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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Πρόλογος

Οπως κάθε χρόνο, ένας ακόμη Οδηγός Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας αναγγέλλει όχι 
μόνο την αρχή της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς, αλλά και την οργάνωσή της. Σκοπός του -όπως 
πάντα- είναι να ενημερώσει καταρχήν τους φοιτητές, παλιούς και καινούργιους, και σε δεύτερη 
φάση κάθε άλλο ενδιαφερόμενο, για την ιστορία, την οργάνωση, τη διοίκηση του Πανεπιστημί
ου, το πρόγραμμα σπουδών του. τα μαθήματα που προσφέρονται τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά. 
Παρουσιάζει επίσης το σύνολο των πληροφοριών για έναν αριθμό βασικών θεμάτων που αντι
μετωπίζουν οι φοιτητές σε σχέση με τις σπουδές τους και την πανεπιστημιακή τους ζωή. Τέλος 
παρέχει πληροφορίες για τα προγράμματα και τις δράσεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας στα 
οποία συμμετέχει το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Είναι έτσι το έντυπο που ουσιαστικά περιγρά
φει και αναδεικνύει τη φυσιογνωμία του ιδρύματος εν γένει, αλλά και το πως αυτή θα διαμορ
φωθεί κατά το ακαδημαϊκό έτος 1993-94 που βρίσκεται μπροστά μας. Είναι λοιπόν ο δίαυλος 
επικοινωνίας του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού ιδρύματος με τους σπουδαστές του, αλλά και με 
όλο τον κόσμο που θέλει να το γνωρίσει καλύτερα. Γι αυτό είναι πολύ σημαντικό ο Οδηγός 
αυτός να είναι όσο το δυνατόν περισσότερο πλήρης και προσεγμένος. Το στόχο αυτό προσπάθη
σε να πετύχει και η ομάδα του Πανεπιστημίου μας, που τόσο κόπιασε για τη δημιουργία του.
Και φέτος ο Οδηγός Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας πιστεύουμε ότι αντανακλά την 
προσπάθεια που γίνεται οτο χώρο του για ένα όσο το δυνατόν πληρέστερο και εναρμονισμένο 
στις σύγχρονες απαιτήσεις πρόγραμμα σπουδών, μια που ο βασικός στόχος είναι η προσφορά 
υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης στους φοιτητές του. Μιας εκπαίδευσης -που πάντα είναι και 
πρέπει να είναι προϊόν προσπάθειας διδασκόντων αλλά και διδασκομένων- που θα τους δώσει 
τη δυνατότητα στο μέλλον ν’ανταπεξέλθουν με δυναμισμό και επιτυχία στις απαιτήσεις της 
ελληνικής αγοράς, στα πλαίσια ενός ανταγωνιστικού διεθνούς και ευρωπαϊκού κόσμου που 
συνεχώς αλλάζει.

Ο πρύτανης

τον Πανεπιστημίου Μακεδονίας 
καθηγητής Γιάννης Τσεκονρας

Αύγουστος 1993
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Η Πόλη της Θεσσαλονίκης

Η γένεση της Θεσσαλονίκης συνδέεται στενά με το Μεγάλο Αλέξανδρο και τους διαδόχους του. Ιδρύθηκε από τον 
Κάσσανδρο το 316-315 π.Χ. που της έδωσε το όνομα της γυναίκας του, κόρης του Φιλίππου και ετεροθαλούς αδελ
φής του Μ. Αλεξάνδρου. Η Θεσσαλονίκη παρουσιάζει το μοναδικό, ίσως, στην ιστορία των ελληνικών 
πόλεων φαινόμενο της διαρκούς και έντονης παρουσίας για είκοσι τρεις αιώνες. Η συνεχής αυτή ιστορική 
δράση οφείλεται σε ορισμένα γεωγραφικά και οικονομικά πλεονεκτήματα της θέσης της. 11 πόλη βρίσκεται 
στην έξοδο πον δύο αντιθετικών κοιλάδων, του Αξιού και του Μοράβα, που σχηματίζουν την ευκολότερη 
και πιο σύντομη διάβαση της Βαλκανικής Χερσονήσου. Ακόμη βρίσκεται στο κέντρο του παραδοσιακού 
ιστορικού άξονα επικοινωνίας Ανατολής - Δύσης, πάνω στον οποίο οι Ρωμαίοι κατασκεύασαν την Εγνατία οδό. 
Το φυσικό της λιμάνι, σημείο μεταφόρτωσης των εμπορευμάτων από την ξηρά στη θάλασσα, συμπληρώνει τα προ
τερήματα της μοναδικής και προέχουσας γεωγραφικής της θέσης. Η πόλη εξαιτίας της στρατηγικής της τοποθε
σίας, χρησίμευσε ως γέφυρα διάβασης των Ρωμαίων προς την Ανατολή και ως εμπορική διέξοδος του Βυζαντίου 
προς τη Δύση.
Κατά τους νεότερους χρόνους αποτέλεσε τη φυσικότερη διέξοδο της Χερσονήσου του Αίμου προς τη θάλασσα. 
Την περίοδο αυτή η Θεσσαλονίκη διοργανώνει, ως επίκεντρο σημείο, τη γειτονική ενδοχώρα που επεκτείνεται 
στο σύνολο σχεδόν των Βαλκανίων. Με τη βαθμιαία ευρωπαϊκή οικονομική διείσδυση η πόλη αποκτά το ρόλο 
του συντονιστή της ευρωπαϊκής ηγεμονίας στην οθωμανική αυτοκρατορία. Πόλη του εμπορίου με έντονα κοσμο
πολίτικα χαρακτηριστικά, η Θεσσαλονίκη διαδραματίζει ολοένα και σημαντικότερο ρόλο στο 18ο και 19ο αιώνα. 
Η οικονομική ακμή τη; Θεσσαλονίκης κατά την Οθωμανική περίοδο συνδέεται στενά με την παρουσία πολυάριθ
μων Εβραίων που εγκαταστάθηκαν στην πόλη από το 16ο αιώνα.
Η απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης το 1912 σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας περιόδου που αρχίζει με ορισμένες 
δυσμενείς συνθήκες. Περιφέρειες που ανήκαν οικονομικά στη Θεσσαλονίκη αποσπάστηκαν και η ενδοχώρα της 
συρρικνώθηκε ουσιαστικά. Η πόλη λειτουργεί ως κέντρο μιας μικρής πλέον σε σύγκριση με τη οθωμανική περίο
δο ενδοχώρας. Η "νύφη" του Θερμαϊκού δεν είναι πια παρά μόνο το κέντρο της ελληνικής Μακεδονίας και το 
εμπόριό της υφίσταται τις συνέπειες των γεωπολιτικών, δημογραφικών και οικονομικών μεταβολών που πραγμα
τοποιήθηκαν στις αρχές της δεύτερης δεκαετίας του 20ου αιώνα. Το λιμάνι της Θεσσαλονίκης χάνει την παλιά του 
αίγλη, ενώ περιορίζεται σημαντικά ο ρόλος του ως σπουδαίου διακομετακομιστικού Κέντρου της Βαλκανικής. 
Μετά τη Μικρασιατική (1922) καταστροφή και την εγκατάσταση των προσφύγων η Θεσσαλονίκη εισέρχεται σε μια 
νέα περίοδο ακμής και ανάπτυξης. Η αύξηση του πληθυσμού της πόλης κατά 50 %, από την εγκατάσταση των 
προσφύγων, προκάλεσε σημαντική διεύρυνση της καταναλωτικής της δυναμικότητας και των οικονομικών τη;



δραστηριοτήτων. Οι κλάδοι βιοτεχνίας και βιομηχανίας που ικανοποιούσαν τις πρώτες ανάγκες του νέου πληθυ
σμού ήταν επόμενο να αυξήσουν την παραγωγή τους. Αλλά το εμπόριο, η βιομηχανία και η βιοτεχνία δεν είχαν 
να καλύψουν μόνο τις αυξημένες ανάγκες των προσφύγων που προστέθηκαν στο γηγενή πληθυσμό της πόλης. 
Είχαν να καλύψουν και τις ανάγκες 400.000 ατόμων που εγκαταστάθηκαν στο εσωτερικό της Μακεδονίας και 
ειδικότερα στις περιφέρειες που ανέκαθεν είχαν ως κέντρο εφοδιασμού τη Θεσσαλονίκη. Την ανάπτυξη του εσιο- 
τερικού εμπορίου και της βιομηχανίας κατά την περίοδο αυτή ακολούθησε, όπως ήταν φυσικό και η ανάπτυξη 
των τραπεζών, των οργανισμών δημοσίου δικαίου και των επαγγελματικών οργανώσεων. Η Θεσσαλονίκη, 
μετά την απελευθέρωσή της προσαρμόζει την οικονομία της και δομεί το νέο πρόσωπό της μέσα στο νέο εθνικό 
κράτος και στις νέες συνθήκες που δημιουργήθηκαν στα τόσο ταραγμένα χρόνια του μεσοπολέμου, παίζοντας το 
ρόλο της περιφερειακής μητρόπολης που εξισορροπεί σε κάποιο βαθμό την αθηναϊκή κυριαρχία.
Σήμερα η Θεσσαλονίκη αποτελεί το σημαντικότερο πόλο ανάπτυξης σε ολόκληρο το Βορειοελλαδικό χώρο. Ο 
πληθυσμός της πόλης, σύμφωνα με την απογραφή του 1991. ανέρχεται σε 739.998 άτομα. Είναι το δεύτερο σε μέγε
θος κέντρο της χώρας από άποψη βιομηχανίας βιοτεχνίας και εμπορίου. Στη σημερινή φυσιογνωμία της πόλης 
σημαντικό ρόλο παίζουν μεταξύ των άλλων τα δύο Πανεπιστήμια που υπάρχουν στην πόλη (Αριστοτέλειο και 
Μακεδονίας), η Δ.Ε.Θ., το Λιμάνι, η Ειδική Ελεύθερη ΖοΥνη. η οποία παρέχει διευκολύνσεις στα άλλα βαλκανικά 
κράτη και το διεθνές αεροδρόμιό της.
Μεταξύ των πολλών μνημείων της πόλης, ιδιαιτέρου ενδιαφέροντος είναι εκείνα της Ρωμαϊκής εποχής όπως η 
Αψίδα του Θριάμβου του Γαλερίου και η Ροτόντα. Η Θεσσαλονίκη όμως είναι διάσημη πάνω απ' όλα για τη 
Βυζαντινή της περίοδο. Δεύτερη σε σπουόαιότητα πόλη της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας μετά την Κωνσταντινού
πολη είναι φημισμένη για τα μοναδικά μνημεία της. Την πόλη κοσμούν οι αντιπροσωπευτικοί των διαφόρων 
περιόδων της Βυζαντινής τέχνης ναοί του Αγίου Δημητρίου, της Αχειροποιήτου, της Μονής Λατόμου, της Αγίας 
Σοφίας, της Αγίας Αικατερίνης, της Παναγίας των Χαλκέων, του Αγίου Νικολάου του Ορφανού, του Προφήτη 
Ηλία, της Μονής Βλατάδων, πλούσιοι σε εξαιρετικής τέχνης ψηφιδωτά και τοιχογραφίες. Η πόλη διαθέτει επίσης 
έναν αριθμό λιγότερο γνωστών, όμως σημαντικών, μνημείων των χρόνων της τουρκοκρατίας, μουσουλμανικών 
και Χριστιανικών. Πέρα από τα επιβλητικά Βυζαντινά τείχη, που αποτελούν στην Ελλάδα το καλύτερα διατηρού
μενο οχυρωματικό σύνολο πόλης, που μπορεί να συγκριθεί μόνο μ’ εκείνο της Κιονσταντινούπολης, τα υπέργεια 
μεμονωμένα χριστιανικά μνημεία της ξεπερνούν τα τριάντα, τα δε οθωμανικά τα δεκαπέντε.
Εκτός από τα Πανεπιστήμια υπάρχουν πολλά ιδρύματα που συμβάλλουν στην ακαδημαϊκή και μορφωτική ζωή 
της πόλης. Μεταξύ αυτών είναι το Αρχαιολογικό και το Βυζαντινό Μουσείο, το Λαογραφικό Μουσείο, Θέατρα, 
Ορχήστρες, η Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, το 1ΜΧΑ, το Μακεδονικό Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης, η Καλλιτε
χνική εταιρεία "Τέχνη" και άλλοι μορφωτικοί και καλλιτεχνικοί οργανισμοί. Η Θεσσαλονίκη διαθέτει πολυάριθ
μους χώρους που σχετίζονται με τον ελεύθερο χρόνο και τη διασκέδαση.
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Άποψη τον Πανεπιστημίον Μακεδονίας από την οδό Γρ. Λαμπράκη



Ιστορικά Στοιχεία του Πανεπιστημίου

"Η εν Θεσσαλονίκη Ανώτερα Σχολή Βιομηχανικών Σπουδών" ιδρύθηκε το 1948 με το άρθρο 5 του 
Α.Ν. 800/1948 ως ίδιο Νομικό Πρόσωπο υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας. 
Το 1956 δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της κυβερνήσεως διάταγμα περί εγκρίσεως του Εσωτερικού 
κανονισμού της ΑΣΒΣΘ, με το οποίο ρυθμίζονταν θέματα οργάνωσης και λειτουργίας της Σχολής.
Η έκδοση του διατάγματος αυτού έγινε με βάση το άρθρο 7 του Α.Ν. 800/ 1948. Η Σχολή άρχισε να 
λειτουργεί για πρώτη φορά το ακαδ. έτος 1957- 58. Το 1958 η σχολή μετονομάσθηκε σε Ανωτάτη 
Σχολή Βιομηχανικών Σπουδών Θεσσαλονίκης και κατέστη ισότιμη προς τις αντίστοιχες πανεπιστη
μιακές σχολές, η δε φοίτηση από τριετής έγινε τετραετής. Οι παραπάνω μεταβολές προβλέφθηκαν από 
το άρθρο 15 του Ν.Δ. 3876/1958. Με το ίδιο άρθρο προβλεπόταν και η έκδοση νέου Οργανισμού Λει
τουργίας της Σχολής.
Το 1966 με το άρθρο 4 του Ν.Δ. 4578/1966 η Σχολή μετονομάσθηκε σε Ανωτάτη Βιομηχανική Σχολή 
Θεσσαλονίκης και μετατράπηκε σε Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου.
Από το ακαδημαϊκό έτος1971/72 οι σπουδές στην ΑΒΣΘ διαχωρίζονται στα Τμήματα Οικονομικών 
Επιστημών και Διοικήσεως Επιχειρήσεων, και απονέμονται πτυχία και διδακτορικά διπλώματα Οικο
νομικών Επιστημών και Επιστημών Διοικήσεως Επιχειρήσεων.
Με το Π.Δ. 436/ 1985 έγινε η κατάτμηση σε δύο Τμήματα: α) Τμήμα Οικονομικών Επιστημών και β) 
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων. Καθένα από τα νέα Τμήματα χορηγεί αντίστοιχα ενιαίο πτυχίο.
Το 1990 με το Ν.Δ. 147/1990 η ΑΒΣΘ μετονομάσθηκε σε "Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και 
Κοινωνικών Επιστημών" και συγχρόνως ιδρύθηκαν τρία νέα Τμήματα: "Διεθνών και Ευρωπαϊκών 
Οικονομικών Σπουδών", "Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής" και "Εφαρμοσμένης Πληροφορικής". 
Το τμήμα της "Διοίκησης Επιχειρήσεων" μετονομάσθηκε σε "Τμήμα Οργάνοισης και Διοίκησης Επιχει
ρήσεων". Το 1993 με το Π.Α. 122/93 το "Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών" μετο
νομάσθηκε σε "Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών σπουδών με δύο κατευ
θύνσεις: α) Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών και β) Πολιτικών Σπουδών και Διπλω
ματίας. Τέλος με το Π.Δ. 267/93 ιδρύθηκε το Τμήμα "Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής". 
Προβλέπεται επίσης με απόφαση της Συγκλήτου (αρ. 9/18-6/90) η ίδρυση των παρακάτω Διατμηματι- 
κών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών.
α) Οικονομική Επιστήμη από τα τμήματα Οικονομικών Επιστημών, Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχει

ρήσεων και Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, 
β) Διοίκηση Επιχειρήσεων από τα τμήματα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Λογιστικής και 

Χρηματοοικονομικής και Οικονομικών Επιστημών, 
γ) Νέες τεχνολογίες στις Διοικητικές και τις Κοινωνικές Επιστήμες από τα τμήματα Οικονομικών 

Επιστημών, Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, 
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών.
Σήμερα, ο χώρος του Πανεπιστημίου Μακεδονίας,στον οποίο βρίσκονται οι σύγχρονες εγκαταστάσεις 
του, εκτείνεται σε έκταση 12 στρεμμάτων κοντά στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, τη Διεθνή Έκθεση 
Θεσσαλονίκης (Δ.Ε.Θ.) και το Τρίτο Σώμα Στρατού. Η συνολική επιφάνεια όλων των ορόφων του 
κτιρίου, το οποίο αποπερατώθηκε το 1991, είναι περίπου 35.000 τ.μ. Εκτός από τα μεγάλα και μικρά 
αμφιθέατρα, τις αίθουσες διδασκαλίας και σεμιναρίων, τα γραφεία και τους υπόλοιπους χώρους 
όπου βρίσκεται η διοίκηση και ασκούνται όλες οι δραστηριότητες του Πανεπιστημίου, υπάρχει εστία.-



τόοιο. το οποίο λειτουργεί κατά όλη τη διάρκεια τον ακαδημαϊκού έτους, κλειστό γυμναστήριο και 
βιβλιοπωλείο, ενώ σύντομα θα λειτουργήσει νηπιακός σταθμός. Στο χώρο τον Πανεπιστημίου υπάρ
χουν επίσης δύο ξενώνες στους οποίους μπορούν να φιλοξενηθούν ταντόχρονα από 4-8 άτομα, μέλη 
ΑΕΙΙ άλλιον Πανεπιστημιακών Ιδρνμάτων τον εσωτερικού ή εξοπερικού.
Τέλος βρίσκεται στη φάση περάτωσης το μεγάλο αμφιθέατρο 500 θέσεων, το οποίο θα αποτελέσει ένα 
σύγχρονο Σννεδριακό Κέντρο διεθνών προδιαγραφών, όπως επίσης χώρο για την πραγματοποίηση 
σημαντικών πολιτιστικών εκδηλώσεων της πόλης.
Ο αριθμός των εγγεγραμένων φοιτητών είναι περίπου 8.500 από τονς οποΐονς οι 4.500 περίπον είναι 
ενεργοί. Το Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό αποτελείται από 70 μέλη περίπον και 25 Βοηθούς. 
Επιστημονικούς Σννεργάτες και ΕΜΥ. Επίσης υπάρχουν 27 άτομα πον αποτελούν το Ειδικό Τεχνικό 
και Διοικητικό Προσωπικό τον Πανεπιστημίου, ενώ ο αριθμός των διοικητικών νπαλλήλων μονί
μων, επί σνμβάσει ορισμένοι’ χρόνου και ωρομισθίων ανέρχεται σε 65 περίπον άτομα.

Συγκρότηση των Οργάνων 
του Πανεπιστημίου και του Τμήματος

α) Όργανα του Πανεπιστημίου
Σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο για την ανώτατη παιδεία (Ν.1268/82. Ν.2083/92), όργανα πον 
ασκούν τη διοίκηση τον Πανεπιστημίου είναι: Η Σύγκλητος, το Πρυτανικό Συμβούλιο και ο 
Πρύτανης.
Η Σύγκλητος είναι το ανώτατο όργανο πον διοικεί το Πανεπιστήμιο. Στα πλαίσια της αυτοτέλει
ας των Α.Ε.Ι. στην αρμοδιότητα της Συγκλήτου εμπίπτουν θέματα ακαδημαϊκά, διοικητικά και 
οικονομικά.
Η Σύγκλητος αποτελείται από τον Πρύτανη, τους Αντιπρντάνεις, τονς Προέδρους των τμημά
των, έναν εκπρόσωπο των φοιτητών από κάθε τμήμα, δύο εκπροσώπους των μεταπτυχιακών φοι
τητών και Ειδικών Μεταπτυχιακών Υποτρόφων (Ε.Μ.Υ.), έναν εκπρόσωπο των βοηθών - επιμε
λητών- επιστημονικών συνεργατών, έναν εκπρόσωπο τον Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού 
(Ε.Ε.Π.), έναν εκπρόσωπο του Ειδικού Διοικητικού Τεχνικού Προσωπικού (Ε.Δ.Τ.Π.) και έναν 
εκπρόσωπο του Διοικητικού Προσωπικού.
Στη Σύγκλητο συμμετέχουν επίσης και εκπρόσωποι των αναπληρωτών καθηγηπόν. επίκουρων 
καθηγητών και λεκτόρων σε αριθμό ίσο προς το ένα τρίτο (1/3) των τμημάτων του Α.Ε.Ι.. ο οποί
ος δεν μπορεί να είναι μικρότερος του έξι (6), ούτε όμως μεγαλύτερος από τον αριθμό των τμη
μάτων του Α.Ε.Ι.
Όταν τα τμήματα υπερβαίνουν τα δεκαπέντε (15) η ανωτέρω εκπροσώπηση μπορεί με απόφαση 
της Συγκλήτου να αυξηθεί κατά δύο (2) μέλη Δ.Ε.Π. τα οποία θα προέρχονται από τα πολυαριθ- 
μοτερα σε αριθμό μελών Δ.Ε.Π. τμήματα του Α.Ε.Ι.
Οι αναπληρωτές καθηγητές, οι επίκουροι καθηγητές και οι λέκτορες ορίζονται από τη γενική 
συνέλευση των τμημάτων, της οποίας πρέπει να είναι μέλη. εκ περιτροπής κατ’έτος, με σειρά την 
οποία καθορίζει ο πρύτανης ανά τμήμα και βαθμίδα, ώστε κατά τη διάρκεια της θητείας να υπάρ
χει εκπροσώπηση κάθε τμήματος τουλάχιστον μία φορά.
Στις συνεδριάσεις της Συγκλήτου παρίσταται χωρίς δικαίωμα ψήφου ο προϊστάμενος γραμματεί
ας του Α.Ε.Ι.



Το Πρυτανικό Συμβούλιο αποτελείται απο τον Πρύτανη, τους Αντιπρυτάνεις, έναν εκπρόσωπο 
των φοιτητών, που υποδεικνύεται από το σύνολο και μεταξύ των φοιτητών που μετέχουν στη 
Σύγκλητο, και τον προϊστάμενο γραμματείας του Α.Ε.Ι., ως εισηγητή και με δικαίωμα ψήφου επί 
διοικητικών, οικονομικών και τεχνικών θεμάτων, καθώς και επί ζητημάτων διοικητικού ποοσιο- 
πικού. Στην τελευταία αυτή περίπτωση μετέχει χωρίς δικαίωμα ψήφου και εκπρόσωπος του διοι
κητικού προσωπ ικού.

β) Όργανα του Τμήματος
Τα όργανα του Τμήματος είναι η Γενική Συνέλευση και ο Πρόεδρος.
Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος απαρτίζεται από το σύνολο του ΔΕΠ του Τμήματος, εκπρο- 
σώπους των φοιτητών, ίσους προς το 50% του αριθμού των μελιάν ΔΕΠ και εκπροσώπους των 
βοηθών - επιμελητών - επιστημονικών συνεργατών και ΕΜΥ, ίσους προς το 15% του αριθμού 
των μελιάν ΔΕΠ. Στις αρμοδιότητες της Γ.Σ. εμπίπτουν θέματα όπως: πρόγραμμα σπουδών, ανά
θεση μαθημάτων σε διδάσκοντες και εκλογή μελών ΔΕΠ.
Στις αρμοδιότητες του Προέδρου ανήκει η μέριμνα για την εύρρυθμη λειτουργία του Τμήματος, η 
εκπροσώπηση του Τμήματος, ο καθορισμός της Ημερήσιας Διάταξης της Γ.Σ. κ.λ.π. Ο Πρόεδρος 
του Τμήματος αντικαθίσταται από τον αναπληρωτή του, όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται η 
ελλείπει.

Οδηγός Σπουδών ακαδημαϊκού έτους 1992-1993

Ο Οδηγός του ακαδημαϊκού έτους 1992-93 δεν έγινε δυνατό να εκδοθεί έγκαιρα, επειδή το Πανε
πιστήμιο Μακεδονίας βρίσκεται σε μια φάση αναδιοργάνωσης και επέκτασης. Συγκεκριμένα, η 
κατανομή της ύλης και ο καθορισμός του διδακτικού προσωπικού σε αρκετές περιπτώσεις έγινε 
λίγο πριν από την έναρξη κάθε εξαμήνου. Γι αυτό, εκτιμήθηκε ότι δεν θα εξυπηρετούσε η έκδοσή 
του εκ των υστέρων με το τέλος σχεδόν’ του ακαδημαϊκού έτους. Για το νέο ακαδημαϊκό έτος 
1993-94 καταβλήθηκε προσπάθεια να γίνει έγκαιρα ο προγραμματισμός της διδασκαλίας, (άστε να 
εκδοθεί ο Οδηγός κατά την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους.



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

1 .

ΤΜΗΜΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
Μιχάλης Χατζηπροκοπίου

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
Αναστάσιος Αρβανιτάκης
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ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (Δ.Ε.Π)

Κ Α Θ Η Γ Η Τ Ε Σ

ΠΑΥΛΙΔΗΣ Στέλιος
Πτυχίο τμ. Οικονομικών, Ανώτ. Οικον. 
Σχολή “Κ.Μάρξ”, Σόφια, (1955). D.Ph. 
Οικονομικών, Ανώτ. Οικον. Σχολή 
"Κ.Μάρξ", Σόφια, (1959). D.Sc. Οικονομι
κών, Avon. Οικον. Σχολή “Κ.Μάρξ”, 
Σόφια, (1974).

ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ Γιάννης
Licentiatus rerum politicarum.Univ. 
Basle,S,(1968). Dr. rer. pol., Univ. Basle, S, 
(1972).

ΧΑΤΖΗΠΡΟΚΟΠΙΟΥ Μιχάλης
Πτυχ. Α.Σ.Ο.Ε.Ε (1961). Μ.A. in 
Economics, Univ. of Rochester. U.S.A.. 
(1972). Ph.D in Economics. State Univ. of 
New York at Binghamton. U.S.A., (1974).

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΚΑ Θ ΗΓΗΤΕΣ

ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ Λ ναστάσιος
Πτυχ. τμ. Φιλοσοφικής Α.Π.Θ., (1962). Δρ 
τμ. Φιλοσοφικής Α.Π.Θ., (1975).

ΑΑΜΠΡΙΑΝΙΑΗΣ Αόης
Διπλ. Αρ. Μηχ., Α.Π.Θ, (1977). Μ.Α. in 
Urban and Regional Studies, Univ. of Sussex, 
U.K., (1978). Ph.D. in Economic Geography, 
L.S.E., Univ. of London. U.K., (1982).

Ε Π Ι Κ Θ Υ Ρ Θ Ι  Κ Α Θ Η Γ Η Τ Ε Σ

ΒΑΡΕΑΑΣ Εοοπο/.οιτος
Πτυχ. τμ. Οικονομικών, Α.Β.Σ.Θ., (1978). 
Dr. rer. pol., Univ. Muenchen. D., (1981).

ΒΕΑΕΧΓΖΑΣ Κώστας
Πτυχ. τμ. Οικονομικών, Α.Β.Σ.Θ. (1978). 
Μ.Α. in Economics, Florida Atlantic Univ., 
U.S.A., (1984). Σπουδές Ph.D. Iowa State 
Univ., (1984-1986). Δρ τμ. Οικονομικών, 
Α.Β.Σ.Θ., (1988).

ΚΑΡΑΓΙΑΜ Η Στέλλα
Πτυχ. τμ. Διοίκησης Επιχειρήσεων, 
Α.Β.Σ.Θ., (1975). Μ.Α. in Economics, 
Florida Atlantic Univ., U.S.A., (1980). Δρ 
τμ. Οικονομικών, Α.Β.Σ.Θ., (1985).

ΚΑΡΦΑΚΗΣ Κωνσταντίνος
Πτυχ. τμ. Οικονομικών, Α.Π.Θ., (1981). 
Μ.Α. in Economics. Univ. of Essex, U.K.,
(1984). Ph.D. in Economics. Univ. of Essex, 
U.K., (1988).

ΚΑΤΡΑΜΑΗΣ Στέλιος
Πτυχ. τμ. Οικονομικών, Α.Σ.Ο.Ε.Ε., 
(1981), Dr. sc. agr., Univ. Kiel, D., (1986).

ΚΑ ΤΡΙΒΕΣΗ Σ Νίκος
Maitrise en Sociologie. Fac. des Sciences 
Sociales, Univ. de Strasbourg II, F.. (1978), 
D.E.A. en Sociologie, Fac. des Sciences 
Sociales, Univ. de Strasbourg II. F.. (1979). 
Doctorat 3e Cycle en Sociologie. Fac. des 
Sciences Sociales. Univ. de Strasbourg II. F.,
(1984).

ΚΑΤΣΙΚΑΣ Ηλίας
Πτυχ. τμ. Οικονομικών, Α.Β.Σ.Θ.. (1978). 
Μ.Sc. in Economics. Birkbeck College-Univ. 
of London, U.K., (1983). Δρ τμ. Θικονομι- 
κών, Α.Β.Σ.Θ., (1989).
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ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ Κώστας
Πτυχ. Ηλεκτρ. Μηχ., Α.Π.Θ., (1984). M.Sc. 
in Theory & Applications of Computation, 
Loughborough Univ. of Technology, U.K.,
(1985). Ph.D. in Computer Studies, 
Loughborough Univ. of Technology, U.K., 
(1988).

Λ Ε Κ Τ Ο Ρ Ε Σ

ΖΗΚΟΣ Σπνρος
Πτυχ. τμ. Οικονομικών, Α.Π.Θ., (1976). 
Dr. rer. pol., Univ. Muenster. D., (1985).

ΚΑΣΚΑΡΕΑΗΣ Γιάννης
Πτυχ. τμ. Οικονομικών, Παν. Αθηνών,
(1983). Μ.Α. τμ. Οικονομικών, Α.Σ.Σ.Ο.Ε.,
(1985). Ph.D. in Economics, Birkbeck 
College-Univ. of London, U.K., (1990).

ΜΑΥΡΟΥΛΕΛΣ Σταύρος
ΙΙτυχ. τμ. Οικονομικών, Παν. Αθηνών, (1984). 
M.Sc. in Economics, SOAS-Univ. of London 
U.K., (1986). Ph.D. in Economics, Birkbeck 
College-Univ. of London, U.K.. (1990).

ΝΙΚΟΛΑΟΥ Αγγελική
Πτυχ. τμ. Οικονομικών, Α.Β.Σ.Θ, (1981). 
M.Sc. in Economics, Birkbeck College-Univ. 
of London. U.K., (1987). Ph.D. in

Economics, Birkbeck College-Univ. of 
London, U.K., (1990).

ΟΙΚΟΝΟΜΙΛΗΣ Τάσος
Πτυχ. Ηλεκτρ. Μηχ., Α.Π.Θ., (1984). M.Sc. 
in Computer Engineering, Univ. of Southern 
California, U.S.A., (1987). Ph.D. in 
Computer Engineering. Univ. of Southern 
California, U.S.A., (1990).

ΣΟΛΛΑΤΟΣ Γεράσιμος
ΙΙτυχ. τμ. Οικονομικών, Παν. Αθηνών, 
(1979). Μ.Α. in Economics, Clark Univ., 
U.S.A., (1983). Ph.D. in Economics, Clark 
Univ., U.S.A., (1985).

ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ Κόστας
Πτυχ. τμ. Οικονομικών, Α.Β.Σ.Π. (1983). 
D.E.A. en Mathematiques et Econometrie. 
Univ. d’ Aix-Marseille I I I ,  F., (1985). 
Doctorat 3e Cycle, en Econometrie. Univ. d' 
Aix-Marseille III. F., (1988).

ΤΣΟΥΑΦΙΛΗΣ Λεύτερης
Πτυχ. τμ. Οικονομικών, Α.Β.Σ.Θ., (1979). 
Μ.Α. in Economics, New School for Social 
Research, U.S.A., (1981). Ph.D. in 
Economics, New School for Social Research. 
U.S.A., (1989).

ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ & ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΖΑΡΑ ΑΒΑ Στέλλα I I  All ΑΡΓΥΡΗ Στέλλα
ΚΑΡΛΤΖΟΓΛΟΥ Βενιαμίν ΦΟΥΝΤΟΥΛΙΛΟΥ Ροόη
ΚΑΡΠΩΤΗ Μαοία ΧΛΤΖΗΛΛΚΗ Θεανώ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΡΟΝΤΟΓΙΑΜΗΣ Παναγιώτης ΚΗΡΥΓΓΟΠΟΥΛΟΥ Ζηνοβία
(Γοαμιιατέας) ΜΟΥΜΤΖΟΓΛΟΥ Αννα
ΕΞΑΛΑΚΤΥΛΟΥ Ελένη
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ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Σ κοποί ίου Τμήματος Οικονομικών 
Επιστημών είναι η συμβολή στην 
προαγωγή των Οικονομικών Επιστη- 

μών και η κατάρτιση οικονομολόγων όσο το 
δυνατόν υψηλοτέρου επιπέδου.
Η επιδίιοξη και προσέγγιση αυτών των σκο
πιάν γίνεται μέσω τη; ανάπτυξης της έρευνας, 
δηλ. της παραγωγής νέας γνώσης καθώς και 
μέσω της οργάνωσης των παρεχόμενων γνώσε
ων, έτσι όπως το απαιτούν τόσο η σύγχρονη 
επιστήμη όσο και οι παρούσες και μελλοντικές 
ανάγκες της κοινωνίας μας.
Η διδασκαλία των μαθημάτων είναι οργανω
μένη σε εξαμηνιαία βάση. Τα εξάμηνα διακρί- 
νονται σε χειμερινά και εαρινά. Το σύνολο 
των εξαμήνων για την απόκτηση του πτυχίου 
ανέρχεται σε οκτώ.
Το συνολικό πρόγραμμα διασπάται σε δύο 
Κύκλους Σπουδών. Ο Πρώτος Κύκλος αποτε- 
λείται από τα μαθήματα των τεσσάρων πρώ
των εξαμήνων, ενώ ο Δεύτερος περιλαμβάνει 
τα υπόλοιπα τέσσερα. Στον Πρώτο Κύκλο 
Σπουδών διδάσκονται κυρίως μαθήματα βασι
κής οικονομικής παιδείας, καθώς και μαθήμα
τα τα οποία στοχεύουν στην εξοικείωση των 
σπουδαστών με τις μεθόδους των ποσοτικών 
αναλύσεων. Ο Δεύτερος Κύκλος Σπουδών 
αναφέρεται σε πιό εξειδικευμένα πεδία της 
οικονομικής επιστήμης.
Τα διδασκόμενα μαθήματα διακρίνονται σε 
υποχρεωτικά και σε επιλογής. Ο κάθε φοιτη- 
τής/τρια θα πρέπει να παρακολουθήσει κατά 
τη διάρκεια των σπουδών σαράντα δύο μαθή
ματα συνολικά εκ των οποίων τα τριάντα ένα 
είναι υποχρεωτικά και τα υπόλοιπα ένδεκα 
επιλογής, μη περιλαμβανόμενης της ξένης 
γλώσσας.
Η αναλογία μεταξύ υποχρεωτικών μαθημάτων 
και μαθημάτων επιλογής είναι διαφορετική 
για τους δύο Κύκλους Σπουδών. Στον Πρώτο 
Κύκλο ο λόγος υποχρεωτικά προς επιλογής 
είναι υψηλότερος από τον αντίστοιχο λόγο 
του Δευτέρου Κύκλου. Αυτό γίνεται για να 
δωθεί η δυνατότητα στους φοιτητές των μεγά
λων εξαμήνων να παρακολουθήσουν όσο το

δυνατόν περισσότερα μαθήματα του ιδιαίτε
ρου ενδιαφέροντος τους. Στον Πρώτο Κύκλο 
Σπουδών ο φοιτητής /τρία επιλέγει ένα μάθη
μα για κάθε εξάμηνο από τα αντίστοιχα κατ’ 
επιλογήν μαθήματα. Στο Δεύτερο Κύκλο 
Σπουδών τα κατ’ επιλογήν μαθήματα διακρί- 
νονται σε δυο μεγάλες ομάδες την Α και Β. 
Στο σύνολο των τεσσάρων εξαμήνων του Δεύ
τερου Κύκλου Σπουδών οι φοιτητές/τριες 
είναι υποχρεωμένοι να επιλέξουν συνολικά 
επτά μαθήματα εκ των οποίων τα πέντε τουλά
χιστον θα πρέπει να ανήκουν στην ομάδα Α. 
Μία σημαντική καινοτομία του προγράμματος 
αποτελεί η εισαγωγή των σεμιναριακών μαθη
μάτων. Στο σεμιναριακό μάθημα απαιτείται η 
συγγραφή και παρουσίαση από τους φοιτη- 
τές/τριες μιας εργασίας, της οποίας το θέμα 
αντλείται από το περιεχόμενο μαθήματος το 
οποίο έχει διδαχθεί σε προηγούμενο εξάμηνο. 
Απαραίτητη προϋπόθεση για την εκπόνηση 
σεμιναριακής εργασίας αποτελεί η παρακο
λούθηση και επιτυχής εξέταση στο μάθημα, 
του οποίου το σεμιναριακό αποτελεί τη φυσι
κή του προέκταση. Οι εργασίες παρουσιάζονται 
κατά τη διάρκεια του διδακτικού εξαμήνου ενώ
πιον του διδάσκοντα, συμφοιτητών/τριών και 
πιθανόν άλλων ενδιαφερομένων. Σεμιναριακές 
εργασίες μπορούν να δοθούν μόνο στα υπο
χρεωτικά μαθήματα του Δεύτερου Κύκλου 
Σπουδών, καθώς και στα κατ' επιλογήν μαθή
ματα της Α ομάδας. Τα μαθήματα αυτά που 
προσφέρονται και ως σεμιναριακά. αναφέρο- 
νται για κάθε ακαδημαϊκή περίοδο, στον 
Οδηγό Σπουδών του Οικονομικού Τμήματος. 
Το σεμιναριακό μάθημα αποτελεί ξεχωριστό 
μάθημα και αντιμετωπίζεται ως τέτοιο και 
βαθμολογικά. Πρόθεση του Οικονομικού Τμή
ματος αποτελεί η καθιέρωση δύο τουλάχιστον 
υποχρεωτικών σεμιναριακών. Στην εκπόνηση 
της σεμιναριακής εργασίας η χρήση της ξένης 
βιβλιογραφίας θα είναι σημαντική και κατά 
περίπτωση απαραίτητη. Για το σκοπό αυτό 
κρίθηκε σκόπιμη η παράταση της υποχρεωτι
κής διδασκαλίας της ξένης γλώσσας μέχρι και 
το έκτο εξάμηνο.



ΣΥ Ν Ο Π Τ ΙΚ Ο Σ  ΚΑ ΤΑΛΟΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Α' Κ Υ Κ Λ Ο Σ  ΣΠΟΥΔΩΝ

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
A. 1. Ιο ΕΞΑΜΗΝΟ Α.2. 2ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Τ Ι Κ Α Μ Α Θ Η Μ Α Τ Α

Α.1.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ\ Α.2.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ I ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ II
Κ. Βελέντζας Σ. Καραγιάννη Κ. Βελέντζας Σ. Καραγιάννη
4ω/εβδ. δ.μ. 4 4ω/εβδ. δ.μ. 4

Α.1.2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ Α.2.2. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ I
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σ. Μπαραλέξης
Σ. Μανρονδέας 4ω/εβδ. δ.μ. 4
4ω/εβδ. δ.μ. 4 Α.2.3. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

Α.1.3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥΣ I
ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Κ. Συριόπονλος
Λ. Ξονρής 4ω/εβδ. δ.μ. 4
4ω/εβδ. δ.μ. 4 Α.2.4. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Α.1.4. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥΣ II
ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥΣ I Λ. Τσονλφίδης Λ. Θώμο
Λ. Τσουλφίδης 4ιο/εβδ. δ.μ. 4
4ω/εβδ. δ.μ. 4 Α.2.5.ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ II

Α.1.5. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ I Κ. Μαργαρίτης Τ. Οιχονομίδης
Τ. Οιχονομίδης 4ω/εβδ. δ.μ. 4
4ω/εβδ. δ.μ. 4 Α.2.6. ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ

Α.1.6. ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ Μέλος Ε.Ε.Π. του Παν/μίου
Μέλος Ε.Ε.ΙΙ. του Παν/μίου 4ω/εβδ.
4ω/εβδ.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (Επιλέγεται ένα ανά εξάμηνο)

Α.1.7. ΑΡΧΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ Α.2.7. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Ν. Κατριβέσης Π. Ευθύμογλον /. Λαζαρίδης
4ω/εβδ. δ.μ. 4 4ω/εβδ. δ.μ. 4

Α.1.8. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Α.2.8. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ
Δ. Μαρχής Η. Θερμός
4ιο/εβδ. δ.μ. 4 4ω/εβδ. δ.μ. 4

Α.1.9. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Α.2.9. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
X. Θέμελη ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ
4ω/εβδ. δ.μ. 4 Ν. Κατριβέσης

4ω/εβδ. δ.μ. 4
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ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
Α.3. 3ο ΕΞΑΜΗΝΟ

ΕΑΡΙΝΌ ΕΞΑΜΗΝΟ 
Α.4. 4ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Τ Ι Κ Ά ί Μ Α Θ Η Μ Α Τ Α

Α.3.1 ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ I Α.4.1. ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ II
,4. Νικολάου Γ. Σολόάτος Α. Νικολάου Γ. Σολόάτος
4ω/εβδ. δ.μ. 4 4ω/εβό. δ.μ. 4

Α.3.2. ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ I Α.4.2. ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ II
Σ  Ζήκος Η. Κατσίκας
4ω/εβδ. δ.μ. 4 4ω/εβό. δ.μ. 4

Α.3.3. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ II Α.4.3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
Σ. Μπαραλέ'ξης ΤΗΣ ΕΛΛΑΛΟΣ
4ω/εβδ. δ.μ. 4 Γ. Σολόάτος

Α.3.4. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΓΙΑ 4(θ/εβδ. δ.μ. 4
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥΣ II Α.4.4. ΑΡΧΕΣ
Κ. Συριόπονλος ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
4ω/εβδ. δ.μ. 4 Π. Ευθνμογλου I. Ααζαρίόης

Α.3.5. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ 4ω/εβό. δ.μ. 4
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥΣ III 4.4.5. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΓΙΛ
Λ. Θώμο ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥΣ III
4ω/εβδ. δ.μ. 4 Κ. Σνριόπουλος

Α.3.6. ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ 4<ο/εβδ. δ.μ. 4
Μέλος Ε.Ε.Π. του Παν/μίου Α.4.6. ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ
4ω/εβδ. Μέλος Ε.Ε.ΙΙ. τον Παν/μίου 

4ω/εβδ.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (Επιλέγεται ένα ανά εξάμηνο)

Α.3.7. ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ Α.4.7. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ
(Δεν διδάσκεται για το 1993-94) (Δεν διδάσκεται για το 1993-94)
4ω/εβδ. δ.μ. 4 4ιο/εβδ. δ.μ. 4

Α.3.8. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Α.4.8. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ
(Δεν διδάσκεται για το 1993-94) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
4ω/εβδ. δ.μ. 4 (Δεν διδάσκεται για το 1993-94)

Α.3.9. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ I 4ω/εβδ. δ.μ. 4
Λ. Λαρριανίδης Α.4.9. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
4ω/εβδ. δ.μ. 4 ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ 

ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ
Σ. Μαυρουδέα; 
4(ο/εβό. δ.μ. 4 '
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Α.3.10. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ & 
ΤΕΧΝΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΛΓ. Κατριβέσης 
4ω/εβδ. δ.μ. 4 

Α.3.11. ΔΙΚΑΙΟ & ΘΕΣΜΟΙ ΤΩΝ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
Σ  Περράχης (έδρα J. Monnet) 
4ω/εβδ. δ.μ. 4

Α.4.10. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ 
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Δεν ορίστηκε διδάσκων 
4ω/εβδ. δ.μ. 4 

Α.4.11. ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΩΝ Ε.Κ.
Σ  Περράχης (έδρα J. Monnet) 
4ω/εβδ. δ.μ. 4

Ένα απο τα μεγάλα αμφιθέατρα τον ΠανεΜΠτημίον
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Β' ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 
Β .7 .  7ο Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 
Β.7. 8ο ΕΞΑ Μ Η Ν Ο

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Β.5.1. ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ I Β.6.1. ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ II
Σ. Καραγιαννη Α. Νικολάου Σ. Καραγιάννη Α. Νιχολάου
4ιο/εβδ. δ.μ. 4 4ω/εβδ. δ.μ. 4

Β.5.2. ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ Β.6.2. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΕΣ
ΘΕΩΡΙΑ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΧΕΣΕΙΣ & Ε.Ν.Σ.
Ε. Βαρελά: Κ. Καρφάχης
4ω/εβδ. δ.μ. 4 4ω/εβδ. δ.μ. 4

Β.5.3. ΘΕΩΡΙΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Β.6.3. ΘΕΩΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
Κ. Καρφάχης Σ. Κατρανίόης ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
4ω/εβδ. δ.μ. 4 Σ. Ζήχος

Β.5.4. ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ I 4ω/εβό. δ.μ. 4
Γ. Καοχαρέλης Β.6.4. ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ II
4ω/εβδ. δ.μ. 4 Γ. Κασχαρέλης

Β.5.5. ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ 4ω/εβδ. δ.μ. 4
Μέλος Ε.Ε.ΙΙ. τον Παν/μίου Β.6.5. ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ
4ω/εβδ. Μέλος Ε.Ε.Π. τον Παν/μίον 

4ω/εβδ.

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
Β . 7. 7ο Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο Β.7. 8ο ΕΞΑ Μ Η Ν Ο

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Β.7.1. ΘΕΩΡΙΑ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ Β.8.1. ΘΕΩΡΙΑ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗΣ

Τσεχούρας Η. Κατσίχας Σ. Ζήχος Ε. Βαρελάς
4α)/εβδ. δ.μ. 4 4ω/εβδ. δ.μ. 4

Β.7.2. ΙΣΤΟΡΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΩΡΙΩΝ
Μ. ΧατζηπροχοΜου Λ. Τσουλφίόης
4ω/εβδ. δ.μ. 4
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ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Κατά το δεύτερο κύκλο σπουδών επιλέγονται από τα παρακάτω μαθήματα συνολικά 

επτά (7), από τα οποία πέντε τουλάχιστον θα πρέπει να είναι από την Α' ομάδα.

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
Β.9. ΟΜΑΔΑ Α (5ο & 7ο ΕΞΑΜΗΝΟ)

Β.9.1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ II
Λ. Λαμπριανίδης 
4ω/εβδ. δ.μ. 4 

Β.9.2.ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
Ε. Βαρελάς 
4ω/εβδ. δ.μ. 4 

Β.9.3.0ΙΚ0Ν0ΜΙΚ0Σ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 
(Δεν διδάσκεται για το 1993-94) 
4ω/εβδ. δ.μ. 4 

Β.9.4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
(Δεν διδάσκεται για το 1993-94) 
4ω/εβδ. δ.μ. 4 

Β.9.5.ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
Σ. Μανρονδέας 
4ω/εβδ. δ.μ. 4 

Β.9.6.ΕΓΧΩΡΙΕΣ & ΔΙΕΘΝΕΙΣ 
ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΕΣ 
Κ. Συριόπουλος 
4ω/εβδ. δ.μ. 4 

Β.9.7.0ΙΚ0Ν0ΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ 
ΕΥΡΩΠΗΣ 
Μ. Χατζηπροκοπίον 
4ω/εβδ. δ.μ. 4 

Β.9.8. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑΣ 
Γ. Καοκαρέλης 
4ω/εβδ. δ.μ. 4 

Β.9.9.ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ
(Δεν διδάσκεται για το 1993-94) 
4ο)/εβδ. δ.μ. 4

ΕΑΡΙΝΌ ΕΞΑΜ ΗΝΟ
Β.11. ΟΜΑΔΑ Α (6ο & 8ο ΕΞΑΜΗΝΟ)

Β.11.1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ & Ε.Ο.Κ.
Λ. Λαμπριανίδης 
4ω/εβδ. δ.μ. 4 

Β.11.2. ΑΓΡΟΤΙΚΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ II ■ Κ.Α.Π.
(Δεν διδάσκεται για το 1993-94) 
4ω/εβδ. δ.μ. 4 

Β.11.3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ 
ΤΟΥ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΥ 
(Δεν διδάσκεται για το 1993-94) 
4ω/εβδ. δ.μ. 4 

Β.11.4. ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ ■ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
(Δεν διδάσκεται για το 1993-94) 
4ω/εβδ. δ.μ. 4 

Β.11.5. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ 
(Δεν έχει οριστεί διδάσκων)
4ω/εβδ. δ.μ. 4 

Β.11.6. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ & 
ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
(Δεν διδάσκεται για το 1993-94) 
4ο.)/εβδ. δ.μ. 4 

Β.11.7. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜ ΑΤΑ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
Κ. Μαργαρίτης Τ. Οιχονομίδης 
4ω/εβδ. δ.μ. 4 

Β.11.8. ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ:
ΘΕΩΡΙΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 
Σ. Κατρανίδης 
4(ϋ/εβδ. δ.μ. 4
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Β.9.10. ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΘΕΩΡΙΑ III
Κ. Βελέντζας 
4ω/εβδ. ό.μ. 4 

Β.9.11. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ I
Σ. Κατρανίδης 
4ω/εβό. ό.μ. 4 

Β.9.12. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ Η/Υ
Τ. Οιχονομίδης 

'εβδ. 6.U. 4

Β.11.9. ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ:
ΙΙΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Λ. Λαμπριανίδης 
4(θ/εβδ. δ.μ. 4 

Β.11.10. ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΘΕΩΡΙΑ III
Κ. Καρφάχης 
4ω/εβό! δ.μ. 4

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
Β . 1 0. ΟΜΑΔΑ Β (5ο & 7ο ΕΞΑΜΗΝΟ)

Β.10.1.ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ I
Δ. Ξονρής 
4ω/εβό. δ.μ. 4 

Β.10.2.ΑΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
Α. Ιγνατιάδης 
4ω/εβδ. δ.μ. 4 

Β.10.3. ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
I .  Ξηροτόρη 
4ω/εβδ. ό.μ. 4 

Β.10.4. ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 
I .  Περράχης ( Εδρα J. Monnet). 
4(θ/εβδ. δ.μ. 4

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
Β.12.ΟΜΑΔΑ Β (6ο & 8ο ΕΞΑΜΗΝΟ)

Β.12.1. ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ
& ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ
Α. Ιγνατιάδης 
4ω/εβδ. δ.μ. 4 

Β.12.2.ΘΕΩΡΙΕΣ ΠΕΡΙ ΚΡΑΤΟΥΣ 
Ν. Κατριβέσης 
4ω/εβδ. δ.μ. 4 

Β.12.3. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ-ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ 
Δ. Μιτούσιον 
4ω/εβδ. ό.μ. 4 

Β.12.4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 
Δ. Παπαδόπουλος 

4ω/εβδ. δ.μ. 4 
Β.12.5. ΔΙΕΘΝΕΣ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 
Σ. ΙΙερράχης (Έδρα J. Monnet). 
4ω/εβό. δ.μ. 4

22



ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Π ΕΡ ΙΕ Χ Ο Μ Ε Ν Ο Υ  ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Α' ΚΥΚΑΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Α.1.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ I
Κ. Βελέντζας (Λ-Μα)
Σ. Καραγιάννη (Με-Ω)
4ω/εβδ. δ.μ, 4 

Έννοια και αντικείμενο της οικονομικής 
επιστήμης. Θεμελιώδεις υποθέσεις και 
αξιώματα.Μεθοδολογία της οικονομικής 
επιστήμης.Υποθέσεις ως προς το ρόλο του 
κράτους στην οικονομία και οι προεκτά
σεις του. Ο θεσμός της αγοράς και ο τρό
πος λειτουργίας του. Μια πρώτη προσέγ
γιση στη θεωρία συμπεριφοράς των νοικο
κυριών και των επιχειρήσεων. I I  έννοια 
της ελαστικότητας. Η έννοια της ισορρο
πίας. Μορφές αγοράς, τέλειος ανταγωνι
σμός, μονοπώλιο, ολιγοπώλιο, μονοπωλια
κός ανταγωνισμός. Μικρο-οικονομική 
προσέγγιση του προβλήματος της διανομής 
του εισοδήματος.

Α.1.2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Σ. Μανρουόέας 
4ω/εβδ. ό.μ. 4 

Αντικείμενο του μαθήματος είναι η ανατο
μία του αστικού συστήματος οικονομίας. 
Για το σκοπό αυτό εκτίθενται πρώτα οι 
κατηγορίες της εμπορευματικής οικονο
μίας γενικά -το εμπόρευμα, η αξία χρήσης, 
η αξία, η ανταλλακτική αξία, το χρήμα, η 
τιμή κλπ.-, διότι η κεφαλαιοκρατική οικο
νομία είναι, στη βάση της, οικονομία αυτού 
του τύπου, και ως εκ τούτου, εκτός από τα 
δικά της, ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, ενέχει 
και τα γνωρίσματα αυτής -της εμπορευμα
τικής οικονομίας, η οποία υπάρχει και σε 
άλλα κοινωνικά συστήματα- ως γενικά της

γνωρίσματα. Κάτω από το πρίσμα αυτό, 
αναλύονται οι καθαυτό κατηγορίες της 
καπιταλιστικής εμπορευματικής οικονο
μίας, δηλαδή η ουσία, οι μορφές κίνησης 
και αναπαραγωγής του κεφαλαίου, οι ιδιό
τητες της εργατικής δύναμης, ως ιδιάζου- 
σας φύσης εμπόρευμα και οι ιδιαιτερότητες 
διαμόρφωσης της τιμής της, η υπεραξία, ως 
ειδική καπιταλιστική μορφή ιδιοποίησης 
του υπερπροϊόντος, καθώς και οι βασικοί 
τρόποι αύξησής της, η ουσία και οι πηγές 
της συσσώρευσης κεφαλαίου, το κέρδος, ως 
σκοπός και κίνητρο της καπιταλιστικής 
παραγωγής, ο μηχανισμός κατανομής του 
σε επιχειρηματικό εισόδημα, εμπορικό κέρ
δος, τόκο και γαιοπρόσοδο, μεταξύ των 
διαφόρων ομάδων της αστικής τάξης κλπ., 
που αποτελούν και τον πυρήνα, το βασικό 
αντικείμενο του μαθήματος.
Για το κάθε θέμα εκτίθενται και οι σχετικές 
απόψεις των διαφόρων σχολών της οικο
νομικής σκέψης, από την αρχαιότητα έως 
σήμερα, ανάλογα με τη συμβολή της κάθε 
μιας στην επιστημονικο-θεωρητική του 
επεξεργασία.

Α.1.3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ &  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Α Ξονρής
4ω/εβδ. δ.μ. 4 

Βασικές οικονομικές έννοιες. Ορισμός και 
διακρίσεις της Οικονομικής και Διοικητι
κής των Επιχειρήσεων, χρησιμοποιούμενες 
μέθοδοι έρευνας. Κατηγορίες και συνασπι
σμοί των επιχειρήσεων. Προβλήματα που 
συνδέονται με την ίδρυση και συγκρότηση 
της επιχείρησης (π.χ. επιλογή της κατάλλη
λης νομικής μορφής, οργανωτικής δομής,



τόπου εγκατάστασης κ.α.). Λειτουργικά 
προβλήματα της επιχείρησης. Διάθεση 
προϊόντος ή παροχή υπηρεσίας-Μάρκετιν- 
γκ. Ανεύρεση των απαραίτητων κεφαλαίων 
και χρησιμοποίησή τους. Παραγωγή. Αριθ- 
μοποίηση της ζωής της επιχείρησης και 
δημιουργία συστημάτων πληροφόρησης. 
Επιχείρηση και κοινωνικός περίγυρος. 
Προβλήματα-Λύσεις-Επιβίωση του θεσμού 
της επιχείρησης.

Α.1.4 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥΣ I
Λ. Τσουλφίδης
4ω/εβδ. δ.μ. 4 

Το μάθημα έχει σαν στόχο αφενός να εισά
γει το φοιτητή στις θεμελιώδεις αρχές των 
μαθηματικών και αφετέρου να χρησιμοποι
ήσει τις τεχνικές της μαθηματικής ανάλυ
σης στη διατύπωση και λύση οικονομικών 
προβλημάτων. Ανάμεσα στα θέματα που 
εξετάζονται είναι: συναρτήσεις μιας μετα
βλητής. ακολουθίες, παραγώγιση συναρτή
σεων, μέγιστα και ελάχιστα συναρτήσεων, 
ολοκληρώματα ορισμένα και αόριστα, συν
δυαστική ανάλυση, γραμμική άλγεβρα κλπ. 
Το μάθημα δίνει μεγαλύτερη έμφαση στην 
εφαρμογή των μαθηματικών στην οικονο
μική ανάλυση και λιγότερο στις αυστηρές 
αποδείξεις μαθηματικών θείορημάτων.

4.1.5. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ I
Τ. Οιχονομίδης
4ω/εβδ. δ.μ. 4 

Εισαγωγή στο περιβάλλον εργασίας με 
Η/Υ: δομή και οργάνωση συστημάτων 
Η/Υ, πληροφορικά συστήματα και εφαρμο
γές, εισαγωγή και χρήση λειτουργικών 
συστημάτων, εισαγωγή στη χρήση γενικού 
λογισμικού εφαρμογών.
Επεξεργασία κειμένου: βασικές λειτουργίες 
των επεξεργασιών κειμένου, βασικές εντο
λές και χρήση επεξεργαστή κειμένου, προε
τοιμασία εντύπου και επιτραπέζια έκδοση.

Α.1.6. ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ

4.1.7. ΑΡΧΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΠΑΣ
Ν. Κατριβέσης 
4ω/εβδ. δ.μ. 4 

Μελετάται η εξέλιξη της κοινωνιολογικής 
σκέψης στη μεθοδολογία, τις κοινωνικές 
σχέσεις, την κοινωνική στρωμάτωση, τους 
θεσμούς, τη ρύθμιση της συμπεριφοράς, τις 
κοινωνικές μεταβολές κλπ. Ταυτόχρονα 
εξετάζονται θεωρητικά και πρακτικά προ
βλήματα της κοινοΜολογίας με την κοινω
νικοοικονομική μελέτη σύγχρονων κοινω
νιών.

Α.1.8. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ
Λ Μαρχής 
4ω/εβδ. δ.μ. 4 

Δεν δόθηκε η ύλη του μαθήματος.

4.1.9. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
X. Θέμελη 
4ω/εβδ. δ.μ. 4 

Διακρίσεις των πράξεων δικαίου. Συστα
τικά στοιχεία της έννομης σχέσης. Φυσικά 
και νομικά πρόσωπα. Δικαιώματα και 
πράγματα ως αντικείμενα στην έννομη 
σχέση. Προστασία δικαιωμάτων. Το πράγ
μα (έννομο αγαθό) ως αντικείμενο της 
έννομης σχέσης. Δικαιοπραξίες, αδικο
πραξίες, δικαίωμα αποζημίωσης. Αίρεση, 
προθεσμία.

4.2.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ II
Κ. Βελέντζας (Α-Μα)
Σ. Καραγιάννη (Με-Ω)
4ω/εβδ. δ.μ. 4 

Μακρο-οικονομία και η φύση των μακρο
οικονομικοί' μεγεθών. Έννοια και τρόποι 
μέτρησης του εθνικού προϊόντος. Εθνικοί 
Λογαριασμοί. Η κεϋνσιανή θεωρία της 
συνολικής ζήτησης. Εισαγωγή στη θείορία 
της κατανάλωσης και της επένδυσης. Ο



πολλαπλασιαστής των επενδύσεων. Η κεϋν- 
σιανή θεωρία της ισορροπίας εισοδήματος. 
Θεωρίες για το χρήμα. Η έννοια τον πλη
θωρισμού και των οικονομικών όιακνμάν- 
σεων. Η παρέμβαση τον δημοσίου τομέα 
στην οικονομία. Ο κρατικός προϋπολογι
σμός και οι επιπτώσεις τον στη όιαμόρφο)- 
ση των μακροοικονομικών μεγεθών. Το 
εισόδημα μιας ανοικτής οικονομίας. Θεω
ρητική θεμελίωση τον διεθνούς εμπορίον. 
Η έννοια τον ισοζνγίον των διεθνών πλη
ρωμών.

Α.2.2. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ I
I .  Μιταραλέξης 
4ω/εβό. δ.μ. 4 

Εισαγωγή: ο κόσμος των οικονομικοί 
μονάδων, έννοια, σκοπός, φύση και κατάξη 
της Λογιστικής, σχέσεις της με άλλους κλά
δους. Θεμελιώδεις (βασικές) αρχές της 
Λογιστικής. Απογραφή. Λογαριασμοί 
(Δυναμική Λογιστική). Οι βάσεις της διγρα- 
φίας ή διπλογραφίας. Διάκριση των λογα
ριασμών με βάση το περιεχόμενό τον.

Α.2.3. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥΣ I
Κ. Συριόιουλος  
4ω/εβδ. ό.μ. 4 

Εισαγωγή, σνλλογή, ταξινόμηση και κατά
ταξη στατιστικών δεδομένων, στατιστικοί 
πίνακες και διαγράμματα, ιστογράμματα, 
καμπύλες σνγκέντρωσης (Lorentz). ημιλο- 
γαριθμικά διαγράμματα, στατιστικά μέτρα 
κεντρικής τάσης και θέσης, στατιστικά 
μέτρα διασποράς ασυμμετρίας και κύρτω- 
σης, θεωρία πιθανοτήτων, θεωρητικές 
κατανομές πιθανότητας.

Α.2.4. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥΣ II
Λ. Τσουλφίδης (A-Μα) Λ. Θοκιο(Με-Ω) 
4(θ/εβό. ό.μ. 4 

Το μάθημα σαν σννέχεια των Μαθηματικών

για Οικονομολόγους I όιαπνέεται από την 
ίδια φιλοσοφία. Ανάμεσα στα θέματα πον 
εξετάζονται είναι: γραμμική άλγεβρα, 
συναρτήσεις πολλών μεταβλητών, μέγιστα 
και ελάχιστα πολλών μεταβλητών, πολλα
πλά ολοκληρώματα, διαφορικές εξισώσεις, 
εξισώσεις διαφορών, νποόείγματα εισρο- 
ών-εκροών. Τα παραδείγματα που χρησι
μοποιούνται παίρνονται από τη μικρό- και 
μακρο-οικονομική ανάλυση.

4.2.5. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ II
Κ. Μαργαρίτης Τ. Οιχονομίδης 
4ω/εβό. ό.μ. 4 

Επεξεργασία δεδομένων με ηλεκτρονικά 
λογιστικά φύλλα εργασίας. Βασικές 
έννοιες φύλλων εργασίας, είδη δεδομένων 
και εισαγωγή τονς στα φύλλα εργασίας. 
Χειρισμοί δεδομένων, δημιουργία απλών 
βάσεων δεδομένων, δημιονργία και εκτύ- 
πωση γραφικών απεικονίσεων όεόομέ- 
νων, στατιστική και οικονομική επεξερ
γασία δεδομένων, ανάπτνξη ειδικών οικο
νομικών εφαρμογών.

4.2.6. ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ

4.2.7. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Π. Ευθύμογλου I. Ααζαρίδης 
4ω/εβδ. ό.μ. 4 

Μαθηματικά πίστεως: απλή κεφαλαιο
ποίηση, σύνθετη κεφαλαιοποίηση, ράντες 
σταθερές, ράντες μεταβλητές, ράντες 
κλασματικές.
Ασφαλιστικά μαθηματικά: ασφάλειες ζωής, 
ασφάλειες θανάτον, περιοδικά ασφάλιστρα, 
μικτά ασφάλιστρα, μαθηματικό αποθεματι- 
κό, ασφάλειες ομάδας ατόμων.

Α.2.8.ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ
Η. Θερμός 
4ω/εβό. ό.μ. 4
(Δεν δόθηκε η ύλη τον μαθήματος.)
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Α.2.9. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ
Ν. Κατριβέσης
4ω/εβδ. ό.μ. 4 

Εξετάζονται οικονομικά, κοινωνικά και 
πολιτικά προβλήματα των βιομηχανικών 
κοινωνιών με ιδιαίτερη έμφαση στην 
τεχνολογική εξέλιξη (τεϋλορισμός, φορντι- 
αμός, αυτοματοποίηση-πληροφορική)· επί
σης θέματα όπως ο καταμερισμός της εργα
σίας. η οργάνωση της παραγωγής, η εξέλιξη 
της επιχείρησης, η αλλοτρίωση, ο συνδικα
λισμός σε συνδυασμό με την ιδεολογία και 
τον κοινωνικό έλεγχο.

Α.3.1. ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ I
Λ. Νιχολάον (Α-Μα)
Γ. Συλδάτος(Με-Ω)
4ω/εβό. ό.μ. 4 

Η Μικροοικονομική Θεωρία I είναι το 
κομμάτι της οικονομικής θεωρίας που 
περιγράφει, αναλύει και εξηγεί την οικο
νομική συμπεριφορά της οικονομικής 
μονάδας και πιο συγκεκριμένα του ατό
μου ή της επιχείρησης. Γίνεται εισαγωγή 
σε βοηθητικές έννοιες και εργαλεία (π.χ. 
ελαστικότητες, καμπύλες αδιαφορίας 
κλπ), αναλύεται η θεωρία ζήτησης και 
συνδέεται με τη θεωρία χρησιμότητας. Ο 
φοιτητής εισάγεται στην οριακή ανάλυση. 
Η θεωρία του καταναλωτή συμπληρώνε
ται με ορισμένα ειδικά θέματα όπως το 
πλεόνασμα του καταναλωτή, η αντισταθ
μιστική καμπύλη ζήτησης κλπ.
Στη συνέχεια, αναπτύσσεται η θεωρία 
παραγωγής με εκτεταμένη ανάλυση θεμά
των συναρτήσεων παραγωγής και κόστους. 
Μετά την προσφορά και τη ζήτηση, γίνεται 
ανάλυση της λειτουργίας της επιχείρησης 
εισάγοντας συναρτήσεις εσόδων και ανα
λύοντας τη συμπεριφορά της στην προσπά
θεια μεγιστοποιήσεως των κερδών της. 
Εισάγεται η έννοια της μορφής της αγοράς 
και προσδιορίζεται η ισορροπία της επιχεί

ρησης στον τέλειο ανταγωνισμό, κάτω από 
συνθήκες κόστους ή χρονικού ορίζοντα. 
Τέλος, αναλύεται η ισορροπία σε περίπτω
ση μονοπιολίου και συνοπτικά σε άλλες 
μορφές αγοράς όπως μονοπωλιακός αντα
γωνισμός και ορισμένες υποδειγματικές 
μορφές ολιγοπωλίου.

Α.3.2. ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΟΕΩΡΙΑ I
Σ  Ζήχος
4ω/εβδ. ό.μ. 4 

Η Μακροοικονομική Θεωρία I έχει σαν 
αντικείμενο μελέτης την οικονομία μιας 
χώρας στο σύνολό της. II ιό συγκεκριμένα, 
η μακροοικονομική εξετάζει τους καθορι
στικούς παράγοντες της απασχόλησης, του 
εθνικού προϊόντος και του γενικού επιπέ
δου των τιμών καθώς και τις δυνατότητες 
οικονομικής μεγέθυνσης μιας χώρας. 
Γίνεται εισαγωγή στον προσδιορισμό του 
εισοδήματος (πολλαπλασιαστής) και ανα
λύεται το στατικό υπόδειγμα ισορροπίας. 
Στα πλαίσια αυτού του υποδείγματος εξε
τάζεται η ισορροπία από την πλευρά της 
ζήτησης (εισόδημα και επιτόκιο) και ακο
λούθως ο φοιτητής εισάγεται στη νομισμα
τική και δημοσιονομική πολιτική.
Στη συνέχεια εξετάζεται η ισορροπία απ’ 
την πλευρά της προσφοράς (παραγωγή και 
επίπεδο τιμών) και αναλύεται η γενική 
ισορροπία του στατικού υποδείγματος. 
Τέλος εξετάζεται προσεκτικά η φύση και τα 
αίτια της ανεργίας και ακολούθως η ανά
λυση εστιάζεται στα μέτρα οικονομικής 
πολιτικής που αφορούν τη συνολική ζήτη
ση και προσφορά στο ίδιο υπόδειγμα.

Α.3.3. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ II
Σ  Μπαραλέξης
4ω/εβό. ό.μ. 4 

Λογιστική τυποποίηση (Λογιστικό Σχέδιο). 
Συνοπτική παρουσίαση του Ελληνικού Γεν. 
Λογιστ. Σχεδίου - Βασικές αρχές του. 
Λογιστικά συστήματα - Στοιχεία Λογιστι
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κής Οργανώσεως. Λογιστικά σφάλματα 
(πρόληψη, αναζήτηση, διόρθωση). Ισολογι
σμός τέλους /ρήσεως - Προβλήματα, 
εγγραφές. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήμα
τος - Κώδικας Φορολογίας Στοιχείων.

Α.3.4. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΓΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥΣ II
Κ. Σνριόπονλος 
4ω/εβδ. ό.μ. 4 

Εισαγωγή στη Στατιστική Επαγωγή, κατα
νομές δειγματοληψίας, διαστήματα εμπι
στοσύνης. έλεγχοι στατιστικών υποθέσεων 
(πολυπληθή, ολιγοπληθή δείγματα), δειγ
ματοληψία. στατιστικός έλεγχος ποιότη
τας, αριθμοδείκτες.

Α.3.5. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ 
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥΣ III
Λ. Θώιιο 
4ω/εβδ. ό.μ. 4 

Ο κύριος στόχος του μαθήματος είναι να 
εισάγει τους φοιτητές στις βασικές έννοιες 
του γραμμικού προγραμματισμού. Ανάμε
σα στα θέματα που εξετάζονται είναι: η 
μέθοδος Simplex, η Δυϊκή Οεοιρία. το πρό
βλημα τη; μεταφοράς κλπ. Τα παραδείγ
ματα που χρησιμοποιούνται παίρνονται 
κυρίω; από την οικονομική ανάλυση.

Α.3.6. ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ

Α.3.7. ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
(Δεν διδάσκεται για το 1993-94) 
4ω/εβδ. ό.μ.4

Α.3.8. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
(Δεν διδάσκεται για το 1993-94) 
4ω/εβό. ό.μ.4

Α.3.9. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ I
Λ. Λαμπριανίδης 
4ω/εβό. ό.μ.4 

Ιστορική εξέλιξη τη; επιστήμη; τη; περιφε

ρειακή; οικονομική;. Επίπεδα γεωγραφι
κού χώρου. Απεικόνιση των γεωγραφικών 
πληροφοριών. Χάρτε;. ιστορική εξέλιξη, 
συστατικά στοιχεία. Υποκειμενικός γεω
γραφικός χώρος - νοητικοί χάρτες. Γεω
γραφικά Συστήματα Πληροφοριών (GIS). 
Πως ορίζεται η περιφέρεια. Η χωρική υπό
σταση των παραγωγικών δραστηριοτήτων: 
πρωτογενής, δευτερογενής, τριτογενής 
τομέας. Βασικές σχολές ερμηνείας των 
μηχανισμών /οροθέτηση;. Η χωρική 
κατανομή του πληθυσμού - αίτια τη; κατα
νομή; των ανθρώπων στο χώρο, μεταβολέ; 
του πληθυσμού - μετανάστευση. Χωρική 
κατανομή των φυσικών διαθεσίμων, απο
θεμάτων ενέργεια;. Η επίδραση του 
ανθρώπου στο περιβάλλον. Έννοια τη; 
περιφερειακή; ανάπτυξη;, δείκτες μέτρη
σή; τη;. Σύγκλιση ή απόκλιση περιφερει
ών. Θεωρίες που ερμηνεύουν τις περιφε
ρειακές ανισότητες: θεωρίες αυτοεξισορ- 
ρόπησης - ανάπτυξη; και θεωρίε; ανισορ
ροπίας - υπανάπτυξης.

Α.3.10. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ & 
ΤΕΧΝΟΓΡΑΦΙΑ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ 
ΕΡΕΥΝΑΣ

Ν. Κατριβέσης 
4ω/εβό. ό.μ.4 

Αναπτύσσεται η μέθοδο; και η τεχνική τη; 
συγγραφή; των επιστημονικών εργασιών, 
από τη φροντιστηριακή εργασία ω; την 
πραγματεία.
Αναπτύσσεται η γενική μεθοδολογία των 
επιστημών, που περιλαμβάνει την ανάλυση 
και τη σύνθεση, την παραγωγή και την επα
γωγή, την αναλογία, την παρατήρηση, τα 
ερωτηματολόγια, τα τεστ. την κοινωνιομε
τρία, το πείραμα, την υπόθεση-θεωρία, τη 
δεοντολογία τη; επιστημονική; έρευνα;. 
Γίνεται πρώτα αναφορά στη γλωσσική επι
κοινωνία και το γραπτό λόγο (αρετέ; επι
στημονικού ύφου;. κατηγορίε; και είδη του



γραπτού λόγου). Στη συνέχεια αναπτύσσε
ται η μέθοδος και η τεχνική της γραπτής 
επιστημονικής εργασίας. Εδώ περιλαμβά
νονται κεφάλαια για την προετοιμασία 
(εξεύρεση του θέματος, συγκέντρωση και 
ταξινόμηση του υλικού, εκπόνηση σχεδια
γράμματος) και την καθαυτό συγγραφή της 
μελέτης. Αντιμετωπίζονται -με παραδείγ
ματα- όλα τα τεχνικά θέματα (παραπομπές, 
βιβλιογραφία, συντομογραφίες, πίνακες 
κτλ.). Ακολουθούν πληροφορίες που αφο
ρούν την εκτύπιοση.

Α.3.11.ΔΙΚΑΙΟ & ΘΕΣΜΟΙ ΤΩΝ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
Σ. Περράχης(Έδρα J. Monnet.)
4ω/εβδ. δ.μ. 4 

Γενική εισαγωγή: η πορεία της ευρωπαϊκής 
ολοκλήρωσης, φύση και αρμοδιότητες, ο 
ιδιαίτερος χαρακτήρας της ΕΚ κλπ.
Οι θεσμικοί μηχανισμοί: η συμμετοχή στο 
κοινοτικό σύστημα, τα κοινοτικά όργανα 
(Συμβούλιο, Επιτροπή. Ευρωπαϊκό Κοινο
βούλιο, ΔΕΚ, Πρωτοδικείο ΕΚ. Ελεγκτών 
Συνέδριο, και Κοινωνική Επιτροπή, Επι
τροπή Μονίμων Αντιπροσώπων κλπ), οι 
δομές της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Συνεργα
σίας, οι ΕΚ στη διεθνή έννομη πάλη (εξωτε
ρικές σχέσεις), οι διαδικασίες μίξης αποφά
σεων, η νέα θεσμική ταυτότητα υπό το φώς 
της Συνθήκης του Μάαστριχτ.
Το δίκαιο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων: 
πηγές του κοινοτικού δικαίου, σχέσεις ανά
μεσα στο κοινοτικό δίκαιο και το εθνικό 
δίκαιο των κρατών μελών, ζητήματα εφαρ
μογής του κοινοτικού δικαίου, το κοινοτι
κό σύστημα έννομης προστασίας.

Α.4.1. ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ II
Α. Νικολάου (Α -Μ α)
Γ. Σολόάτος (Με-Ω)
4ω/εβδ. δ.μ. 4 

Στη Μικροοικονομική Θεωρία II αναλύεται 
η αγορά των παραγωγικών συντελεστών.

Δίνεται έμφαση στη θεωρία της ζήτησης και 
προσφοράς παραγωγικών συντελεστών, 
στη θεωρία προσόδου καθώς και σε ορισμέ
νες εμπειρικές εφαρμογές. Επίσης γίνεται 
αναφορά στις αποκλίσεις των αγορών 
παραγωγικών συντελεστών από τον τέλειο 
ανταγωνισμό και αναφέρεται η σημασία 
του μονοπωλίου, μονοψωνίου κλπ. στις 
αγορές αυτές.
Στη συνέχεια, εισάγεται η έννοια της γενι
κής ισορροπίας με εργαλεία, όπως π.χ. το 
διάγραμμα του Edgeworth και έννοιες όπως 
αυτή της ανταγωνιστικής ισορροπίας. Ένα 
μέρος αφιερώνεται στην Οικονομική της 
Ευημερίας και στη θεωρία κεφαλαίου και 
εισάγεται ο παράγων χρόνος στα υποδείγ
ματα αριστοποίησης συμπεριφοράς.

Α.4.2. ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ II
Η. Κατσίκας
4ω/εβδ. δ.μ. 4 

Εξετάζονται οι κλαδικές συναρτήσεις ζήτη
σης, καθώς και επεκτάσεις του βασικού 
υποδείγματος. Στις κλαδικές συναρτήσεις 
εξετάζονται: συνάρτηση κατανάλωσης 
(Modigliani, Friedman, Duesenberrv), ζήτη
ση επενδύσεων, ζήτηση χρήματος, προσφο
ρά χρήματος.
Στη συνέχεια αναλύεται το όιευρυμένο υπό
δειγμα ισορροπίας και η άσκηση νομισματι
κής και δημοσιονομικής πολιτικής σ’ αυτό το 
υπόδειγμα. Γίνεται επίσης αναφορά στο 
Μονεταριστικό και Νεο-κλασικό υπόδειγμα. 
Τέλος εξετάζονται προβλήματα πληθωρισμού 
και ανεργίας (καμπύλη Phillips, Ορθολογικές 
Προσδοκίες), καθώς και οι σχέσεις εξωτερι
κού τομέα και εγχώριας οικονομίας (ισοζύγιο 
πληρωμών, συναλλαγματική ισοτιμία).

Α.4.3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
ΤΗΣ ΕΑΛΑΑΟΣ
Γ. Σολόάτος
4ω/εβδ. δ.μ. 4 

Οι οικονομικές σχέσεις στην Ελλάδα κατά



την αρχαιότητα και την προβυζαντινή 
περίοδο. Βυζαντινή και οθωμανική αυτο
κρατορία: φεουδαρχία, ασιατικός τρόπος 
παραγωγής ή τι; Η οικονομία της Ελλάδος 
κατά τον 19ο και τις αρχές του 20ου 
αιώνα: όημογραφικές μεταβολές και εξελί
ξεις στη γεωργία, τη μεταποίηση, τις μετα
φορές, τη ναυτιλία, το εμπόριο και το τρα
πεζικό σύστημα. Τα πρώτα στάδια ανάπτυ
ξης του συνδικαλιστικού κινήματος. Η δια
μόρφωση των κοινωνικών δυνάμεων και η 
επίδρασή τους στη συγκρότηση του κρά
τους. Οι εξελίξεις του μεσοπολέμου: αγρο
τική μεταρρύθμιση, πληθυσμιακές μετακι
νήσεις και οι επιπτώσεις τους στη μετέπει- 
τα πορεία της οικονομίας.

Α.4.4. ΑΡΧΕΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
II. Ενθύμογλον I. Λαζαρίόης
4ω/εβδ. δ.μ. 4 

Σημασία της Χρηματοδότησης (σημασία 
κεφαλαιαγορών, αξία της επιχείρησης, 
σημασία της αβεβαιότητας και του χρόνου). 
Η έννοια και ο υπολογισμός της παρούσας 
αξίας. Μετοχές και ομόλογα (η αξιοποίηση 
των αξιογράφων, συμμετοχών και χρέους). 
Η διαδικασία των επενδυτικών αποφάσε
ων με χρήση του κανόνα της παρούσας 
αξίας (χωρισμός χρηματοδοτικών και 
επενδυτικών αποφάσεων). Ανάλυση της 
έννοιας του κινδύνου (μέτρηση του κινδύ
νου χαρτοφυλακίου αξιογράφων και η 
σχέση του με τον κίνδυνο των συμμετοχών
- διασπορά χαρτοφυλακίου). Κίνδυνος και 
απόδοση (η θεωρία χαρτοφυλακίου - σχέση 
μεταξύ κινδύνου και απόδοσης). Επιχειρη
ματικός προγραμματισμός χρήσης κεφα
λαίου (capital budgeting - μέτρηση των δει
χτών beta για την επιχείρηση και τον 
κλάδο - χρήση του υποδείγματος CAPM). 
Ανάλυση χρημοτοδότησης επιχειρήσεων 
(αποτελεσματικότητα κεφαλαιογορών - 
τεχνική ανάλυση - θεμελιώδης ανάλυση - τα

χρηματοδοτικά προϊόντα πέραν των μετο
χών και και ομολόγων). Έκδοση αξιογρά
φων - μερισματική πολιτική - κεφαλαιακή 
δομή - πολιτική χρέους και συμμετοχών - 
άριστη ποσότητα χρέους. Χρηματοδοτική 
μίσθωση (leasing).

Α.4.5. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΓΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥΣ III
Κ. Σνριόπουλος 
4ω/εβό. ό.μ.4 

Παλινδρόμηση (απλή, πολλαπλή) και 
συσχέτιση. ανάλυση διακύμανσης, ανάλυση 
χρονολογικών σειρών, στάσιμες-μη στάσι
μες χρονολογικές σειρές, ανάλυση Βοχ- 
Jenkins, υποδείγματα ARIMA, μη γραμμι
κές χρονολογικές σειρές.

4.4.6. ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ

Α.4.7. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ
(Δεν διδάσκεται για το 1993-94) 
4ω/εβδ. ό.μ.4

4.4.8. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
(Δεν διδάσκεται για το 1993-94) 
4ω/εβδ. ό.μ.4

Α.4.9. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 
ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ 
ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ
Σ. Μανρονδέας 
4ω/εβδ. ό.μ.4 

Το μάθημα αυτό. αποτελεί συνέχεια και 
ολοκλήρωση του γνωστικού αντικειμένου 
“Εισαγωγή στην Πολιτική Οικονομία”, 
είναι δηλαδή, ουσιαστικά, το δεύτερο μέρος 
του. Σ ’ αυτό εξετάζονται αφ’ ενός, οι μορ
φές εκδήλωσης των γενικών οικονομικών 
κατηγοριών -η συγκέντρωση και συγκεντρο- 
ποίηση της παραγωγής και του κεφαλαίου, 
η μονοπωλιακή τιμή. το μονοπωλιακό 
υπερκέρδος κ.λ.π.- του αστικού κοινωνικού
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συστήματος στο δεύτερο, ανώτατο στάδιο 
εξέλιξής του, και αφ’ ετέρου τα καινούργια 
φαινόμενα, που εμφανίστηκαν -το μονοπώ
λιο, το χρηματιστικό κεφάλαιο και η χρη- 
ματιστική ολιγαρχία, η μετεξέλιξη της ατο
μικής καπιταλιστικής ιδιοκτησίας σε μετο
χική. η εξαγωγή κεφαλαίου κ.ο.κ.
Κατά βάθος, εδώ αναλύονται οι σύγχρονες 
ιδιαιτερότητες του κεφαλαίου, το οποίο, 
λόγω της ποιοτικής αλλαγής, που επέφεραν 
στην υλική του βάση, οι μεγάλες επιστημο- 
νικο-τεχνικές επιτεύξεις της εποχής, προ- 
σέλαβε μονοπωλιακή μορφή και η κίνηση 
και αναπαραγωγή του συντελείται πλέον 
σε παγκόσμια πλαίσια. Επίσης, εκτίθενται 
οι μέθοδες και τα μέσα κυριαρχίας του - 
του μονοπωλιακού κεφαλαίου- τόσο στο 
εσοπερικό πον καπιταλιστικών χωρών, 
όσο και στον παγκόσμιο στίβο, αξιοποιώ- 
ντας προς την κατεύθυνση αυτή και τον 
ευνοϊκό γ ι’ αυτό, διεθνή καταμερισμό 
εργασίας και τις διάφορες μορφές των διε
θνών οικονομικών σχέσεων. Εν συνεχεία, 
φωτίζονται η ουσία και οι βασικές πτυχές 
του κρατικού παρεμβατισμού στην οικονο
μία και οι μηχανισμοί που χρησιμοποιούν 
για το σκοπό αυτό τα κρατικά όργανα, που 
ασκούν οικονομικές λειτουργίες. Ειδική 
αναφορά γίνεται στην επίδραση που το 
μονοπώλιο, ως μορφή προσαρμογής των

καπιταλιστικών παραγωγικό')ν σχεσεων 
στο καινούργιο επίπεδο ανάπτυξης των 
παραγωγικών δυνάμεων, έχει στη διαλεκτι
κή της κίνησης των καπιταλιστικών αντιθέ- 
σεων και στις προοπτικές εξέλιξής τους.

Α.4.10. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ 
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
(Δεν ορίστηκε διδάσκων.)
4ω/εβδ. ό.μ.4

Α.4.11. ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 
ΤΩΝ Ε.Κ.
Σ. Περράχης (Έδρα J. Monnet) 
4ω/εβδ. ό.μ.4 

Η κοινή εμπορική πολιτική.
Οι εξωτερικές οικονομικές σχέσεις της ΕΚ: 
οι σχέσεις με διεθνείς οργανισμούς (ΟΗΕ, 
GATT. ΟΟΣΑ. Ε ΖΕ Σ  κλπ), η μεσογεική 
πολιτική, οι σχέσεις με Κύπρο, Τουρκία, οι 
σχέσεις ΕΟΚ-ΑΚΕ- η σύμβαση LOME IV, 
οι σχέσεις με τα Βαλκάνια και τις χώρες 
της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης 
(οι νέες συμφωνίες σύνδεσης), οι σχέσεις 
με τις βιομηχανικές χώρες (H IΙΑ, Ιαπωνία, 
Καναδά κλπ). οι σχέσεις με την Ασία, τη 
Λατινική Αμερική κλπ., η διαπλοκή της 
ΕΠΣ και της εξωτερικής οικονομικής πολι
τικής της ΕΟΚ..

Β ’ Κ Υ Κ Λ Ο Σ  ΣΠΟΥΔΩΝ

Β.5.1. ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ I
I .  Καραγιάννη Λ. Νιχολάον 
4(ο/εβό. δ.μ. 4 

Εξετάζονται οι βασικές λειτουργίες της 
οικονομίας για τη μεγιστοποίηση της οικο
νομικής ευημερίας, το απλό υπόδειγμα του 
ιδιωτικού τομέα, η άριστη κατανομή των

πόρων της οικονομίας και η άριστη διανο
μή του προϊόντος μεταξύ των ατόμων της 
οικονομίας. Εντοπίζονται οι αποτυχίες 
του συστήματος της ελεύθερης αγοράς και 
προσδιορίζεται ο ρόλος του κράτους. 
Γίνεται συστηματική παρουσίαση και ανά
λυση των οικονομικών σκοπών και στόχων
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του κράτους. Μεγαλύτερη έμφαση δίνεται 
στον εφοδιασμό της κοινωνίας με δημόσια 
αγαθά, στη ρύθμιση των εξωτερικών οικο
νομιών και επιβαρύνσεων, στην παραγωγή 
και κατανάλωση καθώς και των μικτών 
εξωτερικών επιδράσεων και στη σταθερο
ποίηση της οικονομίας.
Τέλος γίνεται μια εισαγωγή στον πολιτικό 
μηχανισμό λήψεως συλλογικών αποφάσεων.

Β.5.2. ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ
ΘΕΩΡΙΑ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Ε. Βαρελάς
4ω/εβό. δ.μ. 4 

Η λειτουργία και ο καθορισμός της αξίας 
του χρήματος κατά τους κλασικούς. Η 
ποσοτική θεωρία περί χρήματος. Η ενοποί
ηση της κλασικής θεωρίας περί χρήματος 
και περί αξίας. Αμφισβητήσεις για τη διχο
τόμηση της κλασικής θεωρίας. Ο καθορι
σμός του ύψους του επιτοκίου κατά την 
κλασική θεωρία. Η επίδραση του αποτελέ
σματος του Pigou επί της κλασικής θεω
ρίας. Ζήτηση χρήματος για συναλλακτικούς 
σκοπούς και σκοπούς προφυλάξεως. Ζήτη
ση χρήματος για σκοπούς κερδοσκοπικούς. 
Η προσφορά χρήματος - Τραπεζικό σύστη
μα - Καθορισμός της τιμής του επιτοκίου 
κατά την κεϋνσιανή θεωρία. Προσδιορι
σμός του επιτοκίου βάσει της θεωρίας των 
δανειακών κεφαλαίων και της προτιμήσεως 
ρευστότητας. Μονεταρισμός και ο ρόλος 
του χρήματος. Διαφορές και ομοιότητες 
στο νεοκεϋνσιανισμό και μονεταρισμό. 
Ορθολογικές προσδοκίες - διαφορές με 
άλλες σχολές οικονομικής σκέψης.

Β.5.3. ΘΕΩΡΙΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Κ. Καρφάχης Σ. Κατρανίδης
4ω/εβδ. δ.μ. 4 

Παραδοσιακή Θεωρία Διεθνούς Εμπορίου: 
Το υπόδειγμα του συγκριτικού πλεονεκτή
ματος του Ricardo. Συναρτήσεις παραγω
γής, θεώρημα Heckscher-Ohlin και σύγκριση

με το υπόδειγμα Ricardo. Εναλλακτικές 
Θεωρίες του Διεθνούς Εμπορίου. Διεθνές 
Εμπόριο και Ανάπτυξη. (Εμπόριο και 
Οικονομική Ανάπτυξη. Σχέση Διεθνούς 
Εμπορίου και Μεγέθυνσης, Απαθλιωτική 
Μεγέθυνση).
Κρατική Παρέμβαση στις Διεθνείς Οικονο
μικές Ανταλλαγές. Θεωρία Δασμών. 
Δασμολογική και μη Δασμολογική προστα
σία. Ονομαστική και πραγματική δασμολο
γική προστασία.
Διακρατική Παρέμβαση στις Διεθνείς Οικο
νομικές Ανταλλαγές. Οι γύροι της GATT. 
Θεωρία Τελωνειακών Ενώσεων. Οικονομι
κές Ολοκληρώσεις.

Β.5.4. ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ I
Γ. Κασχαρέλης 
4ω/εβδ. ό.μ.4 

Εισαγωγή στην Οικονομετρία. Πολλαπλή 
παλινδρόμηση με γραμμική άλγεβρα. 
Έλεγχοι στατιστικών υποθέσεων. Μη- 
γραμμικά υποδείγματα. Ψευόομεταβλητές. 
Αυτοσυσχέτιση. Ετεροσκεόαστικότητα. 
Πολυσυγγραμμικότητα. Στοχαστικές ερμη
νευτικές μεταβλητές. Κανονικότητα των 
καταλοίπων.

Β.5.5. ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ 

Β.6.1. ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ II
Σ. Καραγιάννη Α. Νιχολάον 
4ω/εβ0. δ.μ. 4 

Περιγραφή και ανάλυση των μέσων που 
έχει στη διάθεσή του και εφαρμόζει το 
κράτος για την πραγματοποίηση των οικο
νομικών του στόχων και σκοπών. Μικρο
οικονομικές και μακροοικονομικές επι
δράσεις των μέσων δράσης του δημοσίου. 
Επιδράσεις των φόρων στις τιμές των 
αγαθών και στο επίπεδο παραγωγής. Επι
δράσεις στην προσφορά εργασίας στις 
αποταμιεύσεις και επενδύσεις. Επιδρά
σεις των φόρων και δαπανών στο επίπεδο



της ενεργού ζήτηοης και του εθνικού εισο
δήματος της οικονομίας.

Β.6.2. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΕΣ
ΣΧΕΣΕΙΣ & Ε.Ν.Σ.
Κ. Καρφάχης
4ω/εβδ. δ.μ. 4 

Η αγορά συναλλάγματος: ζήτηση και προ
σφορά συναλλάγματος, ο μηχανισμός διε
νέργειας των διεθνών πληρωμών, η προθε
σμιακή αγορά συναλλάγματος, η τιμή του 
συναλλάγματος στην περίπτωση του κανό
να χρυσού, της ελεύθερης διακύμανσης, της 
σταθερής και προσαρμόσιμης ισοτιμίας. 
Ισοζύγιο πληρωμών: ορισμοί και έννοιες, 
τα συστατικά στοιχεία του ισοζυγίου πλη
ρωμών και προβλήματα μέτρησης, το ισο
ζύγιο πληρωμών της Ελλάδας. 
Σταθεροποιητική πολιτική και ανάλυση των 
διαταραχών: εσωτερικές και εξωτερικές δια
ταραχές και η προσαρμογή του ισοζυγίου 
πληρωμών, η αποτελεσματικότητα της νομι
σματικής και της δημοσιονομικής πολιτικής 
κάτω από συνθήκες ελεύθερα κυμαινομένοον 
και σταθερών ισοτιμιών, η νομισματική 
προσέγγιση στο ισοζύγιο πληρωμών. 
Ιστορική αναδρομή: ιστορία και εξέλιξη 
του διεθνούς νομισματικού συστήματος.

Β.6.3. ΘΕΩΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
I .  Ζήχος
4ω/εβδ. ό.μ.4 

Η Θεωρία Οικονομικής Πολιτικής μελετά 
(θετικώς-δεοντολογικώς και τελεολογικώς- 
αιτιωδώς) τη συμπεριφορά του κράτους 
και της οικονομίας (φορείς, σκοποί, στό
χοι, μέσα και συστήματα της οικονομικής 
πολιτικής). Προσδιορίζει και αξιολογεί το 
περιεχόμενο των σκοπών και στόχων, που 
θέτουν η πολιτεία και οι διάφοροι -θεσμο
θετημένοι και μη- φορείς (πολιτικά κόμμα
τα, κοινοβούλια, κυβέρνηση, “κοινωνικοί 
εταίροι” = ομάδες πίεσης κλπ.). Παρουσιά

ζει τις αλληλεξαρτήσεις και τις αντιθέσεις 
μεταξύ των στόχων (και των μέσων) της 
οικονομικής πολιτικής. Επιλέγει και ανα
λύει τα μέσα ( înstruments) με τα οποία 
επιδιώκεται η επιτυχία των στόχων της 
οικονομικής πολιτικής κάτω από συνθήκες 
(α) αβεβαιότητας και (β) δυναμικής αλληλε
ξάρτησης των μεταβλητών των διαφόρων 
συστημάτων.

Β.6.4. ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ II
Γ. Κασχαρέλης
4ω/εβ0. δ.μ. 4 

Σφάλματα στη μέτρηση των μεταβλητών. 
Εξωγενής πληροφόρηση. Μέθοδος εκτίμη
σης μεγίστης πιθανοφάνειας. Υποδείγματα 
με χρονικές υστερήσεις. Συστήματα εξισώ
σεων: βασικές έννοιες, ταυτοποίηση, μέθο
δοι εκτίμησης. Διαρθρωτική ανάλυση: πολ
λαπλασιαστές, προσομοιώσεις, προβλέψεις, 
κριτήρια αξιολόγησης υποδειγμάτων.

Β.6.5. ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ

Β.7.1. ΘΕΩΡΙΑ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Γ. Τσεχονρας Η. Κατσίχας
4ω/εβδ. ό.μ.4 

Με την Οικονομική Ανάπτυξη επιδιώκεται, 
θετικά και δεοντολογικά, η βελτίωση της 
υλικής ευημερίας, κατά κανόνα των λαών 
των λιγότερο (οικονομικά) αναπτυγμένων 
χωρών (Λ.Α.Χ.). Η ανάπτυξη σχετίζεται με 
μεταβολές των λειτουργικών ικανοτήτων 
μιας οικονομίας, όπως μεταβολή της συνθέ- 
σεως των εισροών και εκροών, η οποία 
συμπεριλαμβάνει και μεταβολές του τεχνο
λογικού και θεσμικού πλαισίου, και διαρ
θρωτικές μετατοπίσεις της παραγωγής και 
της οργάνωσης της οικονομίας, έτσι ώστε η 
παραγωγική απασχόληση να είναι καθολική 
στον πληθυσμό εργασιακής ηλικίας.
Το περιεχόμενο του μαθήματος σε αδρές 
γραμμές είναι: ορισμός της Οικονομικής



Ανάπτυξε ως και διαφορά της από την 
Οικονομική Μεγέθυνση. Ποοσόιορισπκοί 
παράγοντες και μέτρηση της Οικονομικής 
Αναπτύξεως. Χαρακτηριστικά των Α.Α.Χ. 
και αναπτυξιακά προβλήματα αυτών όπως: 
το πληθυσμιακό, της πενίας, των συντελε
στών παραγωγής, του πληθυσμού της δια
νομής του εισοδήματος, της απασχόλησης, 
του διεθνούς εμπορίου, της εξάρτησης. 
Αναπτυξιακές στρατηγικές και πολιτικές 
(balanced ή unabalanced growth, κλαδικές 
προτεραιότητες, πολυεθνικές εταιρίες και 
εξωτερικές επενδύσεις, export leading 
growth κ.ά.).

Β.7.2. ΙΣΤΟΡΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΩΡΙΩΝ
Μ. Χατζηιτροχοπίον Λ. Τσουλφίδης
4ω/εβδ. δ.μ. 4 

Γενική εισαγωγή στην Ιστορία των Οικονο
μικών θεωριών: η οικονομική σκέψη στην 
αρχαιότητα, το μεσαίωνα και την εποχή της 
εμποροκρατίας, προκλασικοί και κλασικοί 
οικονομολόγοι, η ιστορική και η θεσμική 
σχολή, ουτοπικός και επιστημονικός σοσια
λισμός, η νεοκλασική θεωρία και η κεϋνσια- 
νή επανάσταση, η αναζωπύρωση τον ενδια
φέροντος για τη ρικαρντιανή θεωρία, σύγ
χρονες εξελίξεις στην οικονομική θεωρία.

Β.8.1. ΘΕΩΡΙΑ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗΣ
Σ. Ζήχος Ε. Βαρελάς
4(ϋ/εβδ. δ.μ. 4 

Με την Οικονομική Μεγέθυνση επιδιώκε
ται, θετικά και δεοντολογικά, η περαιτέρω 
βελτίωση της υλικής ευημερίας, κατά κανό
να των λαών των οικονομικά ήδη αναπτυγ
μένων χωρών. Η μεγέθυνση αναφέρεται 
στην αύξηση τον εθνικού προϊόντος και 
των συστατικών του, πον προέρχεται όχι 
τόσο από περισσότερες ποσότητες εισροών 
όσο από μεγαλύτερη αποδοτικότητα των 
εισροών. Οι διαρθρωτικές μεταβολές και

ιδιαίτερα οι θεσμικές, που συντελούνται 
στις ήδη αναπτυγμένες οικονομίες είναι 
σχετικά ομαλές και μακροχρονιότερες.
Το περιεχόμενο του μαθήματος σε αδρές 
γραμμές είναι: ορισμός της Οικονομικής 
Μεγεθύνσεως και διαφορά της από την 
Οικονομική Ανάπτυξη. Προσδιοριστικοί 
παράγοντες και μέτρηση της Οικονομικής 
Μεγεθύνσεως. Χαρακτηριστικά των οικο
νομικά αναπτυγμένων χωρών. Υποδείγ
ματα Οικονομικής Μεγεθύνσεως κλασικής 
και νεοκλασικής σχολής (μονοτομεακά, 
διτομεακά, χρηματικά) και παγκόσμια 
[οικολογική (αν-) ισορροπία]. Ο ρόλος 
του κράτους στην Οικονομική Μεγέθυνση. 
Οικονομική Μεγέθυνση και πληθωρισμός. 
Οικονομική Μεγέθυνση και τεχνολογικός 
μετασχηματισμός.

Β.9.1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ II
Λ. Λαμπριανίδης
4ω/εβδ. ό.μ.4 

Οργάνωση του δικτύου των οικισμών. 
Ιεράρχηση και ταξινόμηση των οικισμών. 
Όρια επιρροής των οικισμών. Μοντέλα 
περιγραφής συστημάτων οικισμών: θεωρία 
των κεντρικών τόπων, ιεραρχία των οικι
σμών - κανόνας τάξης μεγέθους, κυρίαρχης 
πόλης, χωρικής αλληλοσυσχέτισης - νόμος 
Reilly, μοντέλο διάχυσης. Τ ι  ορίζεται ως 
πόλη, ποιοι είναι οι παράγοντες που καθο
ρίζουν τη διαδικασία της αστικοποίησης. 
Ιστορική εξέλιξη των πόλεων: προβιομηχα
νική (πολιτική, εμπορευματική πόλη), βιο
μηχανική, μεταβιομηχανική πόλη, πόλη στις 
υπανάπτυκτες χώρες. Οικολογικά, γεωγρα
φικά και οικονομικά μοντέλα οργάνωσης 
της πόλης. Ποιοι είναι οι παράγοντες που 
καθορίζουν τη χωρική κατανομή των δρα
στηριοτήτων στο εσωτερικό της πόλης. 
Αγορά αστικού εδάφους. Τεχνικές μέτρη
σης της χωρικής κατανομής πον ανθριόπι- 
νων δραστηριοτήτων και τον πληθνσμού.
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Β.9.2. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Ε. Βαρελάς
4ω/εβδ. δ.μ. 4 

Το παραδοσιακό πλαίσιο ανάλυσης της 
Β.Ο.: όομή-συμπεριφορά-επίδοση, ιστορι
κή εξέλιξη της Β.Ο.. συνδυασμός υποδειγ
μάτων λειτουργίας αγοράς.
Θεωρία επιχείρησης: παραδοσιακή άποψη 
για τον ορισμό της επιχείρησης, στόχοι της 
επιχείρησης, σύγχρονη ανώνυμη εταιρεία, 
προβλήματα πραγματοποίησης στόχων. 
Διάρθρωση αγοράς: σύγχρονη άποψη για 
την αγορά, ενδιαφέρον της οικονομικής 
θεωρίας για τη μορφή λειτουργίας της, 
στοιχεία διάρθρωσης, συγκέντρωση αγοράς, 
μέτρηση συγκέντρωσης.
Συμπεριφορά επιχείρησης: ανταγωνισμός, 
παθητικός ρόλος της επιχείρησης, παίγνια- 
θεωρία παιγνίων, ερμηνεία στρατηγικής 
συμπεριφοράς των επιχειρήσεων, ολιγοπω- 
λιακά υποδείγματα συμπεριφοράς-Cournot, 
Bertrand, Stackelberg, κλπ.. 
Διαφοροποίηση προϊόντος: Chamber! in- 
μονοπωλιακός ανταγιονισμός-Sweezy, εισα
γωγή στον χώρο των χαρακτηριστικών των 
αγαθών, κίνητρα διαφοροποίησης προϊό
ντος.
Τιμολόγηση: διαφορισμός τιμών, ληστρι
κή τιμολόγηση, ολιγοπωλιακή αλληλε- 
ξάρ-τηση τιμών, τιμολόγηση αποφυγής 
εισόδου.
Διαφήμιση: υποδείγματα άριστης συμπερι
φοράς Dorfman-Steiner-Schmalensee, είσο
δος νέων επιχειρήσεων και διαφήμιση. 
Κάθετη ολοκλήρωση: κίνητρα κάθετης 
ολοκλήρωσης Vernon και Graham. Ορι
ζόντιες συγχωνεύσεις και πολιτική 
αντιτράστ.

Β.9.3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
(Δεν διδάσκεται για το 1993-94)
4ω/εβό. ό.μ.4

Β.9.4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
(Δεν διδάσκεται για το 1993-94)
4ω/εβδ. ό.μ.4

Β.9.5.ΠΡΟΒΑΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΑΑΗΝΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Σ  Μανρονδέας
4ω/εβδ. ό.μ.4 

Κατ' αρχήν, δίδεται το θεωρητικό πλαίσιο 
του γνωστικού αντικειμένου του μαθήμα
τος. Σ' αυτό γίνεται εννοιολογική οριοθέτη- 
ση και εξετάζεται η ουσία της οικονομίας 
γενικά, της εθνικής και παγκόσμιας οικονο
μίας, της παγκόσμιας αγοράς, του διεθνούς 
καταμερισμού εργασίας και της διαλεκτικής 
σχέσης της οικονομίας με την οικονομική 
πολιτική. Εν συνεχεία, εκτίθενται και αιτιο
λογούνται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, οι 
οργανικές αδυναμίες, το κεντρικό διαρθρω
τικό πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας, 
από την επίλυση του οποίου εξαρτώνται και 
όλα τα άλλα. Για το σκοπό αυτό, υποβάλλε
ται σε εκτενή ποσοτική και ποιοτική εκτίμη
ση -σε διαχρονική βάση- η υλικο-τεχνική 
υποδομή και το εργατικό δυναμικό της 
χώρας. Για τον καθορισμό της Ελλάδας στο 
διεθνή καταμερισμό εργασίας γίνεται και 
σύγκριση του οικονομικού επιπέδου της, με 
εκείνο των άλλων χωρών, με αφετηρία τους 
συνθετικούς κυρίως οικονομικούς δείκτες. 
Σε συνάρτηση μ’ αυτό, αναλύεται η σημασία 
των παραγωγικών και κυρίως των ιδιοκτη
σιακών σχέσεων και ο ρόλος τους στην 
οικονομική εξέλιξη της χώρας. Ταυτόχρο
να, γίνεται αναφορά και στους ειδικούς 
παράγοντες (ενδογενείς και εξωγενείς) της 
ελληνικής οικονομίας, πέραν των μονίμων - 
του κέρδους και του ανταγωνισμού. Στη 
δέσμη των προβλημάτων, που συνιστούν το 
περιεχόμενο του μαθήματος περιλαμβάνο
νται και στοιχεία του κοινωνικού εποικο
δομήματος και πριν απ’ όλα το κράτος, το 
οποίο μεταπολεμικά κατέστη και ενεργό 
στοιχείο της οικονομικής βάσης. Ειδική
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αναφορά γίνεται και στην κοινωνική δομή 
και τα κυρία συστατικά της, από την οπτική 
γωνία του στρατηγικού στόχου του γνωστι
κού αντικειμένου.

Β.9.6. ΕΓΧΩΡΙΕΣ & ΔΙΕΘΝΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΕΣ
Κ. Σνριόπονλος
4ω/εβδ. δ.μ. 4 

Εισαγωγή, ταξινόμηση των αγορών χρή
ματος και κεφαλαίου ανάλογα με τον 
τύπο της αγοράς και τον τύπο του περι
ουσιακού στοιχείου, οργανωμένες αγο
ρές, το Ελληνικό χρηματοπιστωτικό 
σύστημα κάτω από τις εσωτερικές και 
κοινοτικές εξελίξεις, διεθνή χρηματιστή
ρια, χρηματιστήρια εμπορευμάτων, χρη
ματιστήριο αξιών,Αθηνών, τραπεζικά 
ιδρύματα, χρηματοδοτικά μέσα και χρη
ματοπιστωτικά όργανα, αντιστάθμιση 
κινδύνου, ανάλυση χαρτοφυλακίου, 
futures, options, εταιρίες επενδύσεων 
χαρτοφυλακίου, αμοιβαία κεφάλαια, 
χρηματιστηριακές εταιρίες, εξελίξεις και 
προοπτικές για την Ελληνική περίπτωση 
κάτω από το πρίσμα των διεθνών εξελί
ξεων και μεταβολών.

Β.9.7. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ
ΕΥΡΩΠΗΣ
Μ. ΧατζηιτροχοΜου
4ω/εβδ. δ.μ. 4 

Η πρωτόγονη εποχή και η Ευριόπη. Ο 
δουλοκτητικός τρόπος παραγωγής, 
φεουδαρχία. 16ος και 17ος αιώνας: από 
τη φεουδαρχία στον καπιταλισμό. 18ος 
αιώνας: ο αιώνας των τριών επαναστά
σεων. Καπιταλισμός και η εξέλιξη της 
γεωργίας, της μεταποίησης, της επιχειρη
ματικής οργάνωσης και της χρηματοδό
τησης, των μεταφορών και της οργάνω- 
σης της εργασίας. Το σοσιαλιστικό πεί
ραμα. Η σημερινή κατάσταση και οι 
προοπτικές της Ευρώπης.

Β.9.8. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑΣ
/'. Κασχαρέλης 
4ω/εβδ. δ.μ. 4 

Κατασκευή του μακροικονομικού υποδείγ
ματος και η οικονομετρική του εξειδίκευση. 
Οικονομετρική εξειόίκευση κατά Hendry 
και κατά Lucas. Έλεγχοι προσδιορισμού 
δυναμικών υποδειγμάτων. Ολοκλήρωση 
και συνολοκλήρωση οικονομικών μεταβλη- 
τών. Συνολοκλήρωση και υπόδειγμα διόρ
θωσης σφάλματος. Ταυτόχρονη χρησιμο
ποίηση διαστρωματικών και χρονολογικών 
στοιχείων. Στοχαστικές προσομοιώσεις 
και προβλέψεις. Εμπειρικές εφαρμογές: 
συναρτήσεις ζήτησης, παραγωγής, επενδύ
σεων, πληθωρισμού, διακυμάνσεως προϊό
ντος, απασχόλησης.

Β.9.9. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ
(Δεν διδάσκεται για το 1993-94) 
4ω/εβδ. δ.μ. 4

Β.9.10. ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΘΕΩΡΙΑ III
Κ. Βελέντζας 
4ω/εβδ. δ.μ. 4 

Μαθηματική προσέγγιση της νεοκλασικής 
μικροοικονομικής θεωρίας. Θεωρίες ζήτη
σης, παραγωγής και κόστους. Προσδιορι- 
σμός θέσεων ισορροπίας της επιχείρησης 
και του κλάδου στις διάφορες μορφές αγο
ράς. Η νεοκλασική θεωρία της διανομής. 
Η θεωρία της γενικής ισορροπίας. Η οικο
νομική της ευημερίας.

Β.9.11. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ I
Σ. Κατρανίόης 
4ω/εβ0. δ.μ. 4 

Θεωρία παραγωγής, προσφοράς και ζήτη
σης αγροτικών προϊόντων. Η ζήτηση 
παραγωγικών συντελεστών στον αγροτικό 
τομέα. Θεωρία εγγείου προσόδου. Έννοια,
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όδου στον αγροτικό τομέα. Το αγροτικό 
πρόβλημα. Στόχοι και μέσα της αγροτικής 
πολιτικής. Περιγραφή και ανάλυση της 
ελληνικής αγροτικής οικονομίας. Η αγρο
τική πολιτική στην Ελλάδα. Στόχοι, μέσα 
και φορείς της αγροτικής πολιτικής. Αγρο
τικοί συνεταιρισμοί και αγροτική πίστη.

Β.9.12. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ Η/Υ
Τ. Οιχονομίδης
4ω/εβδ. δ.μ. 4

- Διαχείριση βάσειον δεδομένων.
Σχεδίαση και ανάπτυξη βάσεων δεδομένων. 
Οργάνωση, εισαγωγή και παρουσίαση δεδο
μένων. Διαχείριση πολλαπλών βάσεων 
δεδομένων. Εισαγωγή στον προγραμματι
σμό βάσεων δεδομένων. Ανάπτυξη ειδικών 
οικονομικών εφαρμογών.
- Εργασία με βάση ένα πακέτο λογισμικό 
εφαρμογών, όπως π.χ.: λογιστική - μισθο
δοσία, τεχνικο-οικονομικές μελέτες, κοστο
λόγηση, εμπορικές εφαρμογές, χρηματιστη
ριακά, τραπεζικές εφαρμογές, στατιστική 
επεξεργασία, οικονομετρικά μοντέλα.

Β.10.1. ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ I
Δ. Ξονρής
4ω/εβδ. δ.μ. 4 

Στο Μάρκετινγκ I επιδιώκεται παρουσίαση 
της λειτουργίας του μάρκετινγκ μέσα στα 
πλαίσια της σύγχρονης κοινωνίας και ειδι
κότερα της επιχείρησης. Το μάθημα ασχο- 
λείται με θέματα που αφορούν τον εννοιο- 
λογικό προσδιορισμό του μάρκετινγκ και 
ειδικότερα με την ιδεολογία του μάρκετιν
γκ. τα πεδία εφαρμογής του. το μίγμα μάρ
κετινγκ, τη συμβολή του και τη θέση του 
μέσα στην ευρύτερη κοινωνία, τη σχέση του 
με το ευρύτερο περιβάλλον, την ανάλυση 
και τη σπουδαιότητα της έρευνας ως προϋ
πόθεση αποτελεσματικής λειτουργίας του 
μάρκετινγκ, τη συμπεριφορά των αγορα

στών και τα υποδείγματα που βοηθούν στον 
προσδιορισμό της, την τμηματοποίηση της 
αγοράς και τα κριτήριά της για τον προσ
διορισμό της αγοράς-στόχου.

Β.10.2. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Λ. Ιγνατιάδης 
4ω/εβδ. δ.μ. 4 

Εισαγωγή: η εταιρία από τη νομική άποψη. 
Οι ετο^ρίες από φορολογική άποψη. Οι 
εταιρίες από οικονομική και λογιστική 
άποψη. Ιδιορρυθμίες της λογιστικής των 
εταιριών. Λογιστική των ομόρρυθμων, ετε
ρόρρυθμων. περιορισμένης ευθύνης και 
ανωνύμων εταιριών. Μετατροπή και συγ
χώνευση εταιρικών επιχειρήσεων.

Β.10.3. ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Σ. Ξηροτύρη 
4ω/εβδ. δ.μ. 4 

Τ ι είναι οργάνωση και διοίκηση. Το πλαίσιο 
τη; οργάνωσης (περιβάλλον). Στόχοι των 
οργανώσεων. Βασικές λειτουργίες της διοί
κησης (προγραμματισμός, οργάνωση, διεύ
θυνση. ηγεσία, υποκίνηση, έλεγχος, συντο
νισμός). Δόμηση των οργανώσεων. Οργα- 
νωσιακή αλλαγή.

Β.10.4. ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Σ. Ι1ερράχης(Έδρα J.Monnet.) 
4ω/εβδ. δ.μ. 4 

Η κοινή αγορά Οι τέσσερις θεμελιώδεις 
ελευθερίες: η ελεύθερη κυκλοφορία των 
εμπορευμάτων, η ελεύθερη κυκλοφορία των 
προσώπων (εργαζόμενοι, εγκατάσταση, 
υπηρεσίες, δικαίωμα διαμονής), η ελεύθερη 
κυκλοφορία των κεφαλαίων. Ανταγωνι- 
σμός-Κρατικές ενισχύσεις. Οικονομική και 
νομισματική πολιτική. Αλλες κοινοτικές 
πολιτικές.
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Β.11.1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔ  ̂& Ε.Ο.Κ.
Λ. Λαμπριανίδης 
4ω/εβό. ό.μ.4 

Γιατί είναι αναγκαίες οι περιφερειακές 
πολιτικές. Σκοποί της περιφερειακής πολι
τικής: αποδοτικότητα ή ισότητα- ενδογενής 
-αυτάρκης ή όχι ανάπτυξη· ανάπτυξη από 
τα κάτω ή όχι· ισόρροπη ή όχι ανάπτυξη 
των περιφερειών;
Οι κρατικές πολιτικές, μπορεί:
- είτε να στοχεύουν άμεσα στην περιφερεια
κή ανάπτυξη (πόλοι ανάπτυξης, κίνητρα 
περιφερειακής ανάπτυξης, βιομηχανικές 
περιοχές, τεχνοπόλεις, νέες πόλεις)
- είτε να εξασκούνται σε άλλους τομείς και 
να έχουν περιφερειακές επιπτώσεις (π.χ. 
διαφοροποιημένα περιφερειακά αποτελέ
σματα της γεωγραφικής πολιτικής)
Υπάρχει τάση εγκατάλειψης των προσπα
θειών κεντρικής ρύθμισης των ζητημάτων 
περιφερειακής ανάπτυξης και στροφή στον 
προγραμματισμό σε τοπική κλίμακα. 
Ιστορική αναδρομή των περιφερειακών ανι
σοτήτων, της περιφερειακής πολιτικής, του 
θεσμικού πλαισίου και των μηχανισμών 
υλοποίησης περιφερειακών προγραμμάτων 
στην Ελλάδα και στην ΕΟΚ.
Παραδείγματα προγραμματισμού της ανά
πτυξης σε μια γεωγραφική ενότητα: της 
Ελλάδας (π.χ. πρόγραμμα στρατηγικής 
ανάπτυξης κάποιου νομού και Τοπικό Ανα
πτυξιακό Πρόγραμμα μιας περιοχής) και 
της ΕΟΚ (ΜΟΠ, Interreg. ΚΠΣ κλπ).

Β.11.2. ΑΓΡΟΤΙΚΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ II - Κ.Α.Π.
(Δεν διδάσκεται για το 1993-94) 
4ω/εβδ. δ.μ. 4

Β.11.3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ 
ΤΟΥ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΥ
(Δεν διδάσκεται για το 1993-94) 
4ω/εβδ. δ.μ. 4

Β.11.4. ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ - 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
(Δεν διδάσκεται για το 1993-94) 
4ω/εβό. ό.μ.4

Β.11.5. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ
(Δεν έχει οριστεί διδάσκων)
4ω/εβδ. δ.μ. 4

Β.11.6. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 
&ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
(Δεν διδάσκεται για το 1993-94) 
4ω/εβδ. ό.μ.4

Β.11.7. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Κ. Μαργαρίτης Τ. Οιχονομίδης 
4ω/εβδ. ό.μ.4

- Προγραμματισμός Η/Υ: αλγόριθμοι και 
σχεδίαση προγράμματος. 
Προγραμματιστικές δομές (ακολουθία, 
συνθήκη, επανάληψη), βασικές δομές 
δεδομένων (πίνακες). Τμηματικός προ- 
γραμματισμός (υποπρογράμματα, συναρ- 
τήσεις). Δομές δεδομένων (εγγραφές, 
σύνολα, δυναμικές δομές). Αρχεία και 
διαχείριση αρχείων.
- Εργασία με βάση θέμα ειδικού ενδιαφέρο
ντος, όπως π.χ.: τράπεζες οικονομικών 
πληροφοριών, υπηρεσίες τηλεπληροφορι
κής στην οικονομία, συστήματα υποστήρι
ξης οικονομικών αποφάσεων, έμπειρα 
συστήματα στην οικονομία, συστήματα 
πληροφοριών διοίκησης, οικονομικές και 
κοινωνικές επιπτώσεις της πληροφορικής, 
προσομοίωση και μοντελοποίηση οικονομι
κών συστημάτων, υπολογιστικές μέθοδοι 
στην οικονομία.

Β.11.8. ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ:
ΘΕΩΡΙΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Σ. Κατρανίδης 
4ω/εβδ. ό.μ.4 

Εργασία της οποίας το θέμα αντλείται από



το περιεχόμενο του μαθήματος Θεωρία Διε
θνούς Εμπορίου, το οποίο έχει διδαχθεί σε 
προηγούμενο εξάμηνο. Απαραίτητη προϋ
πόθεση για την εκπόνηση σεμιναριακής 
εργασίας αποτελεί η παρακολούθηση και 
επιτυχής εξέταση στο παραπάνω μάθημα. 
Οι εργασίες παρουσιάζονται κατά τη διάρ
κεια του διδακτικού εξαμήνου ενώπιον του 
διδάσκοντα, συμφοιτητών/τριών και πιθα
νόν άλλων ενδιαφερομένων.

Β.11.9. ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Λ. Λαμπριανίδης
4ω/εβδ. δ.μ. 4 

Εργασία της οποίας το θέμα αντλείται από 
τα περιεχόμενα των μαθημάτων, Περιφερει
ακή Οικονομική I, ή Περιφερειακή Οικονο
μική II, ή Οικονομική του χώρου, ή Περιφε
ρειακή Πολιτική στην Ελλάδα και ΕΟΚ, τα 
οποία έχουν διδαχθεί σε προηγούμενα εξά
μηνα. Απαραίτητη προϋπόθεση για την 
εκπόνηση σεμιναριακής εργασίας αποτελεί 
η παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση στο 
παραπάνω μάθημα. Οι εργασίες παρουσιά
ζονται κατά τη διάρκεια του διδακτικού 
εξαμήνου ενώπιον του διδάσκοντα, συμφοι
τητών/τριών και πιθανόν άλλων ενδιαφερο
μένων.

Β.11.10. ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΘΕΩΡΙΑ III
Κ. Καρφάχης
4ω/εβδ. δ.μ. 4 

Σύντομη ιστορική αναδρομή στην εξέλιξη 
της μακροοικονομικής σκέψης. Το υπό
δειγμα IS-LM στη γενική μαθηματική του 
έκφραση, κλασικές και κεϋνσιανές υποθέ
σεις και η κλίση των IS και LM. Γενική 
εισαγωγή στη λεγόμενη “νέα” μακροοικο
νομική θεωρία: η κεϋνσιανή σύνθεση, η 
οικονομική της προσφοράς, η θεωρία των 
προσαρμοζόμενων και των ορθολογικών 
προσδοκιών.

Β.12.1. ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ & ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 
ΚΟΣΤΟΥΣ
Λ. Ιγνατιάδης 
4ω/εβδ. ό.μ.4 

Γενικότητες-Βασικές έννοιες και διακρί
σεις. Τα έξοδα, οι δαπάνες, το κόστος και 
οι διακρίσεις τους. Άμεση και πλήρης 
κοστολόγηση. Λογιστική του προκαθορι
σμένου κόστους. Το κατ’ εκτίμηση κόστος. 
Ο προγραμματισμός και ο έλεγχος της δρά
σης των οικονομικών μονάδων μέσω των 
προϋπολογισμών - Προϋπολογιστικό 
κόστος. Το πρότυπο κόστος - Στοιχεία 
λογιστικής του πρότυπου κόστους.

Β.12.2. ΘΕΩΡΙΕΣ ΠΕΡΙ ΚΡΑΤΟΥΣ
Ν. Κατριβέσης 
4ω/εβό. δ.μ. 4 

Με ανάλυση των διαφόρων σχολοόν και 
κοινωνικών ρευμάτων, προσεγγίζεται η 
φύση και ο λόγος ύπαρξης του κράτους. 
Οι διαφορετικές προσεγγίσεις για την ανα
γκαιότητα του κράτους μας αποκαλύπτουν 
τη σχέση του με την κοινωνία των πολι
τών. Αναλύονται οι κλασικές θεωρίες για 
το κράτος (Πλάτων, Hegel, Habbes κλπ.), 
οι μαρξιστικές θεωρίες (Marx, Engels, 
σοσιαλδημοκράτες κλπ.), οι νεοφιλελεύθε
ρες θεωρίες για το κράτος και οι νεο-μαρ- 
ξιστικές θεωρίες (Althusser, Πουλαντζάς, 
Glucksmans).

Β.12.3. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ■ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ
Δ. Μπούσιου 
4ιο/εβδ. ό.μ.4 

Αντικείμενο. Μελέτη, ανάπτυξη και αξιο
λόγηση των μέσων και μεθόδων διδασκα
λίας στις οικονομικές επιστήμες. Διδακτι
κά υποδείγματα και διερεύνηση προβλημά
των σε μαθήματα ειδικότητας.
Ειδικότερα αναπτύσσονται τα θέματα διαί
ρεση της διδακτικής, ορισμός και έννοια 
της διδασκαλίας, στόχοι προγράμματος 
εκπαίδευσης των μαθητών σε οικονομικές



επιστήμες, ένα μοντέλο διδασκαλίας των 
οικονομικών επιστημών, αντικειμενικοί 
σκοποί, ταξινόμηση των σκοπών, μέθοδοι 
διδασκαλίας, αξιολόγηση της επίδοσης των 
μαθητών, προσδιορισμός πράξεων και πλη- 
ροφορκον. εκπαιδευτικά έργα.

Β.12.4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Λ Παιαδόχονλοζ
4ω/εβδ. δ.μ. 4 

Χρηματοοικονομική ανάλυση επενδύσεων 
πάγιου κεφαλαίου: ορισμός, διακρίσεις, 
σπουδαιότητα του προϋπολογισμού επεν
δύσεων πάγιου κεφαλαίου. Βασικές αρχές 
συμπεριφοράς του επενδυτή. Μέθοδοι αξιο
λόγησης επενδύσεων πάγιου κεφαλαίου: 
απλοποιημένες μέθοδοι. Μέθοδοι αξιολόγη
σης επενδύσεων πάγιου κεφαλαίου: μέθοδοι 
βάσει προεξόφλησης της χρηματικής ροής 
της επένδυσης. Ποσοτικός προσδιορισμός 
των μεγεθών που υπεισέρχονται στον προσ
διορισμό της αποόοτικότητας της επένδυ
σης. Επιλογή της καταλληλότερης μεθόδου 
αξιολόγησης των επενδύσεων. Αξιολόγηση 
επενδύσεων κάτω από συνθήκες αβεβαιότη
τας. Αξιολόγηση επενδύσεων και πληθωρι- 
σμός. Ειδικά θέματα: αγορά ή χρηματοδοτι

κή μίσθωση-Προσόιορισμός της οικονομι
κής ζωής της επένδυσης. Αξιολόγηση επεν- 
δύσεων στα πλαίσια των αναπτυξιακοί 
νόμων 1262/82 και 1892/1990.

Β.12.5. ΔΙΕΘΝΈΣ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Σ. Περράχης (Έόρα J.Monnet.)
4ω/εβδ. δ.μ. 4 

Στοιχεία διεθνούς κοινωνικού δικαίου |ο 
ΟΗΕ και το Διεθνές Σύμφωνο για τα 
οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά 
δικακόματα. η Διεθνής Οργάνωση Εργα
σίας, το Συμβούλιο της Ευρώπης (η Ευρω
παϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου, ο Ευρωπαϊκός Κοινωνικός 
Χάρτης, ο Ευρωπαϊκός Κώδικας κοινωνι
κής ασφάλειας)].
Κοινοτικό κοινωνικό δίκαιο: κοινοτικοί 
θεσμοί και κοινωνικό δίκαιο, αρχές της 
ελεύθερης κυκλοφορίας πον εργαζομένων, 
κοινωνικές πολιτικές, η κοινωνική διά
σταση της εσωτερικής αγοράς, ο Χάρτης 
των θεμελιωδών κοινωνικών δικαιωμά
των των εργαζομένων, οι εξελίξεις από 
την Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη στη Συνθή
κη του Μάαστριχτ.

Μ any. η άποψη από την οόο 3ης Σεπτεμβρίου
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ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

2.
ΤΜΗΜΑ

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

ΚΑΙ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
Δημήτριος Ξονρής

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
Βάϊος Δάζος



ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (Δ.Ε.Π)

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

ΛΑΖΟΣ Βάϊοζ
Πτυχ. τμ. Πολιτικών Επιστημών Πάντειος 
(1967), Μεταπτυχ. Univ. Frankfurt (1968 -1970). 
Dr. rer. pol.. F.U. Berlin. D, (1974).

ΞΟΥΡΗΣ Αημητριος
B.S. in Mechanical Engineering, Wichita 
State Univ., U.S.A., (1966). M.Sc. in 
Business Administration, Whichita State 
Univ., U.S.A., (1967). Ph.D. in
Communication. Univ. of Iowa, U.S.A., 
(1970). Visiting Scholar, in Organization 
Development. Harvard Business School, 
U.S.A., (1970-71).

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

ΠΙΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος
Β.Α. in Sociology and Psychology, City 
Univ. of N.Y., U.S.A., (1964). M.A. in 
Sociology and Social Pathology, Univ. of 
Massachusetts. U.S.A.. (1967). Ph.D., in 
Sociology and Psychology, Univ. Salzburg,
A. (1972).

ΕΠΙΚΟΥΡΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΚΟΥΦΙΑΟΥ Στέλλα
ΙΙτυχ. Α.Β.Σ.Θ.. (1975). Μεταπτυχ. Σπου
δές, in Personnel Management and 
Industrial Relations, Edinburgh Univ., U.K., 
(1982 και 1983). Δρ τμ. Διοίκησης Επιχει
ρήσεων, Α.Β.Σ.Θ.. (1976).

ΧΑΡΑΜΗΣ Γιώργος
Πτυχ. τμ. Οικονομικών, Α .Σ.Ο .Ε.Ε., 
(1964), Δρ τμ. Διοίκησης Επιχειρήσεων,

Α.Β.Σ.Θ., (1974). Ph.D. in Computer 
Science, Pacific Western University, 
U.S.A.

ΤΣΙΟ ΤΡΑΣ Γεώργιος
Πτυχ. τμ. Μαθηματικών Α.Π.Θ., (1980). 
M.Sc. in Operational Research. Columbia 
Univ., U.S.A., (1983). Ph.D., in 
Operational Research, State Univ. of N.Y. 
at Stony Brook, U.S.A., (1986).

ΛΕΚΤΟΡΕΣ

ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ Κωνσταντίνος
Πτυχ. τμ. Στατιστικής, Α.Β.Σ.Π., (1984). 
Μ. Ph. in Industrial Technologyand 
Management, Univ. of Bradford. U.K.
(1986). Ph. D. in Industrial Technology and 
Management, Univ. of Bradford. U.K.. 
(1988).

ΑΑΕΞΑΧΑΡΑΚΗΣ Απόστολος
Πτυχ. τμ. Μαθηματικών, Παν. Πατρών, 
(1975). Δρ τμ. Μαθηματικών, Α.Π.Θ., 
(1984).

ΕΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος
Πτυχ. τμ. Οργάνωσης και Διοίκησης Επι
χειρήσεων, Α.Β.Σ.Θ., (1986). Μ.Β.Α., 
Univ. of Birmingham, U.K., (1987). M.Sc. 
in Managment of Information Systems, 
L.S.E.. U.K., (1988). Διόάκτωρ τμ. Οργά
νωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Παν. 
Μακεδονίας, (1992).

ΚΟΜΠΟΤΗΣ Απόστολος
Πτυχ. τμ. Μαθηματικών. Παν. Πατρών,
(1975). Δρ τμ. Μαθηματικών, Α.Π.Θ.,
(1984).



ΜΙΧΑΗΛ ΑΗΜΗΤΡΙΟΣ
Πτυχ. τμ. Οικονομικών, Α.Π.Θ., (1982). 
Μ.Α. in Economics, New School for Social 
Research, U.S.A., (1985). Ph.D. in 
Economics, New School for Social 
Research U.S.A., (1989).

ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ana
Πτυχ. τμ. Μαθηματικών, Α.Π.Θ., (1983). 
M.A., in Statistics, Yale Univ., U.S.A.,
(1987). Ph.D. in Statistics. Yale Univ., 
U.S.A., (1990).

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Πέτρος
Πτυχ. τμ. Μαθηματικών, Α.Π.Θ., (1969). 
Postgraduate Diploma in Operational 
Research, Thames polytechnik U.K.,
(1976). M.Sc. in Statistics, Brunei Univ., 
U.K., (1978). Δρ τμ. Οργάνωσης και Διοί
κηση: Επιχειρήσεων, Παν. Μακεδονίας, 
(1991).

Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ο Ν Ι Κ Ο Ι  
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΚΆΡΑΓΙΩΡΓΟΣ Θεοφάνης
Πτυχ. τμ. Διοίκησης Επιχειρήσεων, 
Α.Β.Σ.Θ.,' (1976).

ΤΟΝ ΑΣ Ανδρέας
Πτυχ. τμ. Μαθηματικών, Α.Π.Θ.. (1980). 
M.Sc. in Operational Research. Stanford 
Univ., U.S.A., (1981).

ΕΙΔΙΚΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙ ΑΚΟΙ  
ΥΠΟΤΡΟΦΟΙ

ΑΝΘΕΜΙΑΗΣ Στέφανος
Β.Α. in Business Administration, Wichita

State Univ., U.S.A., (1985). M.B.A in 
Business Administration, Wichita State 
Univ., U.S.A., (1986).

ΒΑΣΙΛΕΙΑΑΗΣ ΧΡΗΣΤΟ Σ
Πτυχ. τμ. Οργάνωσης και Διοίκησης Επι
χειρήσεων, Παν. Μακεδονίας, (1990).

ΒΟΥΖΑΣ Φώτης
Πτυχ. τμ. Οργάνωσης και Διοίκησης Επι
χειρήσεων, Παν. Μακεδονίας, (1990).

Γ  Κ ΟΤΖΑ ΜΑΧΗ Αικατερί νη
Πτυχ. τμ. Μαθηματικών, Α.Π.Θ., (1989).

ΒΑΞΕΒΑΜΑΟΥ Μαρία
Πτυχ. τμ. Οργάνωσης και Διοίκησης Επι
χειρήσεων, Παν. Μακεδονίας, (1986), 
DF.A Analyse et Politique Economiques, 
Ecole National de la Statistic]ue et de Γ 
Administration Economique. Ecole des 
Hautes Etudes en Sciences Sociales, F. 
(1990). DEA Organisation des Entreprises, 
Univ. de Paris VII, F, (1990).

ΑΑΘΗΡΑΣ Πέτρος
B.Sc., North East London Polytechinc, 
U .K., (1988). M.Sc. in Business and 
Economic Forecasting, Kingston 
Polytechnic, U.K., (1991).

ΜΑΧΑΚΑΣ Ιωάννης
Πτυχ. τμ. Οικονομικών, Α.Π.Θ., (1991).

ΦΕΚΑ Βιργινία
Πτυχ. τμ. Οργάνωσης και Διοίκησης Επι
χειρήσεων, Παν. Μακεδονίας, (1991).

ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ & ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΑΓΓΕΛΟΥΣΗ Πολυξένη ΑΛΤΑ Μαρία
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ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΛΗΣ Ιορδάνης 
ΕΣΚ1ΤΖΟΙΙΟΥΑΟΥ Αναστασία 
ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ Αναστασία 
ΚΥΡΟΥ Βασιλική

ΙΙΕΤΡΟΜΕΑΙΑΟΥ Μαρία 
ΣΕΜΕΡΤΖΙΑΟΥ Ελένη 
ΤΖΟΥΑΗ Ελευθερία 
ΤΣΙΡΟ ΓΙΑ Ν Μ  Μαρία

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΣΩΤΗΡΙΟΥ Αθανάσιος ΙΙΑΡΑΑΠΑΝΗ-ΠΟΤΑΜΙΑ Θεοδώρα
(Προϊστάμενος) (Γραμματέας Α)

Η κεντρική βιβλιοθήκη τον ΙΙανεπιοτημιον Μακεδονίας
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ΤΟ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α  ΣΠΟΥΔΩΝ

Α ποστολή του Τμήματος Οργάνωσης 
και Διοίκησης Επιχειρήσεων είναι η 
προετοιμασία στελεχών τα οποία 

θα επανδρώσουν τις κάθε μεγέθους επιχει
ρήσεις και οργανισμούς δημόσιου και ιδιω
τικού τομέα, τοπικού, εθνικού η πολυεθνι
κού χαρακτήρα, που δραστηριοποιούνται 
μέσα στο ελληνικό κοινωνικο-οικονομικό 
σύστημα, δημιουργώντας και προσφέροντας 
αγαθά ή υπηρεσίες.
Το πρόγραμμα σπουδών είναι διαμορφωμέ
νο έτσι ώστε να αντιμετωπίζει τις γοργά 
εξελισσόμενες και εναλλασσόμενες ανάγκες 
των σύγχρονων οργανισμών και επιχειρήσε
ων, ενώ ταυτόχρονα θέτει την απαιτούμενη 
έμφαση στις παραδοσιακές αρχές της Ανώ
τατης Παιδείας.
Δεδομένου ότι είναι πρόγραμμα πανεπιστη
μιακού και όχι επιμορφωτικού ή καθαρά 
επαγγελματικού επιπέδου, έχει διαμορφωθεί 
με ιδιαίτερη προσοχή και στοχεύει να δώσει 
στους φοιτητές και στις φοιτήτριες όχι μόνο 
γενικότερες γνώσεις αλλά και εξειδικευμέ- 
νες, τις οποίες απαιτείται να κατέχουν τα 
σύγχρονα στελέχη των επιχειρήσεων και 
οργανισμών μέσα στο χώρο της ενιαίας 
Ευρώπης.
Το πρόγραμμα δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην 
προετοιμασία πτυχιούχων, ικανών να ανα
γνωρίζουν, να προσδιορίζουν και να επιλύ
ουν προβλήματα, αλλά και ταυτόχρονα να 
αντιλαμβάνονται το ρόλο των επιχειρήσεων 
και των οργανισμών μέσα στο σύγχρονο 
κοινωνικό σύστημα.
Ειδικότερα, το πρόγραμμα στοχεύει στη 
διδασκαλία των θεωριών και των προβλη
μάτων διοίκησης και ανάπτυξης των οργα

νισμών και επιχειρήσεα)ν, στη μύηση στις 
μεθόδους και τεχνικές λήψης αποτελεσματι
κών διοικητικών αποφάσεων, στην καθοδή
γηση για αποτελεσματική διοίκηση των 
ανθρωπίνων πόρων και στη συνειδητοποίη- 
ση της κοινωνικής διάστασης των διοικητι
κών προβλημάτων και αποφάσεων. Επιπρο
σθέτους, στόχος του προγράμματος είναι η 
παροχή κατάλληλων εφοδίων σε εκείνους 
που φιλοδοξούν να επεκτείνουν τις σπουδές 
τους και σε μετατπυχιακό επίπεδο.
Τα μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προ- 
σοπικού (ΔΕΠ) κάθε βαθμίδας, τα μέλη του 
Επικουρικού Διδακτικού Προσωπικού 
(ΕΔΠ) όπως και οι Ειδικοί Μεταπτυχιακοί 
Υπότροφοι (ΕΜΥ) και μαζί τα μέλη του 
Διοικητικού Προσωπικού που στελεχώνουν 
το τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχει
ρήσεων, λειτουργώντας σε πλαίσιο αναφο
ράς το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών που υιοθε
τήθηκε το 1990, και τροποποιήθηκε το έτος 
1993. στοχεύουν όχι μόνο στην ολοκληρω
μένη συνεισφορά στο κοινωνικό σύνολο, 
αλλά και στην ειδικότερη προσφορά σε κάθε 
φοιτητή και φοιτήτρια.
Το πρόγραμμα διαρθρώνεται σε δύο ίσης 
διάρκειας κύκλους σπουδών που διαρκούν 
συνολικά οκτο') εξάμηνα. Η διδασκαλία 
οργανώνεται, σε εξαμηνιαία βάση με διάκρι
ση σε χειμερινά και εαρινά εξάμηνα. Τα 
μαθήματα διακρίνονται σε υποχρεωτικά και 
επιλογής. Ο κάθε φοιτητής/τρισ. θα πρέπει 
να παρακολουθήσει κατά τη διάρκεια των 
σπουδών του, πενήντα δύο μαθήματα συνο
λικά, εκ των οποίων τα τριάντα εννέα είναι 
υποχρεωτικά περιλαμβανόμενης και της 
ξένης γλώσσας και τα υπόλοιπα επιλογής.
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ΣΥ Ν Ο Π Τ ΙΚ Ο Σ  ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Α' ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΑΡΙΝΌ ΕΞΑΜΗΝΟ
A. 1. Ιο ΕΞΑΜΗΝΟ Α.2. 2ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Τ Ι Κ Α  Μ Α Θ Η Μ Α Τ Α
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ 4.2.1. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II
Β. Λάζος Π. Χριστοδούλου Α.Νιχολάου
3ω/εβδ. δ.μ. 3 Α.Τ όνας Α. Γκοτζαμάνη
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4ω/εβδ. δ.μ. 4
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ I Α.2.2. ΑΡΧΕΣ
Λ. Κ  ομπότης Α. Αλεξανδράχης ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΛαθήρας Β.Φέχα ΑΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
5ω/εβδ. δ.μ. 5 Α.Ιγνατιάδης
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΙΏΝ Θ.Καραγιώργος
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 5α)/εβδ. δ.μ. 5
Δ. Ξουρής ΣΛνθεμίδης 4.2.3. ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
3ω/εβδ. δ.μ. 3 Γ.Πιττερόπουλοζ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3ω/εβδ. δ.μ. 3
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ I Α.2.4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ I
Π. Χριστοδούλου Α.Νιχολάου Β.Λάζος
ΙΙ.ΛαΟήρας Α.Τόνας Μ.Βαξεβανίδου ΙΊ.Λαθήρας
4ω/εβδ. δ.μ. 4 3ω/εβδ. ό.μ. 3
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Α.2.5. ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Χ.θεμελή Σ  Ψν/ομάνης
2ω/εβδ. δ.μ. 2 2ω/εβδ. δ.μ. 2
ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ I Α.2.6. ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ
Γ.Χαραμής I. ΕλενΟεριάόης Το Ε.Ε.Π. του Πανεπιστημίου
3ω/εβδ. δ.μ. 3 4ω/εβδ.
ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ
To Ε.Ε.Ι1. ιοί' Πανεπιστημίου
4ω/εβδ.
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ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ  
Επιλέγεται ένα μάθημα από το αντίστοιχο του 1ου εξαμήνου και ένα από τα 

αντίστοιχα του 2ου εξαμήνου

Α.1.8. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ Α.2.7. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
(Δεν διδάσκεται το 1993-94) ΚΑΙ ΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
3ω/εβδ. δ.μ. 3 (Δεν διδάσκεται το 1993-94)

Λ. 1.9. ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 3ω/εβδ. ό.μ. 3
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.2.8. ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
ΒΛάζος Ι.Μανάχας Χ.Θεμελή
3ω/εβδ. δ.μ. 3 3ω/εβδ. δ.μ.3

Α.1.10.ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ Α.2.9. Ε.Ο.Κ. & ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΟΑΟΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Γ,Πιπερόπουλος ΒΛάζος Φ.Βονζας
3ω/εβδ. δ.μ. 3 3ω/εβδ. ό.μ. 3 

Α.2.10.ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II
Α.Κομττότης 
3ω/εβδ. ό.μ. 3 

Α.2.11. ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ II
I.Χαραμής
ΠΛαθήρας I. Ελενθεριάόης 
3ω/εβό. ό.μ. 3

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
Α.3. 3ο Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο Α.4. 4ο ΕΞΑ Μ Η Ν Ο

Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Τ Ι Κ Α  Μ Α Θ Η  Μ A Τ  Α
Α.3.1. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Α.4.1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ &

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ
Α. Ιγνατιάδης Θ.Καραγιώργος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ
5ω/εβδ. δ.μ. 5 ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Α.3.2. ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ Γ.Χαραμής Α.Γχοτζαμάνη
ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ 4ω/εβδ. ό.μ.4
Σ.Ξηροτνρη-Κονφίδον Β.Φέχα Α.4.2. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ I
3ω/εβό. δ.μ. 3 Γ.Οικονόμου Μ.Βαξεβανίδου

Α.3.3. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α. Γκοτζαμάνη
Γ. Χαραμής 5ω/εβδ. δ.μ. 5
3ω/εβό. δ.μ. 3 Α.4.3. ΘΕΩΡΙΑ ΟΡΓ ΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ

Α.3.4. ΛΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Σ.Ξηροτνρη-Κονφίδον Β.Φέχα
Ν.Τέλλης 
4ω/εβό. δ.μ. 4

3ω/εβό. ό.μ. 3

Τμήμα 
Οργάνωσης και Διοίκησης 

Επιχειρήσεα)ν



Τμ
ήμ

α 
Ορ

γά
νω

ση
ς 

κα
ι Δ

ιο
ίκη

ση
ς 

Επ
ιχε

ιρ
ήσ

εω
ν

Α.3.5. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ II
Β.Λάζος Μ. Βαξεβανίόου 
3d)/εβό. ό.μ. 3 

Α.3.6. ΞΕΝΗ ΓΑΩΣΣΑ
Το Ε.Ε.Π. του Πανεπιστημίου

:Τ)0.

Α.4.4. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΙ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 
ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΑΓΟΡΕΣ
Ν. Γεωργόπουλος 
3ω/εβδ. ό.μ. 3 

Α.4.5. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ 
.ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
Α.Αλεξανδράχης 
3ω/εβό. ό.μ. 3 

Α.4.6. ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ
Το Ε .Ε .ΙΙ. του Πανεπιστημίου

ο/επο.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Επιλέγεται ένα μάθημα από το αντίστοιχο του 3ου εξαμήνου και ένα από τα 

αντίστοιχα του 4ου εξαμήνου

Α.4.7. ΔΙΚΑΙΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝΑ.3.7. ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Β. Ρεκοπο ύλου-Δονκα 
3ω/εβδ. ό.μ. 3 

Α.3.8. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
Ε. Βαρελάς 
3α)/εβδ. ό.μ. 3 

Α.3.9. ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
Σ.Καραγιάννη 
3ω/εβό. ό.μ. 3 

Α.3.10.ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΚΟΙΝΩΝΙΟΑΟΓΙΑ 
Γ.Πιττερόπουλος 
3(θ/εβό. ό.μ. 3

I .  Κορδή-Α ντωνοπο νλ ον 
3ω/εβό. ό.μ. 3 

Α.4.8. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 
(Δεν διδάσκεται το έτος 1993-94) 
3ω/εβό. δ.μ. 3 

Α.4.9. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
Α.Νιχολάου  
3ω/εβό. ό.μ. 3 

Α.4.10.ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ 
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ 
(Δεν διδάσκεται το 1993-94)
3ω/εβδ. ό.μ. 3

Μωικη άποψη από τηνοόό Ιό. Λαμποαχη
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Β ’ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΑΡΙΝΌ ΕΞΑΜΗΝΟ
Β.5.  5ο Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο  Β.6. 6ο ΕΞΑ Μ Η Ν Ο

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Β.5.1. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ 
ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ
Α. Ιγνατιάδης
Δ.Γ/.ίνογλον Σ.Μ(ονσή-Μάνο 
5ω/εβό. δ.μ. 5 

Β.5.2. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ I 
/.. Χαζαρίδης Α.Δηιιοιτούλον 
4ιο/εβδ. δ.μ. 4 

Β.5.3. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ II 
Γ.Οιχονόμον Μ.Βαξεβανίδοι' 
Α.Γχοτζαμάνη 
3ω/εβδ. δ.μ. 3 

Β.5.4. ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ I
Δ.Ξοι νης X. Βαοιλειάδης 
3ω/εβδ. δ.μ. 3

Β.6.1. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ II
Ι.Ααζαρίδης Α.Αργνρη 
4ω/εβδ. δ.μ. 4 

Β.6.2. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
Γ.Τσιότρας Α.Τόνας 
4ω/εβδ. ό.μ.4 

Β.6.3. ΟΡΓΑΝΏΣΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
Δ.Ξονρής Σ.Ανθψίδης  
3ω/εβδ. ό.μ. 3 

Β.6.4. ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ II
Γ. Οικονόμο ν X. Βαοιλειάδης 
3ω/εβό. δ.μ. 3

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Επιλέγεται ένα μάθημα από το αντίστοιχο 

τον 5ου εξαμήνου και δύο από τα αντίστοιχα του 6ου εξαμήνου

Β.5.5. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
Ε.Λονζ ά:/.ης 
3ω/εβό. ό.μ. 3 

Β.5.6. ΔΙΚΑΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 
ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ 
Ν.Μιάρμττας 
3(ϋ/εβό. δ.μ. 3 

Β.5.7. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ 
ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 
Λ.Σ/.αλ ί<) ης Ε. Σαατζίδο ι)
3ω/εβδ. δ.μ. 3 

Β.5.8. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ 
ΣΧΕΣΕΙΣ 
Β.Λάζος Ι.Μανάχας  
3ω/εβδ. δ.μ. 3

Β.6.5. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ I
(Δεν διδάσκεται το 1993-94)
3ω/εβό. δ.μ. 3 

Β.6.6. ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
Ε. Λονκάκης 
3ω/εβό. δ.μ. 3 

Β.6.7. ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ 
(Δεν διδάσκεται το 1993-94)
3ω/εβδ. ό.μ. 3 

Β.6.8. ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 
ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
Γ.Πυτερόπονλος 
3ω/εβό. ό.μ. 3



Β.5.9. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ Β.6.9. ΧΡΗΜΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΗ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Η/Υ Β Λ άζος Ι.Μανάχας
Γ.Χαραμής 3ω/εβδ. ό.μ. 3
2ω/εβό. δ.μ. 2 Β.6.10.0ΡΓΑΝΩΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ

Η/Υ-ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΙΟΙΚΗΣΕΩΣ 
ΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
Γ.Χαραμής 
2ω/εβδ. ό.μ. 2

Β.7. 7ο Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο  Β.8. 8ο ΕΞΑ Μ Η Ν Ο

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Β.7.1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Ν.Γεωργόπονλος 
5ω/εβδ. δ.μ. 5 

Β.7.2. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Δ.Ξονρής Σ.Ανθεμίδης 
3ω/εβδ. ό.μ. 3 

Β.7.3. ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Ν. Γεωργόχονλος Α.Αργνρη 
3ω/εβδ. δ.μ. 3

Β.8.1. ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ
Α. Ιγνατιάδης Δ.Γ/ίνογλου 
5ω/εβδ. ό.μ. 5 

Β.8.2. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Ν.Γεωργόπουλος Β.Φέχα 
5ω/εβδ. ό.μ. 5 

Β.8.3. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Σ. Ξηοοτύρη-Κοιψδοί' Φ.Βούζας 
3ω/εβό. δ.μ. 3

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Επιλέγονται τρία μαθήματα από τα αντίστοιχα του 7ου εξαμήνου και τρία από 

τα αντίστοιχα του 8ου εξαμήνου

Β.7.4. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Γ.Τσιότρας
Α. Τόνας Α.Γχοτζαμάνη 
3ω/εβδ. δ.μ. 3 

Β.7.5. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ II 
(Δεν διδάσκεται το 1993-94)
3ω/εβδ. δ.μ. 3 

Β.7.6. ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΩΝ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ 
I .  Ξηροί νρ η-Κοι ψ δ ο  ι'
3ω/εβό. ό.μ. 3 

Β.7.7. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ 
ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ 
Β.Λάζος Χ.Βασιλειάδης 
3ω/εβδ. δ.μ. 3

Β.8.4. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
Β.Λάζος Χ.Βασιλειάδης 
3ω/εβδ. ό.μ. 3 

Β.8.5. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
Γ.Χαραμής 
3(ο/εβό. δ.μ. 3 

Β.8.6. ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ 
Γ. Πιπερόπο νλος I. Μανάχας 
3ω/εβό. δ.μ. 3 

Β.8.7. ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ 
Γ.Τσιότρας Μ.Βαϊεβανίδον 
3ω/εβδ. ό.μ. 3



Β.7.8. ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
Σ.Ξηροτύρη-Κουφίόου Φ.Βούζας 
3ω/εβό. δ.μ. 3 

Β.7.9. ΓΛΩΣΣΑ Η/Υ COBOL & ΓΛΩΣΣΕΣ 
ΠΡΟ/ΜΛΤΙΣΜΟΥ 4ης ΓΕΝΕΑΣ
Γ. Χαραμής 
3ω/εβδ. δ.μ. 3 

Β.7.10.ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Γ.Χαραμής 
3ω/εβδ. δ.μ. 3

Β.8.8. ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
(Δεν διδάσκεται το 1993-94) 
3ω/εβδ. ό.μ. 3 

Β.8.9. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ 
Λ.Μιτονοίου  
3α)/εβό. ό.μ. 3 

Β.8.10.ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΜΕ 
ΧΡΗΣΗ Η/Υ
Γ.Τσκ'πρας Μ .Β αξφ ανίόοι' 
Π.Λαθήρας Α.ίκοτζαμάνη  
3ω/εβό. δ.μ. 3 

Β.8.11. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΜΠΕΙΡΩΝ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
I .  Χαραμής 
3ω/εβδ. δ.μ. 3

Το χί-ντριχο «/((/ ιΟιατυο -------
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Π Ε Ρ ΙΕ Χ Ο Μ Ε Ν Ο Υ  ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Α’ ΚΥΚΑΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Α.1.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ
Β. Λάζος 
3ω/εβδ. δ.μ. 3 

Με το μάθημα Εισαγωγή στην Οικονομική 
επιδιώκεται αφενός η εξήγηση και κατα
νόηση των οικονομικών νόμων που όιέ- 
πουν την παραγωγή, την κατανομή, την 
ανταλλαγή και την κατανάλωση των (υλι
κών) αγαθών στα διάφορα στάδια της 
ιστορικής εξέλιξης των ανθρώπινων κοι
νωνιών. αφετέρου η μελέτη τόσο της ιστο
ρικής εξέλιξης και λειτουργίας των 
θεσμών και μηχανισμών που αποτελούν 
την οργάνωση της οικονομικής ζωής μιας 
κοινωνίας, όσο και της συμπεριφοράς των 
μελών της - κοινωνικών συνόλων και 
υποσυνόλων-, όπως αυτή εκφράζεται στην 
προσπάθεια να ικανοποιηθούν απεριόρι
στες ανάγκες με περιορισμένα μέσα.

Α.1.2. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ I
Α.Κομπότης (Α -Μα)
Λ .Αλεξανδράχ ης (Με-Ω)
Π.Ααθήρας Β.Φέχα 
5ω/εβδ. δ.μ. 5 

Διαφορικός λογισμός, μελέτη συναρτήσε
ων, λογάριθμοι και εκθετικές συναρτή
σεις, ολοκληρωτικός λογισμός, εφαρμογή 
διαφορικού και ολοκληρωτικού λογισμού 
σε προβλήματα οικονομικών επιστημών.

4.1.3. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Δ. Ξονρής Σ.Ανθεμίδης 
3ω/εβδ. δ.μ. 3 

Το οικονομικό, πολιτικό και κοινωνικό

περιβάλλον των επιχειρήσεων. Η κοινωνι
κή ευθύνη των επιχειρήσεων. Ο ρόλος του 
κέρδους. Το μάνατζμεντ της επιχείρησης. 
Η διοίκηση του προσκοπικού και οι 
ανθρώπινες σχέσεις. Η διοίκηση παραγω
γής. Το μάρκετινγκ των προϊόντων ή υπη
ρεσιών. Τα χρηματοοικονομικά της επι
χείρησης. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. 
Διεθνές μάνατζμεντ.

4.1.4. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΓΙΑ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ I
Π. Χυιστοόονλον (Α -Μ α) 
Α.Νιχολάου (Με-Ω)
Π.Ααθήρας Α. Τόνας 
4ω/εβδ. δ.μ. 4 

Βασικές έννοιες και εισαγωγή στην στατι
στική επιχειρηματολογία μέσα από παρα
δείγματα στατιστικής πρακτικής στις επι
χειρήσεις. Θέματα: τυχαίες μεταβλητές, 
μαθηματική ελπίδα και πιθανότητες, δεδο
μένη πιθανότητα και ανεξαρτησία, διακρι- 
τές και συνεχείς κατανομές, κατανομές 
δειγματοληψίας.

4.1.5. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Χ.Θεμελή 
2ω/εβδ. ό.μ. 2 

Δ ιακρ ίσεις των πράξεων δικα ίου. 
Συστατικά στοιχεία της έννομης σχέ
σης. Φυσικά κα ι νομικά πρόσωπα. 
Δικαιώματα και πράγματα ως αντι
κείμενα στην έννομη σχέση. Προστα
σία δικαιωμάτων. Το πράγμα (έννομο 
αγαθό) ως αντικείμενο της έννομης 
σχέσης. Δ ικαιοπραξίες, αδικοπρα
ξίες, δικαίωμα αποζημίωσης. Αίρεση, 
προθεσμία.



A.I.6. ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ I
Γ. Χαραμής Ι.Ελευθεριάόης 
3ω/εβδ. δ.μ. 3 

Γενική περιγραφή των μικροϋπολογιστών. 
Το Λειτουργικό σύστημα MS-DOS. Γλώσ
σα προγραμματισμού BASIC. Εφαρμογές.

Α.1.7. ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ
Το Ε.Ε.Π. του Πανεπιστημίου 
4ω/εβδ.

Αγγλικά:
Economics: economic systems, production, 
labour, profit and capital, utility, supply 
and demand.
Γαλλικά:
Introduction au Francais Economique.
Γερμανικά:
1. “Deutsche Sprachlehre fur Auslander I & II".
2. a. Deutsche W i rt sch aft si n form at i k.

b. Deutsche Fachtexte aus Recht und Wirtschaft.

A.I.8. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
(Δεν διδάσκεται το 1993-94)
3ω/εβδ. ό.μ. 3

Α.1.9. ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜ ΑΤΑ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Β.Λάζος Ι.Μανάκας 
3ω/εβό. δ.μ. 3 

Εισαγωγή στα συμμετοχικά μοντέλα 
(ιστορία, εξέλιξη). Γενική οικονομική 
πολιτική. Θεωρία σύγκλισης. Ρόλος της 
συμμετοχής στον καπιταλισμό - σοσια
λισμό. Πρακτικά και θεωρητικά σχήμα
τα της συμμετοχής, εμπειρία, πράξη. 
Κυριότερα μοντέλα στον κόσμο. Αυτο
διαχείριση. Γιουγκοσλαβικό μοντέλο. 
Κοινωνικοποίηση, κρατικοποίηση, 
εθνικοποίηση. Μορφή, ουσία και φιλο
σοφία της συμμετοχής. Διάφορα πρό
σθετα σημεία.

Α.1.10. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ 
ΚΟΙΝΩΝΙΟΑΟΓΙΑ
Γ.Πιτιερόιυνλος 
3ω/εβό. ό.μ. 3 

Εισαγωγή στις κυριότερες θεωτίες της 
κοινωνιολογίας και στις αρχές της κοι
νωνικής έρευνας. Ο ρόλος του ατόμου 
στην ομάδα και η επίδραση της ομάδας 
στο άτομο. Κοινωνική οργάνωση, θεμε
λιακοί θεσμοί: οικογένεια, παιδεία, 
θρησκεία. Κοινωνικοποίηση του ατό
μου. Η κουλτούρα και η αστικοβιομη- 
χανική κοινωνική οργάνωση. Οικονο
μικά, πολιτικά και άλλα γραφειοκρατι
κά συστήματα. Δημογραφία και στοι
χεία αντικοινιονικής συμπεριφοράς 
ατόμων και ομάδων.

Α.2.1. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΓΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II
II. Χριστοδούλου (Α -Μ α)
Α .Ν ικολάου (Με-Ω)
Α.Τόνας Α.Γκοτζαμάνη 
4ω/εβό. δ.μ. 4 

Αρχές στατιστικής συμπερασματολο- 
γίας: εκτίμηση έλεγχος υποθέσεων, 
ανάλυση ποιοτικών δεδομένων, παλιν
δρόμηση. Περιορισμένη χρήση στατι
στικού πακέτου.

Α.2.2. ΑΡΧΕΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
Α .Ιγνατιάδης Θ. Καραγκοργος 
5ω/εβδ. ό.μ. 5 

Εισαγωγή (ο κόσμος των οικονομικών 
μονάδων - Έννοια, σκοπός, φύση και 
κατάταξη της λογιστικής - Σχέσεις της 
με άλλους κλάδους). Θεμελιώδεις 
(Βασικές) αρχές της λογιστικής. Απο- 
γραφή. Λογαριασμοί (δυναμική λογι
στική). Οι βάσεις της όιγραφίας ή 
διπλογραφίας. Διάκριση των λογαρια
σμοί με βάση το περιεχόμενό τους.
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Α.2.3. ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
Γ.Πίΐτερόκονλος
3ω/εβδ. δ.μ. 3 

Αρχές και εφαρμογές των δημοσίων σχέ
σεων σε επιχειρήσεις και οργανισμούς. 
Ιστορικά στοιχεία, ηθικές δεσμεύσεις, δια
φοροποίηση στόχων μεταξύ ιδιωτικών 
επιχειρήσεων και δημοσίων οργανισμών. 
Θεωρίες επικοινωνίας. Μέσα μαζικής επι
κοινωνίας: τύπος, ραδιόφωνο, τηλεόραση. 
Σχέσεις με ομάδες πίεσης και διαφοροποί
ηση “κοινού”. Εσωτερικές και εξωτερικές 
σχέσεις. Τοπικές, εθνικές και πολυεθνικές 
επιχειρήσεις και οργανισμοί. Στάσεις, 
κοινό, κοινή γνώμη.

Α.2.4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ I
Β.Λάζος
Μ.Βα'ξεβανίόον Π.Ααθήρας
3ω/εβδ. δ.μ. 3 

Το οικονομικό σύστημα. Η οικονομική 
επιστήμη. Το βασικό πρόβλημα της επιλο
γής. Η λειτουργία του μικτού επιχειρημα
τικού συστήματος. Η θεωρία των τιμών. 
Ελαστικότητες ζήτησης και προσφοράς. 
‘Εννοιες και σχέσεις εσόδων. Η θεωρία 
της παραγωγής και του κόστους. Έννοιες 
και σχέσεις κόστους. Το πρόβλημα του 
καθορισμού του μεγέθους παραγωγής σε 
διάφορες μορφές αγοράς (πλήρης ανταγω
νισμός, μονοπώλιο, μονοπωλιακός αντα
γωνισμός). Αρχές και μέθοδοι τιμολόγη
σης στις επιχειρήσεις. Μικροοικονομικές 
έννοιες της κοινωνικής ευημερίας. Ανάλυ
ση περιπτώσεων.

Α.2.5. ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Σ. Ψνχομάνης
2ω/εβδ. δ.μ. 2 

Έ  ν ν ο ι α. α ν τ ι κ ε ί μ ε ν ο. π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν ο, 
χαρακτηριστικά του Ελληνικού και 
Ευρωπαϊκού εμπορικού δικαίου. Ιστο
ρία και πηγές. Σχέση ευρωπαϊκού και 
εθνικού εμπορικού δικαίου. Ευρωπαϊκό

εταιρικό δίκαιο. Κοινοτικό δίπλωμα 
ευρεσιτεχνίας.
Εμπορικές πράξεις, έννοια, διακρίσεις, 
κριτήριο εμπορικότητας, αντικειμενικά 
ή πρωτότυπα εμπορικές πράξεις, παρά- 
γωγα εμπορικών πράξεων. Τεκμήριο 
εμπορικότητας.
Έμποροι συστήματα προσδιορισμού της 
εμπορικής ιδιότητας, απόδειξη, αποβολή 
της εμπορικής ιδιότητας. Κατηγορίες εμπό
ρων: μικρέμπορος, αποκρυπτόμενος, ομόρ- 
ρυθμος εταίρος, αλλοδαπός. Εμπορική ικα
νότητα και ανικανότητα του φυσικού προ
σώπου και των νομικών προσώπων. Ασυμ
βίβαστα. περιορισμοί και απαγορεύσεις. 
Συνέπειες της εμπορικής ιδιότητας, προσω
πική κράτηση. Εμπορικά βιβλία: χρησιμό
τητα. είδη, κανόνες τήρησης, αποδεικτική 
δύναμη, προσαγωγή ενώπιον του δικαστη
ρίου. Επιχείρηση στο εμπορικό δίκαιο: 
έννοια, νομική φύση, η επιχείρηση ως αντι
κείμενο δικαίου, επικαρπία, ενέχυρο και 
κατάσχεση επιχε ίρησης.

4.2.6. ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ
Το Ε.Ε.Π. του Πανεπιστημίου 
4ω/εβδ.

Αγγλικά:
Economics: money, banking, market, 
natiional income, monopolies, international 
trade.
Γαλλικά:
Introduction au Francais Economique. 
Γερμανικά:
1. “Deutsche Sprachlehre fur Auslander I & II”.
2. a. Deutsche Wirtschaftsinformatik.

b. Deutsche Fachtexte aus Recht und Wirtschaft.

A.2.7. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 
ΚΑΙ ΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
(Δεν διδάσκεται το 1993-94)
3ω/εβδ. ό.μ. 3
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Α.2.8. ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Χ.Θεμελή 
3ω/εβδ. ό.μ. 3 

Γενική θεωρία. Έννοιες της ενοχικής σχέ
σης και της παροχής. Παράγωγοι λόγοι 
των ενοχών, δικαιοπραξία (σύμβαση), αδι
κοπραξία, νόμος. Εξέλιξη (ομαλή - ανώμα
λη) της ενοχής. Εκπλήρωση, ενίσχυση, από
σβεση και μεταβίβαση της ενοχής.
Επώνυμες (ρυθμισμένες) συμβάσεις. Πώλη
ση πράγματος, μίσθωση πράγματος, σύμ
βαση δανείου και παρακαταθήκης, αδικαιο
λόγητος πλουτισμός και καταδολίευση 
δανειστών.

Α.2.9. Ε.Ο.Κ. & ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Β.Λάζος Φ.Βούζας 
3ω/εβδ. δ.μ. 3 

Δομή, λειτουργία Ε.Ο.Κ.. αγροτική βιομη
χανική πολιτική, όργανα και μέσα υποστή
ριξης, επιχειρηματική δραστηριότητα.

Α.2.10.ΜΑΘΗΙΥ1ΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II
Α.Κομπό της 
3ω/εβό. ό.μ. 3 

Γραμμική ‘Αλγεβρα, διαφορικός και ολο
κληρωτικός λογισμός συναρτήσεων πολ
λών μεταβλητών, κλασική μέθοδος αριστο
ποίησης, εφαρμογή διαφορικού και ολο
κληρωτικού λογισμού σε προβλήματα οικο
νομικών επιστημών.

Α.2.11. ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ II
Γ. Χαραμής
ΠΛαϋήρας I. Ελευθεριάόης 
3ω/εβδ. δ.μ. 3 

Προγράμματα επεξεργασίας πινάκων 
(Spreadsheets). Εντολές επεξεργασίας πινά
κων. Διαχείρηση και επεξεργασία βάσης 
στοιχείων. Εισαγωγή, διαγραφή και αναζή
τηση πληροφοριών. Ταξινόμηση, σύνδεση 
αρχείων με πίνακες. Γραφικές παραστά

σεις. Σύνδεση γραφικών παραστάσεων με 
αρχεία και πίνακες.

Α.3.1. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
Λ. Ιγνατιάδης Θ.Καραγιώργος 
5ω/εβό. ό.μ. 5 

Λογιστική Τυποποίηση (Λογιστικό Σχέδιο) 
Συνοπτική παρουσίαση του Ελληνικού Γενι
κού Λογιστικού Σχεδίου. Βασικές αρχές του. 
Λογιστικά συστήματα. Στοιχεία λογιστικής 
οργανώσεως. Λογιστικά σφάλματα (πρόλη
ψη. αναζήτηση, διόρθωση). Ισολογισμός 
τέλους χρήσεως - Προβλήματα, εγγραφές. 
Κιόόικας Φορολογίας Εισοδήματος - Κώδι
κας Φορολογικών Στοιχείων.

Α.3.2. ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ
Σ.Ξηροτύρη-Κοικρίδον Β.Φέχα 
3ω/εβδ. δ.μ. 3 

Τ ί είναι οργάνωση και διοίκηση. Το πλαί
σιο της οργάνωσης (περιβάλλον). Στόχοι 
των οργανώσεων. Βασικές λειτουργίες της 
διοίκησης (προγραμματισμός, οργάνωση, 
διεύθυνση, ηγεσία, υποκίνηση, έλεγχος, 
συντονισμός). Δόμηση των οργανώσεων. 
Οργανωσιακή αλλαγή.

Α.3.3. ΓΕΝΙΚΕΣ
ΑΡΧΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
I .  Χαραμής 
3ω/εβδ. δ.μ. 3 

Γενική περιγραφή των κεντρικών υπολογι
στών. Μηχανογραφικά αρχεία. Οργάνωση 
μαγνητικών αρχείων. Γενικά περί βάσεων 
στοιχείων (data bases). Αριθμητικά συστή
ματα. Εντολές προγραμματισμού υπολογι
στών. Συστήματα διευθύνσεων μνημών. 
Διαγράμματα ροή-s (λογικά διαγράμματα, 
block diagrams) μεταφραστές (compilers). 
Φάσεις δημιουργίας προγράμματος. Γλώσ
σες προγραμματισμού Η/Υ. Εξέλιξη της 
τεχνολογίας. Δίκτυα υπολογιστών.



Α.3.4. ΔΙΚΑΙΟ
ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Ν.Τέλλη ς 
4ω/εβδ. ό.μ.4 

Αντικείμενο και περιεχόμενο του εταιρικού 
δικαίου. Πηγές, χαρακτηριστικά και θεμε
λιακές αρχές. Έννοια και στοιχεία της 
εταιρίας. Νομική φύση, κατάρτιση, ερμη
νεία. τροποποίηση και προσύμφωνο εται
ρικού. Διακρίσεις εταιριών. Επιλογή του 
ορθού εταιρικού τύπου. Συγκέντρωση 
κεφαλαίων ως φορολογικός παράγων επι
λογής εταιρικού τύπου. Ομόρρυθμη εται
ρία (ΟμΕ). Κοινοπραξία. Απλή ετερόρρυθ
μη εταιρία (ΕτΕ). Κατά μετοχές ετερόρρυθ
μη εταιρία (ΜΕτΕ). Αφανής εταιρία (ΑφΕ). 
Εταιρία περιορισμένης ευθυνης (ΕΠΕ).

Α.3.5. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ II
ΒΛάζος Μ. Βα'ξεβανίόον 
3α)/εβδ. δ.μ. 3 

Έννοιες μακρο- και μικρο-οικονομικής 
ανάλυσης. Εθνικό προϊόν και εισόδημα. 
Κατανάλωση και αποταμίευση. Ο προσδιο
ρισμός του εισοδήματος και της απασχόλη
σης. Εισόδημα και πολλαπλασιαστής επεν
δύσεων. Επενδύσεις και προβληματική 
τους. Πολιτική επιτοκίων - Θεωρία επιτο
κίων (κλασική θεωρία). Παραγωγή, απα
σχόληση, μισθοί κατά το κλασικό οικονο
μικό σύστημα. Ζήτηση χρήματος και επιτό
κια. Κεϋνσιανό σύστημα.

Α.3.6. ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ
Το Ε.Ε.Π του Πανεπιστημίου 
4ω/εβδ.

Αγγλικά:
Management: functions of management, 
management by objectives, decision making, 
delegation, principles of manager 
development.
Γαλλιχά:
Introduction au Francais Economique.
Γερμανιχά:

1. “Deutsche Sprachlehre fur Auslander I & II”.
2. a.Deutsche Wirtschaftsinformatik. 

b.Deutsche Fachtexte aus Recht und Wirtschaft.

A.3.7. ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Β.Ρεκοπούλον-Δονκα 
3ω/εβδ. δ.μ. 3 

Φύση του Εργατικού Δικαίου. Γενική θεω
ρία της ατομικής σχέσης εργασίας. Στοι
χεία της ατομικής σχέσης εργασίας. Κριτή
ρια εξάρτησης. Πρόσωπα στη σχέση εργα
σίας. Μισθωτός, εργοδότης. Όροι εργα
σίας. Χρόνος και αμοιβή της εργασίας. 
“Αδειες, επιδόματα, υποχρεώσεις μισθωτού 
και εργοδότη. Μισθός. Λύση της ατομικής 
σχέσης εργασίας. Συλλογικές συμβάσεις 
εργασίας. Ατομική φύση. Διαιτησία - διαι
τητικές αποφάσεις.

Α.3.8. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Ε. Βαρελάς 
3ω/εβδ. δ.μ. 3 

Δομή βιομηχανίας. Οικονομίες μεγέθους. 
Βιομηχανική συγκέντρωση. Διαφήμιση. 
Ποικιλία δραστηριοτήτων. Εμπόδια εισό
δου. Συγχωνεύσεις.

4.3.9. ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Σ.Καραγιά ννη 
3ω/εβδ. δ.μ. 3 

Εξετάζονται οι βασικές λειτουργίες της 
οικονομίας για τη μεγιστοποίηση της 
οικονομικής ευημερίας, το απλό υπό
δειγμα του ιδιωτικού τομέα, η άριστη 
κατανομή των πόρων της οικονομίας 
και η άριστη διανομή του προϊόντος 
μεταξύ των ατόμων της οικονομίας. 
Εντοπίζονται οι αποτυχίες του συστή
ματος της ελεύθερης αγοράς και προσ
διορίζεται ο ρόλος του κράτους.
Γίνετα ι συστηματική παρουσίαση και 
ανάλυση των οικονομικών σκοπών και 
στόχων του κράτους. Μεγαλύτερη 
έμφαση δίνεται στον εφοδιασμό της κοι-



Α.3.4. ΔΙΚΑΙΟ
ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Ν.Τέλλης 
4ω/εβδ. ό.μ.4 

Αντικείμενο και περιεχόμενο του εταιρικού 
δικαίου. Πηγές, χαρακτηριστικά και θεμε
λιακές αρχές. Έννοια και στοιχεία της 
εταιρίας. Νομική φύση, κατάρτιση, ερμη
νεία, τροποποίηση και προσύμφωνο εταιρι
κού. Διακρίσεις εταιριών. Επιλογή του 
ορθού εταιρικού τύπου. Συγκέντρωση 
κεφαλαίων ως φορολογικός παράγων επι
λογής εταιρικού τύπου. Ομόρρυθμη εταιρία 
(ΟμΕ). Κοινοπραξία. Απλή ετερόρρυθμη 
εταιρία (ΕτΕ). Κατά μετοχές ετερόρρυθμη 
εταιρία (ΜΕτΕ). Αφανής εταιρία (ΑφΕ). 
Εταιρία περιορισμένης ευθυνης (ΕΠΕ).

Α.3.5. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ II
ΒΛάζος Μ.Βαξεβανίόον 
3ω/εβδ. ό.μ. 3 

Έννοιες μακρο- και μικρο-οικονομικής 
ανάλυσης. Εθνικό προϊόν και εισόδημα. 
Κατανάλωση και αποταμίευση. Ο προσδιο
ρισμός του εισοδήματος και της απασχόλη
σης. Εισόδημα και πολλαπλασιαστής επεν
δύσεων. Επενδύσεις και προβληματική 
τους. Πολιτική επιτοκίων - Θεωρία επιτο
κίων (κλασική θειορία). Παραγωγή, απα
σχόληση, μισθοί κατά το κλασικό οικονομι
κό σύστημα. Ζήτηση χρήματος και επιτό
κια. Κεϋνσιανό σύστημα.

Α.3.6. ΞΕΝΗ ΓΑΩΣΣΑ
Το Ε.Ε.Π του Πανεπιστημίου 
4ω/εβό.

Αγγλικά:
Management: functions of management, 
management by objectives, decision making, 
delegation, principles of manager 
development.
Γαλλικά:
Introduction au Francais Economique. 
Γερμανικά:

1. “Deutsche Sprachlehre fur Auslander I & II”.
2. a.Deutsche Wirtschaftsinformatik. 

b.Deutsche Fachtexte aus Recht und Wirtschalt.

A.3.7. ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Β.Ρεκοπονλον-Δούκα 
3ω/εβδ. δ.μ. 3 

Φύση του Εργατικού Δικαίου. Γενική θεω
ρία της ατομικής σχέσης εργασίας. Στοιχεία 
της ατομικής σχέσης εργασίας. Κριτήρια 
εξάρτησης. Πρόσωπα στη σχέση εργασίας. 
Μισθωτός, εργοδότης. Όροι εργασίας. 
Χρόνος και αμοιβή της εργασίας. ‘Αδειες, 
επιδόματα, υποχρεώσεις μισθωτού και 
εργοδότη. Μισθός. Λύση της ατομικής σχέ
σης εργασίας. Συλλογικές συμβάσεις εργα
σίας. Ατομική φύση. Διαιτησία - διαιτητι
κές αποφάσεις.

Α.3.8. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Ε. Βαρελάς 
3α)/εβδ. δ.μ. 3 

Δομή βιομηχανίας. Οικονομίες μεγέθους. 
Βιομηχανική συγκέντριοση. Διαφήμιση. 
Ποικιλία δραστηριοτήτων. Εμπόδια εισό
δου. Συγχωνεύσεις.

Α.3.9. ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Σ.Καραγιάννη 
3(θ/εβό. δ.μ. 3 

Εξετάζονται οι βασικές λειτουργίες της 
οικονομίας για τη μεγιστοποίηση της 
οικονομικής ευημερίας, το απλό υπό
δειγμα του ιδιωτικού τομέα, η άριστη 
κατανομή των πόρων της οικονομίας και 
η άριστη διανομή του προϊόντος μεταξύ 
των ατόμων της οικονομίας. Εντοπίζο
νται οι αποτυχίες του συστήματος της 
ελεύθερης αγοράς και προσδιορίζεται ο 
ρόλος του κράτους.
Γίνετα ι συστηματική παρουσίαση και 
ανάλυση των οικονομικοί σκοπών και 
στόχων του κράτους. Μεγαλύτερη έμφα
ση δίνεται στον εφοδιασμό της κοινω
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νίας με δημόσια αγαθά στη ρύθμιση των 
εξωτερικών οικονομιών και επιβαρύνσε
ων, στην παραγωγή και κατανάλωση 
καθώς και των μικτών εξωτερικών επι
δράσεων και στη σταθεροποίηση της 
οικονομίας.
Τέλος γίνεται μια εισαγωγή στον πολιτι
κό μηχανισμό λήψεως συλλογικών απο
φάσεων.

Α.3.10. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ
Γ.Πιπερόπουλος 
3ω/εβδ. δ.μ. 3 

Αρχές και εφαρμογές κοινωνιολογικής 
θεωρίας σε σύγχρονες επιχειρήσεις και 
ο ρ γ α ν ι σ μ ο ύ ς. Α ν ά λ υ σ η γ ραφειοκρατι- 
κών συστημάτων οργάνωσης και διοίκη
σης. Τυπικές και άτυπες δομές οργάνω
σης. Εθνοκεντρισμός και διεθνισμός. Η 
φυση και οι διαδικασίες της εκβιομηχά
νισης και της αστικοποίησης. Αλλο
τρίωση και μελλοντική κατεύθυνση της 
εξελικτικής πορείας ατόμων, ομάδων 
και οργανώσείον.

Α.4.1. ΑΝΑΑΥΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Γ. Χαραι ιήςΑ. Γκο τζ«/ / ά νη 
4ω/εβδ. ό.μ.4 

Εισαγωγή στα συστήματα. Τ ί  είναι ανά
λυση συστημάτων. Ο ρόλος του αναλυ
τού συστημάτων. Κατανόηση οργανω
τικής δομής. Η Συστημικη διαδικασία, 
αποτελεσματική επικοινωνία κατά την 
ανάλυση συστημάτων. Εργαλεία του 
α ν άλυτο ύ συ στ η μ ά τ α) ν (ό ι α γ ρ ά μ μ α τ α 
ροής, πίνακες αποφάσεων, ερωτηματο
λόγια, συνεντεύξεις κλπ). Μελέτη σκο
πιμότητας (feasibility study). Προτυπο
ποίηση (prototyping). Φάσεις αναπτύ- 
ξεως πληροφοριακών συστημάτων.

Καταγραφή απαιτήσεων των χρηστών. 
Ανάλυση των στοιχείων (data analysis). 
Σχεδιασμός του συστήματος. Ανάπτυξη 
των προγραμμάτων του συστήματος 
(systems implementation). Τεκμηρίωση 
(documentation) του συστήματος. 
Εγκατάσταση και λειτουργία του νέου 
συστήματος. Αξιολόγηση του νέου 
συστήματος.

Α.4.2. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ I
Γ. Οικονόμου Μ.Βαξεβανίδου 
Α.Γκοτζαμάνη 
5ω/εβδ. ό.μ. 5 

Γραμμικός προγραμματισμός, δ υ Τ' κ ή 
θεωρία, ανάλυση ευαισθησίας, πρόβλημα 
μεταφοράς, πρόβλημα εκχώρησης, πολυ- 
τμηματικά προβλήματα, όικτυωτή ανά
λυση (πρόβλημα συντομότερης διαδρο
μής, ελάχιστου ζευγνύοντος δένδρου, 
μεγίστης ροής, μέθοδοι PERT-CPM).

Α.4.3. ΘΕΩΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ 
ΠΡΑΚΤΙΚΗ
Σ  Ξηροτύρη-Κουφίόο 11 Β. Φέχα 
3ω/εβδ. ό.μ. 3 

Κλασικές θεωρίες οργάνωσης. Σύγχρονες 
θεωρίες οργάνωσης. Εφαρμογή των θεω
ριών οργάνωσης στο σχεόιασμό και την 
οργάνωση της εργασίας, όπα)ς επίσης και 
στη δομή των οργανώσεων. Εφαρμογές 
στην πράξη των θεωριών οργάνωσης.

Α.4.4. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΙ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΓΟΡΕΣ
Ν. Γεωργόπουλος 
3ω/εβόΓ δ.μ. 3 

Εισαγωγικές έννοιες. Οι λειτουργίες του 
χρηματοοικονομικού συστήματος. Η δια
μόρφωση του επιτοκίου. Χρηματοδοτικοί 
οργανισμοί. Εμπορικές Τράπεζες. Αγορά 
μετοχικών τίτλων. Αγορά χρήματος. Αγο
ρές συναλλάγματος.
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Α.4.8. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
(Δεν διδάσκεται το 1993-94)
3ω/εβδ. δ.μ. 3

Α.4.9. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
ΑΝΑΔΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Α.Νιχολάου 
3ω/εβδ. δ.μ. 3 

Διερευνητική ανάλυση δεδομένων, παλιν
δρόμηση και ανάλυση διακύμανσης, εισα

γωγή σε μεθόδους πολυμεταβληιών και 
χρονοσειρές. Το μάθημα θα δίνει έμφαση 
στην μελέτη και εφαρμογή των μοντέλων 
σε πραγματικά προβλήματα χρησιμοποιώ
ντας στατιστικά πακέτα.

Α.4.10. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ 
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ
(Δεν διδάσκεται το 1993-94)
3ω/εβδ. δ.μ. 3

Β' ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Β.5.1. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Α. Ιγνατιάδης
Δ.Γχίνογλου Σ.Μίοϋσή-Μάνο 
5(θ/εβδ. δ.μ. 5 

Εισαγωγή: η εταιρία από την νομική 
άποψη. Οι εταιρίες από φορολογική 
άποψη. Οι εταιρίες από οικονομική και 
λογιστική άποψη. Ιδιορρυθμίες της λογι
στικής των εταιριών. Λογιστική των 
Ομμορρύθμων, Ετερορρύθμων. Περιορι- 
σμένης Ευθύνης και Ανωνύμων Εταιριών. 
Μετατροπή και συγχώνευση εταιρικών επι
χειρήσεων.

β.5.2. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ I
Ι.Ααζαρίδης .4 .Δ ημοπο ύλο 11 
4ω/εβδ. δ.μ. 4 

Χρηματοοικονομική λειτουργία και περι
βάλλον. Εισαγωγικές έννοιες στη θεωρία 
της αξίας. Μέθοδοι υπολογισμού παρού
σας αξίας. Ανάλυση χρηματοοικονομικής 
επίδοσης επιχειρήσεων. Βραχυπρόθεσμος 
χρηματοοικονομικός προγραμματισμός και 
έλεγχος. Προγραμματισμός κερδών. Ταμει

ακά προγράμματα. Προϋπολογιστικές χρη
ματοοικονομικές καταστάσεις. Διαχείριση 
κεφαλαίων κίνησης. Βραχυπρόθεσμη και 
μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση. 11ροβλέ- 
ψεις χρηματοδοτικών αναγκών. Πρακτικές 
διαχείρισης εισπρακτέων λογαριασμών. 
Διαχείριση ρευστών διαθεσίμων.

Β.5.3. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ II
ί .  Οικονόμο ι' Μ. Βαξεβανίδου 
Α.Γχοκαμάνη  
3ω/εβδ. δ.μ. 3

11 ροσδιοριστικά και πιθανολογικά πρότυ
πα δυναμικού προγραμματισμού, θεωρία 
παιγνίων, θεωρία ουράς, εφαρμογές θεω
ρίας ουράς, θέματα ελέγχου αποθεμάτων.

Β.5.4. ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ I
Δ .Ιο  υρης X. Βασιλειάδης 
3ω/εβδ. δ.μ. 3 

Στο Μάρκετινγκ I επιδιώκεται η εισαγωγι
κή παρουσίαση της λειτουργίας του μάρκε
τινγκ μέσα στα πλαίσια της σύγχρονης κοι
νωνίας και ειδικότερα της επιχείρησης. Το 
μάθημα ασχολείται με θέματα που αφορούν
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τον εννοιολογικό προσδιορισμό του μάρκε
τινγκ και ειδικότερα με την ιδεολογία τον 
μάρκετινγκ, τα πεδία εφαρμογής του, το 
μίγμα μάρκετινγκ, τη συμβολή του και τη 
θέση του μέσα στην ευρύτερη κοινωνία, τη 
σχέση του με το ευρύτερο περιβάλλον, την 
ανάλυση και τη σπουδαιότητα της έρευνας 
ως προϋπόθεση αποτελεσματικής λειτουρ
γίας του μάρκετινγκ, τη συμπεριφορά των 
αγοραστών και τα υποδείγματα που βοη
θούν στον προσδιορισμό της, την τμηματο- 
ποίηση της αγοράς και τα κριτήριά της για 
τον προσδιορισμό της αγοράς - στόχου.

Β.5.5. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
Ε.Αουχάκης 
3(ο/εβδ. δ.μ. 3 

Εισαγωγή στην Αριθμητική Ανάλυση και 
στους υπολογιστικούς αλγόριθμους με 
έμφαση στις οικονομικές επιστήμες. Τα 
θέματα συμπεριλαμβάνουν και την λύση μη- 
γραμμικών εξισώσεων, πολυωνυμικών εξι
σώσεων, γραμμικών συστημάτων, μέθοδοι 
παρεμβολής προσεγγίσεις και σφάλματα. 
Αριθμητική παραγώγιση και ολοκλήρωση.

Β.5.6. ΔΙΚΑΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Ν. Μπάρμπας 
3ω/εβδ. δ.μ. 3 

Νομική έννοια του φορολογητέου εισοδή
ματος. Φορολογία του εισοδήματος φυσι
κών προσώπων, Νομικών Προσώπων κερ
δοσκοπικού χαρακτήρα, ημεδαπών Νομι
κών Προσώπων και αλλοδαπών Νομικών 
Προσώπων (υποκείμενο, αντικείμενο, υπο
λογισμός του φόρου).

Β.5.7. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ 
ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Λ . Σχαλ ίδης Ε. Σαα τζίδο ι)
3ω/εβδ. δ.μ. 3 

Η διδασκαλία του Ασφαλιστικού δικαίου 
διακρίνεται σε δύο μέρη:

Γενικό Μέρος: Κεφ. Α' Εισαγωγή: Γίνεται 
μια ιστορική επισκόπηση τον ασφαλιστικόν 
δικαίου και εξετάζονται οι πηγές δικαίου. 
Κεφ. Β" Η ασφάλιση: Εξετάζεται η έννοια 
της ασφάλισης και οι διακρίσεις αυτής με 
κριτήριο το είδος του κινδύνου και την 
ασφαλιστική κάλυψη. Κεφ. Γ' Η ασφαλιστι
κή σύμβαση: Εξετάζεται η έννοια και η 
νομική φύση της ασφαλιστικής σύμβασης, 
τα πρόσωπα που μετέχουν στην κατάρτισή 
της, όπως ο ασφαλιστής, οι ασφαλιζόμενοι 
και οι πράκτορες, ο χρόνος κατάρτισης της 
ασφαλιστικής σύμβασης, το ασφαλιστήριο 
και η ασφαλιστική διάρκεια. Κεφ. Δ' Υπο
χρεώσεις των μερών: Εξετάζεται η κύρια 
υποχρέωση του αντισυμβαλλόμενου, της 
καταβολής του ασφαλίστρου, τα ασφαλι
στικά βάρη που επιβάλλονται στον ασφαλι
σμένο και η κύρια υποχρέίοση του ασφαλι
στή. της κάλυψης του κινδύνου.
Ειδικό Μέρος: Κεφ. Α' Γενικές αρχές ασφά
λισης ζημίας: Εξετάζονται οι βασικές έννοι
ες της ασφάλισης, όπως η ασφαλιστική 
ζημία, το ασφαλιστικό συμφέρον, η ασφαλι
στική αξία και οι συσχετισμοί της με το 
ασφαλιστικό ποσό, οπότε προκύπτουν οι 
έννοιες της πλήρους ασφάλισης, της υπα- 
σφάλισης και της υπερασφάλισης και ερευ- 
νάται η βασική αρχή του ασφαλιστικού 
δικαίου της απαγόρευσης πλουτισμού του 
ασφαλισμένου και η ασφαλιστική αποκατά
σταση. Κεφ. Β' Ιδιαίτερες μορφές χερσαίας 
ασφάλισης ζημίας: Εξετάζονται οι ειδικές 
μορφές χερσαίας ασφάλισης, όπως η ασφά
λιση πυρκαϊάς, η ασφάλιση μεταφοράς, η 
ασφάλιση ευθύνης τόσο η γενική όσο και η 
ασφάλιση ευθύνης αυτοκινήτου, η ασφάλι
ση πιστώσεων, γεωργικών προϊόντων, 
νομικής προστασίας και η αυτασφάλιση. 
Κεφ. Γ1 Θαλάσσια ασφάλιση: Εξετάζονται 
οι βασικές αρχές που όιέπουν τη θαλάσσια 
ασφάλιση και τη λειτουργία της στις τρείς 
μορφές της ασφάλισης πλοίου, φορτίου και 
ναύλου και εγκατάλειψη στον ασφαλιστή.

60



Κεφ. Γ' Ασφάλιση ποσού: Εξετάζονται οι 
γενικέ; αρχές που διέπουν την ασφάλιση 
ποσού και οι ιδιαίτερε; μορφές, όπως η 
ασφάλιση ζωης. η ασφάλιση ατυχήματος 
και η ασφάλιση ασθένειας.

Β.5.8. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ 
ΣΧΕΣΕΙΣ
Β.Λάζος Ι.Μανάχας 
3ω/εβδ. ό.μ. 3 

Ύπαρξη, αναγκαιότητα κτλ. Σχολές, θεω
ρίες. Διεθνές εμπόριο. Ισοζύγιο εξωτερικών 
πληριομίόν. Συνάλλαγμα και συναλλαγματι
κή πολιτική. Εθνικό εισόδημα και διεθνές 
εμπόριο. Ελληνική πραγματικότητα. 
Δασμοί. Διεθνές οικονομικό σύστημα. Διε
θνείς οικονομικοί οργανισμοί. Τελωνειακοί 
και οικονομικοί συνασπισμοί.

Β.5.9. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Η/Υ
Γ.Χαραμής
2 ω/εβδ. ό.μ. 2 

Προσπέλαση στο σύστημα. Βασικές εντο
λές. Σύστημα διαχείρισης αρχείων. Ερμη
νευτής εντολών ή κέλυφος (shell). Φίλτρα. 
Χρήση shell για εγγραφή προγραμμάτων. 
Εγγραφή προγραμμάτων. Γενικά στοιχεία 
άλλων λειτουργικών συστημάτων.

Β.6.1. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ II
Ι.Λαζαρίόης Α.Αργύρη 
4ιο/εβδ. δ.μ. 4 

Το υπόόειγμα επένδυσης-κατανάλωσης μιας 
περιόδου. Κριτήρια αξιολόγησης επενδύσε
ων. Αποτίμηση ομολογιών, μετοχών και 
δανείων. Χρηματορροές για αξιολόγηση 
επενδύσεων. Πληθωρισμός, φορολογία και 
επενδυτικά κίνητρα. Αξιολόγηση επενδύσεων 
σε πάγια στοιχεία με συνθήκες βεβαιότητας. 
Στοιχεία ανάλυσης κινδύνου. Κεφαλαιακή 
δομή και χρηματοοικονομική μόχλευση. 
Χρηματοδοτικές μισθώσεις. Κόστος κεφα
λαίου. Πολιτική μερισμάτων. Αποφάσεις 
μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης.

Β.6.2. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Γ.Τσιότρας Α.Τόνας 
4ω/εβό. δ.μ. 4 

Το μάθημα αυτό προσφέρει στους φοιτη
τές μια εισαγωγή στις αντιλήψεις, μεθό
δους και εφαρμογές της διοίκησης παρα
γωγής. Τα θέματα περιλαμβάνουν: παρα
γωγικότητα και ανταγωνιστικότητα, 
πρόβλεψη ζήτησης, σχεδιασμός προϊό
ντων και υπηρεσιών, σχεδίαση παραγω
γικής μονάδας, ανάλυση και σχεδίαση 
παραγωγικής διαδικασίας και δυναμικό
τητας, μελέτη εργασίας, γενικός προ
γραμματισμός παραγωγής και διοίκηση 
αποθεμάτων.

Β.6.3. ΟΡΓΑΝΩΣΙΛΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Λ.Ξουρής Σ.Ανθεμίόης 
3ω/εβδ. δ.μ. 3 

Σχέση επιχειρησιακού περιβάλλοντος. 
Διάμεσα επιχειρησιακού περιβάλλο
ντος. Ομάδα, άτομο, οργάνωση. Επίλυ
ση οργανωσιακών προβλημάτων.

Β.6.4. ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ II
Γ.Οικονόμοι' X.Βασιλειάδης 
3ω/εβδ. δ.μ. 3 

Σεμιναριακή παρουσίαση ειδικών θεμά
των Μάρκετινγκ. Έρευνα αγοράς. Τρό
ποι προώθησης πωλήσεων. Τμηματο- 
ποίηση της αγοράς. Κανάλια διανομής. 
Διαφήμιση. Μέσα και τρόποι ενημέρω
σης. Η διαφήμιση ως μέσο προώθησης 
των πωλήσεων. Εξ ε ιό ικ ε υ μένα θέματα 
Μάρκετινγκ.
Το Μάρκετινγκ I I  εξετάζει το ρόλο πον 
τεσσάρων στοιχείων που συγκροτούν 
το μίγμα Μάρκετινγκ ιος επιμέρους λει
τουργίες της επιχείρησης.

Β.6.5. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ I
(Δεν διδάσκεται το 1993-94)
3ω/εβδ. δ.μ. 3
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Β.6.6. ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΕΑονχάχης  
3ω/εβδ. δ.μ. 3 

Εισαγωγή, γραμμική και μη γραμμική δομή, 
αλγόριθμοι ταξινόμησης και αναζητήσεων.

Β.6.7. ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ
(Δεν διδάσκεται το 1993-94)
3ω/εβδ. δ.μ. 3

Β.6.8. ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 
ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Γ.Πυτερόιτονλοζ 
3ω/εβδ. δ.μ. 3 

Εφαρμογές κοινωνικοψυχολογικών θεω
ριών και μεθόδων στη σύγχρονη επιχείρηση 
και το σύγχρονο οργανισμό. Θέματα επι
κοινωνίας, ανθρώπινων σχέσεων και 
συμπεριφοράς ατόμων και ομάδων στο 
μικρόκοσμο της επιχείρησης. Πρότυπα ηγε
σίας και εξουσίας, πρόσληψη και εκπαίδευ
ση προσωπικού και αλληλεξάρτηση ανθρώ- 
που-μηχανής. Δυναμική των μικρών ομά
δων, κλίκες, αλλοτρίωση και εργασιακή 
ικανοποίηση. Η επιχείρηση και ο οργανι
σμός στη μεταβιομηχανική κοινωνία.

Β.6.9. ΧΡΗΜΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΗ
Β Α άζος Ι.Μ ανάχα:
3ω/εβδ. δ.μ. 3 

Στο μάθημα αυτό εξετάζεται το χρήμα 
(δημιουργία, μορφές, ρόλος, πολιτική 
κλπ), οι τράπεζες (τραπεζικό σύστημα, 
είδη, ρόλος, σημασία κλπ) και τέλος η 
πίστη σε όλες τις μορφές της (είδη, ρόλος, 
πολιτική κλπ).

Β.6.10. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ Η/Υ · 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ 
ΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Γ. Χαραμή:
2ω/εβδ. δ.μ. 2 

Τύποι Οργανώσεως Μαγνητικών Αρχείων. 
Τύποι μαγνητικών αρχείων. Σφάλματα

μαγνητικών αρχείων. Βάσεις στοιχείων 
(data bases). Διαφορές των κλασσικών 
αρχείων από τις βάσεις στοιχείων. Πλεονε
κτήματα των βάσεων στοιχείων. Συστήματα 
διοικήσεως βάσεων στοιχείων.

Β.7.1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Ν. Γεωργόπονλος 
5ω/εβδ. δ.μ. 5 

Βασικές έννοιες Π.Σ.Δ. Δομή Π.Σ.Δ. Προ
γραμματισμός ανάπτυξης συστημάτων. 
Ανάλυση απαιτήσεων. Τεχνικός σχεδιασμός 
απαιτήσεων. Μέθοδοι ανάπτυξης συστημά
των. Ανάλυση περιπτώσεων.
Ηλεκτρονική Μεταβίβαση Δεδομένων 
(Electronic Data Interchange - EDI). Η πλη
ροφορική στις επιχειρήσεις. Στρατηγικά 
πληροφοριακά συστήματα. Χρησιμοποίηση 
της πληροφορικής για τη δημιουργία και 
διατήρηση ανταγωνιστικών πλεονεκτημά
των. Ορισμός EDI. EDI στις επιχειρήσεις. 
EDI και ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. Το 
EDI στην ελληνική πραγματικότητα. Ανά
λυση Περιπτώσεων.

Β.7.2. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Δ.Ξονρήζ Σ Α νθεμ ίδ η ;
3ω/εβδ. δ.μ. 3 

Τ ί  είναι η μικρομεσαία επιχείρηση. Ιδιαιτε
ρότητες των ελληνικών μικρομεσαίων επι
χειρήσεων. Πώς ξεκινάμε μια μικρομεσαία. 
Βασικές διαδικασίες, λειτουργία κλπ.

Β.7.3. ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Ν. Γεωργόπονλος ΑΑργύρη  
3ω/εβδ. δ.μ. 3 

Επιχειρηματική δραστηριότητα του κρά
τους. Οργανωτικές μορφές, βασικές κατη
γορίες και διάρθρωση των ΔΕΚΟ. Αρχές 
και στόχοι τιμολογιακής πολιτικής. Τιμο
λόγηση στο μέσο και στο οριακό κόστος. Το 
πρόβλημα της αιχμής. Δομή και απόδοση
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τιμολογίων. Αρχές επενδυτικής πολιτικής. 
Αρχές χρηματοοικονομικής διοίκησης. 
Πηγές χρηματοδότησης των ΔΕΚΟ. Επιχει
ρησιακός προγραμματισμός. Έλεγχος της 
αποτελεσματικότητας των ΔΕΚΟ. Ανάλυση 
περιπτώσεων.

Β.7.4. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Γ.Τσιότρας
Λ.Γόνας Α.Γκοτζαμάνη 
3ω/εβδ. δ.μ. 3 

Προγραμματισμός εκτέλεσης εργασιών, 
συστήματα παραγωγής Just-In-Time, σει
ρές παραγωγής. Βελτίωση ποιότητας, στα
τιστικός έλεγχος ποιότητας, συνολικό 
μάνατζμεντ ποιότητας. Η συμβολή των 
νέων τεχνολογιών στην εξέλιξη της διοί
κησης παραγωγής.

Β.7.5. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ II
(Δεν διδάσκεται το 1993-94)
3ω/εβδ. δ.μ. 3

Β.7.6. ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΩΝ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ
Σ.Ξηροτύρη-Κ ονφίδο ν 
3ω/εβδ. ό.μ. 3 

Μεθοδολογία ανάλυσης περιπτώσεων. Επε
ξεργασία και ανάλυση οργανωσιακών περι
πτώσεων.

Β.7.7. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ 
ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ
Β.Λάζος X. Βασιλειάδης 
3ω/εβό. δ.μ. 3 

Στο μάθημα αυτό διδάσκεται θεωρητικά 
μεν η σημασία και ο ρόλος μιας μελέτης 
σκοπιμότητας, πρακτικά δε όλα τα σημεία 
που πρέπει αυτή να περιλαμβάνει (τόπος, 
χρόνος, προϊόντα, πωλήσεις, χρηματοδότη
ση του έργου κλπ). Μελέτη σκοπιμότητας 
νοείται η οικονομοτεχνική μελέτη που 
καταρτίζεται για να περιγράφει με ποιοτι

κά και ποσοτικά δεδομένα την αρχή, εκτέ
λεση, πέρας και λειτουργία ενός επιχειρη
ματικού σχεδίου (π.χ. νέο εργοστάσιο, νέα 
πτέρυγα, μια επέκταση κλπ).

Β.7.8. ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
Σ.Ξηροτύρη-Κονφίδον Φ. Βονζας 
3ω/εβό. δ.μ. 3 

Θεωρία εργασιακών σχέσεων. Ιστορική 
αναδρομή και νομικό πλαίσιο. Συνδικαλι
σμός και εργατικά σωματεία. Εργασιακές 
σχέσεις και νέα τεχνολογία. Πρακτική των 
εργασιακών σχέσεων (διοίκηση εργασιακών 
σχέσεων, συλλογική διαπραγμάτευση). Συμ
μετοχή εργαζομένων στη διοίκηση των επι
χειρήσεων. Αμοιβές, υγιεινή και ασφάλεια 
στον εργασιακό χώρο, απολύσεις, διαιτη
σία. Απεργιακή κινητοποίηση.

Β.7.9. ΓΛΩΣΣΑ Η/Υ COBOL & ΓΛΩΣΣΕΣ 
ΠΡΟ/ΜΑΤΙΣΜΟΥ 4ης ΓΕΝΕΑΣ
Γ. Χαραμής 
3ω/εβδ. δ.μ. 3 

Αρχιτεκτονική της γλώσσας Cobol. Στοι
χεία, χαρακτήρες, στίξη, λέξεις, ονόματα. 
Φύλλο προγράμματος. Υποδιαιρέσεις, 
ρήματα, τύποι πεδίων, επίπεδα. Πίνακες 
και χρήσεις τους. Εφαρμογές.
Γλώσσες 4ης Γενεάς, αναφορά σε σχετικά 
μοντέλα. Ανάλυση εντολών της SQL 
(Structure Quering Language). Σχεδίαση 
οθονών και repons. Ανάλυση λειτουργιών 
γλώσσας 4ης Γενεάς. 4GL source code 
generation. Τεχνικές διαχείρισης πινάκων.

Β.7.10. ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Γ.Χαραμής 
3ω/εβδ. δ.μ. 3 

Εισαγωγή στα δίκτυα. Τοπικά δίκτυα (Local 
Area Networks LANS). Δίκτυα για μεγάλες 
περιοχές (Wide Area Networks, WANS). 
Πρότυπα (standards) δικτύων. Τοπικά δίκτυα 
ως κόμβοι μεγάλων δικτύων. Σύνδεση 
δικτύων. Διοίκηση δικτύων.
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Επιχειρήσεω
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Β.8.1. ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ
Α.Ιγνατιάδης Δ.Γχίνογλου 
5ω/εβδ. ό.μ, 5 

Γενικότητες - Βασικές έννοιες και όιακρί- 
σεις. Τα έξοδα, οι δαπάνες, το κόστος και 
οι διακρίσεις τους. ‘Αμεση και πλήρης 
κοστολόγηση. Λογιστική του προκαθορι
σμένοι' κόστους. Το κατ’εκτίμηση κόστος. 
Ο προγραμματισμός και ο έλεγχος της δρά
ση; των οικονομικών μονάδων μέσω των 
προϋπολογισμών - Προϋπολογιστικό 
κόστος. Το πρότυπο κόστος - στοιχεία 
λογιστική; του πρότυπου κόστους.

Β.8.2. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Ν. Γεωργόπο υλος Β. Φέχα 
5ω/εβδ. ό.μ. 5 

Δομική ανάλυση αγοράς. Παράγοντες 
ανταγωνισμού. Αλυσίδες αξίας και αντα
γωνιστικά πλεονεκτήματα. Βασικές στρατη
γικές ανταγωνισμού. Μακροχρόνιοι στόχοι 
και γενικές στρατηγικές. Διαμόρφωση και 
υλοποίηση στρατηγικών αποφάσεων. Ανά
λυση εξωτερικού και εσωτερικού περιβάλ
λοντος. Εξέλιξη βιομηχανικού κλάδου. 
Κίνδυνος και στρατηγική επιλογή. Ανάλυ
ση και αξιολόγηση στρατηγικής. Κατάρτιση 
σεναρίων. Στρατηγικός προγραμματισμός.

Β.8.3. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Σ. Ξηροτύρη-Κονφίόον Φ.Βούζας 
3ω/εβδ. ό.μ. 3 

Ο ρόλος της διεύθυνσης προσωπικού στην 
επιχείρηση (οργάνωση). Προσωπικές ικανό
τητες των ατόμων. Προγραμματισμός ανα- 
γκών σε προσωπικό. Προσέλκυση προσωπι
κού. Εκπαίδευση και ανάπτυξη στελεχών. 
Ανταμοιβές, παράπονα, πειθαρχικές ποινές. 
Πολιτική μισθών. Συμπληρωματικές αμοι
βές. Αξιολόγηση προσωπικού. Μεταβολές 
υπηρεσιακής κατάστασης. Ασφάλεια και υγι
εινή στους χώρους εργασίας. Βιομηχανικές 
σχέσεις. Ρόλος του διευθυντή προσωπικού.

Β.8.4. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
ΒΛάζος X. Βασιλειάόης 
3ω/εβό. ό.μ. 3 

Ορισμός και έννοια βιομηχανικού Μάρκε
τινγκ. Ανάλυση αγοραστικής συμπεριφοράς 
βιομηχανικών πελατών. Συστήματα και 
τεχνική αγορών προμηθευτών. Τμηματο- 
ποίηση βιομηχανικής αγοράς. Αξιολόγηση 
τμημάτων αγοράς. Έρευνα βιομηχανικής 
αγοράς. Διαφορές μεταξύ έρευνας βιομηχα
νικού και καταναλωτικού μάρκετινγκ.

Β.8.5. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Γ. Χαραμής 
3ω/εβό. δ.μ. 3 

Εισαγωγή στη διοικητική αναπτύξεως 
συστημάτων. Επιλογή συστημάτων για ανά
πτυξη. Οικονομική δικαιολόγηση της ανά
πτυξης συστημάτων. Μηχανογραφικές λει
τουργίες. Περιγραφή καθηκόντων. Οργά
νωση μηχανογραφικού κέντρου. Οργάνωση 
μηχανογραφικού έργου. Οργάνωση κέντρου 
υποστήριξης Τερματικών χρηστών. Έλεγ
χος αναπτύξεως πληροφοριακών συστημά
των. Χρονικός προγραμματισμός αναπτύ- 
ξεως πληροφοριακών συστημάτων. Αξιοπι
στία πληροφοριακών συστημάτων. Αξιολό
γηση πληροφοριακών συστημάτων.

Β.8.6. ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ
Γ.ΙΙιπερόποιιλος I.Μανάχας 
3ω/εβό. ό.μ.3 

Ανάπτυξη και εξέλιξη του διεθνούς Μάνα
τζμεντ. Εξέλιξη και ανάπτυξη του διεθνούς 
εμπορίου. Διεθνής μεταφορά παραγωγικών 
συντελεστών του κεφαλαίου. Οικονομικό 
περιβάλλον και παράγοντες που το διαμορ
φώνουν. Ευρωπαϊκό οικονομικό περιβάλ
λον. Ανάπτυξη και εξέλιξη της διεθνούς 
επιχείρησης. Δημιουργία, ανάπτυξη, εξέλι
ξη πολυεθνικών εταιριών. Οργανωτική 
δομή, προγραμματισμός δράσης, σύστημα-



τα οικονομικής και διοικητικής πληροφό
ρησης πολυεθνικών εταιριών. Διεθνές μάρ
κετινγκ.

Β.8.7. ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ
Γ. Τσιότρας Μ.Βαξεβανίδον 
3ω/εβδ. δ.μ. 3 

Το μάθημα αυτό προσφέρει στον φοιτητή 
μια συλλογή από πραγματικά προβλήματα 
καθώς και τα μοντέλα τους μέσα) συντόμων 
αλλά ρεαλιστικών περιπτώσεων. Για την 
ανάλυση κάθε περίπτωσης ο φοιτητής θα 
έχει την ευκαιρία να εφαρμόσει μια συγκε
κριμένη ποσοτική τεχνική για να μπορέσει 
να πάρει τις διοικητικές αποφάσεις που 
χρειάζονται. Οι περιπτώσεις διαπραγμα
τεύονται ένα μεγάλο φάσμα από θέματα, 
συμπεριλαμβανομένων των Μάνατζμεντ, 
παραγωγής, μάρκετινγκ, χρηματοδότησης. 
Λογισμικά πακέτα θα χρησιμοποιηθούν για 
την λύση των περισσοτέρων προβλημάτων.

Β.Η.8. ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
(Δεν διδάσκεται το 1993-94)
3α)/εβδ. δ.μ. 3

Β.8.9. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ
Δ,Μπονσιον 
3ω/εβδ. δ.μ. 3 

Αντικείμενο. Μελέτη, ανάπτυξη και αξιο
λόγηση των μέσων και μεθόδων διδασκα
λίας στις οικονομικές επιστήμες. Διδακτικά 
υποδείγματα και διερεύνηση προβλημάτων

σε μαθήματα ειδικότητας. Ειδικότερα ανα
πτύσσονται τα θέματα: διαίρεση της διδα
κτικής, ορισμός και έννοια της διδασκα
λίας. στόχοι προγράμματος εκπαίδευσης 
των μαθητών σε οικονομικές επιστήμες, ένα 
μοντέλο διδασκαλίας των οικονομικών επι
στημών, αντικειμενικοί σκοποί, ταξινόμηση 
των σκοπών, μέθοδοι διδασκαλίας, αξιολό
γηση της επίδοσης των μαθητών, προσδιο
ρισμός πράξεων και πληροφοριών, εκπαι
δευτικά έργα.

Β.8.10. ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 
ΜΕ ΧΡΗΣΗ Η/Υ
Γ. Τσιότρας Μ. Βαξεβανίδον 
Π.Λαθήρας Λ. Γχοτζαμάνη 
3ω/εβδ. δ.μ. 3 

Λήψη αποφάσεων σε ρεαλιστικά προβλήμα
τα από τον χώρο της επιχειρησιακής έρευ
νας, του επιστημονικού ιηάνατζμεντ και 
της διοίκησης παραγωγής με την χρήση 
λογισμικών πακέτων PC. Οι φοιτητές θα 
έχουν την ευκαιρία να εξοικειωθούν με τα 
διάφορα είδη των αποφάσεοη· που λαμβά- 
νονται σε εταιρίες και που στηρίζονται σε 
ανάλυση Η/Υ. Εισαγωγή σε συστήματα 
λήψης αποφάσεων.

Β.8.11. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΜΠΕΙΡΩΝ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Γ.Χαραμής 
3ω/εβδ. δ.μ. 3 

Εισαγωγή στα έμπειρα συστήματα. Τεχνο
λογία και δυνατότητες. Αναγνώριση γνώ
σης για την επιλογή μιας εφαρμογής. Επι
λογή “εργαλείων” εμπείρων συστημάτων. 
Εφαρμογές.
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ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ Π ΡΟΣΩΠΙΚΟ (Δ.Ε.Π)

Κ Α Θ Η Γ Η Τ Ε Σ

ΘΕΡΜΟΣ Ηλίας
ΝΕΓΡΕΠΟΝΤΗ-ΑΕΛΗΒΑΝΗ Μαρία 
ΞΙΛΡΧΟΣ Σταύρος 
ΜΑΡΚΗΣ Αημήτριος

ΕΠ ΙΚΟ ΥΡΟ Ι ΚΑ Θ Η ΓΗ ΤΕΣ

ΒΑΦΕΙΑΑΗΣ Γεώργιος 
ΜΑΜΩΝΑ-DO WNS Ιωάννα

Λ Ε Κ Τ Ο Ρ Ε Σ _______________

ΚΩΣΤΟΠΟΥΑΟΣ Τρύφων 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΠΟΡΦΥΡΙΑΗΣ Ιωάννης

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΒΑΒΟΥΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΣΑΜΠΑΖΗ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ
(Γραμματέας τμήματος) Ε.Α.Τ.Π. Πανεπιστημίου

Σημείωση: Περιλαμβάνονται μόνο όσες πληροφορίες δόθηκαν από το τμήμα.
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Σ Υ Ν Ο Π Τ ΙΚ Ο Σ  ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Α' ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
A. 1. Ιο  Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο Α.2. 2ο ΕΞΑ Μ Η Ν Ο

Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Τ Ι Κ Α  Μ Α Θ Η Μ Α Τ Α

4.1.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ Α.2.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ
ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Α1.2. ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Α.2.2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ-ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ Α.2.3. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ II
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ Α.2.4. ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ

Λ.1.3. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ
ΚΟΙΝΩΜΟΛΟΓΙΛ Α.2.5. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ

Α.1.4. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ I ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Α.1.5. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.2.6. ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΔΑ
Α.1.6. ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
Α.3. 3ο Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο Α.4. 4ο ΕΞΑ Μ Η Ν Ο

Α.3.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ Α.4.1. ΘΕΩΡΙΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Α.4.2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ

Α.3.2. ΛΟΜΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Α.4.3. Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ:

Λ.3.3. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΟΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Α.3.4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.4.4. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ

ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ
Α.3.5. ΕΠΙΛΟΓΗ Α.4.5. ΕΠΙΛΟΓΗ
Α.3.6. ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ Α.4.6. ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Επιλέγονται δύο από τα παραχάτω μαθήματα 3ου και 4ου εξάμηνου

1. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ 3. ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ II ΑΝΑΛΥΣΗ

{επιλογή από το Τμήμα οικονομικών
Επιστημών.) ___
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2. ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ
ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ 
ΕΥΡΩΠΗΣ
(επιλογή από το τμήμα Διεθνών και 
Ενριοπαϊκών Οικονομικών και 
Πολιτικών Σπονδών.)

4. ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΑΝΑΛΥΣΗ
(επιλογή από το Τμήμα Οικονομικών 
Επιστημών.)

Β' ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΑ ΤΕΥΘ ΥΝΣΗ: ΑΙΕΘΝΩΛ ΚΑΙ ΕΥ ΡΩ Π Λ ΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟ ΥΔΩΝ

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 
Β.5.  5 ο Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο

Β.5.1. Λ Η Μ Ο Σ IΛ ΟΙΚΟ Ν Ο ΜIΚ Η: 
ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΧΩΡΕΣ 
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 

Β.5.2. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΕΣ 
ΣΧΕΣΕΙΣ 

Β.5.3. ΤΟΠΙΚΗΑΥΤΟΑΟΙΗΚΗΣΗ: 
ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

Β.5.4. ΔΙΕΘΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 
ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 

Β.5.5. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

Β.5.6. ΕΠΙΛΟΓΗ

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 
Β.6. 6ο ΕΞΑ Μ Η Ν Ο

Β.6.1. ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠ ΑΪΚΩΝ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 

Β.6.2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ 
(με έμφαση στην ευρωπαϊκή) 

Β.6.3. ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ
ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 

Β.6.4. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ · ΚΟΙΝΗ 
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

Β.6.5. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΤΟΠΙΚΗ 
ΑΥΤΟΔΟΙΗΚΗΣΗ ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

Β.6.6. ΕΠΙΛΟΓΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Επιλέγονται δύο (2) μαθήματα από το τμήμα Οικονομικών Επιστημών ή από την 

κατεύθυνση Πολιτικών Σπουδών και Διπλωματίας

ΧΕΙΜΕΡΙΝΌ ΕΞΑΜΗΝΟ 
Β.7.  7 ο Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 
Β.8. 8ο ΕΞΑ Μ Η Ν Ο

Η διδασκαλία θα αρχίσει από το ακαδ. έτος 1994-1995

Β.7.1. ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΟΙΗΚΗΣΗ: Β.8.1. ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΘΕΩΡΙΑ, ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ



Β.7.2. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Β.8.2. ΠΡΟΤΥΠ Α ΕΘΝΙΚΗΣ Κ ΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Β.7.3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙ Α Β.8.3. ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ
ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜ ΑΤΑ

Β.7.4. ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Β.8.4. ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Β.7.5. ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ
Β.7.6. ΕΠΙΛΟΓΗ Β.8.5. ΕΠΙΛΟΓΗ

Β.8.6. ΕΠΙΛΟΓΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Επιλέγονται τέσσερα από τα παρακάτω μαθήματα 7ου και 8ου εξαμήνου

1. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ 6. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ
ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ

2. ΔΙΕΘΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 7. ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ ΚΑΙ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 8. ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ

3. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ 9. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ

4. ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ.
ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ 10. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ

5. ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ 01 ΔΙΕΘΝΕΙΣ 

ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΚΑΤΕΥΘ ΥΝΣΗ: Π Ο Λ ΙΤ ΙΚ Ω Ν  ΣΠ Ο ΥΔΩ Ν  Κ Α Ι Δ ΙΠ Λ Ω Μ Α Τ ΙΑ Σ

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
Β. 5 5 ο Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο Β.6. 6ο ΕΞΑ Μ Η Ν Ο

Β.5.1. ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ Β.6.1. ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ
ΕΥΡΩΠΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Β.5.2. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ Β.6.2. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΗΣ-
ΘΕΣΜΟΙ: ΓΕΡΜΑΝΙΑ, ΓΑΛΛΙΑ, ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ ΑΠΟ
ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ ΤΟΝ Β Π ΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ

Β.5.3. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ ΚΑΙ ΕΛΙΤ Β.6.3. ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ
Β.5.4. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ 

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ
ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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Β.5.5. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ 
ΜΕΤΑΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Β.5.6. ΘΕΩΡΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 
1  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
1  ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣι-;

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
Β .7. 7ο Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο  Β.8. 8ο ΕΞΑ Μ Η Ν Ο

Η διδασκαλία θα αρχίσει από το ακαδ. έτος 1994-1995

Β.8.1. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ 
ΠΟΑΙΤΙΚΗ:ΑΥΤΙΚΗ ΚΑΙ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ 

Β.8.2. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ 
ΣΤΟΝ 20ο ΑΙΩΝΑ 

Β.8.3. ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΗΣ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 

Β.8.4. ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ  
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

Β.8.5. ΕΠΙΛΟΓΗ 
Β.8.6. ΕΠΙΛΟΓΗ

5  Β.7.1. ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΕ ΘΕΜΕΤΑ
ΑΙ ΕΘΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ 

:§ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
I  Β.7.2. ΑΙΕΟΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ
j f  ΠΟΛΙΤΙΚΗ:ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ
^  ΤΡΙΤΟΣ ΚΟΣΜΟΣ
ρ Β.7.3. ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
1  ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ

Β.7.4. ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ 
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗ 

^  ΘΕΩΡΙΑ
Β.7.5. ΕΠΙΛΟΓΗ 
Β.7.6. ΕΠΙΛΟΓΗ

Β.6.4. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

Β.6.5. ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 

Β.6.6. ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Επιλέγονται τέσσερα από τα παρακάτω μαθήματα 7ου και 8ου εξάμηνου
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1. ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ 11.
ΕΛΛΑΔΟΣ

2. ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ 12.
ΕΥΡΩΠΗΣ

3. ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ 13.
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ 
ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 14.

4. ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ 
ΕΘΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ.

5. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ 15.
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ 
ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΚΡ ΑΤΩΝ

ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΑΞΙΚΗ 
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΑΛΛΑΓΗ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΣΤΟΝ 
ΚΛΑΣΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟ 
ΚΟΣΜΟ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ 
ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ 
ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ



6. ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 
ΤΟΝ Β' ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ

7. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ 
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ 
ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

8. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ 
ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

9. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ 
ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΙΣ  
ΒΑΛΚΑΝΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ

10. ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

16. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗΣ 
ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ

17. ΚΟΙΝΉ ΓΝΩΜΗ ΚΑΙ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

18. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΡΩΣΙΑΣ- 
ΣΟΒΙΕΓΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

19. ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΙΙΣ  
ΤΟΥΡΚΙΑΣ

Τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών είναι εξάμηνης διάρκειας και διδάσκονται 4 ώρες 
εβδομαδιαίος.

Χώρος πολλαπλών /ρήσεων
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

4.
ΤΜΗΜΑ 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 

ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ :  

Αριστοκλής Ιγνατιάδης

Α Ν Τ Ι Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ :

Δεύτερης Σκαλίδης
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ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ Π ΡΟΣΩΠΙΚΟ (Δ.Ε.Π)

Κ Α Θ Η Γ Η Τ Ε Σ

Ε \ Θ ΥΜΟΓΛ Ο Υ Προόρυιιος
Πτυχίο τμ. Οικονομικών, Α.Σ.Ο.Ε.Ε., 
(1962). Μ.Α. in Economics, Univ. of 
Manchester.U.K. (1969). Ph.D. in 
Economics, Univ. of Manchester. U.K., 
(1972).

ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ Αριστοκλής
Πτυχ. Α.Β.Σ.Θ.. (1966). Πτυχ. τμ. Νομικής, 
Α.Π.Θ.. (1970). M.Sc.. Univ. of Manchester, 
U.K., (1973). Δρ Α.Β.Σ.Θ.. (1973).

ΠΑΠΑΑ ΟΙΙΟΥΑ ΟΣ Α ημ ητριο;
Πτυχ. Α.Β.Σ.Θ., (1969). Ph.D.. New York 
Univ., U.S.A.. (1975).

ΣΚΑΑΙΑΗΣ Λεύτερη:
Πτυχ. τμ. Νομικής, Α.Π.Θ.. (1969). Μετα
πτυχ. Διπλ. Ιδιωτικού Δικαίου, Α.Π.Θ., 
(1975). Δρ τμ. Νομικής, Παν. Αθηνών, 
(1981).

Ε Π Ι Κ Ο Υ Ρ Ο Ι  Κ Α Θ Η Γ Η Τ Ε Σ

ΘΕΜΕΛΗ Χρυσάνθη
Πτυχ. τμ. Νομικής, Α.Π.Θ.. (1974). Μετα
πτυχ. Διπλ. τμ. Νομικής. Α.Π.Θ., (1977). 
Dr. (Γ etat, Univ. Paris Υ. F„ (1984).

Λ Ε Κ Τ Ο Ρ Ε Σ

ΛΑΖΑΡΙΑΗΣ Ιωάννη;
Πτυχ. τμ. Οικονομικών, Α.Β.Σ.Θ.. (1971). 
ΙΙτυχ. τμ. Νομικής, Α.Π.Θ.. (1979). Δρ τμ. 
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Παν. 
Μακεδονίας, (1992).

ΜΠΛΡΑΛΕΞΗΣ Σχνρο;
Πτυχ. τμ. Εμπορικών, Α.Σ.Ο.Ε.Ε.. (1970). 
Ph.D. Univ. of Stirling, U.K., (1989).

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Γ  ΚΙΧ ΟΓΛ Ο Υ Α ημ ητρης
Πτυχ. τμ. Διοίκησης Επιχειρήσεων, 
Α.Β.Σ.Θ.. (1977). Μ.Β.Α. in Management, 
Bath Univ., U.K.. (1984).

ΑΗΜΟΠΟΥΛΟΥ Αγγελική
Πτυχ. τμ. Διοίκησης Επιχειρήσεων, 
Α.Β.Σ.Θ.. (1971). Μεταπτυχ. Διπλ. τμ. 
Οικονομικών, Α.Π.Θ., (1987).

ΠΕΚΚΑ Βικτωρία
Πτυχ. τμ. Οικονομικών, Α.Β.Σ.Θ.. (1977). 
Μ.Α. in Economics Univ. of Manchester, 
U.K.. (1984).

ΣΤΑ ΥΡΟΠΟΥΑΟΣ Αντωνη;
Πτυχ. τμ. Οργάνωσης και Διοίκησης Επι
χειρήσεων. Α.Β.Σ.Θ.. (1980).

Ε Ι ΔΙ ΚΟΙ  Μ Ε Τ Α Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Ο Ι  
ΥΠΟΤΡΟΦΟΙ

ΑΡΓΥΡΗ Αλεξάνδρα
Πτυχ. τμ. Οικονομικών, Α.Π.Θ.. (1984). 
Μ.Α. in Management. Univ. of Kent. U.K., 
(1987).

ΤΑΧΥΝΛΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
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ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ & ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΣΑΑ ΤΖΙΛ ΟΥ-ΠΑΝΤΕΑΙΑΑ Ο Υ Ελλη Μ Ω ΥΣΗΜ Α Μ  Σαρίνα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΝΟΥΚΑΡΗ-ΣΩΤΗΡΙΟΥ Μεροιη ΠΑΑ ΪΝΟΥ-ΨΥΧΗ Σταυρούλα
(Γραμματέας)

Η ζεντριχή ειοοόος τον Πανεπιστημίου Μαχεόονιαζ
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ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

κοποί του Τμήματος Λογιστικής και 
Χρηματοοικονομικής είναι η προα
γωγή και εξειδικευμένη διδασκαλία 

της Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, η 
σύνδεση με την επιχειρηματική δραστηριότη
τα της Χώρας μας και κατ' επέκταση της 
Ε.Ο.Κ. και φυσικά η κατάρτιση στελεχών 
που θα ικανοποιούν το πρότυπο του σύγχρο
νου οικονομικού στελέχους ή διευθυντή.
Η πραγματοποίηση αυτών των σκοπών επι
διώκεται με τη διδασκαλία μαθημάτων που 
παρέχουν γενική γνώση στον τομέα της Διοί
κησης των Επιχειρήσεων και των Οικονομι
κών επιστημών και εξειδικευμένη γνώση στη 
Λογιστική και Χρηματοοικονομική. Ακόμη 
παρέχονται οι απαιτούμενες γνώσεις του 
νομικού πλαισίου των επιχειρηματικών δρα
στηριοτήτων με τη διδασκαλία μιας σειράς 
νομικών μαθημάτων. Πράλληλα επιδιώκεται 
η ανάπτυξη της έρευνας σε θέματα που απα
σχολούν τις επιχειρήσεις και οργανισμούς

ανεξάρτητα από νομική μορφή και ιδιοκτη
σιακό καθεστώς.
Το πρόγραμμα σπουδών και η οργάνωση της 
διδασκαλίας μεταβάλλονται ώστε να προ
σαρμόζονται στις αλλαγές και απαιτήσεις 
της επιστήμης, της οικονομίας και της κοινω
νίας. Το πρόγραμμα σπουδών διαρθρώνεται 
σε δύο ίσης διάρκειας κύκλους σπουδών, που 
διαρκούν συνολικά 8 εξάμηνα. Αντίστοιχα η 
διδασκαλία των μαθημάτων είναι οργανωμέ
νη σε εξαμηνιαία βάση με διάκριση σε χειμε
ρινά και εαρινά εξάμηνα. Το σύνολο των 
εξαμήνων για την απόκτηση του πτυχίου 
ανέρχεται σε 8. Τα μαθήματα που διδάσκο
νται διακρίνονται σε υποχρεωτικά και σε 
μαθήματα επιλογής. Ο κάθε φοιτητής/τρια θα 
πρέπει να παρακολουθήσει κατά τη διάρκεια 
των σπουδών του 52 μαθήματα συνολικά, εκ 
των οποίων τα 42 είναι υποχρεωτικά περι
λαμβανόμενης και της ξένης γλώσσας και τα 
υπόλοιπα 10 επιλογής.
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Α' ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
A. 1. Ιο ΕΞΑΜΗΝΟ Α.2. 2ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Τ Ι Κ Α  Μ Α Θ Η Μ Α Τ Α

Α.1.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ, Α.2.1. ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΝΟΧΙΚΟΥ ΑΙΚΑΙΟΥ, Π.Ενθύμογλον Β.ΙΙέχχα
ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, 3ω/εβδ. δ.μ. 3
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, Α.2.2. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Χ.Θεμελή Π.Ενθύμογλον L Χαζαρίδης
4ω/εβδ. δ.μ. 4 3ω/εβδ. δ.μ. 3

Α.1.2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Α.2.3. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ι.Λαζαρίδης Β.Πέχχα ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II
3ω/εβδ. δ.μ. 3 Π.Χριστοδο νλοι< Α.Νιχολάο ν

Α.1.3. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 3ω/εβδ. δ.μ. 3
ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.2.4. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Δ. Παπαδόπονλος Π.Ταχννάχη: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ I
3ω/εβδ. δ.μ. 3 Σ.Μ παραλέξη: Σ.Μωνσή-Μάνο

Α.1.4. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4ω/εβδ. δ.μ. 4
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.2.5. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ
Α.Αλεξανδράχης .4. Κομπότης ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
4ω/εβδ. δ.μ. 4 Σ. Ψν/ομάνη; Ε.Σαατζίδον

Α.1.5. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4ω/εβδ. δ.μ. 4
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ I Α.2.6. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΙ
Π.Χριστοδονλον Α .Ν ιχολάοι' ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ! ΘΕΣΜΟΙ-ΜΕΣΑ)
4ω/εβδ. δ.μ. 4 Δ.Παπαδόπονλος II. Ταχννάχη:

Α.1.6. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ Η/Υ 3ω/εβδ. δ.μ.3
Α.Οιχονομίδης Α.2.7. ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ
3ω/εβδ. δ.μ. 3 Το Ε.Ε.Π. τον Πανεπιστημίου

Α.1.7. ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ 4ω/εβδ. δ.μ. 4
Το Ε.Ε.Π. τον Πανεπιστημίου
4ω/εβδ. δ.μ. 4

Α. 3 . 3ο ΕΞΑΜΗΝΟ Α.4. 4ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Τ Ι Κ Α  Μ Α Θ Η Μ Α Τ Α
Α.3.1. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Α.4.1. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ II ΛΙΟΙΚΗΣΗ II
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Σ  Μπαραλέξης Σ.Μωϋσή-Μάνο Π.Ευθνμογλον
5ω/εβδ. δ.μ. 5 /.Λαζαρίδης .4..4ργύρη

Α.3.2. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 4ιο/εβδ. δ.μ. 4
ΔΙΟΙΚΗΣΗ I Α.4.2. ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΔΥΣΗ
ΙΛαζαριδης ΑΑημοπούλον ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ I
4ω/εβδ. δ.μ. 4 Γ.Οίχονόμον

Α.3.3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 3ω/εβδ. ό.μ. 3
ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΑ Α.4.3. ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΒΑονχα
Γ. Χαραμής 3ω/εβό. ό.μ. 3
3ω/εβό. δ.μ. 3 Α.4.4. ΔΙΚΑΙΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ

Α.3.4. ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ Σ  Κ ορδή-Α ντωνοπο ύλο ι;
ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 3ω/εβδ. δ.μ. 3
Ν. Τέλλης Ε.Σαατζίδον Α.4.5. ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ
4(ο/εβό. ό.μ.4 Το Ε.Ε.Π. τον Πανεπιστημίον

Α.3.5. ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
13 Λ  γ  /Γ  /  λ  r “

3ω/εβδ. ό.μ. 3
d.AULOx

3ω/εβδ. δ.μ. 3
Α.3.6. ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ

Το Ε.Ε.ΙΙ. τον Πανεπιστημίον
3ω/εβδ. ό.μ. 3

ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ε Π ΙΛ Ο Γ Η Σ
Επιλέγεται ένα μάθημα από το αντίστοιχο του 3ου εξαμήνου και δύο από τα

αντίστοιχα του 4ου εξαμήνου

Α.3.7. ΧΡΗΜΑ ΚΑΙ ΤΡΑ ΠΕΖΕΣ Α.4.6. ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ
Δ.Πακαδόιτονλος ΑΑημοιτούλον Π.Χριστοδονλον
3ω/εβδ. ό.μ. 3 3ω/εβό. ό.μ. 3

Α.3.8. ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Α.4.7. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ
Σ Κ αοαγιάννη Α.Νιχολάοι1 (Στη Λογιστική &
3ω/εβό. ό.μ. 3 Χρηματοοικονομική)

/'.Xαραιίήζ Δ.Γχίνογλον
3ω/εβδ. ό.μ. 3

Α.4.8. ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧ ΕΣΕ ΙΣ
Γ.Πυιερόπονλος
3ω/εβδ. δ.μ. 3

Α.4.9. ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ -
ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Χ.Θεμελή
3(ι)/εβό. ό.μ. 3



Β' ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
Β.5. 5ο Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο  Β.6. 6ο ΕΞΑ Μ Η Ν Ο

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Β.5.1. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ 
ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ
Α.Ιγνατιάδης Δ.Γχίνογλον 
5ω/εβδ. δ.μ. 5 

Β.5.2. ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ I 
Δ.Ξονρής 
3ω/εβδ. δ.μ. 3 

Β.5.3. ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 
ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ II 
Γ.Οίκονόμον 
4ω/εβδ. δ.μ. 4 

Β.5.4. ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ 
ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΩΝ 
(Δεν διδάσκεται το 1993-94)
4ω/εβδ. δ.μ. 4 

Β.5.5. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΓΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ 
Δ.Ξονρής 
4ω/εβδ. δ.μ. 4

Β.6.1. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ I
Σ.Μπαραλέξης Σ. Μωνσή-Μάνο 
5ω/εβδ. δ.μ. 5 

Β.6.2. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ III 
Π.Ενθύμογλον 
Ι.Λαζαρίδης Α.Δημοπούλον 
4ω/εβδ. δ.μ. 4 

Β.6.3. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
Γ.Τοίότρας 
3ω/εβδ. δ.μ. 3 

Β.6.4. ΔΙΕΘΝΉΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 
Δ.Παπαδόπουλος Α.Αογύοη 
4ω/εβδ. δ.μ. 4 

Β.6.5. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
Ι.Λαζαρίδης II. Ταχννάχης 
3ω/εβδ. δ.μ. 3

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Επιλέγεται ένα μάθημα από τα αντίστοιχα 

του 5ου εξαμήνου και ένα από τα αντίστοιχα του 6ου εξαμήνου

Β.5.6. ΔΙΚΑΙΟ - ΟΕΣΜΟΙ ΤΩΝ
ΕΥΡΩΠ ΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
Σ.Περράχης ( Έδρα J.Monnet) 
4ω/εβδ. δ.μ. 4 

Β.5.7. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ 
Ν.Γεωργόπονλος 
3(ο/εβδ. δ.μ. 3 

Β.5.8. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 
Ν.Μπάρμπας 
3ω/εβδ. δ.μ. 3

Β.6.6. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ 
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ I
(Δεν διδάσκεται το 1993-94) 
3ω/εβδ. δ.μ. 3 

Β.6.7. Ε.Ο.Κ. ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
Β.Λάζος 
3ο)/εβδ. 'δ.μ. 3 

Β.6.8. ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
Δ.Ξονρής 
3ω/εβδ. δ.μ. 3 

Β.6.9. ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 
ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
Γ.Πιπερόπονλος 
3ω/εβδ. δ.μ. 3
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ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 
Β.7.  7οΕΞΑΜΗΝΟ

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 
Β.8. 8ο ΕΞΑΜΗΝΟ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

(Η διδασκαλία τον 7ου και 8ου εξαμήνου θα αρχίσει από το ακαδ. έτος 1994-95)

Β.7.1. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ II Β.8.1. ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ
3ω/εβδ. δ.μ. 3 3ω/εβδ. δ.μ. 3

Β.7.2. ΘΕΜΑΤΑ Β.8.2. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ &  ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΕΚΟ 3ω/εβδ. δ.μ. 3
3ω/εβδ. δ.μ. 3 Β.8.3. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

Β.7.3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ
4ω/εβδ. δ.μ. 4 ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ

Β.7.4. ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ
3ω/εβδ. δ.μ. 3 ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

4ω/εβδ. δ.μ. 4

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Επιλέγονται δύο μαθήματα από τα αντίστοιχα του 7ου εξαμήνου και τρία

μαθήματα από τα αντίστοιχα του 8ου εξαμήνου

Β.7.5. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ Β.8.4. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ II
3ω/εβδ. δ.μ. 3 3ω/εβδ. δ.μ. 3

Β.7.6. ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Β.8.5. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΙ
3ω/εβδ. δ.μ. 3 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Β.7.7. ΔΙΕΘΝΈΣ ΕΜΠΟΡΙΟ 3ω/εβδ. δ.μ. 3
3ω/εβδ. δ.μ. 3 Β.8.6. ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

Β.7.8. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 3ω/εβδ. δ.μ. 3
3ω/εβδ. δ.μ. 3 Β.8.7. ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ

Β.7.9. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ 3ω/εβδ. δ.μ. 3
ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Β.8.8. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ
3ω/εβδ. δ.μ. 3 3ω/εβδ. δ.μ. 3

Β.7.10.0ΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ Β.8.9. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
3ω/εβδ. δ.μ. 3 3ω/εβδ. δ.μ. 3
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Π ΕΡ ΙΕ Χ Ο Μ Ε Ν Ο Υ  ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Α' ΚΥΚΑΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Α.1.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ, 
ΕΝΟΧΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, 
ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, 
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 
Χ.Θεμελή 
4ω/εβδ. δ.μ. 4 

Διακρίσεις των πράξεων δικαίου. Συστα
τικά στοιχεία της έννομης σχέσης. Φυσικά 
και νομικά πρόσωπα. Δικαιώματα και 
πράγματα ως αντικείμενα στην έννομη 
σχέση. Προστασία δικαιωμάτων. Το πράγ
μα (έννομο αγαθό) ως αντικείμενο της 
έννομης σχέσης. Δικαιοπραξίες, αδικο
πραξίες, δικαίωμα αποζημίωσης. Αίρεση, 
προθεσμία.

Α.1.2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΙΛαζαρίδης Β.Πέχχο.
3ω/εβδ. δ.μ. 3 

Το πρόβλημα της στενότητας πον πόρων. Η 
φύση των οικονομικών αγαθών.
Η συνάρτηση παραγωγής, Οι συντελεστές 
παραγωγής, το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊ
όν, οι αποσβέσεις, το Καθαρό Εγχώριο 
Προϊόν. Η βασική οικονομική αρχή. Η 
καμπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων, το 
κόστος ευκαιρίας.
Θεωρία ζήτησης αγαθών - Θεωρία προσφο
ράς αγαθών. Ισορροπία στην αγορά αγαθών.

Α.1.3. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 
ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Δ. Παπαδόπονλος Π.Ταχννάχης 
3ω/εβδ. ό.μ. 3 

Τ ι είναι επιχείρηση. Επιχείρηση και Οικο
νομικά Συστήματα. Επιχείρηση και Περι
βάλλον. Μέτρηση επίλυσης της επιχείρη

σης: αποτελεσματικότητα, οικονομικότητα, 
παραγωγικότητα, αποόοτικότητα. Προβλή
ματα ίδρυσης και συγκρότησης της επιχεί
ρησης: αγορά υπάρχουσας ή δημιουργία 
νέας επιχείρησης, επιλογή νομικής μορφής, 
επιλογή τόποι: εγκατάστασης, ανεύρεση 
κεφαλαίων κλπ. Λειτουργίες επιχείρησης: 
παραγωγή, διάθεση (marketing), διοικητικοί 
και χρηματοοικονομικοί έλεγχοι κλπ. Το 
μέλλον της επιχείρησης σαν θεσμός.

Α.1.4. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Α.Αλεςανδράχης Α.Κομπότης 
4ω/εβδ. δ.μ. 4 

Διαφορικός λογισμός, μελέτη συναρτήσε
ων, λογάριθμοι και εκθετικές συναρτήσεις, 
ολοκληρωτικός λογισμός, εφαρμογή διαφο
ρικού και ολοκληρωτικού λογισμού σε προ
βλήματα οικονομικών επιστημών.

4.1.5. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ I
//. Χριστοδούλο ι1 Α.Νιχολάου 
4ω/εβδ. ό.μ.4 

Βασικές έννοιες και εισαγωγή στη στατι
στική επιχειρηματολογία μέσα από παρα
δείγματα στατιστικής πρακτικής στις επι
χειρήσεις. Θέματα: τυχαίες μεταβλητές, 
μαθηματική ελπίδα και πιθανότητες, δεδο
μένη πιθανότητα και ανεξαρτησία, όιακρι- 
τές και συνεχείς κατανομές, κατανομές 
δειγματοληψίας.

Α.1.6. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ Η/Υ
Α.Οιχονομίδης 
3ω/εβδ. δ.μ. 3 

Εισαγωγή στην Πληροφορική. Αυτοματι
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σμός γραφείου. Δομή και οργάνωση Η/Υ 
και προσωπικών υπολογιστών. Συστήματα 
πληροφορικής και εφαρμογές. Χρήση προ- 
σ ω π ι κ ώ ν υ π ο λ ο γ ι σ τ ώ ν. Λ ειτο υ ρ γ ι κ ά 
συστήματα και λογισμικό εφαρμογών. 
Εισαγωγή στην επεξεργασία κειμένου. 
Βασικές λειτουργίες επεξεργασίας κειμέ
νου. Εργαστηριακή χρήση επεξεργαστού 
κειμένου, προετοιμασία εντύπων και επι
τραπέζια έκδοση.

Α.1.7. ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ
Το Ε.Ε.Π. τον Πανεπιστημίου 
4ω/εβδ. δ.μ. 4 

Αγγλικά:
Economics I: economic systems,
production, labour, profit and capital, utility, 
supply and demand.
Γαλλικά:
Introduction au Francais Economique 
Γερμανικά:
1. ‘'Deutsche Sprachlehre fur Auslander 1 & 11.
2. a. Deutsche W i rt s ch al t s i n form at i k.

b. Deutsche Fachtexte aus Recht und Wirtschaft.

A.2.1. ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Π.Ευθύμογλου Β.Πέκκα 
3ω/εβδ. δ.μ. 3 

Το οικονομικό σύστημα. Η οικονομική 
επιστήμη. Το βασικό πρόβλημα της επι
λογής. Η λειτουργία του μικτού επ ιχει
ρηματικού συστήματος. Η θεωρία των 
τιμών. Ελαστικότητες ζήτησης και προ
σφοράς. Έννοιες και σχέσεις εσόδων. 
Η θεωρία της παραγωγής κα ι του 
κόστους. Έννοιες και σχέσεις κόστους. 
Το πρόβλημα του καθορισμού του μεγέ
θους παραγωγής σε διάφορες μορφές 
α γ ο ρ ά ς (α ν τ α γ ω ν ι σ μ ό ς, μ ο ν ο π ώ λ ι α. 
αντιμονοπώλια). Αρχές και μέθοδοι 
τιμολόγησης στις επιχειρήσεις. Μικρο
οικονομικές έννοιες της κοινωνικής 
ευημερίας. Ανάλυση περιπτώσεων.

Α.2.2. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
77. Ευθύμογλοι’ Ι.Λαζαρίδης 
3ω/εβδ. δ.μ. 3 

Μαθηματικά πίστεως: απλή κεφαλαιοποίη
ση. σύνθετη κεφαλαιοποίηση, ράντες σταθε
ρές, ράντες μεταβλητές, ράντες κλασματικές. 
Ασφαλιστικά μαθηματικά: ασφάλειες ζωής, 
ασφάλειες θανάτου, περιοδικά ασφάλι
στρα, μικτά ασφάλιστρα, μαθηματικό απο- 
θεματικό, ασφάλειες ομάδας ατόμων.

Α.2.3. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II
Π.Χριστοδούλου Α.Νικολάου  
3ω/εβδ. δ.μ. 3 

Αρχές στατιστικής συμπερασματολογίας: 
εκτίμηση έλεγχος υποθέσεων, ανάλυση ποι
οτικών δεδομένων, παλινδρόμηση. Περιο
ρισμένη χρήση στατιστικού πακέτου.

Α.2.4. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ I
Σ.Μπαραλέξης Σ.Μωνσή-Μάνο 
4ω/εβδ. δ.μ. 4 

Εισαγωγή (ο κόσμος των οικονομικών 
μονάδων - έννοια, σκοπός, φύση και κατά
ταξη της λογιστικής - σχέσεις της με άλλους 
κλάδους). Θεμελιώδεις (βασικές) αρχές της 
λογιστικής. Απογραφή. Λογαριασμοί 
(δυναμική λογιστική). Οι βάσεις της διγρα- 
φίας ή διπλογραφίας. Διάκριση των λογα
ριασμών με βάση το περιεχόμενό τους.

Α.2.5. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ 
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Σ. Ψυχομάνης Ε.Σαατζίδου 
4ω/εβδ. δ.μ. 4 

Έννοια, αντικείμενο, περιεχόμενο, χαρα
κτηριστικά του Ελληνικού και Ευρωπαϊκού 
εμπορικού δικαίου. Ιστορία και πηγές. 
Σχέση ευρωπαϊκού και εθνικού εμπορικού 
δικαίου.Ευρωπαϊκό εταιρικό δίκαιο. Κοι
νοτικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας.
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Εμπορικές πράξεις: έννοια, διακρίσεις κριτή
ριο εμπορικότητας, αντικειμενικά ή πρωτό
τυπα εμπορικών πράξεων, παράγωγα εμπο
ρικών πράξεων, τεκμήριο εμπορικότητας. 
Εμποροι: συστήματα προσδιορισμού της 
εμπορικής ιδιότητας, απόδειξη, αποβολή 
της εμπορικής ιδιότητας. Κατηγορίες εμπο
ρίαν: μικρέμπορος, αποκρυπτόμενος, ομόρ- 
ρυθμος εταίρος, αλλοδαπός.Εμπορική ικα
νότητα και ανικανότητα του φυσικού προ
σώπου και των νομικών προσώπων. Ασυμ
βίβαστα. περιορισμοί και απαγορεύσεις. 
Συνέπειες της εμπορικής ιδιότητας, προσω
πική κράτηση. Εμπορικά βιβλία: χρησιμό
τητα, είδη, κανόνες τήρησης, αποδεικτική 
δύναμη, προσαγωγή ενώπιον του δικαστη
ρίου. Επιχείρηση στο εμπορικό δίκαιο: 
έννοια, νομική φύση. η επιχείρηση ως αντι
κείμενο δικαίου, επικαρπία, ενέχυρο και 
κατάσχεση επ ιχε ίρησης.

Α.2.6. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΙ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ (ΘΕΣΜΟΙ-ΜΕΣΑ)
ΑΠαπαδόπουλος II. Ταχννάκης
3ω/εβδ. δ.μ.3 

Βασικά στοιχεία του χρηματοδοτικού 
συστήματος: ιδρύματα, αγορές και τίτλοι. 
Χρηματοδοτικοί Οργανισμοί: εμπορικές 
τράπεζες, ασφαλιστικές επιχειρήσεις, αμοι
βαία κεφάλαια, εταιρίες επενδύσεων χαρτο
φυλακίου κ.λπ. Χρηματοδοτικές Αγορές: 
πρωτογενής και δευτερογενής αγορά, 
αγορά χρήματος και κεφαλαίου, οργανωμέ
νη (χρηματιστήριο) και μη οργανωμένη 
(παράλληλη) αγορά κ.λπ.. Χρηματοδοτικοί 
τίτλοι: μετοχές, ομολογίες, έντοκα γραμμά
τια του δημοσίου, ομόλογα του δημοσίου, 
καταθέσεις κ.λπ.

Α.2.7. ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ
Το Ε.Ε.Π. τον Πανεπιστημίου
4ω/εβό. δ.μ. 4 

Αγγλικά:
Economics II: money, banking, market, national

income, monopolies, international trade. 
Γαλλ ικά :
Introduction au Francais Economique. 
Γερμανικά:
1. ’’Deutsche Sprachlehre Fur Auslander I & II”.
2. a. Deutsche Wirtschaftsinformatik.

b. Deutsche Fachtexte aus Recht und Wirtschaft.

A.3.1. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ II
Σ.Μιταραλέξης Σ.ΜοΛ’σή-Μάνο 
5ω/εβδ. δ.μ. 5 

Λογιστική τυποποίηση (λογιστικό σχέδιο). 
Συνοπτική παρουσίαση του Ελληνικού 
Γενικού Λογιστικού Σχεδίου - Βασικές 
αρχές του. Λογιστικά συστήματα - Στοι
χεία λογιστικής οργάνωσης. Λογιστικά 
σφάλματα (πρόληψη, αναζήτηση, διόρθω
ση). Ισολογισμός τέλους χρήσεως - Προ
βλήματα, εγγραφές. Κώδικας Φορολογίας 
Εισοδήματος - Κώδικας Φορολογικών 
Στοιχείων.

Α.3.2. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΑΙΟΙΚΗΣΗ I
/. Λ αζαρίδ η: Α .Δ ημοιτο νλον 
4ω/εβδ. δ.μ. 4 

Χρηματοοικονομική λειτουργία και 
περιβάλλον. Εισαγωγικές έννοιες στη 
θεωρία της αξίας. Μέθοδοι υπολογι
σμού παρούσας αξίας. Ανάλυση χρη
ματοοικονομικής επίδοσης επιχειρήσε
ων. Βραχυπρόθεσμος χρηματοοικονο
μικός προγραμματισμός και έλεγχος. 
Προ γ ρ α μ μ α τ ι σ μ ό ς κερδών. Τα μ ε ι α κ ά 
προγράμματα. 11ροϋπολογιστικές χρη
ματοοικονομικές καταστάσεις. Διαχεί- 
ρηση κεφαλαίων κίνησης. Βραχυπρόθε
σμη και μακροπρόθεσμη χρηματοδότη
ση. Προβλέψεις χρηματοδοτικών ανα
γκών. Πρακτικές διαχείρησης εισπρα
κτέων λογαριασμών. Διαχείριση ρευ
στών διαθεσίμων.
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Α.3.3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ 
ΠΙΝΑΚΩΝ
Γ.Χαραμής 
3ω/εβδ. δ.μ. 3 

Εντολές επεξεργασίας πινάκων. Διαχείριση 
και επεξεργασία βάσης στοιχείων. Εισαγω
γή, διαγραφή και αναζήτηση πληροφοριών. 
Ταξινόμηση, σύνδεση αρχείων με πίνακες. 
Γραφικές παραστάσεις. Σύνδεση γραφικών 
παραστάσεων με αρχεία και πίνακες.

Α.3.4. ΔΙΚΑΙΟ
ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Ν.Τέλλης Ε.Σαατζίδον 
4ω/εβδ. δ.μ. 4 

Αντικείμενο και περιεχόμενο του εταιρικού 
δικαίου. Πηγές, χαρακτηριστικά και θεμε
λιακές αρχές. Έννοια και στοιχεία της 
εταιρίας. Νομική φύση, κατάρτιση, ερμη
νεία, τροποποίηση και προσύμφωνο εταιρι
κού. Διακρίσεις εταιριών. Επιλογή του 
ορθού εταιρικού τύπου. Συγκέντρωση 
κεφαλαίων ως φορολογικός παράγων επι
λογή; εταιρικού τύπου. Ομόρρυθμη εταιρία 
(ΟμΕ). Κοινοπραξία. Απλή ετερόρρυθμη 
εταιρία (ΕτΕ). Κατά μετοχές ετερόρρυθμη 
εταιρία (ΜετΕ). Αφανής εταιρία (ΑφΕ). 
Εταιρία περιορισμένης ευθύνης (ΕΓΙΕ)

Α.3.5. ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Β.Λάζος 
3ω/εβδ. δ.μ. 3 

Έννοιες μακρο- και μικροοικονομικής 
ανάλυσης. Εθνικό προϊόν και εισόδημα. 
Κατανάλωση και αποταμίευση. Ο προσδιο
ρισμός του εισοδήματος και της απασχόλη
σης. Εισόδημα και πολλαπλασιαστής επεν
δύσεων. Επενδύσεις και προβληματική 
τους. Πολιτική επιτοκίων - Θεωρία επιτο
κίων (κλασική θεωρία). Παραγωγή, απα
σχόληση, μισθοί κατά το κλασικό οικονομι
κό σύστημα. Ζήτηση χρήματος και επιτό
κια. Κεϋνσιανό σύστημα.

Α.3.6. ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ
Το Ε.Ε.Π. τον Πανεπιστημίου 
3ω/εβδ. δ.μ. 3 

Αγγλικά:
Management: functions of management, 
management by objectives, decision 
making, delegation, principles of manager 
development.
Γαλλικά:
Introduction au Francais Economique.
Γερμανικά:
1. "Deutsche Sprachlehre fur Auslander I & II".
2. a. Deutsche Wirtschaftsinformatik

b. Deutsche Fachtexte aus Recht und Wirtschalt.

A.3.7. ΧΡΗΜΑ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ
Δ. Παπαδόπο νλος Α Λ  ηι ι οπο νλ ο ι; 
3ω/εβδ. δ.μ. 3 

Χρήμα και μορφές χρήματος. Λειτουργίες 
του χρήματος. Πίστη και μορφές πίστης. 
Ζήτηση χρήματος: ποσοτική θεωρία χρή
ματος. Προσφορά χρήματος: δομή και λει
τουργία του τραπεζικού συστήματος, 
δημιουργία χρήματος, the currency school, 
the banking school. Προσδιορισμός επιτο
κίου - Δομή επιτοκίου. Διεθνής χρηματο
δότηση. Ισοτιμίες νομισμάτων. Νομισμα
τική πολιτική.

Α.3.8. ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Σ.Καραγιάννη Α.Νικολάον 
3ω/εβδ. δ.μ. 3 

Εξετάζονται οι βασικές λειτουργίες της 
οικονομίας για τη μεγιστοποίηση της οικο
νομικής ευημερίας, το απλό υπόδειγμα του 
ιδιωτικού τομέα, η άριστη κατανομή των 
πόρων της οικονομίας και η άριστη διανο
μή του προϊόντος μεταξύ των ατόμων της 
οικονομίας. Εντοπίζονται οι αποτυχίες 
του συστήματος της ελεύθερης αγοράς και 
προσδιορίζεται ο ρόλος του κράτους. 
Γίνεται συστηματική παρουσίαση και ανά
λυση των οικονομικών σκοπών και στόχων 
του κράτους. Μεγαλύτερη έμφαση δίνεται
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στον εφοδιασμό της κοινωνίας με δημόσια 
αγαθά στη ρύθμιση ίων εξωτερικών οικο
νομιών και επιβαρύνσεων, στην παραγωγή 
και κατανάλωση καθώς και ίων μικτών 
εξαπερικών επιδράσεων και στη σταθερο
ποίηση της οικονομίας.
Τέλος γίνεται μια εισαγωγή στον πολι
τικό μηχανισμό λήψεως συλλογικών 
αποφάσεων.

Α.4.1. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ II
Π.Ενθύμογλον 
Ι.Λαζαρίδης Α.Αργνρη 
4ω/εβό. δ.μ. 4 

Το υπόδειγμα επένδυσης- κατανάλωσης μιας 
περιόδου. Κριτήρια αξιολόγησης επενδύσε
ων. Αποτίμηση ομολογιών, μετοχών και 
δανείων. Χρηματορροές για αξιολόγηση 
επενδύσεων. Πληθωρισμός, φορολογία και 
επενδυτικά κίνητρα. Αξιολόγηση επενδύσε
ων σε πάγια στοιχεία με συνθήκες βεβαιότη
τας. Στοιχεία ανάλυσης κινδύνου. Κεφαλαι
ακή δομή και χρηματοοικονομική μόχλευση. 
Χρηματοδοτικές μισθώσεις. Κόστος κεφα
λαίου. Πολιτική μερισμάτων. Αποφάσεις 
μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης.

Α.4.2. ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ I
Γ. Οι κονόμο ν 
3ω/εβδ. δ.μ. 3 

Γραμμικός προγραμματισμός, δυϊκή θεω
ρία, ανάλυση ευαισθησίας, πρόβλημα μετα
φοράς, πρόβλημα εκχώρησης, πολυτμηματι- 
κά προβλήματα, δικτυωτή ανάλυση (πρό
βλημα συντομότερης διαδρομής, ελάχιστου 
ζευγνύοντος δένδρου, μέγιστης ροής, μέθο
δοι PERT - CPM).

Α.4.3. ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Β Α ονκα  
3ω/εβδ. ό.μ. 3 

Φύση του Εργατικού Δικαίου. Γενική θεω

ρία της ατομικής σχέσης εργασίας. Στοιχεία 
της ατομικής σχέσης εργασίας. Κριτήρια 
εξάρτησης. Πρόσωπα στη σχέση εργασίας. 
Μισθωτός, εργοδότης. Όροι εργασίας. 
Χρόνος και αμοιβή της εργασίας. Αδειες, 
επιδόματα, υποχρεώσεις μισθωτού και 
εργοδότη. Μισθός. Λύση της ατομικής σχέ
σης εργασίας. Συλλογικές συμβάσεις εργα
σίας. Ατομική φύση. Διαιτησία - διαιτητι
κές αποφάσεις.

Α.4.4. ΔΙΚΑΙΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ
Σ. Κ ορόή-Α ντωνοιτο ύλον 
3ω/εβδ. δ.μ. 3

- Έννοια, στοιχεία και νομοθετική ρύθμιση 
και λειτουργία του αξιογράφου. Θεμελια
κές διακρίσεις και δικονομική μεταχείριση 
των αξιογράφων.
- Συναλλαγματική. Έννοια, νομοθετική 
ρύθμιση και οικονομική λειτουργία. Ουσια
στικές. τυπικές και φορολογικές προϋποθέ
σεις έγκυρης ανάλυψης υποχρέωσης από 
συναλλαγματική. Είόη συναλλαγματικής. 
Αποδοχή. Τριτεγγύηση της συναλλαγματ- 
κής. Έννοια, σκοπός και χαρακτηριστικά 
της τριτεγγύησης. Προϋποθέσεις ανάληψης 
υποχρέωσης από τριτεγγύηση. Ευθύνη και 
δικαιώματα τριτεγγυητή .Ομοιότητες και 
διαφορές εγγύησης και τριτεγγύησης. Τρό
ποι μεταβίβασης συναλλαγματικής. Προϋ
ποθέσεις, αποτελέσματα και είδη οπισθο
γράφησης. Πληρωμή της συναλλαγματικής. 
Έννοια, είδη και προϋποθέσεις αναγωγής. 
Διαμαρτυρικό. Παραγραφή της αξίωσης 
από τη συναλλαγματική. Η αγωγή του αδι
καιολόγητου πλουτισμού.
- Γραμμάτιο σε διαταγή. Έννοια και νομο
θετική ρύθμιση. Διαφορές γραμματίου σε 
διαταγή και συναλλαγματικής.
- Τραπεζική επιταγή. Έννοια, λειτουργία, 
νομοθετική ρύθμιση και χαρακτηριστικά 
της επιταγής. Ουσιαστικές και τυπικές 
προϋποθέσεις έκδοσης επιταγής. Είδη επι
ταγής. Τριτεγγύηση και μεταβίβαση. Εμφά
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νιση της επιταγής προς πληρωμή. Αναγωγή, 
παραγραφή και η αγωγή του αδικαιολόγη
τοί! πλουτισμού. Έννοια, νομοθετική ρύθ
μιση και ταξινόμηση των ενστάσεων 
κατ απαιτήσεων από συναλλαγματική και 
τραπεζική επιταγή. Ενστάσεις που προκύ
πτουν και ενστάσεις που δεν προκύπτουν 
από το έγγραφο της συναλλαγματικής και 
επιταγής. Προσωπικές ενστάσεις.
- Χρεωστικά ομόλογα εμπόρων και ομολο
γίες. Νομοθετική ρύθμιση.έννοια και διά
κριση από συγγενείς θεσμούς. Κατά μετα
τροπή χρεωστικά ομόλογα εμπόρων.
- Ομολογία. Νομοθετική ρύθμιση έννοια και 
χρησιμότητα. Κατηγορίες ομολογιών.
- Μετοχή. Έννοια και κατηγορίες μετοχών. 
Μεταβίβαση μετοχών.
- Το αποθετήριο και ενεχυρόγραφο ως αξιό
γραφα. Νομοθετική ρύθμιση, έννοια, λει
τουργία, νομική φύση και ενέργεια του απο- 
θετηρίου και ενεχυρογράφου. Μεταβίβαση.
- Το ασφαλιστήριο ως αξιόγραφο. Νομοθετι
κή ρύθμιση, έννοια, είόη και μεταβίβαση 
ασφαλιστηρίου.
- Φορτωτική. Χερσαία και θαλάσσια φορτοπική.

Α.4.5. ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ
Το Ε.Ε.Π. τον Πανεπιστημίου 
3ω/εβδ. δ.μ. 3 

Αγγλικά:
Management: leadership, personnel, 
communication, controls, marketing, 
computerization.
Γαλλικά:
Introduction au Francais Economique. 
Γερμανικά:
1. “Deutsche Spachlehre fur Auslander I & II.
2. a. Deutsche Wirtschaftsinformatik.

b. Deutsche Fachtexte aus Recht und Wirtschaft.

Λ.4.6. ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ
Π.Χριστοδούλου 
3ω/εβδ. δ.μ. 3 

Εισαγωγικές έννοιες τη; Οικονομετρίας.

Το γενικό γραμμικό υπόδειγμα. Επεκτά- 
σει; του γραμμικού υποδείγματος (μη - 
γραμμικά υποδείγματα, υποδείγματα με 
ψευδομεταβλητές, υποδείγματα κατανεμό- 
μενων χρονικών υστερήσεων). Προβλήμα
τα στην οικονομετρική ανάλυση (πολυσυγ- 
γραμμικότητα, σφάλματα εξειόίκευσης, ετε- 
ροσκεδαστικότητα, αυτοσυσχέτιση) Υπο
δείγματα αλληλεξαρτώμενων οικονομετρι- 
κών εξισώσεων (βασικές έννοιες, αναγνώ
ριση, εκτίμηση). Πρόβλεψη με οικονομετρι
κά υποδείγματα. Χρήση και εφαρμογές του 
προγράμματος Η/Υ T.S.P.

Α.4.7. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ
(Στη Λογιστική &
X ρ η μ α τοοικο νομ ι/.η>
Γ.Χαραμ ής Δ.Γκίνογλου
3ω/εβδ. δ.μ. 3 

Σκοπός και οργάνωση του μηχανογραφι
κού κέντρου, εισαγωγή στα συστήματα, 
σ χ ε 01 α σ μ ό ς α ν ά π τ υ ξ η προ γ ρ α μ μ ά τ ω ν 
συστήματος, δοκιμή συστήματος, εγκατά
σταση προτεινόμενα πρότυπα. Εφαρμογές 
λογιστικών πακέτων, γενική; λογιστική;, 
εσόδων-εξόδων, μισθοδοσία;, ανάλυση 
ισολογισμών.

Α.4.8. ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
Γ.Πιπερόπουλος
3ω/εβδ. δ.μ. 3 

Αρχέ; και εφαρμογέ; των όημοσίων σχέ
σεων σε επιχειρήσει; και οργανισμού;. 
Ιστορικά στοιχεία, ηθικέ; δεσμεύσει;, 
διαφοροποίηση στόχων μεταξύ ιδιωτι- 
κών επιχειρήσεων και δημοσίων οργανι- 
σμών. Θεωρίε; επ ικοινω νία;. Μέσα 
μαζική; επικοινωνία;: τύπο;, ραδιόφω
νο. τηλεόραση. Σχέσει; με ομάδε; πίεση; 
και διαφοροποίηση “κοινού”. Εσωτερι- 
κ έ ; και εξωτερικέ; σχέσει;. Τοπ ικέ;, 
εθνικέ; και πολυεθνικέ; επιχειρήσει; και 
οργανισμοί. Στά σ ει;, κοινό, κοινή 
γνώμη.
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Α.4.9. ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ■ 
ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ 
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Χ.Θεμελή 
3ω/εβδ. δ.μ. 3

- Εισαγωγή: γενικές αρχές του ειδικού Ενο
χικού Δικαίου.

- Συμβάσεις: (leasing) χρηματοδοτική 
μίσθωση factoring, franchising, time
sharing. (Έννοια. Χρησιμότητα - Νομική 
φύση. Μορφές εμφάνισής τους. Προϋποθέ
σεις κατάρτισης. Σχέσεις μεταξύ ενδιαφε
ρομένων. Ανώμαλη εξέλιξη των συμβάσε
ων. Λήξη σύμβασης).



Β' ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Β.5.1. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Λ.Ιγνάτιούης Δ.Γ/.ίνογλον 
5ω/εβδ. ό.μ. 5 

Εισαγωγή: η εταιρία από τη νομική άποψη. 
Οι εταιρίες από φορολογική άποψη. Οι 
εταιρίες από οικονομική και λογιστική 
άποψη. Ιδιορρυθμίες της λογιστικής των 
εταιριών. Λογιστική των ομορρύθμων ετε
ρορρύθμων, περιορισμένης ευθύνης και 
ανωνύμων εταιριών. Μετατροπή και συγ
χώνευση εταιρικών επιχειρήσεων.

Β.5.2. ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ I
Δ.Ξονρής 
3ω/εβδ. δ.μ. 3 

Στο Μάρκετινγκ I επιδιώκεται η εισαγωγι
κή παρουσίαση της λειτουργίας του μάρκε
τινγκ μέσα στα πλαίσια της σύγχρονης κοι
νωνίας και ειδικότερα της επιχείρησης. Το 
μάθημα ασχολείται με θέματα που αφορούν 
τον εννοιολογικό προσδιορισμό του μάρκε
τινγκ και ειδικότερα με την ιδεολογία του 
μάρκετινγκ, τα πεδία εφαρμογής του, το 
μίγμα μάρκετινγκ, τη συμβολή του και τη 
θέση του μέσα στην ευρύτερη κοινωνία, τη 
σχέση του με το ευρύτερο περιβάλλον, την 
ανάλυση και τη σπουδαιότητα της έρευνας 
ως προϋπόθεση αποτελεσματικής λειτουρ
γίας του μάρκετινγκ, τη συμπεριφορά των 
αγοραστών και τα υποδείγματα που βοη
θούν στον προσδιορισμό της, την τμηματο- 
ποίηση της αγοράς και τα κριτήριά της για 
τον προσδιορισμό της αγοράς - στόχου.

Β.5.3. ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ II
Γ.Οικονόμον 
4ω/εβδ. δ.μ. 4 

Προσδιοριστικά και πιθανολογικά πρότυ
πα δυναμικού προγραμματισμού, θεωρία

παιγνίων, θεωρία ουράς, εφαρμογές θεω
ρίας ουράς, θέματα ελέγχου αποθεμάτων.

Β.5.4. ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ 
ΔΙΚΑΙΟΠΡ ΑΞΙΩΝ
(Δεν διδάσκεται το 1993-94)
4ω/εβδ. δ.μ. 4 

Περιλαμβάνει συναλλακτικές μορφές που 
έχουν ιδιαίτερη ρύθμιση στο εμπορικό 
δίκαιο. Εμπορική αγοραπωλησία. Εμπορι
κή πρακτορεία. Εμπορική και ναυτική 
πώληση. Εμπορική εντολή. Παραγγελία. 
Τραπεζικές συμβάσεις. Χρηματιστηριακές 
συμβάσεις. Σύμβαση ασφάλισης. Σύμβαση 
μεταφοράς. Εμπορική αντιπροσωπεία. 
Σύμβαση μεσιτείας. Factoring, leasing, 
franchising.

Β.5.5. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ Μ ΑΝΑΤΖΜΕΝΤ
Δ.Ξονρής 
4ω/εβδ. δ.μ. 4 

Το οικονομικό, πολιτικό και κοινωνικό περι
βάλλον των επιχειρήσεων. Η κοινωνική ευθύ
νη των επιχειρήσεων. Ο ρόλος του κέρδους. 
Το μάνατζμεντ της παραγωγής. Το μάρκετιν
γκ των προϊόντων ή υπηρεσιών. Τα χρηματο
οικονομικά της επιχείρησης. Οι μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις. Διεθνές μάνατζμεντ.

Β.5.6. ΔΙΚΑΙΟ-ΘΕΣΜΟΙ ΤΩΝ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
Σ.Περράχης (Εύρα J.Monnet)
4ω/εβδ. δ.μ. 4 

Γενική εισαγωγή (η πορεία της Ευρωπαϊκής 
ολοκήρωσης, φύση και αρμοδιότητα ο ιδι
αίτερος χαρακτήρας των Ε.Κ. κ.λ.π.).
Οι θεσμικοί μηχανισμοί: η συμμετοχή στο 
κοινοτικό σύστημα, τα κοινοτικά όργανα 
(συμβούλια, επιτροπή, Ευρωπ. Κοινοβού
λιο, ΔΕΚ, πρωτοδικείο, Ε.Κ. , Ελεγκτικό 
Συνέδριο, διαπολιτική και κοινοτική επι



τροπή, επιτροπή μονίμων αντιπροσώπων 
κ.λπ.), οι δομές της Ευρωπαϊκής πολιτικής 
συνεργασίας, η Ε.Κ. στη διεθνή έννομη τάξη 
(εξωτερικές σχέσεις), οι διαδικασίες λήψης 
αποφάσεων, η νέα θεσμική ταυτότητα υπό 
το φώς της συνθήκης του Μάαστριχτ.
Το δίκαιο το Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων: 
πηγές του κοινοτικού δικαίου, σχέσεις ανά
μεσα στο κοινοτικό δίκαιο και το εθνικό 
δίκαιο των κρατών - μελών, ζητήματα 
εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου, το κοι
νοτικό σύστημα έννομης προστασίας.

Β.5.7. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ
Ν.Γεωργόπονλος
3(ϋ/εβδ. δ.μ. 3 

Εισαγωγικές έννοιες, Γενικοί τύποι προθε- 
σμιακών συμβολαίων. Προθεσμιακά έναντι 
μελλοντικών συμβολαίων. Διαδικασίες 
εμπορίας των προθεσμιακών συμβολαίων. 
Δικαίωμα επιλογής. Εκτίμηση του δικαιώ
ματος επιλογής. Δικαίωμα επιλογής και 
χρηματοοικονομική διοίκηση. Κύριοι 
τύποι των δικαιωμάτων επιλογής στα προ
θεσμιακά συμβόλαια. Μετατρέψιμοι τίτλοι.

Β.5.8. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Ν. Μπάρμπας
3ω/εβό. ό.μ. 3 

Νομική έννοια του φορολογητέου εισοδή
ματος. Φορολογία του εισοδήματος φυσι
κών προσώπων, Νομικών ΙΙροσώπων κερ
δοσκοπικού χαρακτήρα, ημεδαπών Νομι
κών Προσώπων και αλλοδαπών Νομικών 
Προσώπων (υποκείμενο, αντικείμενο, υπο
λογισμός του φόρου).

Β.6.1. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ I
Σ. Μτταραλεξης Σ. Μωϋσή-Μάνυ
5ω/εβό. ό.μ. 5 

Το μάθημα αυτό εστιάζεται στη χρήση της 
λογιστικής ως μέσου παροχής πληροφο- 
ριών χρησίμων, τόσο για το σχεδίασμά με 
τον έλεγχο της επιχειρηματικής δραστηριό

τητας, όσο και τη λήψη επιχειρηματικών 
αποφάσεων.
Ιδιαίτερα, η σχέση λογιστικής και διοικήσε- 
ως (μιας επιχειρήσεως), οι βασικές λογιστι
κές τεχνικές και αρχές επί των οποίων 
βασίζεται η κατάρτιση των χρηματοοικονο
μικών καταστάσεων, η χρήση των καταστά- 
σεων αυτών από τη διοίκηση των επιχειρή
σεων, οι δυσκολίες που παρουσιάζονται 
αναφορικώς προς τη μέτρηση του καθαρού 
εισοδήματος (κέρδους) μιας επιχείρησης, 
(ιδίως σε περιόδους μεταβολής των τιμών) 
και τα λογιστικά εργαλεία (όπως, π.χ. προ
ϋπολογισμοί, πρότυπο κόστος) που χρησι
μοποιούνται για το σχεδίασμά και τον έλεγ
χο της επιχειρηματικής δραστηριότητας 
είναι τα βασικά θέματα που εξετάζονται 
από τη Διοικητική Λογιστική I.
Επιπλέον εξετάζονται, η τιμολόγηση προϊ
όντος/ υπηρεσίας επίσης και το ποιο 
κόστος είναι σχετικό για τη λήψη τέτοιων 
επιχειρηματικών αποφάσεων( όπως είναι η 
αγορά ενός προϊόντος ή η βιομηχανοποίη
σή του από την ίδια την επιχείρηση κ.λπ.).

Β.6.2. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ III
Π.Ενθύμογλον
ΙΛαζαρίδης Α Λ  ημοιτο ύλ ον
4(ο/εβό. ό.μ.4 

Κεφαλαιακή και χρηματοοικονομική 
δομή. Χρηματοοικονομική μόχλευση. 
Κόστος κεφαλαίου. Κόστος κοινού και 
προνομιακού κεφαλαίου. Κόστος δανεί
ων. Κόστος κεφαλαίου και φορολογία. 
Τα υποδείγματα Modilliani και Miller. 
Χρηματοοικονομικό κόστος πτώχευσης. 
Σταθμικό κόστος κεφαλαίου. Οριακό και 
μέσο κόστος κεφαλαίου. Μερισματική 
πολιτική. Προσόιοριστικοί παράγοντες. 
Πολιτικές διανομής μερισμάτων. Φορολο
γία και μερισματική πολιτική. Επαναγορά 
μετοχών. Αποτίμηση και προσδιορισμός 
αγοραίων τιμών.



Β.6.3. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Γ.Τσιότρας 
3ω/εβδ. δ.μ. 3 

Το μάθημα αυτό προσφέρει στους φοιτητές 
μιά εισαγωγή στις αντιλήψεις, μεθόδους 
και εφαρμογές της διοίκησης παραγωγής. 
Τα θέματα περιλαμβάνουν: παραγωγικότη
τα και ανταγωνιστικότητα, πρόβλεψη ζήτη
σης, σχεδιασμός προϊόντων και υπηρεσιών, 
σχεδίαση παραγωγικής μονάδας, ανάλυση 
και σχεδίαση παραγωγικής διαδικασίας και 
δυναμικότητας, μελέτη εργασίας, γενικός 
προγραμματισμός παραγωγής και διοίκηση 
αποθεμάτων.

Β.6.4. ΔΙΕΘΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Α.Παπαδόπονλος Α.Αργύρη 
4ω/εβδ. δ.μ. 4 

Η διεθνής χρηματοδότηση μέσα στα πλαί
σια του γενικότερου πολιτικο-οικονομικού 
περιβάλλοντος. Προσδιορισμός συναλλαγ
ματικών ισοτιμιών - Διεθνές Νομισματικό 
Σύστημα. Το Ισοζύγιο πληρωμών, η αγορά 
ξένων νομισμάτων και η πρόβλεψη των 
ισοτιμιών των ξένων νομισμάτων. Η μέτρη
ση και η απεικόνιση του κινδύνου από τη 
διακύμανση των ισοτιμιών των ξένων νομι
σμάτων. Το μάνατζμεντ του κεφαλαίου 
κινήσεως στα πλαίσια της διεθνούς χρημα
τοδότησης. Ανάλυση ξένων επενδύσεων. Η 
χρηματοδότηση των διεθνών επιχειρηματι
κών δραστηριοτήτων. Διεθνής τραπεζική.

Β.6.5. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Ι.Λαζαρίδης Π. Ταχννάχης 
3ω/εβδ. δ.μ. 3 

Έννοια και σκοπός. Διαδικασία και προ
βλήματα εκτιμήσεων. Στατική και δυναμι
κή ανάλυση. Ανάλυση νεκρού σημείου. 
Χρηματοοικονομικοί δείκτες και ανάλυση 
χρηματοοικονομικής επίδοσης επιχειρήσε
ων. Ανάλυση χρηματορροών. Πηγές και

χρήσεις ταμειακών και κεφαλαιακών 
πόρων. Τεχνικές ανάλυσης στοιχείων ισο
λογισμών. 11ρουπολογιστικές χρηματοοι
κονομικές καταστάσεις (proforma 
financial statements) Εφαρμογές, εξέταση 
περιπτώσεων.

Β.6.6. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ 
Π ΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ I
(Δεν δίδάσχεται το 1993-94)
3ω/εβδ. δ.μ. 3

Β.6.7. Ε.Ο.Κ. ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Β.Λάζος 
3ω/εβδ. δ.μ. 3 

Δομή, λειτουργία Ε.Ο.Κ., αγροτική βιομη
χανική πολιτική, όργανα και μέσα υποστή
ριξης, επιχειρηματική δραστηριότητα.

Β.6.8. ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Δ.Ξονρής 
3ω/εβδ. δ.μ. 3 

Σχέση επιχειρησιακού περιβάλλοντος. Διά
μεσα επιχειρησιακού περιβάλλοντος. 
Ομάδα, άτομο, οργάνωση. Επίλυση οργα- 
νωσιακών προβλημαπον.

Β.6.9. ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 
ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Γ.Πιπερόπονλος 
3ω/εβδ. δ.μ. 3 

Εφαρμογές κοινωνικοψυχολογικών θεω- 
ριών και μεθόδων στη σύγχρονη επιχεί
ρηση και το σύγχρονο οργανισμό. Θέμα
τα επικοινωνίας, ανθρωπίνων σχέσεων 
και συμπεριφοράς ατόμων και ομάδων 
στο μικρόκοσμο της επιχείρησης. Πρότυ
πα ηγεσίας και εξουσίας, πρόσληψη και 
εκπαίδευση προσωπικού και αλληλεξάρ
τηση ανθρώπου - μηχανής. Δυναμική των 
μικρών ομάδων, κλίκες, αλλοτρίωση και 
εργασιακή ικανοποίηση. Η επιχείρηση 
και ο οργανισμός στη μεταβιομηχανική 
κοινωνία.



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

5.
ΤΜΗΜΑ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ :  

Αναστάσιος Κάτος  

Α Ν Τ Ι Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ :  

Κώστας Τσούρος
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ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (Δ.Ε.Π)

Κ Α Θ Η Γ Η Τ Ε Σ

ΚΑ Τ  ΟΣ Α ναστάσι ο;
Πτυχ. τμ. Μαθηματικών, Α.Π.Θ., (1968). 
Δρ Οικονομικών, Α.Β.Σ.0., (1973). M.Sc. 
in Econometrics Univ. of Southampton. 
U.K., (1974). Ph.D. in Econometrics Univ. 
of Southampton, U.K., (1977).

ΤΣΟΥΡΟΣ Κων/νος-Κλανδιος
Πτυχ. τμ. Μαθηματικών, Α.Π.Θ., (1972). 
Δο Πολυτεχνικής Σχολής, Α.Π.Θ., (1980).

ΠΕΚΟΣ Γεώργιος
ΙΙτυχ. τμ. Μαθηματικών, Α.Π.Θ., (1968). 
Πτυχ. τμ. Οικονομικών, Α.Β.Σ.0., (1975). 
Δρ τμ. Οικονομικών, Α.Β.Σ.Ο., (1978).

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΚΑΘ ΗΓΗΤΕΣ

ΠΑΠΑΛ Η  ΜΗΤΡΙΟ Υ Γιάννης
Πτυχ. τμ. Μαθηματικών, Α.Π.Θ., (1969). 
DEA Statistiques, Univ. de Paris VI, F., 
(1977). Doctorat 3e Cycle Mathematiques 
Statistiques, Univ. de Paris VI, F., (1978).

ΠΑΠΑΡΡΙΖΟΣ Κων/νος
Πτυχ. τμ. Μαθηματικών, Α.Π.Ο.. (1972). 
M.Sc. in Operational Research, Case 
Western Reserve Univ., U.S.A., (1981). 
Ph.D. in Operational Research, Case 
Western Reserve Univ., U.S.A., (1983).

Ε Π Ι Κ Θ Υ Ρ Θ Ι  Κ Α Θ Η Γ Η Τ Ε Σ

ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ Ζωή
Πτυχίο τμ. Οικονομικών, Α.Σ.Ο.Ε.Ε., 
(1971). Μ.Α. in Economics, Univ. of 
Leeds, U .K ., (1976). Ph.D. in

Economics, Univ. of Leeds, U .K ., 
(1980).

Λ Ε Κ Τ Ο Ρ Ε Σ

ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΥΣΙΑ Μαρία
Πτυχ. τμ. Οικονομικών, Α.Π.Θ., (1978). 
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα τμ. Διοίκησης 
Επιχειρήσεων, Α.Π.Θ., (1987). Πτυχ. τμ. 
Νομικών, Α.Π.Θ., (1989). Δρ τμ. Εφαρμ. 
Πληροφορικής, Παν. Μακεδονίας, (1992).

ΒΟ ΓΙΑΤΖΗΣ Αλέξανδρος
Πτυχ. τμ. Οικονομικών, Α.Π.Ο., (1976). Δρ 
Τμήματος Εφαρμ. Πληροφορικής Παν. 
Μακεδονίας, (1992).

ΚΑΤΣΟΥΑΗ - ΚΑΤΟΥ Ελένη
Πτυχ. τμ. Οικονομικών, Α.Β.Σ.Θ., (1978). 
Δρ Τμήματος Εφαρμ. Πληροφορικής Παν. 
Μακεδονίας, (1992).

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟ ΥΑΟΥ Χρνσονλα
Maitrise en Sociologie Univ. de Paris V- 
Sorbonne, F., (1976). Πτυχ. Δημοσίου 
Δικαίου και Πολιτικών Επιστημών, Παν. 
Αθηνών, (1977). DEA Anthropologie 
Sociale, Univ. de Paris V, F., (1977), DEA, 
Etudes Politiques, Univ. de Paris II, F., 
(1979). DEA Sciences de Γ Information, 
Univ. de Paris II, F., (1980). Doctorat 3e 
Cycle, en Sociologie, Sorbonne, F., (1982). 
Dr d’ etat en Sociologie, Sorbonne, F.,
(1990).

ΜΑΚΡΙΑΟΥΜΠΟΥΣΙΟΥ Δέσποινα
Πτυχ. τμ. Οικονομικών, Α.Β.Σ.Θ., (1979). 
Δρ τμ. Εφαρμ. Πληροφορικής, Παν. Μακε
δονίας, (1992).



ΜΑΝΙΤΣΑΡΗΣ Αθανάσιος
Πτυχ. τμ. Μαθηματικών, Α.Π.Θ., (1975). 
DEA Mathematiques Statistiques, Univ. de 
Paris VI, F., (1977). Δρ Εφαρμ. Πληροφορι
κής, Παν. Μακεδονίας, (1992).

ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟ Υ Α ημ ήτριος
Πτυχ. τμ. Μαθηματικών, Α.Π.Θ., (1974). 
M.Sc. in Operational Research. Aston Univ., 
U.K., (1977). Ph.D. in Statistics, Birkbeck 
College, Univ. of London, U.K., (1989).

ΣΑΤΡΑΤΖΕΜΗ Μαρία
Πτυχ. τμ. Μαθηματικών, Α.Π.Θ., (1980). 
Δρ τμ. Εφαρμ. Πληροφορικής, Παν. Μακε
δονίας, (1991).

ΤΣΟΠΟΓΛΟΥ Σταύρος
Β.Β.Α. in Business Economics, Ohio Univ. 
U.S.A., (1973). M.B.A. in General Business. 
York Univ.. CAN, (1975). Δρ τμ Εφαρμ. 
Πληροφορικής, Παν. Μακεδονίας, (1991).

ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛ Ο Υ-MANGO Υ Βασιλική
B.Sc. in Management and Administration. 
Louisiana State Univ., U.S.A., (1976). Δρ τμ. 
Εφαρμ. Πληροφορικής, Παν. Μακεδονίας.
(1991).

ΧΑΡΙΤΟΥ Αδαμάντιος
Πτυχ. τμ. Μαθηματικών, Α.Π.Ο., (1970). 
M.Sc. in Statistics, Brunei Univ., U.K.. 
(1983). Δρ τμ. Εφαρμ. Πληροφορικής, Παν. 
Μακεδονία:. (1992).

Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Ε Σ

ΚΑΡΡΑ-ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟ ΥΛ Ο Υ Μαρία
Πτυχ. τμ. Οικονομικών, Α.Β.Σ.Θ., (1966).

Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ο Ν Ι Κ Ο Ι  
ΣΥΝ ΕΡΓΑ ΤΕΣ

ΒΑΖΑΚΙΛΗΣ Αθανάσιος
Πτυχ. τμ. Οικονομικών, Α.Β.Σ.Ο., (1977).

ΑΡΙΤΣΑΚΗΣ Νικόλαος
Πτυχ. τμ. Οικονομικών, Α.Β.Σ.Θ.. (1977). 
Δρ τμ. Εφαρμ. Πληροφορικής, Παν. Μακε
δονίας, (1992).

ΣΤΕΦΑΝΙΑΗΣ Γεώργιος
Πτυχ. τμ. Μαθηματικών. Παν. Ιωαννίνων, 
(1974).

ΕΙΔΙΚΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ  
ΥΠΟΤΡΟΦΟΙ

ΣΑΡΡΗ Αικατερίνη
Πτυχ. τμ. Οικονομικών, Α.Π.Θ., (1987). 
Μ.Β.Α., Univ. of Birmingham. U.K.. (1989).

ΣΥΡΠΗ Μαρίνα
Πτυχ. τμ. Μαθηματικών, Α.Π.Ο.. (1991).

ΦΛΩΡΟΥ ΠΑ ΧΟ ΥΛΑ
Πτυχ. τμ. Μαθηματικών. Α.Π.Ο., (1989).

ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ & ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΜΗΤΤΑ Αικατερίνη

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΚΟΙΜΤΖΗ-ΚΑΤΣΟΙΙΑΧΝΗ Μερσίνη ΣΙΩΜΛΟΥ Ελευθερία
Πτνχ. τμ. Οικονομικών, Α.Β.Σ.Θ., (1971).
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ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Α ρχίζοντας με το σκεπτικό οτι γνω
στικό αντικείμενο της επιστήμης 
της Πληροφορικής είναι η συγκέ

ντρωση, ταξινόμηση, επεξεργασία και μετά
δοση της πληροφορίας, οι σπουδές στο 
Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του 
Πανεπιστημίου μας, συνιστούν ένα διεπι
στημονικό, αλλά αυτόνομο σύμπλεγμα της 
Πληροφορικής Επιστήμης και των Οικονο
μικών και Διοικητικών Επιστημών. 
Αντικειμενικός στόχος των σπουδών στο 
Τμήμα αυτό είναι η αξιοποίηση των δυνα
τοτήτων που προσφέρει η επιστήμη των 
ηλεκτρονικών υπολογιστών κατά τη διε- 
ρεύνηση μεθόδων αναλύσεως και μελέτης 
των Οικονομικών και Διοικητικών Επιστη- 
μών, ούτως ώστε, με τη συνδρομή των 
Μαθηματικών και της Στατιστικής, να 
αποκτούν αυτές τη λειτουργική τους σπου- 
δαιότητα.

Με άλλα λόγια, αποστολή του Τμήματος 
Εφαρμοσμένης Πληροφορικής είναι η προ
αγωγή και η μετάδοση της γνώσης με τη 
διδασκαλία και την έρευνα στο γνωστικό 
αντικείμενο της Επιστήμης της Πληροφορι
κής με ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη 
συστημάτων για εφαρμογές σε Οικονομι
κές. Διοικητικές και άλλες Κοινωνικές 
Επιστήμες και η κατάρτιση στελεχών υψη
λού επιπέδου για τις ανάγκες του Δημοσί
ου και του Ιδιωτικού Τομέα.

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το Πρόγραμμα Σπουδών, διαρθρώνεται σε 
δύο κύκλους, ο πρώτος κύκλος περιέχει τα
4 πρώτα εξάμηνα, και ο δεύτερος κύκλος 
τα 4 τελευταία εξάμηνα. Οδηγεί στη λήψη 
ενιαίου πτυχίου μετά από επιτυχή παρακο
λούθηση των υποχρεωτικών μαθημάτων,

Μ Α Θ Η Μ Α Τ Α

ΚΟΡΜΟΥ ΕΠΙΑΟΓΗΣ
‘Ωρες % Μαθήματα %

Γνωστική Περιοχή 3 ωρών
1. Η/Υ - Συστήματα 69 45.4 13 40.6
2. Μαθηματικά 6 3.9 0 0.0
3. Επιχειρησιακή Έρευνα 8 5.3 I 3.1
4. Στατιστική 12 7.9 4 12.5
5. Οικονομετρία 8 5.3 1 3.1
6. Οικονομία 10 6.6 2 6.3
7. Διοίκηση Επιχειρήσεων 7 4.6 2 6.3
8. Λογιστική - Χρηματοοικονομική 8 5.3 3 9.4
9. Κοινωνικές Επιστήμες 0 0.0 6 18.7
10. Πτυχιακή Εργασία 8 5.3 0 0.0
11. Αγγλικά 16 10.5 0 0.0

ΣΥΝΟΛΟ 152 100.0 32 100.0
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που αποτελούν τον “κορμό”, χαι ενός αριθ
μού μαθημάτων επιλογής. Μια ώρα διδα
σκαλίας την εβδομάδα για όλο το εξάμηνο, 
ισοδυναμεί με μια διδακτική μονάδα, ανε
ξάρτητα αν το μάθημα είναι κορμού ή 
μάθημα επιλογής. Ο ελάχιστος αριθμός 
διδακτικών μονάδων (δ.μ.) που απαιτείται 
για τη λήψη του πτυχίου του Τμήματος 
Εφαρμοσμένης Πληροφορικής είναι διακό
σιες (200) δ.μ., συμπεριλαμβανομένων και 
των δεκαέξι (16) δ.μ. του μαθήματος της 
αγγλικής γλώσσας.
Από τις 200 δ.μ.. που είναι απαραίτητες για 
τη λήψη του πτυχίου, οι 152 δ.μ., δηλαδή 
ποσοστό 76 %, αφορούν τα μαθήματα κορ
μού. Τα μαθήματα κορμού όπως και επιλο
γής επιμερίζονται σε 11 γνωστικές περιο
χές. Σε κάθε γνωστική περιοχή αντιστοιχεί 
διαφορετικός αριθμός δ.μ. Στον παρακάτω 
πίνακα φαίνεται η διάρθρωση του προ
γράμματος σε γνωστικές περιοχές των 
μαθημάτων κορμού και επιλογής.

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Στην αρχή του 7ου εξαμήνου, ανατίθεται σε 
κάθε φοιτητή “πτυχιακή εργασία” σε μια 
από τις γνωστικές περιοχές που τον ενδια
φέρει, Η συγγραφή της πτυχιακής εργασίας 
γίνεται σε συνεργασία με ένα μέλος Δ.Ε.Π.. 
που ορίζεται ως επιβλέπων. Η πτυχιακή 
εργασία, η οποία αντιστοιχεί σε 8 δ.μ., ολο
κληρώνεται και κατατίθεται στον επιβλέπο- 
ντα στο τέλος του 8ου εξαμήνου για αξιο
λόγηση. Απαραίτητη προϋπόθεση για την

επιτυχή αξιολόγηση της εργασίας είναι η 
εκτεταμένη χρήση των ηλεκτρονικών υπο
λογιστών.

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

Οι ώρες διδασκαλίας που αντιστοιχούν σε 
κάθε μάθημα, περιλαμβάνουν και τις ώρες 
εξάσκησης σε φροντιστήρια ή εργαστήρια. 
Οι ώρες αυτές ορίζονται από τους διδάσκο
ντες, ανάλογα με τις ανάγκες και τις ιδιαι
τερότητες του κάθε μαθήματος.

ΑΓΓΑΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Η Αγγλική γλώσσα διδάσκεται στα τέσσερα 
πρώτα εξάμηνα του προγράμματος σπου
δών και είναι υποχρεωτικό μάθημα, στο 
οποίο αντιστοιχούν 16 δ.μ, Η επιτυχής 
παρακολούθηση της γλώσσας αυτής είναι 
απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη του 
πτυχίου.
11 αγγλική γλώσσα διδάσκεται σε διαφορε
τικά επίπεδα εμβάθυνσης και οι φοιτητές 
θα παρακολουθούν εκείνο το επίπεδο που 
επιτρέπουν οι προηγούμενες γνώσεις τους. 
Για να μην υπάρχει άνιση μεταχείριση πον 
φοιτητών οι βαθμοί στην αγγλική γλώσσα 
δεν λαμβάνονται μεμονωμένα υπόψη στον 
υπολογισμό του βαθμού του πτυχίου. Αντί
θετα, συνυπολογίζεται ένας μόνο γενικός 
βαθμός στην αγγλική γλώσσα, αυτός που 
αντιστοιχεί στο μέσο όρο των βαθμών των 
αντίστοιχων τεσσάρων εξαμήνων.
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Α’ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΑΩΝ
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
A. 1 . Ιο  Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο  Α.2. 2ο ΕΞΑ Μ Η Ν Ο

Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Τ Ι Κ Α  Μ Α 0 Η Μ Α Τ  Α
Α.1.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Α. Κάτος  Λ. Μανιτσάρης 
4ω/εβδ. δ.μ. 4 

Α.1.2. ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ 
Κ. Τσούρος 
3ω/εβδ. δ.μ. 3 

Α.1.3. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ I 
Γ. Πέχος Γ. Στεφανίόης 
3ω/εβδ. δ.μ. 3 

Α.1.4. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ I
Γ. Πέχος Γ. Παπαδημητρίον 
4ω/εβδ. δ.μ. 4 

Α.1.5. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
Α. Μπονσιον Ε. Κατσούλη 
4ω/εβδ. δ.μ. 4 

Α.1.6. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΙΟΙΚΗΣΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
Μ Βλαχοιτούλον Μ. Καρρά 
3ω/εβδ. δ.μ. 3 

Λ.1.7. ΑΓΓΛΙΚΑ
Μέλος τον Ε.Ε.Π. τον Πανεπιστημίου 
4ω/εβδ. δ.μ. 4

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 
Α.3. 3ο Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο

Α.2.1. ΛΟΜΕΣ ΑΕΛΟΜΕΝΩΝ
Κ. Τσούρος 
4ω/εβδ. δ.μ. 4 

Α.2.2. ΘΕΩΡΙΑ ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ
Κ. Παπαρρίζος Μ. Σατρατζέμη 
3ω/εβδ. δ.μ. 3 

Α.2.3. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ II 
Γ. Πέχος Γ. Στεφανίόης 
3ω/εβδ. δ.μ. 3 

Α.2.4. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ II 
Α. Παπαναστασίου 
4ω/εβδ. δ.μ. 4 

Α.2.5. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
Μέλος Δ.Ε.Π. τον τμ. Λογιστικής 
και Χρηματοοικονομικής 
Α. Βαζακίδης Λ. Σαρρή 
4ω/εβδ. δ.μ, 4 

Α.2.6. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 
Λ. Μανιτσάρης 
3ω/εβδ. δ.μ. 3 

Α.2.7. ΑΓΓΛΙΚΑ
Μέλος τον Ε.Ε.Π. τον Πανεπιστημίου 
4ω/εβδ. δ.μ. 4

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 
Α.4. 4ο ΕΞΑ Μ Η Ν Ο

Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Τ Ι Κ Α  Μ Α Θ Η Μ Α Τ Α
Α.3.1. ΛΟΜΗΜΕΝΌΣ Α.4.1. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ I Μ. Λδαμόπονλος (Π Λ . 407/80)
Μ. Σατρατζέμη 4ω/εβδ. δ.μ. 4
4ω/εβδ. δ.μ. 4



Α.3.2. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ III
Γ.Παπαδημητρίου Δ.Παπαναστασίον 
4ω/εβδ. δ.μ. 4 

Α.3.3. ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΑΝΑΛΥΣΗ
Ε. Κατσούλη Λ. Βογιατζής 
3ω/εβό. δ.μ. 3 

Α.3.4. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Η/Υ
Μ. Ρουμελιώτης (Π.Δ. 407/80) 
4ω/εβδ. ό.μ.4 

Α.3.5. ΑΓΓΛΙΚΑ
Μέλος τον Ε .Ε .ΙΙ τον Πανεπιστημίου 
4ω/εβό. δ.μ. 4

Α.4.2. ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ II
Μ. Σατρατζέμη 
4ω/εβδ. ό.μ.4 

Α.4.3. ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΑΝΑΛΥΣΗ
Γ. Πέκος Ζ. Γεωργαντά 
3ω/εβδ. ό.μ. 3 

Α.4.4. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
Μ. Ρουμελιώτης (Π.Δ. 407/80) 
4ω/εβό. ό.μ.4 

Α.4.5. ΑΓΓΛΙΚΑ
Μέλος του Ε.Ε.ΙΙ. του Πανεπιστημίου 
4ω/εβό. ό.μ.4

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
(Επιλέγεται ένα από κάθε ενότητα για το αντίστοιχο εξάμηνο)

_ ΕΝΟΤΗΤΑ Α
Α.3.6. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΓΡΑΦΙΚΟ Α.4.6. ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ. [Ιαπαδημητρίου
Λ. Μανιτσάρης Β. Μάνθου 3ω/εβό. δ.μ. 3
3ω/εβδ. δ.μ. 3 Α.4.7. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ

Α.3.7. ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Κ. Παπαρρίζος (Δεν διδάσκεται το έτος 1993-94)
3ω/εβδ. δ.μ. 3 3ω/εβδ. ό.μ. 3

ΕΝΟΤΗΤΑ Β

Α.3.8. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥ
Μέλος Δ.Ε.Π. του Τμήματος 
Λογιστικής &  Χρηματοοικονομικής 
3ω/εβδ. ό.μ. 3 

Α.3.9. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
X. Κ ωνσταντοπο ύλου 
3(θ/εβό. ό.μ. 3

Α.4.8. ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Μέλος Δ.Ε.Π. του Τμήματος 
Λογιστικής &  Χρηματοοικονομικής 
3ω/εβδ. ό.μ. 3 

Α.4.9. ΔΙΕΘΝΉ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ -
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ 
Ε. Κατσονλη 
3ω/εβό. ό.μ. 3
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Β' ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
Β .5. 5ο ΕΞΑΜΗΝΟ Β.6. 6ο ΕΞΑΜΗΝΟ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Β.5.1. ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ I Β.6.1. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
Γ. Πάγκαλος Μ. Ρουμελιώτης (Π Α . 407/80)
4ω/εβδ. δ.μ. 4 4ω/εβδ. δ.μ. 4

Β.5.2. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ Β.6.2. ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ II
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Η/Υ Γ. Πάγκαλος
Μ. Ρουμελιώτη: (ΓΙΑ. 407/80) 4ω/εβδ. δ.μ. 4
4ω/εβδ. δ.μ. 4 ’ Β.6.3. ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ II

Β.5.3. ΔΙΚΤΥΑ Α. Κ άτοςΝ . Δριτσάκης Μ. Σνρπη
Η/Υ-ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 4ω/εβδ. δ.μ. 4
Φ. Ιίαυλίδου Β.6.4. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ
4ω/εβδ. δ.μ. 4 ΤΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΚΗΣ

Β.5.4. ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ I Σ  Μποζαμχαλίδης
Λ. Κύτος Ν. Δριτσάκης Μ. Σνρττη 4(0/εβδ. δ.μ. 4
4ω/εβδ. δ.μ. 4

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟ ΓΗΣ
(Επιλέγεται ένα από κάθε ενότητα για το αντίστοιχο εξάμηνο)

ΕΝΟΤΗΤΑ Α
Β.5.5. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ME FORTRAN Β.6.5. ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Μ. Αδαμόπουλος (Π Α . 407/80) Β. Μάνθου
3ω/εβδ. δ.μ. 3 3ω/εβδ. δ.μ. 3

Β.5.6. ΓΡΑΦΙΚΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Β.6.6. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
(Δεν διδάσκεται το έτος 1993-94) ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
3ω/εβδ. δ.μ. 3 (Δεν διδάσκεται τοετος 1993-94)

3ω/εβδ. δ.μ. 3

ΕΝΟΤΗΤΑ Β

Β.5.7. ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΙΚΩΝ ΣΕΙΡΩΝ - Β.6.7. ΑΓΟΡΑ ΧΡΗΜ ΑΤΟΣ-
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙ ΑΓΟΡΕΣ
Δ. Παπαναστασίου I. Τσόπογλου
3ω/εβδ. δ.μ. 3 3ω/εβδ. δ.μ. 3

1 0 0



Β.5.8. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Γ. Παχαδημητρίον Γ. Φλώρον 
3ω/εβό. δ.μ. 3

Β.6.8. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
Μέλος Δ.Η.11. τον Τμήματος 
Λογιστικής &  Χρηματοοικονομικής 
3ω/εβδ. ό.μ. 3

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ
Β.5.9. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

4. Βογιατζής 
3ω/εβδ. δ.μ. 3 

Β.5.10.ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ I
4. Μπούσιον 
3ω/εβδ. δ.μ. 3

Β.6.9. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
Κ. Τσονρος 
3ω/εβδ. ό.μ. 3 

Β.6.10 Π ΑΡΑΛΛΗΛΗ ΚΑΙ 
ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΗ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 
Μέλος Δ.Η.Ι1. τον Τμήματος 
Οικονομικών Επιστημών 
3ω/εβδ. ό.μ. 3

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 
Β .7 .  7ο Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 
Β.8. 8ο ΕΞΑ Μ Η Ν Ο

(Η διδασκαλία θα αρχίσει από το ακαδ. έτος 1994-95)

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Β.7.1. ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ
4ω/εβό. δ.μ. 4 

Β.7.2. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ I 
4ω/εβό. ό.μ. 4 

Β.7.3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
4ω/εβδ. ό.μ.4 

Β.7.4. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (έναρξη) 
4(θ/εβό. ό.μ.4

Β.8.1. ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ 
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
4ω/εβδ. ό.μ.4 

Β.8.2. ΕΜΠΕΙΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
4ω/εβδ. ό.μ.4 

Β.8.3. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ II 
4ω/εβδ. ό.μ.4 

Β.8.4. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (περάτωση) 
4ω/εβό. ό.μ.4

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
(Επιλέγεται ένα από κάθε ενότητα για το αντίστοιχο εξάμηνο)

ΕΝΟΤΗΤΑ Α
Β.7.5. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ME C

3ω/εβδ. ό.μ. 3
Β.8.5. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
3ω/εβδ. ό.μ. 3
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Β.7.6. ΜΕΤΑΓΛΩΤΤΙΣΤΕΣ
3ω/εβό. δ.μ. 3

Β.8.6. ΝΕΥΡΟΜΟΡΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ
3ω/εβδ. δ.μ. 3

ΕΝΟΤΗΤΑ Β
Β.7.7. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

3ω/εβδ. δ.μ. 3 
Β.7.8. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
3ω/εβδ. δ.μ. 3

Β.8.7. ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ
3ω/εβδ. δ.μ. 3 

Β.8.8. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

δ.ιι. 3

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ
Β.7.9. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Β.8.9. ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ II

ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑΣ 3ω/εβδ. δ.μ. 3
3ω/εβδ. δ.μ. 3 Β.8.10.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑ &

Β.7.10.ΙΈΧΝΊΚΕΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
3ω/εβδ. δ.μ. 3 3ω/εβδ. δ.μ. 3

Το κέντρο πληροφορικής τον Ιΐανεπιστημιον Μα/.ίόονιας

1 0 2



ΣΥΝΟ ΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Α' ΚΥΚΑΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Α.1.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Λ. Κύτος Α. Μσ,νιτσάρης 
4ω/εβδ. ό.μ.4 

Αντικείμενο: Εισαγωγή στην επιστήμη 
των Η/Υ.
Περιεχόμενα: επεξεργασία δεδομένων, δομή 
και λειτουργία Η/Υ. λογισμικό Η/Υ, τύποι 
και δομές δεδομένων, οργάνωση αρχείων, 
λειτουργικό σύστημα MS-DOS, προγραμ
ματισμός με BASIC.

Α.1.2. ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ
Κ. Τσονρος 
3ω/εβδ. ό.μ. 3 

Αντικείμενο: Εισαγωγή στην Αλγοριθμική. 
Περιεχόμενα: Εισαγωγή στον αλγοριθμικό 
τρόπο σκέψης για την επίλυση προβλημά
των με Η/Υ. Η έννοια του αλγόριθμου, 
αλγοριθμικός συμβολισμός, παράσταση 
δεδομένων. Η έννοια του μετρητή, των επα
ναληπτικών δομών και των δομών υπό 
συνθήκη. Τεχνικές σχεόιασμού αλγορίθμων 
με χρήση πινάκων, συμβολοσειρών και επί
λυση προβλημάτων με χρήση αυτών.

4.1.3. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ I
Γ. Πέχος Γ. Στεφανίόης 
3ω/εβδ. ό.μ. 3 

Αντικείμενο: Εισαγωγή στα γενικά μαθη
ματικά. Γραμμική ‘Αλγεβρα. Διακριτά 
μαθηματικά.
Περιεχόμενα: Μαθηματική θεωρία (εισα
γωγή, θεωρία συνόλων, αλγεβρικές δομές, 
διανυσματικός λογισμός, συνδυαστική 
ανάλυση). Θεωρία των συναρτήσεων 
(βασικές έννοιες, συναρτησιακές μορφές, 
όρια, ανισότητες). Γραμμική ‘Αλγεβρα

(θεωρία μητρών, θεωρία οριζουσών, 
γραμμικά συστήματα). Στοιχεία διακρι- 
τών μαθηματικών. Εφαρμογές στις οικο
νομικές επιστήμες.

4.1.4. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ I
Γ. Πέχος Γ. Πωταδημητρίον
4ω/εβδ. ό.μ.4 

Αντικείμενα: Είναι το πρώτο από τρία υπο
χρεωτικά εξαμηνιαία μαθήματα στην Στατι
στική. Ο σκοπός είναι να εισάγει τους φοι
τητές στις βασικές έννοιες της ανάλυσης 
δεδομένων και της θεωρίας πιθανοτήτων. 
Περιεχόμενα: Συλλογή, ταξινόμηση και 
παρουσίαση στατιστικών δεδομένων. 
Εμπειρικές κατανομές. Μέτρα θέσεως, δια- 
σποράς και μορφής. Στοιχεία θεωρίας 
πιθανοτήτων: Δειγματικός χώρος και ενδε
χόμενα. Ορισμοί και βασικές ιδιότητες της 
πιθανότητας ενδεχομένων. Ολική πιθανό
τητα, υπό-συνθήκη πιθανότητα. Τύπος του 
Baves. Τυχαίες μεταβλητές: Κατανομή 
πιθανότητας τυχαίας μεταβλητής. Συνάρτη
ση κατανομής. Συναρτήσεις τυχαίων μετα
βλητών. Αναμενόμενη τιμή τυχαίας μετα
βλητής, διακύμανση, συνόιακύμανση. Θεω
ρητικές κατανομές. Διακριτές: Διωνυμική, 
Poisson κλπ. Συνεχείς: Κανονική, ομοιό
μορφη. Γάμμα, Βήττα κλπ. Παράγωγες 
κατανομές.

4.1.5. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
Λ. Μπονσιον Ε. Κατσονλη
4ω/εβό. δ.μ. 4 

Αντικείμενο: Εισαγωγή στις βασικές αρχές 
που διέπουν την οικονομική επιστήμη. 
Περιεχόμενα: Θεμελιώδεις έννοιες και
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μεθοδολογική προσέγγιση. Οικονομική 
ανεπάρκεια και κοινωνική επιλογή. Το 
πλαίσιο και ο μηχανισμός λειτουργίας της 
αγοράς. Ο ρόλος του κράτους. Εθνικό 
προϊόν. Ανεργία. Πληθωρισμός. Κατανά
λωση, αποταμίευση και επενδύσεις. Ο 
προσδιορισμός του εισοδήματος. Ισορρο
πία εισοδήματος. Νομισματική πολιτική. 
Εξωτερικός τομέας. Οικονομικές πολιτι
κές. Η θεωρία επιλογής και ζήτησης του 
καταναλωτή. Ζήτηση αγαθών. Παραγωγή 
και κόστος. Μορφές αγοράς.

Α.1.6. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Μ. Βλαχοπούλου Μ. Καρρά 
3ω/εβδ. δ.μ. 3 

Αντικείμενο: Βασικές έννοιες της διοίκησης 
επιχειρήσεων.
Περιεχόμενα: Το αντικείμενο της Διοίκησης 
Επιχειρήσεων. Διακρίσεις των επιχειρημα
τικών οικονομικών μονάδων. Σχέσεις της 
Διοίκησης Επιχειρήσεων με άλλους κλά
δους των Οικονομικών Επιστημών. Κριτή
ρια επιλογής της νομικής μορφής, του 
τόπου εγκατάστασης, των πηγών χρηματο
δότησης των επιχειρήσεων. Οι βασικές λει
τουργίες των επιχειρήσεων: οργάνωση και 
διοίκηση (μάνατζμεντ), διοίκηση προσωπι
κού, παραγωγική διαδικασία και προμήθει
ες, μάρκετινγκ, χρηματοοικονομική λει
τουργία. Η θέση της επιχείρησης στο περι
βάλλον και η στρατηγική ανάπτυξης αυτής.

Α.2.1. ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Κ. Τσούρος 
4ω/εβδ. δ.μ. 4 

Αντικείμενο: Στοιχεία δομών δεδομένων. 
Περιεχόμενα: Τύποι και δομές δεδομένων 
(ορισμοί, χρήσεις, διαχείριση, εφαρμογές). 
Πίνακες, συμβολοσειρές, γραμμικές 
λίστες, στοίβες, ουρές. Γραμμικές λίστες 
με διπλές συνδέσεις, κυκλικές λίστες, μη 
γραμμικές λίστες. Δέντρα, ειδικές κατηγο
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ρίες δέντρων (AVL, Β, Β+). Συστοιχίες. 
Τεχνικές αναζητήσεων και ταξινομήσεων. 
Διαχείριση μνήμης.

Α.2.2. ΘΕΩΡΙΑ ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ
Κ. Παπαρρίζος Μ. Σατρατζέμη 
3ω/εβδ. δ.μ. 3 

Αντικείμενο: Στο ιχε ία  της Θεωρίας 
Γραφημάτων.
Περιεχόμενα: Βασικές έννοιες της Θεωρίας 
Γραφημάτων, διάφοροι τρόποι παράστασης 
γραφήματος με πίνακες. Δέντρα, δέντρο 
κάλυμμα, θεμελιώδεις κύκλοι, ελάχιστο 
δένδρο κάλυμμα, αλγόριθμοι για τον προσ
διορισμό του ελάχιστου δένδρου καλύμμα
τος. Συντομότερα μονοπάτια, αλγόριθμοι 
για τον προσδιορισμό των συντομότερων 
μονοπατιών. Ανεξάρτητα και κυρίαρχα 
σύνολα. Κέντρα και διάμεσοι γραφήματος.

Α.2.3. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ II
Γ. Πέχος Γ. Στεφανίδης 
3ω/εβδ. δ.μ. 3 

Αντικείμενο: Στοιχεία διαφορικού και ολο
κληρωτικού λογισμού.
Περιεχόμενα: Η παραγωγός (ορισμός, 
κανόνες). Μερική παραγωγός. Μελέτη 
συναρτήσεων με τη βοήθεια των παραγώ- 
γων (ανάλυση, ακρότατα συναρτήσεων 
χωρίς και με περιορισμούς). Στοιχεία ολο
κληρωτικού λογισμού (ορισμοί, κανόνες). 
Στοιχεία διαφορικών εξισώσεων. Στοιχεία 
θεωρίας των διαφορών. Εφαρμογές στις 
οικονομικές επιστήμες.

Α.2.4. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ II
Δ. Παπαναστασίου 
4ω/εβδ. δ.μ. 4 

Αντικείμενο: Αποτελεί εισαγωγή στη 
βασική θεωρία της εκτιμητικής και ελέγ
χου υποθέσεων στη Στατιστική. 
Περιεχόμενα: Νόμοι μεγάλον αριθμών. 
Κεντρικά οριακά θεωρήματα. Σημειακή 
εκτίμηση: Βασικές έννοιες. Η μέθοδος



των ροπών. Η μέθοδος της μεγίστης 
πιθανοφανείας. Παραδείγματα. Διαστή
ματα εμπιστοσύνης (για τον μέσο, ανα
λογία. διακύμανση, διαφορά μέσων και 
αναλογιών και λόγο δ ι α κ υ μ ά ν σ ε co ν). 
Έλεγχος υποθέσεων: Βασικές έννοιες. 
Έλεγχοι για μέσους, αναλογίες, διακυ
μάνσεις, διαφορές μέσων και αναλογιών, 
ισότητα διακυμάνσεων. X - - έλεγχος για 
καλή προσαρμογή, ανεξαρτησία, ομοιο
γένεια. Μη-παραμετρικοί έλεγχοι.

Α.2.5. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
Μέλος Δ.Ε.Π. τον Τμ. Λογιστικής 
και Χρηματοοικονομικής 
Λ. Βαζακίδης Λ. Σαρρή 
4ω/εβδ. δ.μ. 4 

Αντικείμενο: Εισαγωγή στην Λογιστική 
με έμφαση στην προετοιμασία χρηματο
οικονομικών καταστάσεων.
Περιεχόμενα: Περιεχόμενο, σκοποί και 
κλάδοι λογιστικής. Παραδοχές και αρχές 
της λογιστικής. Διπλογραφικό Σύστημα. 
Αποτίμηση αποθεμάτων. Αποσβέσεις. 
11 ρ ο ε τ ο ι μ α σ ί α χ ρ η μ α τ ο ο ι κ ο ν ο μ ι κ ώ ν 
καταστάσεων (ημερολόγιο, γενικό καθο
λικό, προσωρινό ισοζύγιο, ισολογισμός, 
αποτελέσματα χρήσεως). Προσαρμογή, 
συγκέντρωση και κλείσιμο λογαριασμών.

Α.2.6. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
Λ. Μσ,νιτσάρης 
3ω/εβδ. ό.μ. 3 

Αντικείμενο: Ανάπτυξη της Δομής και 
Λειτουργίας των Η/Υ.
Περιεχόμενα: Δομή του Η/Υ, αναπαρά
σταση χαρακτήρων, αριθμητικά συστή
ματα. άλγεβρα του Boole, κώδικες χαρα
κτήρων, προγραμματισμός σε γλώσσα 
μηχανής και Assembly, μεταφραστές, 
περιφερειακά Η/Υ. οργάνωση Η/Υ, 
συστήματα Η/Υ.

Α.3.1. ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ I
Μ. Σατρατζέμη
4ω/εβδ. ό.μ.4 

Αντικείμενο: Η γλώσσα PASCAL. 
Περιεχόμενα: Στοιχεία  της γλώσσας. 
Μορφή προγράμματος στην Pascal. Προκα
θορισμένοι τύποι δεδομένων (ακέραιοι, 
πραγματικοί, χαρακτήρες, λογικοί, βαθμω- 
τοί, τελεστές), παραστάσεις (αριθμητικές, 
προκαθορισμένες μαθηματικές συναρτή
σεις. λογικές, συναρτήσεις μετατροπής 
τύπων δεδομένων). Είσοδος/Έξοδος 
(εντολές, μορφοποίηση, δεδομένων στην 
έξοόο. προκαθορισμένες διαδικασίες/ 
συναρτήσεις διαχείρισης οθόνης/πληκτρο
λογίου, μονάδες). Δομές ελέγχου (απλή, 
πολλαπλή δομή ελέγχου). Επαναληπτικές 
δομές. Εντολή διακλάδωσης. Διαδικασίες, 
συναρτήσεις. Αναδρομικότητα. Σύνθετοι 
τύποι δεδομένων (αλφαριθμητικά, βαθμω- 
τοί τύποι ορισμένοι από τον χρήστη, υπο- 
περιοχές, σύνολα, πίνακες). Μέθοδοι ταξι
νόμησης και αναζήτησης στοιχείων πίνακα.

Α.3.2. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ III
Γ. ΠατταδημητρίονΔ. Παπαναστασίου
4ω/εβδ. δ.μ. 4 

Αντικείμενο: Αποτελεί εισαγωγή στην ανά
λυση διακυμάνσεως και την θεωρία της 
παλινδρόμησης.
Περιεχόμενα: Ανάλυση διακυμάνσεως 
κατά ένα παράγοντα. Ανάλυση διακυμάν- 
σεως κατά δύο παράγοντες με/χωρίς αλλη- 
λοεξάρτηση. Το Λατινικό τετράγωνο και 
άλλα σχέδια πειραματισμών. Απλή γραμ
μική παλινδρόμηση:εκτιμητική, έλεγχοι, 
ανάλυση διακυμάνσεως, προέκταση, ανά
λυση καταλοίπων, μετασχηματισμοί στην 
γραμμ ι κή/κανον ικά κατανεμη μένη μορφή. 
Πολλαπλή παλινδρόμηση :εκτιμητική. έλεγ
χοι, συντελεστής μερικής συσχετίσεως, 
μέθοδοι επιλογής υποδείγματος. Πολυω- 
νυμική παλινδρόμηση. Παλινδρόμηση με
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κατηγορικές εξαρτημένες μεταβλητές. Μη- 
γραμμική παλινδρόμηση.

Α.3.3. ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
Η. Κατσούλη Λ. Βογιατζής 
3ω/εβδ. δ.μ. 3 

Αντικείμενο : Το μάθημα αυτό είναι η 
παραδοσιακή μικροοικονομική θεωρία με 
έμφαση στην χρησιμοποίηση στοιχείων από 
την ελληνική και ευρωπαϊκή πραγματικότη
τα. Εξετάζει την συμπεριφορά του κατανα
λωτή και της επιχείρησης, καθώς και τις 
βασικές μορφές αγοράς. Προς το τέλος του 
εξαμήνου συζητούνται, επίσης, βασικά 
ζητήματα σχετικά με την έννοια και μέτρη
ση της παραγωγικότητας, καθώς και στοι
χεία από την θεωρία των παιγνίων. 
Περιεχόμενα: Έννοιες της ζήτησης και 
προσφοράς. Έννοια της ισορροπίας. Το 
πρόβλημα της κατανομής. Προτιμήσεις 
του καταναλωτή και χρησιμότητα. 
Καμπύλες Engel. Είδη περιουσιακών 
στοιχείων. Κίνδυνος και αβεβαιότητα. 
Παραγωγή και Τεχνολογία. Μεγιστοποίη
ση κέρδους. Ελαχιστοποίηση κόστους. 
Προσφορά επιχείρησης και κλάδου. 
Μονοπώλιο, Ολιγοπώλιο έναντι τέλειου 
ανταγωνισμού. Παραγωγικότητα. Στο ι
χεία της θεωρίας των παιγνίων.

Α.3.4. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Η/Υ
Μ. Ρουμελιώτης (II.Λ. 407/80) 
4ω/εβδ. δ.μ. 4 

Αντικείμενο: Στοιχεία Αρχιτεκτονικής και 
Αξιολόγησης Η/Υ.
Περιεχόμενα: Δομή και οργάνωση Η/Υ. 
Αναπαράσταση πληροφοριών, οργάνωση 
υλικού. Κύρια και δευτερεύουσα μνήμη. 
Κεντρική μονάδα επεξεργασίας. Αριθμητι
κή, λογική μονάδα. Μονάδες/συσκευές 
εισόδου-εξόδου. Προγραμματισμός χαμη
λού επιπέδου και λογισμικό συστημάτων. 
Τύποι συστημάτων Η/Υ (μονοεπεξεργα

σίας, πολυεπεξεργασίας). Δίκτυα Η/Υ. 
Μέθοδοι αξιολόγησης Η/Υ.

Α.3.6. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΓΡΑΦΙΚΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Λ. Μανιτσάρης Β. ΜάνΟου 
3ω/εβδ. δ.μ. 3 

Αντικείμενα: Επικοινωνία με το γραφικό 
περιβάλλον των WINDOWS και τα ολοκλη
ρωμένα ηλεκτρονικά μέσα MULTIMEDIA. 
Περιεχόμενα: Βασικά χαρακτηριστικά. 
Γνωριμία με τους Διαχειριστές Προγραμ
μάτων - Αρχείων - Εκτύπωσης και Κέντρου 
Ελέγχου καθώς επίσης και μια από τις 
ομάδες εφαρμογών όπως: (α) επεξεργασίας 
κειμένου - εκδοτικών συστημάτων, (β) λογι
στικών φύλλων - βάσεων δεδομένων (γ) 
γραφικής υπολογιστών (δ) επεξεργασίας 
ήχου και εικόνας - animation 
(MULTIMEDIA).

Α.3.7. ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ
Κ. Παπαρρίζος 
3ω/εβό. δ.μ. 3 

Αντικείμενα: Ανάλυση της Θεωρίας των 
Αλγόριθμων.
Περιεχόμενα: Βασικές παράμετροι ανάλυ
σης των αλγορίθμων. Πολυπλότητα χρόνου 
και χώρου. Τεχνικές για αποτελεσματικότε
ρο προγραμματισμό. Ανάλυση των αλγό
ριθμων αναζήτησης και ταξινόμησης. Ανά
πτυξη και διευρένηση της αποτελεσματικό- 
τητας των αλγόριθμων σε θέματα της θεω
ρίας γραφημάτων. Προβλήματα NP-Coplete 
και ΝΡ-Hard.

Α.3.8. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥ
ΜέλοςΔ.Ε.Π. του Τμ. Λογιστικής 
και Χρηματοοικονομικής 
3ω/εβδ. δ.μ. 3 

Αντικείμενο: Εισαγωγή στις βασικές 
έννοιες και στους επιμέρους κλάδους του 
Δικαίου.
Περιεχόμενα: Εισαγωγή στις βασικές έννοι



ες και διακρίσεις του Δικαίου : Δίκαιο, 
έννομη τάξη, υποκείμενα δικαίου, Δίκαιο 
και Εξουσία Εισαγωγή στους επί μέρους 
κλάδους του Δικαίου: Ιδιωτικό, Δημόσιο 
Δίκαιο, Εθνική και Κοινοτική-Ευρωπαϊκή 
έννομη τάξη.

Α.3.9. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
X. Κ  ωνσταντοπο νλο ν
3ω/εβδ. δ.μ. 3 

Αντικείμενο: Κοινωνιολογική μελέτη της 
επιστήμης και της τεχνολογικής καινοτο
μίας καθώς και της αλληλεπίδρασης 
τεχνολογίας-κοινωνίας με έμφαση την 
πληροφορική.
Περιεχόμενα: Τεχνολογική εξέλιξη και επι
πτώσεις της στην κοινωνική ζωή τεχνολο
γική “πρόοδος” και κοινωνική “πρόοδος”, 
επιστήμη και τεχνολογία, τάσεις νέας 
τεχνολογίας, νέος καταμερισμός εργασίας. 
Τεχνολογική επανάσταση :τεχνολογία- 
”ανάπτυξη”-ιδεολογία, διεθνής αλληλεξάρ
τηση, τεχνοκρατία και τεχνοκρατική 
“φαντασία”. Πληροφορική :κοινωνία της 
“ π λ η ρ ο φ ό ρ η σ η ς ” - κ ο ι ν c ο ν ι κ έ ς επιπτώσεις 
νέας τεχνολογίας, π.χ. ρομποτοποίηση, 
υπερέλεγχος, ανεργία, κλπ.

Α.4.1. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
Μ. Αδαμόπουλος (Π Α  407/80)
4ω/εβό. ό.μ. 4 

Αντικείμενο: Το ενδιαφέρον του μαθήμα
τος επικεντρώνεται στην ανάπτυξη Αριθ
μητικών Μεθόδιον για την επίλυση γραμμι
κών και μη γραμμικών Αλγεβρικών προ
βλημάτων.
Περιεχόμενα: Περί σφαλμάτων. Υπολογι
σμός των τιμών μιας συνάρτησης. Αναλυ
τικές συναρτήσεις (αναπτύγματα κατά 
Taylor και Maclaurin). Αριθμητική επίλυση 
εξισώσεων. Γραμμική αριθμητική άλγεβρα 
(γραμμικά συστήματα εξισώσεων - κανονι
κές εξισώσεις, επαναληπτικές μέθοδοι - 
ανισοτικά συστήματα). Πεπερασμένες Δια

φορές. Αριθμητική παραγώγιση. Αριθμητι
κή ολοκλήρωση. Αριθμητική επίλυση δια
φορικών εξισώσεων. Αλγόριθμοι αριθμητι
κών μεθόδων με Fortran 77.

Α.4.2. ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ II
Μ. Σατρατζέμη
4ω/εβό. ό.μ.4 

Αντικείμενο: Η γλώσσα Pascal (συνέχεια). 
Περιεχόμενα: Εγγραφές (σταθερές, μετα
βαλλόμενες), αρχεία (με τύπο κειμένου, 
χωρίς τύπο), χειρισμός αρχείων (διαδικα
σίες/συναρτήσεις χειρισμού αρχείων). 
Δείκτες συναρτήσεις/διαδικασίες δυναμι
κής διαχείρισης μνήμης. Γραμμικές δομές 
δεδομένων, (στοίβες, ουρές, λίστες, συν
δετικές λίστες), μη γραμμικές δομές δεδο
μένων (δένδρα, ανίχνευση δυαδικού δέν
δρου, κατασκευή δυαδικού δένδρου υψο
μετρικά ζυγισμένου). Οργάνωση αρχείων- 
εφαρμογές. Μονάδες.

Α.4.3. ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΑΝΑΛΥΣΗ
/'. Πέχος Ζ. Γεωργαντά
3ω/εβό. ό.μ. 3 

Αντικείμενο: Το μάθημα αυτό είναι η 
παραδοσιακή μακροοικονομική θεωρία και 
πολιτική. Η έμφαση δίνεται στην εμπειρική 
αναφορά στην ελληνική και ευρωπαϊκή 
οικονομία και πολιτική. Το μάθημα εξετά
ζει τις έννοιες των Εθνικών Λ/σμών και τις 
διάφορες θεωρίες προσδιορισμού του εθνι
κού εισοδήματος και εθνικού προϊόντος. 
Περιεχόμενα: Εθνικοί Α/σμοί. Οικονομική 
αύξηση-ανάπτυξη. Πληθωρισμός και ανερ
γία. Συνολική ζήτηση και προσφορά. Κεϋν- 
σιανή ανάλυση προσδιορισμού του εισοδή
ματος και της απασχόλησης. Συνολική 
ζήτηση, πολλαπλασιαστές, και δημοσιονο
μική πολιτική: Μετα-Κεϋνσιανή ανάλυση. 
Χρήμα, προϊόν, και τιμές: Μονεταριστική 
ανάλυση. Ανάλυση ορθολογικών προσδο-



•/ιών (rational expectations). Οικονομικοί 
κύκλοι. Δημόσια ελλείμματα και δημόσιες 
δαπάνες. Οικονομικά της προσφοράς.

Λ.4.4. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
Μ. Ρουμελιώτης (Π.Δ. 407/80) 
4(ο/εβδ. δ.μ. 4 

Αντικείμενο: Λειτουργικά Συστήματα Η/Υ. 
Περιεχόμενα: Εξέλιξη λειτουργικών συστη
μάτων. Αρχές οργάνοοσης λειτουργικών 
συστημάτων. Διαχείριση μνήμης (σελιδο
ποίηση, τμηματοποίηση, αλγόριθμοι, αντι
κατάσταση, εικονική μνήμη). Διαχείριση 
επεξεργαστή και προτεραιότητες. Αλγόριθ
μοι χρονοδρομολόγησης. Πυρήνας λει
τουργικού συστήματος. Διεργασίες, οργά
νωση συστήματος αρχειοθετήσεων. Διαχεί
ριση δευτερεύουσας μνήμης. Διαχείριση 
μονάδων εισόδου-εξόδου.

Α.4.6. ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ
Γ. Παπαδημητρίον 
3ω/εβδ. δ.μ. 3 

Αντικείμενο: Ανάλυση μεθόδων δειγματο
ληψίας. Το σύστημα στατιστικής πληροφό
ρησης στην Ελλάδα και στην ΕΟΚ. 
Περιεχόμενα: Τ ί  είναι δειγματοληψία. 
Απλή τυχαία δειγματοληψία. Συστηματική 
δειγματοληψία. Στρωματοποιημένη δειγμα
τοληψία. Μέθοδος των άνισων πιθανοτή
των. Κατά συστάδες δειγματοληψία σε ένα 
ή περισσότερα στάδια. Σύγκριση των δια
φόρων μεθόδων δειγματοληψίας. Μέτρηση 
οικονομικών μεταβλητών σε μικρό- και σε 
μακρο- οικονομικό επίπεδο. Πίνακες εισ- 
ροών-εκροών. Αριθμοδείκτες. Στατιστικές 
έρευνες στην Ελλάδα και στην ΕΟΚ.

Α.4.7. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ 
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
(Δεν διδάσκεται το 1993-94)
3ω/εβδ. δ.μ. 3 

Αντικείμενο: Περιγραφική και συμπερασμα
τική ανάλυση των διατεταγμένων δεδομένων.

Περιεχόμενα: Εισαγωγή, περιγραφή και 
συμπεράσματα για διδιάστατους πίνακες 
συνάφειας. Μοντέλα διδιαστάπος όρωσών 
μεταβλητών. Λογαριθμογραμμικά μοντέλα 
και logic μοντέλα. Κατασκευή και εφαρμο
γές λογαριθμογραμμικών μοντέλων. Χρήση 
ηλεκτρονικού υπολογιστού (πακέτα) για 
ανάλυση διατεταγμένων δεδομένων.

Α.4.8. ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Μέλος Δ.Ε.Π. τον Τμ. Λογιστικής
και Xρηιιατοοικονομικης
3ω/εβδ. δ.μ. 3 

Αντικείμενο: Το νομικό περιβάλλον των 
δημοσίων και των ιδιωτικών επιχειρήσεων. 
Περιεχόμενα: Δημόσιες επιχειρήσεις: 
έννοια, νομικό καθεστώς, διοικητική οργά
νωση και λειτουργία. Ιδιωτικές επιχειρή
σεις :έννοια. νομικό καθεστώς, διοικητική 
οργάνωση και λειτουργία.

Α.4.9. ΔΙΕΘΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ-
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ
Ε. Κατσούλη
3ω/εβδ. δ.μ. 3 

Αντικείμενο: Βασικές αρχές των διεθνών 
νομισματικών σχέσεων και της διεθνούς 
οικονομικής ανταλλαγής. Η Θεωρία της 
Οικονομικής Ενσωμάτωσης. Τα οικονομι
κά της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. 
Περιεχόμενα: Διεθνείς νομισματικές σχέ
σεις :αγορά συναλλάγματος, καθορισμός 
ισοτιμίας, ισοζύγιο πληρωμών, μηχανισμοί 
προσαρμογής του ισοζυγίου πληρωμών, 
διεθνές νομισματικό σύστημα. Διεθνής 
οικονομική ανταλλαγή: θεωρία των 
συγκριτικών δαπανών, θεωρία του διε
θνούς εμπορίου, δασμοί και προστασία, 
θεσμικό πλαίσιο της διεθνούς ανταλλαγής, 
διεθνές εμπόριο και αναπτυσσόμενες 
χώρες, πολυεθνικές επιχειρήσεις. Στοιχεία 
οικονομικής ενοποίησης. Η ίδρυση και επέ
κταση της ΕΟΚ (Ιστορία, θεσμοί, όργανα). 
Οικονομική θεωρία πελωνειακή ένωση και



αγορά ελευθέρου εμπορίου, θεωρία κοινής 
αγοράς, νομισματική ενσωμάτωση. Ευρω
παϊκές πολιτικές και προβλήματά τους: 
μακροοικονομικές πολιτικές-προϋπολογι- 
σμός, ευρωπαϊκό νομισματικό σύστημα,

περιφερειακή πολιτική, εξωτερικές σχέσεις- 
μικροοικονομικές πολιτικές-κοινή αγροτι
κή πολιτική, κοινωνική πολιτική. Μέτρηση 
των αποτελεσμάτων από την ενσωμάτωση. 
Η κοινότητα και ο υπόλοιπος κόσμος.

Β' ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Β.5.1. ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ I
Γ. ΙΙάγζαλος  
4to/εβδ. δ.μ. 4 

Αντικείμενο: Εισαγωγή σε συστήματα 
Βάσεων Δεδομένιον.
Περιεχόμενα: Εισαγωγή σε συστήματα 
Βάσεων Δεδομένων. Σχεσιακό μοντέλο, 
ιεραρχικό μοντέλο, όικτυωτό μοντέλο. 
Κανονικοποίηση, SQL (δομημένη γλώσσα 
ερωταπαντήσεων). Θέματα λειτουργίας. 
Περιγραφή εμπορικών προϊονκον.

Β.5.2. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Η/Υ
Μ Ρουμελιώτης (Π Α  407/80) 
4ω/εβδ. δ.μ. 4 

Αντικείμενο: Στοιχεία Αρχιτεκτονικής και 
Αξιολόγησης Η/Υ.
Περιεχόμενα: Δομή και οργάνωση Η/Υ. 
Αναπαράσταση πληροφοριών, οργάνωση 
υλικού. Κύρια και δευτερεύουσα μνήμη. 
Κεντρική μονάδα επεξεργασίας. Αριθμητι
κή. λογική μονάδα. Μονάδες/συσκευές 
εισόδου-εξόδου. Προγραμματισμός χαμη
λού επιπέδου και λογισμικό συστημάτων. 
Τύποι συστημάκον Η/Υ (μονοεπεξεργα
σίας. πολυεπεξεργασίας). Δίκτυα Η/Υ. 
Μέθοδοι αξιολόγησης Η/Υ.

Β.5.3. ΔΙΚΤΥΑ
Η/Υ - ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Φ. Παυλίόου 
4ω/εβδ. δ.μ. 4 

Αντικείμενο: Βασικές αρχές επικοινωνιών Η/Υ.

Περιεχόμενα: Εισαγωγή στις επικοινω
νίες Η/Υ. Παράμετροι επικοινωνίας. 
Παράλληλη και σειριακή μεταβίβαση, 
ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων (BAUD- 
BPS). Σύγχρονες και ασύγχρονες επικοι- 
νωνίες. Ανιχνευτής λαθών κατά την επι
κοινωνία (parity bit), μεταφορά δεδομέ
νων με γραμμές half duplex και full 
duplex. Σειριακές διασυνδέσεις, το RS- 
232 serial port). Moderns (τύποι). Δίκτυα 
(τύποι).

Β.5.4. ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ I
Λ. Κ άτοςΝ . Δριτσάκης Μ  Σνρπη
4ω/εβδ. δ.μ. 4 

Αντικείμενο: Εισαγωγή στις βασικές 
έννοιες της οικονομετρίας. Ανάλυση του 
κλασσικού γραμμικού υποδείγματος της 
παλινδρόμησης.
Περιεχόμενα: Απλή και πολλαπλή παλιν
δρόμηση. Βασικές υποθέσεις υποδειγμά
των παλινδρόμησης. Ιδιότητες των εκτι
μητών των υποδειγμάτων παλινδρόμη
σης. Στατιστική επαγωγή:συντελεστές 
παλινδρόμησης, γραμμή παλινδρόμησης. 
Προβλέψεις. Ειδικές περιπτώσεις παλιν
δρόμησης και η μέθοδος της μέγιστης 
πιθανοφάνειας. Παραβίαση των βασικών 
υποθέσεων της παλινδρόμησης: πολυσυγ- 
γραμμικότητα. ετεροσκεδαστικότητα, 
αυτοσυσχέτιση. λαθεμένη εξειδίκευση. 
Εφαρμογές με τη χρήση οικονομετρικών 
πακέτων, π.χ. SO RITEC. TSP . GIVE, 
DFIT.



Β.5.5. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ FORTRAN
Μ. Αδαμόπονλος (Π.Δ. 407/80) 
3ω/εβδ. δ.μ. 3 

Αντικείμενο: Το ενδιαφέρον του μαθήμα
τος επικεντρώνεται στην ανάπτυξη προ
γραμμάτων σε γλώσσα Fortran σε κεφάλαια 
της Αριθμητικής Ανάλυσης που ενδιαφέ
ρουν την Πληροφορική.
Περιεχόμενα: Κατασκευή των στοιχειωδών 
μαθηματικών συναρτήσεων της μαθηματι
κής βιβλιοθήκης του Η/Υ. Επαναληπτικές 
μέθοδοι αριθμητικής γραμμικής άλγεβρας. 
Γ ραφικές παραστάσεις.

Β.5.6. ΓΡΑΦΙΚΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
(Δεν θα διδαχθεί για το 1993-94) 
3ω/εβδ. δ.μ. 3 

Αντικείμενο: Αρχές γραφικής υπολογι
στών. Υλικό, προγραμματισμός και γραφι
κά υπολογιστών.
Περιεχόμενα: Εισαγωγή (αρχές γραφικών 
Η/Υ, ιστορία-εξέλιξη γραφικών Η/Υ, 
εφαρμογές, επικόινωνία ανθρώπου-Η/Υ). 
Υλικό για γραφικά Η/Υ (τεχνολογία οθό
νης γραφικών, τεχνολογία συσκευών εξό
δου, τεχνολογία συσκευών εισόδου, διαλο- 
γικές συσκευές εισόδου-εξόδου). Προγραμ
ματισμός για γραφικά Η/Υ (βασικοί αλγό
ριθμοι και τεχνικές, πλαίσια γραφικών, 
γεωμετρικοί μετασχηματισμοί). Τρισδιά
στατα γραφικά (προοπτικός σχεδιασμός, 
σκίαση, αφαίρεση ακμών).

Β.5.7. ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΙΚΩΝ ΣΕΙΡΩΝ- 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ
Λ Παπαναστασίου 
3ω/εβδ. δ.μ, 3 

Αντικείμενο: Σκοπός του μαθήματος είναι 
να εισάγει τους φοιτητές στην θεωρία της 
Στατιστικής ανάλυσης χρονικών σειρών 
και στις κύριες τεχνικές πρόβλεψης. 
Περιεχόμενα: Ορισμός και παραδείγματα 
Χρονικών Σειρών (ΧΣ). Στάσιμες σειρές. 
Συνάρτηση αυτοσυσχετίσεων και φασματι-

κή πυκνότητα μιας σειράς. Τεχνικές πρό
βλεψης ΧΣ :εκθετική εξομάλυνση, Holt- 
Winters κλπ. Υποδείγματα A RIΜ Α ερ ι
σμοί, ιδιότητες, αναγνώριση, εκτίμηση, δια- 
γνωστικοί έλεγχοι και πρόβλεψη. Το Υπό
δειγμα Χώρου Κατάστασης και το φίλτρο 
του Kalman. Εκτίμηση και πρόβλεψη υπο
δειγμάτων ΧΣ που έχουν τεθεί στην μορφή 
Χώρου Κατάστασης. Ειδικά προβλήματα 
όπως τιμές που λείπουν, αποκλίνουσες 
τιμές, κλπ. Ανάλυση και πρόβλεψη πραγ
ματικοί (οικονομικών) σειρών.

Β.5.8. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Γ. Παπαδημητρΐου Γ. Φλώρου
3ω/εβδ. δ.μ. 3 

Αντικείμενο: Θεωρία της αναλύσεως στατι- 
στικών δεδομένων.
Περιεχόμενα: Απαραίτητες έννοιες από την 
γραμμική άλγεβρα. Χαρακτηριστικές τιμές 
και χαρακτηριστικά διανύσματα πίνακα. 
Εφαρμογές των γενικών αρχών της γραμ
μικής άλγεβρας στην ανάλυση δεδομένων. 
Η αδράνεια στην ανάλυση δεδομένων. 
Πίνακες συμπτώσεων. Ανάλυση σε κύριες 
συνιστώσες (A.C.P.). Παοαγοντική ανάλυ
ση των αντιστοιχιών (A.F.C.). Αυτόματατη 
κατάταξη-ταξ ι νόμ ηση.

Β.5.9. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Α. Βογιατζής
3ω/φ(). ό.μ. 3 

Αντικείμενο: Στοιχεία αγροτικής οικονο
μικής. Ο αγροτικός τομέας στην ελληνι
κή οικονομία. Εφαρμογές της πληροφο
ρικής στην αγροτική οικονομία. Στοιχεία 
τουρ ιστ ικής ο ικονο μ ι κ ή ς.
Περιεχόμενα: Οι διαστάσεις του αγροτι
κού τομέα στην Ελλάδα και συγκρίσεις 
με τον αγροτικό τομέα στις χώρες τις 
ΕΟΚ. Διαχείριση αγροτικών μονάδων: 
σχεδιασμός, εφαρμογή και έλεγχος, 
παράγοντες κέρδους και αξιολόγηση 
επενδύσεων. Εμπορία προϊόντων γεωρ



γικής προέλευσης:οικονομικό περιβάλ
λον, χαρακτηριστικά, ανάλυση, οργάνω
ση. Το σύστημα εμπορίας στην Ελλάδα. 
Αγροτική πολιτική Ευρωπαϊκών κοινο
τήτων. Εφαρμογές συστημάτων πληρο
φορικής στην αγροτική οικονομία: εθνι
κή και διεθνή βάση. Στοιχεία τουριστικής 
οικονομικής.

Β.5.10. ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ I
Λ. Μπούσιου
3ω/εβδ. δ.μ. 3 

Αντικείμενο: Μελέτη, ανάπτυξη και 
αξιολόγηση των μέσων και μεθόδων 
διδασκαλίας στις οικονομικές επιστήμες, 
με έμφαση στη σύγχρονη τεχνολογία 
μετάδοσης πληροφοριών..
Περιεχόμενα: Βασικές έννοιες. Θεωρίες 
μάθησης. Ανάλυση περιεχομένου των 
μαθημάτων της ειδικότητας. Αντικειμενι
κοί σκοποί, Μέθοδοι διδασκαλίας. Αξιο
λόγηση. Εποπτικά μέσα διδασκαλίας. 
Σχεδίαση μαθημάτων ειδικότητας. Ανά
πτυξη και αξιολόγηση της διδασκαλίας. 
Χρησιμοποίηση του Η/Υ. Μικροδιδα- 
σκαλίες από τους ίδιους τους φοιτητές.

Β.6.1. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
Μ. Ρουμελιώτης (Π Α  407/80)
4ω/εβδ. δ.μ. 4 

Αντικείμενο: Λειτουργικά Συστήματα 
Η/Υ.
Περιεχόμενα: Ε ξ έ λ ι ξ η λ ε ι τ ο υ ρ γ ι κ (ά ν 
συστημάτων. Αρχές οργάνωσης λειτουρ
γικών συστημάτων. Διαχείριση μνήμης 
(σελιδοποίηση, τμηματοποίηση, αλγόριθ
μοι, αντικατάσταση, εικονική μνήμη). 
Διαχείριση επεξεργαστή και προτεραιό
τητες. Αλγόριθμοι χ ρ ο ν ο δ ρ ο μ ο λ ό γ η σ η ς. 
Πυρήνας λειτουργικού συστήματος. 
Διεργασίες, οργάνωση συστήματος 
αρχειοθετήσεων. Διαχείριση δευτερεύου- 
σας μνήμης. Διαχείριση μονάδων εισό- 
δου-εξόδου.

Β.6.2. ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ II
Γ. Πάγκαλος 
4ω/εβδ. δ.μ. 4 

Αντικείμενο: Βαθύτερη ανάλυση και μελέτη 
Βάσεων Δεδομένων.
Περιεχόμενα: Κατανεμημένες βάσεις δεόο- 
μένων. Το μοντέλο E-R. δομές αρχείων και 
συστημάτων, επεξεργασία ερωτήσεων, 
παράλληλη επεξεργασία, ασφάλεια, ορθό
τητα, ανάκτηση.

Β.6.3. ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ II
Λ. Κάτος Ν. Δριτσάκης Μ. Σύρπη 
4ω/εβδ. δ.μ, 4 

Αντικείμενο: Επεκτάσεις στο γραμμικό 
κλασσικό υπόδειγμα παλινδρομήσεως. 
Υποδείγματα ταυτόχρονων εξισώσεων. 
Περιεχόμενα: Η γενικευμένη μέθοδος των 
ελάχιστων τετραγώνων. Η μέθοδος των 
τεχνητών μεταβλητών. Η μέθοδος των 
κύριων συνισταμένων. Η μέθοδος της ταυ
τόχρονης χρησιμοποιήσεως διαστρωματι- 
κών και διαχρονικών στοιχείων. Υποδείγ
ματα ταυτοχρόνων εξισώσεων :υποθέσεις, 
μορφές, ταυτοποίηση. Μέθοδοι εκτίμησης 
υποδειγμάτων ταυτοχρόνων εξισώσεων 
(ILS, 2SLS, K-class, LIML, FIML). Εφαρμο
γές με τη χρήση οικονομετρικών πακέτων.

Β.6.4. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ 
ΑΥΤΟΜΑΤΙΚΗΣ
Σ. Μποζαμπαλίδης 
4ω/εβδ. δ.μ. 4 

Αντικείμενο: Στο ιχε ία  θεωρίας της 
αυτοματικής.
Περιεχόμενα: Αλφάβητο, γλώσσες, 
κωδικοποιήσεις - αντικαταστάσεις, 
μονοειδή, σχεόιασμός μηχανών, ανα
γνωρίσιμες γλώσσες, το θεώρημα του 
Kleene, προσόιοριστικές μηχανές, μη- 
προσδιοριστικές μηχανές, προσομοιώ
σεις, το μοντέλο του Moores, γραμμα
τικές, σύγκριση αλγεβρικών και ανα
γνωρίσιμων γλωσσών, κανονική μορφή
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Chromsky, αλγεβρικές μηχανές κα ι 
αλγεβρικές γλώσσες.

Β.6.5. ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Β. Μάνθου  
3ω/εβδ. ό.μ. 3 

Αντικείμενο: Εφαρμογή της τεχνολογίας 
των Η/Υ στη διαχείριση πληροφοριών σε 
περιβάλλον γραφείου.
Περιεχόμενα: Βασικές αρχές μηχανοργάνω
σης γραφείου (αρχεία, αποθήκη, κ.λ.π.). 
Αιτίες ανάπτυξης αυτοματισμού γραφείου. 
Βασικές αρχές εργονομίας. Οργανωτικά 
θέματα. Μορφές πληροφοριών γραφείου. 
Μέσα μηχανοργάνωσης (τεχνητά, αποθή
κευσης, διαχείρισης πληροφοριών, κ.λ.π.). 
Ασφάλεια πληροφοριών. Τοπικά συστήμα
τα πληροφοριών. Εφαρμογές.

Β.6.6. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
(Λεν θα διδαχθεί για το 1993-94) 
3ω/εβδ. δ.μ. 3 

Αντικείμενο: Σχεδίαση και παραγωγή με την 
βοήθεια Η/Υ.
Περιεχόμενα: Εισαγωγή στα ολοκληρωμένα 
συστήματα παραγωγής. Αριθμητικός έλεγ
χος, σχεδίαση με τη βοήθεια Η/Υ (CAD), 
παραγωγή με βοήθεια Η/Υ (CAM). Ρομποτι
κή. Λογισμικό και γλώσσες προγραμματι
σμού ρομποτικής. Αισθητήρια, όραση, κίνηση 
ρομπότ. Ευέλικτα συστήματα παραγωγής και 
αποθήκευσης. Ποιοτικός έλεγχος και υλοποί
ηση σε πραγματικό χρόνο. Παρουσίαση βιο
μηχανικών εφαρμογών.

Β.6.7. ΑΓΟΡΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ- 
ΚΕΦΑΛΑΙ ΑΓΟΡΕΣ
Σ. Τσόιτογλον 
3ω/εβδ. δ.μ. 3 

Αντικείμενο: Ανάλυση χρηματοικονομικών 
αγορών και διαχείριση χαρτοφυλακίων. 
Περιεχόμενα: Αγορές και θεσμοί επενδύσε
ων. Υπολογισμός αξίας ομολόγων (κρατι- 
κών και ιδιωτικών) και μετοχών. Χρηματι

στηριακοί δείκτες. Θεωρία κεφαλαιαγορών. 
Παράγοντες που επηρεάζουν τις τιμές μετο
χών. Στρατηγικές κατασκευής και διαχείρι
σης χαρτοφυλακίων. Εξέλιξη τιμών χρεω- 
γράφων. Εταιρίες επενδύσεων και αμοιβαί
ων κεφαλαίων. Διάρθρωση και οργάνωση 
του τραπεζικού συστήματος.

Β.6.8. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
Μέλος Δ.Ε.Π. τον Τμ. Λογιστικής 
και Χρηματοοικονομικής 
3ω/εβδ. δ.μ. 3 

Αντικείμενο: Εξελίξεις στην παραγωγή και 
χρήση λογισμικού για την επίλυση προβλη
μάτων γενικής και ειδικής λογιστικής. 
Περιεχόμενα: Το μάθημα παρακολουθεί τις 
εξελίξεις στην ανάπτυξη εφαρμογών λογι
σμικού για την επίλυση προβλημάτων γενι
κής και ειδικής λογιστικής. Αόγω της ταχεί
ας εξέλιξης στο χώρο της πληροφορικής 
στη λογιστική, είναι αναγκαίος ο συνεχής 
επαναπροσδιορισμός του περιεχομένου 
του μαθήματος αυτού.

Β.6.9. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
Κ. Τσούρος 
3ω/εβδ. δ.μ. 3 

Αντικείμενο: Αρχές σχεδίασης και συντήρη
σης λογισμικού.
Περιεχόμενα: Εισαγωγή. Αρχές σχεδίασης 
και συντήρησης λογισμικού. Δομημένη σχε
δίαση. Εργαλεία δομημένης σχεδίασης, τμη
ματικός προγραμματισμός, λεξικά δεόομέ- 
νων, ροή εργασιών. Τεχνικές και εργαλεία 
για τη διόρθωση προγραμμάτων. Τεκμηρίωση 
και συντήρηση λογισμικού. Αξιολόγηση- 
σύγκριση λογισμικού.

Β.6.10. ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΚΑΙ 
ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΗ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
Μέλος Δ.Ε.Π. τονΤμ. Οικονομικών 
Επιστημών 
3ω/εβδ. δ.μ. 3 

Αντικείμενο: Εισαγωγή στο λογισμικό και



υλικό συστημάτων παράλληλης και κατανε
μημένης επεξεργασίας.
Περιεχόμενα: Παράλληλη και Κατανεμημέ
νη Επεξεργασία (ΠΚΕ). Ιστορική αναδρο
μή, βασικές έννοιες και μοντέλα. Υπολογι
στικά συστήματα ΠΚΕ. Ανάλυση και σχε
δίαση παράλληλων και κατανεμημένων 
αλγόριθμων. Λειτουργικά συστήματα και 
περιβάλλοντα ΠΚΕ. Γλώσσες προγραμμα
τισμού ΠΚΕ. Ανάλυση, απόδοση συστημά
των, αλγόριθμων ΠΚΕ. Σύγχρονα συστή
ματα ΠΚΕ με βάση το VLSI (πολύ μεγάλης 
κλίμακας ολοκλήρωση) και οπτοηλεκτρονι
κή. Μηχανές ροής δεδομένων, μηχανές ανα
γωγής, συστολικές αρχιτεκτονικές, τεχνητή 
νοημοσύνη και ΠΚΕ (συστήματα πέμπτης 
γενιάς), νευρομορφικά δίκτυα, γενετικοί 
αλγόριθμοι.

Β.7.1. ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ
4ω/εβδ. δ.μ. 4 

Αντικείμενο: Αρχές, μεθοδολογία και 
γλώσσες τεχνητής νοημοσύνης. 
Περιεχόμενα: Βασικές έννοιες. Επιστήμη 
των Η/Υ και τεχνητή νοημοσύνη. Αναπαρά
σταση και αποτύπωση της γνώσης. Λογικές 
μεθοδολογίες. Συστήματα κανόνων παρα
γωγής. Σημαντολογικά δίκτυα. Δομημένα 
αντικείμενα. Μέθοδοι επίλυσης προβλημά- 
των. Δηλωτικές και διαδικαστικές γλώσσες. 
Στοιχεία γλωσσών LISP και PROLOG.

Β.7.2. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ I
4ω/εβδ. δ.μ. 4 

Αντικείμενο: Μαθηματικός Προγραμμα
τισμός.
Περιεχόμενα: Γραμμικός ΙΙρογραμματι- 
σμός (μορφοποίηση προβλήματος, αλγόριθ
μος Simplex, ανάλυση ευαισθησίας, εφαρ
μογές με χρήση πακέτων Η/Υ). Στοιχεία 
βελτιστοποίησης σε δίκτυα (πρόβλημα ελά
χιστου δρόμου, πρόβλημα μεγίστης ροής. 
πρόβλημα ελάχιστου κόστους ροής. μέθο
δος κρίσιμου δρόμου, εφαρμογές με πακέτα

Η/Υ). Στοιχεία ακέραιου προγραμματισμού 
(μορφοποίηση προβλήματος, τεχνικές 
τεμνόντων επιπέδων, αλγόριθμοι απαρίθ
μησης). Στοιχεία μη γραμμικού προγραμμα
τισμού (μορφοποίηση προβλήματος, θεωρία 
κυρτότητας συνόλων και συναρτήσεων, 
συνθήκες βελτιστοποίησης, βελτιστοποίηση 
χωρίς περιορισμούς, βελτιστοποίηση με 
περιορισμούς).

Β.7.3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
4ω/εβδ. δ.μ. 4 

Αντικείμενο: Θεωρία των πληροφοριακών 
συστημάτων στις οικονομικές και διοικητι
κές επιστήμες.
Περιεχόμενα: Βασικές έννοιες στη θεωρία 
των συστημάτων. Πληροφοριακά συστήμα
τα και λήψη αποβάσεων. Μέσα ανάπτυξης 
ενός πληροφοριακού συστήματος (υλικό, 
λογισμικό). Σχεδιασμός και ανάλυση πλη- 
ροφοριακών συστημάτων (δεδομένα, απαι
τήσεις, διαγράμματα ροής. ευρετήρια). 
Εφαρμογές.

Β. 7.4. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (έναρξη)
4ω/εβδ. δ.μ. 4

Β.7.5. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ME C
3ω/εβό. δ.μ. 3 

Αντικείμενο: Η γλώσσα C.
Περιεχόμενα: Τύποι δεδομένων, δηλώσεις, 
τελεστές και προτεραιότητα τελεστών. 
Έλεγχος ροής του προγράμματος: διακλα
δώσεις και βρόγχοι. Συναρτήσεις, τυπικές 
παράμετροι. Γενικές, στατικές και τοπικές 
μεταβλητές, εμβέλεια και ορατότητα. Δεί
κτες και διευθύνσεις. Πίνακες, συμβολοσει
ρές και δείκτες με πίνακες. Εγγραφές και 
ενώσεις. Καθιερωμένη είσοδος-έξοδος, 
φορμαρισμένη είσοδος-έξοδος. Δέσμευση 
μνήμης. Αρχεία: περιγράφεις αρχείων, 
είσοδος-έξοδος χαμηλού επιπέδου, τυχαία 
προσπέλαση.
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Β.7.6. ΜΕΤΑΓΛΩΤΤΙΣΤΕΣ
3ω/εβδ. δ.μ. 3 

Αντικείμενο: Βασικές αρχές των μετα
γλωττιστών.
Περιεχόμενα: Λεξιλόγιο, τύποι δεδομέ
νων, μηχανισμοί αφαίρεσης, έλεγχος σει
ράς εκτέλεσης, κανόνες εμβέλειας, μεταβί
βαση παραμέτρων, διαχείριση μνήμης. 
Λεκτική και συντακτική ανάλυση, τεχνικές 
ανίχνευσης.

Β.7.7. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
3ω/εβδ. δ.μ. 3 

Σκοποί: Να εξομοιώσει τους φοιτητές με 
προβλήματα διοίκησης συστημάτιον παρα
γωγής και να τους καθιστήσει ικανούς να 
εφαρμόσουν τεχνικούς λήψης αποφάσεων 
για την επίλυσή τους. Να εκτιμήσει την 
αντεπίδραση της διοίκησης συστημάτων 
παραγωγής με άλλα συστήματα διοίκησης 
σε μια επιχείρηση.
Περιεχόμενα: Παραγωγικότητα και αντα
γωνιστικότητα, πρόβλεψη ζήτησης, σχεδια- 
σμός προϊόντος και εξυπηρέτησης, προ
γραμματισμός θέσης και χωροταξική διάτα
ξη, σχεδιασμός διαδικασίας και προγραμ
ματισμός δυναμικότητας, διαχείριση απο
θεμάτων, προγραμματισμός εργασιών, έλεγ
χος ποιότητας και προηγμένες τεχνολογίες 
για τη διοίκηση παραγωγής.

Β.7.8. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
3ω/εβδ. δ.μ. 3 

Αντικείμενο: Αρχές της Έρευνας Μάρκε
τινγκ και Πληροφοριακά Συστήματα Μάρ
κετινγκ.
Περιεχόμενα: Αναγκαίες πληροφορίες για 
το ΜΚΤ. Πηγές άντλησης πληροφοριών. 
Έρευνα μάρκετινγκ. Εννοιολογικός προσ
διορισμός των Πληροφοριακών Συστημά
των ΜΚΤ. Συστήματα συγκέντρωσης και 
διαχείρισης πληροφοριών. Συστήματα ανα
φορών (ενημέρωσης ή προειδοποίησης).

Συστήματα στήριξης αποφάσεων. Έμπειρα 
συστήματα. Προϋποθέσεις λειτουργίας πλη
ροφοριακών συστημάτων Μ ΚΤ. Πεδία 
εφαρμογής: παρακολούθηση πωλήσειον 
κατά προϊόν, γεωγραφική περιοχή, πελάτη, 
πωλητή, ανάλυση μεριδίου αγοράς, διαχεί
ριση πωλητών, αξιολόγηση νέων προϊό
ντων, καθορισμός τιμών, διαχείριση αποθε
μάτων, επιλογή καναλιών διανομής, επιλο
γή διαφημιστικών μέσων,έλεγχος αποτελε- 
σματικότητας των ασκουμένων δραστηριο
τήτων ΜΚΤ. Ανάπτυξη υποδειγμάτων στο 
Μάρκετινγκ. Ανάλυση κόστους-ωφέλειας 
της ανάπτυξης και λειτουργίας των Πληρο
φοριακών Συστημάτων Μάρκετινγκ. Πρα
κτικές εφαρμογές.

β.7.9. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑΣ
3ω/εβό. ό.μ. 3 

Αντικείμενο: Διερεύνηση εξειδικευμένων 
θ ε μ άτων ο ικονο μέτριας προχω ρ ιι μ έ νο υ 
επιπέδου.
Περιεχόμενα: Μέθοδοι μη γραμμικής 
παλινδρόμησης. Μέθοδοι Monte Carlo. 
Εξειδίκευση υποδειγμάτων και αθροιστική 
ανάλυση. Υποδείγματα ορθολογικών προσ- 
δοκιών. Έλεγχοι επαγωγής. Ειδικά θέματα 
παραβιάσεως των βασικών υποθέσεων των 
υποδειγμάτων παλινδρόμησης. Προσομοίω
ση οικονομετρικών υποδειγμάτων (στατική 
και δυναμική ανάλυση). Έλεγχοι ευαισθη
σίας. Εφαρμογές σε συγκεκριμένα προβλή
ματα της οικονομικής επιστήμης με τη 
χρήση οικονομετρικών πακέτων.

Β.7.10. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ
3θ)/εβδ. ό.μ. 3 

Αντικείμενο : Βασικές αρχές και γλώσσες 
υποδειγμάτων προσομοίωσης.
Περιεχόμενα: Αρχές ανάπτυξης υποδειγμά
των. Προσομοίωση Monte Carlo. Χρόνος 
ζωής μιας μελέτης προσομοίωσης. Ανάλυση 
όεόομένων εισόόου-εξόόου. Γλώσσες προ
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σομοίωσης. Εφαρμογές προσομοίωσης με 
τη χρησιμοποίηση τον GFSS.

Β.8.1. ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ 
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
4ω/εβδ. δ.μ. 4 

Αντικείμενο: Ανάπτυξη και χρήση λογισμι
κού στην λογιστική.
Περιεχόμενα: Λογιστική τυποποίηση. Περι
γραφή λογιστικού σχεδίου. Εφαρμογές 
γενικής/αναλυτικής λογιστικής με υπολογι
στή. Οργάνωση στοιχείων αποθήκης, πελα
τών, προμηθευτών, αξιογράφων, πωλήσεων 
και αγορών σε αρχεία. Λογιστικά σφάλμα
τα (πρόληψη, αναζήτηση, διόρθωση). Κλεί
σιμο χρήσης. Προετοιμασία λογιστικίόν 
καταστάσεων.

Β.8.2. ΕΜΠΕΙΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
4ω/εβδ. δ.μ. 4 

Αντικείμενο: Βασικές αρχές, μεθοδολογία 
και εργαλεία κατασκευής έμπειρων συστη
μάτων.
Περιεχόμενα: Εισαγωγή στα έμπειρα 
συστήματα. Μεθοδολογία έμπειρων 
συστημάτων. Αναπαράσταση της γνώσης. 
Τεχνικές αναζήτησης. Βάση γνώσεων εξα
γωγής συμπερασμάτων. Συστήματα βασι
σμένα σε κανόνες. Τεχνικές ανάκτησης 
πληροφοριών. Ψυχολογικές μέθοδοι, Το 
ανθρώπινο σύστημα επεξεργασίας της 
πληροφορίας. Εργαλεία κατασκευής 
έμπειρων συστημάτων.

Β. 8.3. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ II
4ω/εβό. δ.μ. 4 

Αντικείμενο: Στοχαστικά μοντέλα επιχειρη
σιακής έρευνας.
Περιεχόμενα: Δυναμικός προγραμματι
σμός. Δ.Π. τυπικό παράδειγμα, χαρακτηρι
στικά του Δ.II., ντετερμινιστικός Δ.II., 
στοχαστικός Δ.Π. Θεωρία αποθεμάτων, 
(ένα μοντέλο αποθεμάτων, ντετερμινιστικά 
μοντέλα αποθεμάτων, στοχαστικά μοντέλα

αποθεμάτων, στοχαστικά μοντέλα πολλών 
περιόδων). Θεωρία ουρών ένα τυπικό 
παράδειγμα, η βασική δομή του μοντέλου 
ουράς, η εκθετική κατανομή στα μοντέλα 
ουρών, διαδικασίες γέννησης- θανάτου, 
δίκτυα ουρών.

Β. 8.4. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (περάτωση)
4ω/εβό. δ.μ. 4

Β.8.5. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
3ω/εβδ. δ.μ. 3 

Αντικείμενο: Μελέτη των διοικητικών απο- 
φάσεων υπό τον επηρεασμό πολλών ταυτό
χρονα κριτηρίων αποτελεσματικότητας. 
Μέθοδοι σχεδιασμού ολοκληρωμένων υπο
λογιστικών συστημάτων στήριξης αποφάσε
ων σε καταστάσεις ημιόομημένων ή αδόμη- 
των προβλημάτων.
Περιεχόμενα: Προτυποποίηση καταστάσε
ων απόφασης. Ιεραρχιμένα πρότυπα από
φασης. Πρότυπα αξίας και χρησιμότητας 
της απόφασης. Αλληλεπιδραστικά πρότυπα 
απόφασης. Πρότυπα συλλογιστικών απο
φάσεων. Εισαγωγή στα συστήματα στήριξης 
αποφάσεων. Τα μέρη τιον συστημάτων στή
ριξης αποφάσεων (υποσυστήματα διαλόγου 
χρήστη-μηχανής, υποσύστημα διαχείρισης 
βάσεων δεδομένων και αναζητήσεων, υπο
σύστημα διαχείρισης προτύπων απόφασης, 
χρήστης). Ανάπτυξη συστημάτων στήριξης 
αποφάσεων. Χρήση ολοκληρωμένων συστη
μάτων στήριξης αποφάσεων. Εφαρμογές.

Β.8.6. ΝΈΥΡΟΜΟΡΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ
3ω/εβδ. δ.μ. 3 

Αντικείμενο: Εισαγωγή στα Νευρομορφικά 
Δίκτυα, Δομή, Λειτουργία, Υλοποίηση και 
Εφαρμογές.
Περιεχόμενα: Ιστορική αναδρομή. Βιολογικό 
Πρότυπο. Τεχνητός Νευρώνας-Νευρομορφικό 
Δίκτυο. Καταστατικές εξισοοσεις του Νευρο- 
μορφικού Δικτύου. Μαζική ασύγχρονη
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παράλληλη επεξεργασία. Δίκτυο Hopiield 
(Συνειρμική μνήμη-αναγνώριση). MAX-NET 
του Hopfield. Δίκτυο Hamming. Εκπαίδευση 
των δικτιχον. Δίκτυο Bach-error-Propagation. 
Δίκτυο Kohonen. Δίκτυο Counter
propagation. Δίκτυα ART. Εφαρμογές.

Β.8.7. ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ
3ω/εβδ. δ.μ. 3 

Αντικείμενο: Ανάλυση της διαδικασίας 
μέτρησης, υπολογισμού και παρουσίασης 
του κόστους προϊόντων και υπηρεσιών 
καθώς και λήψη σχετικών αποφάσεων. 
Περιεχόμενα: Έννοιες κόστους και κοστο
λόγησης. Διάκριση του κόστους σε σταθερό 
και μεταβλητό. Κοστολόγηση κατά έργο ή 
παραγγελία και κοστολόγηση κατά φάση. 
Κέντρα κόστους, πλήρης και οριακή κοστο
λόγηση. Ιστορικό και πρότυπο κόστος. 
Λήψη κοστολογικών και τιμολογιακών 
αποφάσεων. Εφαρμογές κοστολόγησης με 
υπολογιστή.

Β.8.8. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
3ω/εβδ. δ.μ. 3 

Αντικείμενο: Ανάλυση ειδικών θεμά
των ΠΣ.
Περιεχόμενα: Επιλογή στρατηγικής ανά
πτυξης ΙΙΣ . Ποιοτικός έλεγχος λογισμικού 
και έλεγχος της ανάπτυξης ενός ΠΣ. Ανά
πτυξη μιας ολοκληρωμένης εφαρμογής.

Β.8.9. ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ II
3ω/εβδ. δ.μ. 3 

Αντικείμενο: Διδακτικά υποδείγματα και 
διευρένηση προβλημάτων σε μαθήματα ειδι
κότητας.
Περιεχόμενα: Διδακτικοί σκοποί (ταξινό
μηση κατά Bloom). Διδακτικά υποδείγματα 
και προσαρμογή διδασκαλίας στη φύση των 
οικονομικών και κοινωνικών επιστημών. 
Συσχετισμοί μέσων και μεθόδων διδασκα
λίας. Προέννοιες και παρανοήσεις στο 
περιεχόμενο των μαθημάτων της ειδικότη
τας στη δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια 
εκπαίδευση, με ιδιαίτερη έμφαση στα μαθή
ματα βασικών αρχών. Εφαρμογές στη διδα
σκαλία και ανάλυση οικονομικών θεμάτων 
με έμφαση στη χρήση Η/Υ.

Β.8ΛΟ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ
ΠΑΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
3ω/εβδ. ό.μ. 3 

Αντικείμενο: Επικοινωνία και πληροφόρη
ση. Επικοινωνιακά μέσα. “Πληροφορική” 
και σύγχρονη “επικοινωνία”.
11εριεχόμενα: Κοινωνία-Επικοινωνία. Συμ
βολικά δίκτυα επικοινωνίας, δομές επικοι- 
νωνίας-μαζικά μέσα (mass media). Φύση 
μέσου και ε π ι κ ο ι ν (ο ν ι α κ ό μήνυμα (“the 
medium is the message...”). Κοινωνία της 
πληροφόρησης και πληροφορική δυνατό
τητες, κίνδυνοι, συλλογή πολιτισμικών 
αξιών και “μαζική κουλτούρα.
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ΥΛΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

α) Υπολογιστική Υποδομή

Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας διαθέτει τη στιγμή αυτή τον παρακάτω υπολογιστικό εξοπλισμό:

1. Ένα Η/Υ IBM RISC 6000/320Η. 16Mb RAM, 1Gb δίσκο, με λειτουργικό σύστημα ΑΙΧ 
3.2 και Χ.25, Ethernet adapter. Το σύστημα είναι εγκατεστημένο στη βιβλιοθήκη του Πανεπι
στημίου. Έχει 10 τερματικά και είναι συνδεδεμένο μέσω του Ακαδημαϊκού Δικτύου με τα 
διεθνή δίκτυα Η/Υ.

2. Ένα Η/Υ MicroVAX 3100/40 με 16 Mb RAM, 800 Mb δίσκο, λειτουργικό σύστημα 
VMS 5.5 και Ethernet adapter καθώς και ένα Η/Υ MicroVAX II, 2Mb RAM, 75 Mb δίσκο. Τα 
συστήματα είναι εγκατεστημένα στην αίθουσα σεμιναρίων 11 του 1ου ορόφου (Κέντρο Η/Υ) 
του κτιρίου Γ του Πανεπιστημίου. Έχουν 12 συνολικά τερματικά και χρησιμοποιούνται για 
εκπαίδευση και ανάπτυξη λογισμικού.

3. Τοπικό Δίκτυο Novell Netware 3.11 100 χρηστών, στο Κέντρο Η/Υ του Πανεπιστημίου 
(κτίριο Γ. 1ος όροφος). Στο Novell δίκτυο έχουν πρόσβαση 50 συνολικά υπολογιστές, οι 42 
από αυτούς είναι τύπου IBM AT και συνδέονται μέσω Ethernet adapter, και οι 8 είναι τύπου 
IBM 386 Sx και συνδέονται μέσω ArcNet adapter. Ο server είναι τύπου IBM 386 με 8 Mb 
RAM, 400 Mb δίσκο.

4. Τοπικό Δίκτυο Novell Netware 3.11 50 χρηστών, στο εργαστήριο Η/Υ του τμήματος 
Εφαρμοσμένης Πληροφορικής. Στο δίκτυο αυτό έχουν πρόσβαση 20 συνολικά υπολογιστές 
τύπου IBM 486. Ο server είναι τύπου IBM 486,16 Mb RAM και 1,2 Gb δίσκο.

5. Δίκτυο AppleTalk για Macintosh στο Κέντρο Η/Υ του Πανεπιστημίου.

6. Επίσης υπάρχουν όύο μικρότερα εργαστήρια Η/Υ στα τμήματα Εφαρμοσμένης Πληρο
φορικής και Οικονομικών Επιστημών εξοπλισμένα με 5 Η/Υ τύπου IBM 386 ή/και 486 για το 
κάθε εργαστήριο, τα οποία διατίθενται για εργασίες προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών σπου
δαστών.
Εκτός από τα παραπάνω υπολογιστικά συστήματα το Πανεπιστήμιο διαθέτει σήμερα αρκε
τούς (περίπου 100) προσωπικούς υπολογιστές και εκτυπωτές, από τους οποίους οι 90 είναι 
IBM ή συμβατοί διαφόρων τύπων (με λειτουργικό σύστημα DOS και περιβάλλον Windows) 
και οι 10 Macintosh. Οι υπολογιστές αυτοί βρίσκονται στα γραφεία του προσωπικού του 
Πανεπιστημίου.
Στα πλαίσια ενός τριετούς προγράμματος ανάπτυξης της Πληροφορικής Υποδομής του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας για την περίοδο 1994-1997 προβλέπεται ανάπτυξη των παρακά
τω τομέων:

α) Διχτνακή Υχοόομ έ προβλέπεται η εγκατάσταση καλωδιακής υποδομής για ψηφιακή 
σύνδεση όλων των γραφείων και αιθουσών του Πανεπιστημίου στα πλαίσια ενός Τοπι-
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κού Δικτύου, που θα καλύπτει τις κτιριακές εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου. Επιπλέ
ον, μέσω αυτού του δικτύου, θα παρέχονται υπηρεσίες ψηφιακής τηλεφωνίας και επικοι
νωνίας δεδομένων (σύνδεση με δίκτυα Η/Υ ευρείας περιοχής).

β) Υπολογιστική Υποδομή: σχεδιάζεται η δημιουργία ενός εργαστηρίου Πληροφορικής ανά 
Τμήμα, δηλαδή ενός Εκπαιδευτικού Τοπικού Δικτύου με 20 έως 40 θέσεις εργασίας. Επι
πλέον προβλέπεται η προμήθεια κεντρικών συστημάτων (servers), τόσο κατά Τμήμα, όσο 
και για το Πανεπιστήμιο ως σύνολο. Τέλος, προβλέπεται η αναβάθμιση των υπαρχόντων 
σταθμών εργασίας.

γ) M rr/avogy<xv(oon Δ ιο ίκησηc: η οποία περιλαμβάνει την ανάπτυξη Πληροφορικού Συστή
ματος για τις Διοικητικές Υπηρεσίες του Πανεπιστημίου, όσον αφορά τα φοιτητικά 
θέματα, καθώς και τις Οικονομικές, Τεχνικές και άλλες Υπηρεσίες. Η ανάπτυξη και υλο
ποίηση των εφαρμογών γίνεται σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κρήτης.

β) Βιβλιοθήκη

Στον ημιώροφο του Πανεπισημίου λειτουργεί Βιβλιοθήκη-Αναγνιοστήριο που καλύπτει χώρο 
1300τ.μ. περίπου. Το Αναγνωστήριο είναι χωρητικότητας 200 θέσεων.
Η συλλογή της βιβλιοθήκης αριθμεί γύρω στους 60.000 (εξήντα χιλιάδες) τόμους βιβλίων και 
περιοδικών. Οι 30.000 τόμοι βιβλίων βρίσκονται στη βιβλιοθήκη και οι υπόλοιποι 30.000 στα 
γραφεία των καθηγητών. Η βιβλιοθήκη διαθέτει γύρω στους 530 τρέχοντες τίτλους περιοδι
κών. Από αυτούς, οι 380 είναι ξενόγλωσσοι και οι υπόλοιποι 150 είναι ελληνικοί (στατιστι
κές σειρές, εκδόσεις τραπεζών και επιμελητηρίων, περιοδικά για μάρκετινγκ, μάνατζμεντ, 
οικονομική, πληροφορική, νομικά περιοδικά κ.ά). Τις ίδιες επιστήμες καλύπτουν και οι 
ξενόγλωσσοι τίτλοι.
Η καταλογογράφηση των βιβλίων γίνεται σύμφωνα με την αναθεωρημένη 2η έκδοση των 
Αγγλοαμερικανικών Κανόνων Καταλογογράφηση; και η ταξινόμησή τους σύμφωνα με το 
δεκαδικό σύστημα Dewey.
Η βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας είναι συνδεδεμένη μέσω του ακαδημαϊ
κού δικτύου ΑΡΙΑΔΝΗ με Πανεπιστημιακές βιβλιοθήκες της Ελλάδας και του εξωτερι- 
κού, με βιβλιοθήκες ερευνητικών ιδρυμάτων, καθώς και με Τράπεζες Πληροφοριών της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας και άλλων Διεθνών Οργανισμών.
Η βιβλιοθήκη δεν είναι δανειστική για το κοινό. Δανεισμός γίνεται μόνο εσωτερικός, για 
το προσωπικό του Πανεπιστημίου και για τους φοιτητές, μόνο κατά τη διάρκεια των 
ωρών λειτουργίας του Αναγνωστηρίου.
Το Αναγνωστήριο είναι ανοιχτό όλη την ημέρα από τις 9.00-20.30. εκτός από την Παρασκευή 
που είναι μέχρι τ ι;  18.30.



ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

α) Α σ τική  εταιρία

Η εταιρία. Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας 
Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών ιδρύθηκε με το αρ. 4/29.12.1992, που δημοσιεύθη- 
κε στο φύλλο της εφημερίδας της Κυβέρνησης (ΦΕΚ) αρ. 2/19.1.1993 
Σύμφωνα με το καταστατικό (άρθρο 3) σκοποί της εταιρίας είναι (ενδεικτικά):

Α. Η αξιοποίηση και η διαχείριση της περιουσίας του Πανεπιστημίου.
Β. Η επιδίωξη δωρεών, κληρονομιών, κληροδοσιών και άλλων χαριστικών παροχών από 

οποιαδήποτε πηγή για λογαριασμό του Πανεπιστημίου.
Γ. Η επιδίωξη χρηματοδοτήσεων από οποιαδήποτε πηγή για λογαριασμό του Πανεπιστημίου. 
Δ. Η έναντι αμοιβής ή συμμετοχής είσπραξη δικαιωμάτων του Πανεπιστημίου για παροχή 

υπηρεσιών του προς τρίτους (μελετών, γνωμοδοτήσεων κ.τλ.)
Ε. Η Χρηματοδότηση: 

α. Μελετών και κατασκευών κτιριακών προγραμμάτων του Πανεπιστημίου, 
β. Ίδρυσης και λειτουργίας εκδοτικού οίκου του Πανεπιστημίου, 
γ. Προγραμμάτων πάσης φύσεως εξοπλισμού, που είναι απαραίτητα για την ανάπτυξη 
της εκπαιδευτικής και ερευνητικής δραστηριότητας του, 
δ. Προγραμμάπον επιμόρφωσης του προσωπικού, 
ε. Οργάνιοσης συνεδρίων και άλλων εκδηλώσεων, 
στ. Ανάπτυξης μορφωτικών ανταλλαγών,
ζ. Μελετών και κατασκευών συγκροτημάτων εστιών και κατοικιών φοιτητών, διδακτικού
και διοικητικού προσωπικού,
η. Βιβλιοθήκης και φοιτητικής λέσχης του Πανεπιστημίου.

Όργανα της Εταιρίας είναι:
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο και
2. Η Γενική Συνέλευση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από 5 μέλη.
Οι Αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης της εταιρίας ασκούνται από τη Σύγκλητο του 
Πανεπιστημίου.

Η Γενική Συνέλευση (Σύγκλητος) στη συνεδρίασή της στις 17.2.1993 διόρισε τα μέλη του 
πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, το οποίο στις 5.5.1993 συγκροτήθηκε σε 
σώμα ως εξής:

Ποόεδοοζ: Στέλλα Καραγιάννη, Επ. Καθηγήτρια 
Αντιπρόεδρο:: Γεώργιος Πέκος, Καθηγητής 
Α ναπληρωτή: Ποόεδοο:: Σπύρος Μπαραλέξης, Λέκτορας 
Διενθύνων Σύμβονλο:: Μ. Χατζηπροκοπίου, Καθηγητής 
Μέλος: Στέλλα Ξηροτύρη-Κουφίδου, Επ. Καθηγήτρια



β) Επιτροπή Ερευνών

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου συστήθηκε με το Π.Δ. 
432/81 (ΦΕΚ 118/5.5.1981 Τ.Α’). όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα 
με την αριθμ. Β 1/819/1988 (ΦΕΚ 920/21.12.1988 Τ .Β !) κοινή υπουργική απόφαση.
Όργανα του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας είναι:

1.Η Επιτροπή Ερευνών και
2.Η Γραμματεία Λογαριασμού.

Με την απόφαση της Συγλήτου από τις 17.2.1983 ιδρύθηκαν στο Πανεπιστήμιο η Επιτροπή 
Ερευνών και η Γραμματεία Λογαριασμού, που έκτοτε ασκούν τα καθήκοντα και τις αρμο
διότητες τους, όπως προβλέπονται από το Π.Δ. 432/81.
Η Επιτροπή Ερευνών έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

α. Επεξεργάζεται προτάσεις προς τη Σύγκλητο, για την ερευνητική πολιτική του 
Πανεπιστημίου.

β. Επικουρεί την Πρυτανεία και τη Σύγκλητο στο συντονισμό των ερευνητικών και επιμορ
φωτικών δραστηριοτήτων των τμημάτων και εισηγείται σχετικά με τη λήψη μέτρων για 
την εξασφάλιση πόρων στο Λογαριασμό, 

γ. Προτείνει στη Σύγκλητο τις διαδικασίες αξιολόγησης, επιλογής χρηματοδότησης, πληρω
μής των δαπανούν και παραλαβής των ερευνητικών έργων, 

ό. Εγκρίνει, σύμφωνα με τις παραπάνω διαδικασίες, προτάσεις για χρηματοδότηση ερευνη
τικο ί και επιμορφωτικών έργων, 

ε. Καταρτίζει τον ετήσιο επιστημονικό και οικονομικό απολογισμό κινήσεως του Λογαριασμού, 

στ. Αναθέτει μελέτες με αμοιβή στο προσωπικό του Πανεπιστημίου και σε τρίτους, 

ζ. Αποδέχεται τις κάθε είδους επιχορηγήσεις, δωρεές και προσφορές τρίτων στο Λογαριασμό, 
η. Αναζητεί πηγές χρηματοδότησης του Λογαριασμού, 

θ. Προσλαμβάνει ειδικό προσωπικό για στελέχωση της Γραμματείας, 
ι. Εποπτεύει τη Γραμματεία και διορίζει τον προϊστάμενό της.

Η Γραμματεία Λογαριασμού έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

1. Παρακολουθεί τη λογιστική και διαχειριστική κίνηση του Λογαριασμού και προβαίνει 
στην πληρίομή των δαπανών.

2. Εξυπηρετεί γραμματειακά την επιτροπή και εισηγείται για θέματα της αρμοδιότητός της.

3. Μελετά και επεξεργάζεται τις κατευθύνσεις που προδιαγράφει η Επιτροπή ή υποβάλ
λει στην Επιτροπή προτάσεις για νέες κατευθύνσεις.

4. Μελετά για την εκτέλεση των αποφάσεων της Επιτροπής.

1 2 0



γ) Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο

Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας πρότεινε στα αρμόδια όργανα της πολιτείας την ίδρυση ενός 
Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου, του οποίου οι δραστηριότητες θα είναι η μελέτη 
και έρευνα θεμάτων τα οποία άπτονται των γνωστικών αντικειμένων των επιμέρους Τμημά
των του.

δ) Η συμμετοχή του Π ανεπιστημίου Μακεδονίας σε προγράμματα  
της Ευρω πα ϊκής Κοινότητας

Πρόγραμμα ERASMUS

Το πρόγραμμα ERASMUS στοχεύει στην ενδυνάμωση της κινητικότητας των φοιτητών και 
της συνεργασίας μεταξύ των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ΕΚ ή χώρας της 
Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ) και αποτελεί το κατ’εξοχήν εκπαιδευ
τικό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (ΕΚ). Η μετακίνηση των φοιτητών προϋποθέ
τει ακαδημαϊκή αναγνώριση της περιόδου σπουδών, που πραγματοποιείται στο πανεπιστή
μιο υποδοχής από το πανεπιστήμιο προέλευσης του φοιτητή. Οι μετακινήσεις φοιτητών ή 
διδακτικού προσωπικού στα πλαίσια του ERASMUS πραγματοποιούνται κυρίως μέσω των 
Διαπανεπιστημιακών Προγραμμάτων Συνεργασίας (ΔΙΙΣ) [Interuniversity Cooperation 
Programme-ICPJ.

Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας συμμετέχει μέχρι στιγμής σε πέντε ΔΠΣ ERASMUS:

1. ICP-93-D-1091/01 (αγροτική οικονομία).
Συμμετέχουν 7 ευρωπαϊκά Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Προβλέπει μετακίνηση φοιτητών.
Ίδρυμα Συντονισμού του ΔΠΣ: Technische Universitat Mlinchen, D.
Υπεύθυνο; στο Πανεπιστήμιο Μακεδονία;: Καθηγητής 1. Τσεκούρας.

2. ICP-93-UK-1128/04 (εμπορικές σπουδές-διοίκηση επιχειρήσειον).
Συμμετέχουν 18 ευρωπαϊκά Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Προβλέπει μετακίνηση φοιτητών, διδακτικού προσωπικού, ανάπτυξη από κοινού προγράμ
ματος σπουδών.
Ιδουιια Συντονισιιού του ΔΠΣ: Napier University, Edinburgh, U.K.
Υπεύθυνο; στο Πανεπιστήμιο Μακεδονία;: Επ. καθηγήτρια Σ. Ξηροτύρη - Κουφίδου.

3. ICP-93-UK-1401/14 (οικονομικά).
Συμμετέχουν 8 ευρωπαϊκά Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Προβλέπει μετακίνηση φοιτητών.



Ίδρυμα Συντονισμού τοι^ΔΠΣ: University of East London, Stratford, UK. 
Υπεύθυνος στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας: Καθηγητής Α. Κάτος.

4. ICP-93-UK-1501/04 (εμπορικές σπουδές).
Συμμετέχουν 41 ευρωπαϊκά Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Προβλέπει μετακίνηση φοιτητών.
Ίδρυμα Συντονισμού του ΔΠΣ: University College of Swansea, UK.
Υπεύθυνος στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας: Καθηγητής Δ. Ξουρής.

5. ICP-92-B-1207 (οικονομικά, και διοίκηση επιχειρήσεων).
Συμμετέχουν 20 ευρωπαϊκά Ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Προβλέπει μετακίνηση φοιτητών.
Ίδρυμα συντονισμού του ΔΠΣ: Limburg University, Β.
Υπεύθυνος στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας: Λέκτορας Α. Νικολάου.

Το Πανεπιστήμιο βρίσκεται επίσης στη διαδικασία συμμετοχής του και σε άλλα, εκτός από τα
5 που αναφέρονται παραπάνω, ΔΠΣ ERASMUS. Τέλος, καταβάλλεται προσπάθεια, με θετικά 
μέχρι στιγμής αποτελέσματα για τη δημιουργία ΔΠΣ ERASMUS με Ίδρυμα συντονισμού το 
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Οι προσπάθειες αυτές, έγιναν από τα μέλη ΔΕΠ του Πανεπι
στημίου: Σ. Κουφίδου, Α. Νικολάου, Δ. Παπαναστασίου και Σ. Μπαραλέξη.

Πρόγραμμα TEMPUS

Το πρόγραμμα TEMPUS επιδιώκει την ενίσχυση της ανάπτυξης της τριτοβάθμιας εκπαίδευ
σης στις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης μέσω συνεργασίας με εταίρους της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας.
Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας συντονίζει από την ακαδημαϊκή χρονιά 1993/94 το Κοινό 
Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα (ΚΕΠ) TEMPUS JEP-06130-93. στο οποίο συμμετέχουν από πλευράς 
F.K και πανεπιστήμια από το Βέλγιο, τη Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ από πλευ
ράς Ανατολικής Ευρώπης συμμετέχουν δύο πανεπιστήμια της Αλβανίας. (Για περισσότερα 
βλέπε παρακάτω, Δραστηριότητες τον Πανεπιστημίου Μακεδονίας στο Βαλκανικό χώρο). 
Συντονιστής Ηρογράμματος: Καθηγητής Μ. Χατζηπροκοπίου.

Δράση JEAN MONNET

Η Δράση Jean Monnet της Ευρωπαϊκής Κοινότητας προβλέπει μεταξύ των άλλων και οικο
νομική βοήθεια υπό μορφή επιχορήγησης για τη δημιουργία “εδρών ευρωπαϊκών σπουδών” 
στις ανθρωπιστικές επιστήμες (ειδικότερα: Δ ίκα ια  Οικονομία, Πολιτικές και Κοινωνικέ ς 
Επιστήμες και Ιστορία), προκειμένου να θεσπισθεί και να παγιωθεί μια διαρκής δομή μαθη
μάτων σχετικά με την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση στα πανεπιστήμια.



Στο πλαίσιο αυτό το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας έλαβε μετά από αίτησή του επιδότηση για τη 
καθιέρωση “έδρας ευρωπαϊκών σπουδών” στον τομέα του Δικαίου με τίτλο: “Δίκαιο και 
Θεσμοί των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων”.
Η έδρα "Jean Monnet” άρχισε να λειτουργεί το ακαδημαϊκό ετος 1992/93 στο Τμήμα Οικονο
μικών Σπουδών του Πανεπιστημίου. Ως συνέπεια, τέσσερα νέα μαθήματα εισήχθησαν στο 
πρόγραμμα σπουδών:
α. Δίκαιο και Θεσμοί των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 
β. Κοινοτικό Οικονομικό Δίκαιο.
γ. Δίκαιο Εξωτερικών Οικονομικών Σχέσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 
δ. Διεθνές και Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Δίκαιο.

Καθηγητή; έδρα; “Jean Monnet": Στέλιος Περράκης

Πρόγραμμα COMETT

Το πρόγραμμα COMETT σκοπεύει στην ενίσχυση της κατάρτισης στις ιδιαίτερα προηγμένες 
τεχνολογίες, της ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού με υψηλά προσόντα, καθώς και της 
ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής βιομηχανίας μέσω της ενίσχυσης των καινοτομιών και 
της μεταφοράς τεχνολογίας. Το κύριο μέσο για την επίτευξη των στόχων αποτελούν οι 
Συμπράξεις Πανεπιστημίων και Επιχειρήσεων για την Κατάρτιση (ΣΠΕΚ).
Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας συμμετέχει στην υπ’αριθμ. 5418 περιφερειακή ΣΠΕΚ Μακεδο
νίας που συντονίζεται από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Στη ΣΠΕΚ συμμε
τέχουν επίσης τα τρια ΤΕ Ι της Μακεδονίας, τα περισσότερα Επιμελητήρια της Θεσσαλονί
κης. ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος και άλλες οργανώσεις και επιχειρήσεις του 
χώρου της Βορείου Ελλάδος.
Μια από τις βασικές λειτουργίες τη; ΣΠΕΚ Μακεδονίας είναι η αξιοποίηση των προγραμμά
των και ενισχύσεων που προβλέπονται στο πρόγραμμα COMETT όπως:

1. υποβοήθηση των επιχειρήσεων για να στείλουν εξειδικευμένα στελέχη τους σε πανεπι
στήμια χωρών της ΕΚ για 2 έως 12 μήνες με μικρό κόστος.

2. υποστήριξη των φοιτητών για να κάνουν πρακτική εξάσκηση στις επιχειρήσεις των 
χωρών τη; ΕΚ.

3. εκπόνηση και εκτέλεση ειδικών σεμιναρίων επιμόρφωσης σε θέματα υψηλής τεχνο
λογίας σε συνεργασία με πανεπιστήμια και επιχειρήσεις του εξωτερικού.

Υπεύθυνος στο Πανεπιστήμιο Μακεδονία;: Επ. Καθηγήτρια Σ.Ξηοοτύρη - Κουφίδου.

Πρόγραμμα INTERREG

To INTERREG αποβλέπει στην αντιμετώπιση των ειδικών προβλημάτων των ζωνών 
που βρίσκονται στα εσωτερικά και εξωτερικά σύνορα της Κοινότητας.



Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας συμμετέχει με ένα πρόγραμμα κατάρτισης παλιννο- 
στούντων ομογενών από την Αλβανία.

Υπεύθυνος στο Πανεπιστήιιιο Μακεδονίας: Καθηγητής Μ. Χατζηπροκοπίοΐ' (Για 
περισσότερα βλέπε παρακάκο. Δραστηριότητες τον Πανεπιστημίου Μακεδονίας 
στο Βαλκανικό χώρο.)

Πρόγραμμα HUMAN CAPITAL AND MOBILITY

To πρόγραμμα Human Capital and Mobility επιδιώκει την ανάπτυξη του ανθρώπινου 
δυναμικού στην περιοχή της έρευνας και της τεχνολογικής εξέλιξης. Βασικός στό
χος του προγράμματος είναι η αύξηση της κινητικότητας των επιστημόνων και ε ιδ ι
κότερα των νέων ερευνητών.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τέσσερις δραστηριότητες :ανάπτυξη κοινοτικού συστήματος 
κατάρτισης στον τομέα της έρευνας, (υποτροφίες σε ερευνητές), δημιουργία ερευνητικών 
δικτύων, πρόσβαση σε μεγάλες επιστημονικές και τεχνικές εγκαταστάσεις και ευρωδιασκέ- 
ψεις (υποστήριξη διασκέψεων υψηλού επιπέδου, ενθάρρυνση συμμετοχής σε αυτές νέων επι
στημόνων).
Στα πλαίσια του προγράμματος αυτού το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας συμμετέχει σε δίκτυο 
αποτελούμενο από τα εξής Πανεπιστήμια: Lancaster University (The Management School), 
University of Groningen (Faculty of Management and Organisation), Universidade do Porto 
(Faculdade de Economia),Institut de Recherche de L'Entreprise (Groupe ESC Lyon), 
Copenhagen Business School.
Αποτέλεσμα της συνεργασίας αυτής είναι η χρηματοδότηση από την ΕΟΚ για ένα έως δύο 
χρόνια της μετεκπαίδευσης δύο νέων επιστημόνων, υποψηφίων διδακτόρων, από το Πανεπι
στήμιο Μακεδονίας σε Πανεπιστήμια του παραπάνω δικτύου για τα ακαδημαϊκά έτη 1993-95, 
καθώς επίσης και η χρηματοδότηση της συμμετοχής νέων ερευνητών από το Πανεπιστήμιο 
Μακεδονίας σε συνέδρια που οργανώνονται στα πλαίσια του παραπάνω δικτύου.
Συντονιστής του προγράμματος στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας: Επ. Καθηγήτρια Ζ. Γεωργαντά.

Πρόγραμμα σύνδεσή ΑΕΙ - Επιχειρι)σεων

Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας βρίσκεται στη διαδικασία συμμετοχής του στο κοινοτικό πρό
γραμμα σύνδεσης ΑΕΙ - Επιχειρήσεων το οποίο διαχειρίζεται από το Υπουργείο Εργασίας.
Οι δραστηριότητες του προγράμματος στο οποίο πρόκειται να συμμετάσχει το 
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας είναι:

1. Δημιουργία γραφείου σταδιοδρομίας των αποφοίτων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

2. Πρακτική άσκηση φοιτητών σε επιχειρήσεις και οργανισμούς.

3. Πρόσκληση στελεχών του επιχειρηματικού κόσμου και στελεχών των δημόσιων φορέων



και οργανισμών για τη μετάδοση των εξειδικευμένων γνώσεών τους στο Πανεπιστήμιο, στα 
πλαίσια της αποτελεσματικότερης σύνδεσης της θεωρίας και πράξης.

4. Εξασφάλιση υποτροφιών εσωτερικού και εξωτερικού σε πτυχιούχους του Πανεπιστημί
ου Μακεδονίας.

Συντονιστής Προγράμματος:.Καθηγητής Μ. Χατζηποοκοπίου

ε) Δραστηριότητες τον Πανεπιστημίοΐ' Μακεδονίας στο Βαλκανικό χώρο

Τρέχουσες συνεργασίες με τα Πανεπιστήμια:

- Εθνικής και Παγκόσμιας Οικονομίας, Σόφια-Βουλγαρία (ανταλλαγή μελών ΔΕΠ. 
μελών Διοικητικού Προσωπικού, εκπόνηση έρευνας για τη διάρθρωση της γεωργίας 
της Βουλγαρίας).

- Οικονομικό Πανεπιστήμιο Τσένοφ, Σβίστοφ-Βουλγαρία (ανταλλαγές μελών ΔΕΙΙ).
- Πανεπιστήμιο Κραγκούγιεβατς, Σερβία (ανταλλαγές μελών ΔΕΠ, συνεργασία για την εκπό

νηση έρευνας με θέμα τη διάρθρωση του αγροτικού τομέα της μικρής Γιουγκοσλαβίας).
- Πανεπιστήμιο Βελιγραδιού, Σερβία (ανταλλαγές μελών ΔΕΠ. έρευνα για αγροτικό τομέα, 

πιθανή συνεργασία στα πλαίσια προγράμματος Tempus για οργάνωση Μεταπτυχιακού 
Τμήματος στη Διοίκηση Επιχειρήσεων).

- Πανεπιστήμιο Τιράνων, Αλβανία (ανταλλαγές, μελών ΔΕΠ, προσωπικού, εκπαίδευση 
Αλβανών επιστημόνων. Έχουν ήδη εκπαιδευτεί 26 άτομα.

- Γεωργικό Πανεπιστήμιο Τιράνων. Αλβανία (ανταλλαγές μελών ΔΕΠ. έρευνα για τη διάρ- 
θριοση του αγροτικού τομέα στην Αλβανία).

- Πανεπιστήμιο Κορυτσάς, Αλβανία (ανταλλαγή μελών ΔΕΠ).

Προτάσεις για συνεργασία με τα Πανεπιστήμια:

- Burgas Free University Βουλγαρία
- Πανεπιστήμιο Pristina. Σερβία
- Black Sea University και ενδεχόμενα Οικονομική Σχολή Πανεπιστημίου Βουκουρεστίου, 

Ρουμανία.
- Πρόταση Τούρκου προξένου για συνεργασία με Παν/μια Τουρκίας.

Δραστηριότητες προγραμματισμένες για το ακαδημαϊκό έτος 1993-1994

- Tempus (κατάρτιση μελών ΔΕΠ, συμμετέχουν Πανεπιστήμιο Τιράνων και Γεωργικό Πανεπι
στήμιο - Αλβανίας, και από χώρες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, Πανεπιστήμια Μακεδονίας, 
Kiel (D), Louvain-La-Neuve (Β). Queen’s-Belfast (UK). Έναρξη από 1.9.1993, διάρκεια 3 χρό
νια, προβλεπόμενος προϋπολογισμός ΙΟΟ.(ΧΧ) ECU/χρόνο) Στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
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και με δική ίου χρηματοδότηση έχουν ήδη Εκπαιδευτεί συνολικά 26 άτομα (17 άτομα από το 
Πανεπιστήμιο Τιράνων, 1 άτομο από το Υπουργείο Βιομηχανίας της Αλβανίας και 5 Αλβα
νοί Δικαστικοί).
Οργάνωση,χρηματοδότηση και διεξαγωγή από το Π αν/μ ιο Μακεδονίας 4ου κατά σειρά 
σεμιναρίου στη Διοίκηση Επιχ/σεων για Σαρακατσάνους από Βουλγαρία. Κατά το 1993 
πραγματοποιήθηκαν, με επιτυχία, 3 αντίστοιχα σεμινάρια και εκπαιδεύτηκαν συνολικά 63 
άτομα.
Εφαρμογή διμερούς συμφωνίας συνεργασίας Πανεπιστημίου Μακεδονίας με Πανεπιστή
μιο Κ ραγκούγ ιεβατς Σερβίας.
Συμμετοχή Πανεπιστημίου Μακεδονίας σε συνεργασία με την Οικονομική Σχολή Πανεπι
στημίου Βελιγραδιού στα πλαίσια του προγράμματος Tempus για τη λειτουργία Τμήματος 
μεταπτυχιακών σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων.
Εκπαίδευση παλιννοστούντων Βορειοηπειρώτου ομογενών στα πλαίσια του προγράμμα
τος I n terreg (έναρξη 1993, προϋπολογισμός 18.000.000 δρχ.)
Εκπαίδευση πανεπιστημιακών σε ζητήματα Οικονομίας της Αγοράς, στα πλαίσια του προ
γράμματος Tempus (έναρξη 1993, διάρκεια 3 χρόνια, προϋπολογισμός 339.000 ECU).

Το εστιατόριο τον Πανεπιστημίου Μακεδονίας



Γ Ε Ν Ι Κ Ε Σ  Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Ε Σ

Α. Παροχές προς τους φοιτητές 

α) Σίτιση
Στους φοιτητές παρέχεται δωρεάν σίτιση υπό ορισμένες προϋποθέσεις, που αφορούν στην 
ατομική και οικογενειακή τους οικονομική κατάσταση. Για το σκοπό αυτό καταθέτουν σχετι
κά όικαιολογητικά. που αναφέρονται στη σχετική ανακοίνωση, του Γραφείου της Φοιτητικής 
Μέριμνας.
Η δωρεάν σίτιση παύει, όταν ο φοιτητής περατώσει επιτυχώς τις σπουδές του ή μετά της 
πάροδο έξη (6) ετών από την έγγραφή του ασχέτως αν δεν τελείωσε τις σπουδές του. Δεν 
δικαιούνται δωρεάν σίτιση οι φοιτητές που κατετάγησαν ως πτυχιούχοι για την απόκτηση 
και άλλου πτυχίου.

β) Υγειονομική περίθαλψη
Οι φοιτητές έχουν πλήρη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη, η οποία περι
λαμβάνει: 1) Ιατρική εξέταση, 2) Νοσοκομειακή εξέταση. 3) Φαρμακευτική περίθαλψη, 4) 
Παρακλινικές εξετάσεις. 5) Εξέταση στο σπίτι, 6) Τοκετούς. 7) Φυσιοθεραπεία, 8) Οδοντια
τρική περίθαλψη, 9) Ορθοπεδικά είδη.
Η νοσοκομειακή περίθαλψη παρέχεται στα νοσηλευτικά ιδρύματα Ν.Π.Δ.Δ και κατά προτί
μηση στις πανεπιστημιακές κλινικές.
Για το σκοπό αυτό οι φοιτητές εφοδιάζονται από το γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας με φοιτη
τικό βιβλιάριο περίθαλψης, ύστερα από αίτησή τους.

γ) Δάνεια ενίσχυσης
Στους φοιτητές χορηγούνται άτοκα δάνεια ενίσχυσης, με κριτήρια την οικονομική κατάστασή τους 
και την επίδοσή τους στις σπουδές.
Σύμφωνα με το νόμο 2083/92 το 50% του ποσού του δανείου, το οποίο χορηγείται σε κάθε 
φοιτητή, αποτελεί υποτροφία και το άλλο 50% άτοκο χρηματικό δάνειο. Ο φοιτητής υποχρε
ώνεται να επιστρέψει το άτοκο χρηματικό δάνειο σε μηνιαίες δόσεις ίσες με τον αριθμό των 
ετών δανειοδότησης πολλαπλασιαζόμενο με τον αριθμό 12. Η εξόφληση αρχίζει 2 χρόνια 
μετά τη λήψη του πτυχίου. Για όσους από τους δανε ιδοτ ιθέ ντε ς μετά τη λήψη του πτυχίου 
τους στρατεύονται, ο χρόνος έναρξης εξόφλησης του δανείου αρχίζει ένα χρόνο μετά την 
εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων. Όσοι φοιτητές παίρνουν το πτυχίο τους 
με άριστα δεν υποχρεούνται στην επιστροφή του δανείου.
Οι προϋποθέσεις όπως και ο χρόνος υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών που απαιτού
νται για τη λήψη του δανείου ανακοινώνονται έγκαιρα από το Γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας.

δ) Υποτροφίες
Στους προπτυχιακούς φοιτητές χορηγούνται υποτροφίες επίδοσης με αποκλειστικό κριτήριο 
την πανεπιστημιακή επίδοση του φοιτητή. Μέχρι τη στιγμή έκδοσης του Οδηγού Σπουδών
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δεν διευκρινίστηκε από το Υπουργείο Παιδείας αν ταυτόχρονα με τις υποτροφίες επίδοσης 
ισχύουν και οι υποτροφίες, που πριν από την εφαρμογή του Νόμου χορηγούσε το Ίδρυμα 
Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ). Οι υποτροφίες αυτές δινόταν, με βάση τη σειρά προτεραιότη
τας στους φοιτητές που αρίστευαν στις εισαγωγικές ή προαγωγικές εξετάσεις των Α.Ε.Ι. 
Παράλληλα με τις παραπάνω υποτροφίες το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας χορηγεί στους 
ομογενείς φοιτητές της υποτροφίες, με κριτήρια την οικονομική τους κατάσταση, όπως 
και την επίδοση τους στις σπουδές.
Οσον αφορά τις προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά, καθώς και το χρόνο υποβολής τους οι 
φοιτητές μπορούν να απευθύνονται στις Γραμματείες των Τμημάτων στα οποία ανήκουν. 
(Τμήμα Οικονομικών Επιστημών: υπεύθυνος κ. Π. Ροντογιάννης τηλ: 847 310. Τμήμα Οργά
νωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων: υπεύθυνος κ. Α. Σωτηρίου τηλ: 845 755 ,Τμήμα Διεθνών 
Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών: υπεύθυνη κ. Α. Βαβούρη τηλ: 858 981. 
Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Λογιστικής: υπεύθυνη κ. Μ. Σωτηρίου τηλ: 844 947. Τμήμα 
Εφαρμοσμένης Πληροφορικής: υπεύθυνη κ. Μ. Κοϊμτζή Κατσογιάννη τηλ: 846 215. 
Υποτροφίες επίσης χορηγούνται και από τα διάφορα κληροδοτήματα σε φοιτητές που κατά
γονται από ορισμένους τόπους, που ορίζονται ειδικά στις σχετικές προκηρύξεις, όπως από 
τα κληροδοτήματα κ. Βελλίου - Βαρώνου και Ν. Κρήτσκη.
Τέλος προβλέπονται υποτροφίες για ελεύθερα διακινούμενους σπουδαστές στα πλαίσια των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτικών Προγραμμάτων ERASMUS και LINGUA.
Οι μετακινήσεις φοιτητών στα πλαίσια του ERASMUS πραγματοποιούνται μέσω των Διαπα- 
νεπιστημιακών Προγραμμάτων Συνεργασίας (Δ.Π.Σ.)., το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας ήδη 
συμμετέχει μέχρι στιγμής σε πέντε Δ.ΙΙ.Σ. ERASMUS.. (Για λεπτομέρειες βλέπε στον οδηγό 
σπουδοόν . η συμμετοχή τον Πανεπιστημίου Μακεδονίας σε προγράμματα της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας).

Για περισσότερες πληροφορίες για τα προγράμματα ERASMUS και LINGUA οι φοιτητές 
μπορούν να απευθύνονται στην κ. Μηαρίτη 1ος όροφος πύργος Διοίκησης Γραφείο Επιτρο
πής Ερευνών, τηλ: 845 709 (εσ. 221).

ε) Φοιτητικά εισιτήρια
Στους φοιτητές παρέχεται έκπτωση στην τιμή εισιτηρίου των οδικών, σιδηροδρομικών 
μέσων μαζικής μεταφοράς όταν μετακινούνται στο εσωτερικό της χώρας. Η έκπτωση παρέ
χεται για όλο το ακαδημαϊκό έτος με την επίδειξη του δελτίου ειδικού εισιτηρίου (πάσσο) 
που χορηγείται από το γραφείο της Φοιτητικής Μέριμνας.
Η παροχή της μειωμένης τιμής φοιτητικού εισιτηρίου διακόπτεται όταν ο δικαιούχος στρα- 
τευθεί και για όσο χρόνο διαρκεί η στράτευσή του, αναστείλει τις σπουδές του,γίνει πτυχιού- 
χος. χάσει την φοιτητική ή σπουδαστική κατά περίπτωση ιδιότητα για οποιοδήποτε λόγο, 
συμπληρώσει το ανώτατο όριο διάρκειας της παροχής που είναι (6) έτη.

στ) Φοιτητική ταυτότητα
Κάθε φοιτητής αμέσως μετά την εγγραφή του εφοδιάζεται από αντίστοιχο Τμήμα στο οποίο 
ανήκει με δελτίο φοιτητικής ταυτότητας.Η έκδοση των Φοιτητικών ταυτοτήτων γίνεται από 
τη γραμματεία του Τμήματος στο οποίο ανήκει ο φοιτητής.
Στο δελτίο φοιτητικής ταυτότητας τους αναγράφονται τα υποχρεωτικά και τα κατ'επιλογήν



μαθήματα, που επιλέγονται από τους φοιτητές για κάθε εξάμηνο. Επίσης στο δελτίο φοιτητι
κής ταυτότητας αναγράφεται η χορήγηση του δελτίου μειωμένου φοιτητικού εισιτηρίου 
(πάσσο).

ζ) Πιστοποιητικά
Με αίτηση των ενδιαφερομένων το Τμήμα χορηγεί τους εξής τίτλους σπουδών: 
-Πιστοποιητικό φοίτησης: Με το πιστοποιητικό φοίτησης βεβαιώνεται ότι ο σπουδαστής 
είναι γραμμένος σε κάποιο έτος σπουδών ή εξάμηνο.
-Π ιστοποιητικό στρατολογικής χρήσεως: Με το πιστοποιητικό στρατολογικής χρήσεως 
βεβαιώνεται η προσέλευση του φοιτητή στις εξετάσεις και η επιτυχία ή αποτυχία του σ’αυτές. 
-Πτυχία: Στους επιτυχόντες στις πτυχιακές εξετάσεις απονέμεται από το Πανεπιστήμιο 
Μακεδονίας το πτυχίο του Τμήματος στο οποίο έχουν φοιτήσει.
-Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας, στο οποίο αναγράφονται όλα τα μαθήματα που 
διδάχθηκε ο φοιτητής κατά τη διάρκεια των σπουδών του και τους βαθμούς που πήρε σε 
καθένα από αυτά.

η) Φοιτητική Εστία
Πολλοί φοιτητές του Πανεπιστημίου Μακεδονίας εξυπηρετούνται ως οικότροφοι από το 
Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας (Φοιτητική Εστία) που βρίσκεται στην περιοχή της Πανεπιστημιού- 
πολης (Χορτατζήδων-Κυριακίδη). Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας καταβάλλει στο Εθνικό 
Ίδρυμα Νεότητας για τους παραπάνω φοιτητές ό,τι ποσό καταβάλλει για τους φοιτητές που 
σιτίζονται. Για το σκοπό αυτό οι φοιτητές που είναι οικότροφοι στην Εστία υποχρεούνται 
να υποβάλλουν στο Πανεπιστήμιο τα δ ικα ιολογ η τ ικά που υποβάλλουν οι φοιτητές για σίτι
ση, πλην φυσικά των δ ικα ιολογητ ι κώ ν που είναι υποχρεωμένοι να υποβάλλουν στη Φοιτητι
κή Εστία.

Δωρεάν παροχή διδακτικών βιβλίων και βοηθημάτων

Στους προπτυχιακούς φοιτητές των Α.Ε.Ι. παρέχονται δωρεάν διδακτικά βιβλία ή άλλα βοη
θήματα, εφόσον συγκεντρώνουν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) Αγαμοι φοιτητές, που το εισόδημα των ιδίων και των γονέων τους, δεν υπερβαίνει το 

ποσόν των δύο εκατομμυρίων τριακοσίων χιλιάδων (2.300.00) δραχμών, προκειμένου για 
οικογένεια με ένα παιδί, Για οικογένεια με περισσότερα παιδιά το ανωτέρω ποσό εισοδή
ματος προσαυξάνεται κατά εκατόν εξήντα χιλιάδες (160.000) δραχμές για κάθε παιδί 
πέραν του πρώτου και κατά δύο εκατομμύρια (2.000.000) δραχμές για κάθε αδελφό ή 
αδελφή, που φοιτά επίσης σε Α.Ε.Ι. 

β) Αγαμοι φοιτητές, ορφανοί και από τους δύο γονείς, που το ετήσιο εισόδημά τους δεν 
υπερβαίνει το ποσόν του ενός εκατομμυρίου εξακοσίων χιλιάδων (1.600.00) δραχμών, 

γ) Έγγαμοι φοιτητές, που το ετήσιο οικογενειακό τους εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσόν του 
ενός εκατομμυρίου εξακοσίων χιλιάδων (1.600.000) δραχμών.

Τα ανωτέρω ποσά προσαυξάνονται κατά ένα εκατομμύριο (1.000.000) δραχμές, εφόσον 
οι γονείς των φοιτητών ή οι ίδιοι, όταν είναι έγγαμοι, είναι μισθωτοί εν ενεργεία ή 
συνταξιούχοι.



Ω; οικογενειακό εισόδημα για την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων λαμβάνεται υπόψη το 
άθροισμα των εισοδημάτων, πον πραγματοποιούνται από τον ίδιο το φοιτητή και τονς δύο 
γονείς τον ή τον ίδιο και τη σύζυγό τον., εφόσον είναι έγγαμος, όπως προκύπτει από το 
εκκαθαριστικό σημείωμα της οικείας φορολογικής αρχής.
Προαναφερόμενα ποσά μπορεί να αυξάνονται κατά περίπτωση με κοινή απόφαση των 
Υπονργών Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκενμάτων.
Δωρεάν παροχής διδακτικών βιβλίων ή άλλων βοηθημάτων δικαιούνται σε κάθε περίπτωση 
και ανεξαρτήτως τον ύψονς τον οικογενειακού εισοδήματος οι φοιτητές τέκνα πολντέκνων 
οικογενειών, καθώς και οι φοιτητές τέκνα ομογενών, οι γονείς των οποίων είναι μόνιμα 
εγκατεστημένοι στο εξωτερικό και η εκεί προσφερόμενη εργασία τονς είναι της μορφής τον 
ειδικενμένου ή ανειδίκευτου εργάτη, εφόσον προσκομίσουν σχετική βεβαίωση της εκεί ελλη
νικής προξενικής αρχής.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σε θέματα πον αφορούν τη σίτιση, την υγιεονομική περίθαλ
ψη. τα δάνεια ενίσχυσης, τα φοιτητικά εισιτήρια και τα δωρεάν συγγράματα και βοήθηματα 
οι φοιτητές μπορούν να απενθννται στον κ. Α. Μποντονδη και την κα Α. Βογιατζή · Γρα
φείο Φοιτητικής Μέριμνας τηλ.857-193.

Β. Μετεγγραφές φοιτητών και κατατάξεις πτνχιούχων στα Α.Ε.Ι.

(Ν. 1865/89, Ν. 1966/91 εγκύκλιος Φ.1/Β3/2545113.7.93. Υπονργείο Εθνικής Παιδείας & Θρη
σκενμάτων)

- Μετεγγραφές φοιτητών από Α.Ε.Ι. του Εξωτερικού
1. Μετεγγραφές φοιτητών από ισότιμες και ομοταγείς Σχολές ή Τμήματα Α.Ε.Ι. τον εξωτε

ρικού σε αντίστοιχα Τμήματα Α.Ε.Ι. τον εσοπερικού, επιτρέπονται μόνο μετά από εξετάσεις 
στο 3ο εξάμηνο σπουδών σε ποσοστό 3% ή στο 5ο εξάμηνο σπονδών και σε ποσοστό l c/c επι 
τον προβλεπόμενον αριθμού εισακτέων κατά Τμήμα υποδοχής. Οι νποψήφιοι για μετεγγρα
φή πρέπει να έχονν επιτύχει στο σύνολο των μαθημάτων, οι της πρώτης περιπτώσεως, των 
δύο (2) πρώτων εξαμήνων ή τον πρώτον (1) έτους σπονδών, της δεντέρας περιπτώσεως των 
τεσσάρων (4) πρώτων εξαμήνων ή των δύο (2) πρώτων ετών σπονδών τον ενδεικτικού προ
γράμματος σπονδών τον φοιτητή στο Α.Ε.Ι. προέλευσης.
Οι μετεγγραφές με εξετάσεις στο 3ο εξάμηνο σπουδών επιτρέπονται μόνο για τους εγγεγραμ
μένους μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 1991-1992 φοιτητές σε Α.Ε.Ι. του εξωτερικού.
Οι εξετάσεις για τις μετεγγραφές των φοιτητών Α.Ε.Ι. διενεργούνται από το Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης μια φορά το χρόνο.
Τα απαιτούμενα για την μετεγραφή δικαιολογητικά υποβάλλονται στο Πανεπιστήμιο Θεσσα
λονίκης από 1 Νοεμβρίου έως 20 Νοεμβρίου κάθε χρόνο, οι δε εξετάσεις διενεργούνται από 
15 Δεκεμβρίου ώς 23 Δεκεμβρίου.

Τα δικαιολογητικά αυτά είναι τα εξής:

α. Αναλυτικό πιστοποιητικό σπουδών (μαθήματα και βαθμοί από Α.Ε.Ι. του εξωτερικού ) 
από το οποίο προκύπτει ότι:



ι) οι ενδιαφερόμενοι για μετεγγραφή στο 3ο εξάμηνο σπουδών έχουν επιτύχει στα δύο πρώτα 
εξάμηνα σπουδών.

ιι) οι ενδιαφερόμενοι για μετεγγραφή στο 5ο εξάμηνο σπουδών έχουν επιτύχει στα μαθήματα 
των τεσσάρων πρώτων εξαμήνων σπουδών στο Α.Ε.Ι. προέλευσης.
Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να είναι επικυρωμένο από τις κατά τόπους προξενικές 

αρχές και επίσημα μεταφρασμένο.

β. Βεβαίωση του ΔΙΚΑΤΣΑ για το οματαγές του ιδρύματος. Η βεβαίωση αυτή απαιτείται, 
εφόσον το Α.Ε.Ι. προέλευσης δεν αναφέρεται στον κατάλογο των αναγνωρισμένων εκπαι
δευτικών ιδρυμάτων του εξωτερικού που έχει εκόοθεί από το ΔΙΚΑΤΣΑ.

γ. Δύο (2) φωτογραφίες.

δ. Δήλωση προτίμησης του Τμήματος, η οποία συμπληρώνεται σε ειδικό μηχανογραφικό δελ
τίο που χορηγείται από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

ε. Προκειμένου για πολύτεκνους φοιτητές ή τέκνα πολυτέκνων βεβαίωση της Ανωτάτης 
Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος, (Πλατεία Ελευθερίας 22, Αθήνα τηλ. 3232 513 ή 
3243 408).

Σε περίπτωση επιτυχίας, τα απαιτούμενα δικάιολογητικά, ο χρόνος υποβολής αυτών για 
εγγραφή, καθορίζεται από το Δ.Σ. του Τμήματος υποδοχής.

2. Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις μετεγγραφών έχουν Έλληνες υπήκοοι και Έλληνες 
το γένος που δεν έχουν ελληνική υπηκοότητα. Οι υποψήφιοι της κατηγορίας αυτής πρέπει να 
υποβάλουν και πιστοποιητικό δημόσιας αρχής για την ελληνική καταγωγή τους.

- Μετεγγραφές φοιτητών από Α.Ε.Ι. του εσωτερικού

Α. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν οι φοιτητές Α.Ε.Ι. εσωτερικού που έχουν λόγους υγεί
ας., οικονομικούς, κοινωνικούς και οικογενειακούς και ζητούν να μετεγγραφούν σε 
αντίσοτιχο τμήμα Α.Ε.Ι. της πόλης όπου επιθυμούν να φοιτήσουν.
Το ποσοστό των μετεγγραφών αυτών δεν είναι δυνατόν να είναι μικρότερο του 6% και 
δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 8% του προβλεπομένου αριθμού των εισακτέων του 
τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους στο Τμήμα υποδοχής, (αρθ. 2 και 3 του Ν. 1966/91)
Τα απαιτούμενα δ ικα ιολογητ ικά υποβάλλονται από 1-15 Νοεμβρίου στο Τμήμα που 
ζητείται η μετεγγραφή.
Πρώτη προτεραιότητα για μετεγγραφή έχουν οι φοιτητές και σπουδαστές για τους οποί
ους συντρέχουν λόγοι υγείας και αναπηρίας και δεύτερη προτεραιότητα αυτοί για τους 
οποίους συντρέχουν λόγοι οικονομικοί, κοινωνικοί, οικογενειακοί.
Στους έχοντες λόγους υγείας και αναπηρίας, περιλαμβάνονται ιδίως οι εξής περιπτώ
σεις:
Οι τυφλοί - κωφάλαλοι, οι πάσχοντες από κακοήθεις νεοπλασματικές νόσους (όπως 
καρκινώματα, λευχαιμίες, κακοήθη λεμφώματα), όπως επίσης και οι πάσχοντες από τη 
νόσο της μεσογειακής αναιμίας (όχι στίγμα), νεανικό διαβήτη, αιμορροφιλία, σκλήρυνση



κατά πλάκας, πρώιμη μυϊκή δυστροφία, κερατοειδόκωνος, αναπηρία με ποσοστό αναπη
ρίας 67% και άνω και ακόμη οι νεφροπαθείς, που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση.
Στους έχοντες οικονομικούς, κοινωνικούς, οικογενειακούς λόγους, περιλαμβάνονται 
ιδίως οι εξής περιπτώσεις:
Τέκνα πολυτέκνων με τρία παιδιά, αδελφοί φοιτητές ή σπουδαστές, φοιτητές ή σπουδαστές - 
γονείς ανηλίκου παιδιού, σύζυγοι φοιτητές ή σπουδαστές, φοιτητές ή σπουδαστές με ανάπη
ρους αδελφούς (αναπηρία 67% και πάνω), φοιτητές ή σπουδαστές που οι ίδιοι ή ένας τουλά
χιστον από τους γονείς τους, ως ανάπηρος αξιωματικός ή οπλίτης ή προς αυτούς εξομοιού- 
μενος, συνταξιοδοτούνται από το δημόσιο ταμείο για την αιτία αυτή, εφόσον η αναπηρία του 
προήλθε από πολεμική αιτία ή σε ειρηνική περίοδο και διαταγμένη υπηρεσία, φοιτητές ή 
σπουδαστές που οι ίδιοι ή ένας τουλάχιστον από τους γονείς τους τελούν ως αξιωματικοί σε 
κατάσταση υπηρεσίας γραφείου λόγω πολεμικού τραύματος ή νοσήματος ή σε πολεμική δια
θεσιμότητα, φοιτητές ή σπουδαστές των οποίων ο ένας από τους γονείς τους είναι ανάπηρος 
ή θύμα εθνικής αντίστασης και παίρνει σύνταξη από το δημόσιο ταμείο για την αιτία αυτή.
Οι υποψήφιοι για μετεγγραφή φοιτητές της ανωτέρω κατηγορίας υποβάλλουν στο τμήμα στο 
οποίο ζητούν τη μετεγγραφή τα παρακάτω δ ικα ιολογ ητ ικά:

1. Αίτηση μετεγγραφής.
2. Βεβαίωση εγγραφής, αν πρόκειται για νεοεισαχθέντα φοιτητή ή αναλυτικό πιστοποιητικό 
σπουδών, αν πρόκειται για φοιτητή ενδιαμέσων εξαμήνων σπουδών.
3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, εφόσον πρέπει να αποδειχθεί η συγγενική σχέση 
του υποψηφίου ( λόγω αδελφού φοιτητή π.χ.). Το πιστοποιητικό αυτό εκδίδεται από το Δήμο 
ή Κοινότητα που είναι εγγεγραμμένος ο φοιτητής.
4. Εκκαθαριστικό σημείωμα της οικείας εφορίας ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ή βεβαίωση 
δημόσιας αρχής, εάν δεν υποβάλλεται φορολογική δήλωση, για το ετήσιο εισόδημα της οικο
γένειας του ενδιαφερόμενου.
5. Έγγραφο δημόσιας αρχής ή υπηρεσιών ή λογαριασμών οργανισμών κοινής ωφέλειας από 
το οποίο να προκύπτει ο τόπος μόνιμης κατοικίας των γονέων.
6. Έγγραφο δημόσιας αρχής ή Ο.Τ.Α. ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο από το οποίο να αποδει- 
κνύεται πασίδηλα η συνδρομή των λόγων που επικαλείται για την μετεγγραφή ο ενδιαφερόμε
νος όπως π.χ.:

ι) Προκειμένου για περιπτώσεις τέκνων πολυτέκνων, βεβαίωση της Συνομοσπονδίας Πολυτέ
κνων Ελλάδος.

ιι) Προκειμένου για περιπτώσεις αδελφών φοιτητών ή σπουδαστών, βεβαίωση του οικείου 
Τμήματος από την οποία να προκύπτει η φοιτητική ιδιότητα του αδελφού.

Οι υποψήφιοι για μετεγγραφή για λόγους υγείας υποχρεούνται να υποβάλουν ιατρική 
γνωμάτευση από πανεπιστημιακό ή κρατικό νοσηλευτικό ίδρυμα, ύστερα από εισαγωγή 
τους σ’αυτό. Η γνωμάτευση αυτή εξετάζεται από τριμελή υγειονομική επιτροπή, που 
συγκροτείται σε κάθε Α.Ε.Ι. υποδοχής με απόφαση του οικείου πρύτανη για κάθε ακαδη
μαϊκό έτος και η οποία αποτελείται από:
-Ένα μέλος Δ.Ε.Π. του ιατρικού τμήματος του Α.Ε.Ι. υποδοχής ή του πλησιέστερου προς 
αυτό Α.Ε.Ι. που ορίζεται με τον αναπληρωτή του με απόφαση του πρυτανικού συμβουλίου 
του Α.Ε.Ι. υποδοχής.



-Έναν εκπρόσωπο του ιατρικού συλλόγου της περιφέρειας του Α.Ε.Ι. υποδοχής, που ορίζεται 
με τον αναπληρωτή του από τον οικείο σύλλογο.
-Ένα μέλος της δευτεροβάθμιας υγειονομικής επιτροπής της νομαρχίας της έδρας τον Α.Ε.Ι. 
υποδοχής, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τον οικείο νομάρχη.

Β. Στο ποσοστό των μετεγγραφών από Α.Ε.Ι. του εσωτερικού δεν συμπεριλαβάνονται οι 
μετεγγραφές πολυτέκνων γονέων και τέκνων πολυτέκνων.
Ως πολύτεκνοι θεωρούνται οι έχοντες τουλάχιστον τέσσερα παιδιά, σύμφωνα με τις διατά
ξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθ.1 του ν. 1910/1944. όπως αυτό αντικα- 
ταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άοθ. 1 του ν.860/1979 (ΦΕΚ 2 τ.Α').
Τα δικαιολογητικά για τις μετεγγραφές της περιπτώσεως αυτής υποβάλλονται στη Γραματεία 
του Τμήματος υποδοχής από 1 έως 15 Νοεμβρίου και είναι τα εξής:

ι) Βεβαίωση εγγραφής προκειμένου για νεοεισαχθέντες φοιτητές ή αναλυτικό πιστοποιητικό 
σπουδών προκειμένου για φοιτητές ενδιαμέσων ετών. 

ιι) Βεβαίιοση πολυτεκνίας που χορηγείται από τη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος.

• Κατατάξεις σε τμήματα Α.Ε.Ι. πτνχιούχων Τμημάτων Α.Ε.Ι. και πτυχιούχων 
ανωτέρων σχολών διετούς κύκλου σπονδών.

Οι πτνχιούχοι τμημάτων Α.Ε.Ι. εσωτερικού και ισότιμων ιδρυμάτων του εξωτερικού καθώς και 
των παραγωγικών Σχολών Αξιωματικών και Σωμάτων Ασφαλείας και οι πτυχιούχοι ανωτέρων 
σχολών διετούς κύκλου σπουδών κατατάσσονται σε τμήματα Α.Ε.Ι. σε ποσοστό από 2% έως 4% 
επί του προβλεπόμενου αριθμού εισακτέων σε κάθε τμήμα Α.Ε.Ι. (επί συνολικού ποσοστού 10% 
του αριθμού εισακτέων στο οποίο συμπεριλαμβάνονται οι μετεγγραφές φοιτητών τμημάτων 
Α.Ε.Ι. εσωτερικού, το ποσοστό μετεγγραφών δεν είναι δυνατόν να είναι μικρότερο του 6% ούτε 
μεγαλύτερο του 8%).
-Το εξάμηνο κατάταξης των πτυχιούχων Α.Ε.Ι. αποφασίζεται από το τμήμα υποδοχής.
-Η κατάταξη των πτυχιούχων σχολών διετούς κύκλου σπουδών γίνεται στο πρώτο εξάμηνο 
σπουδών.
Η αίτηση και τα δικαιολογητικά των ανωτέρω πτυχιούχων, που επιθυμούν να καταταγούν 
στο τμήματα των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, υποβάλλονται στο Τμήμα υποδοχής 
από 1-15 Νοεμβρίου.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι:

α) Αίτηση του ενδιαφερομένου, 
β) Αντίγραφο πτυχίου.

Προκειμένου για πτυχίούχους Α.Ε.Ι. εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του 
τίτλου σπουδών τους από το ΔΙΚΑΤΣΑ.
Η κατάταξη γίνεται ή με βάση το βαθμό του πτυχίου ή με κατατακτήριες εξετάσεις-διαγωνι- 
σμό σε τρία (3) μαθήματα κατά την κρίση της Γ.Σ. του τμήματος υποδοχής.
Σε πεοίπτιοση που η κατάταξη γίνεται με εξετάσεις, οι κατατακτήριες εξετάσεις διενεργού- 
νται απο 1 έως 10 Δεκεμβρίου.



Οι κατατάξεις ίων πτυχιούχων των ανωτέρων σχολών γίνονται στο εξάμηνο σπουδών αντι
στοίχων τμημάτων Α.Ε.Ι. σε ποσοστό 10% επί του αριθμού εισακτέων στο τμήμα κατάταξης, 
κατόπιν επιτυχούς συμμετοχής σε κατατακτήριες εξετάσεις που διενεργούνται από το Πανε
πιστήμιο Θεσσαλονίκης μία φορά το χρόνο.
Οι εξετάσεις διενεργούνται κατα το χρονικό διάστημα 10 έως 30 Ιανουαρίου από το ίδιο 
Πανεπιστήμιο.

Τα δ ικα ιολογητ ικά που απαιτούνται είναι:

α) Αίτηση του ενδιαφερόμενου 
β) Αντίγραφο πτυχίου 
γ) Τρεις φωτογραφίες
δ) Μηχανογραφικό δελτίο του υποψηφίου (χορηγείται από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης).

Προκειμένου για πτυχιούχους ισοτίμων Ανωτέρων Σχολών του εξωτερικού, συνυποβάλλεται 
και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από το Ι.Τ.Ε. ή το Συμβούλιο Ισοτιμιών 
ΚΑΤΕΕ.



Ημερολόγιο Πανεπιστημιακού Έτους 1993 - 1994

Έναρξη και Λήξη Μαθημάτων

α. Εναρξη μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου: 27 Σεπτεμβρίου 1993
β. Λήξη μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου: 22 Δεκεμβρίου 1993
γ. Έναρξη μαθημάτων Εαρινού Εξανήνου: 7 Φεβρουάριου 1994
δ. Λήξη μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου: 20 Μαϊου 1994

Έναρξη και Λήξη Εξετάσεων

α. Εξετάσεις περιόδου Σεπτεμβρίου: 22 Αυγούστου 1993 - 24 Σεπτεμβρίου 1993 
β. Εξετάσεις Χειμερινού Εξαμήνου: 11 Ιανουαρίου 1994 -4 Φεβρουάριου 1994. 
γ. Εξετάσει: Εαρινού Εξαμήνου: 1 Ιουνίου 1994 - 30 Ιουνίου 1994.

Την περίοδο Σεπτεμβρίου γίνονται οι εξετάσεις όλων των μαθημάτων (Χειμερινού και Εαρι
νού Εξαμήνου).

Επίσημες Αργίες ■ Διακοπές Μαθημάτων

Παραδόσεις μαθημάτων και Φροντιστηριακές ασκήσεις δεν διενεργούνται:

Χειμερινό Εξάμηνο

Την 26η Οκτωβρίου (Εορτή του Αγίου Δημητρίου Πολιούχου τη; πόλη; Θεσσαλονίκη;).
Την 28η Οκτωβρίου (Εθνική Επετειο;)
Την 17η Νοεμβρίου (Επέτειο; Εξέγερση; Πολυτεχνείου)
Από την 23η Δεκεμβρίου έω; και την 7η Ιανουαρίου (Εορτέ; Χριστουγέννων, Νέου Έτου;). 
Την 30η Ιανουαρίου (Εορτή Τριών Ιεραρχών).

Εαρινό Εξάμηνο

Από την Πέμπτη τη; Τυροφάγου μέχρι και την Τρίτη μετά την Καθαρά Δευτέρα.
Τ ι ;  24η και 25η Μαρτίου (του Ευαγγελισμού και επετείου τη; Εθνικής Παλιγγενεσίας).

Από τη Μεγάλη Δευτέρα μέχρι και την Κυριακή τη; Διακινησίμου 
Την 1η Μαΐου (εργατική Πρωτομαγιά) του Αγίου Πνεύματος 
Την ημέρα των φοιτητικών εκλογιόν



ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Οργανα Διοίκησης Πανεπιστημίου & Διοικητικές Υπηρεσίες 

ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ 

Πρύτανης
Τσεκούρας Γιάννης. Καθηγητής ΤΗΛ: 837.083 /8 5 1.506 /' FAX: 844536 

Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων & Προσωπικού 
Σκαλίόης Λεύτερης, Καθηγητής ΤΗΑ: 859.090 / 851.905 / FAX: 844536 

Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού & Ανάπτυξης 
ΧατζηπροκοπίοΌ Μιχάλης. Καθηγητής ΤΗΛ: 843.429 /  859.672 FAX: 844536 

Γραμματέας Πρυτανείας ΤΗΛ: 851.506 / FAX: 044536 
Προϊστάμενος Γραμματείας ΤΗΛ: 851.506 FAX: 844536 

Ελευθεριάδης Μιχαήλ ΤΗΛ: 847.273 FAX: 844536

ΠΡΟΕΔΡΟΙ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Πρόεδρος Χατζηπροκοπίου Μιχάλης Καθηγητής ΤΗΛ: 859.672 FAX: 843070 
Γραμματέας Ροντογιάννης Παναγιώτης ΤΗΛ: 847.310 FAX: 843070 

Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων 
Πρόεδρος Ξουρής Δημήτριος. Καθηγητής ΤΗΛ: 856.538 FAX: 832827 

Γραμματέας Σωτηρίου Αθανάσιος ΤΗΛ: 845.775 FAX: 832827 
Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπονδών 

Προεδρεύων Θερμός Ηλίας. Καθηγητής ΤΗΛ: 855.993 FAX: 858497 
Γραμματέας Βαβούρη Αγγελική ΤΗΛ: 858.981 FAX: 858497 

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής 
Πρόεδρος Ιγνατιάδης Αριστοκλής Καθηγητής ΤΗΛ: 849.562 FAX:854725 

Γραμματέας Νοικάρη Σωτηρίου Μερόπη ΤΗΛ: 844.947 FAX: 854725 
Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής 

Πρόεδρος Κάτος Αναστάσιος. Καθηγητής ΤΗΛ: 854.960 FAX: 837069 
Γραμματέας Κοϊμτζή - Κατσογιάννη Μερσίνη ΤΗΛ: 846.215 FAX: 837069

ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
Διεύθυνση Διοικητικής Υπηρεσίας

Χαριστός Αλέξανδρος, Προϊστάμενος ΤΗΛ: 847.092 ΓΑΧ:844536 
Οικονομική Υπηρεσία 

Πασχαλούδη - Καλισά Αγγελική, Προϊστάμενη ΤΗΛ: 846.744 
Γραφείο Προσωπικού ΤΗΛ: 847.174 

Τμήμα Προμηθειών 
Τσόμου - Φίστα Ευαγγελία, Προϊστάμενη ΤΗΛ: 847.208 

Γραφείο Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων ΤΗΛ:837.038 ΓΑΧ:844536 
Βιβλιοθήκη ΤΗΛ: 857.794 

Φοιτητική Μέριμνα 
Δημπάρη - Βογιατζή Αικατερίνη. Προϊστάμενη ΤΗΛ: 857.193 

Επιτροπή Ερευνών 
Τσαπακίδης Αθανάσιος, ΤΗΛ: 845.709 FAX: 846322 

Σπουδαστήριο Αγγλικής Γλώσσας ΤΗΛ: 837.017 
Σπουδαστήριο Γαλλικής Γλώσσας ΤΗΛ: 837.017 

Σπουδαστήριο Γερμανικής Γλώσσας ΤΗΛ: 837.017 
Γραφείο Φυσικής Αγωγής ΤΗΛ: 837.081 

θυρωρείο Πανεπιστημίου ΤΗΛ: 837.017 FAX: 857613 
Σύλλογος Φοιτητών ΤΗΛ: 837.017 FAX:85613 

AIESEC ΤΗΛ: 832.232/837.017 
Εστιατόριο ΤΗΛ: 906.879 / 837.017 
Κυλικείο ΤΗΛ: 938.532/837.017 

Βιβλιοπωλείο ΤΗΛ: 361.917/837.017



ΠΑΡΟΡΑΜΑΤΑ

Σελ. 5, στιχ. 13 αντι 126 να γοαφει 127
στιχ.14 αντι 133 να γραφεί 135
στιχ.15 αντι 134 να γραφεί 136

Σελ. 13,41,75, 93 αντι αντιπρόεδρος να γραφεί αναπληρωτής πρόεδρος

Σελ. 20, στιχ.3 αντι Β.7.7ο να γραφεί 15.5.5ο
στιχ.3 αντι Β.7. 8ο να γραφεί Β.6. 6ο
στιχ.22 αντι Β.7.8ο να γραφεί Β.8.8ο

Σελ. 56 να αγνοηθεί

Σελ. 59
Έχει παραλειφθεί το αναλυτικό περιεχόμενο των μαθημάτων Α.4.5, Λ.4.6 χαι Λ.4.7 
Το περιεχόμενο του μαθήματος:
Α.4.5 "ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ"

(Α. Αλεξανδράκης) 
είναι όμοιο με το περιεχόμενο του Α.2.2 σελ. 84

Για το Λ.4.6 βλ. το Α.4.5 σελ. 88 και για το Λ.4.7 βλ. το Λ.4.4 σελ. 87

Σελ. 68, στιχ.4 αντι Δ ΕΛΗ BAN II να γραφεί ΔΕΛΙΒΑΝΗ

Σελ. 70, στιχ.19,20 αντι ΑΥΤΟΔΟΙΗΚΗΣΗ να γραφεί ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
στιχ.31 αντι ΛΟ111Κ11Σ11 να γραφεί ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Σελ. 136, στιχ. 5 αντι 837.083 να γραφεί 857.506
Σελ. 136, στιχ.10 αντι FAX: 044536 να γραφεί FAX: 844536
Σελ. 136, στιχ. 11 τα τηλέφωνα και FAX να διαγραφοίιν
Σελ. 136, στιχ.47 αντι Ι'ΛΧ να γραφεί /
Σελ. 136, στιχ.48 αντι FAX: 85613 να γραφεί / 857.613
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