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  Διάγραμμα Μαθήματος 

 

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Πιστωτικές Μονάδες 

ECTS 

 MBAN-622DG Χρηματοοικονομική Διοίκηση 7.5 

Προαπαιτούμενα Τμήμα Εξάμηνο 

MBAN-621DG Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων Φθινοπωρινό, Εαρινό 

Κατηγορία Μαθήματος Γνωστικό Πεδίο Γλώσσα Διδασκαλίας 

Υποχρεωτικό Χρηματοοικονομική Ελληνικά 

Επίπεδο Σπουδών Διδάσκων Έτος Σπουδών 

2ος Κύκλος Δρ. Πέτρος Λοής 1ο ή 2ο  

Τρόπος Διδασκαλίας Πρακτική Άσκηση Συναπαιτούμενα 

Εξ Αποστάσεως  Ν/Α Κανένα 

 

Στόχοι Μαθήματος: 

 

Οι βασικοί στόχοι του μαθήματος είναι: 
• Εμβαθύνει στη γνώση και κατανόηση των τεχνικών χρηματοοικονομικής διοίκησης που 

είναι κατάλληλες για όλους τους εμπορικούς οργανισμούς. 

• Καταγράφει και κωδικοποιεί τους χρηματοοικονομικούς πόρους και πως παράγονται 

από τις εσωτερικές λειτουργίες. 

• Εξετάζει και αναλύει την αποτελεσματική χρήση και τον έλεγχο των κεφαλαίων μέσα 

στον οργανισμό. 

 

 

Μαθησιακά Αποτελέσματα: 

 

Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να: 
1. Γνωρίζουν και εξηγούν το ρόλο και το σκοπό της χρηματοοικονομικής διοίκησης 
2. Γνωρίζουν και προετοιμάζουν προϋπολογισμούς και να τους χρησιμοποιούν για να 

ελέγχουν και να αξιολογούν την απόδοση του οργανισμού 
3. Γνωρίζουν και υπολογίζουν το κόστος κεφαλαίου 
4. Κατανοούν την κεφαλαιουχική επένδυση χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες μεθόδους 
5. Συγκρίνουν διαφορετικές επενδύσεις κεφαλαίου 
6. Αξιολογούν τις κατάλληλες πηγές χρηματοδότησης για τις συγκεκριμένες επενδύσεις 
7. Κατανοούν τη γενική διοίκηση του κεφαλαίου κίνησης και ερμηνεύουν τα αποτελέσματα 

από τον υπολογισμό του κεφαλαίου κίνησης 
8. Γνωρίζουν και να χρησιμοποιούν τις διάφορες τεχνικές για τη διοίκηση των αποθεμάτων, 
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λογαριασμών εισπρακτέων (απαιτήσεων) και λογαριασμών πληρωτέων 
9. Κατανοούν, ερμηνεύουν και διαβιβάζουν τα αποτελέσματα των πιο πάνω σε όλα τα 

ενδιαφερόμενα μέλη 

 

Περιεχόμενο Μαθήματος: 

 

Εισαγωγή στη χρηματοοικονομική διοίκηση, χρηματοοικονομικός προγραμματισμος και 
προϋπολογισμός, ανάλυση και ερμηνεία των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, αξιολόγηση 
επενδυτικών προγραμμάτων, κόστος κεφαλαίου, μερισματική πολιτική, διοίκηση κεφαλαίου 
κίνησης, διοίκηση απαιτήσεων, διοίκηση λογαριασμών πληρωτέων, και διοίκηση αποθεμάτων. 

 

 

Μαθησιακές Δραστηριότητες και Διδακτικές Μέθοδοι:  
 

Διαδικτυακή παρουσίαση, διαδικτυακή συζήτηση, μελέτη βιβλίου και σημειώσεων μαθήματος, 

παρακολούθηση βιντεοκλίπ, ατομικές εργασίες, τελική εξέταση. 

 

Μέθοδοι Αξιολόγησης: 

 

Τελική εργασία, τελική εξέταση 

 

 

Απαιτούμενα Διδακτικά Εγχειρίδια και Βιβλιογραφία: 

 

Τίτλος Συγγραφέας Εκδοτικός Οίκος Έτος ISBN 

Χρηματοοικονομική 

των Επιχειρήσεων 

(Ελληνική έκδοση) 

Ross A., 

Westefield R. 

W., Jaffe J. 

Broken Hill 2017 978-9963-274-01-
7 

Χρηματοοικονομική 

Επιχειρήσεων: 

Θεωρία και 

Πρακτική 

Επίσκοπος Αθ. ΟΠΑ 

(AUEB) 

2014 978-618-81499-0-
8 
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Προτεινόμενα Διδακτικά Εγχειρίδια και Συμπληρωματική Βιβλιογραφία: 

 

Τίτλος Συγγραφέας Εκδοτικός Οικός Έτος ISBN 

Financial 

management for 

decision makers 

Atrill P. Pearson 2014 ISBN-10: 
129201606X 

 

  

 


