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ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020 -2021 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ - Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 
(ΣΥΝΟΛΟ ECTS ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30 ΜΟΝΑΔΕΣ) 

 
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ - (5 ECTS) 
Ο σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση με τις   βασικές έννοιες της Χρηματοοικονομικής 
Διοίκησης, την αξία του χρήματος σε σχέση με το χρόνο και τις μεθόδους πρόβλεψης χρηματοδοτικών 
αναγκών. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο ρόλο της ταμειακής ροής στο πλαίσιο των 
χρηματοοικονομικών αποφάσεων. Επιπλέον, εξετάζονται οι μέθοδοι  πρόβλεψης των χρηματοδοτικών 
αναγκών καθώς και η σπουδαιότητα και το περιεχόμενο του επιχειρηματικού πλάνου δράσης. Ακόμη 
εξετάζεται ο βραχυπρόθεσμος χρηματοοικονομικός σχεδιασμός και οι έννοιες του νεκρού σημείου και 
του βαθμού απασχόλησης. Οι φοιτητές/τριες μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή εκπαιδεύονται σε 
πρακτικές εφαρμογές στο πρόγραμμα excel. Το μάθημα αποτελείται από διαλέξεις και πρακτικές 
εφαρμογές – case studies.    
 
2. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι  - (5 ECTS) 
Ο σκοπός του μαθήματος είναι να δώσει στο φοιτητή τα απαραίτητα μαθηματικά εφόδια για να 
μπορεί να αναλύει σύνθετα οικονομικά προβλήματα. Ενδεικτικά, η παρουσίαση του μαθήματος 
ακολουθεί την εξής δομή: εισαγωγή στην θεωρία συνόλων, απειροστικός λογισμός μεταβλητής 
συνάρτησης, διανύσματα, πίνακες, γραμμικά συστήματα ιδιοδιανύσματα, ιδιοτιμές, τετραγωνικές 
μορφές, γραμμικός προγραμματισμός, παίγνια μηδενικού αθροίσματος, απειροστικός λογισμός 
πολυμεταβλητών συναρτήσεων. Το μάθημα αποτελείται από διαλέξεις και πρακτικές εφαρμογές – 
case studies.     
 
3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ  - (4 ECTS) 
Ο σκοπός του μαθήματος είναι να παρουσιάσει τις βασικές έννοιες που σχετίζονται με την εφαρμογή 
των τεχνολογιών πληροφορικής στην οργάνωση των επιχειρησιακών δομών και διαδικασιών. Ο 
φοιτητής θα πρέπει να είναι σε θέση να κατανοεί την μετάβαση από τα ήδη υφιστάμενα στα νέα 
περιβάλλοντα και να αναπτύσσει πληροφοριακά συστήματα μέσω των οποίων θα υλοποιείται και θα 
υποστηρίζεται οποιαδήποτε στρατηγική του οργανισμού. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις νέες 
τεχνολογίες της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών στην επιχείρηση και ιδιαίτερα στη δομή και 
στις δυνατότητες των σύγχρονων Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης, καθώς και στις μεθόδους 
και διαδικασίες διαχείρισης και υποστήριξης τους. Το μάθημα επιδιώκει την εκπαίδευση των 
φοιτητών στα επιχειρησιακά συστήματα, στη χρήση τους για την απόκτηση ανταγωνιστικού 
πλεονεκτήματος, στη διαχείρισή τους, στην αποδοτική οργάνωση των επιχειρησιακών διαδικασιών 
καθώς και στην παραγωγή καινοτομίας. Ο φοιτητής μετά το πέρας του μαθήματος θα είναι σε θέση 
να χρησιμοποιήσει τις γνώσεις του για να αναπτύξει διαδικασίες και εφαρμογές υποστήριξης των 
διοικητικών οικονομικών, παραγωγικών και άλλων λειτουργιών και δραστηριοτήτων μιας 
επιχείρησης. Το μάθημα αποτελείται από διαλέξεις και πρακτικές εφαρμογές – case studies.     
 
4. ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ - (4 ECTS) 
 O σκοπός του μαθήματος είναι να εφοδιάσει τους φοιτητές του Α΄ Εξαμήνου με τα αναλυτικά 
εργαλεία της σύγχρονης Μικροοικονομίας που είναι απαραίτητα για τη μελέτη της συμπεριφοράς των 
δύο βασικών οικονομικών μονάδων, των καταναλωτών (νοικοκυριών) και των παραγωγών 
(επιχειρήσεων), καθώς και της αλληλεπίδρασής τους δια μέσου του μηχανισμού της αγοράς. Το 
μάθημα αποτελείται από διαλέξεις και πρακτικές εφαρμογές – case studies.     
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5. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ - (5 ECTS) 
Ο σκοπός του μαθήματος είναι η παρουσίαση των αρχών και μεθόδων της Λογιστικής Επιστήμης 
καθώς και η ανάπτυξη του θεσμικού πλαισίου που διέπει τη λογιστική λειτουργία και 
παρακολούθηση. Τα θέματα που, μεταξύ άλλων, καλύπτονται είναι: θεωρητικό πλαίσιο 
χρηματοοικονομικής λογιστικής, ΔΠΧΑ, ΕΛΠ, κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων: κατάσταση 
αποτελεσμάτων χρήσης, κατάσταση οικονομικής θέσης, κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων, 
κατάσταση ταμειακών ροών, σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων, διπλογραφικό σύστημα, 
λογιστική ισότητα, λογιστικό γεγονός, έννοια λογαριασμού, κατηγορίες λογαριασμών, ημερολόγιο, 
καθολικό, ισοζύγιο, λογιστικές εγγραφές. Το μάθημα αποτελείται από διαλέξεις και πρακτικές 
εφαρμογές – case studies.     
 
6. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ I - (4 ECTS) 
Ο σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοήσει ο φοιτητής τις βασικές στατιστικές έννοιες, ώστε να 
μπορεί να τις χρησιμοποιήσει στην κατανόηση και ανάλυση στοχαστικών οικονομικών προβλημάτων. 
Η παρουσίαση του μαθήματος, μεταξύ άλλων, ακολουθεί την εξής δομή: περιγραφική στατιστική, 
πιθανότητες, τυχαίες μεταβλητές, διακριτές κατανομές, συνεχείς κατανομές, τυπική κανονική 
κατανομή, κατανομές δειγματοληψίας, πολυμεταβλητές κατανομές. Το μάθημα αποτελείται από 
διαλέξεις και πρακτικές εφαρμογές – case studies.     
 
7(α).  ΑΓΓΛΙΚΑ Ι - (3 ECTS) 
Ο σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση με την ιδιαίτερη μορφή γραπτών οικονομικών κειμένων 
(δηλ. άρθρων από οικονομικές εφημερίδες/περιοδικά, αποσπασμάτων από βιβλία οικονομικών, 
κειμένων στο διαδίκτυο οικονομικού περιεχομένου, άρθρων σε επιστημονικά περιοδικά, 
διαφημιστικών κειμένων οικονομικού χαρακτήρα), την οικονομική ορολογία που εμπεριέχουν καθώς 
και των γραφημάτων που τα συνοδεύουν. Η εξοικείωση αυτή αποσκοπεί στην ανάπτυξη των 
κατάλληλων δεξιοτήτων για μία επιτυχή επικοινωνία στο εξειδικευμένο αντικείμενο σπουδών των 
φοιτητών. Το μάθημα αποτελείται από διαλέξεις και πρακτικές εφαρμογές – case studies.     
 
7(β). ΓΑΛΛΙΚΑ Ι - (3 ECTS) 
Ο σκοπός του μαθήματος είναι η αφομοίωση της βασικής δομής της γαλλικής γραμματικής 
(ουσιαστικά, ρήματα, επίθετα, χρόνοι κλπ.) - γραμματικοί στόχοι, η γραπτή και προφορική απόδοση 
σε βασικές περιστάσεις της καθημερινής και επαγγελματικής ζωής., ικανότητα, να συστήνονται, να 
ανοίγουν τραπεζικό λογαριασμό, να κατανοούν ένα δρομολόγιο ή μικρές αγγελίες, να συμπληρώνουν 
διάφορα έντυπα (εγγραφή, δήλωση κλοπής κλπ.) - γλωσσικοί και επικοινωνιακοί στόχοι, επίσης, θα 
έχουν ενισχύσει την αυτονομία τους στην εκμάθηση της γαλλικής γλώσσας κάνοντας, μεταξύ άλλων, 
διαδραστικές ασκήσεις στο διαδίκτυο - στόχοι αυτονόμησης. 
 
7(γ). ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ I - (3 ECTS) 
Ο σκοπός του μαθήματος είναι η διδασκαλία της γερμανικής γλώσσας σε αρχάριο επίπεδο, ενώ 
παράλληλα επιδιώκεται η επαφή των φοιτητών με τον γερμανικό πολιτισμό. Στο επίπεδο αυτό η 
διδασκαλία επικεντρώνεται στην απόκτηση του στοιχειώδους λεξιλογίου που χρειάζεται ο φοιτητής, 
προκειμένου να μπορεί να επικοινωνήσει σε απλές καθημερινές καταστάσεις σε μια γερμανόφωνη 
χώρα (π.χ. να μπορεί να συστηθεί, να πάρει πληροφορίες για κατευθύνσεις, να ψωνίσει, να πάρει 
μέσα μεταφοράς κ.α.). Επίσης επιδιώκεται η εξοικείωση του φοιτητή με τα βασικά γραμματικά 
φαινόμενα και τις συντακτικές δομές της γερμανικής γλώσσας. Προάγεται κυρίως η παραγωγή 
γραπτού και προφορικού λόγου σε αρχάριο επίπεδο μέσα από καθοδηγούμενες ασκήσεις, η 
ανάπτυξη της ακουστικής αντίληψης και η γενική κατανόηση απλών καθημερινών κειμένων και 
διαλόγων. 


