σύνολο Μαθήματος  
(25 ώρες φόρτου εργασίας 

ανά πιστωτική μονάδα) 
150 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
 
Ατομική Εργασία 35% 
Ομαδική Εργασία 65% 
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ – ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

1. Τοπάλογλου, Λ. και Πετράκος, Γ., (2008), «Σύνορα, Ολοκλήρωση & Ανάπτυξη: Η νέα 
Γεωγραφία των διασυνοριακών οικονομικών σχέσεων», Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα  

2. Τοπάλογλου Λ. (2008), “Ο συνοριακός χώρος ως παράγωγο κοινωνικών δυναμικών και 
αντιληψεων”, Γεωγραφίες, 13:125-144. 

3. Topaloglou, L. (2008), “Interaction, Perceptions and Policies in the Boundaries of European 
Union: The Case of the Northern Greek Cross Border Zone”, Economic Alternatives, 1: pp. 60-
81  

4. Topaloglou L. & Petrakos G., (2007),”The Economic and Spatial Characteristics of the Northern 
Greek Border Zone: A challenge for a new strategy”, in The Management of International 
Business & Economic Systems Transactions on Line, 1(1):169-180 

5. Topaloglou, L., Kallioras, D., Manetos, P. and Petrakos G. (2005) ‘A Border Regions Typology in 
the Enlarged European Union’, Journal of Borderlands Studies, 20 (2):67-89. 

 
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

1. Journal for Borderland Studies 
2. International Journal for Public Policy 
3. Aeichoros  
4. Geographies 

 
*** 

 
ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ  

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ζ.4 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7Ο   
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 

   
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ:  

 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
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ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

  
Γενικές Ικανότητες 
 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ  
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Δραστηριότητα  Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις  
Γραμματικές Ασκήσεις, 
Προφορική εξάσκηση, 
Μελέτη κειμένων.  

 

Αυτοτελής Μελέτη  
Σύνολο Μαθήματος   

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
 
 
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ – ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 

 
*** 

 
ΣΥΝΟΡΑ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ζ.1.Ε ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7Ο  
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 

 3 5 
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  Επιλογής 
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ:   

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:  

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)  

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
  

Γενικές Ικανότητες 
 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ  
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  
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ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 
Διαλέξεις  

Γραμματικές Ασκήσεις, 
Προφορική εξάσκηση, 

Μελέτη κειμένων. 
 

Αυτοτελής Μελέτη  
Σύνολο Μαθήματος  

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
 
 
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ – ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 

 
*** 

 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ζ.2.Ε ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7Ο  
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 

 3 5 
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Επιλογής 
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ:   

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:  

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)  

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
  

Γενικές Ικανότητες 
 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ  
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 
Διαλέξεις  

Γραμματικές Ασκήσεις, 
Προφορική εξάσκηση, 

Μελέτη κειμένων. 
 

Αυτοτελής Μελέτη  
Σύνολο Μαθήματος  

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
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ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ – ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 

 
*** 

 
ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ : ΡΩΣΙΚΑ I 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ζ.3.Ε ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7Ο  
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 

 3 5 
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Επιλογής 
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ:  

 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
  

Γενικές Ικανότητες 
 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ  
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 
Διαλέξεις  

Γραμματικές Ασκήσεις, 
Προφορική εξάσκηση, 

Μελέτη κειμένων. 
 

Αυτοτελής Μελέτη  
Σύνολο Μαθήματος  

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
 
 
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ – ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 

 
 

8Ο Εξάμηνο 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ   
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Η.1 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 8Ο  
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ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 

 3 5 
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Υποχρεωτικό 
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ:   

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:  

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)  

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
  

Γενικές Ικανότητες 
 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ  
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 
Διαλέξεις  

Γραμματικές Ασκήσεις, 
Προφορική εξάσκηση, 

Μελέτη κειμένων. 
 

Αυτοτελής Μελέτη  
Σύνολο Μαθήματος  

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
 
 
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ – ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 

 
*** 

 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ   

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Η.2 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 8Ο  
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 

 3 5 
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Υποχρεωτικό 
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ:   

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:  

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)  

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
  

Γενικές Ικανότητες 
 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ  
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 
Διαλέξεις  

Γραμματικές Ασκήσεις, 
Προφορική εξάσκηση, 

Μελέτη κειμένων. 
 

Αυτοτελής Μελέτη  
Σύνολο Μαθήματος  

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
 
 
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ – ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 

 
 

ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ   
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Η.3 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 8Ο  
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 3 5 
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Υποχρεωτικό 
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ:  ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: Ελληνικά 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΝΑΙ (στην Αγγλική) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)  

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Βασικός σκοπός του μαθήματος η ανάπτυξη συγκριτικής αξιολόγησης των τάσεων της περιφερειακής 
αναπτυξιακής πολιτικής και ανταγωνιστικότητας στην ΕΕ και στον Ελλαδικό χώρο, 
συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης στρατηγικών, στόχων και μέσων περιφερειακών πολιτικών 
καθώς και των επιπτώσεων στην περιφερειακή ανάπτυξη των χωρών. Η περιφερειακή πολιτική 
επικεντρώνεται σε μεγάλο βαθμό σε μακροπρόθεσμες προκλήσεις όπως η ανάπτυξη και η 
αναδιάρθρωση. Όλο και περισσότερο, αυτά τα διαρθρωτικά ζητήματα δεν αφορούν μόνο τις 
κοινωνικοοικονομικές διαστάσεις (π.χ. ανάπτυξη, απασχόληση, δημόσιες υπηρεσίες και δημογραφικά 
ζητήματα), αλλά και προβλήματα σχετικά με τη βιωσιμότητα (π.χ. 
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περιορισμούς των πόρων και αλλαγή του κλίματος). Στόχος του μαθήματος είναι να συνδέσει αυτές 
τις πολυδιάστατες παραμέτρους αναλύοντας τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα των περιφερειών 
καθώς και μελετώντας εργαλεία και τρόπους σύνδεσης της περιφερειακής ανάπτυξης με την 
προσπάθεια ανάπτυξης της ανταγωνιστικότητας σε περιφερειακό επίπεδο. Οι φοιτητές θα 
εξοικειωθούν με τους δείκτες όπως το δείκτη περιφερειακής ανταγωνιστικότητας Regional 
Competitiveness Index (RCI) όπου βασίζεται σε περιφέρειες NUTS 2. Επεκτείνει την παραδοσιακή 
ανάλυση της ανταγωνιστικότητας ως καθαρά οικονομικό μέτρο για την ενσωμάτωση των κοινωνικών 
στοιχείων. Με αυτόν τον τρόπο, ο ορισμός της 
ανταγωνιστικότητας κινείται πέρα από την προοπτική των επιχειρήσεων για να ενσωματώσει επίσης 
τις προοπτικές των κατοίκων / καταναλωτών. Το μάθημα συνδέει και τον τεχνολογικό παράγοντα 
μελετώντας πως η τεχνολογία μπορεί να συμβάλει σε μεγάλο βαθμό στην περιφερειακή 
ανταγωνιστικότητα μελετώντας της προοπτικές σε μικρο-επίπεδο από δημόσιους φορείς (π.χ. e-
governance) μέχρι επιχειρήσεις και ανταγωνιστικότητα με την υποστήριξη της τεχνολογίας. 
Γενικές Ικανότητες 
Οι φοιτητές πρέπει: 
 

• να είναι σε θέση να χρησιμοποιούν όλα τα εργαλεία που μετρούν την ανταγωνιστικότητα 
• να μπορούν να κατανοούν πολιτικές και τη συνδεσιμότητά τους με την ανταγωνιστικότητα 
• να μπορούν να συνεργαστούν για την εκπόνηση συνεργατικών εργασιών 
• να αναπτύξουν κριτική ικανότητα σχετικά με την αξιολόγηση των τιμών δεικτών και την 

επίδρασης στην ανταγωνιστικότητα σε επίπεδο επιχείρησης, περιφέρειας και έθνους. 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 
Το περιεχόμενο του μαθήματος περιλαμβάνει: 
 

• Τι είναι οι δείκτες ανταγωνιστικότητας 
• Μέθοδοι ανταγωνιστικότητας 
• RCI (Regional Competitiveness Index) 
• Παράγοντες περιφερειακής ανταγωνιστικότητας 
• Αναλύσεις των εργαλείων για ανταγωνιστικότητας 

 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Πρόσωπο με πρόσωπο, παρουσιάσεις στην αίθουσα 
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  

Γίνεται χρήση Η/Υ, προτζέκτορα καθώς και της ηλεκτρονικής 
σελίδας του μαθήματος μέσω της οποίας επικοινωνούμε με τους 
φοιτητές και αναρτούμε και νέα και ανακοινώσεις. 
 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 
Διαλέξεις 36 

Συγγραφή εργασίας - 
Παρουσίαση 36 

Αυτοτελής Μελέτη 72 
Σύνολο Μαθήματος (30 

ώρες φόρτου εργασίας ανά 
πιστωτική μονάδα) 

144 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
 
Ι. Γραπτή τελική εξέταση (60%) που περιλαμβάνει: 

• Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής 
• Ερωτήσεις κρίσης σε θέματα Οικονομικής και πολιτικής των μεταφορών 
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ΙΙ. Συγγραφή – παρουσίαση ομαδικής εργασίας σε ζητήματα ενεργειακής στρατηγικής και πολιτικής 
σε συνεννόηση με το διδάσκοντα/ούσα (40%) 
 
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ – ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 

1. Μυτούλα, Ρόιδω. ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ 
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, Εκδόσεις Σταμούλη 

 
Κείμενα και άρθρα σχετικά με το αντικείμενο και τις σύγχρονες εξελίξεις στο αντικείμενο, θα είναι 
διαθέσιμα στους φοιτητές μέσω του eclass. 

 
*** 

 
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ   

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Η.4 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 8Ο  
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 

 3 5 
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Υποχρεωτικό 
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ:   

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:  

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)  

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
  

Γενικές Ικανότητες 
 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ  
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις  
Γραμματικές Ασκήσεις, 
Προφορική εξάσκηση, 

Μελέτη κειμένων. 

 

Αυτοτελής Μελέτη  
Σύνολο Μαθήματος  

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
 
 
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ – ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
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*** 

 
ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ   

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Η.5 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 8Ο  
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 3 5 
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Υποχρεωτικό 
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ:  ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΝΑΙ (στην Αγγλική) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)  

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Το συγκεκριμένο μάθημα εντάσσεται στο Στούντιο Διασυνοριακής Ανάπτυξης, στο πλαίσιο του 3ου 
κύκλου εμβάθυνσης Τα μάθημα με αυτή τη μορφή του στούντιο αποσκοπεί στην εξοικείωση των 
φοιτητών/φοιτητριών με το πραγματικό περιβάλλον των πολιτικών και δράσεων διασυνοριακής 
ανάπτυξης. Στο πλαίσιο του στούντιο θα γίνεται ουσιαστικά θα είναι μια προσομοίωση πολιτικών και 
δράσεων διασυνοριακής συνεργασίας μέσα σ΄ ένα εικονικό περιβάλλον σχεδιασμού, υλοποίησης και 
αξιολόγησης με συγκεκριμένη κάθε φορά χωρική αναφορά. 
Οι φοιτητές/φοιτήτριες αναμένεται να αποκτήσουν την ικανότητα να αξιολογούν στρατηγικά κείμενα 
διασυνοριακών πολιτικών με αναφορά στα εξωτερικά σύνορα μέσα από κριτική και διεπιστημονική 
προσέγγιση, στο πλαίσιο της ομαδικής εργασίας και ατομικής εργασίας που θα εκπονήσει ο κάθε 
φοιτητής και η κάθε φοιτήτρια. 
Γενικές Ικανότητες 
Οι ικανότητες που αποκτά ο φοιτητής/φοιτήτρια είναι οι κάτωθι: 
 

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

• Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 
• Ομαδική και αυτόνομη εργασία 
• Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 

 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 
Το συγκεκριμένο μάθημα δομείται επάνω στη λογική ενός δυναμικού στούντιο μέσα από το οποίο θα 
καταγράφονται, αναλύονται και αξιολογούνται οι Πολιτικές & Δράσεις Διασυνοριακής Ανάπτυξης, 
εστιάζοντας ιδιαίτερα στα ελληνικά σύνορα και στο συνοριακό χώρο της ΝΑ Ευρώπης. 
Στο πλαίσιο του στούντιο θα οργανώνεται σ’ ένα περιβάλλον προσομοίωσης χάραξης διασυνοριακών 
πολιτικών και διασυνοριακής ανάπτυξης με συγκεκριμένη κάθε φορά χωρική αναφορά. Ο σχεδιασμός 
και η αξιολόγηση των πολιτικών διασυνοριακής ανάπτυξης θα ακολουθεί ένα δομημένο 
μεθοδολογικό πλαίσιο, ανοιχτό τόσο σε αξιολόγηση εσωτερική όσο και εξωτερική. 
 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην τάξη 
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  

• Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω παρουσιάσεων 
με keynote (power-point) και χρήσης διαδικτύου. 
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• Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class 

• Χρήση ΤΠΕ στην διδασκαλία . 
• Επικοινωνία με τους φοιτητές ηλεκτρονικά μέσω του eclass 

και του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις 36 
Μελέτη και Ανάλυση 

Βιβλιογραφίας 10 

Άσκηση Πεδίου 20 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις 12 

Συγγραφή 
εργασίας/εργασιών 72 

Σύνολο Μαθήματος (30 
ώρες φόρτου εργασίας ανά 

πιστωτική μονάδα) 
150 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
 
Στο πλαίσιο του μαθήματος, όλοι οι φοιτητές θα εμπλακούν στην εκπόνηση μια ατομικής εργασίας 
(βαρύτητα 35%) και μιας ομαδικής εργασίας (βαρύτητα 65%). 
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ – ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 

1. Τοπάλογλου, Λ. και Πετράκος, Γ., (2008), «Σύνορα, Ολοκλήρωση & Ανάπτυξη: Η νέα 
Γεωγραφία των διασυνοριακών οικονομικών σχέσεων», Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα 

2. Τοπάλογλου Λ. (2008), “Ο συνοριακός χώρος ως παράγωγο κοινωνικών δυναμικών και 
αντιληψεων”, Γεωγραφίες, 13:125-144. 

3. Topaloglou, L. (2008), “Interaction, Perceptions and Policies in the Boundaries of European 
Union: The Case of the Northern Greek Cross Border Zone”, Economic 

2. Alternatives, 1: pp. 60-81 
3. Topaloglou L. & Petrakos G., (2007),”The Economic and Spatial Characteristics of the Northern 

Greek Border Zone: A challenge for a new strategy”, in The Management of International 
Business & Economic Systems Transactions on Line, 1(1):169-180 

4. Topaloglou, L., Kallioras, D., Manetos, P. and Petrakos G. (2005) ‘A Border Regions Typology in 
the Enlarged European Union’, Journal of Borderlands Studies, 20 (2):67- 89. 

 
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

1. Journal for Borderland Studies 
2. International Journal for Public Policy 
3. Aeichoros 
4. Geographies 

 
*** 

 
 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Η.Ε.1 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 8Ο  
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 

 3 5 
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ:   
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ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:  

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)  

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
  

Γενικές Ικανότητες 
 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ  
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις  
Γραμματικές Ασκήσεις, 
Προφορική εξάσκηση, 

Μελέτη κειμένων. 

 

Αυτοτελής Μελέτη  
Σύνολο Μαθήματος  

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
 
 
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ – ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 

 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Η.Ε.2 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 8Ο  
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 

 3 5 
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Επιλογής 
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ:   

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:  

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)  

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
  

Γενικές Ικανότητες 
 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
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ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ  
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις  
Γραμματικές Ασκήσεις, 
Προφορική εξάσκηση, 

Μελέτη κειμένων. 

 

Αυτοτελής Μελέτη  
Σύνολο Μαθήματος  

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
 
 
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ – ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 

 
*** 

 
ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ: ΡΩΣΙΚΑ ΙΙ   

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Η.3.Ε ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 8Ο  
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 

 3 5 
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Επιλογής 
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ:   

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:  

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)  

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
  

Γενικές Ικανότητες 
 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ  
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 
Διαλέξεις  

Γραμματικές Ασκήσεις, 
Προφορική εξάσκηση, 

Μελέτη κειμένων. 
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Αυτοτελής Μελέτη  
Σύνολο Μαθήματος  

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
 
 
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ – ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 

 

Άλλες Χρήσιμες Πληροφορίες 
 

Διοίκηση Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας 
 

• Γραφεία Διοίκησης 
• Πάρκο Αγ. Δημητρίου 50131, Κοζάνη 
• Τηλ. 24610 56200. FAX 24610 56201 

 
Εναλλακτικά, η παρεχόμενη πληροφορία προσφέρεται στο κοινό μέσα από την 
ιστοσελίδα στο Διαδίκτυο (Internet) στη διεύθυνση www.uowm.gr . 
 
Πρακτική Άσκηση 
 
Το Τμήμα Περιφερειακής Ανάπτυξης και Διασυνοριακής Πολιτικής επίσης έχει 
θεσμοθετήσει την πρακτική άσκηση, για την οποία έχει υποβληθεί πρόταση 
χρηματοδότησης, ώστε να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Προγράμματος Σπουδών. 
Μετά από προηγούμενη συμφωνία του Τμήματος με τις εταιρείες, όπου καθορίζονται 
σαφώς οι όροι της συνεργασίας, καθώς και το περιεχόμενο της πρακτικής άσκησης, 
καλούνται οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές να υποβάλλουν αίτηση στη Γραμματεία του 
τμήματος. Μετά από αξιολόγηση των αιτήσεων, από τον υπεύθυνο πρακτικής άσκησης 
κ. Ι. Μπακούρο και με τη συνεργασία των μελών του Μόνιμου Διδακτικού Προσωπικού 
που έχουν την ευθύνη της συνεργασίας του Τμήματος με την κάθε μία εταιρεία, 
επιλέγονται οι φοιτητές που θα ασκηθούν σε συγκεκριμένες εταιρείες. Η πρακτική 
άσκηση δυνητικά θα μπορεί να αντικαταστήσει την Σπουδαστική Εργασία και θα 
λαμβάνει τις αντίστοιχες μονάδες ECTS της σπουδαστικής εργασίας.  
Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει ο φοιτητής να έχει συμπεριλάβει στη δήλωση 
μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου του συγκεκριμένου ακαδημαϊκού έτους τη 
Σπουδαστική Εργασία. Η διάρκεια της πρακτικής άσκησης από το φοιτητή θα είναι τρεις 
(3) μήνες, κυρίως κατά τους θερινούς (Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο). Οι φοιτητές που θα 
έχουν δικαίωμα στην πρακτική άσκηση θα πρέπει να έχουν τελειώσει το 3ο έτος 
σπουδών τους. Έμφαση θα δοθεί κυρίως στους τελειόφοιτους φοιτητές του Τμήματος 
για συμμετοχή σε πρακτική άσκηση. 
 

http://www.uowm.gr/
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Πρόγραμμα ERASMUS 
 
Το Τμήμα Περιφερειακής και Διασυνοριακής Ανάπτυξης συμμετέχει στο πρόγραμμα 
ERASMUS+, που είναι το νέο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την 
εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό και στοχεύει στην ενίσχυση 
των δεξιοτήτων και της απασχόλησης, καθώς και στον εκσυγχρονισμό των συστημάτων 
εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας σε όλους τους τομείς της Δια Βίου Μάθησης 
(Ανώτατη Εκπαίδευση, Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, Εκπαίδευση 
Ενηλίκων, Σχολική Εκπαίδευση, δραστηριότητες νεολαίας κλπ.). 
Στο πλαίσιο της ενίσχυσης της κινητικότητας των φοιτητών μεταξύ Πανεπιστημίων του 
προγράμματος Erasmus+, οι φοιτητές του Τμήματος έχουν τη δυνατότητα να 
διανύσουν μια περίοδο (3-12 μηνών) του προγράμματος σπουδών τους στο εξωτερικό 
σε συνεργαζόμενα με το ΠΔΜ ιδρύματα. Οι σπουδές στο εξωτερικό αναγνωρίζονται 
πλήρως από το ΠΔΜ υπό την προϋπόθεση ότι ο φοιτητής/φοιτήτρια έχει εξεταστεί 
επιτυχώς στα μαθήματα που έχει επιλέξει.  
Επιπλέον, στο πλαίσιο της ενίσχυσης των δεξιοτήτων και της απασχόλησης του 
προγράμματος, οι φοιτητές του Τμήματος έχουν τη δυνατότητα να μεταβούν στο 
εξωτερικό για μια περίοδο 2-12 μηνών για να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση σε 
Πανεπιστήμια, Επιχειρήσεις ή Οργανισμούς. 
Υπεύθυνος του προγράμματος Erasmus+ στο Τμήμα θα ορισθεί σύντομα με απόφαση 
του Τμήματος. Οι Φοιτητές μπορούν να απευθύνονται επίσης και στην ακαδημαϊκή 
υπεύθυνο του Ιδρύματος την κα. Μπλάντα Αικατερίνη για οποιαδήποτε πληροφορία, 
όπως και στην Ιστοσελίδα του του Γραφείου Erasmus του Πανεπιστημίου στη 
διεύθυνση https://intrelations.uowm.gr/. 
 
 
Σίτιση και Στέγαση των Φοιτητών 
 
Στα πλαίσια της ενίσχυσης των φοιτητών που έχουν οικονομικές δυσκολίες να 
ανταπεξέλθουν στις σπουδές τους και με βάση τόσο υπουργικές αποφάσεις όσο και 
αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής του Π.Δ.Μ παρέχονται: 
 

α) Δωρεάν σίτιση στους δικαιούχους φοιτητές/τριες, στο φοιτητικό εστιατόριο του 
Π.Δ.Μ. το οποίο βρίσκεται στην πόλη της Κοζάνης 

β) Ενίσχυση ενοικίου σε περίπτωση που δεν παρέχεται από το κράτος. 
 

Οι προϋποθέσεις για τη δωρεάν σίτιση και τη χορήγηση του ανωτέρω επιδόματος (εάν 
παρέχεται) καθώς και οι ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων, ανακοινώνονται έγκαιρα 
από τη γραμματεία του τμήματος. 
 
Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη 
 
Υγειονομική, ιατροφαρμακευτική και νοσηλευτική περίθαλψη δικαιούνται όλοι οι 
φοιτητές (προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί, ομογενείς και αλλοδαποί) για διάστημα ίσο 

https://intrelations.uowm.gr/
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προς τα έτη φοίτησης που προβλέπονται σαν ελάχιστη διάρκεια των προπτυχιακών 
σπουδών προσαυξημένα κατά δύο χρόνια. Για το σκοπό αυτό χορηγεί το Πανεπιστήμιο 
ειδικό βιβλιάριο υγειονομικής περίθαλψης που μπορεί να χρησιμοποιεί ο φοιτητής 
στην έδρα του οικείου Α.Ε.Ι. και μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις εκτός αυτής. 
 
Σε περίπτωση που ο φοιτητής δικαιούται άμεσα ή έμμεσα περίθαλψη από άλλο 
ασφαλιστικό φορέα, και θέλει την υγειονομική περίθαλψη φοιτητή, θα πρέπει πρώτα 
να παραιτηθεί της ασφάλισης από τον άλλο φορέα και να επιλέξει αυτήν του φοιτητή 
με υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, δηλώνοντας ότι "δεν είναι ασφαλισμένος σε 
κανέναν άλλο ασφαλιστικό φορέα". Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την 
υγειονομική περίθαλψη παρέχονται στο βιβλιάριο Υγειονομικής περίθαλψης. Για την 
παροχή βιβλιαρίου Υγειονομικής περίθαλψης, οι φοιτητές θα πρέπει να απευθύνονται 
στη Γραμματεία του Τμήματός τους. 
 

Ακαδημαϊκή Ταυτότητα – Φοιτητικό Εισιτήριο 
 
Σε κάθε φοιτητή χορηγείται Ακαδημαϊκή Ταυτότητα. Η σχετική διαδικασία απόκτησης 
περιγράφεται στην ιστοσελίδα http://academicid.minedu.gov.gr/. Η Ακαδημαϊκή 
Ταυτότητα έχει ισχύ για όσα έτη διαρκεί η φοιτητική ιδιότητα και καλύπτει πολλαπλές 
χρήσεις, μεταξύ των οποίων και του Φοιτητικού Εισιτηρίου (Πάσο). Η διάρκεια του 
Φοιτητικού Εισιτηρίου έχει ισχύ για ν+4 εξάμηνα. Οι εκπτώσεις που παρέχονται στα 
Μέσα Μεταφοράς, είναι αυτές που προβλέπονται από την σχετική νομοθεσία. Η 
Ακαδημαϊκή Ταυτότητα κατατίθεται στη Γραμματεία του Τμήματος με την ορκωμοσία 
του φοιτητή ή όταν για οποιοδήποτε λόγο εκλείψει η φοιτητική ιδιότητα (π.χ. διακοπή 
σπουδών). Δε δικαιούνται εκπτώσεις Φοιτητικού Εισιτηρίου όσοι γράφτηκαν στο 
Τμήμα με κατάταξη, ως πτυχιούχοι άλλων A.E.I. 
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