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ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021 

 
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

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

 
1. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ - (6 ECTS) 
 Ο σκοπός του μαθήματος είναι οι φοιτητές να εμπλουτίσουν τις χρηματοοικονομικές γνώσεις τους 
μέσα από μία σειρά διαλέξεων με τη χρήση μελετών περίπτωσης σε ειδικά θέματα 
χρηματοοικονομικής. Τα θέματα τα οποία εξετάζονται αφορούν: χρήση της τεχνολογίας των 
νευρωνικών συστημάτων σε χρηματοοικονομικές εφαρμογές, αξιολόγηση επενδυτικών αποφάσεων 
με τη χρήση προηγμένων μεθόδων, σύγχρονες μορφές χρηματοδότησης εταιριών, χρηματοοικονομική 
ανάλυση κινδύνων κυβερνοχώρου, συγχωνεύσεις και εξαγορές, ναυτιλιακή χρηματοοικονομική, 
χρηματιστήρια ενέργειας, επενδύσεις σε έργα τέχνης, Χρηματοοικονομική διαχείριση έργων 
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας – Φωτοβολταϊκά, Αιολικοί Σταθμοί Παραγωγής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ), 
κα. Το μάθημα αποτελείται από διαλέξεις και πρακτικές εφαρμογές – case studies.    
 
2. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - (6 ECTS) 
 Ο σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές τα βασικά χαρακτηριστικά των 
ομολόγων, τις κατηγορίες των εκδοτών, την έννοια της διάρκειας, τα ομόλογα με ενσωματωμένα 
δικαιώματα, την λειτουργία της δευτερογενούς αγοράς ομολόγων, τους κινδύνους που 
αντιμετωπίζουν οι επενδυτές χρεογράφων σταθερού εισοδήματος, το φάσμα των στρατηγικών 
διαχείρισης χαρτοφυλακίων ομολόγων, τους δείκτες κεφαλαιοποίησης ομολόγων της αγοράς, τους 
διαφορετικούς τύπους στρατηγικών ενεργούς διαχείρισης, τους περιορισμούς που προκύπτουν από 
την χρήση της διάρκειας και της κυρτότητας για την εκτίμηση της απόδοσης των στρατηγικών 
διαχείρισης και τις διάφορες στρατηγικές της καμπύλης των αποδόσεων. Το μάθημα αποτελείται από 
διαλέξεις και πρακτικές εφαρμογές – case studies.    
 
3. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ - (6 ECTS) 
 Ο σκοπός του μαθήματος είναι η ανάλυση και η διαχείριση των τραπεζικών κινδύνων. Τα θέματα που 
καλύπτονται είναι: τραπεζικοί κίνδυνοι, θεσμικό πλαίσιο και εταιρική διακυβέρνηση, οικονομικό 
κεφάλαιο και κεφαλαιακή επάρκεια, διαχείριση λογιστικής κατάστασης και κατάστασης 
αποτελεσμάτων, δείκτες ευαισθησίας, αξία σε κίνδυνο (VaR) και αναμενόμενο υπερβάλλον έλλειμμα, 
πιστωτικός κίνδυνος, κίνδυνος αγοράς, κίνδυνος ρευστότητας, κίνδυνος επιτοκίων, ορισμοί κινδύνων 
και μεθοδολογίες διαχείρισης τους από ξένες τράπεζες, θέματα κανονιστικού πλαισίου Επιτροπής 
Βασιλείας. Το μάθημα αποτελείται από διαλέξεις και πρακτικές εφαρμογές – case studies. 
 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
(ΚΑΤ' ΕΠΙΛΟΓΗ 2) 

 
1. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ - (6 ECTS) 
 Ο σκοπός του μαθήματος είναι η ανάλυση ειδικών θεμάτων της Λογιστικής Επιστήμης. Ειδικότερα, 
εξετάζονται σύγχρονα λογιστικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις καθώς και οι τρόποι 
αντιμετώπισής τους από τη Διοίκηση. Παρουσιάζονται και εξετάζονται θέματα που καλύπτουν, μεταξύ 
άλλων, τις ενότητες: τραπεζική λογιστική, εταιρίες ειδικού σκοπού – τιτλοποίηση, υπεράκτιες εταιρίες 
(Offshore), λογιστική επιχορηγήσεων (Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα), λογιστική επιχορηγήσεων 
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(Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα), λογιστική μισθώσεων (Leasing), λογιστική πρακτορείας απαιτήσεων 
(Factoring), χρηματοοικονομικά μέσα, λογιστική αντιστάθμισης, λογιστική των ομολόγων, καταθέσεις, 
Repos, ομολογιακά δάνεια. Το μάθημα αποτελείται από διαλέξεις και πρακτικές εφαρμογές – case 
studies.    
 
2. ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ - (6 ECTS) 
Ο σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγει τους φοιτητές στις βασικές έννοιες και όρους της λογιστικής 
των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων-συγχωνεύσεων και εξαγορών. Συνεχίζει με την 
συστηματική προσέγγιση του ζητήματος της ανάγκης κατάρτισης ενοποιημένων λογιστικών 
καταστάσεων στον Ελληνικό χώρο. Ακολούθως, αναλύει τις διατάξεις των Ελληνικών Λογιστικών 
Προτύπων (N. 4308/14) καθώς και των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς σχετικά με 
τις υποχρεώσεις των επιχειρήσεων που υπόκεινται στην σύνταξη και παρουσίαση ενοποιημένων 
καταστάσεων. Οι ενότητες συνοδεύονται από παραδείγματα που χρησιμεύουν στην κατανόηση των 
όρων ενώ παρέχονται μελέτες περιπτώσεων (Case Studies) και πρακτικές εφαρμογές από τον ελληνικό 
και διεθνή χώρο που θα βοηθήσουν τους φοιτητές ακόμα περισσότερο στην εμπέδωση των ενοτήτων.  
 
3. ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣTIΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ - (6 ECTS) 
Ο σκοπός του μαθήματος είναι να αναλύσει διεξοδικά όλες τις αρχές και τις τεχνικές της Λογιστικής 
Κόστους που χρησιμοποιούν τα διοικητικά στελέχη για τη λήψη αποφάσεων καθώς και για την 
άσκηση της διοίκησης και του ελέγχου. Το μάθημα αποσκοπεί στο να δημιουργήσει στους φοιτητές τα 
θεμέλια για την κατανόηση της Λογιστικής Κόστους τόσο σε επίπεδο θεωρίας όσο και πρακτικής. Τα 
θέματα που καλύπτονται, μεταξύ άλλων είναι: αντικείμενο της λογιστικής κόστους, σχέση λογιστικής 
κόστους με χρηματοοικονομική και διοικητική λογιστική, βασικές έννοιες κόστους και κοστολόγησης, 
πρωτογενή στοιχεία κοστολόγησης, διαδικασία κοστολόγησης και ροή κόστους, σχεδιασμός 
παραδοσιακών συστημάτων κοστολόγησης (εξατομικευμένης παραγωγής) - λογιστικές εγγραφές, 
σχεδιασμός παραδοσιακών συστημάτων κοστολόγησης (συνεχούς παραγωγής)-λογιστικές εγγραφές, 
κατανομή κόστους τμημάτων υποστήριξης, κοστολόγηση βάσει δραστηριοτήτων (ABC Costing)-
λογιστικές εγγραφές, πρότυπη κοστολόγηση-λογιστικές εγγραφές, κοστολόγηση συμπαραγώγων 
προϊόντων, υποπροϊόντων και ελαττωματικής παραγωγής, σύγχρονες κοστολογικές τεχνικές, 
κοστολόγηση  βάσει στόχου - target costing, κοστολόγηση κύκλου ζωής-Life Cycle Costing, μέθοδος 
«αντιστροφής» κοστολόγησης - backflush costing, κόστος ποιότητας-cost of quality. Το μάθημα 
αποτελείται από διαλέξεις και πρακτικές εφαρμογές – case studies 
 
4. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ - (6 ECTS) 
Ο σκοπός του μαθήματος είναι να δώσει όλες τις απαραίτητες θεωρητικές γνώσεις αλλά και την 
πρακτική εξοικείωση σε ένα μελλοντικό στέλεχος μια εταιρείας παροχής επενδυτικών υπηρεσιών 
αλλά και διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Τα αντικείμενα που καλύπτονται μεταξύ άλλων, είναι το νομικό 
και θεσμικό πλαίσιο του ΧΑΑ, νέα χρηματιστηριακά προϊόντα όπως ο λογαριασμός περιθωρίου, οι 
ανοικτές πωλήσεις και ο δανεισμός τίτλων. Επιπλέον καλύπτεται ο τρόπος εισαγωγής εταιρειών στο 
ΧΑΑ, το οργανωτικό και λειτουργικό πλαίσιο μιας ΑΧΕΠΕΥ, στοιχεία θεωρίας χαρτοφυλακίου και 
κεφαλαιαγοράς, η αποτίμηση μετοχών, στοιχεία θεμελιώδους και τεχνικής ανάλυσης, ενώ ιδιαίτερη 
βαρύτητα δίνεται στην ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση επενδυτικών στρατηγικών. Επιπλέον 
αναλύεται ο τρόπος κατασκευής χρηματιστηριακών δεικτών καθώς και η παρακολούθησή τους. Το 
μάθημα, μέσα από μια συστηματική παρουσίαση βασικών χρηματοοικονομικών εννοιών, στοχεύει 
στην εξοικείωση των φοιτητών με την πραγματοποίηση συναλλαγών σε μετοχές σε πραγματικό 
περιβάλλον καθώς και με την εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων δημιουργίας και ανάλυσης 
στρατηγικών χαρτοφυλακίου μέσω της ποσοτικής διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Εδώ, γίνεται χρήση 
οικονομετρικών μοντέλων, στοιχείων στατιστικής και μαθηματικών για την επιλογή μετοχών, καθώς 
βασικό πλεονέκτημα της μεθόδου είναι ο υψηλός βαθμός αντικειμενικότητας, ο υψηλός βαθμός 
ελέγχου του ρίσκου και το χαμηλό κόστος διαχείρισης. Τέλος, σκοπός του μαθήματος είναι η ανάλυση 
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και ο επιμερισμός της απόδοσης του χαρτοφυλακίου καθώς αποτελούν σημαντικούς παράγοντες στην 
διαδικασία ποσοτικής διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Στο εργαστήριο γίνεται και η χρήση του 
οικονομετρικού πακέτου Eviews, με σκοπό την ανάπτυξη διαφόρων τρόπων προγραμματισμού έτσι 
ώστε να επιτευχθεί η  ευκολότερη και ταχύτερη επεξεργασία μεγάλου όγκου δεδομένων.   
 
5. ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - (6 ECTS) 
Ο σκοπός του μαθήματος είναι η απόκτηση θεωρητικών αλλά και πρακτικών γνώσεων σχετικά με τα 
εξής θέματα: H προσφορά και ζήτηση χρήματος, H σχέση της νομισματικής πολιτικής με την 
οικονομική δραστηριότητα, μηχανισμός μετάδοσης της νομισματικής πολιτικής, η νομισματική 
πολιτική και τα προβλήματα του πληθωρισμού και ανεργίας, ο ρόλος της νομισματικής πολιτικής 
σύμφωνα με τις διαφορετικές σχολές οικονομικής σκέψης. Το μάθημα αποτελείται από διαλέξεις και 
πρακτικές εφαρμογές – case studies. 
 
6. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΕΝΩΣΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - (6 ECTS) 
ο σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τις βασικές έννοιες και των τριών 
κλάδων του Δημοσίου Δικαίου (Συνταγματικό, Διοικητικό, Φορολογικό), καθώς και του Ενωσιακού 
Δικαίου, προκειμένου να γνωρίζουν τις θεμελιώδεις αρχές και αξίες του Δημοσίου Δικαίου αφενός και 
την πολιτειακή αρχιτεκτονική, τα όργανα, τις αρμοδιότητες του Δικαίου και τις αξίες της Ε.Ε. 
αφετέρου. Το μάθημα αποτελείται από διαλέξεις και πρακτικές εφαρμογές – case studies. 
 
7. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ - (6 ECTS) 
Ο σκοπός του μαθήματος είναι να αναλύσει διεξοδικά όλες τις βασικές αρχές της Στρατηγικής 
Διοίκησης των Επιχειρήσεων. Παρουσιάζει επίσης και αναλύει το στρατηγικό σχεδιασμό και έλεγχο 
μιας επιχείρησης. Τα θέματα που εξετάζονται καλύπτουν, μεταξύ άλλων, τις ακόλουθες ενότητες: 
εισαγωγή στη στρατηγική διοίκηση, στρατηγική ανάλυση (εξωτερικού και εσωτερικού 
περιβάλλοντος), εταιρική αποστολή- όραμα, βασικές θεωρήσεις στρατηγικής, στρατηγική επιλογή – 
διαμόρφωση και είδη στρατηγικής, υλοποίηση στρατηγικής, αξιολόγηση και  έλεγχος της στρατηγική, 
λήψη στρατηγικών αποφάσεων. Το μάθημα αποτελείται από διαλέξεις και πρακτικές εφαρμογές – 
case studies. 
 
8. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ - (6 ECTS) 
Ο σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση της οργάνωσης και λειτουργίας των οργανισμών με βάση 
τις επιχειρησιακές διαδικασίες με αναφορά στην αλυσίδα αξίας. Η κατανόηση των μεθόδων 
μοντελοποίησης με βάση τις διαδικασίες και η σύνδεση ανάμεσα σε επιχειρησιακούς στόχους, 
επιχειρησιακές διαδικασίες, εργαζόμενους, πληροφορία και τεχνολογία. Η κατανόηση της έννοιας της 
επιχειρησιακής διαδικασίας και η εκμάθηση τεχνικών ανάλυσης συστημάτων και μοντελοποίησης και 
τέλος, η εκμάθηση εργαλείων λογισμικού ανοικτού κώδικα πρακτικής μοντελοποίησης όπως το 
draw.io και το Processmaker.  Το μάθημα αποτελείται από διαλέξεις και πρακτικές εφαρμογές – case 
studies. 
 
9. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ - (6 ECTS) 
Ο σκοπός του μαθήματος είναι να βοηθήσει τον σπουδαστή να κατανοήσει τη συμπεριφορά των 
χρηματοοικονομικών μεγεθών με την εφαρμογή στατιστικών προγραμμάτων. Η θεματολογία 
περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα: χαρακτηριστικά οικονομικών χρονοσειρών, στοχαστικές 
διαδικασίες, εκτίμηση, ιδιότητες και έλεγχος του CAPM υποδείγματος, δυναμικά υποδείγματα, 
“Spurious” παλινδρομίσεις, έλεγχοι μοναδιαίων ριζών, συνολοκλήρωση, υποδείγματα ECM, γραμμικά 
υποδείγματα  AR,  MA και ARIMA, υποδείγματα μεταβλητότητας. 
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10. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ - (6 ECTS) 
Ο σκοπός του μαθήματος είναι να αναλύσει διεξοδικά όλες τις βασικές αρχές μεθοδολογίας της 
έρευνας με έμφαση στη Λογιστική και στη Χρηματοοικονομική. Σκοπός του μαθήματος είναι να 
παρουσιάσει τις σύγχρονες τεχνικές για την πραγματοποίηση ποιοτικών και ποσοτικών επιστημονικών 
ερευνών στα γνωστικά αντικείμενα της Λογιστικής και της Χρηματοοικονομικής. Ειδικότερα, 
εξετάζονται θέματα που αφορούν, την μεθοδολογία της έρευνας-σκοπός και βασικές αρχές, 
μεθοδολογία έρευνας και σχεδιασμός, βιβλιογραφική επισκόπηση, ποσοτική και ποιοτική έρευνα, 
δειγματοληψία, συλλογή πληροφοριών: έρευνα πεδίου, παρατήρηση,  συνεντεύξεις, ομάδες 
εστίασης, ερωτηματολόγια – μετρήσεις στάσης, διαχείριση δεδομένων: αναλύοντας ποσοτικά και 
ποιοτικά δεδομένα, συγγραφή- παρουσίαση επιστημονικής έρευνας και εφαρμογές επιστημονικής 
έρευνας στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική. 
 
11. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΩΝ - (6 ECTS) 
Ο σκοπός του μαθήματος είναι οι φοιτητές και οι φοιτήτριες, ύστερα από την παρακολούθηση του 
μαθήματος, να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες που αφορούν τη μάθηση και τη διδασκαλία 
ενηλίκων. Πιο συγκεκριμένα,  θα είναι σε θέση να προσδιορίζουν τις παρακάτω βασικές έννοιες του 
πεδίου: ενηλικιότητα, εκπαίδευση, κατάρτιση, δεξιότητες, ικανότητες, συμβόλαιο μάθησης, 
αξιολόγηση αναγκών μάθησης, τυπική και  μη τυπική εκπαίδευση, άτυπη μάθηση, συνεχιζόμενη 
εκπαίδευση κ.ά., να κατανοούν και να συσχετίζουν φιλοσοφικές επιδράσεις του πεδίου, ιδεολογικές 
επιδράσεις και επιστημολογικές αναζητήσεις, να γνωρίζουν και  να συζητούν τις βασικές θεωρίες 
μάθησης ενηλίκων: ανθρωπιστικές θεωρίες (Rogers), κοινωνικές-μετασχηματιστικές θεωρίες (Freire), 
εμπειρικές θεωρίες (Dewey, Kolb), μετασχηματιστικές θεωρίες (Mezirow)  να αναλύουν κριτικά και να 
σχολιάζουν μία μικροδιδασκαλία, να επιλέγουν και να εφαρμόζουν συνδυαστικά κατά τη 
μικροδιδασκαλία τους τις κατάλληλες ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές, όπως ο καταιγισμός ιδεών, 
η εργασία σε ομάδες, η μελέτη περίπτωσης κ.ά., να βιώσουν εμπειρίες κατά την επιτέλεση του ρόλου 
του εκπαιδευτή ενηλίκων στη μικροδιδασκαλία και να συνειδητοποιήσουν τη σημασία εναλλαγής των 
ρόλων εκπαιδευτή και εκπαιδευομένων κατά τη μικροδιδασκαλία, μέσω της βιωματικής μάθησης. 
 


