
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ-ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 331-4965 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΓΔΟΟ  

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ – ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ 

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 

 3 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
 ΜΟΝΑΔΕΣ 

 6

   

   
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 

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΝΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

http://www.actuar.aegean.gr/index.php/el/academics-

el/undergraduate-programs-el   

(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 

Βασικό αντικείμενο της οικονομικής – χρηματοοικονομικής στατιστικής αποτελεί  η συλλογή, 
επεξεργασία και παρουσίαση των οικονομικών - χρηματοοικονομικών δεδομένων.  

Σκοπός του μαθήματος, που έχει κυρίως εφαρμοσμένο χαρακτήρα,  δεν είναι μόνο να παρουσιάσει 
θεωρητικές μεθόδους και τεχνικές που αφορούν το αντικείμενο της οικονομικής στατιστικής, αλλά 
και να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ θεωρίας και πράξης. Αυτό θα καταστεί εφικτό και με την   
εξοικείωση του φοιτητή με το σύγχρονο διεθνές οικονομικό-στατιστικό γίγνεσθαι, όπως αυτό 
αποτυπώνεται από πλήθος αναφορές, εκθέσεις και λοιπό έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό που 
δημοσιεύουν εγχώριοι και διεθνείς φορείς και οργανισμοί και παρουσιάζεται και σχολιάζεται κατά 
τις διαλέξεις. Οι φοιτητές που παρακολουθούν επιτυχώς το μάθημα θα πρέπει να είναι 
εξοικειωμένοι με αρκετές από τις συνήθεις αλλά και εξειδικευμένες  εργασίες που ανατίθενται σε 
έναν οικονομικό/χρηματοοικονομικό στατιστικό στην πράξη. 

Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Αριθμοδείκτες, Στατιστική του ισοζυγίου πληρωμών, ποιότητα των στατιστικών δεδομένων, 
παρουσίαση των στατιστικών δεδομένων, προχωρημένα θέματα στατιστικής επεξεργασίας 
δεδομένων. 

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

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

με τους φοιτητές 

Επικοινωνία με φοιτητές μέσω email. Ανάρτηση των 
σημειώσεων μαθήματος και άλλου εκπαιδευτικού υλικού 
στην ιστοσελίδα του Τμήματος. 

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/ 
Φροντιστήριο/Εργαστήριο 

39 

Αυτοτελής Μελέτη 86 

  

  

  

  

  

  

  

Σύνολο Μαθήματος (25 
ώρες φόρτου εργασίας 
ανά πιστωτική μονάδα) 

125 
 

 

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, 

Η αξιολόγηση των φοιτητών γίνεται μέσω υποχρεωτικής 
γραπτής εξέτασης η οποία περιλαμβάνει ερωτήσεις 
σύντομης απάντησης και επίλυση προβλημάτων. 
Προαιρετικά ανατίθενται εργασίες κατ’ οίκον κατά τη 
διάρκεια του εξαμήνου τις οποίες οι φοιτητές συγγράφουν 
ατομικά ή σε μικρές ομάδες, παραδίδουν σε τακτές 
ημερομηνίες και παρουσιάζουν δημόσια. 
 

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, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών  
Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
Λήψη αποφάσεων  



Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 
 
Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές. 

 
Οι φοιτητές με μαθησιακές δυσκολίες εξετάζονται 
προφορικά. 
 

 
 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 

 

1. Διαδικτυακός Τόπος της ΕΛΣΤΑΤ. 

2. Διαδικτυακός Τόπος της Τράπεζας της Ελλάδος. 

3. Διαδικτυακός Τόπος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. 

4. Διαδικτυακός Τόπος της Τράπεζας της Ισπανίας 

5. Διαδικτυακός τόπος του Χρηματιστηρίου Αθηνών. 

6. Διαδικτυακός τόπος EUROSTAT 

7. Διαδικτυακός τόπος Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου 

8. Διαδικτυακός τόπος ΟΟΣΑ 

9. Δρακάτου Κ. Γ.  (1984) Περιγραφική Οικονομική Στατιστική, Εκδόσεις Παπαζήση. 

10. Elton and Gruber (1995) Modern Portfolio Theory and Investment Analysis, 5th Edition, Wiley. 

11. International Monetary Fund, (1993) Balance of Payment Manual 5th Edition. 

12. International Monetary Fund, (1993) Balance of Payment Compilation Guide 5th Edition. 

13. Makridakis S., Wheelwright S., and Hyndman R. (2001) Forecasting Methods and Application 3rd 

Edition, Wiley. 

14. Mills T. C. (1991) Time Series Techniques for Economists, Cambridge University Press. 

15. Pindyck R. S. and Rubinfeld D. L. (1998)   Econometric Models and Economic Forecasts, 4th Ed. 

McGraw Hill. 

 
- Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 
 

1. Οικονομικό Δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος 

 




