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Στόχοι του Μαθήµατος: 

Αυτό το µάθηµα στοχεύει να αναπτύξει τη γνώση και την κατανόηση των τεχνικών 
χρηµατοοικονοµικής διοίκησης που είναι κατάλληλες για όλους τους εµπορικούς 
οργανισµούς. Παρέχει κατανόηση για το πώς οι χρηµατοοικονοµικοί πόροι από τις 
εξωτερικές κεφαλαιαγορές και πώς παράγονται από τις εσωτερικές λειτουργίες. 
Επιπλέον, εξετάζει την αποτελεσµατική χρήση και τον έλεγχο των εν λόγω 
κεφαλαίων µέσα στον οργανισµό. 

Μαθησιακά Αποτελέσµατα: 

Μετά τη συµπλήρωση του µαθήµατος οι φοιτητές αναµένεται να είναι σε θέση να: 

1. εξηγούν το ρόλο και το σκοπό της χρηµατοοικονοµικής διοίκησης,

2. αξιολογούν τη γενική διοίκηση του κεφαλαίου κίνησης,

3. αξιολογούν τις κατάλληλες πηγές χρηµατοδότησης για τις συγκεκριµένες
περιπτώσεις,

4. αξιολογούν την κεφαλαιουχική επένδυση χρησιµοποιώντας τις κατάλληλες
µεθόδους,

5. προετοιµάζουν προϋπολογισµούς και να τους χρησιµοποιούν για να ελέγχουν
και να αξιολογούν την απόδοση του οργανισµού, και

6. διαβιβάζουν τα αποτελέσµατα της ανάλυσής τους σε µία κατάλληλη µορφή σε
όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη.



 
 
Περιεχόµενα του Μαθήµατος: 
 

 
1. Εισαγωγή στη χρηµατοοικονοµική διοίκηση: Κατανόηση, σε ένα 

οργανωτικό πλαίσιο, του όρου «Χρηµατοοικονοµική ∆ιοίκηση», που καλύπτει 
τρεις βασικές θεµατικές αποφάσεις: την επενδυτική απόφαση, τη 
χρηµατοδοτική απόφαση και τη µερισµατική απόφαση. 

 
2. Χρηµατοοικονοµικός προγραµµατισµός: Ανάπτυξη των χρηµατοοικονοµικών 

σχεδίων που περιλαµβάνουν µία κατανόηση τριών βασικών βηµάτων: θέτοντας 
στόχους και σκοπούς, προσδιορίζοντας τις διαθέσιµες επιλογές, και 
αξιολογώντας τις επιλογές και κάνοντας µία επιλογή. 

 
3. Ανάλυση και ερµηνεία των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων: Κατανόηση 

του πώς οι χρηµατοοικονοµικοί, ή λογιστικοί, δείκτες  µπορούν να βοηθήσουν 
στην αξιολόγηση της χρηµατοοικονοµικής θέσης και της χρηµατοοικονοµικής 
απόδοσης ενός οργανισµού. 

 
4. Αξιολόγηση ευκαιριών επένδυσης: Εξέταση των µοντέλων που 

χρησιµοποιούνται από τους οργανισµούς για να λάβουν τις αποφάσεις που 
αφορούν σε επενδύσεις σε νέες εγκαταστάσεις, µηχανήµατα, κτίρια και 
παρόµοια µακροπρόθεσµα στοιχεία ενεργητικού που θα µεγιστοποιήσουν τον 
πλούτο των ιδιοκτητών. 

 
5. Αναµενόµενες αξίες και αξιολόγηση του κινδύνου: Περαιτέρω εξέταση της 

αξιολόγησης ευκαιριών επένδυσης αναγνωρίζοντας τις πιθανές επιπτώσεις του 
πληθωρισµού, του κινδύνου και του γρήγορα µεταβαλλόµενου περιβάλλοντος 
στο οποίο δραστηριοποιούνται οι οργανισµοί. 

 
6. Χρηµατοδότηση µίας επιχείρησης: Προσδιορισµός των κύριων πηγών 

χρηµατοδότησης που είναι διαθέσιµες σε ένα οργανισµό, συζήτηση των κύριων 
χαρακτηριστικών κάθε πηγής και αξιολόγηση των παραγόντων που 
λαµβάνονται υπόψη όταν γίνεται επιλογή µεταξύ τους. 

 
 

7. Το κόστος του κεφαλαίου και η απόφαση κεφαλαιακής διάρθρωσης: 
Χρήση των διαθέσιµων µοντέλων για υπολογισµό του κόστους του κεφαλαίου 
και προσδιορισµός των παραγόντων που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την 
απόφαση της κεφαλαιακής διάρθρωσης του οργανισµού. 

 
8. Πολιτική µερισµάτων: Εξέταση και κατανόηση των εναλλακτικών 

πολιτικών µερισµάτων που είναι διαθέσιµες σε ένα οργανισµό και το πιθανό 
αντίκτυπο αυτών στην απόφαση των µετόχων για  επένδυση στον οργανισµό 
και των αποδόσεων που απαιτούν. 

 
9. ∆ιοίκηση του κεφαλαίου κίνησης: Προσδιορισµός κάθε στοιχείου του 

κεφαλαίου κίνησης και κατανόηση των απαραίτητων βηµάτων, 
συµπεριλαµβανοµένων των µοντέλων αξιολόγησης, που απαιτούνται για την 
αποτελεσµατική διοίκηση και έλεγχό τους. 

 
10. Επιµέτρηση και διοίκηση της αξίας των µετόχων: Αξιολόγηση εάν η  

βελτιστοποίηση της αξίας των µετόχων είναι η κατευθυντήρια δύναµη πίσω 
από τις στρατηγικές και λειτουργικές αποφάσεις ενός οργανισµού και 
εξέταση των διαθέσιµων µοντέλων επιµέτρησης της αξίας των µετόχων. 
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