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ΧΟΡΗΓΟΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Οικονομικής και Περι-
φερειακής Ανάπτυξης απασχολούνται στον δημόσιο 
και στον ιδιωτικό τομέα. Εγγράφονται στο Οικονομικό 
Επιμελητήριο Ελλάδος και έχουν όλα τα επαγγελματικά 
δικαιώματα του επαγγέλματος του οικονομολόγου και το 
δικαίωμα συμμετοχής σε διαγωνισμούς του Δημοσίου 
σε Οικονομικές και Διοικητικές Υπηρεσίες καθώς και 
σε διαγωνισμούς της Περιφερειακής και Τοπικής Αυ-
τοδιοίκησης (Κλάδος ΠΕ09 Οικονομολόγων). Επίσης, 
έχουν δικαίωμα ένταξης στο Σύνδεσμο Ελλήνων Πε-
ριφερειολόγων (ΣEΠ) και κατοχυρώνουν την ειδικότητα 
του περιφερειολόγου. Στον ιδιωτικό τομέα οι πτυχιού-
χοι του Τμήματος απασχολούνται σε Ελληνικές και Δι-
εθνείς τράπεζες, σε εγχώριες και διεθνείς επιχειρήσεις 
συμβούλων, ως ανεξάρτητοι μελετητές, ως στελέχη σε 
επιχειρήσεις παραγωγής και υπηρεσιών, ως στελέχη 
γραφείων μελετών. Στο δημόσιο τομέα οι πτυχιούχοι 
του Τμήματος απασχολούνται ως στελέχη της Κεντρικής 
Διοίκησης και των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανι-
σμών, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Περιφερεια-
κής Διοίκησης, σε αντικείμενα σχετικά με την οικονομία, 
την κλαδική πολιτική, την ανάπτυξη, τον περιφερειακό 
προγραμματισμό και τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Επίσης, έχουν δυνατότητα απασχόλησης ως 
καθηγητές οικονομικών μαθημάτων στη δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση.
Τέλος, η ολοκλήρωση του προπτυχιακού και μεταπτυχι-
ακού κύκλου σπουδών του Τμήματος Οικονομικής και 
Περιφερειακής Ανάπτυξης ανοίγει ευρείς ορίζοντες 
διεκδίκησης θέσεων εργασίας στο χώρο της Ευρωπα-
ϊκής Ένωσης και των διεθνών οργανισμών που έχουν 
ως αντικείμενο θέματα οικονομικής και περιφερειακής 
πολιτικής σε διεθνές, εθνικό, περιφερειακό ή κλαδικό 
επίπεδο.

Επιλεξιμότητα των περιφερειών για χρηματοδοτήσεις συνοχής 
βάσει του κατά κεφαλήν ΑΕΠ 

(προγραμματική περίοδος 2014-2020)

Το διδακτικό, ερευνητικό και διοικητικό προσωπικό 
θέτουν ως κεντρικό στόχο τη διαμόρφωση φιλικού και 
υποστηρικτικού περιβάλλοντος. Η πρόοδος των φοιτη-
τών και η ανάδειξη ολοκληρωμένων επιστημόνων απο-
τελεί βασικό στόχο του Τμήματος.



Η ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ, ΚΕΝΤΡΑ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

ΟΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ & 
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Το Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυ-
ξης ιδρύθηκε το 1989 και προσφέρει εκπαιδευτικό 
έργο σε προπτυχιακό, μεταπτυχιακό, διδακτορικό και 
μεταδιδακτορικό επίπεδο.

Ανήκει στην ομάδα των τμημάτων οικονομικών επιστη-
μών και οι πτυχιούχοι του εγγράφονται στο Οικονομικό 
Επιμελητήριο Ελλάδος. Ετησίως εισάγονται στο Προ-
πτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΠΣ) περί τους 200 
φοιτητές. Για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(ΠΜΣ) κατ’ έτος επιλέγονται, το ανώτερο, 60 πτυχιούχοι 
και για το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών (ΠΔΣ) 
περιορισμένος αριθμός μετά από προκήρυξη.

Σκοπός του Τμήματος είναι οι ολοκληρωμένες σπου-
δές στην Οικονομική και την Περιφερειακή Επιστήμη. 
Σημαντικά διαχρονικά και επίκαιρα οικονομικά θέματα 
όπως η οικονομική ανάπτυξη, οι διεθνείς οικονομι-
κές-χρηματοοικονομικές κρίσεις και η αντιμετώπιση 
τους, ο ρόλος του διεθνούς εμπορίου, των διεθνών ορ-
γανισμών και των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων στη 
σύγκλιση-διεύρυνση των αναπτυξιακών ανισοτήτων 
ανάμεσα στα κράτη, ο προγραμματισμός και οργάνω-
ση των ιδιωτικών και των δημοσίων επιχειρήσεων, 
οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής  Ένωσης, η ενίσχυση της 
επιχειρηματικότητας, η αξιοποίηση της τεχνολογίας 
και της καινοτομίας, η ενίσχυση δυναμικών κλάδων, η 
ενεργοποίηση του κοινωνικού κεφαλαίου, η ανάλυση 
των περιφερειακών ανισοτήτων, το περιβάλλον και η 
βιώσιμη ανάπτυξη, η διερεύνηση 
του ρόλου των αστικών κέντρων 
και των μητροπόλεων, ο περιφε-
ρειακός προγραμματισμός και η 
ισόρροπη περιφερειακή ανάπτυ-
ξη αποτελούν αντικείμενα σπου-
δών και έρευνας στο Τμήμα.

Τα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος ομαδοποιούνται:

• ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ: παρέχει ολοκληρωμένη 
εμπέδωση σε όλα τα βασικά γνωστικά αντικείμενα 
της οικονομικής επιστήμης που διδάσκονται στα 
οικονομικά Τμήματα, όπως Μικροοικονομική και 
Μακροοικονομική Θεωρία, Οικονομική Ανάπτυξη 
και Μεγέθυνση, Νομισματική Θεωρία και Πολιτική, 
Διεθνής Οικονομική, Λογιστική, Βιομηχανική Ορ-
γάνωση, Δημόσια Οικονομική, Οικονομική Πολιτι-
κή, Οικονομική της Εργασίας, Ιστορία Οικονομικής 
Σκέψης κ.λπ.  

• ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ: παρέχει ολοκληρω-
μένες σπουδές σε θέματα Περιφερειακής Ανάπτυ-
ξης, γεγονός που καθιστά το Τμήμα μοναδικό στην 
Ελλάδα, με βασικά αντικείμενα, την Οικονομική του 
Χώρου, την Περιφερειακή Πολιτική, την Πολιτική 
Γης και Κατοικίας, την Αστική Ανάπτυξη, την Οι-
κονομική του Περιβάλλοντος, την Οικονομική των 
Μεταφορών, το Θεσμικό Πλαίσιο της Περιφερεια-
κής Ανάπτυξης, την Πολιτιστική Πολιτική, τον Φυ-
σικό Σχεδιασμό και την Περιφερειακή Πολιτική της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

• ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ: με βασικά αντικείμενα, τα 
Μαθηματικά, την Περιγραφική και Επαγωγική Στα-
τιστική, την Οικονομετρία, τις Ποσοτικές Μεθόδους 
Οικονομικής Ανάλυσης, τις Μεθόδους Περιφερεια-
κής Ανάλυσης, τη Χαρτογραφία και τα Γεωγραφικά 
Συστήματα Πληροφοριών και το λογισμικό Στατιστι-
κών και Οικονομετρικών εφαρμογών.

Τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος δραστηριοποιούνται σε δι-
εθνείς Επιστημονικές Ενώσεις και συμμετέχουν σε δι-
εθνή και εθνικά Επιστημονικά Συνέδρια, έχουν μεγάλο 
αριθμό δημοσιεύσεων σε Επιστημονικά Περιοδικά 
υψηλού κύρους και τυγχάνουν ευρείας αναγνώρισης 
στη διεθνή επιστημονική κοινότητα.

Το Τμήμα προσφέρει:
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) για εί-
κοσι πέντε και πλέον χρόνια. Το Π.Μ.Σ. απονέμει Με-
ταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.), με τίτλο: 
«Εφηρμοσμένα Οικονομικά και Περιφερειακή Ανά-
πτυξη», με Κατευθύνσεις και Ειδικεύσεις: 
1) «Εφηρμοσμένα Οικονομικά και Διοίκηση»
2) «Αστική και Περιφερειακή Ανάπτυξη»
 με Ειδικεύσεις: 

α) «Περιφερειακός και Τοπικός Αναπτυξιακός Προ-
γραμματισμός» και 

β) «Οικονομικά της Αγοράς Ακινήτων». 

Το ΠΜΣ καλύπτει πλήρως τα γνωστικά πεδία των οι-
κονομικών, της διοίκησης, και της περιφερειακής επι-
στήμης. Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) 
που απαιτούνται για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ανέρχο-
νται σε ενενήντα (90). Το ΠΜΣ αποτελεί Διεπιστημονικό 
Πρόγραμμα στο οποίο γίνονται δεκτοί, μετά από δια-
δικασία αξιολόγησης, πτυχιούχοι των Πανεπιστημίων 
και Πολυτεχνείων της χώρας και ισότιμων ιδρυμάτων 
του εξωτερικού.

Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών (ΠΔΣ)
Το Τμήμα καταγράφει μακρά και επιτυχή πορεία στην 
οργάνωση Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών, 
του οποίου η επιτυχής ολοκλήρωση  οδηγεί στην απο-
νομή Διδακτορικού Διπλώματος (Ph.D). 
Το ΠΜΣ & το ΠΔΣ οργανώνουν μεταπτυχιακά μαθή-
ματα, κύκλους σεμιναρίων, διαλέξεις, συνεργασίες με 
πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα. Οι ερευνητικές 
εργασίες των υποψηφίων οδηγούν στην απόκτηση 
γνώσεων και εμπειρίας στα γνωστικά αντικείμενα: της 
οικονομικής επιστήμης, της διοίκησης και της περιφε-
ρειακής επιστήμης. 

Μεταδιδακτορική Έρευνα
Το Τμήμα υποστηρίζει την Μεταδιδακτορική Έρευνα 
σε θέματα συναφή με τα γνωστικά αντικείμενά του, με 
την καθοδήγηση των μελών Δ.Ε.Π. Διαθέτει σχετικούς 
χώρους για έρευνα και συνεργασία και παρακολουθεί 
μέσω του Π.Δ.Σ. την πρόοδο των Μεταδιδακτορικών 
Ερευνητών.

Στο Τμήμα λειτουργούν: το Ε.Π. Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ε.Π. Ινστιτούτο Αστικού Περιβάλλοντος και Ανθρώπινου Δυναμικού, 
το Κέντρο Μελετών Οικονομικής Πολιτικής, το Εργαστήριο Οικονομικής Έρευνας και Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS) και 
το Κέντρο Έρευνας Δικαίου των Συναλλαγών. Τα Κέντρα, τα Ινστιτούτα και το Εργαστήριο υποστηρίζουν την Έρευνα και την Εκπαίδευση 
σε θέματα Περιφερειακής και Αστικής Ανάπτυξης, Εφαρμοσμένων Οικονομικών, Οικονομικής Ανάλυσης, Περιβάλλοντος, Εφαρμογών Η/Υ, 
Χαρτογράφησης και Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών, Βάσεων Δεδομένων και Στατιστικών - Οικονομετρικών Εφαρμογών.


