
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΟΕ119 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 5 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ 

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 

Διαλέξεις  3 7,5 

   

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 
Επιστημονικής Περιοχής 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:  

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: Ελληνική, Αγγλική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΝΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)  

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 Πλαίσιο 
Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

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

 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Σκοπός μαθήματος: Η μελέτη και κατανόηση στρατηγικής συμπεριφοράς των επιχειρήσεων σε 
καθεστώς Ολιγοπωλίου και Μονοπωλιακού Ανταγωνισμού. 
Στόχος: Η Βιομηχανική Οργάνωση έχει ως στόχο να εξοικειώσει τους φοιτητές του Τμήματος με τη 
στρατηγικής συμπεριφοράς των επιχειρήσεων σε καθεστώς Ολιγοπωλίου και Μονοπωλιακού 
Ανταγωνισμού και την Μικρο-οικονομική πολιτική, τις βασικές αρχές ρυθμιστικής πολιτικής και της 
πολιτικής ανταγωνισμού. 

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 

• Κατανόηση και εμβάθυνση της στρατηγικής αλληλεπίδραση των επιχειρήσεων σε καθεστώς 

μονοπωλιακού ανταγωνισμού και ολιγοπωλίου – θεωρία παιγνίων και εφαρμογή τους στη 
στρατηγική αλληλεπίδραση των επιχειρήσεων. 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Μορφές αγοράς: Ολιγοπώλια και Μονοπωλιακός Ανταγωνισμός: Στρατηγική συμπεριφορά. 



Εισαγωγή στη θεωρία παιγνίων – η ανάλυση αποφάσεων σε στρατηγικές καταστάσεις. Δένδρα 
αποφάσεων και δένδρα παιγνίων. Παίγνια σε στρατηγική και σε εκτεταμένη μορφή. Κυρίαρχες 
στρατηγικές και το δίλημμα του φυλακισμένου. Ισορροπία Nash. Μικτές στρατηγικές. Πολλαπλότητα 
και αποτελεσματικότητα ισορροπιών. Αξιόπιστες απειλές και ισορροπίες τέλειες κατά υποπαίγνιο. 
Επαναλαμβανόμενα παίγνια. Παίγνια με ελλιπή (ασύμμετρη) πληροφόρηση. Φήμη και στρατηγική 
συμπεριφορά. Τιμολόγηση σε ολιγοπώλια με ομοιογενή προιόντα – υποδείγματα Cournot – Nash 
και Bertrand – Nash. Λύσεις στο παράδοξο Bertrand. Υπόδειγμα von Stackelberg (Ηγέτιδας – 
Ακόλουθης επιχείρησης) Ολιγοπώλια με διαφοροποιημένα προιόντα – υποδείγματα τύπου Hotelling 
και Chamberlin. Μονοπωλιακός Ανταγωνισμός. Αγορές και Τιμολόγηση Συντελεστών Παραγωγής: 
Μεγιστοποίηση κέρδους και ζήτηση συντελεστών παραγωγής. Συγκριτική στατική. Ανάλυση οριακής 
παραγωγικότητας και προσδιορισμός μεριδίων συντελεστών. Μονοψώνια. Μονοπωλιακή δύναμη 
στη προσφορά συντελεστών. Προσφορά εργασίας. Κεφάλαιο και η απόδοση του κεφαλαίου. Ζήτηση 
κεφαλαίου από επιχειρήσεις. Η προσέγγιση της προεξόφλησης αναμενόμενων ταμειακών ροών 
στην αξιολόγηση επενδύσεων. Άριστη κατανομή πόρων διαχρονικά. Αποτυχίες της αγοράς: Βασικές 
αιτίες αποτυχίας της αγοράς, Μονοπωλιακή δύναμη. Εξωτερικότητες και Κατανεμητική 
Αναποτελεσματικότητα, Λύσεις στο πρόβλημα των εξωτερικοτήτων, Δημόσια Αγαθά – 
χαρακτηριστικά και κατανομή πόρων με δημόσια αγαθά, Ελλιπής (ασύμμετρη) πληροφόρηση – 
ηθικός κίνδυνος και δυσμενής επιλογή, Μικρο-οικονομική πολιτική, Βασικές αρχές ρυθμιστικής 
πολιτικής και πολιτικής ανταγωνισμού. 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ. 
Στην τάξη 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή 
Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές 

Δυναμικές διαφάνειες powerpoint 
Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class 
Επικοινωνία μέσω e-mail και ομάδας συζήτησης 
μαθήματος 

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 ώστε ο συνολικός φόρτος 
εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα 
standards του ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 39 

Αυτοτελής Μελέτη και 
εκπόνηση εργασίας 

148,5 

Σύνολο Μαθήματος 
(25 ώρες φόρτου 
εργασίας ανά πιστωτική 
μονάδα) 

187,5 

 

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

 
Προαιρετική Ενδιάμεση αξιολόγηση που λαμβάνει 
30% του βαθμού 
 
Γραπτή τελική εξέταση που περιλαμβάνει 
ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 
 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 
Πολυχρονόπουλος, Γ., Τσούνης, Ν. (2019), Μικροοικονομική Ανάλυση, Αθήνα:Εκδόσεις Μπένος 
Varian, H., (2011), Intermediate Micro-Economics, London:Norton. 
 

 


