
 

 

Τίτλος μαθήματος Μικροοικονομική 

Κωδικός μαθήματος ECON113 

Τύπος μαθήματος Θεωρητικό 

Επίπεδο Προπτυχιακό 

Έτος /Εξάμηνο  Έτος 1ο Εξάμηνο 2ο 

Όνομα διδάσκοντα Παναγιώτου Έλενα 

ECTS 8 Διαλέξεις/ εβδομάδα 4 Εργαστήρια/ εβδομάδα Χ 

Σκοπός και στόχοι 
μαθήματος 

Σκοπός του μαθήματος είναι η διερεύνηση των οικονομικών αρχών που είναι 
απαραίτητες για την ανάλυση μιας σειράς οικονομικών προβλημάτων. 
Επιπλέον, στοχεύει στο να εμβαθύνει στην κατανόηση της βασικής θεωρίας της 
βελτιστοποίησης των οικονομικών και παραγωγικών συντελεστών, και την 
αποτελεσματικότητα του προκύπτοντος αποτελέσματος για την αγορά στο 
σύνολό της. Επίσης να εισαγάγει τους φοιτητές στην ανάλυση της στρατηγικής 
αλληλεπίδρασης καθώς και στην αλληλεπίδραση υπό καθεστώς ασύμμετρης 
πληροφόρησης. 

Μαθησιακά 
αποτελέσματα 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές αναμένεται να:  

• Αναγνωρίζουν και προσδιορίζουν τους καθοριστικούς παράγοντες της 
επιλογής του καταναλωτή, συμπεριλαμβανομένων των διαχρονικών 
επιλογών και της επιλογής υπό αβεβαιότητα 

• Περιγράφουν τη συμπεριφορά των επιχειρήσεων κάτω από διαφορετικές 
δομές αγοράς  

• Ορίζουν πώς οι επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά καθορίζουν τις τιμές των 
συντελεστών παραγωγής  

• Περιγράφουν τη συμπεριφορά των συντελεστών σε στατικές και 
δυναμικές στρατηγικές καταστάσεις 

• Κατανοούν τη φύση της οικονομικής αλληλεπίδρασης κάτω από 
ασύμμετρες πληροφόρηση 

• Αναλύουν την αποτελεσματικότητα και τη βέλτιστη ευημερία των τέλεια 
και ατελώς ανταγωνιστικών αγορών  

• Αναλύουν τις επιπτώσεις των εξωτερικών επιδράσεων και των δημόσιων 
αγαθών στην αποτελεσματικότητα 

• Περιγράφουν τη φύση των πολιτικών και των συμβολαίων που στοχεύουν 
στη βελτίωση της ευημερίας 

Προαπαιτούμενα ECON102 - Εισαγωγή στα 
Οικονομικά Συναπαιτούμενα Κανένα 

Περιεχόμενο 
μαθήματος 

• Καταναλωτική επιλογή και ζήτηση, Προσφορά εργασίας  
• Επιλογή υπό αβεβαιότητα, Το μοντέλο χρησιμότητας  
• Θεωρία παραγωγού: Συναρτήσεις παραγωγής και κόστους, προσφορά 

επιχείρησης και βιομηχανίας.  
• Δομή αγοράς: Ανταγωνισμός, μονοπώλιο και ολιγοπώλιο.  



 

• Γενική ισορροπία και ευημερία: Ανταγωνιστική ισορροπία και 
αποτελεσματικότητα  

• Τιμολόγηση σε αγορές εισροών  
• Διαχρονική επιλογή: Αποταμιεύσεις και επενδυτικές επιλογές. 
• Τα οικονομικά της πληροφόρησης: Ηθικός κίνδυνος και δυσμενής 

επιλογή, Αποτυχίες της αγοράς και ο ρόλος των συμβολαίων και των 
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων  

• Αποτυχίες της αγοράς που προκύπτουν από το μονοπώλιο: Εξωτερικές 
επιδράσεις και δημόσια αγαθά. Ο ρόλος της πολιτικής 

Μεθοδολογία 
διδασκαλίας 

Το περιεχόμενο του μαθήματος θα διδαχθεί με:  

• Παρουσιάσεις Power Point  
• Καθοδηγούμενες συζητήσεις με την ενεργό συμμετοχή των φοιτητών 
• Παραδείγματα με σχετικές με το πρόγραμμα μελέτες περίπτωσης  
• Ενότητα ερωταπαντήσεων και διευκρινήσεων 
• Χρήση διαδικτύου και συναφούς υποδομής τεχνολογιών πληροφορικής 
• Χρήση βιντεοπροβολέα και πίνακα 
• Εκπόνηση Εργασίας 

Βιβλιογραφία  

Ελληνική 
• Παλάσκας, Θ., Δρουβέλης, Μ., Στοφόρος, Χ.(2011), Μικροοικονομική : 

Θεωρία και ανάλυση. Νομική Βιβλιοθήκη,ISBN: 9789602728260 
• Stiglitz, J., Νέζης, Γ.(2010), Αρχές της μικροοικονομικής. 4th,Εκδόσεις 

Παπαζήση, ISBN: 9789600224061 
• Pseiridou, A., & Lianos, T. (2015). Οικονομική ανάλυση & πολιτική - 

Μικροοικονομική. Kallipos, Open Academic Editions. 
http://hdl.handle.net/11419/2360 

Αγγλική 
• Slavin, S.(2011), Microeconomics 10th ed. , McGraw-Hill Irwin,ISBN: 

9780077317188 
• BEN FINE (2016). Microeconomics : A Critical Companion. London: Pluto 

Press,. ISBN 9780745336022 EBSCO Host 

HLAVÁČEK, J. et al. (2013). Generalized Microeconomics. [Prague, Czech 
Republic]: Charles University in Prague, Karolinum Press,. ISBN 
9788024620244, EBSCO Host 

Αξιολόγηση 

• Συμμετοχή στη τάξη:              10% 
• Εκπόνηση Εργασίας:               20% 
• Ενδιάμεση Γραπτή Εξέταση:   30% 
• Τελική Γραπτή Εξέταση:         40% 

Γλώσσα Ελληνικά 
 

 

 

 


