
Τίτλος Μαθήματος Αρχές της Μικροοικονομίας 

Κωδικός Μαθήματος AED100 

Τύπος μαθήματος Υποχρεωτικό 

Επίπεδο Πτυχίο (1ος Κύκλος) 

Έτος / Εξάμηνο 
φοίτησης 

1ος Χρόνος / 2ο Τετράμηνο 

Όνομα Διδάσκοντα Θα ανακοινωθεί 

ECTS 6 Διαλέξεις / 
εβδομάδα 

Μέχρι και 6 
τηλεσυναντήσ
εις 

Εργαστήρια / 
εβδομάδα 

Κανένα 

Στόχοι Μαθήματος 
Να εφοδιάσει τους φοιτητές με τις βασικές αρχές της 

μικροοικονομικής. Συγκεκριμένα, να εισαγάγει στους φοιτητές τις 

αρχές που είναι απαραίτητες για την κατανόηση των οικονομικών 

προκλήσεων και προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι 

καταναλωτές, οι επιχειρήσεις, και οι κυβερνήσεις, καθώς και τις 

σχετικές εφαρμογές οικονομικής πολιτικής σε κάθε περίπτωση. 

Μαθησιακά 
Αποτελέσματα 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι διδασκόμενοι αναμένεται να 

είναι σε θέση να: 

 Εξηγήσουν και να εφαρμόζουν τις βασικές αρχές και 
απαραίτητες έννοιες της μικροοικονομικής θεωρίας. 

 Εξηγήσουν τις διάφορες επιλογές του καταναλωτή, καθώς και 
της ανάλυσης της ζήτησης και της προσφοράς. 

 Εξηγούν και να εφαρμόζουν μικροοικονομική θεωρία και 
άλλες σχετικές έννοιες, να σχηματίζουν της καμπύλη ζήτησης 
και προσφοράς, και να αναλύουν αλλαγές στην τιμής της 
αγοράς. 

 Αναλύουν τις θεωρίες τέλειου και ατελή ανταγωνισμού, να 
αξιολογούν την υπόθεση της αποδοτικής αγοράς, και να 
αναγνωρίζουν τις πηγές και τις συνέπειες της αποτυχίας της. 

 Εξηγούν μικροοικονομικά μοντέλα και να είναι σε θέση να 
επιλύσουν και να εξηγήσουν προβλήματα που βασίζονται σε 
τέτοια μοντέλα. 

 Χρησιμοποιούν έννοιες και μεθόδους μικροοικονομικής για 
να αναλύουν, να εξηγούν πραγματικά μικροοικονομικά 
φαινόμενα και να αξιολογούν θέματα μικροοικονομικής 
πολιτικής. 



Προαπαιτούμενα Κανένα Συναπαιτούμενα Κανένα 

Περιεχόμενο 
Μαθήματος 

Η μεθοδολογία των Οικονομικών. Βασικά προβλήματα οικονομικής 

οργάνωσης. Ο Νόμος της Σπανιότητας. Ανταγωνιστική χρήση των 

πόρων. Η Καμπύλη Παραγωγικών Δυνατοτήτων της οικονομίας. Ο 

Νόμος των Φθινουσών Αποδόσεων.  

Ο ρόλος της τιμής σε μια μικτή οικονομία. Ο μηχανισμός της αγοράς. 

Ο οικονομικός ρόλος της Κυβέρνησης. Ρόλοι και αρμοδιότητες της 

κυβέρνησης. Κεφάλαιο.  

Τα βασικά συστατικά της προσφοράς και της ζήτησης. Ο 

μηχανισμός της αγοράς. Ανάλυση προσφοράς και ζήτησης.  Γενική 

Ισορροπία.  Μετατόπιση της καμπύλης ζήτηση και προσφοράς. 

Παραγωγή και τιμή ως αποτέλεσμα προσφοράς και ζήτησης. 

Ελαστικότητα ζήτησης και προσφοράς. Στιγμιαία, βραχυπρόθεσμη 

και μακροπρόθεσμη ισορροπία. Εφαρμογές προσφοράς και 

ζήτησης.  

Η θεωρία της ζήτησης και της χρησιμότητας (ή ικανοποίησης). 

Μετατόπιση ζήτησης λόγω αλλαγών στο εισόδημα και άλλους 

πόρους. Ο Νόμος της Φθίνουσας Οριακής Χρησιμότητας. Συνθήκες 

ισορροπίας. Υποκατάσταση και επιδράσεις του εισοδήματος. 

Γεωμετρική ανάλυση της ισορροπίας του καταναλωτή.  

Ανάλυση του κόστους. Συνολικό Κόστος. Ορισμός του οριακού 

κόστους. Μέσο κόστος. Μακροπρόθεσμο κόστος. Κόστος ευκαιρίας.    

Ανταγωνιστική προσφορά Συμπεριφορά προσφοράς μιας 

ανταγωνιστικής βιομηχανίας. Συνολικό κόστος και βραχυπρόθεσμες 

συνθήκες τερματισμού. Συνολικό κόστος και μακροπρόθεσμες 

συνθήκες μηδενικού κέρδους (Break-Even).   

Ατελής ανταγωνισμός. Μονοπώλιο και νομοθεσία-κανονισμοί. 

Πηγές και μορφές ατελούς ανταγωνισμού. Μέγιστο κέρδος 

Μονοπωλίου. Μονοπώλιο: κοινωνικό κόστος και κανονισμοί.  

Ατελής ανταγωνισμός και πολιτική ανταγωνισμού. Σχηματικές 

απεικονίσεις του ατελούς ανταγωνισμού. Ολιγοπώλιο και 

Μονοπωλιακός Ανταγωνισμός: Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα 

του ατελούς ανταγωνισμού. Βασικά Θέματα πολιτικής 

ανταγωνισμού.   

Η θεωρία της παραγωγής και οριακό προϊόν. Η θεωρία της 

παραγωγής. Η συνολική συνάρτηση παραγωγής. Η απόδοση των 

ανταγωνιστικών τιμών των πόρων (συντελεστών παραγωγής). 



Θεωρία του Οριακού Προϊόντος της απλής εταιρείας. Μια αριθμητική 

συνάρτηση παραγωγής. Συνδυασμός λιγότερο κόστους 

συντελεστών για μια συγκεκριμένη ποσότητα παραγωγής.  

Τιμολόγηση των συντελεστών παραγωγής. Πρόσοδοι της γης και 

των άλλων πόρων. Προσδιορισμός των τιμών των παραγόντων 

παραγωγής από την προσφορά και ζήτηση.  

Μισθοί, ημερομίσθια και η Αγορά Εργασίας. Προσδιορισμός μισθών 

σε τέλειο ανταγωνισμό. Προσφορά εργασίας. Διαφορές μισθών 

μεταξύ των διαφόρων ομάδων. Διακρίσεις με βάση τη φυλή και το 

φύλο.  

Συνδικάτα (Συντεχνίες ή Εργατικές Ενώσεις) και συλλογικές 

διαπραγματεύσεις.  Ιστορική αναδρομή του εργατικού κινήματος. 

Πώς λειτουργούν οι συλλογικές διαπραγματεύσεις. Σύγχρονα 

θέματα Αγοράς Εργασίας. Ατέλειες της Αγοράς Εργασίας και των 

Συλλογικών Διαπραγματεύσεων. Τέσσερις τρόποι που οι συντεχνίες 

επιδιώκουν να αυξήσουν τους μισθούς.  Επιπτώσεις στους μισθούς 

και την απασχόληση.  

Επιτόκια. Κέρδη και κεφάλαιο. Έννοιες στη θεωρία του κεφαλαίου. 

Το ποσοστό απόδοσης των κεφαλαίων.  

Πρόσφατες εξελίξεις και σύγχρονα ζητήματα που σχετίζονται με το 

αντικείμενο του μαθήματος. 

Μεθοδολογία 
Διδασκαλίας 

Εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση 

Βιβλιογραφία 
Begg, D./ Fischer, S./ Dornbusch, R.: Εισαγωγή Στην Οικονομική: 

Τόμος Α, Εκδόσεις Κριτική, Latest Edition 

Ioannis M. Violaris : Economics: A Bilingual Approach Εκδόσεις 

Epiphaniou,  Latest Edition     

N. Gregory Mankiw: Principles of Economics (latest edition) 

Baumol,W.J., Blinder,A.S: Economics - Principles And Policy 

(Latest Edition)  

Taylor, J.B. : Economics (Latest Edition), Houghton Mifflin 

Begg, D. & Fischer, S. & Dornbusch, R.: Economics , McGraw Hill, 

(latest edition) 

 



Αξιολόγηση 
 

Τελική Εξέταση  50% 

Εργασίες/Συνεχιζόμενες 
Δραστηριότητες Αξιολόγησης 

50% 

 100% 
 

Γλώσσα Ελληνικά 

 


