
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ 
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΟΙ0102 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 3 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά 
μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. 
Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του 

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

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

 3 4,5 
   

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

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  
γενικού υποβάθρου,  

ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης  
γενικών γνώσεων, ανάπτυξης 

δεξιοτήτων 

Γενικού υποβάθρου  

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

Δεν υπάρχουν 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

Όχι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
(URL) 

http://www.fme.aegean.gr/el/c/epharmosmene-
mikrooikonomike 

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

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

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών 

σύμφωνα με το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 
• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης 

και το Παράρτημα Β 
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Το μάθημα αναλύει τη συμπεριφορά των καταναλωτών (θεωρία ζήτησης) και των παραγωγών 
(θεωρία παραγωγής), για να καταλήξει στην ανάλυση της λειτουργίας των διαφορετικών μορφών 
αγοράς και των στρατηγικών των επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα, το πρώτο μέρος παρουσιάζει τη 
θεωρία της ζήτησης καταναλωτή και την εμπειρική ανάλυση συναρτήσεων ζήτησης: συνάρτηση 
χρησιμότητας, ισορροπία καταναλωτή, συναρτήσεις ζήτησης και ελαστικότητες ζήτησης. Το δεύτερο 
μέρους παρουσιάζει τη θεωρία της επιχείρησης: συνάρτηση παραγωγής, συναρτήσεις κόστους και 
ισορροπία παραγωγού. Τέλος, το τρίτο μέρος εξετάζει τις δύο ακραίες μορφές αγοράς, δηλαδή τον 
τέλειο ανταγωνισμό και το μονοπώλιο. 
Στόχος του μαθήματος είναι να ενθαρρυνθούν οι φοιτητές να σκέφτονται όχι μόνο σαν 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Περιεχόμενο μαθήματος:  
1. Ο μηχανισμός της αγοράς (η βασική διαδικασία λήψης αποφάσεων της επιχείρησης, ορισμός 

των οικονομικών κερδών, στόχοι της επιχείρησης, αγοραία ζήτηση, αγοραία προσφορά, 
ισορροπία αγοράς) 

2. Συνάρτηση χρησιμότητας και ισορροπία του καταναλωτή (προτιμήσεις καταναλωτή, καμπύλες 

οικονομολόγοι, αλλά και σαν στελέχη επιχειρήσεων, συνδέοντας τα υποδείγματα της 
Μικροοικονομικής με τη λειτουργία των επιχειρήσεων (π.χ., κατανοώντας τη σημασία των 
προτιμήσεων καταναλωτή και της ελαστικότητας ζήτησης για τις πωλήσεις και τις στρατηγικές 
τιμολόγησης μιας επιχείρησης) 
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα είναι σε θέση: 

• Να εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο ο καταναλωτής λαμβάνει τις αποφάσεις του για 
κατανάλωση και τους περιορισμούς που το εισόδημά του και οι τιμές θέτουν στις αποφάσεις 
αυτές.  

• Να εξηγεί το πώς μια επιχείρηση μπορεί να αξιοποιήσει την εκ μέρους της γνώση για την 
ελαστικότητα ζήτησης του προϊόντος της. 

• Να κατανοεί τις βασικές αρχές της οικονομετρικής εκτίμησης των συναρτήσεων ζήτησης.  
• Να κατανοεί τη σχέση ανάμεσα στις χρησιμοποιούμενες από την επιχείρηση εισροές και στο 

επίπεδο παραγωγής και στα (βραχυχρόνια και μακροχρόνια) κόστη της επιχείρησης. 
• Να κατανοεί τον ρόλο της τιμής του προϊόντος της επιχείρησης, των τιμών των 

χρησιμοποιούμενων εισροών και των προϋπολογισμένων δαπανών της επιχείρησης πάνω 
στις αποφάσεις της για την επίτευξη κερδών.  

• Να διακρίνει ανάμεσα στον τρόπο που δύο ακραίοι τύποι επιχειρήσεων, η τέλεια 
ανταγωνιστική επιχείρηση και το μονοπώλιο, λαμβάνουν τις αποφάσεις τους. 

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

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

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

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



αδιαφορίας, συνάρτηση χρησιμότητας, εισοδηματικός περιορισμός, μεγιστοποίηση 
χρησιμότητας, εξαγωγή ατομικής καμπύλης ζήτησης) 

3. Μελέτη της συνάρτησης ζήτησης: ελαστικότητες (καμπύλη αγοραίας ζήτησης, ελαστικότητα 
ζήτησης ως προς την τιμή και ο ρόλος της για την τιμολογιακή πολιτική της επιχείρησης, 
εισοδηματική ελαστικότητα ζήτησης, σταυροειδής ελαστικότητα ζήτησης) 

4. Εισαγωγή στην οικονομετρική εκτίμηση των συναρτήσεων ζήτησης (τύποι στατιστικών 
δεδομένων για τη ζήτηση καταναλωτή και μέθοδοι συγκέντρωσής τους, εκτίμηση υποδείγματος 
ζήτησης με μία εξίσωση: η ανάλυση παλινδρόμησης και η μέθοδος των ελαχίστων τετραγώνων) 

5. Η συνάρτηση παραγωγής (συνάρτηση παραγωγής, μέσο και οριακό προϊόν, καμπύλες 
ισοπαραγωγής, μεγιστοποίηση προϊόντος, ελαχιστοποίηση κόστους, αποδόσεις κλίμακας, 
ελαστικότητα παραγωγής) 

6. Το κόστος στη βραχυχρόνια περίοδο (βραχυχρόνια κόστη: συνολικό σταθερό κόστος, συνολικό 
μεταβλητό κόστος, συνολικό κόστος, μέσο σταθερό κόστος, μέσο μεταβλητό κόστος, μέσο 
κόστος, οριακό κόστος) 

7. Το κόστος στη μακροχρόνια περίοδο (μακροχρόνιο συνολικό κόστος, μακροχρόνιο μέσο κόστος, 
μακροχρόνιο οριακό κόστος, οικονομίες κλίμακας, οικονομίες εύρους των δραστηριοτήτων) 

8. Τέλειος ανταγωνισμός (χαρακτηριστικά της τέλεια ανταγωνιστικής αγοράς, καμπύλη ζήτησης 
επιχείρησης και κλάδου, βραχυχρόνια και μακροχρόνια ισορροπία της τέλεια ανταγωνιστικής 
επιχείρησης) 

9. Μονοπώλιο (χαρακτηριστικά του μονοπωλίου, καμπύλη ζήτησης του μονοπωλίου, βραχυχρόνια 
και μακροχρόνια ισορροπία του μονοπωλίου) 

 
 

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο διδασκαλία 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 
ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

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

Επικοινωνία με τους φοιτητές 

 

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

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου 
Διαλέξεις  39 
Μελέτη βιβλιογραφίας 96 
  
  
  
  
  
  
  
Σύνολο Μαθήματος  135 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ   



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

Γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου, στην ελληνική 
γλώσσα, οι οποίες περιλαμβάνουν ερωτήσεις (ανάπτυξης) 
γνώσης και κατανόησης του περιεχομένου του μαθήματος, 
καθώς και επίλυση προβλημάτων. 
 
 
 
 
 
 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 

 
• Ε. Mansfield, Επιχειρησιακή Οικονομική, τόμοι Α και Β, Εκδόσεις Μπένου, Αθήνα, 1999. 
• D.Begg, S. Fisher, R. Dornbusch: Εισαγωγή στην Οικονομική, τόμος Α, Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα, 

2006. 
• W. Nicholson: Μικροοικονομική Θεωρία: Βασικές Αρχές και Προεκτάσεις, τόμοι Α και Β, 

Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα, 1998. 

 

 

 


