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Διάγραμμα Μαθήματος 
 

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Πιστωτικές Μονάδες 

ECTS 

 FIN-266DG Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική 6 

Προαπαιτούμενα Τμήμα Εξάμηνο 

ACCT-111DG, 

ECON-261DG, 

MATH-221DG 

Λογιστικής, Οικονομικών και 

Χρηματοοικονομικής 

Χειμερινό, Εαρινό 

 

Κατηγορία Μαθήματος Γνωστικό Πεδίο Γλώσσα Διδασκαλίας 

Υποχρεωτικό Διοίκηση Επιχειρήσεων Ελληνικά 

Επίπεδο Σπουδών Διδάσκων Έτος Σπουδών 

1ος Κύκλος Δρ. Ιφιγένεια Γεωργίου 3ο 

Τρόπος Διδασκαλίας Πρακτική Άσκηση Συναπαιτούμενα 

Εξ Aποστάσεως Δ/Υ Κανένα 

 

Στόχοι Μαθήματος: 

 

Οι βασικοί στόχοι του μαθήματος είναι: 
• Η παροχή μιας γενικής εικόνας των βασικών αρχών χρηματοδότησης. 

• Η κατανόηση του τρόπου λειτουργίας των χρηματοπιστωτικών αγορών και του τρόπου 

καθορισμού των τιμών των μετοχών. 

• Να βοηθήσει τους φοιτητές να δούνε πως η χρηματοδότηση μπορεί να επηρεάσει την αξία της 

επιχείρησης. 

• Η κατανόηση της σημασίας και του ρόλου της χρηματοδότησης στις τεχνικές αποτίμησης και 

την ανάλυση κινδύνου. 

• Να αντιληφθούν οι φοιτητές πως η οικονομική θεωρία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την 

αντιμετώπιση πρακτικών προβλημάτων. 

 

Μαθησιακά Αποτελέσματα: 

 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:  
 

• Κατανοούν τη σημασία και του ρόλου της χρηματοδότησης στον οργανισμό. 

(οι φοιτητές  πρέπει να είναι σε θέση να κατανοήσουν τον σημαντικό ρόλο που παίζει η 
χρηματοδότηση στις προσπάθειες ενός οργανισμού να μεγιστοποιήσει τον πλούτο των 
μετόχων) 
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• Κατανοούνε την ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων. 

(οι φοιτητές θα πρέπει να είναι σε θέση να αξιολογήσουν την τρέχουσα οικονομική θέση μιας 
επιχείρησης χρησιμοποιώντας οικονομικές καταστάσεις και θα εξετάσουν τους τύπους 
ενεργειών που μπορεί να λάβει μια επιχείρηση για να βελτιώσει την οικονομική της θέση στο 
μέλλον) 

 

• Κατανοήσουν και να είναι σε θέση να εφαρμόσουν έννοιες χρονικής αξίας χρημάτων. 

(οι φοιτητές πρέπει να είναι σε θέση να κατανοήσουν την παρούσα αξία, τη μελλοντική αξία, 
την πρόσοδο και τη σύγκριση των διαφορετικών επιτοκίων) 

 

• Μπορούν να μετρούνε τον κίνδυνο και τα ποσοστά απόδοσης. 

(οι φοιτητές θα αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις και κατανόηση για να είναι σε θέση να 
μετρήσουν τον κίνδυνο και την απόδοση μιας επένδυσης) 

 

• Κατανοήσουν τα χαρακτηριστικά και την αποτίμηση των Ομολόγων και των Αποθηκών. 

(οι σπουδαστές θα έχουν τις δεξιότητες και τις γνώσεις, ώστε να είναι σε θέση να καθορίσουν 
την αγοραία αξία του χρέους και των ιδίων κεφαλαίων, χρησιμοποιώντας διαφορετικά μοντέλα)  

 

• Μπορούν να απεικονίζουν την εκτίμηση της ταμειακής ροής για έργα επέκτασης και 
έργα αντικατάστασης. 

(οι σπουδαστές θα πρέπει να μπορούν να εφαρμόζουν τις έννοιες αποτίμησης στις επενδυτικές 
αποφάσεις που αφορούν τα πάγια περιουσιακά στοιχεία μιας επιχείρησης) 

 

• Κατανοήσουνε το κόστος του κεφαλαίου. 

(οι σπουδαστές θα πρέπει να είναι σε θέση να κατανοήσουν τα είδη κεφαλαίων που 
χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις, για τη χρηματοδότηση των επενδύσεων και το κόστος κάθε 
συστατικού κεφαλαίου) 

 

• Κατανοήσουν τη βέλτιστη κεφαλαιακή δομή μιας επιχείρησης. 
(οι φοιτητές πρέπει να είναι σε θέση να κατανοήσουν την ιδέα της βέλτιστης κεφαλαιακής 
διάρθρωσης και να εξετάσουν τις επιπτώσεις της χρηματοοικονομικής μόχλευσης) 

 

Περιεχόμενο Μαθήματος: 

 

1. Βασικές αρχές οικονομικής διαχείρισης 
 

2. Διαχρονική αξία χρήματος 
 

3. Κίνδυνος και απόδοση επενδύσεων 
 

4. Αξιολόγηση επενδύσεων κάτω από συνθήκες αβεβαιότητας 
 

5. Θεωρία Χαρτοφυλακίου 
 

6. Αποτίμηση Ομολογιών 
 

7. Εκτίμηση αξίας μετοχών 
 

8. Μέθοδοι αξιολόγησης επενδύσεων  
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Μαθησιακές Δραστηριότητες και Διδακτικές Μέθοδοι:  
 

Διαδικτυακή παρουσίαση, διαδικτυακή συζήτηση, εργασίες, video cases, άρθρα, τηλεδιασκέψεις. 

 

Μέθοδοι Αξιολόγησης: 

 

Εργασίες, Τελική Εξέταση. 

 

Απαιτούμενα Διδακτικά Εγχειρίδια και Βιβλιογραφία: 

 

Τίτλος Συγγραφέας Εκδοτικός Οίκος Έτος ISBN 

Σύγχρονη Χρηματο-
οικονομική Ανάλυση & 
Επενδύσεις 

Δημήτριος Ν. 
Σουμπενιωτης 
& Ιωαννης Α. 
Ταμπακούδης  

Εκδόσεις 
ΝΑΜΑΤΑ 

2017 9786188330825 

 

 

Προτεινόμενα Διδακτικά Εγχειρίδια και Συμπληρωματική Βιβλιογραφία: 
 

Τίτλος Συγγραφέας Εκδοτικός Οικός Έτος ISBN 

CFIN, 5th Ed. Scott Besley 
and  Eugene F. 
Brigham 

South 
western 

2017 978-1-305-66165-3 

 

 


