
1 
 

                                  
ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021 

 
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

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

 
1. ΘΕΜΕΛΙΩΔΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ - (6 ECTS) 
Ο σκοπός του μαθήματος είναι οι φοιτητές να γνωρίσουν τις βασικές θεωρητικές προσεγγίσεις για την 
αξιολόγηση και επιλογή χρηματιστηριακών τίτλων, καθώς και ενός ευρέος φάσματος επενδυτικών 
προϊόντων. Ειδικότερα, η διδασκαλία του μαθήματος εστιάζει στη θεμελιώδη μέθοδο και στην 
Τεχνική Ανάλυση. Επίσης, εξετάζονται βασικές στρατηγικές συναλλαγών σε συνδυασμό με την 
ανάπτυξη οικονομετρικών υποδειγμάτων πρόβλεψης και νευρωνικών συστημάτων. Το μάθημα 
αποτελείται από διαλέξεις και πρακτικές εφαρμογές – case studies.    
 
2. ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗTΙΚΗ - (6 ECTS) 
Ο σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές τον ρόλο των τραπεζών, να γνωρίσουν τα 
τραπεζικά προϊόντα και τις εργασίες, να μάθουν πως υπολογίζονται οι εξοφλήσεις των δανείων και τι 
είναι τα χρεολύσια, να μάθουν να υπολογίζουν δείκτες αποδοτικότητας και κερδοφορίας των 
τραπεζών, να αξιολογούν την πιστοληπτική ικανότητα των υποψήφιων δανειοληπτών, να έρθουν σε 
επαφή με την διαδικασία και τους μηχανισμούς της τιτλοποίησης, να κατανοήσουν τις πολιτικές της 
τραπεζικής εποπτείας και τα κίνητρα και αποτελέσματα των ρυθμιστικών παρεμβάσεων (Πυλώνες 
Βασιλείας), να κατανοήσουν τη δομή, την οργάνωση και τον επιχειρηματικό σχεδιασμό μιας τράπεζας 
και τέλος να κατανοήσουν τα αίτια της κρίσης του 2008, τις επιπτώσεις της και τι μπορούμε να 
κάνουμε για την αποτροπή παρόμοιων κρίσεων στο μέλλον. Το μάθημα αποτελείται από διαλέξεις και 
πρακτικές εφαρμογές – case studies.    
 
3. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ - (6 ECTS) 
Ο σκοπός του μαθήματος είναι να δώσει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο διαχείρισης των εταιρικών 
κινδύνων. Ειδικότερα όσον αφορά τη διαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύνων εστιάζει κατά κύριο 
λόγο στην ποσοτικοποίηση των χρηματοοικονομικών κινδύνων μέσω της VaR. Για το σκοπό αυτό 
δίνεται το σχετικό μαθηματικό και στατιστικό υπόβαθρο, ορισμός της VaR, παραμετρική εκτίμηση της 
VaR, εκτίμηση της VaR με προσομοίωση Monte-Carlo και ιστορική προσομοίωση, VaR χαρτοφυλακίου 
και συγκεκριμένων θέσεων σε μετοχές, κτλ., έλεγχος επάρκειας υποδείγματος και stress testing. 
Επιπλέον, εξετάζεται η διαχείριση κινδύνων κυβερνοχώρου στους οποίους είναι εκτεθειμένες όλο και 
περισσότερο οι επιχειρήσεις. Στα πλαίσια διαχείρισης αυτών των κινδύνων παρέχονται οι σχετικοί 
ορισμοί, η ταξινόμηση τους, το σχετικό θεσμικό πλαίσιο, οι μέθοδοι αξιολόγησης και αποτίμησης τους 
και η χρήση ευφυών συστημάτων με έμφαση στα νευρωνικά συστήματα για την αποτελεσματικότερη 
διαχείριση τους. Το μάθημα αποτελείται από διαλέξεις και πρακτικές εφαρμογές – case studies.    
 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
(ΚΑΤ' ΕΠΙΛΟΓΗ 2) 

 
1. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ - (6 ECTS) 
Ο σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση με θέματα που συνδέονται με τον εσωτερικό έλεγχο, την 
δειγματοληψία για τον έλεγχο του συστήματος εσωτερικού ελέγχου, τον κύκλο λογαριασμών 
πωλήσεων, αγορών, αποδοχών προσωπικού, διαθεσίμων-χρεογράφων και αποθεμάτων, 
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λογαριασμών υποχρεώσεων και καθαρής θέσης, παγίων στοιχείων, του ελεγκτικού κινδύνου, τον 
επιχειρηματικό κίνδυνο, τον κίνδυνο της ελεγκτικής απάτης, τον πιστωτικό κίνδυνο, λοιπών κινδύνων, 
την πολιτική διαχείρισης των κινδύνων, καθώς και την διαχείριση των χρηματοοικονομικών κινδύνων 
χρησιμοποιώντας ως ποσοτικοποίηση την Αξία σε Κίνδυνο (Value at Risk - VaR). Σκοπός του 
μαθήματος είναι να δώσει στους φοιτητές και φοιτήτριες ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο διαχείρισης 
κινδύνου και του εσωτερικού ελέγχου σε μια επιχείρηση ή οργανισμό. Το μάθημα αποτελείται από 
διαλέξεις και πρακτικές εφαρμογές – case studies.    
 
2. ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣTΙΚΗ ΙΙ - (6 ECTS) 
Ο σκοπός του μαθήματος είναι η εξέταση και ανάλυση της διαδικασίας της τελικής απογραφής που 
διενεργεί μια επιχείρηση με την εφαρμογή πληροφοριακών συστημάτων. Ακολούθως, παραθέτει τους 
τρόπους διόρθωσης των λογιστικών σφαλμάτων, τις μεθόδους απόσβεσης, τις εγγραφές 
προσαρμογής τέλους χρήσης. Παράλληλα, αναλύει τη λειτουργία, το περιεχόμενο και προσδιορίζει 
τον τρόπο τήρησης των λογαριασμών της λογιστικής εκμεταλλεύσεως. Επίσης, ερμηνεύει τις 
λογιστικές εγγραφές για το κλείσιμο και το άνοιγμα  των βιβλίων μιας επιχείρησης, του 
αποτελέσματος καθώς και της διανομής των κερδών χρήσης. Επίσης, παρουσιάζονται οι διατάξεις του 
Κ.Φ.Α.Σ. καθώς και των εγκυκλίων του Υπουργείου Οικονομικών που αναφέρονται στις εγγραφές 
τέλους χρήσης. Ακολούθως, παρατίθενται και ερμηνεύονται οι διατάξεις που διέπουν την εργατική 
και ασφαλιστική νομοθεσία. Το μάθημα αποτελείται από διαλέξεις και πρακτικές εφαρμογές – case 
studies.    
 
3. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ - (6 ECTS) 
 Ο σκοπός του μαθήματος είναι να εξετάσει θέματα που αφορούν τη φορολογία εισοδήματος 
φυσικών προσώπων, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων. Επίσης εξετάζονται και κάποια 
ειδικά θέματα όπως οι ενδοομιλικές συναλλαγές (transfer pricing), το φορολογικό πιστοποιητικό, η 
υποκεφαλαιοδότηση, κ.α. Το μάθημα βασίζεται τόσο στη θεωρητική ανάλυση του φορολογικού 
πλαισίου όσο και στην πρακτική ανάλυση χρησιμοποιώντας μελέτες περιπτώσεων έτσι ώστε ο 
φοιτητής να κατανοήσει το πνεύμα αλλά και την εφαρμογή των φορολογικών διατάξεων των νόμων. 
Το μάθημα αποτελείται από διαλέξεις και πρακτικές εφαρμογές – case studies.    
 
4. ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ - (6 ECTS) 
Ο σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση με τις έννοιες: διεθνής κίνηση κεφαλαίων και διεθνής 
τραπεζική, θεωρία της διεθνούς τραπεζικής, λειτουργία  πολυεθνικής τραπεζικής, τραπεζική διεθνών 
αγορών, διεθνής δανειοδότηση, διαχείριση χρηματοοικονομικών κίνδυνων στην διεθνή τραπεζική, 
μορφές οργάνωσης της διεθνούς τραπεζικής, ο ρόλος των διεθνών οργανισμών, διεθνείς νομισματικές 
και τραπεζικές κρίσεις, ανάλυση τραπεζικών συστημάτων, μελλοντικές εξελίξεις στη διεθνή τραπεζική. 
Το μάθημα αποτελείται από διαλέξεις και πρακτικές εφαρμογές – case studies.    
 
5. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ- ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ - (6 ECTS) 
Ο σκοπός του μαθήματος είναι: να καταδείξει στους σπουδαστές τη χρησιμότητα των μαθημάτων 
υποδομής και ειδικότητας, ως εργαλείων για το σχεδιασμό επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, να 
δώσει τη δυνατότητα στους σπουδαστές να εντοπίσουν την αναγκαιότητα περιορισμού του 
επιχειρηματικού κινδύνου, μέσα από την εφαρμογή επιστημονικών μεθόδων, να γνωρίσουν οι 
σπουδαστές τη μεθοδολογία εκπόνησης επιχειρησιακού σχεδίου, να γνωρίσουν οι σπουδαστές τη 
χρησιμότητα του σχεδίου, υπό συνθήκες αβεβαιότητας. Με την συμπλήρωση του μαθήματος οι 
φοιτητές θα πρέπει να είναι σε θέση: να εκπονούν Επιχειρηματικά σχέδια για την υλοποίηση των 
δικών τους επιχειρηματικών ιδεών, είτε ως επιχειρηματίες, είτε ως αυτοαπασχολούμενοι, να 
εργάζονται ως μέλη επιχειρηματικών ομάδων του ιδιωτικού και του ευρύτερου δημόσιου τομέα. 
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6. ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΘΕΜΑΤΑ MARKETING - (6 ECTS) 
Ο σκοπός του μαθήματος είναι να εξοικειωθούν οι φοιτητές με τις αρχές του μάρκετινγκ και την 
έννοια της στρατηγικής μάρκετινγκ. Θα δοθεί έμφαση στη σύγχρονη προσέγγιση του μάρκετινγκ βάσει 
της οποίας η κάθε επιχείρηση-οργανισμός καλείται να ξεχωρίσει από τον ανταγωνισμό προσφέροντας 
μοναδικές εμπειρίες κατανάλωσης στους πελάτες της. Στόχος του μαθήματος είναι να παρουσιαστούν 
σύγχρονα θέματα Μάρκετινγκ, όπως είναι η Διαχείριση Σχέσεων Πελατών, το Μάρκετινγκ Υπηρεσιών 
και τα θεωρητικά εργαλεία του, η Διαχείριση και το Μάρκετινγκ Γεγονότων και Εκδηλώσεων. Το 
μάθημα αποτελείται από διαλέξεις και πρακτικές εφαρμογές – case studies.    
 
7. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ - (6 ECTS) 
Ο σκοπός του μαθήματος είναι οι μελλοντικοί εκπαιδευτικοί να κατανοήσουν ότι η "Εκπαιδευτική 
Ψυχολογία" είναι ένας επιστημονικός κλάδος που ενδιαφέρεται κυρίως για την εφαρμογή των 
ψυχολογικών μεθόδων στη μελέτη και την πρακτική της διδασκαλίας και της μάθησης. Οι ειδικοί 
διδακτικοί στόχοι του μαθήματος είναι η εξοικείωση αρχικά με τον ορισμό της Εκπαιδευτικής 
Ψυχολογίας, τους ορισμούς, τις λέξεις κλειδιά που χρησιμοποιούνται στο χώρο καθώς και η εκμάθηση 
σημαντικών θεμάτων στη σύγχρονη Εκπαιδευτική ψυχολογία. Οι μελλοντικοί εκπαιδευτικοί οφείλουν 
να κατανοήσουν μέσα από το αυτό μάθημα το νόημα της Διδασκαλίας, ότι για να διδάξουν με 
επιδεξιότητα θα πρέπει να γνωρίζουν όσο καλύτερα γίνεται για τους μαθητές τις ανάγκες, τα 
χαρακτηριστικά και τις διαφορές τους. Η προτεραιότητα της Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας είναι η 
κατανόηση της διαδικασίας της μάθησης από πλευράς των εκπαιδευτικών, των στρατηγικών που 
χρησιμοποιούν οι μαθητές τους στην απόκτηση της νέας πληροφοριών καθώς και η εξοικείωση τους 
με εκείνες τις τεχνικές που πρέπει να υιοθετούν και να παρέχουν για να έχουν επιτυχείς μαθητές στην 
τάξη τους κατά την διαδικασία της απόκτηση νέας γνώσης και δεξιοτήτων. Το μάθημα αποτελείται 
από διαλέξεις και πρακτικές εφαρμογές – case studies.    
 
8. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ - (6 ECTS) 
Ο σκοπός του μαθήματος είναι οι φοιτητές και οι φοιτήτριες, ύστερα από την παρακολούθηση του 
μαθήματος, να είναι σε θέση να κατανοήσουν το ρόλο και τη θέση του εκπαιδευτή ενηλίκων στη 
σύγχρονη κοινωνία και να συνειδητοποιήσουν την πολυπλοκότητα του έργου του. Πιο συγκεκριμένα, 
θα γνωρίσουν την ιστορική εξέλιξη της εκπαίδευσης των εκπαιδευτών ενηλίκων στην Ελλάδα, στην 
Ευρώπη και στον κόσμο, θα κατανοήσουν το ρόλο του ΕΟΠΠΕΠ στην εκπαίδευση των εκπαιδευτών 
ενηλίκων και θα αναλύσουν το Επαγγελματικό περίγραμμα του Εκπαιδευτή Ενηλίκων Διά βίου 
Μάθησης, αναγνωρίζοντας τη σκοπιμότητα των επιμέρους στοιχείων του. Επιπλέον, θα εμβαθύνουν 
στους θεωρητικούς της Εκπαίδευσης Ενηλίκων (M. Knowles, J. Dewey, D. Schön, J. Mezirow, κ.ά.) και 
θα κατανοήσουν το ρόλο της αξιολόγησης και της αυτό-αξιολόγησης του εκπαιδευτή ενηλίκων. Τέλος, 
θα αναγνωρίζουν και να προσδιορίζουν τις γνώσεις, δεξιότητες/ικανότητες και στάσεις που 
απαιτούνται για την άσκηση του επαγγέλματος του εκπαιδευτή ενηλίκων, θα είναι ικανοί να 
σχεδιάσουν ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης εκπαιδευτικών και εκπαιδευτών ενηλίκων και θα 
διαμορφώσουν μία θετική στάση απέναντι στην αξιολόγηση και την αυτό-αξιολόγηση του εκπαιδευτή 
ενηλίκων. Το μάθημα αποτελείται από διαλέξεις και πρακτικές εφαρμογές – case studies.    
 


