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ΠΡΟΛΟΓΟ ΣΟΤ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ 

θνπφο ηνπ Οδεγνχ πνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο Οξγάλσζεο θαηΓηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ είλαη ε φζν 

ην δπλαηφλ πιήξεο θαη ελεκεξσκέλε παξνπζίαζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη δξαζηεξην-

ηήησλ ηνπ κεγαιχηεξνπ Σκήκαηνο ηνπ Οηθνλνκηθνχ ΠαλεπηζηεκίνπΑζελψλ. Σν Σκήκα καο, είλαη 

φρη κφλν ην κεγαιχηεξν, κε πεξηζζφηεξνπο απφ 1.300 ελεξγνχο θνηηεηέο, αιιά θαη ην πιένλ 

ηζηνξηθφ κεζρεδφλ 50 έηε ιεηηνπξγίαο. Πηπρηνχρνη ηνπ Σκήκαηνο καο έρνπλεπαλδξψζεη ηνλ 

ηδησηηθφ ηνκέα, ην δεκφζην ηνκέα, ελψ παξάιιειαδηαδξακαηίδνπλ πξσηαγσληζηηθφ ξφιν ζηελ 

επξχηεξε θνηλσληθή θαηπνιηηηθή δσή ηεο ρψξαο καο. 

Σν Πξφγξακκα πνπδψλ πνπ έρνπκε αλαπηχμεη είλαη έλα απφ ηαπιεξέζηεξα πξνγξάκκαηα 

αλάινγσλ ζπνπδψλ ζηελ Δπξψπε.Καιχπηεη έλα επξχ θάζκα γλψζεσλ γχξσ απφ ηελ Οξγάλσζε 

θαηΓηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ, ελψ ηαπηφρξνλα παξέρεη θαη ηε δπλαηφηεηαεμεηδίθεπζεο ζε ζεκαληηθέο 

ιεηηνπξγίεο ηεο επηρείξεζεο, φπσο είλαηην Μάλαηδκελη, ην Μάξθεηηλγθ, ηα Υξεκαηννηθνλνκηθά, ε 

Λνγηζηηθήθαη ηα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα Γηνίθεζεο. Με απηφ ην κίγκα γλψζεσλ νη απφθνηηνη καο 

ζα είλαη ζε ζέζε λα απνθηήζνπλ εγεηηθφ ξφινζηελ επαγγεικαηηθή ζηαδηνδξνκία πνπ ζα επηιέμνπλ. 

Ζ βαζεηά γλψζε ησλ έκπεηξσλ θαη θαηαμησκέλσλ θαζεγεηψλ ηνπΣκήκαηνο καο ζε ζπλδπαζκφ κε 

ηνλ δπλακηζκφ θαη ηελ αλεζπρία ησλλέσλ επηζηεκφλσλ πνπ πιαηζηψλνπλ ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ 

ηεο ΟΓΔ δεκηνπξγεί ηηο θαηάιιειεο ζπλζήθεο γηα ηελ απνηειεζκαηηθήθαη άκεζε δηάρπζε ηεο 

γλψζεο πξνο φθεινο ησλ θνηηεηψλ καο. 

εκαληηθή είλαη άιισζηε θαη ε ζπκβνιή ηνπ Σκήκαηνο Οξγάλσζεοθαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ 

ζηε πξναγσγή ηεο έξεπλαο. Ζ δεκηνπξγία θαη ε ζπκκεηνρή ζε πνιχ αλαγλσξηζκέλα κεηαπηπρηαθά 

πξνγξάκκαηα, αιιά θαη ε ιεηηνπξγία ζεκαληηθνχ αξηζκνχ εξγαζηεξίσλζπκβάιιεη ζηελ ελίζρπζε 

ηεο εξεπλεηηθήο πξνζπάζεηαο φισλ ησλκειψλ ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ, ελψ ζπλδξάκεη 

απνθαζηζηηθά θαη ζηε δεκηνπξγία ησλ επηζηεκφλσλ ηνπ κέιινληνο. 

Ζ ηζηνζειίδα ηνπ ηκήκαηνο Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλπεξηιακβάλεη ζεκαληηθέο 

πιεξνθνξίεο θαη γηα ηνπο ησξηλνχο αιιά θαηγηα ηνπο κειινληηθνχο θνηηεηέο ηνπ Σκήκαηνο. Μεηαμχ 

άιισλ πεξηιακβάλνληαη αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ην πξφγξακκα ζπνπδψληνπ πξνπηπρηαθνχ, 

αιιά θαη ησλ κεηαπηπρηαθψλ πξνγξακκάησλ, αλαιπηηθά βηνγξαθηθά ζεκεηψκαηα γηα ηα κέιε 

Γ.Δ.Π. ηνπ Σκήκαηνοθαζψο θαη άιιεο ελδηαθέξνπζεο πιεξνθνξίεο. 

Απνηειεί βαζεηά καο πίζηε φηη ε δηαδηθαζία ηεο γλψζεο θαη ηεο κάζεζεο δελ κπνξεί θαη δελ 

πξέπεη λα πεξηνξίδεηαη θαη λα εμαληιείηαη κέζα ζηα πιαίζηα ηεο εμεηαζηηθήο πεξηφδνπ ή ηεο 

εμεηαζηέαοχιεο. θνπφο καο δελ είλαη λα δεκηνπξγήζνπκε απιά θαη κφλν ηααπξηαλά ζηειέρε ησλ 

επηρεηξήζεσλ. θνπφο καο είλαη λα δεκηνπξγήζνπκε νινθιεξσκέλνπο εγέηεο. 

Καζεγεηήο Αλδξέαο Νηθνιόπνπινο 

Πξόεδξνο ηνπ Σκήκαηνο Οξγάλσζεο 

 θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ  
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ΣΜΖΜΑ ΟΡΓΑΝΩΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ 

Σν Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ (ΟΓΔ) αλήθεη ζηα ηδξπηηθά Σκήκαηα ηνπ ΟΠΑ. 

Λεηηνχξγεζε γηα πξψηε θνξά ηαπηφρξνλα κε ηελ ίδξπζε ηεο ΑΟΔΔ (1920), απνηειεί ζπλέρεηα ηνπ 

Δκπνξηθνχ Σκήκαηνο θαη έγηλε αλεμάξηεην ην 1984. Δίλαη ην κεγαιχηεξν Σκήκα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

βάζεη αξηζκνχ θνηηεηψλ. ηφρνο ηνπ είλαη ε εθπαίδεπζε ησλ θνηηεηψλ ζηηο ζχγρξνλεο 

επηζηεκνληθέο, εξεπλεηηθέο θαη εθαξκνζκέλεοαπαηηήζεηο ηνπ ηνκέα ηεοΓηνίθεζεο ησλ 

Δπηρεηξήζεσλ. Σν ΟΓΔ είλαη ην πξψην θαη κνλαδηθφ Σκήκα ΓηνίθεζεοΔπηρεηξήζεσλ ζηε ρψξα καο 

πνπ εθάξκνζε ην 1979 ηελ ηδέα ησλ EuropeanBusinessStudies θαη έγηλε δεθηφ καδί κε άιια 17 

Δπξσπατθά ΑΔΗ ζην πξφγξακκα θηλεηηθφηεηαο θνηηεηψλ εληφο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο 

(PILOTPROGRAMECTS / ERASMUS). Σν Σκήκα παξέρεη θαιέοπξννπηηθέο επαγγεικαηηθήο 

απαζρφιεζεο ζε φινπο ηνπο ηνκείο παξαγσγηθήο δξαζηεξηφηεηαο (βηνκεραλία, εκπφξην, 

ππεξεζίεο). ηνπο απνθνίηνπο πξνπηπρηαθνχ θαη κεηαπηπρηαθνχ επηπέδνπ δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζε 

εζληθφ ή/θαη  δηεζλέο επίπεδν λα ηδξχζνπλ δηθέο ηνπο επηρεηξήζεηο, λα γίλνπλ δηνηθεηηθά ζηειέρσζε 

θνξείο ηνπ δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα ή λα αθνινπζήζνπλ αθαδεκατθή ζηαδηνδξνκία.  

2.1 Όργανα ηοσ Σμήμαηος 

χκθσλα κε ην Νφκν-Πιαίζην 1268/82 ηα φξγαλα ηνπ Σκήκαηνοείλαη ε Γεληθή πλέιεπζε θαη ν 

Πξφεδξνο. Κπξίαξρν φξγαλν ηνπΣκήκαηνο είλαη ε Γεληθή πλέιεπζε πνπ απνηειείηαη απφ φια ηα 

κέιεηνπ Γηδαθηηθνχ Δξεπλεηηθνχ Πξνζσπηθνχ, εθπξνζψπνπο ησλ ΔηδηθψλΜεηαπηπρηαθψλ 

Φνηηεηψλ θαη εθπξνζψπνπο ησλ Φνηηεηψλ. 

2.2 Σο Προζωπικό ηοσ Σμήμαηος 

Σν πξνζσπηθφ ηνπ Σκήκαηνο, φπσο παξνπζηάδεηαη ζηε ζπλέρεηα, εληάζζεηαη ζε ηέζζεξηο 

θαηεγνξίεο, δειαδή Γηδαθηηθφ Δξεπλεηηθφ Πξνζσπηθφ (ΓΔΠ), Δπηθνπξηθφ Γηδαθηηθφ Πξνζσπηθφ 

(ΔΓΠ), Δξγαζηεξηαθφ Γηδαθηηθφ Πξνζσπηθφ (ΔΓΗΠ) θαη Γηνηθεηηθφ Πξνζσπηθφ (ΓΠ).   

2.2.1 Γιδακηικό Δρεσνηηικό Προζωπικό 

 

Καθηγηηές 

 

 Βάκβνπθαο Γεψξγηνο 

 

 

 

 

 

 

 Γηακάληεο Παλαγηψηεο 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.ode.aueb.gr/index.php/labs/labs-general
http://www.aueb.gr/pages/prosopiko/faculty_gr_short.php?facid=1057
http://www.aueb.gr/pages/prosopiko/faculty_gr_short.php?facid=1058
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 Κνπξέηαο Γεψξγηνο 

 

 

 

 

 Νηθνιφπνπινο Αλδξέαο 

 

 

 Παλεγπξάθεο Γεψξγηνο 

 

 

 Παπαδάθεο Βαζίιεηνο 

 

 

 ηψκθνο Γεψξγηνο 

 

 

  

http://www.aueb.gr/pages/prosopiko/faculty_gr_short.php?facid=1192
http://www.aueb.gr/pages/prosopiko/faculty_gr_short.php?facid=1194
http://www.aueb.gr/pages/prosopiko/faculty_gr_short.php?facid=1195
http://www.aueb.gr/users/papadakis/
http://www.aueb.gr/users/siomkos/
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Αναπληρώηριες Καθηγήηριες και Αναπληρωηές Καθηγηηές 

 

 Καξακάλεο Κσλζηαληίλνο 

 

 

 Καζηκάηεο Κσλζηαληίλνο 

 

 

 Κνέλ άλδξα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Μπνπξιάθεο Κσλζηαληίλνο 

 

  

http://www.aueb.gr/pages/prosopiko/faculty_gr_short.php?facid=1059
http://www.aueb.gr/pages/prosopiko/faculty_gr_short.php?facid=1260
http://www.aueb.gr/pages/prosopiko/faculty_gr_short.php?facid=1242
http://www.aueb.gr/pages/prosopiko/faculty_gr_short.php?facid=1062
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Δπίκοσροι Καθηγήηριες και Καθηγηηές 

 

 Γξάθνο Αλαζηάζηνο 

 

 

 

 

 Εαξθάδα Άλλα 

 

 

 

 Ησαλλίδεο Αληψλεο 

 

 

 Καξδαξάο Γεκήηξηνο 

 

 

 

 Κπξηαθίδνπ Οιίβηα 

 

 

 

 

http://www.aueb.gr/pages/prosopiko/faculty_gr_short.php?facid=1258
http://www.aueb.gr/pages/prosopiko/faculty_gr_short.php?facid=1729
http://www.aueb.gr/pages/prosopiko/faculty_gr_short.php?facid=1115
http://www.aueb.gr/pages/prosopiko/faculty_gr_short.php?facid=1116
http://www.aueb.gr/pages/prosopiko/faculty_gr_short.php?facid=1326
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 Μαληάηεο Παξάζρνο 

 

 

 

 Μαλσιφπνπινο Γεκήηξηνο 

 

 

 

 

 

 

 Παπαιεμαλδξήο Αιέμαλδξνο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Παπακηραήι Κσλζηαληίληα 

 

 

 

 

 

 

 Ρεγνπνχινπ Δηξήλε 

 

 

 αιαβνχ Διέλε 

 

 

http://www.aueb.gr/pages/prosopiko/faculty_gr_short.php?facid=1261
http://www.aueb.gr/pages/prosopiko/faculty_gr_short.php?facid=1779
http://www.aueb.gr/pages/prosopiko/faculty_gr_short.php?facid=1732
http://www.aueb.gr/pages/prosopiko/faculty_gr_short.php?facid=1262
http://www.aueb.gr/pages/prosopiko/faculty_gr_short.php?facid=1304


9 
 

 

 πειηψηε ηπιηαλή 

 

 

 

 

 

 

 

 

Λέκηορες 

 

 Γεδνχιεο Δκκαλνπήι 

 

 

 

 

 

 

 Κνπινξίδαο Αζαλάζηνο 

 

 

 

 

 

 

 Σαξλαλίδνπ Υξηζηίλα 

 

 

 

 

 

 

 Σξνχιε Δκκαλνπέια 

 

  

http://www.aueb.gr/pages/prosopiko/faculty_gr_short.php?facid=1263
http://www.aueb.gr/pages/prosopiko/faculty_gr_short.php?facid=1296
http://www.aueb.gr/pages/prosopiko/faculty_gr_short.php?facid=1325
http://www.aueb.gr/pages/prosopiko/faculty_gr_short.php?facid=1805


10 
 

2.2.2 Δπικοσρικό Γιδακηικό Προζωπικό 

 Βεξξνηνπνχινπ νθία 

 

 

 

 

 

 

 Καξάκπαιεο Αιθηβηάδεο 

 

 

 

 Κσιέηζε Μαξία 

 

2.2.3 Δργαζηηριακό Γιδακηικό Προζωπικό 

 

 Καζνηάθε Διηζάβεη 

 

 

 

 Κφρπια Κσζηία 

 

 

 

 

 

 Μακάθνπ Ξέλε 

 

http://www.aueb.gr/pages/prosopiko/faculty_gr_short.php?facid=1696
http://www.aueb.gr/pages/didaktiko/faculty_gr_short.php?facid=1698
http://www.aueb.gr/pages/didaktiko/faculty_gr_short.php?facid=1699
http://www.aueb.gr/pages/prosopiko/faculty_gr_short.php?facid=1145
http://www.aueb.gr/pages/prosopiko/faculty_gr_short.php?facid=1087
http://www.aueb.gr/pages/prosopiko/faculty_gr_short.php?facid=1146
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2.2.4 Γιοικηηικό Προζωπικό 

 

1. Σζνδνχινπ Υξπζή, Γξακκαηέαο, Καηεγνξία Π.Δ. 

2. Παλνπνχινπ Ηθηγέλεηα, Αλαπιεξψηξηα Πξντζηακέλε, Καηεγνξία Π.Δ.  

3. Γξάθνπ ππξηδνχια, Καηεγνξία Γ.Δ. 

4. Καηφπε Μαξία, Καηεγνξία Γ.Δ. 

5. Βνχξβαρε Άλλα-Μαξία, Καηεγνξία Γ.Δ. 

6. Υάιθνπ Μαξία, Καηεγνξία Γ.Δ. 

7. Ρνζληή Σδίλα, Καηεγνξία Γ.Δ. 

8. Ρσκαλφο Γεκήηξηνο, Καηεγνξία Π.Δ. 

9. Φαληάθε Δπαγγειία, Καηεγνξία Γ.Δ. 

 

 

  

http://www.aueb.gr/pages/prosopiko/faculty_gr_result.php?name=&depid=66&depid2=1
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2.3 ποσδές ζηο Σμήμα 

2.3.1 Ανηικειμενικοί ηότοι ηοσ Σμήμαηος 

ηφρνο ηνπ Σκήκαηνο ΟΓΔ είλαη ε ζσζηή εθπαίδεπζε ησλ θνηηεηψλ ζηηο ζχγρξνλεο επηζηεκνληθέο, 

εξεπλεηηθέο θαη εθαξκνζκέλεοαπαηηήζεηο ελφο επηζηεκνληθνχ θαη ζπγρξφλσο πξαθηηθνχ ηνκέα, ηεο 

Γηνίθεζεο ησλ Δπηρεηξήζεσλ, πνπ εμειίζζεηαη κε ηαρχηαηνπο ξπζκνχο. Δπηζεκαίλεηαη, φηη νη 

θνηηεηέο ηνπ Σκήκαηνο ΟΓΔ είλαη θαη νηπεξηζζφηεξνη θνηηεηέο ζην Παλεπηζηήκην θαη έρνπλ πςειέο 

βάζεηοεηζαγσγήο ζην Παλεπηζηήκην ζε ζχγθξηζε κε άιια ΣκήκαηαΟηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ. 

 

2.3.2 Προπηστιακές ποσδές 

2.3.2.1Οργάνωζη ποσδών 

Σν αθαδεκατθφ έηνο αξρίδεη ηελ πξψηε επηεκβξίνπ θάζε ρξφλνπθαη ιήγεη ηελ ηξηαθνζηή πξψηε 

Απγνχζηνπ ηνπ επφκελνπ ρξφλνπ. Σνεθπαηδεπηηθφ έξγν θάζε αθαδεκατθνχ έηνπο δηαξζξψλεηαη 

ρξνληθά ζεδχν δηδαθηηθέο πεξηφδνπο πνπ νλνκάδνληαη εμάκελα, ην ρεηκεξηλφεμάκελν θαη ην εαξηλφ 

εμάκελν. Κάζε εμάκελν πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ 13 πιήξεηο εβδνκάδεο δηδαζθαιίαο. ηελ αξρή 

ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο, θνηλνπνηείηαη ην αθαδεκατθφ εκεξνιφγην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έηνπο πνπ 

εγθξίλεη ην Πξπηαληθφ πκβνχιην. 

Οη εγγξαθέο ησλ θνηηεηψλ ζην Σκήκα ΟΓΔ γίλνληαη εληφοηαθηήο πξνζεζκίαο ζηελ αξρή ηνπ 

αθαδεκατθνχ έηνπο.Δγγξαθέο θαη' εμαίξεζε θαη κεηεγγξαθέο θνηηεηψλ επηηξέπνληαηζχκθσλα κε 

ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο δηαηάμεηο.Ζ εθπαίδεπζε ησλ θνηηεηψλ γίλεηαη κε ηηο παξαδφζεηο ησλ καζε-

κάησλ, ελψ ζε νξηζκέλα καζήκαηα ππάξρνπλ θαη ψξεο θξνληηζηεξηαθψλ αζθήζεσλ. Ζ δηάξθεηα 

δηδαζθαιίαο ησλ καζεκάησλ θάζε εμακήλνπ είλαη 13 εβδνκάδεο. 

Οη εμεηάζεηο ησλ καζεκάησλ γίλνληαη ζην ηέινο Ηαλνπαξίνπ, γηαηα καζήκαηα πνπ δηδάζθνληαη ζην 

ρεηκεξηλφ εμάκελν θαη ηνλ Ηνχλην,γηα ηα καζήκαηα πνπ δηδάζθνληαη ζην εαξηλφ εμάκελν. Γηα λα 

είλαηέγθπξε ε εμέηαζε ζε έλα κάζεκα ζα πξέπεη ε εμέηαζε ηνπ καζήκαηνο απηνχ λα έρεη δεισζεί 

απφ ηνλ εμεηαδφκελν θνηηεηή ζε εηδηθήδήισζε, εληφο πξνζεζκίαο πνπ αλαθνηλψλεηαη απφ ηε 

Γξακκαηείαηνπ Σκήκαηνο. ε πεξίπησζε απνηπρίαο ζηηο εμεηάζεηο ππάξρεη εδπλαηφηεηα 

επαλεμέηαζεο ην επηέκβξην.Ζ βαζκνινγία ησλ καζεκάησλ εθθξάδεηαη κε ηελ θιίκαθα κεδέλ -

δέθα (0-10), κε βάζε επηηπρίαο ην πέληε (5). Μεηά απφ ζρεηηθή απφθαζε ηεο πγθιήηνπ δίλεηαη 

ζηνπο θνηηεηέο ε δπλαηφηεηα επαλεμέηαζεο καζεκάησλ, ζηα νπνία έρνπλ πξναγσγηθφ βαζκφ.Ο 

κέγηζηνο αξηζκφο ησλ καζεκάησλ, ζηα νπνία κπνξεί ν θνηηεηήο λα δεηήζεη επαλεμέηαζε είλαη 

απηφο πνπ αληηζηνηρεί ζην 10% ηνπζπλφινπ ησλ καζεκάησλ ηνπ Σκήκαηνο πνπ απαηηνχληαη γηα 

ηελ απφθηεζε ηνπ πηπρίνπ ζηξνγγπινπνηεκέλνπ πξνο ηα πάλσ. ηελ πεξίπησζε πνπ ν θνηηεηήο 

δεηήζεη επαλεμέηαζε ζην ίδην κάζεκα γηα δεχηεξε θνξά, ηφηε ην κάζεκα απηφ ππνινγίδεηαη σο 

δεχηεξν κάζεκα.Ο θνηηεηήο έρεη ην δηθαίσκα λα δεηήζεη επαλεμέηαζε καζήκαηνοκφλν γηα ηελ 

επφκελε εμεηαζηηθή πεξίνδν πνπ εμεηάδεηαη ην κάζεκα.Πξνθεηκέλνπ λα επαλεμεηαζηεί θάπνηνο 

θνηηεηήο ζε έλα κάζεκαπξέπεη λα ππνβάιεη ζηε Γξακκαηεία αίηεζε αθχξσζεο ηνπ ππάξρνληνο 

πξναγσγηθνχ βαζκνχ θαη επαλεμέηαζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπκαζήκαηνο απφ κεδεληθή βάζε.Οη 

θνηηεηέο πνπ έρνπλ ηηο πξνυπνζέζεηο νξθσκνζίαο απηνκάησοράλνπλ ην δηθαίσκα επαλεμέηαζεο.Ο 

θνηηεηήο ζπκπιεξψλεη ηηο ζπνπδέο ηνπ θαη παίξλεη πηπρίν, φηαλεπηηχρεη ζηα πξνβιεπφκελα 

ζαξάληα (40) καζήκαηα θαηέρεη ζπγθεληξψζεη ηνλ απαηηνχκελν αξηζκφ δηδαθηηθψλ κνλάδσλ. 

Οαξηζκφο ησλ καζεκάησλ δηαθνξνπνηείηαη γηα ηνπο θνηηεηέο παξειζφλησλ εηψλ.Σν Σκήκα ΟΓΔ 

ρνξεγεί εληαίν πηπρίν, αλεμάξηεηα απφ ηελΚαηεχζπλζε πνπ έρεη παξαθνινπζήζεη ν θνηηεηήο. 

2.3.2.2ύμβοσλος ποσδών 

Ζ Γεληθή πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο έρεη νξίζεη ηέζζεξηο Καζεγεηέο,απφ έλα γηα θάζε Καηεχζπλζε 

ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ηνπΣκήκαηνο, σο ζπκβνχινπο ζπνπδψλ ησλ θνηηεηψλ. 

Πεξαηηέξσ, θαη ιφγσ ηνπ κεγάινπ αξηζκνχ ησλ θνηηεηψλ ηνπΣκήκαηνο, φια ηα κέιε ΓΔΠ είλαη 

πξφζπκα λα ζπκβνπιεχζνπλ ηνπο θνηηεηέο, αλάινγα κε ην αληηθείκελν πνπ δηδάζθνπλ, φπσο 

http://www.aueb.gr/pages/foithsh/docs/Acad-Calendar-14-15-anatheorimeno-31.10.14.pdf
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επίζεο λαζπκπαξαζηαζνχλ ζηα πξνβιήκαηα πνπ ελδερνκέλσο ζα αληηκεησπίζνπλ νη θνηηεηέο 

ζηελ αθαδεκατθή ηνπο δσή. 

2.3.2.3Ώρες σποδοτής θοιηηηών  

Οη θνηηεηέο ελεκεξψλνληαη ζηελ αξρή θάζε εμακήλνπ πφηε θαη πσο κπνξνχλ λα επηθνηλσλνχλ κε 

ηνπο δηδάζθνληεο ησλ καζεκάησλ ηνπο θαη κε ηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο.  

2.3.2.4Πρόγραμμα ποσδών 

Σν πξφγξακκα ζπνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ζεσξείηαη έλα 

απφ ηα πην ζχγρξνλα ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ. Δίλαη ην πην πινχζην πξφγξακκα ζε καζήκαηα 

κεηαμχ ησλ πξνγξακκάησλ ησλ ΑΔΗ ηνπ πξνγξάκκαηνο ECTS / ERASMUS θαη εμππεξεηεί 

απνηειεζκαηηθά ηηο αλάγθεο κηαο ζχγρξνλεο επηρείξεζεο. Σν Σκήκα ΟΓΔ έρεη πνιχ 

θαιέοπξννπηηθέο επαγγεικαηηθήο απαζρφιεζεο, θαιχπηνληαο έλα επξχηαην θάζκα ηνκέσλ, φπσο 

είλαη ε Γηνίθεζε, ε Οηθνλνκία, ην Δκπφξην,νη Σξάπεδεο, νη Αζθάιεηεο. 

Σν πξφγξακκα ζπνπδψλ θαζνξίδεηαη θάζε έηνο κεηά απφ επεμεξγαζία ηεο δηαξθνχο Δπηηξνπήο 

Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθψλπνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο θαη δηάινγν ζηε Γεληθή πλέιεπζε. Με 

ηνληξφπν απηφ εμαζθαιίδεηαη ε ζπλερήο αλαλέσζε θαη ν εθζπγρξνληζκφο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

ζπνπδψλ, έηζη ψζηε ην πξφγξακκα λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ησλ θνηηεηψλ 

ηνπ Σκήκαηνο,παξέρνληάο ηνπο γλψζεηο πςεινχ επηπέδνπ, κε ζηφρν ηελ αληηκεηψπηζε ζπγρξφλσλ 

πξνβιεκάησλ ηνπ επαγγεικαηηθνχ ηνπο ρψξνπ ήηεο κεηαπηπρηαθήο εμεηδίθεπζεο. Σα καζήκαηα 

ηνπ Σκήκαηνο ΟΓΔ δηαθξίλνληαη ζε ππνρξεσηηθάθαη θαη' επηινγήλ θαη θαηαλέκνληαη ζε 8 εμάκελα. 

Καηά ηε δηάξθεηαηνπ ρεηκεξηλνχ εμακήλνπ δηδάζθνληαη ηα καζήκαηα πνπ αλήθνπλ ζην1ν, 3ν, 5ν, 

θαη 7ν εμάκελν ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ. Καηά ηεδηάξθεηα ηνπ εαξηλνχ εμακήλνπ δηδάζθνληαη 

ηα καζήκαηα πνπ αλήθνπλ 2ν, 4ν, 6ν θαη 8ν εμάκελν ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ. Απφ ην5ν 

εμάκελν δίλεηαη ζην θνηηεηή ε δπλαηφηεηα επηινγήο ηεο Καηεχζπλζεο πνπ ηνλ ελδηαθέξεη. Σν 

Πξφγξακκα πνπδψλ πξνζθέξεη ζηνπο θνηηεηέο ηνπ ηέζζεξηο Καηεπζχλζεηο (Γηνίθεζεο 

Δπηρεηξήζεσλ,Γηνίθεζεο Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ, Λνγηζηηθήο θαη Υξεκαηνδνηηθήο Γηνίθεζεο 

θαη Μάξθεηηλγθ) πνπ ηνπο βνεζνχλ λα απνθηήζνπλ ηηο αλαγθαίεο γεληθέο θαη εηδηθέο γλψζεηο γηα 

ηνλ επαγγεικαηηθφ ηνπο πξνζαλαηνιηζκφ. Έηζη, νη θνηηεηέο πξνεηνηκάδνληαη γηα λα γίλνπλ 

ζηειέρεεπηρεηξήζεσλ θαη νξγαληζκψλ ηνπ δεκφζηνπ θαη ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέαηεο ρψξαο καο θαη 

άιισλ ρσξψλ ή λα επεθηείλνπλ ηηο ζπνπδέο ηνπο ζε κεηαπηπρηαθφ επίπεδν, έρνληαο φια εθείλα ηα 

εθφδηα πνπ ηνπο ρξεηάδνληαη γηα λα θηλεζνχλ άλεηα ζηνλ θνηλσληθφ θαη ζηνλ νηθνλνκηθφ ρψξν ηεο 

Δληαίαο Δπξψπεο. 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ 2015-2016 

ΚΩΓ. 

ΜΑΘ.  

Α’ ΔΞΑΜΖΝΟ ΓΗΓΑΚΩΝ ΚΩΓ. 

ΜΑΘ.  

Β’ ΔΞΑΜΖΝΟ ΓΗΓΑΚΩΝ 

2111 

Y 

Οηθνλνκηθή  Δπηρεηξήζεσλ 

 

Α. Παπαιεμαλδξήο 

(Α-Λ) 

Α. Νηθνιφπνπινο 

Παλ/θνο ππφηξνθνο 

(Μ-Χ)  

2210 

Y 

Γεληθέο Αξρέο Γηνίθεζεο 

Δπηρεηξήζεσλ 

Οι. Κπξηαθίδνπ  

Δ. αιαβνχ  

(Α-Λ) (Μ-Χ) 

2113 

Y 

Μηθξννηθνλνκηθή Η Κ.  Μπνπξιάθεο  

(Α-Λ)  

Κ. Μπνπξιάθεο 

(Μ-Χ) 

2212 

Y 

Μαθξννηθνλνκηθή Θεσξία θαη 

Πνιηηηθή  

Γ. Βάκβνπθαο   

(Α-Χ) 

 

2115 

Y 

Πνζνηηθέο Μέζνδνη Η 

(Γεληθά Μαζεκαηηθά γηα ηε 

Γηνίθεζε ησλ Δπηρεηξήζεσλ) 

Παλ/θνο ππφηξνθνο 

(Α-Λ)  

Παλ/θνο Τπφηξνθνο 

(Μ-Χ) 

2214 

Y 

ηνηρεία Τπνινγηζηηθψλ θαη 

Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ 

Γ. Καξδαξάο- Κ. 

Παπακηραήι 

Ξ. Μακάθνπ  

2117 

Y 

Αζηηθφ Γίθαην (Αζηηθφ Γίθαην Η) 

 

Δκκ. Σξνχιε 

(Α-Λ) 

Δκκ. Σξνχιε 

(Μ-Χ) 

2216 

Y 

Πνζνηηθέο Μέζνδνη ΗΗ (ηαηηζηηθήγηα 

ηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ)  

Παλεπηζηεκηαθφο 

ππφηξνθνο 

ΔΠΗΛΟΓΖ Ξένη Γλώζζα: *   Ξένη Γλώζζα: *  

2135-1 Αγγιηθή Γιψζζα Η –Βαζηθά 

Δπηρεηξεζηαθά Αγγιηθά: Μέξνο Α 

Φ. Καξακεηξφγινπ 2230-1 Αγγιηθή Γιψζζα ΗΗ –Βαζηθά 

Δπηρεηξεζηαθά Αγγιηθά: Μέξνο Β 

Η. ηεθαλέα 

2137-1 Γαιιηθή Γιψζζα Η –Βαζηθά 

Δπηρεηξεζηαθά Γαιιηθά: Μέξνο Α 

πκβαζηνχρνο 

Γηδάζθσλ 

2232-1 Γαιιηθή Γιψζζα ΗΗ –Βαζηθά 

Δπηρεηξεζηαθά Γαιιηθά: Μέξνο Β 

πκβαζηνχρνο 

Γηδάζθσλ 

2139-1 Γεξκαληθή Γιψζζα Η –Βαζηθά 

Δπηρεηξεζηαθά Γεξκαληθά: Μέξνο 

Α 

Η. Εήθνπ 2234-1 Γεξκαληθή Γιψζζα ΗΗ –Βαζηθά 

Δπηρεηξ/θά Γεξκαληθά: Μέξνο Β 

Η. Εήθνπ 

ΔΠΗΛΟΓΖ Ξέλε Γιώζζα: * (εηζαθηένη πξηλ 

ην 2006) 

  Ξέλε Γιώζζα: * (εηζαθηένη πξηλ ην 

2006) 
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2135 Αγγλική Γλώζζα Η –Βαζικά 

Δπισειπηζιακά Αγγλικά: Μέπορ Α 

Φ. Καξακεηξφγινπ 2230 Αγγλική Γλώζζα ΗΗ –Βαζικά 

Δπισειπηζιακά Αγγλικά: Μέπορ Β 

Η. ηεθαλέα 

2137 Γαλλική Γλώζζα Η –Βαζικά 

Δπισειπηζιακά Γαλλικά: Μέπορ Α 

πκβαζηνχρνο 

Γηδάζθσλ 

2232 Γαλλική Γλώζζα ΗΗ –Βαζικά 

Δπισειπηζιακά Γαλλικά: Μέπορ Β 

πκβαζηνχρνο 

Γηδάζθσλ 

2139 Γεπμανική Γλώζζα Η –Βαζικά 

Δπισειπηζιακά Γεπμανικά: Μέπορ 

Α 

Η. Εήθνπ 2234 Γεπμανική Γλώζζα ΗΗ –Βαζικά 

Δπισειπ/κά Γεπμανικά: Μέπορ Β 

Η. Εήθνπ 

ΚΩΓ. 

ΜΑΘ.  

Γ’ ΔΞΑΜΖΝΟ ΓΗΓΑΚΩΝ ΚΩΓ. 

ΜΑΘ.  

Γ’ ΔΞΑΜΖΝΟ ΓΗΓΑΚΩΝ 

2311 

Y 

Δηζαγσγή ζηε Υξεκαη/θή Λνγηζηηθή 
(Λνγηζηηθή Η) 

Δ. Γεδνχιεο  

(Α-Λ) - (Μ-Χ) 

Φξνληηζηήξηα 

. Βεξνηνπνχινπ 

(Α-Η) (Κ-Ο) 

Δ. Καζνηάθε (Π-Χ) 

2410 

Y 

ΠξνρσξεκέλεΥξεκαη/θή Λνγηζηηθή 
(Λνγηζηηθή ΗI) 

Κ.Καξακάλεο - 

Δ.Γεδνχιεο  

(Α-Λ) 

η.πειηψηε  

(Μ-Χ) 

Φξνληηζηήξηα 

.Βεξνηνπνχινπ (Α-
Η) 

Δ. Καζνηάθε  

(Κ-Ο)- (Π-Χ) 

2313 

Y 

Πνζνηηθέο Μέζνδνη ΗΗΗ 

(Οηθνλνκεηξία) 

 

Γ. Βάκβνπθαο 

 (Α-Χ) 

 

2412 

Y 

Δκπνξηθφ Γίθαην ΗΗ (Ρπζκίζεηο   

Δκπνξηθψλ θαη Οηθνλνκηθψλ 

πλαιιαγψλ) 

Υ. Σαξλαλίδνπ 

(Α-Λ) 

Αζ. Κνπινξίδαο  

(Μ-Χ) 

2315 

Y 

Μάξθεηηλγθ Η (Αξρέο Μάξθεηηλγθ) 

 

Α. Εαξθάδα 

(Α-Χ) 

2414 

Y 

Μάξθεηηλγθ ΗΗ  

(πκπεξηθνξά Καηαλαισηή)  

Α. Εαξθάδα 

(Α-Χ) 

2317 

Y 

Οξγάλσζε θαη Γηνίθεζε 
Δπηρ/ζεσλ Η 

 

Α. Ησαλλίδεο 

Γ. Μαλσιφπνπινο 

(Α-Λ) - (Μ-Χ) 

2416 

Y 

Υξεκαηνδνηηθή Γηνίθεζε Η  

(Υξεκαηνδνηηθή Γηνίθεζε) 

Π. Γηακάληεο   

(Α-Λ) 

Α. Γξάθνο (Μ-Χ) 

2319 

Y 

Δκπνξηθφ Γίθαην Η (Θεζκηθά 
Θέκαηα Οξγάλσζεο ησλ 
Δπηρεηξήζεσλ) 

Υ. Σαξλαλίδνπ (Α-Λ) 

Αζ. Κνπινξίδαο (Μ-Χ) 

2418 

Y 

Μηθξννηθνλνκηθή ΗΗ 

 

Κ. Μπνπξιάθεο 

(Α-Χ) 

2331 

Y 

Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα 

 

Γ. Καξδαξάο 

Ξ. Μακάθνπ  

   



16 
 

ΔΠΗΛΟΓΖ Ξένη Γλώζζα: *   Ξένη Γλώζζα: *  

2391-1 Αγγιηθή Γιψζζα ΗΗΗ – Δλδηάκεζα 

Δπηρεηξεζηαθά Αγγιηθά: Μέξνο Α 

Φ. Καξακεηξφγινπ 2430-1 Αγγιηθή Γιψζζα  ΗV – Δλδηάκεζα 

Δπηρεηξεζηαθά Αγγιηθά: Μέξνο Β 

Κ. Καξαγθνχλε 

2393-1 Γαιιηθή Γιψζζα ΗΗΗ – Δλδηάκεζα 

Δπηρεηξεζηαθά Γαιιηθά: Μέξνο Α 

πκβαζηνχρνο 

Γηδάζθσλ 

2432-1 Γαιιηθή Γιψζζα  ΗV – Δλδηάκεζα 

Δπηρεηξεζηαθά Γαιιηθά: Μέξνο Β 

πκβαζηνχρνο 

Γηδάζθσλ 

2395-1 Γεξκαληθή Γιψζζα ΗΗΗ – Δλδηάκεζα 

Δπηρεηξεζηαθά Γεξκαληθά: Μέξνο 

Α 

Η. Εήθνπ 2434-1 Γεξκαληθή Γιψζζα ΗV – Δλδηάκεζα 

Δπηρεηξ/θά Γεξκαληθά: Μέξνο Β 

Η. Εήθνπ 

ΔΠΗΛΟΓΖ Ξέλε Γιώζζα: * 

(εηζαθηένη πξηλ ην 2006) 

  Ξέλε Γιώζζα: * 

(εηζαθηένη πξηλ ην 2006) 

 

2391 Αγγλική Γλώζζα ΗΗΗ – Δνδιάμεζα 

Δπισειπηζιακά Αγγλικά: Μέπορ Α 

Φ. Καπαμηηπόγλος 2430 Αγγλική Γλώζζα  ΗV – Δνδιάμεζα 

Δπισειπηζιακά Αγγλικά: Μέπορ Β 

Κ. Καξαγθνχλε 

 

2393 

 Γαλλική Γλώζζα ΗΗΗ – Δνδιάμεζα 

Δπισειπηζιακά Γαλλικά: Μέπορ Α 

πκβαζηνχρνο 

Γηδάζθσλ 

 

2432 

 Γαλλική Γλώζζα ΗV – Δνδιάμεζα 

Δπισειπηζιακά Γαλλικά: Μέπορ Β 

πκβαζηνχρνο 

Γηδάζθσλ 

 

2395 

Γεπμανική Γλώζζα ΗΗΗ – Δνδιάμεζα 

Δπισειπηζιακά Γεπμανικά: Μέπορ 

Α  

 

Η. Εήκος 

 

2434 

Γεπμανική Γλώζζα ΗV – Δνδιάμεζα 

Δπισ/κά Γεπμανικά: Μέπορ Β 

 

Η. Εήκος 

* Η Ξζνη Γλώςςα Ι-ΙV είναι επιλογήσ και δεν προςμετρείται ςτο βαθμό πτυχίου, Υ = ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ
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ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ 
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ΚΩΓ.   

ΜΑΘ. 

Δ’ ΔΞΑΜΖΝΟ ΓΗΓΑΚΩΝ ΚΩΓ.   

ΜΑΘ. 

Σ’ ΔΞΑΜΖΝΟ ΓΗΓΑΚΩΝ 

2511 

Τ 

Υξεκαηνδνηηθή Γηνίθεζε ΗΗ 

(Δηδηθά Θέκαηα Υξεκαηνδνηηθήο 

Γηνίθεζεο) 

Π.Γηακάληεο  

(Α-Λ) 

Α. Γξάθνο  (Μ-Χ) 

2610 

Τ 

Δπηρεηξεζηαθή Πνιηηηθή θαη 

ηξαηεγηθή  

Β. Παπαδάθεο 

Δ. αιαβνχ 

(Α-Λ) - (Μ-Χ) 

2513 

ΤΚ 

Γηνίθεζε Αλζξσπίλσλ Πφξσλ Οι. Κπξηαθίδνπ 

Α. Ησαλλίδεο 

2731 

Τ 

Γηνηθεηηθή Λνγηζηηθή  . Κνέλ 

(Α-Λ) - (Μ-Χ) 

Φξνληηζηήξηα  

Κ. Κφρπια 

(Α-Λ) - (Μ-Χ) 

Τ Ξένη Γλώζζα:   2614 

ΤΚ 

Γηαρείξηζε πγθξνχζεσλ θαη 

Γηαπξαγκαηεχζεηο 

Α.Νηθνιφπνπι

νο 

Παλ/θνο 

Τπφηξνθνο 

2119 Αγγιηθή Γιψζζα  V -Δπηρεηξεζηαθή 

Αιιεινγξαθία θαη Δπηθνηλσλία  

Η. ηεθαλέα Τ Ξένη Γλώζζα: 

 

 

2131 Γαιιηθή Γιψζζα  V -Δπηρεηξεζηαθή 

Αιιεινγξαθία θαη Δπηθνηλσλία  

πκβαζηνχρνο 

Γηδάζθσλ 

2515 Αγγιηθή Γιψζζα VΗ - Δπηρεηξεζηαθή 

Οξνινγία  

Φ. 

Καξακεηξφγινπ 

2133 Γεξκαληθή Γιψζζα  V -

Δπηρεηξεζηαθή Αιιεινγξαθία θαη 

Δπηθνηλσλία  

Η. Εήθνπ 2517 Γαιιηθή Γιψζζα VΗ -Δπηρεηξεζηαθή 

Οξνινγία  

πκβαζηνχρνο 

Γηδάζθσλ 

 ΔΠΗΛΟΓΔ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ  2519 Γεξκαληθή Γιψζζα VΗ -

Δπηρεηξεζηαθή Οξνινγία  

Η. Εήθνπ 

2539 Γηνίθεζε Γηεζλψλ Δπηρεηξήζεσλ - Δ Γ. Μαλσιφπνπινο  ΔΠΗΛΟΓΔ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ  

2523 Οξγαλσζηαθή Φπρνινγία - Δ ΓΔΝ ΘΑ 

ΠΡΟΦΔΡΘΔΗ ΣΟ 

ΑΚΑΓ. ΔΣΟ 2015-

16 

2622 

ΤΚ 

Γηαρείξηζε Δπελδχζεσλ   Π.Γηακάληεο  

(Α-Λ) 

Α.Γξάθνο  

(Μ-Χ) 
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5428 Ζγεζία θαη Αλάπηπμε Πξνζσπηθψλ 

Γεμηνηήησλ – Δ 

 

Λ.Παλαγησηνπνχινπ 

Μ&Δ 

2630 

ΤΚ 

Έξεπλα Μάξθεηηλγθ Γ.ηψκθνο 

 

8121 Γηνίθεζε Έξγσλ θαη 

Πξνγξακκάησλ - Δ 

Κ. Αλδξνπηζφπνπινο 

ΓΔΣ 

2606 Δηδηθά Θέκαηα Γηνίθεζεο 

Παξαγσγήο θαη Τπεξεζηψλ – Δ  

Π. Μαληάηεο 

2525 Ρπζκηζηηθά Θέκαηα Δπνπηείαο θαη 

Λεηηνπξγίαο ηεο Κεθαιαηαγνξάο θαη 

Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο - Δ 

Υ. Σαξλαλίδνπ 2630 Γηνίθεζε Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο 

(Logistics) – Δ   

Π.Μαληάηεο 

2509 Γηνίθεζε Παξαγσγήο θαη 

Τπεξεζηψλ 

Π. Μαληάηεο    

7107 Φνξνινγία - Δ 

 

ΛΟΥΡΖ    

ημ. : φπνπ Δ επηινγή θαηεχζπλζεο, φπνπ Τ ππνρξεσηηθφ , φπνπ ΤΚ ππνρξεσηηθφ θαηεχζπλζεο. 
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ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ 

ΚΩΓ.   

ΜΑΘ. 

Ε’ ΔΞΑΜΖΝΟ ΓΗΓΑΚΩΝ ΚΩΓ.   

ΜΑΘ. 

Ζ’ ΔΞΑΜΖΝΟ ΓΗΓΑΚΩΝ 

2810 

Τ 

Αλάιπζε Λνγηζηηθψλ Καηαζηάζεσλ Κ.Καξακάλεο 

(Α-Λ) - (Μ-Χ) 

Φξνληηζηήξηα  

Κ.Κφρπια 

(Α-Λ) - (Μ-Χ) 

2717 

ΤΚ 

Δπηρεηξεκαηηθφηεηα 

 

Α. Ησαλλίδεο 

 

2711 

ΤΚ 

Βηνκεραληθέο ρέζεηο Α.Νηθνιφπνπινο 

 

   

2812 

ΤΚ 

Θέκαηα Δπηρεηξεζηαθήο Πνιηηηθήο 

θαη ηξαηεγηθήο  

Β. Παπαδάθεο 

Α. Ησαλλίδεο 

   

 ΔΠΗΛΟΓΔ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ   ΔΠΗΛΟΓΔ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ  

2743 Λήςε Δπηρεηξεκαηηθψλ Απνθάζεσλ 

- Δ 

Α. Παπαιεμαλδξήο 

 

2420 Οξγαλσζηαθή πκπεξηθνξά - Δ 

 

 

Οι. Κπξηαθίδνπ 

2741 Υξεκαηνδνηηθή Γηνίθεζε ΗΗΗ  Κ.Καζηκάηεο 2408 Γηνίθεζε Απφδνζεο Α.Παπαιεμαλδξή

ο 

5625 Οξγάλσζε Πσιήζεσλ Β. 

ηαζαθφπνπινο  

Μ&Δ 

2806 Γηνίθεζε ηεο Σερλνινγίαο ζηηο 

Πνιπεζληθέο Δπηρεηξήζεηο  

Γ.Μαλσιφπνπιν

ο 

8159 πζηήκαηα Γηαρείξηζεο 

Δπηρεηξεζηαθψλ Πφξσλ- Δ  

Γ. Ησάλλνπ 

ΓΔΣ 

   

7117 

 

Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα - Δ Γ. Γθίθαο 

ΛΟΥΡΖ 

   

2701 Λνγηζηηθά ρέδηα θαη Πξφηππα - Δ . πειηψηε    

ημ. : φπνπ Δ επηινγή θαηεχζπλζεο, φπνπ Τ ππνρξεσηηθφ , φπνπ ΤΚ ππνρξεσηηθφ θαηεχζπλζεο. 
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ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ 
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ΚΩΓ.   

ΜΑΘ. 

Δ’ ΔΞΑΜΖΝΟ ΓΗΓΑΚΩΝ ΚΩΓ.   

ΜΑΘ. 

Σ’ ΔΞΑΜΖΝΟ ΓΗΓΑΚΩΝ 

2511 

Τ 

Υξεκαηνδνηηθή Γηνίθεζε ΗΗ  

(Δηδηθά Θέκαηα Υξεκαηνδνηηθήο 

Γηνίθεζεο) 

Π.Γηακάληεο (Α-Λ) 

Α. Γξάθνο (Μ-Χ) 

2610 

Τ 

Δπηρεηξεζηαθή Πνιηηηθή θαη  

ηξαηεγηθή 

Β. Παπαδάθεο 

Δ. αιαβνχ 

(Α-Λ) - (Μ-Χ) 

5225 

ΤΚ 

Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα 

Γηνίθεζεο  

ανηί ησλ Πιεξνθνξηαθψλ 

πζηεκάησλ Γηνίθεζεο πνπ δελ 

δηδάζθεηαη 

Α. Πνπιπκελάθνπ 

Α. Πνπινχδε 

ΓΔΣ 

2731 

Τ 

Γηνηθεηηθή Λνγηζηηθή  . Κνέλ 

(Α-Λ) - (Μ-Χ) 

Φξνληηζηήξηα  

Κφρπια 

(Α-Λ) - (Μ-Χ) 

2533 

ΤΚ 

Δπηρεηξεκαηηθή Πιεξνθνξηθή θαη 

Βάζεηο Γεδνκέλσλ 

Κ. Παπακηραήι  

Ξ.Μακάθνπ 

 

2616 

ΤΚ 

Μεζνδνινγίεο ρεδίαζεο θαη 

Αλάπηπμεο Πιεξνθνξηαθψλ 

πζηεκάησλ 

Κ. Παπακηραήι  

Ξ. Μακάθνπ  

 

Τ Ξένη Γλώζζα:   Τ Ξένη Γλώζζα:   

2119 Αγγιηθή Γιψζζα  V -Δπηρεηξεζηαθή 

Αιιεινγξαθία θαη Δπηθνηλσλία 

Η. ηεθαλέα 2515 Αγγιηθή Γιψζζα VΗ-Δπηρεηξεζηαθή 

Οξνινγία  

Φ. 

Καξακεηξφγινπ 

2131 Γαιιηθή Γιψζζα  V -Δπηρεηξεζηαθή 

Αιιεινγξαθία θαη Δπηθνηλσλία 

πκβαζηνχρνο 

Γηδάζθσλ 

2517 Γαιιηθή Γιψζζα  VΗ -Δπηρεηξεζηαθή 

Οξνινγία  

πκβαζηνχρνο 

Γηδάζθσλ 

2133 Γεξκαληθή Γιψζζα  V -

Δπηρεηξεζηαθή Αιιεινγξαθία θαη 

Δπηθνηλσλία 

Η. Εήθνπ 2519 Γεξκαληθή Γιψζζα VΗ -Δπηρεηξεζηαθή 

Οξνινγία  

Η. Εήθνπ 

 ΔΠΗΛΟΓΔ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ   ΔΠΗΛΟΓΔ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ  

8121 Γηνίθεζε Έξγσλ θαη 

Πξνγξακκάησλ - Δ 

Κ. 

Αλδξνπηζφπνπινο

ΓΔΣ 

2836 ηξαηεγηθφ Ζιεθηξνληθφ Μάξθεηηλγθ 

– Δ  

Α. Εαξθάδα 

8119 Πξνγξακκαηηζκφο ΗΗ  - Δ Γ. πηλέιιεο - ΓΔΣ 8152 Γηαρείξηζε Φεθηαθνχ Πεξηερνκέλνπ 

θαη Δπηθνηλσλίαο Αλζξψπνπ –

Τπνινγηζηή – Δ 

Γ. ΛεθάθνοΓΔΣ 
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8125 

 

Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ θαη 

Σερλνινγία 

Γ. Γνπθίδεο 

ΓΔΣ 

8106 Πξνγξακκαηηζκφο Η - Δ Γ. Λεθάθνο 

ΓΔΣ 

3662 Αζθάιεηα Πιεξνθνξηαθψλ 

πζηεκάησλ - Δ 

Γ. Γθξίηδαιεο 

Πιεξνθνξηθή 

3543 ρεδηαζκφο Βάζεσλ Γεδνκέλσλ - Δ Η. Κσηίδεο 

Πιεξνθνξηθή 

3751 Αμηνιφγεζε Δπελδχζεσλ κε 

Δθαξκνγέο ζηελ Πιεξνθνξηθή -Δ 

Παλ. ππφηξνθνο 

Πιεξνθνξηθή 

3222 Πξνγξακκαηηζκφο Τπνινγηζηψλ κε 

Java - Δ 

Β. χξεο 

Πιεξνθνξηθή 

3125 Δηζαγσγή ζηνλ Πξνγξακκαηηζκφ 

Τπνινγηζηψλ - Δ 

Μ. Σίηζηαο 

Πιεξνθνξηθή 

   

2733 Λνγηζηηθά Πιεξνθνξηαθά 

πζηήκαηα- Δ 

. Κνέλ 

Δξγαζηήξην 

Μ.Κσιέηζε  

(Α-Λ) - (Μ-Χ) 

   

7107 Φνξνινγία – Δ ΛΟΥΡΖ    

2525 Ρπζκηζηηθά Θέκαηα Δπνπηείαο θαη 

Λεηηνπξγίαο ηεο Κεθαιαηαγνξάο θαη 

Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο – Δ 

Υ. Σαξλαλίδνπ    

ημ. : φπνπ Δ επηινγή θαηεχζπλζεο, φπνπ Τ ππνρξεσηηθφ , φπνπ ΤΚ ππνρξεσηηθφ θαηεχζπλζεο. 
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ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ 

ΚΩΓ.   

ΜΑΘ. 

Ε’ ΔΞΑΜΖΝΟ ΓΗΓΑΚΩΝ ΚΩΓ.   

ΜΑΘ. 

Ζ’ ΔΞΑΜΖΝΟ ΓΗΓΑΚΩΝ 

 

2810 

Τ 

Αλάιπζε Λνγηζηηθψλ Καηαζηάζεσλ Κ. Καξακάλεο 

(Α-Λ) - (Μ-Χ) 

Φξνληηζηήξηα  

Κ.Κφρπια 

(Α-Λ) - (Μ-Χ) 

2816 

ΤΚ 

Γηαδίθηπν θαη Δπηρεηξεκαηηθά 

Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα  

 

Γ. Καξδαξάο 

Ξ. Μακάθνπ 

(Δξγαζηήξην) 

2713 

ΤΚ 

Δθαξκνγέο Δπηρεηξεκαηηθήο 

Πιεξνθνξηθήο 

Κ. Παπακηραήι  

Ξ. Μακάθνπ  

 

   

 ΔΠΗΛΟΓΔ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ   ΔΠΗΛΟΓΔ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ  

2715 πζηήκαηα ηήξημεο Απνθάζεσλ Δ Γ. Καξδαξάο 2814 Σερλνινγία Δπηρεηξεκαηηθνχ 

Δπαλαζρεδηαζκνχ θαη 

Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα- Δ 

Γ. Καξδαξάο 

2701 Λνγηζηηθά ρέδηα θαη Πξφηππα - Δ . πειηψηε    

7117 Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα  – Δ 

 

Γ. Γθίθαο 

ΛΟΥΡΖ 

   

8137 Δπηρεηξεκαηηθή Δπθπΐα θαη Αλάιπζε 

κεγάισλ Γεδνκέλσλ (Γηαρείξηζε 

Γεδνκέλσλ θαη Δπηρεηξεκαηηθή 

Δπθπΐα -Δ 

Γ. Υαηδεαλησλίνπ 

ΓΔΣ 

   

8139  Γηαρείξηζε Πιεξνθνξηαθψλ Πφξσλ - 

Δ 

Ν. Πνπινχδε 

ΓΔΣ 

   

8159 πζηήκαηα Γηαρείξηζεο 

Δπηρεηξεζηαθψλ Πφξσλ- Δ  

Γ. Ησάλλνπ 

ΓΔΣ 

   

ημ. : φπνπ Δ επηινγή θαηεχζπλζεο, φπνπ Τ ππνρξεσηηθφ , φπνπ ΤΚ ππνρξεσηηθφ θαηεχζπλζεο. 
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ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ 
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ΚΩΓ.   

ΜΑΘ. 

Δ’ ΔΞΑΜΖΝΟ ΓΗΓΑΚΩΝ ΚΩΓ.   

ΜΑΘ. 

Σ’ ΔΞΑΜΖΝΟ ΓΗΓΑΚΩΝ 

2511 

Τ 

Υξεκαηνδνηηθή Γηνίθεζε ΗΗ  

(Δηδηθά Θέκαηα Υξεκαηνδνηηθήο 

Γηνίθεζεο) 

Π. Γηακάληεο  

(Α-Λ) 

Α. Γξάθνο (Μ-Χ) 

2610 

Τ 

Δπηρεηξεζηαθή Πνιηηηθή θαη 

ηξαηεγηθή 

Β.Παπαδάθεο 

Δ.αιαβνχ 

(Α-Λ) - (Μ-Χ) 

2535 

ΤΚ 

Αγνξέο Υξήκαηνο θαη Αμηφγξαθσλ 

ηαζεξνχ Δηζνδήκαηνο  

 

Γ. Κνπξέηαο (Α-Χ) 

 

2731 

Τ 

Γηνηθεηηθή Λνγηζηηθή  . Κνέλ 

(Α-Λ) - (Μ-Χ) 

Φξνληηζηήξηα  

K. Κφρπια 

(Α-Λ) - (Μ-Χ) 

Τ Ξένη Γλώζζα:  2618 

ΤΚ 

Δηδηθά Θέκαηα Υξεκαηννηθνλνκηθήο 

Λνγηζηηθήο  (Λνγηζηηθή Δηαηξεηψλ) 

Δ.Γεδνχιεο 

Φξνληηζηήξηα 

. 

Βεξξνηνπνχι

νπ 

2119 Αγγιηθή Γιψζζα  V -Δπηρεηξεζηαθή 

Αιιεινγξαθία θαη Δπηθνηλσλία 

Η. ηεθαλέα 2622 

ΤΚ 

Γηαρείξηζε Δπελδχζεσλ   Π.Γηακάληεο  

(Α-Λ) 

Α.Γξάθνο 

(Μ-Χ) 

2131 Γαιιηθή Γιψζζα  V -Δπηρεηξεζηαθή 

Αιιεινγξαθία θαη Δπηθνηλσλία 

 

πκβαζηνχρνο 

Γηδάζθσλ 

Τ Ξένη Γλώζζα:   

2133 Γεξκαληθή Γιψζζα  V -Δπηρεηξεζηαθή 

Αιιεινγξαθία θαη Δπηθνηλσλία 

Η. Εήθνπ 2515 Αγγιηθή Γιψζζα VΗ-Δπηρεηξεζηαθή 

Οξνινγία  

Φ. 

Καξακεηξφγ

ινπ 

 ΔΠΗΛΟΓΔ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ  2517 Γαιιηθή Γιψζζα  VΗ -Δπηρεηξεζηαθή 

Οξνινγία  

 

πκβαζηνχρνο 

Γηδάζθσλ 

2733 Λνγηζηηθά Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα 

- Δ 

. Κνέλ 2519 Γεξκαληθή Γιψζζα VΗ -Δπηρεηξεζηαθή 

Οξνινγία  

Η. Εήθνπ 
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 Δξγαζηήξηα 

Μ.Κσιέηζε  

(Α-Λ) - (Μ-Χ) 

 

7107 Φνξνινγία - Δ 

 

ΛΟΥΡΖ  ΔΠΗΛΟΓΔ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ  

2525 Ρπζκηζηηθά Θέκαηα Δπνπηείαο θαη 

Λεηηνπξγίαο ηεο Κεθαιαηαγνξάο θαη 

Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο – Δ 

Υ. Σαξλαλίδνπ 

 

2620 Γηαρείξηζε Κηλδχλνπ - Δ Κ.Καζηκάηεο 

 

  

 

 7128 Φνξνινγηθή Λνγηζηηθή – Δ ΛΟΥΡΖ 

 

   2816 Γηαδίθηπν θαη Δπηρεηξεκαηηθά 

Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα - Δ 

Γ.Καξδαξάο 

Ξ.Μακάθνπ 

(Δξγαζηήξην) 

ημ. : φπνπ Δ επηινγή θαηεχζπλζεο, φπνπ Τ ππνρξεσηηθφ , φπνπ ΤΚ ππνρξεσηηθφ θαηεχζπλζεο. 
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ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ 

ΚΩΓ.   

ΜΑΘ. 

Ε’ ΔΞΑΜΖΝΟ ΓΗΓΑΚΩΝ ΚΩΓ.   

ΜΑΘ. 

Ζ’ ΔΞΑΜΖΝΟ ΓΗΓΑΚΩΝ 

2810 

Τ 

Αλάιπζε Λνγηζηηθψλ Καηαζηάζεσλ Κ.Καξακάλεο 

(Α-Λ) - (Μ-Χ) 

Φξνληηζηήξηα  

Κ.Κφρπια 

(Α-Λ) - (Μ-Χ) 

2719 

ΤΚ 

Διεγθηηθή  Κ.Καξακάλεο 

2612 

ΤΚ 

Λνγηζηηθή Κφζηνπο . Κνέλ 

Φξνληηζηήξηα 

M. Κσιέηζε 

(Α-Λ) - (Μ-Χ) 

   

 ΔΠΗΛΟΓΔ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ   ΔΠΗΛΟΓΔ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ  

2729 Υξεκαηννηθνλνκηθή Οηθνλνκεηξία 

Δ 

Γ.Κνπξέηαο 2838 

 

Γηεζλήο Υξεκαηνδνηηθή - Δ 

 

Γ.Κνπξέηαο 

2741 Υξεκαηνδνηηθή Γηνίθεζε ΗΗΗ - Δ 

 

Κ.Καζηκάηεο 2826 Σξαπεδηθή Γηνηθεηηθή Δ 

 

Γ.Κνπξέηαο 

   2701 Λνγηζηηθά ρέδηα θαη Πξφηππα  ;- Δ .πειηψηε    

7117 Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα - Δ Γ.Γθίθαο 

ΛΟΥΡΖ  

   

ημ. : φπνπ Δ επηινγή θαηεχζπλζεο, φπνπ Τ ππνρξεσηηθφ , φπνπ ΤΚ ππνρξεσηηθφ θαηεχζπλζεο. 
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ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ 

ΔΠΗΛΟΓΔ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΔΛΑΥΗΣΟ ΑΡΗΘΜΟ ΥΔΗΜ ΚΑΗ ΔΑΡΗΝΩΝ 5 

ΚΩΓ.   

ΜΑΘ. 

Δ’ ΔΞΑΜΖΝΟ ΓΗΓΑΚΩΝ ΚΩΓ.   

ΜΑΘ. 

Σ’ ΔΞΑΜΖΝΟ ΓΗΓΑΚΩΝ 

2511 

Τ 

Υξεκαηνδνηηθή Γηνίθεζε ΗΗ  

(Δηδηθά Θέκαηα Υξεκαηνδνηηθήο 

Γηνίθεζεο) 

 

Π.Γηακάληεο  

(Α-Λ) 

Α.Γξάθνο (Μ-Χ) 

2610 

Τ 

Δπηρεηξεζηαθή Πνιηηηθή θαη  

ηξαηεγηθή  

Β.Παπαδάθεο 

Δ.αιαβνχ 

(Α-Λ) - (Μ-Χ) 

   2630 

ΤΚ 

Έξεπλα Μάξθεηηλγθ Γ.ηψκθνο 

 

Τ Ξένη Γλώζζα:  2632 

ΤΚ 

Γηνίθεζε Δπσλπκηψλ 

(BrandManagement) 

εκκπεμεί 

ανάθεζη 

2119 Αγγιηθή Γιψζζα  V -Δπηρεηξεζηαθή 

Αιιεινγξαθία θαη Δπηθνηλσλία 

Η. ηεθαλέα    

2131 Γαιιηθή Γιψζζα  V -Δπηρεηξεζηαθή 

Αιιεινγξαθία θαη Δπηθνηλσλία 

πκβαζηνχρνο 

Γηδάζθσλ 

Τ Ξένη Γλώζζα:   

 

 

2133 Γεξκαληθή Γιψζζα  V -Δπηρεηξεζηαθή 

Αιιεινγξαθία θαη Δπηθνηλσλία 

Η. Εήθνπ 2515 Αγγιηθή Γιψζζα VΗ-Δπηρεηξεζηαθή 

Οξνινγία  

Φ. 

Καξακεηξφγινπ 

   2517 Γαιιηθή Γιψζζα  VΗ -Δπηρεηξεζηαθή 

Οξνινγία  

 

πκβαζηνχρνο 

Γηδάζθσλ 

   2519 Γεξκαληθή Γιψζζα VΗ -Δπηρεηξεζηαθή 

Οξνινγία  

Η. Εήθνπ 

 ΔΠΗΛΟΓΔ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ   ΔΠΗΛΟΓΔ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ  

2537 

 

Γηαθήκηζε θαη Πξνψζεζε 

Πσιήζεσλ- Δ 

Δ.Ρεγνπνχινπ  2640 Σερληθέο Πσιήζεσλ Δπψλπκσλ 

Πξντφλησλ - Δ 

Δ. 

Ρεγνπνχινπ 

5647 Σηκνινγηαθή ηξαηεγηθή -Δ 

 

Κ. Ήληνπλαο 

Μ&Δ 
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7107 Φνξνινγία  – E ΛΟΥΡΖ    

 

2525 Ρπζκηζηηθά Θέκαηα Δπνπηείαο θαη 

Λεηηνπξγίαο ηεο Κεθαιαηαγνξάο θαη 

Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο – Δ 

 

Υ.Σαξλαλίδνπ    

ημ. : φπνπ Δ επηινγή θαηεχζπλζεο, φπνπ Τ ππνρξεσηηθφ , φπνπ ΤΚ ππνρξεσηηθφ θαηεχζπλζεο. 
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ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ 

ΚΩΓ.   

ΜΑΘ. 

Ε’ ΔΞΑΜΖΝΟ ΓΗΓΑΚΩΝ ΚΩΓ.   

ΜΑΘ. 

Ζ’ ΔΞΑΜΖΝΟ ΓΗΓΑΚΩΝ 

2810 

Τ 

Αλάιπζε ΛνγηζηηθψλΚαηαζηάζεσλ Κ.Καξακάλεο 

(Α-Λ) - (Μ-Χ) 

Φξνληηζηήξηα  

Κ.Κφρπια 

(Α-Λ) - (Μ-Χ) 

2836 

ΤΚ 

ηξαηεγηθφ Ζιεθηξνληθφ Μάξθεηηλγθ   Α. Εαξθάδα 

2735 

ΤΚ 

ηξαηεγηθφο ρεδηαζκφο Μάξθεηηλγθ Γ.ηψκθνο 

 

2642 

ΤΚ 

Δμαγσγηθφ Μάξθεηηλγθ θαη 

Παγθνζκηνπνίεζε  

(Γηεζλέο Μάξθεηηλγθ) - Δ 

εκκπεμεί 

ανάθεζη 

2739 

ΤΚ 

Μάξθεηηλγθ Τπεξεζηψλ  Α.Εαξθάδα    

 ΔΠΗΛΟΓΔ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ   ΔΠΗΛΟΓΔ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ  

   2832 Γεκφζηεο ρέζεηο θαη Δπηρεηξεζηαθή 

Ζζηθή 

 

Δ. 

Ρεγνπνχινπ 

2701 Λνγηζηηθά ρέδηα θαη Πξφηππα – Δ .πειηψηε 2834   Μάξθεηηλγθ Πξντφλησλ Τςειήο 

  Σερλνινγίαο Δ 

Γ.ηψκθνο 

 

7117 Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα- Δ Γ.Γθίθαο 

ΛΟΥΡΖ  

5648 Γίθηπα Γηαλνκήο &Logistics– Δ Γ. θαξκέαο 

Μ&Δ 

5627 Γηνίθεζε Πξνκεζεηψλ θαη 

Βηνκεραληθφ Μάξθεηηλγθ 

(BusinesstoBusiness Μάξθεηηλγθ) - Δ 

Γ. Απισλίηεο 

. Γεκεηξηάδεο 

Π. Ρεπνχζεο 

Δξγαζηήξηα 

Ζ. Μπαιαθνχηεο 

Μ&Δ 

  

 

 

ημ. : φπνπ Δ επηινγή θαηεχζπλζεο, φπνπ Τ ππνρξεσηηθφ, φπνπ ΤΚ ππνρξεσηηθφ θαηεχζπλζεο. 
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ΛΗΣΑ ΜΑΘΖΜΑΣΩΝ ΔΤΡΤΣΔΡΖ ΔΠΗΛΟΓΖ 

ΜΔΓΗΣΟ ΑΡΗΘΜΟ ΥΔΗΜΔΡΗΝΩΝ ΚΑΗ ΔΑΡΗΝΩΝ ΔΠΗΛΟΓΩΝ:  3 

ΚΩΓ.   

ΜΑΘ. 

ΥΔΗΜΔΡΗΝΑ ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΓΗΓΑΚΩΝ ΚΩΓ.   

ΜΑΘ. 

ΔΑΡΗΝΑ ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΓΗΓΑΚΩΝ 

 

2301 Γηεζλείο Οηθνλνκηθέο ρέζεηο Γ.Βάκβνπθαο 2406 Δξγαηηθφ Γίθαην Α. Κνπινξίδαο 

2325 Πξαθηηθή Άζθεζε Φνηηεηψλ Γ. Μαλσιφπνπινο 

(Μ-Χ) 

Α. Παπαιεμαλδξήο 

(Α – Λ) 

2444 Πξαθηηθή Άζθεζε Φνηηεηψλ Γ. 

Μαλσιφπνπινο 

(Μ-Χ) 

Α. 

Παπαιεμαλδξήο 

(Α – Λ) 

2329 Υξεκαηννηθνλνκηθφ Γίθαην  Α. Κνπινξίδαο  2321 Γηάξζξσζε θαη Πξνβιήκαηα 

ηεο Διιεληθήο Οηθνλνκίαο 

Γ.Βακβνπθαο  

1193 Αξρέο Κνηλσληνινγίαο ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ 

Παλ/θνο 

Τπφηξνθνο 

2464 Κνηλσληθή Δπηρεηξεκαηηθφηεηα  Ο. Κπξηαθίδνπ- 

Δ. αιαβνχ 

   2468 Γίθαην Αληαγσληζκνχ Δ. Σξνχιε 

   1603 Θεσξία Βηνκεραληθήο 

Οξγάλσζεο 

Ν. Βέηαο 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ 
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ΓΗΔΤΚΡΗΝΗΔΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΩΝ ΓΗΑ ΣΑ ΔΞΑΜΖΝΑ Δ΄-Ζ΄ 

ΑΡΗΘΜΟ ΤΠΟΥΡΔΩΣΗΚΩΝ ΜΑΘΖΜΑΣΩΝ: 11  

 Τπνρξεσηηθά Καηεχζπλζεο 

 Ξέλε Γιψζζα V θαη  VI 

ΑΡΗΘΜΟ ΜΑΘΖΜΑΣΩΝ ΔΠΗΛΟΓΖ: 10 

 Σνπιάρηζηνλ 5 καζήκαηα ΔΠΗΛΟΓΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ 

 Μέρξη 5 καζήκαηα Δπηινγήο ή ππνρξεσηηθά καζήκαηα άιισλ Καηεπζχλζεσλ 

 Μέρξη 3 καζήκαηα Δπξχηεξεο Δπηινγήο 

 Μέρξη 3 Μαζήκαηα απφ άιια Σκήκαηα ηνπ ΟΠΑ 

ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ  21 
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2.3.2.5Γενική Παροσζίαζη και σνοπηική Περιγραθή ηοσ Περιετομένοσ ηων Μαθημάηων ηοσ 

Προγράμμαηος ποσδών 

 

1ο ΔΞΑΜΖΝΟ 

 

Οηθνλνκηθή ησλ Δπηρεηξήζεσλ Η, 2111 

 
ηόσορ ηος μαθήμαηορ 

ηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε ρνξήγεζε βαζηθψλ γλψζεσλ γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ επηρεηξήζεσλ θαη γηα ηελ 

επηζηεκνληθή κεζνδνινγία ησλ θνηλσληθψλ επηζηεκψλ θαη ηδηαίηεξα ηεο νηθνλνκηθήο ησλ επηρεηξήζεσλ. ηε 

δηδαθηέα χιε πεξηιακβάλνληαη εηδηθφηεξα: ε επηρείξεζε σο θνηλσληθφ ππνζχζηεκα, ε ηππνπνίεζε ησλ 

επηρεηξεζηαθψλ πξνβιεκάησλ, ε επηζηεκνληθή πξνζέγγηζε θαη νη πξνζαλαηνιηζκνί (θπβεξλεηηθή, ζπλζήθεο, 

ιήςε απνθάζεσλ, ζπκπεξηθνξά) ηεο νηθνλνκηθήο ησλ επηρεηξήζεσλ, δηαθξίζεηο – δεκηνπξγία – ιεηηνπξγία – 

αληηθεηκεληθνί ζθνπνί – ηφπνο εγθαηάζηαζεο ησλ νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ. Δπηπιένλ, κειεηψληαη πξαθηηθέο 

πεξηπηψζεηο (casestudies) απφ επηιεγκέλνπο ηνκείο ηνπ καζήκαηνο, φπσο π.ρ. δηαδηθαζία θαηάξηηζεο 

πξνυπνινγηζκψλ θαη βειηίσζε παξαγσγηθφηεηαο ζε δηάθνξα ηκήκαηα ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο. Απηέο νη 

γλψζεηο απνζθνπνχλ λα βνεζήζνπλ ηνπο ζπνπδαζηέο: (α) λα θαηαλνήζνπλ ην πεξηερφκελν θαη ηε 

ζθνπηκφηεηα ησλ γλψζεσλ πνπ ζα ιάβνπλ απφ ηα εηδηθφηεξα καζήκαηα ηα επφκελα εμάκελα, (β) λα 

αληηιεθζνχλ ηελ πνηθηιία ησλ κεηαβιεηψλ πνπ επηδξνχλ ζηηο επηρεηξεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη (γ) λα 

πξνζεγγίζνπλ ηηο αιιειεπηδξάζεηο ησλ επηρεηξεζηαθψλ ιεηηνπξγηψλ θαη δξαζηεξηνηήησλ.  

 
Πποαπαιηούμενερ γνώζειρ 

Γε ρξεηάδνληαη.  

 
ςνοπηική πεπιγπαθή ηος πεπιεσομένος ηος μαθήμαηορ 

Ζ αλάιπζε ησλ κεηαβιεηψλ ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ επηρεηξήζεσλ είλαη ην πξψην βήκα, πξνθεηκέλνπ νη 

ζπνπδαζηέο λα αληηιεθζνχλ ην βαζκφ πνιππινθφηεηαο ησλ επηρεηξεζηαθψλ εμειίμεσλ θαη ζπκπεξηθνξψλ. 

Ζ αλάιπζε απηή καο δηεπθνιχλεη ζηε ζπλέρεηα λα εμεηάζνπκε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν κπνξνχκε λα 

αληηκεησπίζνπκε ηελ πνιππινθφηεηα απηή θαη λα ιακβάλνπκε αμηφπηζηεο απνθάζεηο. Γηα ην ιφγν απηφ, 

εμεηάδνπκε ηνπο ηξφπνπο πξνζέγγηζεο ηεο επηζηεκνληθήο αιήζεηαο θαη ζε ζπλέρεηα απηήο, ηνπο 

πξνζαλαηνιηζκνχο ηεο Οηθνλνκηθήο ησλ Δπηρεηξήζεσλ. Δπφκελν βήκα είλαη ε εμέηαζε ηνπ ηξφπνπ 

ιεηηνπξγίαο κηαο επηρείξεζεο, ε νπνία δηεπθνιχλεηαη απφ ηελ Κπβεξλεηηθή πξνζέγγηζε, αθνχ έηζη κπνξνχκε 

λα θαηαγξάςνπκε θαιχηεξα ηηο επηκέξνπο ιεηηνπξγίεο θαη λα εμεηάζνπκε ηηο κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο.  Ο 

πξνζδηνξηζκφο ησλ αληαγσληζηηθψλ πιενλεθηεκάησλ θαη κεηνλεθηεκάησλ απαηηεί ηελ αλάπηπμε αληίζηνηρσλ 

θξηηεξίσλ ζπγθξίζεσλ κεηαμχ ησλ νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ, ην νπνίν επηζθνπείηαη ζην θεθάιαην ηεο 

Σππνινγίαο ησλ Οηθνλνκηθψλ Μνλάδσλ. ην ηειεπηαίν κέξνο ησλ παξαδφζεσλ πξνζδηνξίδνληαη θαη 

αλαιχνληαη βαζηθέο απνθάζεηο ησλ Οηθνλνκηθψλ Μνλάδσλ, φπσο: ε επηινγή ηξφπνπ Οξγάλσζεο, ε 

δεκηνπξγία ηεο Οηθνλνκηθήο Μνλάδαο θαη ε επηινγή ηνπ ηφπνπ εγθαηάζηαζήο ηεο. Ο ηξφπνο πξνζέγγηζεο 

ησλ ζεκάησλ απηψλ βαζίδεηαη ζηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηεο ιήςεσο απνθάζεσλ. ην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο 

παξνπζηάδνληαη αζθήζεηο πνπ απνζθνπνχλ ζηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ παξαδφζεσλ 

θαη αθφκα ζηε βειηίσζε ηεο θξηηηθήο ηθαλφηεηαο ησλ ζπνπδαζηψλ. 

 
Σπόπορ διδαζκαλίαρ 

4 ψξεο εβδνκαδηαίσο. Γξαπηέο εμεηάζεηο δχν σξψλ, πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζηηο αληίζηνηρεο εμεηαζηηθέο 

πεξηφδνπο.  

 
ςγγπάμμαηα - Βοηθήμαηα 

Α. Νηθνιφπνπινπ: Δηζαγσγή ζηελ Οηθνλνκηθή θαη Γηνηθεηηθή ησλ επηρεηξήζεσλ, Δθδφζεηο Ο.Π.Α.  

 
Ππόζθεηο εκπαιδεςηικό ςλικό 
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Σν πιηθφ ηνπ καζήκαηνο θαζψο θαη νη παξαδφζεηο ηνπ καζήκαηνο βξίζθνληαη ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ 

Δξγαζηεξίνπ Βηνκεραληθψλ ρέζεσλ θαη Γηαπξαγκαηεχζεσλ: http://www.cirn.aueb.gr 

Μηθξννηθνλνκηθή Η, 2113 

 
ηόσορ ηος μαθήμαηορ 

Ο ζθνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη λα παξνπζηάζεη ηηο θπξηφηεξεο βαζηθέο ζεσξεηηθέο έλλνηεο ηεο νηθνλνκηθήο 

επηζηήκεο γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ αγνξψλ θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ θαηαλαισηή θάησ απφ 

ζπλζήθεο αιιειεμάξηεζεο θαη αβεβαηφηεηαο. Σν πξψην κέξνο ηνπ καζήκαηνο είλαη αθηεξσκέλν ζηελ 

αλάιπζε ηεο ζεσξίαο δήηεζεο ελφο αγαζνχ - αλάιπζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ θαηαλαισηή. Σν δεχηεξν 

κέξνο αλαιχεη ηε ζεσξία ηεο πξνζθνξάο αγαζψλ - αλάιπζε ηεο παξαγσγήο θαη ηνπ θφζηνπο. ην ηξίην 

κέξνο γίλεηαη κία εκπεξηζηαησκέλε αλάιπζε ηεο νξγάλσζεο ηεο αγνξάο θαη ηεο ζεσξίαο ηεο επηρείξεζεο, 

θαζψο θαη ν πξνζδηνξηζκφο ησλ ηηκψλ ησλ πξντφλησλ ζηηο δηάθνξεο κνξθέο αγνξψλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο ζεσξίαο αγνξψλ ησλ παξαγσγηθψλ ζπληειεζηψλ, φπνπ θαη εμεηάδεηαη ν 

ηξφπνο πξνζδηνξηζκνχ ησλ ηηκψλ ησλ ζπληειεζηψλ ηεο παξαγσγήο. 

 
Πποαπαιηούμενερ γνώζειρ 

Γελ ρξεηάδνληαη πξναπαηηνχκελεο γλψζεηο  

 
ςνοπηική πεπιγπαθή ηος πεπιεσομένος ηος μαθήμαηορ 

Καηαλαισηηθή Δπηινγή θαη Εήηεζε, Εήηεζε θαη Πξνζθνξά, Διαζηηθφηεηεο Εήηεζεο θαη Πξνζθνξάο, 

Οηθνλνκηθή Απνηειεζκαηηθφηεηα θαη Γηθαηνζχλε ζηηο Αγνξέο Πξντφλησλ, Αγνξέο ζε Γξάζε, Φφξνη, 

Παξαγσγή θαη Κφζηνο, Πιήξεο Αληαγσληζκφο, Μνλνπψιην, Μνλνπσιηαθφο Αληαγσληζκφο, Οη Αγνξέο 

Παξαγσγηθψλ πληειεζηψλ. 

 
Σπόπορ διδαζκαλίαρ 

4 ψξεο δηδαζθαιίαο εβδνκαδηαίσο (δχν ζπλαληήζεηο δηάξθεηαο δχν σξψλ ε θαζεκία). 

 
ςγγπάμμαηα-Βοηθήμαηα 

Πξψην Δληαίν Γηδαθηηθφ χγγξακκα: 

 «Δθαξκνζκέλα Μαζεκαηηθά Γηνηθεηηθψλ θαη Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ», ησλ Παλαγηψηε Λνξεληδηάδε 

θαη Κσλζηαληίλνπ Μπνπξιάθε, Δθδφζεηο Οηθνλνκηθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, Αζήλα, 2008. 

Γεχηεξν Δληαίν Γηδαθηηθφ χγγξακκα: 

 «Μηθξννηθνλνκηθή,  Θεσξία - Πξαθηηθή», ησλ RobinBade θαη MichaelParkin, Δθδφζεηο Rosili, Αζήλα, 

2010. 

 
Ππόζθεηο εκπαιδεςηικό ςλικό 

Ζιεθηξνληθφ πιηθφ: ην e-class ηνπ καζήκαηνο ζηε ζέζε «Έγγξαθα». 

 
Πνζνηηθέο Μέζνδνη Η (Γεληθά Μαζεκαηηθά γηα ηε Γηνίθεζε ησλ Δπηρεηξήζεσλ), 2115 

 
ηόσορ ηος μαθήμαηορ 

θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε θαηαλφεζε θαη ε εμνηθείσζε ηνπ θνηηεηή / θνηηήηξηαο κε βαζηθέο πνζνηηθέο 

κεζφδνπο νη νπνίεο είλαη απαξαίηεηεο ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ ηεο δηνίθεζεο θαη νξγάλσζεο 

επηρεηξήζεσλ. Σν κάζεκα παξνπζηάδεη έλα πιήζνο καζεκαηηθψλ εξγαιείσλ θαη εθαξκνγψλ. 

 
Πποαπαιηούμενερ γνώζειρ 

Γελ ρξεηάδνληαη πξναπαηηνχκελεο γλψζεηο  

 
ςνοπηική πεπιγπαθή ηος πεπιεσομένος ηος μαθήμαηορ 

Δπίιπζε Γξακκηθψλ πζηεκάησλ κε Απαινηθή - Μέζνδνο Gauss θαη Μέζνδνο Gauss - Jordan, Πίλαθεο θαη 

Δπίιπζε Γξακκηθψλ πζηεκάησλ Με Αληηζηξνθή, Οξίδνπζα Πίλαθα θαη Δχξεζε Αληίζηξνθνπ Πίλαθα Με 

Οξίδνπζεο - Ζ Μέζνδνο Cramer, Μεξηθή Παξάγσγνο – Οιηθφ Γηαθνξηθφ – Οιηθή Παξάγσγνο – Ηαθσβηαλφο 

Πίλαθαο – Δζζηαλφο Πίλαθαο , Πιεγκέλεο Πξαγκαηηθέο πλαξηήζεηο θαη Θεψξεκα Πιεγκέλεο πλάξηεζεο, 

http://www.cirn.aueb.gr/
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Πιεγκέλεο Γηαλπζκαηηθέο πλαξηήζεηο, Βειηηζηνπνίεζε Πξαγκαηηθψλ πλαξηήζεσλ Μηαο Μεηαβιεηήο Υσξίο 

Πεξηνξηζκνχο, Βειηηζηνπνίεζε Πξαγκαηηθψλ πλαξηήζεσλ Πνιιψλ Μεηαβιεηψλ Υσξίο Πεξηνξηζκνχο, 

Βέιηηζηε Σηκή πλαξηήζεσλ – πλαξηήζεηο Μέγηζηεο Σηκήο θαη Θεψξεκα ηεο Πεξηβάιινπζαο Κακπχιεο, 

Βειηηζηνπνίεζε πλαξηήζεσλ Γχν Μεηαβιεηψλ Με Πεξηνξηζκφ Μία Δμίζσζε – Μέζνδνο Πνιιαπιαζηαζηψλ 

Lagrange – πλζήθεο Γεχηεξεο Σάμεο, Βειηηζηνπνίεζε πλαξηήζεσλ Πνιιψλ Μεηαβιεηψλ Με Πεξηνξηζκφ 

Δμηζψζεσλ Με ηε Μέζνδν Πνιιαπιαζηαζηψλ Lagrange, Βέιηηζηε Σηκή πλαξηήζεσλ – πλαξηήζεηο 

Μέγηζηεο Σηκήο θαη Θεψξεκα ηεο Πεξηβάιινπζαο Κακπχιεο, Αφξηζην Οινθιήξσκα, Οξηζκέλν 

Οινθιήξσκα, Δηζαγσγή ζηηο Γηαθνξηθέο Δμηζψζεηο – Γηαθνξηθέο Δμηζψζεηο Πξψηεο Σάμεο, Πξφζζεηεο 

Μέζνδνη Δπίιπζεο Γηαθνξηθψλ Δμηζψζεσλ, Δμηζψζεηο Γηαθνξψλ. 

 

Σπόπορ διδαζκαλίαρ 

4 ψξεο δηδαζθαιίαο εβδνκαδηαίσο (δχν ζπλαληήζεηο δηάξθεηαο δχν σξψλ ε θαζεκία) θαη θξνληηζηήξηα. 

 

ςγγπάμμαηα-Βοηθήμαηα 

«Δθαξκνζκέλα Μαζεκαηηθά Γηνηθεηηθψλ θαη Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ», ησλ Παλαγηψηε Λνξεληδηάδε θαη 

Κσλζηαληίλνπ Μπνπξιάθε, Δθδφζεηο Οηθνλνκηθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, Αζήλα, 2008. 

 

Ππόζθεηο εκπαιδεςηικό ςλικό 

Ζιεθηξνληθφ πιηθφ: ην e-class ηνπ καζήκαηνο ζηε ζέζε «Έγγξαθα». 

 
Αζηηθό Γίθαην, 2117 

 
ηόσορ ηος μαθήμαηορ 

ηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη:  

o Να γλσξίζεη ν θνηηεηήο ηηο βαζηθέο έλλνηεο ηνπ δηθαίνπ θαη ηηο γεληθέο αξρέο ηνπ ηζρχνληνο ηδησηηθνχ 
δηθαίνπ. Ηδηαίηεξε κέξηκλα θαηαβάιιεηαη γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ βαζηθψλ ελλνηψλ θαη αξρψλ ηνπ 
ηζρχνληνο ηδησηηθνχ πεξηνπζηαθνχ δηθαίνπ, ζην πιαίζην ηεο εκεδαπήο έλλνκεο ηάμεο.  

o Να απνηειέζεη απαξαίηεηε βάζε γηα ηε δηδαζθαιία ηνπ εκπνξηθνχ δηθαίνπ θαη ησλ λνκηθψλ καζεκάησλ 
πνπ δηδάζθνληαη ζε επφκελα εμάκελα.  

o Να θαηαλνήζεη ν θνηηεηήο πσο νη βαζηθέο γλψζεηο δηθαίνπ ζπληζηνχλ έλα θαιφ «εξγαιείν» γηα ηνπο 
πηπρηνχρνπο ηνπ ηκήκαηφο καο.  

 
Πποαπαιηούμενερ γνώζειρ 

Γελ ρξεηάδνληαη πξναπαηηνχκελεο γλψζεηο  

 
ςνοπηική πεπιγπαθή ηος πεπιεσομένος ηος μαθήμαηορ 

o χληνκε εηζαγσγή ζην δίθαην θαη εηδηθά ζην ηδησηηθφ δίθαην. 

o Έλλνηα, ζθνπφο, πεγέο θαη θιάδνη ηνπ δηθαίνπ. Μνξθή, ιεηηνπξγία, εξκελεία θαη εθαξκνγή ησλ θαλφλσλ 

δηθαίνπ. 

o Γεληθέο αξρέο ηνπ αζηηθνχ δηθαίνπ. Σα πξφζσπα σο ππνθείκελα ησλ ελλφκσλ ζρέζεσλ θαη ζπλαιιαγψλ. 

Φπζηθά πξφζσπα. Ννκηθά πξφζσπα. 

o Σα δηθαηψκαηα. 

o Οη δηθαηνπξαμίεο. Έλλνηα θαη πξνυπνζέζεηο ηεο ηζρχνο θαη ηνπ ελεξγνχ ησλ δηθαηνπξαμηψλ. 

o Ζ θαηάξηηζε ησλ ζπκβάζεσλ. 

o Αληηπξνζψπεπζε. 

o Γηθαηνπξαμία ππφ αίξεζε θαη ππφ πξνζεζκία. 

o Οη αδηθνπξαμίεο. Γηαθξίζεηο ησλ άδηθσλ πξάμεσλ. Έλλνηα αδηθήκαηνο. 

o Ο ρξφλνο ζην δίθαην. Πξνζεζκίεο. Παξαγξαθή. Απνζβεζηηθή πξνζεζκία. 

o πλήζεηο ζπκβάζεηο. πκβάζεηο ηεο ζχγρξνλεο νηθνλνκίαο. 

 
Σπόπορ διδαζκαλίαρ: 4 ψξεο δηδαζθαιίαο ηελ εβδνκάδα  

 
ςγγπάμμαηα – Βοηθήμαηα 
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 Πελειφπε Αγαιινπνχινπ, Βαζηθέο έλλνηεο Αζηηθνχ Γηθαίνπ ή Γεκήηξηνο Παπαζηεξίνπ, Αζηηθφ 

Γίθαην (Δπηηνκή) 

 Πξφζζεην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ (ζεκεηψζεηο) 

 

Ξέλε Γιώζζα  

 

Αγγιηθά Η – Βαζηθά Δπηρεηξεζηαθά Αγγιηθά: Μέξνο Α’, 2135-1 

 

ηόσορ ηος μαθήμαηορ 

Α‘ εηζαγσγηθφ επίπεδν ζηελ Αγγιηθή Γιψζζα κε απιέο αζθήζεηο γξακκαηηθήο, ζπληαθηηθνχ θαη ιεμηινγίνπ.  

 

Πποαπαιηούμενερ γνώζειρ 

Γλψζεηο Αγγιηθήο Γιψζζαο επηπέδνπ Α2 

 
ςνοπηική πεπιγπαθή ηος πεπιεσομένος ηος μαθήμαηορ 

Σν κάζεκα εζηηάδεη ζηε δεκηνπξγία βαζηθνχ επηρεηξεζηαθνχ ιεμηινγίνπ, θαιχπηνληαο, παξάιιεια, βαζηθά 
ζέκαηα γξακκαηηθήο, ζπληαθηηθνχ θαη ρξήζεο Αγγιηθήο Γιψζζαο. ην ηέινο ηνπ εμακήλνπ, νη θνηηεηέο είλαη 
ζε ζέζε λα θαηαλννχλ απιά θείκελα επηρεηξεζηαθνχ πεξηερνκέλνπ θαη λα επηθνηλσλνχλ ζηνηρεησδψο ζε 
αθαδεκατθφ/επηρεηξεζηαθφ πεξηβάιινλ. Έκθαζε δίλεηαη ζηελ δεκηνπξγία πξνηάζεσλ θαη αλάπηπμε 
ζχληνκσλ παξαγξάθσλ επί πνηθηιίαο επηρεηξεζηαθψλ ζεκάησλ. 

 
Σπόπορ διδαζκαλίαρ  

Σν κάζεκα δηδάζθεηαη επί 4 ψξεο εβδνκαδηαίσο (2 κέξεο x 2 ψξεο) κε δηαιέμεηο/ζπδεηήζεηο εληφο ηνπ 
ακθηζεάηξνπ. Δλίνηε, νη θνηηεηέο θαινχληαη λα πξνεηνηκάζνπλ ζην ζπίηη αζθήζεηο γξακκαηηθήο ή ρξήζεο 
Αγγιηθήο Γιψζζαο.  
Ζ ηειηθή επίδνζε ησλ θνηηεηψλ αμηνινγείηαη βάζεη κίαο (1) γξαπηήο εμέηαζεο (δηάξθεηαο 90 ιεπηψλ) ζην 
ηέινο ηνπ εμακήλνπ. Ζ εμέηαζε βαζίδεηαη απνθιεηζηηθά ζε πιηθφ πνπ θαιχπηεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 
εμακήλνπ (ήηνη, φρη ζε άγλσζηα αληηθείκελα) θαη απνηειείηαη απφ 3 κέξε: 
o Μέξνο Α: Καηαλφεζε θεηκέλνπ θαη αζθήζεηο ιεμηινγίνπ 
o Μέξνο Β: Αζθήζεηο γξακκαηηθήο θαη ρξήζεο Αγγιηθήο Γιψζζαο 
o Μέξνο Γ: Αλάπηπμε ζεκάησλ γξαπηνχ ιφγνπ 

 
ςγγπάμμαηα-Βοηθήμαηα 

SivridouFotini. 2009. BasicBusinessEnglish. Athens. INTERBOOKS 

 
Ππόζθεηο εκπαιδεςηικό ςλικό 

Αλαιπηηθή πεξηγξαθή θαη ινηπέο πιεξνθνξίεο πεξί ηνπ καζήκαηνο ππάξρνπλ ζηελ ηζηνζειίδα: 
http://www.aueb.gr/lessons/english/eng1/eng1_syllabus.html 

 
Γαιιηθά I – Βαζηθά Δπηρεηξεζηαθά Γαιιηθά: Μέξνο A΄, 2137-1 

 
ηόσορ ηος μαθήμαηορ 

Γηδαθηηθφο ζηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε αλάπηπμε ησλ ηθαλνηήησλ: 
o θαηαλφεζεο ζχληνκσλ θεηκέλσλ, έληππσλ ή ερνγξαθεκέλσλ 
o ζχλζεζεο πξνηάζεσλ θαη δηαιφγσλ 
o εθκάζεζεο ηεο βαζηθήο νξνινγίαο ηνπ θφζκνπ ησλ επηρεηξήζεσλ 

 
Πποαπαιηούμενερ γνώζειρ 

Σν κάζεκα απεπζχλεηαη ζε θνηλφ κε γλψζε ηεο γαιιηθήο γιψζζαο ζε επίπεδν Α2 ηνπ Κνηλνχ Δπξσπατθνχ 
Πιαηζίνπ Αλαθνξάο, αιιά κπνξνχλ λα ην παξαθνινπζήζνπλ θαη αξράξηνη ή εκη-αξράξηνη επηπέδνπ Α1. 

 
ςνοπηική πεπιγπαθή ηος πεπιεσομένος ηος μαθήμαηορ 

Γηαηκεκαηηθφ κάζεκα πξνζθεξφκελν ζε θνηηεηέο ηνπ ΟΠΑ ή θαη μέλσλ ηδξπκάησλ (πξφγξακκα Erasmus) 
ζην Α΄ εμάκελν πξνπηπρηαθψλ ζπνπδψλ. Ζ εθκάζεζε ηεο γιψζζαο πξαγκαηνπνηείηαη ζηαδηαθά θαη ηζάμηα 
ζε φια ηα επίπεδα: κνξθνινγηθφ, ιεμηινγηθφ, ζπληαθηηθφ θαη πξαγκαηνινγηθφ. Απηφ επηηπγράλεηαη κέζσ 
αζθήζεσλ θαηαλφεζεο θαη παξαγσγήο πξνθνξηθνχ θαη γξαπηνχ ιφγνπ. Ζ θαηλνηνκία ζην κάζεκα απηφ 
ζπλίζηαηαη ζην φηη νη θνηηεηέο κέζα απφ ηε κειέηε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ππνζηεξηθηηθνχ πιηθνχ εηζάγνληαη ζε 

http://www.aueb.gr/lessons/english/eng1/eng1_syllabus.html
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βαζηθή επηρεηξεζηαθή νξνινγία φπσο γηα παξάδεηγκα: παξνπζίαζε κηαο εηαηξίαο (ηκήκαηα, ηνκείο, βαζηθφ 
νξγαλφγξακκα), παξνπζίαζε πξντφληνο (εκπνξηθή νξνινγία). 

 
Σπόπορ διδαζκαλίαρ  

Σν κάζεκα δηδάζθεηαη ζε 2 δίσξεο ζπλαληήζεηο αλά εβδνκάδα. Ζ κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη είλαη ε 
επηθνηλσληαθή θαη ελζαξξχλεηαη ε ζπλεξγαζία. Ζ αμηνιφγεζε γίλεηαη κε γξαπηή εμέηαζε ζην ηέινο ηνπ 
εμακήλνπ πάλσ ζε ζέκαηα πνπ έρνπλ ήδε κειεηεζεί θαηά ηε δηάξθεηα ησλ καζεκάησλ θαη κέζσ ηνπ πιηθνχ.  

 
ςγγπάμμαηα-Βοηθήμαηα 

 Gillmann, B., Travailler en français en entreprise - méthode de français sur objectifs spécifiques, Ed. 

Didier. 

 Τπνζηεξηθηηθφ πιηθφ ηεο δηδάζθνπζαο 

 
Ππόζθεηο εκπαιδεςηικό ςλικό 

Ζιεθηξνληθφ πιηθφ (ηζηνζειίδα ππφ θαηαζθεπή) 

 
Γεξκαληθά Η - Βαζηθά Δπηρεηξεζηαθά Γεξκαληθά Μέξνο Α’, 2139-1 

 
ηόσορ ηος μαθήμαηορ 

Δηζαγσγή ζηε γεξκαληθή νηθνλνκηθή θαη επηρεηξεζηαθή νξνινγία, Γξακκαηηθή, ζπληαθηηθφ, αζθήζεηο, εθθνξά 

πξνθνξηθνχ ιφγνπ θαη ζχληαμε γξαπηνχ ιφγνπ. 

 
Πποαπαιηούμενερ γνώζειρ 

Γλψζεηο Γεξκαληθήο Γιψζζαο επηπέδνπ Α2 

 
ςνοπηική πεπιγπαθή ηος πεπιεσομένος ηος μαθήμαηορ 

Ζ δηδαζθαιία επηθεληξψλεηαη ζηνπο θαζεκεξηλνχο δηαιφγνπο θαη ηηο επαγγεικαηηθέο γλσξηκίεο ζηνπο 
εκπνξηθνχο θαη βηνκεραληθνχο θιάδνπο, ζηελ ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο θαη ζηε δηαδηθαζία ηεο νξγάλσζεο 
θαη ιεηηνπξγίαο εκπνξηθψλ θαη βηνκεραληθψλ εθζέζεσλ. ηηο ηειεπηαίεο παξαδφζεηο ηνπ 1νπ εμακήλνπ γίλεηαη 
κηα εηζαγσγή ζηελ δπτθή εξκελεία ελφο δηαθεκηζηηθνχ θεηκέλνπ. ηνλ ηνκέα ηεο γξαπηήο έθθξαζεο 
επηρεηξείηαη εθηφο ησλ άιισλ θαη ε ζπγγξαθή  δηαθεκηζηηθνχ θεηκέλνπ γηα έλα πξντφλ επξένο θάζκαηνο. 

 
Σπόπορ διδαζκαλίαρ  

Σν κάζεκα δηδάζθεηαη επί 4 ψξεο εβδνκαδηαίσο (2 κέξεο x 2 ψξεο) κε δηαιέμεηο/ζπδεηήζεηο εληφο ηνπ 
ακθηζεάηξνπ. Δλίνηε, νη θνηηεηέο θαινχληαη λα πξνεηνηκάζνπλ ζην ζπίηη αζθήζεηο γξακκαηηθήο ή ρξήζεο 
Γεξκαληθήο  Γιψζζαο- Δξγαζίεο. Ζ ηειηθή επίδνζε ησλ θνηηεηψλ αμηνινγείηαη βάζεη κίαο (1) γξαπηήο 
εμέηαζεο (δηάξθεηαο 90 ιεπηψλ) ζην ηέινο ηνπ εμακήλνπ. Ζ εμέηαζε βαζίδεηαη απνθιεηζηηθά ζε πιηθφ πνπ 
θαιχπηεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ 

 
ςγγπάμμαηα-Βοηθήμαηα 

D.Macaire-G.Nicolas 2002.Wirtschaftsdeutsch für Anfänger-Grundstufe. Stuttgart .Klett Verlag 
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2ο ΔΞΑΜΖΝΟ 

 
Γεληθέο Αξρέο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ, 2210 

 
ηόσορ μαθήμαηορ 

Σν κάζεκα απνζθνπεί: 

o ηελ πεξηγξαθή θαη θαηαλφεζε ησλ βαζηθψλ εηαηξηθψλ ιεηηνπξγηψλ 
o ηελ απφθηεζε γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ γηα ηνλ ηξφπν δηνίθεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ 
o ηελ θξηηηθή αμηνιφγεζε ππνδεηγκάησλ πνπ πηνζεηνχλ νη βαζηθέο εηαηξηθέο ιεηηνπξγίεο  
o ηε ζχλδεζε ηεο ζεσξίαο κε ηε δηνηθεηηθή πξαθηηθή 

 
Πποαπαιηούμενερ γνώζειρ 

Γελ ρξεηάδνληαη πξναπαηηνχκελεο γλψζεηο. 

 
ςνοπηική πεπιγπαθή ηος πεπιεσομένος ηος μαθήμαηορ 

Σν κάζεκα απνηειεί εηζαγσγή ζηε δηνίθεζε ησλ επηρεηξήζεσλ θαη εμεηάδεη ηα ζεκειηψδε ραξαθηεξηζηηθά 

γλσξίζκαηα ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηηο θχξηεο ιεηηνπξγίεο πνπ επηηεινχλ. Οπζηαζηηθά επηρεηξεί λα πξνζεγγίζεη 

ηνπο ηξφπνπο δξάζεο ησλ επηρεηξήζεσλ, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη θαηαλνεηή ε ζπκβνιή θάζε εηαηξηθήο 

ιεηηνπξγίαο αιιά θαη ηνπ ζπληνληζκνχ ησλ ιεηηνπξγηψλ γηα ηελ επίηεπμε αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο. 

 

Σπόπορ διδαζκαλίαρ 

Σν κάζεκα απνηειείηαη απφ 18 δίσξεο δηαιέμεηο ζεσξεηηθνχ κέξνπο, 4 δίσξεο δηαιέμεηο πξαθηηθνχ κέξνπο 

(θξνληηζηήξηα) θαη 2 δίσξεο δηαιέμεηο απφ εθπξνζψπνπο εηαηξεηψλ. Δθηφο απφ ηηο γξαπηέο εμεηάζεηο, 

επηδνηείηαη ε ζπκκεηνρή ζε παξνπζηάζεηο θξνληηζηεξηαθψλ αζθήζεσλ.    

 
ςγγπάμμαηα-Βοηθήμαηα 

 αιαβνχ Δ. θαη Κπξηαθίδνπ Ο. (2010). Μάλαηδκελη: Δηαηξηθέο ιεηηνπξγίεο. Αζήλα: Rosili 

 BennetR. (2001). Δηζαγσγή ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ. Αζήλα: Κιεηδάξηζκνο 

 
Ππόζθεηο εκπαιδεςηικό ςλικό 

Ζιεθηξνληθφ πιηθφ: http://eclass.aueb.gr/courses/ODE152/ 

 
Μαθξννηθνλνκηθή Θεσξία θαη Πνιηηηθή, 2212 

 
ηόσορ μαθήμαηορ  

ηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη λα δνζνχλ ζηνπο θνηηεηέο εηζαγσγηθέο γλψζεηο ζρεηηθά κε ηε κέηξεζε θαη ηνλ 

ηξφπν πξνζδηνξηζκνχ  ησλ βαζηθψλ κεγεζψλ κηαο νηθνλνκίαο, ηε  ιεηηνπξγία ηεο, ηα θχξηα καθξν-νηθνλνκηθά 

πξνβιήκαηα, ηηο  πνιηηηθέο πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ, ηηο δηεζλείο νηθνλνκηθέο ζρέζεηο θαη άιια 

ζρεηηθά ζέκαηα. ηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο ζα  εμεηαζζνχλ ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ νηθνλνκία ηεο Διιάδνο 

θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, θαζψο θαη ηε δηεζλή νηθνλνκία. Ηδηαίηεξε έκθαζε ζα δνζεί ζηελ αλάιπζε ηεο 

ηξέρνπζαο νηθνλνκηθήο επηθαηξφηεηαο θαη ζηε  ζεκαζία φζσλ ζπκβαίλνπλ γηα ηηο επηρεηξήζεηο. 

 

Πποαπαιηούμενερ γνώζειρ 

Γελ ρξεηάδνληαη πξναπαηηνχκελεο γλψζεηο. 

 

ςνοπηική πεπιγπαθή ηος πεπιεσομένος ηος μαθήμαηορ 

o Βαζηθέο έλλνηεο ηεο νηθνλνκηθήο επηζηήκεο θαη  βαζηθέο νηθνλνκηθέο αξρέο. 
o Μεζνδνινγία ηεο νηθνλνκηθήο αλάιπζεο θαη έξεπλαο. Ζ εμέιημε ηεοκαθξννηθνλνκηθήο επηζηήκεο. 

Μέηξεζε ησλ βαζηθψλ καθξννηθνλνκηθψλκεγεζψλ. Αξηζκνδείθηεο. 
o Πξνζδηνξηζκφο ηνπ εηζνδήκαηνο θαη πξντφληνο ζχκθσλα κε ηελ θιαζηθήζεσξία θαη ηε ζεσξία ηνπ 

Keynes. Πνιιαπιαζηαζηήο δαπάλεο. 
o πλαξηήζεηο θαηαλάισζεο θαη επέλδπζεο θαη πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεοησλ κεγεζψλ απηψλ. 
o Ο  ξφινο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ εηζνδήκαηνο.   
o Γεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή, θξαηηθφο πξνυπνινγηζκφο θαη δεκφζην ρξένο. 

http://eclass.aueb.gr/courses/ODE152/
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o Σν ρξήκα θαη νη ηξάπεδεο. Ννκηζκαηηθή πνιηηηθή. 
o Πξνζδηνξηζκφο ηνπ επηπέδνπ ησλ ηηκψλ θαη ηνπ πξντφληνο απφ ηε ζπλνιηθήδήηεζε θαη ηε ζπλνιηθή 

πξνζθνξά. Αλεξγία, πιεζσξηζκφο,ζηαζηκνπιεζσξηζκφο. 
o Οη δηαθπκάλζεηο ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ζεσξίεο γηα ηελ εμήγεζήηνπο. Μέηξα 

καθξννηθνλνκηθήο πνιηηηθήο θαη πξνβιήκαηα πνπ ζπλδένληαηκε απηά. 
o Γηεζλείο νηθνλνκηθέο ζρέζεηο θαη καθξννηθνλνκηθή ηζνξξνπία ζε αλνηθηή νηθνλνκία. Γηεζλέο εκπφξην. Οη 

λνκηζκαηηθέο πιεπξέο ησλ εμσηεξηθψλ ζπλαιιαγψλ θαη ην ηζνδχγην εμσηεξηθψλ ζπλαιιαγψλ. Δμέιημε 
ηνπ δηεζλνχο ζπζηήκαηνο πιεξσκψλ. 

o Θέκαηα ζρεηηθά κε ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, ην Δπξσπατθφ Ννκηζκαηηθφ χζηεκα θαη ηελ Οηθνλνκηθή θαη 
Ννκηζκαηηθή Έλσζε. Ζ  Διιεληθή νηθνλνκία ζηα  πιαίζηα ηεο Δπξσδψλεο.  

o Οηθνλνκηθή κεγέζπλζε θαη νηθνλνκηθή αλάπηπμε. Παξάγνληεο θαη ζεσξίεονηθνλνκηθήο αλάπηπμεο. 
Αλαπηπζζφκελεο νηθνλνκίεο θαη κέηξα πνιηηηθήογηα ηελ επηηάρπλζε ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο. 

o Παξανηθνλνκία. Δπίθαηξα ζέκαηα ηεο Διιεληθήο,  ηεο Δπξσπατθήο θαη ηεοδηεζλνχο νηθνλνκίαο. 

 

Σπόπορ διδαζκαλίαρ 

Ζ δηδαζθαιία ζπλίζηαηαη ζε ηέζζεξηο ψξεο δηαιέμεσλ ηελ εβδνκάδα. ηελ δηάξθεηα ησλ δηαιέμεσλ ζα 

αλαπηχζζεηαη ην ζεσξεηηθφ κέξνο κε ρξήζε θαη παξαδεηγκάησλ απφ ηελ Διιεληθή θαη Γηεζλή νηθνλνκία. Οη 

δηαιέμεηο ζα γίλνληαη κε πξνβνιή δηαθαλεηψλ θαη ζπδήηεζε. Ζ αμηνιφγεζε ζην κάζεκα ζα ζηεξηρζεί ζε 

γξαπηή εμέηαζε ζην ηέινο ηνπ εμακήλνπ. ηελ εμεηαζηέα χιε ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη ζέκαηα πνπ ζα 

ζπδεηεζνχλ θαη ζα θαιπθζνχλ θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ παξαδφζεσλ. Οη απαληήζεηο ζε ζπγθεθξηκέλεο 

εξσηήζεηο πξνυπνζέηνπλ θξίζε θαη δπλαηφηεηα ζπλζεηηθήο ρξεζηκνπνίεζεο ηεο δηδαθηέαο χιεο. 

 

ςγγπάμμαηα – Βοηθήμαηα 

 J. Stiglitz&C. Walsh (2009), Αξρέο ηεο Μαθξννηθνλνκηθήο, Δθδ. Παπαδήζε, Αζήλα. 

 Ν. G. Mankiw (2002), Μαθξννηθνλνκηθή Θεσξία, Σνκ. Α & Β, Δθδ. Gutenberg,Αζήλα. 

 Ο. Blanchard (2006), Μαθξννηθνλνκηθή,Δθδ. Δπίθεληξν, Αζήλα. 

 
ηνηρεία Τπνινγηζηηθώλ θαη Πιεξνθνξηαθώλ πζηεκάησλ, 2214 

 
ηόσορ ηος μαθήμαηορ 

Δηζαγσγή ησλ πξσηνεηψλ θνηηεηψλ ζηα ζέκαηα ηεο πιεξνθνξηθήο, απφ ηελ νπηηθή γσλία ησλ δηνηθεηηθψλ 

ζηειερψλ θαη ηηο αλάγθεο δηνίθεζεο θαη νξγάλσζεο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη νξγαληζκψλ. Σν κάζεκα εζηηάδεη 

ζηε ζχγρξνλε Σερλνινγία ηεο Πιεξνθνξηθήο, ζηα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα, ζηα Δξγαιεία Λνγηζκηθνχ γηα 

δηαρείξηζε θαη δηεθπεξαίσζε θνηλψλ δηνηθεηηθψλ αλαγθψλ, ζηα Λεηηνπξγηθά πζηήκαηα, ζηηο Γιψζζεο 

Πξνγξακκαηηζκνχ, ζην Λνγηζκηθφ Απηνκαηηζκνχ Γξαθείνπ, ζηε δηαρείξηζε Τπνινγηζηηθψλ Φχιισλ θιπ. Όια 

φκσο κε βάζε ηηο ζχγρξνλεο αλάγθεο θαη ηε ζπλέρεηα ηεο κάζεζεο ζηα αληηθείκελα ηεο Δπηρεηξεκαηηθήο 

Πιεξνθνξηθήο θαηά ηα επφκελα εμάκελα, ζχκθσλα κε ην πξφγξακκα ζπνπδψλ ηνπ ηκήκαηνο. 

πγθεληξσηηθά επηρεηξείηαη ε θάιπςε ηφζν ησλ ελδερνκέλσλ αθαδεκατθψλ θαη εξεπλεηηθψλ απαηηήζεσλ ησλ 

θνηηεηψλ φζν θαη ησλ γλψζεψλ ηνπο ζηελ επαγγεικαηηθή ηνπο ζηαδηνδξνκία. 

 
Πποαπαιηούμενερ γνώζειρ 

Γελ ππάξρνπλ ηδηαίηεξεο πξναπαηηνχκελεο γλψζεηο γηα ην κάζεκα, εθηφο απφ απηέο πνπ παξέρνληαη ζηα 

ζρνιεία κέζεο εθπαίδεπζεο.  

 
ςνοπηική πεπιγπαθή ηος πεπιεσομένος ηος μαθήμαηορ 

Σν κάζεκα εηζάγεη ζηνλ θχθιν ησλ καζεκάησλ επηρεηξεκαηηθήο πιεξνθνξηθήο (Business Informatics), πνπ 

δηδάζθνληαη ζην ηκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο ησλ Δπηρεηξήζεσλ. Καιχπηεη πνιιά ζηνηρεηψδε αιιά 

ζχγρξνλα ζέκαηα ηεο επηρεηξεκαηηθήο πιεξνθνξηθήο θαη ησλ επηρεηξεκαηηθψλ εθαξκνγψλ ηεο, κέζα απφ κηα 

ζνβαξή, επηζηεκνληθή θαη δπλακηθή εηζαγσγή βαζηζκέλε ζε ηξεηο άμνλεο: α) Οξγάλσζε θαη Λεηηνπξγία ησλ 

Τπνινγηζηηθψλ πζηεκάησλ. β) ηνηρεία ησλ Δπηρεηξεκαηηθψλ Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ θαη γ) ηήξημε 

ησλ ζχγρξνλσλ δηνηθεηηθψλ αλαγθψλ κε ηελ Σερλνινγία ηεο Πιεξνθνξηθήο θαη ησλ Δπηθνηλσληψλ. 

Πεξηιεπηηθά, πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα ζέκαηα: 1) ηνηρεία ησλ Δπηρεηξεκαηηθψλ Πιεξνθνξηαθψλ 

πζηεκάησλ. 2) Δηζαγσγή ζην πιηθφ ησλ Τπνινγηζηηθψλ πζηεκάησλ. 3) Δμέιημε ηνπ Τιηθνχ. 4) ηνηρεία 

αξρηηεθηνληθήο θαη νξγάλσζεο ησλ Τπνινγηζηηθψλ πζηεκάησλ. 5) Λνγηζκηθφ ζπζηήκαηνο θαη εθαξκνγψλ. 

6) Αξρεία θαη βάζεηο δεδνκέλσλ. 7) Λεηηνπξγηθά πζηήκαηα 8) Γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ 9) Δηζαγσγή ζηηο 
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δηαδηθαζίεο ζπιινγήο, επεμεξγαζίαο θαη δηαρείξηζεο ησλ επηρεηξεκαηηθψλ πιεξνθνξηαθψλ δεδνκέλσλ. 10) 

ηήξημε ησλ ζχγρξνλσλ δηνηθεηηθψλ αλαγθψλ κε ζχγρξνλα εξγαιεία ινγηζκηθνχ. 

 
Σπόπορ διδαζκαλίαρ 

Πεξηιακβάλεηαη έλαο θχθινο δηαιέμεσλ ζεσξίαο θαη έλα αληίζηνηρν πιήξεο εξγαζηεξηαθφ πξφγξακκα.  

o Γηαιέμεηο Θεσξίαο 
Οη δηαιέμεηο ζεσξίαο θαιχπηνπλ αλαιπηηθά ηα εμήο:Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα (Δπηρεηξεκαηηθά 

Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα, Πιεξνθνξίεο θαη Πιεξνθνξηαθά Γεδνκέλα, ηνηρεία πζηεκάησλ). Τπνινγηζηηθά 

πζηήκαηα (Δμέιημε, Γελεέο Ζ/Τ, Τιηθφ θαη Λνγηζκηθφ, Αξρηηεθηνληθή θαη Οξγάλσζε ησλ Ζ/Τ, Βαζηθέο 

κνλάδεο, Μλήκε, Δπεμεξγαζηέο, Πεξηθεξεηαθά, Αξηζκεηηθή ησλ Τπνινγηζηψλ). Λνγηζκηθφ (Λνγηζκηθφ 

πζηήκαηνο θαη Λνγηζκηθφ Δθαξκνγψλ, Γιψζζεο Πξνγξακκαηηζκνχ, Λεηηνπξγηθά πζηήκαηα, Ηδηφηεηεο ησλ 

Λ.., Windows, Unix, Linux, άιια). Πξνγξακκαηηζκφο ησλ Ζ/Τ (Δηζαγσγή κε ρξήζε απιήο γιψζζαο. Σχπνη 

Γεδνκέλσλ, Μεηαβιεηέο, Δθρσξεηηθέο Δληνιέο, Δληνιέο Δηζφδνπ-Δμφδνπ, Γηαθιάδσζε, Δπαλαιεπηηθέο 

δηαδηθαζίεο θ.ι.π.). Γηαρείξηζε αξρείσλ θαη Βάζεσλ Γεδνκέλσλ. ηνηρεία Μεηάδνζεο Γεδνκέλσλ θαη Γίθηπα 

(Δίδε δηθηχσλ, Γηαδίθηπν, Παγθφζκηνο Ηζηφο, Τπεξεζίεο, Μεραλέο αλαδήηεζεο). 

o Δξγαζηεξηαθφ Πξφγξακκα 
Πιήξεο εξγαζηεξηαθφ πξφγξακκα, πνπ επηθεληξψλεηαη ζηελ εθπαίδεπζε ησλ θνηηεηψλ ζε ινγηζκηθφ 

αληηκεηψπηζεο επηρεηξεκαηηθψλ αλαγθψλ κε ηε ρξήζε ησλ ππνινγηζηηθψλ ζπζηεκάησλ. Πεξηιακβάλεη ηε 

ρξήζε ιεηηνπξγηθψλ ζπζηεκάησλ, ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ππνινγηζηψλ, ηε ρξήζε θαηάιιεισλ πξνγξακκάησλ 

(παθέησλ), ηε ρξήζε ηνπ Γηαδηθηχνπ θαη επηθεληξψλεηαη ζηηο δηαδηθαζίεο επίιπζεο απιψλ επηρεηξεκαηηθψλ 

πξνβιεκάησλ. Σν πξφγξακκα πινπνηείηαη ζηα εξγαζηήξηα ηνπ Κέληξνπ Τπνινγηζηψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, κε 

ηελ θαζνδήγεζε θαη επνπηεία δηδαζθφλησλ. Ο εξγαζηεξηαθφο ρξφλνο γηα θάζε θνηηεηή είλαη δχν ψξεο αλά 

εβδνκάδα νιφθιεξν ην εμάκελν. Γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ εξγαζηεξηαθνχ πξνγξάκκαηνο δηαλέκεηαη εηδηθφ 

εγρεηξίδην, πνπ πεξηέρεη ιεπηνκεξψο ηα ζέκαηα πνπ θαιχπηνληαη, ηε ζρεηηθή ζεσξία, ηηο αζθήζεηο πνπ 

εθηεινχληαη θαη ζρεηηθέο ππνδείμεηο. Σα αξρεία ζηα νπνία εξγάδνληαη νη θνηηεηέο είλαη απνζεθεπκέλα ζε 

δίζθνπο ηνπ δηθηχνπ απφ φπνπ ηα αλαθαινχλ. Οη θνηηεηέο πνπ παξαθνινπζνχλ αλειιηπψο ην εξγαζηεξηαθφ 

πξφγξακκα κπνξνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζε κηα Δξγαζηεξηαθή Δμέηαζε, πνπ πεξηιακβάλεη α) έλα πξαθηηθφ 

κέξνο ην νπνίν δηεμάγεηαη ζηα εξγαζηήξηα ππνινγηζηψλ θαη β) έλα ζεσξεηηθφ κέξνο. Ζ Δξγαζηεξηαθή 

Δμέηαζε δηεμάγεηαη ζην ηέινο ηεο πεξηφδνπ ησλ καζεκάησλ θαη επηηξέπεη ζηνπο επηηπρφληεο θνηηεηέο λα 

απαιιαγνχλ απφ ηηο γξαπηέο εμεηάζεηο ηνπ καζήκαηνο, κε θαηνρχξσζε ηνπ βαζκνχ ηνπο. Οη θνηηεηέο πνπ 

δελ ζπκκεηείραλ ζηελ Δμέηαζε ή απέηπραλ, πξνζέξρνληαη θαλνληθά ζηηο ηειηθέο γξαπηέο εμεηάζεηο ηνπ 

καζήκαηνο, φπσο θαη φζνη θνηηεηέο δελ είλαη ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηε βαζκνινγία ηνπο ζηελ Δξγαζηεξηαθή 

Δμέηαζε. 

 
Ππόγπαμμα διδαζκαλίαρ  

Γηαιέμεηο - Οκηιίεο – Παξνπζηάζεηο: 4 ψξεο / εβδνκάδα. 

Δξγαζηεξηαθφ Πξφγξακκα: (2 ψξεο/εβδνκάδα κε ππνρξεσηηθή παξαθνινχζεζε). 

Δθπφλεζε εξγαζηψλ (πξναηξεηηθά). 

 
ςγγπάμμαηα - Βοηθήμαηα 

 Παπαζαλαζίνπ Δ. A., ηνηρεία Τπνινγηζηηθψλ πζηεκάησλ, Δθδ. Μπέλνπ, Αζήλα, 2003. 

 Σζαθλάθεο Η., Α. Φιψξνο, Δηζαγσγή ζηηο Σερλνινγίεο ηεο Πιεξνθνξηθήο θαη ησλ Δπηθνηλσληψλ, 

Δθδ. Κιεηδάξηζκνο, Αζήλα, 2007. 

Δπίζεο γηα φινπο ηνπο θνηηεηέο: 

 Παπαζαλαζίνπ Δ. A., Δξγαζηεξηαθέο εκεηψζεηο, Έθδνζε Οηθνλνκηθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, 

Αζήλα, 2010. 

 
Ππόζθεηο εκπαιδεςηικό ςλικό 

Αξρεία Γεδνκέλσλ, Αξρεία εθαξκνγψλ, Γηαθάλεηεο ηνπ καζήκαηνο θ.ι.π.  

Οη θνηηεηέο ζα ελεκεξψλνληαη γηα ζέκαηα ηνπ καζήκαηνο, απφ αλαθνηλψζεηο πνπ ζα αλαξηψληαη ζην eClass, 

θαζψο επίζεο θαη ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε http://www.bilab.aueb.gr.   

 

Πνζνηηθέο Μέζνδνη ΗΗ (ηαηηζηηθή γηα ηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ), 2216 
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Ξέλε Γιώζζα 

 
Αγγιηθά IΗ – Βαζηθά Δπηρεηξεζηαθά Αγγιηθά: Μέξνο Β’, 2230-1 

 
ηόσορ ηος μαθήμαηορ 

Β‘ εηζαγσγηθφ επίπεδν ζηελ Αγγιηθή Γιψζζα κε απιέο αζθήζεηο γξακκαηηθήο, ζπληαθηηθνχ θαη ιεμηινγίνπ.  

 
Πποαπαιηούμενερ γνώζειρ 

Γλψζεηο Αγγιηθήο Γιψζζαο επηπέδνπ Α2 

 
ςνοπηική πεπιγπαθή ηος πεπιεσομένος ηος μαθήμαηορ 

Σν κάζεκα απνηειεί ζπλέρεηα ηνπ «Αγγιηθή Γιψζζα Η – Βαζηθά Δπηρεηξεζηαθά Αγγιηθά: Μέξνο Α‘» θαη 
εζηηάδεη πεξαηηέξσ ζηε δεκηνπξγία βαζηθνχ επηρεηξεζηαθνχ ιεμηινγίνπ, θαιχπηνληαο, παξάιιεια, 
ελαπνκείλαληα ζέκαηα γξακκαηηθήο, ζπληαθηηθνχ θαη ρξήζεο Αγγιηθήο Γιψζζαο. ην ηέινο ηνπ εμακήλνπ, νη 
θνηηεηέο είλαη ζε ζέζε λα θαηαλννχλ ειαθξψο ζχλζεηα θείκελα επηρεηξεζηαθνχ πεξηερνκέλνπ θαη λα 
επηθνηλσλνχλ ηθαλνπνηεηηθά ζε αθαδεκατθφ/επηρεηξεζηαθφ πεξηβάιινλ. Έκθαζε δίλεηαη ζηελ αλάπηπμε 
παξαγξάθσλ επί πνηθηιίαο επηρεηξεζηαθψλ ζεκάησλ. 

 
Σπόπορ διδαζκαλίαρ  

Σν κάζεκα δηδάζθεηαη επί 4 ψξεο εβδνκαδηαίσο (2 κέξεο x 2 ψξεο) κε δηαιέμεηο/ζπδεηήζεηο εληφο ηνπ 
ακθηζεάηξνπ. Δλίνηε, νη θνηηεηέο θαινχληαη λα πξνεηνηκάζνπλ ζην ζπίηη αζθήζεηο γξακκαηηθήο ή ρξήζεο 
Αγγιηθήο Γιψζζαο.  
Ζ ηειηθή επίδνζε ησλ θνηηεηψλ αμηνινγείηαη βάζεη κίαο (1) γξαπηήο εμέηαζεο (δηάξθεηαο 90 ιεπηψλ) ζην 
ηέινο ηνπ εμακήλνπ. Ζ εμέηαζε βαζίδεηαη απνθιεηζηηθά ζε πιηθφ πνπ θαιχπηεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 
εμακήλνπ (ήηνη, φρη ζε άγλσζηα αληηθείκελα) θαη απνηειείηαη απφ 3 κέξε: 
o Μέξνο Α: Καηαλφεζε θεηκέλνπ θαη αζθήζεηο ιεμηινγίνπ 
o Μέξνο Β: Αζθήζεηο γξακκαηηθήο θαη ρξήζεο Αγγιηθήο Γιψζζαο 
o Μέξνο Γ: Αλάπηπμε ζεκάησλ γξαπηνχ ιφγνπ 

 
ςγγπάμμαηα-Βοηθήμαηα 

Stefan, Joan. 2002. English for Students of Economics: General Economics. Athens. Δθδφζεηο: Σππσζήησ – 
ΓεψξγηνοΓαξδαλφο. 

 
Ππόζθεηο εκπαιδεςηικό ςλικό 

Αλαιπηηθή πεξηγξαθή θαη ινηπέο πιεξνθνξίεο πεξί ηνπ καζήκαηνο ππάξρνπλ ζηελ ηζηνζειίδα: 
http://www.aueb.gr/lessons/english/eng2/eng2_syllabus.html 

 
Γαιιηθά ΗI – Βαζηθά Δπηρεηξεζηαθά Γαιιηθά: Μέξνο Β΄, 2232-1 

 
ηόσορ ηος μαθήμαηορ 

Γηδαθηηθφο ζηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε αλάπηπμε ησλ ηθαλνηήησλ: 
o θαηαλφεζεο θεηκέλσλ, έληππσλ ή ερνγξαθεκέλσλ 
o ζχλζεζεο παξαγξάθνπ θαη ζχληνκσλ κελπκάησλ 
o αθνκνίσζεο ηεο βαζηθήο επηρεηξεζηαθήο νξνινγίαο 

 
Πποαπαιηούμενερ γνώζειρ 

Σν κάζεκα απεπζχλεηαη ζε θνηλφ κε γλψζε ηεο γαιιηθήο γιψζζαο ζε επίπεδν Α2 ηνπ Κνηλνχ Δπξσπατθνχ 
Πιαηζίνπ Αλαθνξάο. 

 
ςνοπηική πεπιγπαθή ηος πεπιεσομένος ηος μαθήμαηορ 

Γηαηκεκαηηθφ κάζεκα πξνζθεξφκελν ζε θνηηεηέο ηνπ ΟΠΑ ή θαη μέλσλ ηδξπκάησλ (πξφγξακκα Erasmus) 
ζην Β΄ εμάκελν πξνπηπρηαθψλ ζπνπδψλ. Σα θείκελα θαζψο θαη νη αζθήζεηο πνπ κειεηψληαη απνηεινχλ 
ζπλέρεηα απηψλ ηνπ πξνεγνχκελνπ εμακήλνπ, ηφζν σο πξνο ην λφεκα φζν θαη σο πξνο ηε δπζθνιία. Σν 
θνκκάηη ηεο γξαπηήο έθθξαζεο πεξηιακβάλεη αθ‘ ελφο εξσηήζεηο θαηαλφεζεο επί θεηκέλνπ θαη 
νπηηθναθνπζηηθνχ πιηθνχ, αθ‘ εηέξνπ ζχλζεζε γξαπηνχ ιφγνπ ππφ ηελ κνξθή παξαγξάθνπ, ζχληνκσλ 
κελπκάησλ, ειεθηξνληθήο αιιεινγξαθίαο, απινχ βηνγξαθηθνχ θαη ηέινο αζθήζεηο νξνινγίαο ηνπ βαζηθνχ 
επηπέδνπ (π.ρ. ζε ηνκείο επηρεηξεζηαθνχ πεξηβάιινληνο, ηξαπεδηθήο νξνινγίαο, βαζηθψλ νηθνλνκηθψλ 
φξσλ). 

http://www.aueb.gr/lessons/english/eng2/eng2_syllabus.html
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Σπόπορ διδαζκαλίαρ 

Σν κάζεκα δηδάζθεηαη ζε 2 δίσξεο ζπλαληήζεηο αλά εβδνκάδα. Ζ κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη είλαη ε 
επηθνηλσληαθή θαη ελζαξξχλεηαη ε ζπλεξγαζία. Ζ αμηνιφγεζε γίλεηαη κε γξαπηή εμέηαζε ζην ηέινο ηνπ 
εμακήλνπ πάλσ ζε ζέκαηα πνπ έρνπλ ήδε κειεηεζεί θαηά ηε δηάξθεηα ησλ καζεκάησλ θαη κέζσ ηνπ πιηθνχ. 

 
ςγγπάμμαηα-Βοηθήμαηα 

 Gillmann, B., Travailler en français en entreprise-méthode de français sur objectifs spécifiques, Ed. 

Didier. 

 Τπνζηεξηθηηθφ πιηθφ ηεο δηδάζθνπζαο 

 
Ππόζθεηο εκπαιδεςηικό ςλικό 

Ζιεθηξνληθφ πιηθφ (ηζηνζειίδα ππφ θαηαζθεπή) 

 
Γεξκαληθά ΗΗ- Βαζηθά Δπηρεηξεζηαθά Γεξκαληθά Μέξνο Β’, 2234-1 

 
ηόσορ ηος μαθήμαηορ 

ηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη  : 
o λα εηζάγεη ζηηο βαζηθέο έλλνηεο ηνπ management, 
o λα εηζάγεη ζηηο βαζηθέο έλλνηεο ηεο δηνίθεζεο επηρεηξήζεσλ, 
o λα εμνηθεηψζεη ηνπο θνηηεηέο κε ηηο ηερληθέο ηεο αγνξάο εξγαζίαο, 
o λα πξνεηνηκάζεη ηνπο θνηηεηέο γηα ηελ πξνθνξηθή ζπλέληεπμε – εθθνξά  πξνθνξηθνχ ιφγνπ.  

 
Πποαπαιηούμενερ γνώζειρ 

Γλψζεηο Γεξκαληθήο Γιψζζαο επηπέδνπ Α2 

 
ςνοπηική πεπιγπαθή ηος πεπιεσομένος ηος μαθήμαηορ 

Tν κάζεκα εηζάγεη ηηο βαζηθέο έλλνηεο ηνπ management, ηνπ νηθνλνκηθνχ status, ηεο δηνίθεζεο επηρεηξήζεσλ 
θαη λα εμνηθεηψζεη ηνπο θνηηεηέο κε ηηο ηερληθέο ηεο αγνξάο εξγαζίαο (κέζσ ηεο ζχληαμεο ππνβνιήο 
ππνςεθηφηεηαο ζε πξνθήξπμε ζέζεο φπσο επίζεο θαη βηνγξαθηθνχ ζεκεηψκαηνο), κε ην εξγαζηαθφ 
πεξηβάιινλ (αλεξγία – interview πξνζιήςεσο – δηνίθεζε πξνζσπηθνχ) φπσο επίζεο κε ηηο ηξαπεδηθέο 
ζπλαιιαγέο θαη ηνπο ηζνινγηζκνχο.     
Γξακκαηηθή, ζπληαθηηθφ, αζθήζεηο, εθθνξά πξνθνξηθνχ ιφγνπ θαη ζχληαμε γξαπηνχ ιφγνπ (βηνγξαθηθφ, 
αίηεζε). 

 
Σπόπορ διδαζκαλίαρ  

Σν κάζεκα δηδάζθεηαη επί 4 ψξεο εβδνκαδηαίσο (2 κέξεο x 2 ψξεο) κε δηαιέμεηο/ζπδεηήζεηο εληφο ηνπ 
ακθηζεάηξνπ. Δλίνηε, νη θνηηεηέο θαινχληαη λα πξνεηνηκάζνπλ ζην ζπίηη αζθήζεηο γξακκαηηθήο ή ρξήζεο 
Γεξκαληθήο  Γιψζζαο- Δξγαζίεο. Ζ ηειηθή επίδνζε ησλ θνηηεηψλ αμηνινγείηαη βάζεη κίαο (1) γξαπηήο 
εμέηαζεο (δηάξθεηαο 90 ιεπηψλ) ζην ηέινο ηνπ εμακήλνπ. Ζ εμέηαζε βαζίδεηαη απνθιεηζηηθά ζε πιηθφ πνπ 
θαιχπηεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ. 

 
ςγγπάμμαηα-Βοηθήμαηα 

D.Macaire-G.Nicolas 2002.Wirtschaftsdeutsch für Anfänger-Aufbaustufe. Stuttgart .Klett Verlag 

 
  



 

41 
 

3ο ΔΞΑΜΖΝΟ 

 
Λνγηζηηθή Η, 2311  

 
ηόσορ ηος μαθήμαηορ 

Σν κάζεκα απνζθνπεί ζηε δεκηνπξγία ησλ απαξαίηεησλ ζεκειίσλ γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ βαζηθψλ ζεκάησλ 

ηεο ζχγρξνλεο ινγηζηηθήο ζεσξίαο θαη ηεο πξαθηηθήο. 

 
Πποαπαιηούμενερ γνώζειρ 

Γελ απαηηνχληαη 

 
ςνοπηική πεπιγπαθή ηος μαθήμαηορ 

Σα ζέκαηα πνπ θαιχπηνληαη ζην κάζεκα είλαη ηα εμήο: 

Ζ έλλνηα ηεο ινγηζηηθήο κνλάδαο, νη βαζηθνί ινγηζηηθνί φξνη θαη αξρέο, ε ινγηζηηθή ηζφηεηα, ν ηζνινγηζκφο θαη 

ε θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ, ην δηπινγξαθηθφ ζχζηεκα, ην εκεξνιφγην θαη θαζνιηθφ, νη εγγξαθέο 

πξνζαξκνγήο ε έλλνηα θαη νη ηερληθέο δηφξζσζεο ζθαικάησλ ην θιείζηκν ησλ ινγηζηηθψλ βηβιίσλ θαη νη 

αδπλακίεο ησλ ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

 
Σπόπορ διδαζκαλίαρ 

Ζ δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο γίλεηαη κε ζπλδπαζκφ δηαιέμεσλ θαη θξνληηζηεξίσλ. Τπάξρνπλ δχν δίσξεο 

δηαιέμεηο ηελ εβδνκάδα (ζχλνιν ηέζζεξηο ψξεο) θαη έλα δίσξν θξνληηζηήξην. Οη θνηηεηέο αμηνινγνχληαη κε 

βάζε ηελ απφδνζή ηνπο ζηηο ηειηθέο εμεηάζεηο ηνπ εμακήλνπ. 

 
ςγγπάμμαηα 

 Παπάο, Α. (2005). Δηζαγσγή ζηε Υξεκαηννηθνλνκηθή Λνγηζηηθή: Θεσξεηηθά θαη Πξαθηηθά Θέκαηα. 

Σφκνο Α, Πξψηε έθδνζε, Μπέλνο, Αζήλα. 

 Γθίθαο, Γ. (2006). Υξεκαηννηθνλνκηθή Λνγηζηηθή. Πξψηε έθδνζε, Μπέλνο, Αζήλα. 

 
Ππόζθεηο Δκπαιδεςηικό ςλικό 

http://eclass.aueb.gr/courses/ODE107/ 

 
Πνζνηηθέο κέζνδνη ΗΗΗ (Οηθνλνκεηξία),2313 

 
ηόσορ  μαθήμαηορ  

Σν κάζεκα απηφ εηζάγεη ηνπο θνηηεηέο ζηα ζηαηηζηηθά εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη εξεπλεηέο ησλ 

νηθνλνκηθψλ επηζηεκψλ γηα λα ηεζηάξνπλ νηθνλνκηθά ππνδείγκαηα, λα ππνινγίζνπλ ζε πνζνηηθή βάζε 

κεηαβνιέο ζε κεγέζε πνιηηηθήο, λα θαηαιάβνπλ θαιχηεξα ηηο νηθνλνκηθέο ζπκπεξηθνξέο, θαη γεληθφηεξα λα 

κειεηήζνπλ ηηο ζρέζεηο κεηαμχ δηαθφξσλ κεηαβιεηψλ. θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε εθκάζεζε ηεο 

αλαγθαίαο ζεσξίαο αιιά θαη ησλ αλαγθαίσλ πξαθηηθψλ πνπ ζα βνεζήζνπλ ηνλ θνηηεηή λα πξαγκαηνπνηήζεη 

αξγφηεξα απφ κφλνο ηνπ κηα ζρεηηθά απιή αιιά πνιχ ζεκαληηθή αλάιπζε ζηνηρείσλ ζηελ δηάξθεηα κηαο 

έξεπλαο ή κειέηεο. Σν κάζεκα ζα πξνζπαζήζεη λα δψζεη απαληήζεηο ζην γηαηί ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί 

έλα  ζπγθεθξηκέλν εξγαιείν έλαληη θάπνηνπ άιινπ, ή πνηέο είλαη νη ππνζέζεηο βάζεη ησλ νπνίσλ ηα εξγαιεία 

κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζσζηά.  

 
Πποαπαιηούμενερ γνώζειρ  

Πνζνηηθέο Μέζνδνη Η   (1205)  -   Πνζνηηθέο  Μέζνδνη ΗΗ   (2205) 

 
ςνοπηική πεπιγπαθή ηος πεπιεσομένος ηος μαθήμαηορ 

-Έλλνηα, ζθνπφο θαη κεζνδνινγία ηεο νηθνλνκεηξηθήο έξεπλαο. -πζρέηηζε θαη απιή γξακκηθή 

παιηλδξφκεζε. –Δμεηδίθεπζε, εθηίκεζε, ζηαηηζηηθφο έιεγρνο. –Δπεθηάζεηο ηνπ γξακκηθνχ ππνδείγκαηνο: κε 

γξακκηθά ππνδείγκαηα, ππνδείγκαηα κε ςεπδνκεηαβιεηέο. –Παξαβίαζε ππνζέζεσλ: πνιπζπγγξακκηθφηεηα 

θαη ζθάικα εμεηδίθεπζεο, εηεξνζθεδαζηηθφηεηα, απηνζπζρέηηζε, ζθάικαηα κέηξεζεο ζηηο κεηαβιεηέο. –

http://eclass.aueb.gr/courses/ODE107/
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Τπνδείγκαηα θαηαλεκφκελσλ ρξνληθψλ πζηεξήζεσλ. –πζηήκαηα εμηζψζεσλ: πεξηγξαθή, ηαπηνπνίεζε, 

εθηίκεζε. 

 
Σπόπορ διδαζκαλίαρ 

Ζ δηδαζθαιία ζπλίζηαηαη ζε ηέζζεξηο ψξεο δηαιέμεσλ ηελ εβδνκάδα. ηελ δηάξθεηα ησλ δηαιέμεσλ ζα 

αλαπηχζζεηαη ην ζεσξεηηθφ κέξνο κε ρξήζε παξαδεηγκάησλ φπνπ απηφ είλαη αλαγθαίν. Οη δηαιέμεηο ζα 

γίλνληαη κε πξνβνιή δηαθαλεηψλ θαη ζπδήηεζε. Οη θνηηεηέο θαινχληαη λα επεμεξγάδνληαη ζην ζπίηη ηνπο φιεο 

ηηο εξσηήζεηο θαη αζθήζεηο πνπ βξίζθνληαη ζην ηέινο ηεο θάζε ελφηεηαο ζηα ζπγγξάκκαηα πνπ ζα δνζνχλ, 

θαη ε νπνία ελφηεηα  ζα έρεη θαιπθζεί ζηελ ηάμε. Ζ αμηνιφγεζε ζην κάζεκα ζα ζηεξηρζεί ζε γξαπηή εμέηαζε 

ζην ηέινο ηνπ εμακήλνπ. ηελ εμεηαζηέα χιε ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη ζέκαηα πνπ ζα ζπδεηεζνχλ θαη ζα 

θαιπθζνχλ θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ παξαδφζεσλ. ηελ ηειηθή εμέηαζε ζα ππάξρνπλ ηξία δεηήκαηα κε δχν ή 

ηξηο εξσηήζεηο ην θάζ‘ έλα, θαη κε επηινγή λα απαληεζνχλ ηα δχν εμ απηψλ. Οη εξσηήζεηο ηνπ ηειηθνχ 

δηαγσλίζκαηνο κπνξεί λα είλαη ηφζν ζεσξεηηθέο φζν θαη πξαθηηθά ζέκαηα πνπ ζα ζηεξίδνληαη φκσο 

απνθιεηζηηθά ζηελ ζεσξία πνπ ζα θαιπθζεί. Οη απαληήζεηο ζε ζπγθεθξηκέλεο εξσηήζεηο πξνυπνζέηνπλ 

θξίζε θαη δπλαηφηεηα ζπλζεηηθήο ρξεζηκνπνίεζεο ηεο δηδαθηέαο χιεο. 

 
ςγγπάμμαηα – Βοηθήμαηα 

Κχξην χγγξακκα παξαδφζεσλ 

 Γ. Βάκβνπθαο  (2007), χγρξνλε Οηθνλνκεηξία-Αλάιπζε θαη Δθαξκνγέο,Δθδφζεηο Οηθνλνκηθνχ 

Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, Αζήλα. 

Βνεζήκαηα 

 J.K. Wooldridge (2006), Δηζαγσγή ζηελ Οηθνλνκεηξία-κηα λέα πξνζέγγηζε,Σφκνο Α‘, Δθδφζεηο  

Παπαδήζεο, Αζήλα. 

 J. Stock and M. Watson (2007), Introduction to Econometrics, 2nd Edition, Addison-Wesley 

 Γ.Κ.Υξήζηνπ (2007), Δηζαγσγή ζηελ Οηθνλνκεηξία, 3ε  Έθδνζε, Σνκ.Α& Β, Δθδ.Gutenberg, Αζήλα. 

 Η.Υαιηθηάο  (2010),  ηαηηζηηθή-Μέζνδνη Αλάιπζεο γηα Δπηρεηξεκαηηθέο Απνθάζεηο, 3ε Έθδνζε, 

Δθδφζεηο Rosili, Αζήλα. 

 Π. Κηφρνο, ηαηηζηηθή γηα ηηο Δπηρεηξήζεηο θαη ηελ Οηθνλνκία, Interbooks, Αζήλα. 

 
Αξρέο Μάξθεηηλγθ, 2315 

 
ηόσορ ηος μαθήμαηορ 
Σν κάζεκα απνζθνπεί: 
o ηελ πεξηγξαθή θαη θαηαλφεζε ηεο θηινζνθίαο ηνπ κάξθεηηλγθ γηα ηελ νξζή ρξήζε θαη εθαξκνγή ηνπ 
o ηελ απφθηεζε γλψζεσλ ησλ βαζηθψλ αξρψλ θαη εξγαιείσλ ηνπ κάξθεηηλγθ 
o ηελ αμηνιφγεζε ηνπ θξίζηκνπ ξφινπ πνπ ην κάξθεηηλγθ δηαδξακαηίδεη ζηελ αλάπηπμε ησλ επηρεηξήζεσλ 
o ηε ζσζηή αμηνπνίεζε ζεσξεηηθψλ θαη πξαθηηθψλ εθνδίσλ γηα ηε ζηξαηεγηθή ιήςε απνθάζεσλ 

κεγάισλ εηαηξηψλ 

 
Πποαπαιηούμενερ γνώζειρ 
Γελ ρξεηάδνληαη πξναπαηηνχκελεο γλψζεηο. 

 
ςνοπηική πεπιγπαθή ηος πεπιεσομένος ηος μαθήμαηορ 
ην κάζεκα γίλεηαη εηζαγσγή ζηελ θηινζνθία ηνπ κάξθεηηλγθ απφ επηρεηξεκαηηθή ζθνπηά. Σν κάξθεηηλγθ έρεη 
παξεηζθξήζεη πιένλ ζηελ θαζεκεξηλφηεηα καο: απφ ηηο δηαθεκίζεηο ζηηο νπνίεο εθηίζεηαη θαλείο θαζεκεξηλά, 
ζηελ απφθαζε αγνξάο δηάθνξσλ πξντφλησλ αιιά θαη ζηελ ίδηα ηελ επηθνηλσλία κε ηξίηνπο γηα ηελ 
πξνψζεζε ζπγθεθξηκέλσλ ηδεψλ. Δπνκέλσο, ε  ιήςε ησλ ζσζηψλ απνθάζεσλ κάξθεηηλγθ είλαη θξίζηκε. 
ην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο εμεηάδνληαη νη βαζηθέο αξρέο θαη ηα θχξηα εξγαιεία ηνπ κάξθεηηλγθ φπσο ν 
θχθινο δσήο ηνπ πξντφληνο, ε αλάιπζε πεξηβάιινληνο, ε  ζπκπεξηθνξά θαηαλαισηή, ε έξεπλα αγνξάο θαη 
κάξθεηηλγθ θαη ν ζρεδηαζκφο ηνπ κάξθεηηλγθ. Όια ηα παξαπάλσ εμεηάδνληαη ζην πιαίζην ηνπ επξχηεξνπ 
πξνγξακκαηηζκνχ κάξθεηηλγθ ηεο επηρείξεζεο, ν νπνίνο είλαη αλαγθαίνο γηα ηελ δεκηνπξγία θαη δηαηήξεζε 
κηαο επηθεξδνχο ζρέζεο κε ηνπο ππάξρνληεο θαη πηζαλνχο πειάηεο. Ηδηαίηεξα ζηηο ζχγρξνλεο πνιπεζληθέο 
θαη παγθφζκηεο επηρεηξήζεηο, ε ζπκβνιή ηνπ κάξθεηηλγθ ζε απνθάζεηο ζηξαηεγηθήο θαη ηαθηηθήο είλαη 
θαζνξηζηηθή γηα ηελ επεκεξία θαη ηελ αλάπηπμή ηνπο. 
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Σπόπορ διδαζκαλίαρ 
o Σν κάζεκα απνηειείηαη απφ δηαιέμεηο πνπ θαιχπηνπλ ηφζν ην ζεσξεηηθφ φζν θαη ην πξαθηηθφ κέξνο.  
o Με ρξήζε ζχγρξνλνπ νπηηθναθνπζηηθνχ πιηθνχ, νη ζπκκεηέρνληεο ζα έξζνπλ ζε επαθή κε θαίξηα ζέκαηα 

ηνπ κάξθεηηλγθ, ηα νπνία ζα ζπδεηεζνχλ απφ δηαθνξέο νπηηθέο γσλίεο.  
o Αθφκε, κέζα απφ κειέηεο πεξηπηψζεσλ, νη ζπκκεηέρνληεο ζα θιεζνχλ λα κπνπλ ζηνλ ξφιν ηνπ 

brandmanager θαη λα θαηαλνήζνπλ ηελ πνιππινθφηεηα ηέηνηνπ είδνπο απνθάζεσλ.  
o Δπηπιένλ, ζα πξαγκαηνπνηείηαη έλα δίσξν θξνληηζηήξην θάζε εβδνκάδα.  
o Δθηφο απφ ηηο γξαπηέο εμεηάζεηο, εξγαζίεο ζα επηδνηνχληαη θαη ζα πξνζκεηξψληαη ζεηηθά ζηνλ ηειηθφ 

βαζκφ. 

 
ςγγπάμμαηα-Βοηθήμαηα 

 Π. Μάιιηαξεο (2001):Δηζαγσγή ζην Μάξθεηηλγθ, εθδφζεηο  ηακνχιε, Αζήλα 

 Γ. Παλεγπξάθεο (1999): ηξαηεγηθή Γηνίθεζε Δπψλπκνπ Πξνηφληνο,εθδφζεηο  ηακνχιε, Αζήλα 

Πξνηεηλφκελα (πξναηξεηηθά):  
 Kotler Ph, Armstrong C. (2009): Principles of Marketing, 13th edition, Prentice Hall 

 Michon, Ch. (2004): Le Marketeur, Pearson Education France 

 
Ππόζθεηο εκπαιδεςηικό ςλικό 
Ζιεθηξνληθφ πιηθφ: http://eclass.aueb.gr/courses/ODE215/ 

 

Οξγάλσζε θαη Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ Η, 2317 

 

ηόσορ ηος μαθήμαηορ 

Να εμνηθεηψζεη ηνπο θνηηεηέο κε ηηο θχξηεο ιεηηνπξγίεο ηεο νξγάλσζεο θαη δηνίθεζεο επηρεηξήζεσλ. 

 

Πποαπαιηούμενερ γνώζειρ 

Γελ απαηηνχληαη. 

 
ςνοπηική πεπιγπαθή ηος πεπιεσομένος ηος μαθήμαηορ 

Ζ θαηαλφεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ επηρεηξήζεσλ. Οη ζχγρξνλεο κνξθέο νξγάλσζεο. Ο ξφινο θαη ε απνζηνιή 

ηεο δηνίθεζεο θαη ε εμέιημε ηεο δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο θαη ησλ ζεσξηψλ ηεο δηνίθεζεο. Ζ απνζηνιή θαη νη 

ζηφρνη ηεο επηρείξεζεο. Ο ζηξαηεγηθφο θαη ιεηηνπξγηθφο πξνγξακκαηηζκφο ηεο επηρείξεζεο. Ζ δηαδηθαζία 

ιήςεο ησλ απνθάζεσλ. Ζγεζία. Παξαθίλεζε θαη νκάδεο. Οξγαλσζηαθή αιιαγή.  

 
Σπόπορ διδαζκαλίαρ 

Ζ δηδαζθαιία ζπλίζηαηαη ζε ηέζζεξηο ψξεο δηαιέμεσλ ηελ εβδνκάδα. ηελ δηάξθεηα ησλ δηαιέμεσλ ζα 

αλαπηχζζεηαη ην ζεσξεηηθφ κέξνο κε ρξήζε παξαδεηγκάησλ φπνπ απηφ είλαη αλαγθαίν. Οη δηαιέμεηο ζα 

γίλνληαη κε πξνβνιή δηαθαλεηψλ θαη ζπδήηεζε. 

 
ςγγπάμμαηα – Βοηθήμαηα 

Μπνπξαληάο, Γ. (2015). Μαλαηδκελη, Μπελνο, Αζήλα. 

 

Ππόζθεηο εκπαιδεςηικό ςλικό 

Κνηλνπνηείηαη ζην δηαδηθηπαθφ ηφπνηνπ καζήκαηνο. 

 

Δκπνξηθό Γίθαην Η (Θεζκηθά Θέκαηα Οξγάλσζεο ησλ Δπηρεηξήζεσλ), 2319 

 
ηόσορ μαθήμαηορ 

Σν κάζεκα απνζθνπεί: 

o ηελ παξνρή βαζηθψλ γλψζεσλ ησλ ζπνπδαζηψλ ζηνλ θεληξηθφ θνξκφ ηνπ Δκπνξηθνχ Γηθαίνπ, πιελ 
ηνπ Γηθαίνπ ησλ Δκπνξηθψλ Δηαηξηψλ πνπ δηδάζθεηαη ζην επφκελν – ηέηαξην εμάκελν, φπσο απηφ 
δηδάζθεηαη, ζπλερψο αλαλεσκέλν, επί δεθαεηίεο ζηα Διιεληθά θαη Δπξσπατθά Παλεπηζηήκηα ησλ 
Ννκηθψλ ζρνιψλ θαη ηδηαίηεξα ησλ ζρνιψλ Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ. 

http://www.amazon.com/B.C-Blanche/e/B001K7P4TE/ref=ntt_athr_dp_pel_1
http://eclass.aueb.gr/courses/ODE215/
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o ηελ θαηαλφεζε απφ ηνπο ζπνπδαζηέο ηεο δηαθνξνπνίεζεο ησλ εκπνξηθψλ επηρεηξήζεσλ απφ ηα άιια 
είδε επηρεηξήζεσλ απφ ηελ νπηηθή γσλία ηνπ ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ πνπ ηηο δηέπεη, ηνπ ηη είλαη επηηξεπηφ 
θαη κε επηηξεπηφ θαη ησλ ζπλεπεηψλ ηεο παξαβηάζεσο ησλ ξπζκίζεσλ. 

o ηελ θξηηηθή ζθέςε ησλ ζπνπδαζηψλ θαηά ηε δηαδηθαζία ππαγσγήο ησλ εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ ζηνπο 
λνκηθνχο θαλφλεο.  

 

Πποαπαιηούμενερ γνώζειρ  

Απαηηνχληαη βαζηθέο γλψζεηο εηζαγσγήο ζην δίθαην (π.ρ. δηάθξηζε δεκνζίνπ θαη ηδησηηθνχ δηθαίνπ, πνηληθνχ 

θαη θνξνινγηθνχ), θαζψο θαη βαζηθέο γλψζεηο αζηηθνχ δηθαίνπ επί ησλ ηκεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηηο γεληθέο 

αξρέο, ην ελνρηθφ θαη ην εκπξάγκαην δίθαην. 

 
ςνοπηική πεπιγπαθή ηος πεπιεσομένος ηος μαθήμαηορ   

Σν κάζεκα ρσξίδεηαη ζε ηέζζεξηο βαζηθέο ελφηεηεο.  

Ζ πξψηε ελφηεηα πεξηιακβάλεη ηηο βαζηθέο αξρέο ησλ εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ, θαζψο θαη ην ξπζκηζηηθφ 

πιαίζην ηεο πξνζσπηθήο θαηάζηαζεο ησλ εκπνξηθψλ επηρεηξήζεσλ ρσξίο φκσο ηα ζέκαηα πηψρεπζεο θαη 

εμπγίαλζεο πνπ δηδάζθνληαη ζην επφκελν – ηέηαξην εμάκελν. Πεξηιακβάλεη επίζεο γεληθέο αξρέο ησλ 

ζεκαληηθφηεξσλ επψλπκσλ εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ πνπ απνηεινχλ θαη ζεζκνχο ηνπ ηδησηηθνχ δηθαίνπ. 

Ζ δεχηεξε ελφηεηα απνηειεί κία αξθεηά εθηεηακέλε εηζαγσγή ζην δίθαην ηεο βηνκεραληθήο ηδηνθηεζίαο. Ζ 

εκπνξηθή επσλπκία, ν δηαθξηηηθφο ηίηινο (brand), θαζψο θαη ηδηαίηεξα ην εκπνξηθφ ζήκα εμεηάδνληαη ζε 

ηθαλνπνηεηηθή έθηαζε ηφζν σο πξνο ηνπο θαλφλεο ιεηηνπξγίαο ηνπο φζν θαη σο πξνο ηνπο ηξφπνπο 

εθαξκνγήο. ηελ ίδηα ελφηεηα θαη κε ηελ ίδηα κεζνδνινγία εμεηάδεηαη ε επξεζηηερλία, ν αζέκηηνο 

αληαγσληζκφο θαη ηδηαίηεξα ην δίθαην πξνζηαζίαο ηνπ ειεχζεξνπ αληαγσληζκνχ ζην νπνίν δίδεηαη θαη 

κεγαιχηεξε πξνζνρή. 

Ζ ηξίηε ελφηεηα αθνξά ην δίθαην ησλ αμηφγξαθσλ θαη ησλ ηίηισλ ελ γέλεη, αιιά νινθιεξσκέλε αλάιπζε ηεο 

ιεηηνπξγίαο, πάληα απφ ηελ νπηηθή γσλία ηνπ δηθαίνπ, γίλεηαη ζηα βαζηθά είδε πνπ είλαη ε ζπλαιιαγκαηηθή 

θαη ε επηηαγή. 

Ζ ηέηαξηε ελφηεηα απνηειεί κία ζχληνκε εηζαγσγή ζην δίθαην ηεο ηδησηηθήο αζθάιηζεο. Ζ δηδαθηέα χιε 

πεξηνξίδεηαη ζηηο βαζηθέο αξρέο πνπ δηέπνπλ ηελ αζθαιηζηηθή ζχκβαζε ηφζν ζε αζθαιίζεηο δεκηψλ, φζν θαη 

ζε αζθαιίζεηο δσήο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηφζν ησλ εκπνξηθψλ φζν θαη ησλ θαηαλαισηηθψλ αζθαιίζεσλ. 

 

Σπόπορ διδαζκαλίαρ 

Σν κάζεκα απνηειείηαη απφ δχν δίσξα δηδαζθαιίαο ζεσξεηηθνχ επηπέδνπ θαη δχν δίσξα δηδαζθαιίαο 

πξαθηηθνχ επηπέδνπ αλά εβδνκάδα, θαζψο θαη απφ γξαπηέο θξνληηζηεξηαθέο εμεηάζεηο, αιιά θαη εξγαζίεο.  

 
ςγγπάμμαηα – Βοηθήμαηα 

 Ρφθαο Η. (2011). Δκπνξηθφ Γίθαην. Έκπνξνη, Δκπνξηθέο πλαιιαγέο, Αμηφγξαθα, Βηνκεραληθή 

Ηδηνθηεζία, Αληαγσληζκφο (4ε έθδνζε), Δθδφζεηο Ννκηθή Βηβιηνζήθε. 

 Ρφθαο Η. (2008). Αζθαιηζηηθφ Γίθαην: Δηζεγήζεηο, Δθδφζεηο άθθνπια (ζεκεηψζεηο). 

 Μάξθνπ Η (2008). Δγρεηξίδην Δκπνξηθνχ Γηθαίνπ, ηεχρνο Α – Βαζηθέο έλλνηεο, Δθδφζεηο άθθνπια 

Π.Ν. – Γίθαην θαη Οηθνλνκία. 

 

Ππόζθεηο εκπαιδεςηικό ςλικό 

Καηά θαηξνχο θνηλνπνηείηαη δηαδηθηπαθφο ηφπνο πξνο εμεχξεζε χιεο. 

 

Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα, 2331 

 
ηόσορ ηος μαθήμαηορ 

Σν κάζεκα εζηηάδεη ζηα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα (Π) θαη ζηηο εθαξκνγέο ηνπο. πλδπάδεη ηε βαζηθή 

επηζηεκνληθή γλψζε θαη εκπεηξία γηα ηα ζχγρξνλα ζέκαηα ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ θαη 

αληαπνθξίλεηαη ζηηο πιεξνθνξηαθέο αλάγθεο ησλ δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ, κε βάζε ηηο ζχγρξνλεο 

επηρεηξεκαηηθέο, δηνηθεηηθέο θαη νξγαλσηηθέο απαηηήζεηο. Δηζάγεη ην θνηηεηή ζε βαζηθά ζέκαηα ηεο 

ζπζηεκηθήο ζεσξίαο θαη ηνπ παξέρεη ηε δπλαηφηεηα α) κηαο ξεαιηζηηθήο αληίιεςεο ησλ Π θαη β) θαηαλφεζεο 

ηεο «πιεξνθφξεζεο» κέζσ ησλ Π. Πεξηιακβάλεηαη εθηελήο αλαθνξά ζηε ζχγρξνλε ηερλνινγία ηεο 

πιεξνθνξηθήο θαη ησλ επηθνηλσληψλ θαη ζηηο εμειίμεηο θαη ηάζεηο ηνπ πιηθνχ θαη ινγηζκηθνχ.  
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Πποαπαιηούμενερ γνώζειρ 

Ζ παξαθνινχζεζε πξνυπνζέηεη φηη είλαη γλσζηέο νη βαζηθέο γλψζεηο ηνπ καζήκαηνο «ηνηρεία 

Τπνινγηζηηθψλ θαη Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ», πνπ δηδάζθεηαη ζην 2
ν
 εμάκελν ζπνπδψλ. 

ςνοπηική πεπιγπαθή ηος πεπιεσομένος ηος μαθήμαηορ 

Σν κάζεκα θαιχπηεη ηα πην ζεκαληηθά ζέκαηα ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ζρεηηθά κε: α) Σελ 

αλαδήηεζε, ζπιινγή θαη εθκεηάιιεπζε ησλ πιεξνθνξηαθψλ δεδνκέλσλ κέζσ ησλ Π, κε ζηφρν ηελ 

πιεξνθφξεζε. β) Σε ζχγρξνλε ηερλνινγία ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ησλ επηθνηλσληψλ ζηελ νπνία βαζίδνληαη 

ηα Π. γ) Σε δνκή θαη κνξθή ησλ ζχγρξνλσλ Π. δ) Σελ αμηνιφγεζε ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ζε 

ζρέζε κε ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πιεξνθνξηαθψλ αλαγθψλ. πλνπηηθά ε χιε ηνπ καζήκαηνο πεξηιακβάλεη ηα 

αθφινπζα ζέκαηα: 

Πιεξνθφξεζε θαη Πιεξνθνξηαθά Γεδνκέλα. πζηήκαηα (Υαξαθηεξηζηηθά. θνπφο. Απφδνζε. 

Τπνζπζηήκαηα. Πεξηβάιινλ. πζηεκηθή Μέζνδνο. Hard θαη Soft). Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα (Υξήζε. 

Λνγηζκηθφ. Κχθινο δσήο.). Δμέιημε ησλ Τπνινγηζηηθψλ πζηεκάησλ. Καηεγνξίεο. Νφκνη ησλ Τ (Grosch, 

Moore. Rock. Metcalfe. Machrone.). Αξρηηεθηνληθέο Τ (Client-Server, κίθξπλζε, NetworkComputers, 

Γίθηπα Οκνηηκίαο, πζηνηρία ηαζκψλ Δξγαζίαο, Τπνινγηζηηθή Πιέγκαηνο, CloudComputing, BladeServers). 

Λνγηζκηθφ Π (Καηεγνξίεο, Γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ, Αληηθεηκελνζηξεθήο πξνγξακκαηηζκφο, Γιψζζα 

Java, Applets. Λεηηνπξγηθά πζηήκαηα. πζηήκαηα Γηαρείξηζεο Βάζεσλ Γεδνκέλσλ). Μεηάδνζε δεδνκέλσλ 

θαη Γίθηπα (Κεληξηθά θαη απνθεληξσκέλα ζπζηήκαηα. Φεθηαθά - αλαινγηθά ζήκαηα. Παξάιιειε θαη ζεηξηαθή 

κεηάδνζε. Πνιππιεμία, Μεηαγσγή. Γηακφξθσζε. Δπξπδσληθφηεηα. Γξακκέο DSL). Γίθηπα (Μεηαγσγή. 

Πξσηφθνιια. Αξρηηεθηνληθή θαη Σνπνινγίεο Γηθηχσλ. Καηεγνξίεο Γηθηχσλ. Σνπηθά. Οκφηηκα. Client-Server. 

Μεηξνπνιηηηθά, Δπξείαο πεξηνρήο). Σερλνινγία ISDN θαη ππεξεζίεο. Γηαδίθηπν (Γξαζηεξηφηεηεο, ηερλνινγία, 

ππεξεζίεο. Γηεπζχλζεηο. Ζιεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν). Παγθφζκηνο Ηζηφο (Ηζηνρψξνη. Δληαίνο Δληνπηζηήο 

Πφξσλ). Ζιεθηξνληθή Γηακεηαγσγή Γεδνκέλσλ. Θέκαηα Ζιεθηξνληθνχ Δκπνξίνπ (Γηαδίθηπν θαη 

Δπηρεηξήζεηο. Καηεγνξίεο ΖΔ. Ζιεθηξνληθέο αγνξέο. Ζιεθηξνληθή Δπηρεηξεκαηηθφηεηα). Δπηρεηξεκαηηθά Π 

(Δλδνδίθηπα, Δμσδίθηπα, πζηήκαηα ρεδηαζκνχ Δπηρεηξεζηαθψλ Πφξσλ, πζηήκαηα δηαρείξηζεο 

πειαηεηαθψλ ζρέζεσλ). Αλάπηπμεο Π (Πιεξνθνξηαθά Γεδνκέλα θαη Κχθινο δσήο ηνπο. πζηεκηθή κέζνδνο 

επίιπζεο πξνβιεκάησλ. Κχθινο δσήο ησλ Π. Μέζνδνο πξσηνηχπνπ. Πξνγξάκκαηα. Πιεξνθνξηθά 

πζηήκαηα Outsourcing). 

Πεξηιακβάλεηαη θαη έλα νινθιεξσκέλν εξγαζηεξηαθφ πξφγξακκα. Αληηθείκελφ ηνπ είλαη ε δηαρείξηζε 

δεδνκέλσλ, ν πξνγξακκαηηζκφο Ζ/Τ θαη ε δεκηνπξγία ηζηνζειίδσλ. Υξεζηκνπνηνχληαη δεκνθηιή εξγαιεία 

ινγηζκηθνχ φπσο ηα πξνγξάκκαηα MS-Access θαη MS-Excel γηα εθαξκνγέο δηαρείξηζεο δεδνκέλσλ, ε 

γιψζζα HTML γηα αλάπηπμε ηζηνζειίδσλ θαη ε γιψζζα VisualBasic γηα εθαξκνγέο πξνγξακκαηηζκνχ 

ππνινγηζηψλ. Αλαιπηηθά, ην πξφγξακκα θαιχπηεη ηα εμήο: Γηαρείξηζε επηρεηξεκαηηθψλ δεδνκέλσλ κε 

εξγαιεία ινγηζκηθνχ. (Σαμηλνκήζεηο. Δξσηήκαηα κε ρξήζε θξηηεξίσλ. πλαξηήζεσλ Βάζεσλ Γεδνκέλσλ. 

Αλαδήηεζεο δεδνκέλσλ κε πνιιαπιά θξηηήξηα. ρεδίαζε θαη δεκηνπξγία ΒΓ. Πίλαθεο. Δξσηήκαηα. Φφξκεο 

θαη Αλαθνξέο). Αλάπηπμε Ηζηνζειίδσλ κε ηε γιψζζα HTML (Δηηθέηεο. Γνκή εγγξάθνπ. Γεκηνπξγία 

ηζηνζειίδσλ. Μνξθνπνίεζε θεηκέλνπ. Υξήζε ζπλδέζκσλ. Δηζαγσγή εηθφλσλ. Δθαξκνγέο). Μεηαθνξά 

δεδνκέλσλ κε ηελ ππεξεζία FTP. Πξνγξακκαηηζκφο κε ηε γιψζζα VisualBasic (Πεξηβάιινλ εξγαζίαο. 

Σχπνη Γεδνκέλσλ. Μεηαβιεηέο θαη δειψζεηο. Σειεζηέο. Πίλαθεο. Αξηζκεηηθέο, ινγηθέο θαη άιιεο 

παξαζηάζεηο. Δπαλαιεπηηθέο δηαδηθαζίεο. ηνηρεία αληηθεηκελνζηξεθνχο πξνγξακκαηηζκνχ. Γεκηνπξγία θαη 

δηαρείξηζε αξρείσλ). 

 
Σπόπορ διδαζκαλίαρ 

Σν κάζεκα πεξηιακβάλεη έλα θχθιν δηαιέμεσλ ζεσξίαο θαη έλα αληίζηνηρν εξγαζηεξηαθφ πξφγξακκα.  

o Γηαιέμεηο Θεσξίαο 
Οη δηαιέμεηο ζεσξίαο θαιχπηνπλ νιφθιεξν ην ζεσξεηηθφ κέξνο ηεο χιεο. Παξάιιεια ππνζηεξίδνπλ θαη ηηο 

εξγαζηεξηαθέο εθαξκνγέο κε άκεζε πξνβνιή παξαδεηγκάησλ πνπ πινπνηνχληαη κε ην εθάζηνηε 

ρξεζηκνπνηνχκελν ινγηζκηθφ, γηα θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ θνηηεηψλ.  

o Δξγαζηεξηαθφ Πξφγξακκα 
Σν πξφγξακκα πινπνηείηαη ζηα εξγαζηήξηα ηνπ Κέληξνπ Τπνινγηζηψλ, θάησ απφ ηελ θαζνδήγεζε θαη 

επνπηεία δηδαζθφλησλ. Ο εξγαζηεξηαθφο ρξφλνο γηα θάζε θνηηεηή είλαη δχν ψξεο αλά εβδνκάδα νιφθιεξν 

ην εμάκελν. Γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ εξγαζηεξηαθνχ πξνγξάκκαηνο δηαλέκεηαη εηδηθφ εγρεηξίδην κε ηηο 

εθηεινχκελεο αζθήζεηο θαη εθαξκνγέο θαη ζρεηηθέο ππνδείμεηο. Σα αξρεία εξγαζίαο είλαη απνζεθεπκέλα ζε 

δίζθνπο ηνπ δηθηχνπ θαη ζηε δηάζεζε ησλ θνηηεηψλ. Οη θνηηεηέο πνπ παξαθνινπζνχλ ην εξγαζηεξηαθφ 
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πξφγξακκα κπνξνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζε εξγαζηεξηαθή εμέηαζε, κε έλα πξαθηηθφ κέξνο πνπ δηεμάγεηαη 

ζηα εξγαζηήξηα ππνινγηζηψλ θαη έλα ζεσξεηηθφ κέξνο. Ζ πξαθηηθή εμέηαζε, επηηξέπεη ζηνπο επηηπρφληεο 

θνηηεηέο λα θαηνρπξψζνπλ ην βαζκφ ηνπο ζηηο γξαπηέο εμεηάζεηο ηνπ καζήκαηνο. Όζνη θνηηεηέο δελ 

ζπκκεηείραλ ζην εξγαζηεξηαθφ πξφγξακκα ή απέηπραλ, κπνξνχλ λα πξνζέιζνπλ θαλνληθά ζηηο ηειηθέο 

γξαπηέο εμεηάζεηο ηνπ καζήκαηνο, φπσο θαη φζνη θνηηεηέο δελ είλαη ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηε βαζκνινγία ηνπο 

ζηελ εξγαζηεξηαθή εμέηαζε. 

 
Ππόγπαμμα διδαζκαλίαρ  

Γηαιέμεηο - Οκηιίεο – Παξνπζηάζεηο: (4 ψξεο / εβδνκάδα). 

Δξγαζηεξηαθφ Πξφγξακκα: (2 ψξεο / εβδνκάδα κε ππνρξεσηηθή παξαθνινχζεζε). 

Δθπφλεζε εξγαζηψλ (πξναηξεηηθά). 

 
ςγγπάμμαηα - Βοηθήμαηα 

Βαζηθή Βηβιηνγξαθία 

 Παπαζαλαζίνπ Δ.Α., Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα: Θεσξία θαη Δθαξκνγέο, Β. Γθηνχξδαο Δθδνηηθή, 

Αζήλα 2008. 

 Τςειάληεο Π., Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα Γηνίθεζεο: Απφ ηε Θεσξία ζηελ Πξάμε, Δθδφζεηο Παηάθε, 

Αζήλα 2001. 

Δπίζεο, γηα φινπο ηνπο θνηηεηέο: 

 Παπαζαλαζίνπ Δ.Α., Αζθήζεηο θαη Δθαξκνγέο Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεκαηηθψλ Γεδνκέλσλ  

(Δξγαζηεξηαθέο εκεηψζεηο), Έθδνζε Οηθνλνκηθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, 2009. 

 
Ππόζθεηο εκπαιδεςηικό ςλικό 

Αξρεία Γεδνκέλσλ, Αξρεία εθαξκνγψλ, Γηαθάλεηεο ηνπ καζήκαηνο θ.ι.π.  

Οη θνηηεηέο ζα ελεκεξψλνληαη γηα ζέκαηα ηνπ καζήκαηνο, απφ αλαθνηλψζεηο πνπ ζα αλαξηψληαη ζην eClass, 

θαζψο επίζεο θαη ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε http://www.bilab.aueb.gr.  

 

Ξέλε Γιώζζα 

 
Αγγιηθά ΗΗΗ – Δλδηάκεζα Δπηρεηξεζηαθά Αγγιηθά:  Μέξνο Α’, 2391-1 

 
ηόσορ ηος μαθήμαηορ 
Α‘ ελδηάκεζν επίπεδν ζηελ Αγγιηθή Γιψζζα κε αζθήζεηο γξακκαηηθήο, ζπληαθηηθνχ, θαηαλφεζεο θεηκέλνπ 
θαη δηεχξπλζεο ιεμηινγίνπ.  

 
Πποαπαιηούμενερ γνώζειρ 
Γλψζεηο Αγγιηθήο Γιψζζαο επηπέδνπ Β2 

 
ςνοπηική πεπιγπαθή ηος πεπιεσομένος ηος μαθήμαηορ 
Βαζηζκέλν ζε κηα ζεηξά αζθήζεσλ θη έλα επξχ θάζκα επηρεηξεζηαθψλ θεηκέλσλ (Πεξηβάιινλ & Δπηρεηξήζεηο, 
Ζ χγρξνλε Δπηρείξεζε, Γηεζλή Οηθνλνκία, ηαηηζηηθή & Οηθνλνκία, Πιεξνθνξηθή) ην κάζεκα θηινδνμεί λα 
εμνηθεηψζεη ηνπο θνηηεηέο κε πξνρσξεκέλν ιεμηιφγην, πεξίπινθα γξακκαηηθά θαηλφκελα θαη πςεινχ 
επηπέδνπ ρξήζε Αγγιηθήο Γιψζζαο. πδεηψληαο ελδειερψο ηα θείκελα εληφο ηνπ ακθηζεάηξνπ, νη θνηηεηέο 
αλαπηχζζνπλ επαγσγηθέο θαη παξαγσγηθέο δηαινγηθέο ηθαλφηεηεο ζηελ Αγγιηθή Γιψζζα (θαηαλφεζε 
θεηκέλσλ & επεμήγεζε ελλνηψλ). ην ηέινο ηνπ εμακήλνπ, νη θνηηεηέο είλαη πιένλ έηνηκνη λα εθηεζνχλ ζε πην 
πεξίπινθα ζέκαηα γξαπηνχ θαη πξνθνξηθνχ ιφγνπ, αιιά θαη αθνκνηψζνπλ εμεηδηθεπκέλε επηρεηξεζηαθή 
νξνινγία. 

 
Σπόπορ διδαζκαλίαρ  
Σν κάζεκα δηδάζθεηαη επί 4 ψξεο εβδνκαδηαίσο (2 κέξεο x 2 ψξεο) κε δηαιέμεηο/ζπδεηήζεηο εληφο ηνπ 
ακθηζεάηξνπ. Δλίνηε, νη θνηηεηέο θαινχληαη λα πξνεηνηκάζνπλ ζην ζπίηη αζθήζεηο γξακκαηηθήο ή ρξήζεο 
Αγγιηθήο Γιψζζαο.  
Ζ ηειηθή επίδνζε ησλ θνηηεηψλ αμηνινγείηαη βάζεη κίαο (1) γξαπηήο εμέηαζεο (δηάξθεηαο 90 ιεπηψλ) ζην 
ηέινο ηνπ εμακήλνπ. Ζ εμέηαζε βαζίδεηαη απνθιεηζηηθά ζε πιηθφ πνπ θαιχπηεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 
εμακήλνπ (ήηνη, φρη ζε άγλσζηα αληηθείκελα) θαη απνηειείηαη απφ: α) εξσηήζεηο θαηαλφεζεο θεηκέλνπ θαη 
αζθήζεηο ιεμηινγίνπ, θαη β) αζθήζεηο γξακκαηηθήο θαη ρξήζεο Αγγιηθήο Γιψζζαο. 



 

47 
 

 

ςγγπάμμαηα-Βοηθήμαηα 
 Yfantidou Elli, Sivridou Fotini, Tombrou Chryssoula. 1999. Advanced English for Students of 

Economics and Business Management.Athens. INTERBOOKS 

 Πξφζζεην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ κε αζθήζεηο γξακκαηηθήο & νξζήο ρξήζεο Αγγιηθήο Γιψζζαο 

(δηαζέζηκν κέζσ δηαδηθηχνπ - βι. επφκελε παξάγξαθν). 

 

Ππόζθεηο εκπαιδεςηικό ςλικό 
Αλαιπηηθή πεξηγξαθή, πξφζζεην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ θαη ινηπέο πιεξνθνξίεο πεξί ηνπ καζήκαηνο ππάξρνπλ 
ζηελ ηζηνζειίδα:  
http://www.aueb.gr/lessons/english/eng3/eng3_syllabus.html 

 
Γαιιηθά  III – Δλδηάκεζα Δπηρεηξεζηαθά Γαιιηθά: Μέξνο Α΄, 2393-1 

 
ηόσορ ηος μαθήμαηορ 
Σν κάζεκα απηφ ρξεζηκνπνηεί φια ηα γισζζνινγηθά θαη πνιηηηζκηθά ζηνηρεία πνπ παξέρεη έλα επηρεηξεζηαθφ 
πιαίζην κέζσ πξαγκαηηθψλ θαη ζχγρξνλσλ επηθνηλσληαθψλ θαηαζηάζεσλ κε δηδαθηηθφ ζηφρν ηελ αλάπηπμε 
ησλ παξαθάησ ηθαλνηήησλ: 
o αλάιπζεο θεηκέλσλ έληππσλ θαη ειεθηξνληθψλ 
o κειέηεο θαη ζχλζεζεο ελδν-επηρεηξεζηαθήο αιιεινγξαθίαο 
o επεμήγεζεο θαη ρξήζεο πξνρσξεκέλεο νξνινγίαο 

 
Πποαπαιηούμενερ γνώζειρ 
Σν κάζεκα απεπζχλεηαη ζε θνηλφ κε γλψζε ηεο γαιιηθήο γιψζζαο ζε επίπεδν Β1-Β2 ηνπ Κνηλνχ 
Δπξσπατθνχ Πιαηζίνπ Αλαθνξάο. 

 
ςνοπηική πεπιγπαθή ηος πεπιεσομένος ηος μαθήμαηορ 
Γηαηκεκαηηθφ κάζεκα πξνζθεξφκελν ζε θνηηεηέο ηνπ ΟΠΑ ή θαη μέλσλ ηδξπκάησλ (πξφγξακκα Erasmus) 
ζην Γ΄ εμάκελν πξνπηπρηαθψλ ζπνπδψλ. ε απηφ ην εμάκελν εμεγνχληαη θαη αλαιχνληαη πξνρσξεκέλεο 
έλλνηεο ηνπ ηνκέα ησλ επηρεηξήζεσλ (αλαιπηηθφ νξγαλφγξακκα, πξνζθνξά-δήηεζε εξγαζίαο), ησλ 
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ (αλάιπζε αγνξάο, αληαγσληζκφο), ηεο Πιεξνθνξηθήο (ζπζηήκαηα επηθνηλσλίαο, 
δηαδίθηπν). Παξάιιεια γίλεηαη ζπζηεκαηηθή εξγαζία ζην γξαπηφ ιφγν κε αζθήζεηο πνιιαπιψλ επηινγψλ, 
ζπκπιήξσζεο θελψλ θαη κε ζέκαηα φπσο ην βηνγξαθηθφ ζεκείσκα, ε ζπλνδεπηηθή επηζηνιή θαη ε ελδν-
επηρεηξεζηαθή αιιεινγξαθία. 

 
Σπόπορ διδαζκαλίαρ  
Σν κάζεκα δηδάζθεηαη ζε 2 δίσξεο ζπλαληήζεηο αλά εβδνκάδα. Ζ κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη είλαη ε 
επηθνηλσληαθή θαη ελζαξξχλεηαη ε ζπλεξγαζία. Ζ αμηνιφγεζε γίλεηαη κε γξαπηή εμέηαζε ζην ηέινο ηνπ 
εμακήλνπ πάλσ ζε ζέκαηα πνπ έρνπλ ήδε κειεηεζεί θαηά ηε δηάξθεηα ησλ καζεκάησλ θαη κέζσ ηνπ πιηθνχ. 

 
ςγγπάμμαηα-Βοηθήμαηα 

 Penfornis, Jean-Luc, Affaires.com, Ed. Clé International. 

 Τπνζηεξηθηηθφ πιηθφ ηεο δηδάζθνπζαο 

 
Ππόζθεηο εκπαιδεςηικό ςλικό 
Ζιεθηξνληθφ πιηθφ (ηζηνζειίδα ππφ θαηαζθεπή) 

 
Γεξκαληθά ΗΗΗ - Δλδηάκεζα Δπηρεηξεζηαθά Γεξκαληθά Μέξνο Α’, 2395-1 

 
ηόσορ ηος μαθήμαηορ 
Κείκελα: ζπλζήθεο θαη παξάγνληεο παξαγσγήο, παξαγσγηθνί θιάδνη θαη ηνκείο (π.ρ. ιεηηνπξγία κηαο 
βηνκεραλίαο), αμηφγξαθα θαη γξακκάηηα, ρξεκαηηζηήξην, ζπγθνηλσλίεο θαη κεηαθνξέο, ιηαληθφ εκπφξην, 
ξπκνηνκία πφιεσλ, ππνινγηζκφο θφζηνπο, αλαθχθισζε θαη πξνζηαζία πεξηβάιινληνο, παγθνζκηνπνίεζε 
θαη δηεζλνπνίεζε ηνπ marketing, επαλεηζαγσγή, θνξνινγία, φξνη πιεξσκψλ θαη πξνκεζεηψλ, πξνζθνξέο, 
παξαγγειίεο. Γξακκαηηθή, ζπληαθηηθφ, αζθήζεηο, εθθνξά πξνθνξηθνχ ιφγνπ ζε νηθνλνκηθνχ πεξηερνκέλνπ 
ζέκαηα θαη επηρεηξεκαηνινγία πάλσ ζ‘απηά. Δκπνξηθή αιιεινγξαθία.  

 
Πποαπαιηούμενερ γνώζειρ 
Γλψζεηο Γεξκαληθήο Γιψζζαο επηπέδνπ Β2 

http://www.aueb.gr/lessons/english/eng3/eng3_syllabus.html
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ςνοπηική πεπιγπαθή ηος πεπιεσομένος ηος μαθήμαηορ 
Ζ χιε ηνπ 3νπ εμακήλνπ πξαγκαηεχεηαη ηηο ζπλζήθεο θαη ηνπο παξάγνληεο παξαγσγήο κε εθηελή αλαθνξά 
ζε παξαγσγηθνχο θιάδνπο θαη ηνκείο κηαο θπξίσο βηνκεραληθήο ρψξαο (Γεξκαλία) π.ρ. ε ιεηηνπξγία ελφο 
πινηνκείνπ, κηαο απηνθηλεηνβηνκεραλίαο. ην ζχλνιν ησλ ζεκαηηθψλ ελνηήησλ θαιχπηνληαη φια ζρεδφλ ηα 
πεδία ηα νπνία επεξεάδνπλ θαη άπηνληαη ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο κηαο θνηλσλίαο άκεζα φπσο 
ιηαληθφ εκπφξην, ρξεκαηηζηήξην, εκπνξηθή αιιεινγξαθία, αμηφγξαθα θαη γξακκάηηα, ππνινγηζκφο θφζηνπο, 
θνξνινγία ή έκκεζα φπσο αλαθχθισζε, ξπκνηνκία πφιεσλ, ζπγθνηλσλίεο θαη κεηαθνξέο, πξνζηαζία 
πεξηβάιινληνο. Όια απηά κε αλαθνξά ζηελ ηάζε  παγθνζκηνπνίεζεο θαη δηεζλνπνίεζεο ηνπ marketing θαη 
κε παξάιιεια επίθαηξα θείκελα απφ έγθξηηεο βηβιηνγξαθηθέο πεγέο θαη θνξείο( π.ρ. ζηνηρεία απφ Οηθνλνκηθά 
θαη Βηνκεραληθά Δπηκειεηήξηα, κειέηε πεξίπησζεο ζε Διιεληθέο θαη Γεξκαληθέο νηθνλνκηθέο κνλάδεο, 
λνκνζεζία Δπξσπατθήο Έλσζεο θ.ιπ. ).   

 
Σπόπορ διδαζκαλίαρ  
Σν κάζεκα δηδάζθεηαη επί 4 ψξεο εβδνκαδηαίσο (2 κέξεο x 2 ψξεο) κε δηαιέμεηο/ζπδεηήζεηο εληφο ηνπ 
ακθηζεάηξνπ. Δλίνηε, νη θνηηεηέο θαινχληαη λα πξνεηνηκάζνπλ ζην ζπίηη αζθήζεηο γξακκαηηθήο ή ρξήζεο 
Γεξκαληθήο  Γιψζζαο.  
Ζ ηειηθή επίδνζε ησλ θνηηεηψλ αμηνινγείηαη βάζεη κίαο (1) γξαπηήο εμέηαζεο (δηάξθεηαο 90 ιεπηψλ) ζην 
ηέινο ηνπ εμακήλνπ. Ζ εμέηαζε βαζίδεηαη απνθιεηζηηθά ζε πιηθφ πνπ θαιχπηεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 
εμακήλνπ (ήηνη, φρη ζε άγλσζηα αληηθείκελα) θαη απνηειείηαη απφ:  
α) εξσηήζεηο θαηαλφεζεο θεηκέλνπ θαη αζθήζεηο ιεμηινγίνπ,  
β) αζθήζεηο γξακκαηηθήο θαη ρξήζεο Γεξκαληθήο Γιψζζαο θαη  
γ) Αλάπηπμε γξαπηνχ ιφγνπ. 

 
ςγγπάμμαηα-Βοηθήμαηα 
Jürgen Bolten – Elvira Gehrke 2003. Marktchance Wirtschaftsdeutsch-Mittelstufe 1 . Stuttgart .Klett Verlag. 
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4ο ΔΞΑΜΖΝΟ 

 

Πξνρσξεκέλε Υξεκαηννηθνλνκηθή Λνγηζηηθή, 2410 

 
ηόσορ μαθήμαηορ 

θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη λα εμνηθεηψζεη ηνλ θνηηεηή κε ηελ κεζνδνινγία αλάιπζεο θαη εξκελείαο 

ζχλζεησλ ζεκάησλ ινγηζηηθήο παξαθνινχζεζεο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ Ηζνινγηζκνχ θαη ηεο Καηάζηαζεο 

Απνηειεζκάησλ Υξήζεο. πγθεθξηκέλα, παξνπζηάδνληαη ηα ζεσξεηηθά θαη  πξαθηηθά ζέκαηα απνηίκεζεο 

ησλ ζηνηρείσλ ηνπ Δλεξγεηηθνχ θαζψο θαη ηεο ζπλδεζκνινγίαο ησλ ζρεηηθψλ ινγαξηαζκψλ. Γίλεηαη έκθαζε 

ζηελ παξνπζίαζε ησλ δηαθφξσλ πιεξνθνξηψλ ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη ηελ πιεξέζηεξε 

αμηνπνίεζε απφ ηνπο ρξήζηεο ηνπο.  

 
Πποαπαιηούμενερ γνώζειρ 

Πξναηξεηηθά ζα ήηαλ θαιχηεξν ν θνηηεηήο λα έρεη δηδαρηεί ηελ Δηζαγσγή ζηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή ινγηζηηθή. 

 
ςνοπηική πεπιγπαθή ηος πεπιεσομένος ηος μαθήμαηορ 

Σα ζέκαηα πνπ θαιχπηνληαη είλαη ηα εμήο:      

Κηήζε, ρξήζε θαη απνκάθξπλζε  πάγησλ ζηνηρείσλ, κέζνδνη ππνινγηζκνχ απφζβεζεο, απνηίκεζε ζηνηρείσλ 

κε θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ, ινγηζηηθή παξαθνινχζεζε θηήζεο θαη δηάζεζεο απνζεκάησλ, κέζνδνη 

πξνζδηνξηζκνχ θφζηνπο πσιεζέλησλ θαη απνηίκεζεο απνζεκάησλ, παξνπζίαζε ινγαξηαζκψλ απνζεκάησλ 

ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο,  ινγηζηηθή απεηθφληζε απαηηήζεσλ, ρξενγξάθσλ, δηαζεζίκσλ θαη 

ππνρξεψζεσλ (βξαρππξφζεζκσλ θαη καθξνπξφζεζκσλ), κέζνδνη απνηίκεζεο θαη παξνπζίαζε ησλ 

ζηνηρείσλ θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηέινπο ρξήζεο .   

 
Σπόπορ διδαζκαλίαρ 

Πξαγκαηνπνηνχληαη 4 ψξεο δηδαζθαιίαο ηελ εβδνκάδα. Δπίζεο δηδάζθνληαη 2 ψξεο ηελ εβδνκάδα 

θξνληηζηεξηαθέο αζθήζεηο.   

 
ςγγπάμμαηα - Βοηθήμαηα 

 Α. Παπάο,  Υξεκαηννηθνλνκηθή Λνγηζηηθή, Σφκνο Α‘ θαη Σφκνο Β‘, Δθδφζεηο Γ. Μπέλνπ 

 Γ. Υέβαο θαη Α. Μπάιαο,  Υξεκαηννηθνλνκηθή Λνγηζηηθή,  Δθδφζεηο Γ. Μπέλνπ 

 
Ππόζθεηο εκπαιδεςηικό ςλικό 

Τπάξρνπλ δηαθάλεηεο  ζεσξίαο θαη πξφζζεηεο αζθήζεηο ζην e-class.  

 

Δκπνξηθό Γίθαην ΗΗ (Ρπζκίζεηο Δκπνξηθώλ θαη Οηθνλνκηθώλ πλαιιαγώλ), 2412 

 
ηόσορ μαθήμαηορ 

Σν κάζεκα απνζθνπεί: 

o ηελ παξνρή βαζηθψλ γλψζεσλ ησλ ζπνπδαζηψλ ζηνλ θεληξηθφ θνξκφ ηνπ Γηθαίνπ ησλ Δκπνξηθψλ 
Δηαηξηψλ, φπσο απηφ δηδάζθεηαη, ζπλερψο αλαλεσκέλν, επί δεθαεηίεο ζηα Διιεληθά θαη Δπξσπατθά 
Παλεπηζηήκηα ησλ Ννκηθψλ ζρνιψλ θαη ηδηαίηεξα ησλ ζρνιψλ Γηνίθεζεο θαη Οξγάλσζεο Δπηρεηξήζεσλ, 
ζην ζεζκφ ηεο πηψρεπζεο, θαζψο επίζεο ζηνπο βαζηθνχο θαλφλεο ηεο λαπηηιηαθήο επηρείξεζεο θαη 
ζαιάζζηαο κεηαθνξάο. 

o ηελ θαηαλφεζε απφ ηνπο ζπνπδαζηέο ηεο βαζηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο εκπνξηθήο εηαηξίαο σο ηνπ 
θνξπθαίνπ θνξέα ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ απφ ηελ νπηηθή γσλία ηνπ ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ 
πνπ δηέπεη ηελ εζσηεξηθή ηνπο ιεηηνπξγία θαη ηηο ζρέζεηο ηνπο πξνο ηελ πνιηηεία θαη ηνπο 
ζπλαιιαζζφκελνπο, ηνπ ηη είλαη επηηξεπηφ θαη κε επηηξεπηφ θαη ησλ ζπλεπεηψλ ηεο παξαβηάζεσο ησλ 
ξπζκίζεσλ. 

o ηελ θξηηηθή ζθέςε ησλ ζπνπδαζηψλ θαηά ηε δηαδηθαζία ππαγσγήο ζηνπο λνκηθνχο θαλφλεο ησλ 
βηνηηθψλ ζρέζεσλ πνπ δεκηνπξγνχληαη ζηα πιαίζηα ησλ εκπνξηθψλ εηαηξηψλ, ηεο λαπηηιίαο θαη ηεο 
πηψρεπζεο.  
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Πποαπαιηούμενερ γνώζειρ 

Απαηηνχληαη βαζηθέο γλψζεηο εηζαγσγήο ζην δίθαην (π.ρ. δηάθξηζε δεκνζίνπ θαη ηδησηηθνχ δηθαίνπ, πνηληθνχ 

θαη θνξνινγηθνχ), βαζηθέο γλψζεηο αζηηθνχ δηθαίνπ επί ησλ ηκεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηηο γεληθέο αξρέο, ην 

ελνρηθφ θαη ην εκπξάγκαην δίθαην, θαζψο θαη βαζηθέο γλψζεηο ηνπ γεληθνχ εκπνξηθνχ δηθαίνπ. 

 
ςνοπηική πεπιγπαθή ηος πεπιεσομένος ηος μαθήμαηορ   

Σν κάζεκα ρσξίδεηαη ζε ηέζζεξηο βαζηθέο ελφηεηεο.  

Ζ πξψηε ελφηεηα πεξηιακβάλεη ηηο βαζηθέο αξρέο ησλ εκπνξηθψλ εηαηξηψλ θαη ηηο δηαθξίζεηο ηνπο απφ ηηο κε 

εκπνξηθέο εηαηξίεο θαζψο θαη ηα άιια ζπγγελή κνξθψκαηα. Ζ ζεκαζία ηεο εκπνξηθήο εηαηξίαο σο θνξέα ηεο 

εκπνξηθήο επηρείξεζεο απνηειεί πάληα θεληξηθφ ζεκείν ηνπ καζήκαηνο φπσο επίζεο ε δηάθξηζε κεηαμχ 

πξνζσπηθψλ θαη θεθαιαηνπρηθψλ εηαηξηψλ. Ζ ελφηεηα θιείλεη κε ηελ αλάιπζε ησλ πξνζσπηθψλ εκπνξηθψλ 

επηρεηξήζεσλ. 

Ζ δεχηεξε ελφηεηα αθνξά ην δίθαην ηεο θνηλήο αλψλπκεο εηαηξίαο θαζψο θαη ην δίθαην ηεο εηαηξίαο 

πεξηνξηζκέλεο επζχλεο. ην δίθαην ησλ αλσλχκσλ εηαηξηψλ γίλεηαη πξνζπάζεηα κεηάδνζεο ηνπ ζπλφινπ ηεο 

βαζηθήο ξχζκηζεο φπσο ηζρχεη κεηά απφ αιιεπάιιειεο ηξνπνπνηήζεηο πνπ θηάλνπλ κέρξη ην ζέξνο ηνπ 

2010. Σέινο παξέρεηαη ζχληνκε επηζθφπεζε ησλ θπξηφηεξσλ εηδηθψλ αλσλχκσλ εηαηξηψλ ψζηε νη 

ζπνπδαζηέο λα έρνπλ κηα γεληθή θαη φρη εηδηθή εηθφλα ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ησλ εηαηξηθψλ θνξέσλ ησλ 

εκπνξηθψλ επηρεηξήζεσλ. 

Ζ ηξίηε ελφηεηα απνηειεί κία εηζαγσγή ζην ειιεληθφ ηδησηηθφ λαπηηθφ δίθαην. Οη βαζηθνί ζεζκνί ηνπ δηθαίνπ 

πνπ δηέπνπλ ηελ πινηνθηεζία, ηνλ εθνπιηζκφ, ηελ θπξηφηεηα ζην πινίν, ηα λαπηηθά πξνλφκηα, ηε λαπηηθή 

πίζηε. Ο θχξηνο θνξκφο απνηειείηαη απφ ην δίθαην ηεο λαχισζεο θαη ηεο ζαιάζζηαο κεηαθνξάο θαη ην 

κάζεκα θιείλεη κε ηελ επηζαιάζζηα αγσγή θαη δηάζσζε, ηελ θνηλή αβαξία θαη ζπλεηζθνξά, θαζψο θαη ηελ 

πξνζσπηθή θαηάζηαζε ηνπ πινηάξρνπ θαη ηνπ πιεξψκαηνο. 

Ζ ηέηαξηε ελφηεηα απνηειεί κία ζχληνκε εηζαγσγή ζην ζεζκφ ηεο πηψρεπζεο θαη ηεο εμπγίαλζεο (πσο 

θεξχζζεηαη ε πηψρεπζε, νη ζπλέπεηέο ηεο θ.η.ι.), αιιά θαη ζηε δηαδηθαζία ζπλαιιαγήο ζχκθσλα κε ηηο λέεο 

λνκνζεηηθέο ηξνπνπνηήζεηο πνπ έγηλαλ ην 2007 θαη ην 2010. 

 
Σπόπορ διδαζκαλίαρ 

Σν κάζεκα απνηειείηαη απφ δχν δίσξα δηδαζθαιίαο ζεσξεηηθνχ επηπέδνπ θαη απφ δχν δίσξα δηδαζθαιίαο 

πξαθηηθνχ επηπέδνπ αλά εβδνκάδα, θαζψο θαη απφ γξαπηέο θξνληηζηεξηαθέο εμεηάζεηο, αιιά θαη εξγαζίεο. 

 
ςγγπάμμαηα – Βοηθήμαηα 

 Ρφθαο Η. (2011). Δηαηξίεο. Δηζαγσγή ζην Γίθαην ησλ Δηαηξηψλ ηνπ Δκπνξηθνχ Γηθαίνπ (4ε έθδνζε), 

Δθδφζεηο Ννκηθή Βηβιηνζήθε. 

 Ρφθαο Η. (2011). Πηψρεπζε & Δμπγίαλζε (παλεπηζηεκηαθέο ζεκεηψζεηο). 

 Ρφθαο Η. (2012). Δηζαγσγή ζην Ηδησηηθφ Ναπηηθφ Γίθαην (3ε έθδνζε), Δθδφζεηο Μπέλνπ (ζεκεηψζεηο). 

 θαιίδεο Λ. (2007). Γίθαην Δκπνξηθψλ Δηαηξηψλ (6ε έθδνζε), Δθδφζεηο Ius (Γηάλλεο Βειέληδαο). 

 
Ππόζθεηο εκπαιδεςηικό ςλικό 

Καηά θαηξνχο θνηλνπνηείηαη δηαδηθηπαθφο ηφπνο πξνο εμεχξεζε χιεο. 

 

Μάξθεηηλγθ ΗΗ(πκπεξηθνξά Καηαλαισηή), 2414 

 
ηόσορ μαθήμαηορ 

Σν κάζεκα απνζθνπεί: 

o ηελ πεξηγξαθή θαη θαηαλφεζε ησλ βαζηθψλ ελλνηψλ, αξρψλ θαη πξαθηηθψλ ηεο πκπεξηθνξάο 
Καηαλαισηή. 

o ηελ εμέηαζε ησλ παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ ηνλ θαηαλαισηή ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απφθαζεο. 
o ηε ζχλδεζε ηεο ζεσξίαο κε ηε δηνηθεηηθή πξαθηηθή θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ θαηαλφεζε ησλ επηπηψζεσλ 

ηεο πκπεξηθνξάο Καηαλαισηή ζηε δηακφξθσζε ηξαηεγηθψλ Μάξθεηηλγθ. 

 

Πποαπαιηούμενερ γνώζειρ 

Γελ ρξεηάδνληαη πξναπαηηνχκελεο γλψζεηο. 
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ςνοπηική πεπιγπαθή ηος πεπιεσομένος ηος μαθήμαηορ 

Σν κάζεκα είλαη πξνζαλαηνιηζκέλν ζε κία πεξηζζφηεξν «κηθξν-» ζεψξεζε ηνπ ΜΚΣ κέζα απφ ηε κειέηε θαη 

ηελ αλάιπζε ηνπ θαηαλαισηή σο απνθαζίδνληα.  Ζ έκθαζε ηνπ καζήκαηνο δίδεηαη ζηηο ζηξαηεγηθέο 

επηπηψζεηο ζην ΜΚΣ, ησλ ςπρνινγηθψλ θαη θνηλσληθψλ επηδξάζεσλ πνπ δέρεηαη ν θαηαλαισηήο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο ιήςεο απνθάζεσλ. Θέκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζην κάζεκα 

πεξηιακβάλνπλ: δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ θαη επεμεξγαζία πιεξνθνξηψλ απφ ηνλ θαηαλαισηή, 

αληηιήςεηο θαηαλαισηή, πξνζήισζε ζηε κάξθα θαη αλάκημε θαηαλαισηή κε ην πξντφλ, κέηξεζε θαη αιιαγή 

ζηάζεσλ, δεκνςπρνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά θαηαλαισηή, έξεπλα ζπκπεξηθνξάο θαηαλαισηή, θνηλσληθέο 

θαη δηαπξνζσπηθέο επηδξάζεηο, επηδξάζεηο πεξίζηαζεο, αγνξαζηηθή ζπκπεξηθνξά θαηαλαισηή, θαη 

εθαξκνγέο ζηελ ηκεκαηνπνίεζε ηεο αγνξάο, ηελ ηνπνζέηεζε θαη ηελ πξνβνιή πξντφλησλ. 

 
Σπόπορ διδαζκαλίαρ 

Σν κάζεκα βαζίδεηαη θπξίσο ζε παξαδφζεηο, αιιά θαη ζε παξνπζηάζεηο κειεηψλ πεξηπηψζεσλ (case 

studies) θαη πξαθηηθψλ παξαδεηγκάησλ.   

 
ςγγπάμμαηα-Βοηθήμαηα 

 Γ.Η. ηψκθνπ, ςμπεπιθοπά Καηαναλωηή & ηπαηηγική Μάπκεηινγκ, Β‘έθδνζε, Δθδφζεηο Αζ. 

ηακνχιεο, 2002 

 Γ.Η. ηψκθνπ, ςμπεπιθοπά Καηαναλωηή ζηην Ππάξη, Δθδφζεηο Αζ. ηακνχιεο, 2011. 

 Γ.Η. ηψκθνπ θαη Π. Μνπξδνπθνχηα, Καηαναλωηικέρ Δπιδημίερ, Δθδφζεηο Αζ. ηακνχιεο, 2009. 

 Α. J.P. Peter and J.C. Olson (2007), Consumer Behavior and MarketingStrategy, 8th international 

edition, Boston, MA: McGraw-Hill. 

 Β. L.G. Schiffman and L.L. Kanuk (2009), Consumer Behavior, 10th edition, Prentice Hall. 

 
Πξφζζεην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ 

Ζιεθηξνληθφ πιηθφ: http://eclass.aueb.gr/ΟDE180 

 
Υξεκαηνδνηηθή Γηνίθεζε Η, 2416 

 
ηόσορ μαθήμαηορ 

Σν κάζεκα απνζθνπεί: 

 ηελ θαηαλφεζε ηεο δηαρξνληθήο αμίαο ηνπ ρξήκαηνο 

 ηελ θαηαλφεζε ηεο ρξήζεο ησλ εξγαιείσλ γηα αμηνιφγεζε επελδχζεσλ 

 ηελ αθνκνίσζε βαζηθψλ ελλνηψλ ηεο ρξεκαηνδνηηθήο δηνίθεζεο 

 
Πποαπαιηούμενερ γνώζειρ 

Γελ ρξεηάδνληαη πξναπαηηνχκελεο γλψζεηο  

 
ςνοπηική πεπιγπαθή ηος πεπιεσομένος ηος μαθήμαηορ 

Σν παξφλ κάζεκα απνηειεί κία εηζαγσγηθή ηνπνζέηεζε ζην ρψξν ηεο «Υξεκαηνδνηηθήο Γηνίθεζεο». 

Δηδηθφηεξα, αλαθεξφκαζηε ζηελ ιεηηνπξγία ηεο Δπηρείξεζεο, δίλνληαο έκθαζε ζην ζρεδηαζκφ θαη ηε 

δηαδηθαζία ιήςεο ησλ Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Απνθάζεσλ πνπ είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλεο κε απηή θαη 

αθνξνχλ ζηελ πινπνίεζε επελδπηηθψλ ζρεδίσλ, θαζψο επίζεο θαη ζηηο πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο νη νπνίεο 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ πινπνίεζε ησλ επελδχζεσλ απηψλ. Αληηθεηκεληθφο ζθνπφο ηνπ καζήκαηνο, είλαη ε 

αθνκνίσζε ησλ δνκηθψλ ελλνηψλ ηεο Υξεκαηνδνηηθήο Γηνίθεζεο απφ ηνλ ζπνπδαζηή, θαηά ηξφπν 

πεξηγξαθηθφ θαη θαηαλνεηφ.  

 
Σπόπορ διδαζκαλίαρ 

Σν κάζεκα απνηειείηαη απφ δίσξεο δηαιέμεηο θαη ε εμέηαζε γίλεηαη κε γξαπηέο εμεηάζεηο.    

 
ςγγπάμμαηα-Βοηθήμαηα 

 Α.Α.Γξάθνο & Γ.Α. Καξαζαλάζεο (2010), Υξεκαηννηθνλνκηθή Γηνίθεζε ησλ Δπηρεηξήζεσλ, Α‘ 

έθδνζε, εθδφζεηο Μπέλνπ. 

http://eclass.aueb.gr/ΟDE180
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 R.A. Brealey, S.C. Myers and A.J. Marcus (2004), Fundamentals of Corporate Finance + Student 

CD, εθδφζεηο McGraw-Hill. 

 
Ππόζθεηο εκπαιδεςηικό ςλικό 

Ζιεθηξνληθφ πιηθφ: http://eclass.aueb.gr/courses/ODE156/ 

 
Μηθξννηθνλνκηθή ΗΗ, 2418 

 
ηόσορ ηος μαθήμαηορ 

Ζ Πξψηε Δλφηεηα εζηηάδεη ζηε κειέηε ηεο δηακφξθσζεο ησλ θαλφλσλ πνπ εθαξκφδεη έλαο δεκφζηνο θνξέαο 

θαη είλαη ζρεδηαζκέλνη λα επεξεάδνπλ ηηο ηηκέο θαη ηηο πνζφηεηεο ηεο κνλνπσιηαθήο επηρείξεζεο, ελ 

πξνθεηκέλσ, ηηο κεζφδνπο ηηκνινγηαθήο ξχζκηζεο ηνπ (θπζηθνχ) κνλνπσιίνπ. ηε Γεχηεξε Δλφηεηα ηνπ 

καζήκαηνο αλαιχνληαη πεξαηηέξσ νη πξνηάζεηο ηεο λενθιαζηθήο νηθνλνκηθήο ζεσξίαο, αλαθνξηθά κε ηε 

δηακφξθσζε ησλ ηηκνινγηαθψλ θαη κε ηηκνινγηαθψλ πνιηηηθψλ ησλ επηρεηξήζεσλ ζε ηνπηθέο, ζε εζληθέο θαη 

ζε δηεζλείο νιηγνπσιηαθέο θαη κνλνπσιηαθέο αγνξέο θαηαλαισηηθψλ πξντφλησλ. Ζ Σξίηε Δλφηεηα κειεηά θαη 

αλαιχεη επηιεγκέλα ζέκαηα «θνηλσληθήο» κηθξννηθνλνκηθήο, φπσο ηελ επίδξαζε ηεο αζχκκεηξεο 

πιεξνθφξεζεο θαη ησλ εμσηεξηθνηήησλ ζηελ νηθνλνκηθή απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηελ θνηλσληθή επεκεξία, 

θαη ηε ζεσξία ησλ δεκφζησλ αγαζψλ. Ζ Σέηαξηε Δλφηεηα πηνζεηεί κηα εκπεξηζηαησκέλε καζεκαηηθή 

κηθξννηθνλνκηθή πξνζέγγηζε ζηελ αλάιπζε εηδηθψλ ζεκάησλ καζεκαηηθήο κηθξννηθνλνκηθήο. 

 
Πποαπαιηούμενερ γνώζειρ 

Ζ θαηαλφεζε απαηηεί ηε γλψζε ηεο χιεο ησλ καζεκάησλ «Μηθξννηθνλνκηθή Η» θαη «Πνζνηηθέο Μέζνδνη Η / 

Γεληθά Μαζεκαηηθά γηα ηε Γηνίθεζε ησλ Δπηρεηξήζεσλ» ηνπ Α΄ Έηνπο πνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο ΟΓΔ. 

 
ςνοπηική πεπιγπαθή ηος πεπιεσομένος ηος μαθήμαηορ 

Μέζνδνη Σηκνινγηαθήο Ρχζκηζεο ηνπ (Φπζηθνχ) Μνλνπσιίνπ, Γηάθξηζε Σηκψλ, Παξαγσγή Πξντφληνο απφ 

Μνλνπσιηαθή Δπηρείξεζε Με Δξγνζηάζηα λα Λεηηνπξγνχλ ε Γηαθνξεηηθέο Σνπνζεζίεο, Παγθφζκηεο Αγνξέο 

ζε Γξάζε, Οιηγνπσιηαθέο Αγνξέο θαη Θεσξία Παηγλίσλ, Αληηκνλνπσιηαθή Ννκνζεζία, Παξαδνζηαθά 

Τπνδείγκαηα Αηεινχο Αληαγσληζκνχ, ηξαηεγηθή Αλάιπζε ηνπ Αληαγσληζκνχ, Σν Αληαγσληζηηθφ 

Πιενλέθηεκα ησλ Κξαηψλ, Δμσηεξηθφηεηεο, Γεκφζηα Αγαζά θαη Κνηλνί Πφξνη, Αβεβαηφηεηα θαη Αζχκκεηξε 

Πιεξνθφξεζε, Δηδηθά Θέκαηα Μαζεκαηηθήο Μηθξννηθνλνκηθήο. 

 
Σπόπορ διδαζκαλίαρ 

4 ψξεο δηδαζθαιίαο εβδνκαδηαίσο (δχν ζπλαληήζεηο δηάξθεηαο δχν σξψλ ε θαζεκία). 

 
ςγγπάμμαηα-Βοηθήμαηα 

Πξψην Δληαίν Γηδαθηηθφ χγγξακκα 

«Δθαξκνζκέλα Μαζεκαηηθά Γηνηθεηηθψλ θαη Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ», ησλ Παλαγηψηε Λνξεληδηάδε θαη 

Κσλζηαληίλνπ Μπνπξιάθε, Δθδφζεηο Οηθνλνκηθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, Αζήλα, 2008. 

Γεχηεξν Δληαίν Γηδαθηηθφ χγγξακκα 

«Μηθξννηθνλνκηθή,  Θεσξία - Πξαθηηθή», ησλ RobinBade θαη MichaelParkin, Δθδφζεηο Rosili, Αζήλα, 2010. 

 
Ππόζθεηο εκπαιδεςηικό ςλικό 

Ζιεθηξνληθφ πιηθφ: ην e-class ηνπ καζήκαηνο ζηε ζέζε «Έγγξαθα». 

 

Ξέλε Γιώζζα  

 
Αγγιηθά ΗV – Δλδηάκεζα Δπηρεηξεζηαθά Αγγιηθά: Μέξνο Β’, 2430-1 

 
ηόσορ ηος μαθήμαηορ 
Β‘ ελδηάκεζν επίπεδν ζηελ Αγγιηθή Γιψζζα κε ζηφρν ηελ νξζή αλάπηπμε γξαπηήο επηρεηξεκαηνινγίαο θαη 

ηελ αληηκεηψπηζε ζπρλψλ πθνινγηθψλ θαη ελλνηνινγηθψλ ιαζψλ ζε δνθίκηα αθαδεκατθνχ θαη γεληθνχ 

πεξηερνκέλνπ. 
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Πποαπαιηούμενερ γνώζειρ 
Γλψζεηο Αγγιηθήο Γιψζζαο επηπέδνπ Β2 

 
ςνοπηική πεπιγπαθή ηος πεπιεσομένος ηος μαθήμαηορ 
θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη: 

o λα θαηαλνήζνπλ νη θνηηεηέο ηε ζρέζε κεηαμχ αλάγλσζεο θεηκέλσλ θαη ζπγγξαθήο δνθηκίσλ, κέζσ 
αλάιπζεο θαη αμηνιφγεζεο δεδνκέλσλ 

o λα εμνηθεησζνχλ νη θνηηεηέο κε ηε ζπγγξαθή επηζηεκνληθψλ εξγαζηψλ, βάζεη πξνθνξηθψλ ζπδεηήζεσλ 
θαη χζηεξα απφ αλάγλσζε θεηκέλσλ 

o λα αθνκνηψζνπλ νη θνηηεηέο ηελ νξζή δνκή επηζηεκνληθψλ εξγαζηψλ θαη λα εμαζθεζνχλ ζηελ νξζή 
αλάπηπμε επηρεηξεκαηνινγίαο 

o λα εμαζθεζνχλ ζηε ζπγγξαθή επηζηεκνληθψλ εξγαζηψλ πεξηνξηζκέλεο έθηαζεο εληφο ζπγθεθξηκέλνπ 
ρξνληθνχ πιαηζίνπ 

o λα πεξηνξηζηεί ε εκθάληζε ηφζν γξακκαηηθψλ/ζπληαθηηθψλ, φζν θπξίσο πθνινγηθψλ/ελλνηνινγηθψλ 
ιαζψλ ζε δνθίκηα θαη επηζηεκνληθέο εξγαζίεο 

 
Σπόπορ διδαζκαλίαρ  
Σν κάζεκα δηδάζθεηαη επί 4 ψξεο εβδνκαδηαίσο (2 κέξεο x 2 ψξεο) κε δηαιέμεηο/ζπδεηήζεηο εληφο ηνπ 

ακθηζεάηξνπ. Οη θνηηεηέο θαινχληαη λα πξνεηνηκάζνπλ ζην ζπίηη ζχληνκεο επηζηεκνληθέο εξγαζίεο.  

Ζ ηειηθή επίδνζε ησλ θνηηεηψλ αμηνινγείηαη: 

α) θαηά 20% βάζεη ησλ εξγαζηψλ πνπ πξνεηνηκάδνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ + 

β) θαηά 20% βάζεη ηειηθήο εξγαζίαο πνπ ππνβάιινπλ ιίγν πξηλ ην ηέινο ηνπ εμακήλνπ +  

γ) θαηά 60% βάζεη γξαπηήο εμέηαζεο (δηάξθεηαο 90 ιεπηψλ) κεηά ην πέξαο ηνπ εμακήλνπ. Ζ εμέηαζε 

βαζίδεηαη απνθιεηζηηθά ζε πιηθφ πνπ θαιχπηεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ (ήηνη, φρη ζε άγλσζηα 

αληηθείκελα) θαη αθνξά θαηαλφεζε θεηκέλσλ θαη ζεσξεηηθά δεηήκαηα δνκήο θαη αλάπηπμεο επηζηεκνληθψλ 

εξγαζηψλ. 

εκείσζε 1: Όζνη δελ ππνβάιινπλ ηειηθή εξγαζία (βι. ζεκείν [β]) δηθαηνχληαη κφλν ην 80% ηνπ αλψηαηνπ 

ηειηθνχ βαζκνχ. 

εκείσζε 2: Όζνη δελ πξνεηνηκάδνπλ εξγαζίεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ (βι. ζεκείν [α]) θαινχληαη λα 

πξνεηνηκάζνπλ κία επηζηεκνληθή εξγαζία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 90ιεπηεο γξαπηήο εμέηαζεο. Σα άξζξα πνπ 

ζα ρξεζηκεχζνπλ σο βάζε γηα ηε ζπγγξαθή ηεο ελ ιφγσ εξγαζίαο παξέρνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

εμέηαζεο. 

 
ςγγπάμμαηα-Βοηθήμαηα 

 Chiotis-Leskowich Irene. 2008. International Commercial Correspondence. Athens. P.I. Publishing 

 Πξφζζεην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ κε θείκελα πνπ απνηεινχλ ηε βάζε γηα ηε ζπγγξαθή επηζηεκνληθψλ 

εξγαζηψλ (δηαζέζηκν κέζσ δηαδηθηχνπ - βι. επφκελε παξάγξαθν). 

 
Ππόζθεηο εκπαιδεςηικό ςλικό 
Αλαιπηηθή πεξηγξαθή, πξφζζεην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ θαη ινηπέο πιεξνθνξίεο πεξί ηνπ καζήκαηνο ππάξρνπλ 

ζηελ ηζηνζειίδα: http://www.aueb.gr/lessons/english/eng4/eng4_syllabus.html 

 
Γαιιηθά IV – Δλδηάκεζα Δπηρεηξεζηαθά Γαιιηθά: Μέξνο Β΄, 2432-1 

 
ηόσορ ηος μαθήμαηορ 
Σν κάζεκα απηφ ρξεζηκνπνηεί φια ηα γισζζνινγηθά θαη πνιηηηζκηθά ζηνηρεία πνπ παξέρεη έλα επηρεηξεζηαθφ 
πιαίζην κέζσ πξαγκαηηθψλ θαη ζχγρξνλσλ επηθνηλσληαθψλ θαηαζηάζεσλ κε δηδαθηηθφ ζηφρν ηελ αλάπηπμε 
ησλ παξαθάησ ηθαλνηήησλ: 
o κειέηεο θαη αλάιπζεο θεηκέλσλ 
o ζχληαμεο θεηκέλσλ δνθηκηαθνχ θαη επηρεηξεζηαθνχ ραξαθηήξα 
o πιήξνπο αθνκνίσζεο ηεο νξνινγίαο ηνπ ελδηάκεζνπ επηπέδνπ 

 
Πποαπαιηούμενερ γνώζειρ 
Σν κάζεκα απεπζχλεηαη ζε θνηλφ κε γλψζε ηεο γαιιηθήο γιψζζαο ζε επίπεδν Β2 ηνπ Κνηλνχ Δπξσπατθνχ 
Πιαηζίνπ Αλαθνξάο. 

 
 

http://www.aueb.gr/lessons/english/eng4/eng4_syllabus.html
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ςνοπηική πεπιγπαθή ηος πεπιεσομένος ηος μαθήμαηορ 
Γηαηκεκαηηθφ κάζεκα πξνζθεξφκελν ζε θνηηεηέο ηνπ ΟΠΑ ή θαη μέλσλ ηδξπκάησλ (πξφγξακκα Erasmus) 
ζην Γ΄ εμάκελν πξνπηπρηαθψλ ζπνπδψλ. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπλαληήζεσλ ρξεζηκνπνηνχληαη ζχγρξνλεο 
δηδαθηηθέο κέζνδνη αλάιπζεο θαη εξκελείαο ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ. ηε ζπλέρεηα, ε κνξθνινγηθή, ζπληαθηηθή 
θαη πξαγκαηνινγηθή κειέηε κέζσ αζθήζεσλ νδεγεί νκαιά ζηελ δπλαηφηεηα παξαγσγήο θεηκέλσλ 
επηρεηξεζηαθνχ θαη δνθηκηαθνχ ηχπνπ. Σέινο, ην ιεμηιφγην δηεπξχλεηαη κε ηελ νινθιήξσζε ηεο εθκάζεζεο ηεο 
νξνινγίαο ηνπ ελδηάκεζνπ επηπέδνπ, ψζηε λα θαιπθζνχλ ηνκείο φπσο: ν επηρεηξεζηαθφο (ζχζηαζε 
επηρείξεζεο, ηχπνη εηαηξηψλ), ν εκπνξηθφο (δίθηπν δηαλνκήο, κεηαθνξέο) θαη ην κάξθεηηλγθ (πξνψζεζε 
πξντφληνο, ε δηαθήκηζε). 

 
Σπόπορ διδαζκαλίαρ  
Σν κάζεκα δηδάζθεηαη ζε 2 δίσξεο ζπλαληήζεηο αλά εβδνκάδα. Ζ κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη είλαη ε 
επηθνηλσληαθή θαη ελζαξξχλεηαη ε ζπλεξγαζία. Ζ αμηνιφγεζε γίλεηαη κε γξαπηή εμέηαζε ζην ηέινο ηνπ 
εμακήλνπ πάλσ ζε ζέκαηα πνπ έρνπλ ήδε κειεηεζεί θαηά ηε δηάξθεηα ησλ καζεκάησλ θαη κέζσ ηνπ πιηθνχ. 

 
ςγγπάμμαηα-Βοηθήμαηα 

 Bruchet, J., Le français à grande vitesse - Objectif entreprise, Ed. Hachette. 

 Τπνζηεξηθηηθφ πιηθφ ηεο δηδάζθνπζαο 

 
Ππόζθεηο εκπαιδεςηικό ςλικό 
Ζιεθηξνληθφ πιηθφ (ηζηνζειίδα ππφ θαηαζθεπή) 

 
Γεξκαληθά ΗV- Δλδηάκεζα Δπηρεηξεζηαθά Γεξκαληθά Μέξνο Β’, 2434-1 

 
(Prüfung Wirtschaftsdeutsch International – Mittelstufe II) 

 
ηόσορ ηος μαθήμαηορ 
Κείκελα: κνξθέο επηρεηξήζεσλ, θφξνη θαη εηζθνξέο, κηζζνινγηθέο επηβαξχλζεηο νξγάλσζε επηρείξεζεο, 
ρξεκαηνδνηήζεηο, επελδχζεηο, έξεπλα αγνξάο θαη marketing, επηθνηλσλία θαη ηερλνινγία, επηρεηξήζεηο, 
παξαγσγή, κεξηθή απαζρφιεζε, νξγάλσζε πσιήζεσλ, ινγηζηηθή, εμσηεξηθφ εκπφξην, δηεζλείο ρξεκαηηθέο 
ζπλαιιαγέο. Γξακκαηηθή, ζπληαθηηθφ, αζθήζεηο, εθθνξά πξνθνξηθνχ ιφγνπ  θαη ζχληαμε γξαπηνχ ιφγνπ 
(δηαθήκηζε, εκπνξηθέο θαη βηνκεραληθέο εθζέζεηο, εκπνξηθή αιιεινγξαθία). 

 
Πποαπαιηούμενερ γνώζειρ 
Γλψζεηο Γεξκαληθήο Γιψζζαο επηπέδνπ Β2 

 
ςνοπηική πεπιγπαθή ηος πεπιεσομένος ηος μαθήμαηορ 
Γηδαθηηθφο ζηφρνο ηνπ εμακήλνπ είλαη ε βειηηζηνπνίεζε ηεο ηθαλφηεηαο ηνπ θνηηεηή λα ελεξγεί ζε νηθνλνκηθφ 
πεξηβάιινλ.Δθηφο απφ ηα ζεκαηηθά πεδία ησλ ρξεκαηνδνηήζεσλ, ησλ επελδχζεσλ, ηεο έξεπλαο αγνξάο θαη 
marketing, ηεο επηθνηλσλίαο θαη ηερλνινγίαο, ηεο νξγάλσζεο πσιήζεσλ, ηεο κεξηθήο απαζρφιεζεο θαη ηνπ 
εμσηεξηθνχ εκπνξίνπ, ε ηδηαηηεξφηεηα ζ‘απηφ ην εμάκελν είλαη φηη ηα θείκελα θαη ε δηδαθηηθή «ξνή» ηνπ 
βηβιίνπ βαζίδνληαη  ζην «ζηήζηκν» κίαο επηρείξεζεο  κέζα απφ κηα ζπλερή ξνή δξάζεο. Δλδηαθέξνλ 
παξνπζηάδεη  ε πξνθνξηθή παξνπζίαζε ησλ θαηάιιεισλ ζπλζεθψλ θαη παξαγφλησλ θαζψο θαη ε 
επηρεηξεκαηνινγία γηα ην ζηήζηκν κηαο επηρείξεζεο φπσο θαη ε κεηέπεηηα ζπδήηεζε. 

 
Σπόπορ διδαζκαλίαρ  
Σν κάζεκα δηδάζθεηαη επί 4 ψξεο εβδνκαδηαίσο (2 κέξεο x 2 ψξεο) κε δηαιέμεηο, ζπδεηήζεηο θαη 
παξνπζηάζεηο εληφο ηνπ ακθηζεάηξνπ. Οη θνηηεηέο θαινχληαη λα πξνεηνηκάζνπλ ζην ζπίηη ζχληνκεο εξγαζίεο 
θαη δείγκαηα επηρεηξεζηαθήο αιιεινγξαθίαο.  

 
ςγγπάμμαηα-Βοηθήμαηα 
Jürgen Bolten 1999.Marktchance Wirtschaftsdeutsch-Mittelstufe 2. Stuttgart .Klett Verlag 

 

  



 

55 
 

5ο ΔΞΑΜΖΝΟ – ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ 

 

Υξεκαηνδνηηθή Γηνίθεζε ΗΗ (Δηδηθά Θέκαηα Υξεκαηνδνηηθήο Γηνίθεζεο), 2511 

 
ηόσορ μαθήμαηορ 

Σν κάζεκα Υξεκαηνδνηηθή Γηνίθεζε 2, επηρεηξεί κία εζηηαζκέλε πξνζέγγηζε ζε ζέκαηα Υξεκαηννηθνλνκηθνχ 

Πξνγξακκαηηζκνχ, επηινγήο Κεθαιαίσλ θαη Μνξθψλ Υξεκαηνδφηεζεο ζηηο ζχγρξνλεο επηρεηξήζεηο. Οη 

ζπνπδαζηέο ζα πξέπεη λα εμνηθεησζνχλ κε ηελ ζπνπδαηφηεηα ηεο επηινγήο Κεθαιαίσλ (Κεθαιαηαθή 

Γηάξζξσζε) θαη ηεο Γηάξζξσζεο Κφζηνπο (Αλάιπζε Μφριεπζεο) θαη ηα αλακελφκελα κεξίζκαηα γηα ηνπο 

κεηφρνπο (Μεξηζκαηηθή Πνιηηηθή). ηε ζπλέρεηα ν ζπνπδαζηήο ζα γλσξίζεη ηηο ηερληθέο θαη ηα εξγαιεία 

Υξεκαηννηθνλνκηθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ, παξάιιεια θαη ηηο βαζηθφηεξεο  ζηξαηεγηθέο δηαρείξηζεο ηνπ 

Κεθαιαίνπ Κίλεζεο. Έρνληαο απνθηήζεη κία νινθιεξσκέλε εηθφλα ησλ βαζηθψλ ελλνηψλ 

Υξεκαηννηθνλνκηθήο Λεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο, νη ζπνπδαζηέο ζα αζρνιεζνχλ κε   ελαιιαθηηθά 

ρξεκαηνδνηηθά εξγαιεία φπσο ην Leasing θαη ην Factoring, ηα νπνία εμεηάδνληαη ζε ζρέζε κε ηηο θιαζζηθέο 

κνξθέο ρξεκαηνδφηεζεο κέζσ Γαλεηαθψλ πκβάζεσλ. 

 
Πποαπαιηούμενερ γνώζειρ 

Υξεκαηνδνηηθή Γηνίθεζε Η, Βαζηθέο Αξρέο Λνγηζηηθήο 

 
ςνοπηική πεπιγπαθή ηος πεπιεσομένος ηος μαθήμαηορ 

Δλφηεηα 1
ε
. ΑΝΑΛΤΖ ΚΔΦΑΛΑΗΑΚΖ ΓΗΑΡΘΡΧΖ ΚΑΗ ΜΔΡΗΜΑΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ  

1.Α. ΑΝΑΛΤΖ ΜΟΥΛΔΤΖ       

 Κεθαιαηαθή θαη Υξεκαηννηθνλνκηθή Γηάξζξσζε  

 Μέηξεζε θαη Νφεκα ηνπ Δπηρεηξεκαηηθνχ θαη Υξεκαηννηθνλνκηθνχ Κηλδχλνπ 

 Σερληθή Αλάιπζε ηνπ Νεθξνχ εκείνπ θαη Αλάιπζε Δπαηζζεζίαο  

 Λεηηνπξγηθή Μφριεπζε θαη Υξεκαηννηθνλνκηθή Μφριεπζε  

 πλνιηθή-πλδπαζκέλε Μφριεπζεο  

1.Β. ΘΔΩΡΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑΚΖ ΓΗΑΡΘΡΩΖ   

 Σν πξφβιεκα Δπηινγήο Γηάξζξσζεο Κεθαιαίσλ –ρέζε ‗Ηδησλ κε Γαλεηαθά Κεθάιαηα 

 Ζ Άξηζηε Υξεκαηνδνηηθή Γηάξζξσζε 

 Κφζηνο Αληηπξνζψπεπζεο θαη νη Δπηπηψζεηο ζηελ Κεθαιαηαθή Γηάξζξσζε ηεο εηαηξείαο  

 Θεσξία Modigliani and Miller 

1.Γ. ΜΔΡΗΜΑΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ      

 ρέζε ηεο Μεξηζκαηηθήο Πνιηηηθήο κε ηελ Αμία ηεο Δπηρείξεζεο 

 Παξάγνληεο πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηελ Μεξηζκαηηθή Πνιηηηθή. 

 Τπνδείγκαηα Μεξηζκαηηθήο Πνιηηηθήο  

 Μεξίζκαηα κε ηε κνξθή κεηνρψλ – Δπαλαγνξά κεηνρψλ 

Δλφηεηα 2
ε
. ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ ΚΗΝΖΖ  

2.A.. ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ ΚΗΝΖΖ ΣΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 

 Κπθινθνξνχλ Δλεξγεηηθφ θαη ην Κεθάιαην Κίλεζεο 

 Γηνίθεζε Απνζεκάησλ  

 Γηνίθεζε Υξεκαηηθψλ Γηαζεζίκσλ 

 Γηνίθεζε Πηζηψζεσλ  

Δλφηεηα 3
ε
. ΔΗΓΗΚΔ ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΒΡΑΥΤΠΡΟΘΔΜΖ ΚΑΗ ΜΔΟΠΡΟΘΔΜΖ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ  

3.Α. ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΜΔΩ ΠΡΑΚΣΟΡΔΤΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΩΝ ΑΠΑΗΣΖΔΩΝ (FACTORING)  

 Υξεκαηνδφηεζε εμαζθαιηδφκελε κε απαηηήζεηο ή Πξαθηνξεία Δπηρεηξεκαηηθψλ Απαηηήζεσλ. 

 Τπνινγηζκφο ηνπ Κφζηνπο Πξαθηφξεπζεο θαη Γαλεηνδφηεζεο απφ εηαηξείεο FACTORING 

3.Β. ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΗΚΖ ΜΗΘΩΖ (LEASING)  

 Αλάιπζε Υξεκαηνδνηηθήο Μίζζσζεο -FINANCIAL LEASING 

 Αλάιπζε Λεηηνπξγηθήο Μίζζσζεο -OPERATING LEASING 

 Δπηινγή αλάκεζα ζε Υξεκαηνδνηηθή Μίζζσζε θαη Αγνξά κε Γάλεην γηα ηελ απφθηεζε εμνπιηζκνχ 
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Σπόπορ διδαζκαλίαρ 

o 4 ψξεο / εβδνκάδα 
o Αμηνιφγεζε κέζσ Γξαπηψλ Δμεηάζεσλ  

 
ςγγπάμμαηα-Βοηθήμαηα 

 Γ. Βαζηιείνπ, Ν.Ζξεηψηεο (2009), ―Υξεκαηννηθνλνκηθή Γηνίθεζε – Θεσξία θαη Πξαθηηθή ‖ Δθδφζεηο  

Rosili. 

 Ησάλλεο Απνζηνιφπνπινο (2004), «Δηδηθά Θέκαηα Υξεκαηνδνηηθήο Γηνηθήζεσο» Δθδφζεηο 

ηακνχιεο. 

 
Ππόζθεηο εκπαιδεςηικό ςλικό 

Πιένλ ησλ βαζηθψλ εγρεηξηδίσλ, ζα δηαλεκεζεί ζπκπιεξσκαηηθφ Τιηθφ απφ ην Γηδάζθνληα ην νπνίν ζα 

πεξηιακβάλεη εκεηψζεηο, Μειέηεο Πεξηπηψζεσλ θαη Πξνηεηλφκελεο Αζθήζεηο. 

 
Γηνίθεζε Αλζξώπηλσλ Πόξσλ, 2513 

ηόσορ μαθήμαηορ 

Σν κάζεκα απνζθνπεί: 

o ηελ θαηαλφεζε ηνπ ζηξαηεγηθνχ ξφινπ ηεο δηνίθεζεο αλζξψπηλσλ πφξσλ ζηελ ππνζηήξημε ησλ 
επηρεηξεκαηηθψλ ζηφρσλ ηνπ νξγαληζκνχ.  

o ηελ απφθηεζε γλψζεο πάλσ ζηα ζπζηήκαηα θαη ηηο πξαθηηθέο ησλ αλζξψπηλσλ πφξσλ γηα ηελ 
αλάπηπμε ελφο εηδηθεπκέλνπ θαη παξαθηλεκέλνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ.  

o ηελ θαηαλφεζε ησλ θαλφλσλ θαη ησλ ξπζκίζεσλ πνπ επεξεάδνπλ ηε δηαρείξηζε ησλ αλζξψπηλσλ 
πφξσλ. 

o ηελ αλάπηπμε ηεο ηθαλφηεηαο γηα άζθεζε θξηηηθήο, βειηίσζε, θαη ελζσκάησζε ησλ πνηθίισλ 
δηαζηάζεσλ ελφο ζπζηήκαηνο αλζξψπηλσλ πφξσλ. 

o ηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ ζηελ αλάιπζε ησλ πξνβιεκάησλ ησλ αλζξψπηλσλ πφξσλ θαη ζηνλ 
θαζνξηζκφ ησλ θαηάιιεισλ ιχζεσλ. 

 
Πποαπαιηούμενερ γνώζειρ 

Γελ ρξεηάδνληαη πξναπαηηνχκελεο γλψζεηο. Βέβαηα θαιφ ζα ήηαλ νη θνηηεηέο λα έρνπλ θαηαλνήζεη επαξθψο 

ηηο αξρέο δηνίθεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ πξηλ εληξπθήζνπλ ζηε δηαρείξηζε ησλ αλζξψπηλσλ πφξσλ.  

 
ςνοπηική πεπιγπαθή ηος πεπιεσομένος ηος μαθήμαηορ 

θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε θαηαλφεζε ηνπ ζηξαηεγηθνχ ξφινπ πνπ παίδνπλ νη αλζξψπηλνη πφξνη ζηελ 

ελίζρπζε ηεο αμίαο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. Οη νξγαληζκνί ζην ζεκεξηλφ νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ 

βαζίδνληαη φρη κφλν ζηε γλψζε θαη ηηο δεμηφηεηεο ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπο, αιιά θαη ζηε δέζκεπζή ηνπο κε ηελ 

εξγαζία, ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο, θαη ηελ απνζηνιή ηνπ νξγαληζκνχ. Καηά ζπλέπεηα, ε δηαρείξηζε ηνπ 

αλζξψπηλνπ ηαιέληνπ απνηειεί επζχλε ηνπ θάζε ζηειέρνπο ζε ζηελή ζπλεξγαζία κε ηε ιεηηνπξγία ηεο 

δηνίθεζεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, θαη είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ επηηπρία θάζε νξγαληζκνχ. Οη θνηηεηέο 

ζε απηφ ην κάζεκα ζα έξζνπλ αληηκέησπνη κε ζχγρξνλα ζέκαηα ζηε δηαρείξηζε ηαιέλησλ πνπ 

αληηκεησπίδνπλ νη νξγαληζκνί ζην ζχγρξνλν επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ θαη ζα πξέπεη λα αλαπηχμνπλ 

δεκηνπξγηθέο ιχζεηο γηα θπξίαξρα δεηήκαηα. Σέινο, νη θνηηεηέο ζα αλαπηχμνπλ ηηο πξαθηηθέο ηνπο δεμηφηεηεο 

κέζα απφ ηελ ελαζρφιεζή ηνπο κε εξγαζίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηαρείξηζε ησλ αλζξψπηλσλ πφξσλ. 

 
Σπόπορ διδαζκαλίαρ:  

Σν κάζεκα απνηειείηαη απφ 18 δίσξεο δηαιέμεηο, 6 δίσξα θξνληηζηήξηα πνπ βαζίδνληαη ζηελ παξνπζίαζε 

εξγαζηψλ απφ ηνπο θνηηεηέο θαη 1 δίσξν πνπ αθηεξψλεηαη ζε παξνπζηάζεηο απφ εθπξνζψπνπο εηαηξηψλ. 

Δθηφο απφ ηηο γξαπηέο εμεηάζεηο (60%), ππάξρεη θαη ππνρξεσηηθή εξγαζία (40%) πνπ εζηηάδεηαη ζηελ θξηηηθή 

αλάιπζε ηνπ ζπζηήκαηνο αλζξψπηλσλ πφξσλ κηαο εηαηξείαο ηεο επηινγήο ησλ θνηηεηψλ.    

 
ςγγπάμμαηα-Βοηθήμαηα 

 Παπαιεμαλδξή, Ν. & Μπνπξαληάο, Γ. (2003). Γηνίθεζε Αλζξσπίλσλ Πφξσλ. ΔθδφζεηοΜπέλνπ. 

 Noe, R., Hollenbeck, J., Gerhart, B. & Wright, P. (2006). Γηαρείξηζε Αλζξψπηλσλ Πφξσλ. Δθδφζεηο 

Παπαδήζε.  
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Ππόζθεηο εκπαιδεςηικό ςλικό 

Ζιεθηξνληθφ πιηθφ: http://eclass.aueb.gr/ΟDE152 

 

Ξέλε Γιώζζα  

 
Δπηρεηξεζηαθή Αιιεινγξαθία & Δπηθνηλσλία ζηελ Αγγιηθή Γιώζζα (Αγγιηθά V), 2119 

 
ηόσορ ηος μαθήμαηορ 
Αλάπηπμε ηθαλνηήησλ: α) ζε ζέκαηα ελδνεηαηξηθήο/δηαεηαηξηθήο επηθνηλσλίαο [επηρεηξεζηαθή αιιεινγξαθία], 
θαη β) ζε ζέκαηα δηαπνιηηηζκηθήο πξνθνξηθήο επηθνηλσλίαο, πξνθνξηθήο αλάιπζεο κεζνδνινγίαο έξεπλαο 
θαη παξνπζίαζεο ζπκπεξαζκάησλ. 

 
Πποαπαιηούμενερ γνώζειρ 
Γλψζεηο Αγγιηθήο Γιψζζαο επηπέδνπ Γ2 

 
ςνοπηική πεπιγπαθή ηος πεπιεσομένος ηος μαθήμαηορ 
Σν κάζεκα θηινδνμεί λα αλαπηχμεη ζηνπο θνηηεηέο δεμηφηεηεο ρεηξηζκνχ πξνθνξηθνχ θαη γξαπηνχ ιφγνπ ζε 
πςειφηαην επίπεδν γηα εμεηδηθεπκέλνπο επηρεηξεζηαθνχο ζθνπνχο. Όζνλ αθνξά ηνλ γξαπηφ ιφγν, νη 
θνηηεηέο εμνηθεηψλνληαη κε ηε ζπγγξαθή δηαεηαηξηθψλ επηζηνιψλ, ελδνεηαηξηθψλ ππνκλεκάησλ, 
επηρεηξεκαηηθψλ πξνηάζεσλ, εηαηξηθψλ απνινγηζκψλ θαη ππεξεζηαθψλ αλαθνξψλ γηα έλα πιήζνο 
επηρεηξεζηαθψλ πεξηζηάζεσλ. Όζνλ αθνξά ηνλ πξνθνξηθφ ιφγν, νη θνηηεηέο εμαζθνχληαη ζηελ ελδνεηαηξηθή 
θαη δηαεηαηξηθή επηθνηλσλία, κε ζηφρν ηελ νξζή θαηαλφεζε ηεο επηθνηλσληαθήο δπλακηθήο κηθξψλ ή κεγάισλ 
νκάδσλ εξγαζηψλ, ηελ νξγάλσζε θαη δηεμαγσγή ζπζθέςεσλ κε ρξήζε νπηηθναθνπζηηθψλ κέζσλ θαη ηελ 
παξνπζίαζε πξνηάζεσλ/ζπκπεξαζκάησλ ζε ηνπηθφ ή παγθνζκηνπνηεκέλν αθξναηήξην. 

 
Σπόπορ διδαζκαλίαρ  
Σν κάζεκα δηδάζθεηαη επί 4 ψξεο εβδνκαδηαίσο (2 κέξεο x 2 ψξεο) κε δηαιέμεηο, ζπδεηήζεηο θαη 
παξνπζηάζεηο εληφο ηνπ ακθηζεάηξνπ. Οη θνηηεηέο θαινχληαη λα πξνεηνηκάζνπλ ζην ζπίηη δείγκαηα 
επηρεηξεζηαθήο αιιεινγξαθίαο.  
Ζ ηειηθή επίδνζε ησλ θνηηεηψλ αμηνινγείηαη: 

α) θαηά 20% βάζεη πξνθνξηθήο παξνπζίαζεο (κε ρξήζε νπηηθναθνπζηηθνχ πιηθνχ) ιίγν πξηλ ην ηέινο 
ηνπ εμακήλνπ +  
γ) θαηά 80% βάζεη γξαπηήο εμέηαζεο (δηάξθεηαο 120 ιεπηψλ) κεηά ην πέξαο ηνπ εμακήλνπ. Ζ εμέηαζε 
βαζίδεηαη απνθιεηζηηθά ζε πιηθφ πνπ θαιχπηεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ (ήηνη, φρη ζε άγλσζηα 
αληηθείκελα) θαη αθνξά ζεσξεηηθά δεηήκαηα δνκήο θαη αλάπηπμεο επηρεηξεζηαθήο αιιεινγξαθίαο (30%) 
θαη ζπγγξαθή επηζηνιήο, ππνκλήκαηνο, πξφηαζεο ή απνινγηζκνχ (50%). 

εκείσζε: Όζνη δελ πξνβνχλ ζε πξνθνξηθή παξνπζίαζε (βι. ζεκείν [α]) δηθαηνχληαη κφλν ην 80% ηνπ 
αλψηαηνπ ηειηθνχ βαζκνχ. 

 
ςγγπάμμαηα-Βοηθήμαηα 

 χγγξακκα: Chiotis-Leskowich, I. & Diamantis, G. 2005. Speech Communication Skills in the Global 

Workforce. Athens. P.I. Publishing 

 Βνήζεκα: Chiotis-Leskowich Irene. 2007. International Commercial Correspondence. Athens. P.I. 

Publishing. 

 
Ππόζθεηοεκπαιδεςηικόςλικό 
Αλαιπηηθή πεξηγξαθή θαη ινηπέο πιεξνθνξίεο πεξί ηνπ καζήκαηνο ππάξρνπλ ζηελ ηζηνζειίδα: 

http://www.aueb.gr/lessons/english/ba_eng5/ba_eng5_syllabus.html 

 
Δπηρεηξεζηαθή Αιιεινγξαθία θαη Δπηθνηλσλία (Γαιιηθά V), 2131 

 
ηόσορ ηος μαθήμαηορ 
Ο δηδαθηηθφο ζηφρνο απηνχ ηνπ καζήκαηνο είλαη δηηηφο: 
o ε θαηαλφεζε θαη ε αλάιπζε ησλ κνξθνινγηθψλ, ζπληαθηηθψλ θαη πξαγκαηνινγηθψλ ζηνηρείσλ ηεο 

επηρεηξεζηαθήο θαη ηεο εκπνξηθήο αιιεινγξαθίαο 
o ε ηθαλφηεηα ζχληαμεο επαγγεικαηηθήο αιιεινγξαθίαο ζε δηαθνξεηηθνχο ηνκείο 

 
 

http://eclass.aueb.gr/TME163
http://www.aueb.gr/lessons/english/ba_eng5/ba_eng5_syllabus.html
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Πποαπαιηούμενερ γνώζειρ 
Σν κάζεκα απεπζχλεηαη ζε θνηλφ κε γλψζε ηεο γαιιηθήο γιψζζαο ζε επίπεδν Γ2 ηνπ Κνηλνχ Δπξσπατθνχ 
Πιαηζίνπ Αλαθνξάο. 

 
ςνοπηική πεπιγπαθή ηος πεπιεσομένος ηος μαθήμαηορ 
Γηαηκεκαηηθφ κάζεκα πξνζθεξφκελν ζε θνηηεηέο ηνπ ΟΠΑ ή θαη μέλσλ ηδξπκάησλ (πξφγξακκα Erasmus) 
ζην Δ΄ εμάκελν πξνπηπρηαθψλ ζπνπδψλ. ηηο ζπλαληήζεηο καο δηδάζθνληαη: νη βαζηθέο αξρέο πνπ δηέπνπλ 
ηε ζσζηή ζχληαμε ηεο αιιεινγξαθίαο, ε ρξήζε ηεο γιψζζαο ζε ζπγθεθξηκέλν πιαίζην (registreapproprié), 
νη ηχπνη ησλ επηζηνιψλ (πιεξνθφξεζεο, αίηεζεο, επηβεβαίσζεο) θαη νη ηχπνη ηεο αιιεινγξαθίαο 
(ειεθηξνληθφο, ζεκεηψζεηο πξαθηηθψλ, δειηία απνζηνιψλ). Παξάιιεια κε ην βαζηθφ ζχγγξακκα γίλεηαη 
ρξήζε πινχζηνπ απζεληηθνχ πιηθνχ απφ δηάθνξνπο επαγγεικαηηθνχο ρψξνπο (εκπνξηθά θείκελα, 
πξσηφηππεο επηζηνιέο, αλαιχζεηο), έηζη ψζηε νη θνηηεηέο λα εμνηθεησζνχλ κε ηελ εηαηξηθή αιιεινγξαθία. 

 
Σπόπορ διδαζκαλίαρ  
Σν κάζεκα δηδάζθεηαη ζε 2 δίσξεο ζπλαληήζεηο αλά εβδνκάδα. Ζ κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη είλαη ε 
επηθνηλσληαθή θαη ελζαξξχλεηαη ε ζπλεξγαζία. Ζ αμηνιφγεζε γίλεηαη κε γξαπηή εμέηαζε ζην ηέινο ηνπ 
εμακήλνπ πάλσ ζε ζέκαηα πνπ έρνπλ ήδε κειεηεζεί θαηά ηε δηάξθεηα ησλ καζεκάησλ θαη κέζσ ηνπ πιηθνχ. 

 
ςγγπάμμαηα-Βοηθήμαηα 

 Sanchez-Macagno, M.-O., Corado, L., Faire des affaires en français, Ed. Hachette en parrainage 

avec la Chambre de Commerce et d‘Industrie de Paris. 

 Τπνζηεξηθηηθφ πιηθφ ηεο δηδάζθνπζαο 

 
Ππόζθεηο εκπαιδεςηικό ςλικό 
Ζιεθηξνληθφ πιηθφ (ηζηνζειίδα ππφ θαηαζθεπή) 

 
Δπηρεηξεζηαθή Αιιεινγξαθία θαη επηθνηλσλία ζηε Γεξκαληθή Γιώζζα (Γεξκαληθά V), 2133 

 
ηόσορ ηος μαθήμαηορ 
Δπηρεηξεζηαθή αιιεινγξαθία θαη δηεζλήο επηθνηλσλία ζηε μέλε γιψζζα. Γηαπνιηηηζκηθή πξνθνξηθή 
επηθνηλσλία: πεξηγξαθή θαη αλάιπζε ηδηαηηεξνηήησλ δηαπνιηηηζκηθνχ αθξναηεξίνπ κε ζηφρν ηελ επηθνηλσλία. 
Ζ γιψζζα ηνπ ζψκαηνο θαη ε ρξήζε ηεο ζηελ επηθνηλσλία. Δπηρεηξεζηαθή Αιιεινγξαθία. 

 
Πποαπαιηούμενερ γνώζειρ 
Γλψζεηο Γεξκαληθήο Γιψζζαο επηπέδνπ Γ2 
 

ςνοπηική πεπιγπαθή ηος πεπιεσομένος ηος μαθήμαηορ 
ηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε αλάπηπμε ηθαλνηήησλ ζε ζέκαηα ελδνεηαηξηθήο ε δηαηηεξηθήο επηθνηλσλίαο κε 
ππνδείγκαηα θαη νδεγίεο γηα ηελ νξζή ζχληαμε εμεηδηθεπκέλσλ κνξθψλ επηρεηξεζηαθήο αιιεινγξαθίαο θαη 
ζε ζέκαηα δηαπνιηηηζκηθήο επηθνηλσλίαο. Σν κάζεκα ζπκπιεξψλεηαη επηπιένλ κε ηα αθφινπζα  θείκελα ηα 
νπνία ρξεζηκεχνπλ σο θίλεηξν γηα ζπδήηεζε.  θνπφο, ε ζπλερήο  επαθή κε ηελ νηθνλνκηθή νξνινγία: 
δηαθήκηζε – marketing, δηεζλείο εθζέζεηο, εκπφξην-αγνξά, εηζαγσγέο-εμαγσγέο, ρξεκαηνπηζησηηθά 
ηδξχκαηα, πιεξνθνξηθή ζηηο επηρεηξήζεηο, Γξακκαηηθή, ζπληαθηηθφ, αζθήζεηο αλσηάηνπ επηπέδνπ, αζθήζεηο 
κεηάθξαζεο, ειεθηξνληθή αιιεινγξαθία, εκπνξηθή αιιεινγξαθία. Δθζέζεηο νηθνλνκηθνχ πεξηερνκέλνπ. 

 
Σπόπορ διδαζκαλίαρ  
Σν κάζεκα δηδάζθεηαη επί 4 ψξεο εβδνκαδηαίσο (2 κέξεο x 2 ψξεο) κε δηαιέμεηο, ζπδεηήζεηο θαη 
παξνπζηάζεηο εληφο ηνπ ακθηζεάηξνπ. Οη θνηηεηέο θαινχληαη λα πξνεηνηκάζνπλ ζην ζπίηη δείγκαηα 
επηρεηξεζηαθήο αιιεινγξαθίαο.  

 
ςγγπάμμαηα-Βοηθήμαηα 

 M.KIESEL/R.ULSAMER 2000. Interkulturelle  Kompetenz für Wirtschaftsstudierende. Conelsen 
Verlag, Berlin 

 G.NICOLAS/ M.SPRENGER/ W.WEERMANN 1999. Wirtschaft-Auf Deutsch, Stuttgart .Klett Verlag 

 R.SACHS  2001. Deutsche Handelskorrespondenz, Max Hueber 

 J.WERGEN/ ANNETTE WÖRNER 2009 Im Griff Bürokommunikation DEUTSCH. Ernst Klett 
Sprachen. 

 G.NEUMAΤER/ U.RUDOLPH 2000. Geschäftskorrespondenz von A bis Z. Humbolt-
Taschenbuchverlag Jacobi KG. 
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5ο ΔΞΑΜΖΝΟ – ΔΠΗΛΟΓΔ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ 

 

Οξγαλσζηαθή Φπρνινγία, 2523 

 
ηόσορ μαθήμαηορ 

Σν κάζεκα απνζθνπεί: 

o ηελ θαηαλφεζε ησλ βαζηθψλ ζεκάησλ, ζεσξηψλ, ελλνηψλ, κεζφδσλ θαη πξαθηηθψλ εθαξκνγψλ ηεο 
νξγαλσζηαθήο ςπρνινγίαο, κέζσ ηεο αλάιπζεο ζεκάησλ πνπ αλαθέξνληαη ζην άηνκν σο κέινο ηεο 
νξγάλσζεο, ζηελ ίδηα ηελ νξγάλσζεο αιιά θαηο ηηο ζρέζεηο ηεο νξγάλσζεο κε ηε κεραλή θαη ην 
πεξηβάιινλ.  

o ηελ απφθηεζε γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ δηαρείξηζεο ζεκάησλ γηα ηελ θαζεκεξηλή ιεηηνπξγία ησλ 
επηρεηξήζεσλ θαη ηελ θαηαλφεζε ηεο αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξάο ζε απηέο, θαη 

o ηε ζχλδεζε ζεσξηψλ κε ηε δηνηθεηηθή πξαθηηθή βάζεη αζθήζεσλ (π.ρ. κειεηψλ πεξηπηψζεσλ) θαη 
νκηιηψλ απφ εθπξνζψπνπο εηαηξεηψλ. 

 
Πποαπαιηούμενερ γνώζειρ 

Γελ ρξεηάδνληαη πξναπαηηνχκελεο γλψζεηο. Βέβαηα θαιφ ζα ήηαλ νη θνηηεηέο λα έρνπλ θαηαλνήζεη επαξθψο 

ηηο αξρέο δηνίθεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ πξηλ εληξπθήζνπλ ζηελ νξγαλσζηαθή ςπρνινγία.  

 
ςνοπηική πεπιγπαθή ηος πεπιεσομένος ηος μαθήμαηορ 

θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε ζηαδηαθή αλάπηπμε ηεο ζπλνιηθήο εηθφλαο ηνπ ηνκέα ηεο νξγαλσζηαθήο 

ςπρνινγίαο, ε εηο βάζνο θαηαλφεζε ησλ βαζηθψλ ζεκάησλ, ζεσξηψλ, ελλνηψλ, κεζφδσλ θαη πξαθηηθψλ 

εθαξκνγψλ ηεο, ε αλάπηπμε θξηηηθήο ζηάζεο απέλαληη ζε απηφ ην πιηθφ, ε αλάδεημε ηεο ζεκαζίαο ηεο 

ζεσξίαο ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ζεκάησλ πξνο εμέηαζε θαη ε γεθχξσζε ηνπ ράζκαηνο αλάκεζα ζηε ζεσξία 

θαη ηελ πξάμε. ην κάζεκα απηφ, εμεηάδνπκε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ επηινγή, ηελ εθπαίδεπζε, ηελ 

αμηνιφγεζε θαη ηελ αλάπηπμε ηεο θαξηέξαο ησλ αλζξψπσλ ζηνπο νξγαληζκνχο, πξνρσξψληαο ζηε κειέηε 

ηεο ζρέζεο ηνπ αηφκνπ κε ηνλ νξγαληζκφ (εξγαζηαθέο ζρέζεηο, παξαθίλεζε,  νξγαλσζηαθή θαη πξνζσπηθή 

αλάπηπμε) θαη θαηαιήγνληαο ζηελ αιιειεπίδξαζε αλζξψπνπ – κεραλήο θαη ζην ζρεδηαζκφ ηεο εξγαζίαο θαη 

ηνπ πεξηβάιινληνο. ηφρνο καο δελ είλαη φκσο ε απιή παξάζεζε ησλ ζεσξηψλ θαη ησλ πξνζεγγίζεσλ αιιά 

ε αλάδεημε ησλ δηεξγαζηψλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ δηακεζνιαβνχλ ζηελ εκθάληζε ησλ θαηλνκέλσλ θαη 

πξνρσξνχλ πέξα απφ ηελ ληεηεξκηληζηηθή θαηαλφεζε ηεο εξγαζίαο, ησλ ζπληειεζηψλ θαη ηνπ πεξηβάιινληφο 

ηεο. 

 
Σπόπορ διδαζκαλίαρ 

Σν κάζεκα δηεμάγεηαη θπξίσο κε ηε κνξθή ησλ δηαιέμεσλ. Ζ κνξθή ησλ δηαιέμεσλ είλαη ηδηαίηεξα 

δηαδξαζηηθή θαη πεξηιακβάλεη ηελ ππφδπζε ξφισλ, ηελ νινθιήξσζε κηαο ζεηξάο ελεξγεηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ θαη ηελ αλάιπζε αξθεηψλ πεξηπηψζεσλ. Δπηπιένλ, ζην κάζεκα απηφ ζα πηνζεηήζνπκε κία 

πξνζέγγηζε ελεξγεηηθήο κάζεζεο. Ζ έξεπλα δείρλεη φηη ε εξεπλεηηθή κάζεζε είλαη πην απνηειεζκαηηθή απφ 

ην κνληέιν ηεο «δηάιεμεο θαη ηεο καζεκέλεο ηξνθήο». Ζ ελεξγεηηθή κάζεζε γηα λα είλαη επηηπρεκέλε απαηηεί 

ηελ πξνεηνηκαζία ζαο κε ην λα δηαβάδεηε ηα ζρεηηθά θείκελα, λα ζθέθηεζηε ηα ζρεηηθά ζέκαηα θαη λα είζηε 

πξνεηνηκαζκέλνη λα ζπκκεηέρεηε ζηηο ζπδεηήζεηο ζηελ ηάμε. Ο δηθφο κνπ ξφινο ζα είλαη λα δηεπθνιχλσ ηε 

δηαδηθαζία κάζεζεο. Σν κάζεκα απνηειείηαη απφ 19 δίσξεο δηαιέμεηο, θαη 6 δίσξα θξνληηζηήξηα πνπ 

βαζίδνληαη ζηελ παξνπζίαζε εξγαζηψλ απφ ηνπο θνηηεηέο. Δθηφο απφ ηηο γξαπηέο εμεηάζεηο (50%), ππάξρεη 

θαη πξναηξεηηθή εξγαζία (50%) πνπ εζηηάδεηαη ζηελ αλάπηπμε θαη δηεθπεξαίσζε κηθξψλ εξεπλεηηθψλ 

ζρεδίσλ γηα ηε δηεξεχλεζε ζεκάησλ πνπ απαζρνινχλ ηελ νξγαλσζηαθή ζπκπεξηθνξά.   

 
ςγγπάμμαηα-Βοηθήμαηα 

 Κάληαο, Α. (2003). Οξγαλσηηθή – Βηνκεραληθή Φπρνινγία. Διιεληθά Γξάκκαηα. 

 Κνθθηλάθε, Φ. (2005). Κνηλσληθή Φπρνινγία. Σππσζήησ. 

 

Ππόζθεηο εθπαηδεπηηθφ ςλικό 
Ζιεθηξνληθφ πιηθφ: http://eclass.aueb.gr/TME190/ 

 

 

http://eclass.aueb.gr/TME190/
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Φνξνινγία Δηζνδήκαηνο, 7107 

 

ηόσορ μαθήμαηορ 

ηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη λα παξάζρεη ζηνλ θνηηεηή ηηο αλαγθαίεο θνξνινγηθέο θαη θνξνηερληθέο γλψζεηο 

νη νπνίεο ζα ηνπ ρξεηαζηνχλ ζηελ πνξεία ηνπ ζαλ έλα νηθνλνκηθφ θαη δηνηθεηηθφ ζηέιερνο κηαο επηρείξεζεο, 

είηε θαη ζηελ εξγαζία ηνπ ζαλ ειεχζεξνο επαγγεικαηίαο. Σν λνκνζέηεκα ην νπνίν αζρνιείηαη κε ηελ 

«Φνξνινγία Δηζνδήκαηνο Φπζηθψλ θαη Ννκηθψλ Πξνζψπσλ» είλαη έλα κεγάιν ζχλνιν δηαρξνληθνχ 

ζρεδηαζκνχ, δχζθνιν ζηελ θαηάζηξσζή ηνπ, πνπ πξέπεη λα εμππεξεηήζεη ηηο εθάζηνηε νηθνλνκηθέο θαη 

θνηλσληθέο αλάγθεο ηεο πνιηηείαο. Ζ γλψζε ηνπ απαηηεί ζπλερή κειέηε θαη δηαξθή αλαδήηεζε. ην κάζεκα ζα 

γίλεη πξνζπάζεηα γεληθφηεξεο αληίιεςεο θαη εξκελείαο ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ θνξνινγηθνχ 

ζπζηήκαηνο, εμνηθείσζε ηνπ θνηηεηή κε ηα δηάθνξα θνξνινγηθά έληππα ηεο ΦΔΦΠ θαη ηεο ΦΔΝΠ,  θαη ρξήζε 

ηεο θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο ζηηο δηάθνξεο ινγηζηηθέο πξάμεηο θαη γεληθφηεξα ζηελ νηθνλνκηθή θαη δηνηθεηηθή 

νξγάλσζε κηαο επηρείξεζεο. 

 

Πποαπαιηούμενερ γνώζειρ  

Γελ ρξεηάδνληαη πξναπαηηνχκελεο γλψζεηο  

 

ςνοπηική πεπιγπαθή ηος πεπιεσομένος ηος μαθήμαηορ 

-Δηζαγσγηθά πεξί Φνξνινγίαο: Φνξνινγηθέο έλλνηεο θαη ζπζηήκαηα θνξνινγίαο, ηαμηλφκεζε θφξσλ, ζθνπνί 

θνξνινγίαο, θνξνινγηθφ βάξνο θαη δίθαηε θαηαλνκή ηνπ. -Φνξνινγία Δηζνδήκαηνο Φπζηθψλ Πξνζψπσλ: 

Γεληθέο δηαηάμεηο, ηεθκήξηα, απηνηειήο θνξνιφγεζε, αλάιπζε πεγψλ εηζνδήκαηνο, πξνθαηαβνιή, 

παξαθξάηεζε, απφδνζε, βεβαίσζε θφξνπ, ππνρξεψζεηο. 

-Φνξνινγία Δηζνδήκαηνο Ννκηθψλ Πξνζψπσλ: Αλάιπζε ηνπ ηξφπνπ θνξνιφγεζεο εηαηξηψλ  δηαθφξσλ 

κνξθψλ. 

 

Σπόπορ διδαζκαλίαρ 

Ζ δηδαζθαιία ζπλίζηαηαη ζε ηέζζεξηο ψξεο δηαιέμεσλ ηελ εβδνκάδα. ηελ δηάξθεηα ησλ δηαιέμεσλ ζα 

αλαπηχζζεηαη ην ζεσξεηηθφ ή λνκνζεηηθφ πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηεο θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο θαη ζπγρξφλσο 

ζα παξαηίζεληαη παξαδείγκαηα εθαξκνγήο θαη εκπέδσζεο ηεο λνκνζεζίαο κε ηελ ρξήζε θαη ζρεηηθψλ 

θνξνινγηθψλ εληχπσλ φπνπ απηά είλαη αλαγθαία. Ζ αμηνιφγεζε ζην κάζεκα  ζα ζηεξηρζεί ζε γξαπηή 

εμέηαζε ζην ηέινο ηνπ εμακήλνπ. ηελ εμεηαζηέα χιε ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη ζέκαηα ηεο ηξέρνπζαο 

θνξνινγηθήο επηθαηξφηεηαο ηα νπνία ζα ζπδεηεζνχλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο. ηελ εμέηαζε απηή 

ζα ππάξρεη έλα αξθεηά κεγάιν ζχλνιν θνξνινγηθψλ εξσηήζεσλ πνπ ζα θαιχπηεη ηελ εμεηαζηέα χιε θαη πνπ 

ζα πξέπεη φιεο λα απαληεζνχλ. Οη απαληήζεηο ζε ζπγθεθξηκέλεο εξσηήζεηο πξνυπνζέηνπλ θξίζε θαη 

δπλαηφηεηα ζπλζεηηθήο ρξεζηκνπνίεζεο ηεο χιεο πνπ ζα δηδαρζεί.  

 
ςγγπάμμαηα 

 Θ. Γεσξγαθφπνπινο , Π. Πάζρνο, (2003), Δηζαγσγή ζηελ Φνξνινγία, Δθδφζεηο   Μπέλνπ, Αζήλα. 

 Γ.. ηακαηφπνπινο, Α. Καξαβνθχξεο (2010), Φνξνινγία Δηζνδήκαηνο Φπζηθψλ & Ννκηθψλ 

Πξνζψπσλ, Δθδφζεηο ELFORIN, Αζήλα. 

 

Ρπζκηζηηθά Θέκαηα Δπνπηείαο ηεο Κεθαιαηαγνξάο θαη Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο, 2525  

(ην κάζεκα δε δηαζέηεη πεξηγξαθή) 

 
Γηνίθεζε Έξγσλ θαη Πξνγξακκάησλ, 8121 

Πιεξνθνξίεο γηα ην κάζεκα κπνξείηε λα αλαδεηήζεηε ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ Σκήκαηνο Γηνηθεηηθήο Δπηζηήκεο 

θαη Σερλνινγίαο. 

 
Γηνίθεζε Παξαγσγήο θαη Τπεξεζηώλ, 2509 

 
ηόσορ ηος μαθήμαηορ 

Σν κάζεκα ηεο Γηνίθεζεο Παξαγσγήο (ProductionandOperationsManagement) απνζθνπεί ζηελ εηζαγσγή 

ηνπ θνηηεηή ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζην ζρεδίαζκά, αλάιπζε, αλαζρεδηαζκφ, βειηηζηνπνίεζε θαη ιεηηνπξγία 
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Βηνκεραληθψλ θαη Καηαζθεπαζηηθψλ πζηεκάησλ (IndustrialandManufacturingSystems) θαζψο θαη 

πζηεκάησλ Παξνρήο Τπεξεζηψλ (Services), θαη λα πξνβάιιεη ηελ αλάγθε γηα απνηειεζκαηηθφ κάλαηδκελη 

ησλ πεξηνξηζκέλσλ πφξσλ ησλ ζπζηεκάησλ απηψλ.  

 
ςνοπηική πεπιγπαθή ηος πεπιεσομένος ηος μαθήμαηορ 

Μέζα απφ ην κάζεκα ν θνηηεηήο ζα κπνξέζεη λα θαηαλνήζεη ηελ νξγαλσηηθή δνκή θαη ηα νπζηψδε ζηνηρεία - 

ππνζπζηήκαηα - ιεηηνπξγίεο (components- subsystems- functions) ελφο πζηήκαηνο Παξαγσγήο 

(ProductionSystem). πλάκα, ζα απνθηήζεη κηα νπζηψδε γλψζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ παξνπζηάδνπλ ηα 

πζηήκαηα Παξαγσγήο θαηά ην ζρεδίαζκά θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπο, θαζψο θαη ησλ κεζφδσλ επίιπζεο ησλ 

πξνβιεκάησλ απηψλ ηφζν κε αλαιπηηθέο φζν θαη κε ππνινγηζηηθέο κεζφδνπο. Μέζα απφ ην κάζεκα ηεο 

Γηνίθεζεο Παξαγσγήο ζα αλαδπζεί ν ζεκαληηθφο ξφινο ησλ Μάλαηδεξο Παξαγσγήο, πνπ ζε ζπλεξγαζία θη 

αιιεινζπκπιεξψλνληαο ηνπο Μάλαηδεξο Οηθνλνκηθψλ (Finance) θαη Μάξθεηηλγθ απνηεινχλ ηνπο θχξηνπο 

δηνηθεηηθνχο ππιψλεο πνπ ζηεξίδνπλ ηελ επηηπρία κηαο επηρείξεζεο.Σν κάζεκα ηεο Γηνίθεζεο Παξαγσγήο 

πξναπαηηεί κηα βαζηθή γλψζε δηαθξηηψλ καζεκαηηθψλ (εηδηθά Γξακκηθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ), ηαηηζηηθήο θαη 

Τπνινγηζηψλ, αλ θαη ηα πεξηζζφηεξα απφ ηα ζέκαηα πνπ θαιχπηεη είλαη απηφλνκα.  

 

Πποαπαιηούμενερ γνώζειρ 

Γελ απαηηνχληαη 

 

Σπόπορ διδαζκαλίαρ 

Πξαθηηθέο εθαξκνγέο ζε δηάθνξνπο βηνκεραληθνχο ηνκείο θαη ζηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ. Γηδαζθαιία: 

Γηαιέμεηο, παξνπζηάζεηο κειεηψλ πεξηπηψζεσλ, παξνπζίαζε θαη κειέηε άξζξσλ, παξνπζηάζεηο απφ 

επαγγεικαηίεο ηνπ ρψξνπ, εθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο, εθπφλεζε εξγαζηψλ πξνο επίιπζε πξνβιεκάησλ  κε 

ζεκαηνινγία παξκέλε απφ πξαθηηθέο εθαξκνγέο απφ ηφπνπο εξγαζίαο είηε απφ ηνλ παξαγσγηθφ ηνκέα είηε 

απφ ρψξνπο παξνρήο ππεξεζηψλ θαη παξνπζηάζεηο απηψλ. 

 

Αμηνιφγεζε: 50% ηειηθή γξαπηή εμέηαζε,   40 % εξγαζία, 10 % παξνπζίαζε κειέηεο πεξίπησζεο. 

 

ςγγπάμμαηα – Βοηθήμαηα 

 Krajewski, L. and L. Ritzman, 1999. Operations Management: Strategy and Analysis, Addison-

Wesley 

 Hopp, W.J. and Spearman M.L., 2001. Factory Physics: Foundations of Manufacturing Management 

 

Γηνίθεζε Γηεζλώλ Δπηρεηξήζεσλ, 2539 

 
ηόσορ ηος μαθήμαηορ 

Σν κάζεκα απνζθνπεί: 

o ηνλ πξνζδηνξηζκφ θαη θαηαλφεζε ησλ βαζηθψλ πνιηηηζκηθψλ, πνιηηη–θψλ, νηθνλνκηθψλ θαη 
ηερλνινγηθψλ εμειίμεσλ πνπ επηδξνχλ ζηε δηνίθεζε ησλ δηεζλψλ επηρεηξήζεσλ.  

o ηνλ εληνπηζκφ ησλ επθαηξηψλ πνπ πξνθχπηνπλ θαη ησλ θηλδχλσλ πνπ αλαθχπηνπλ γηα ηα δηεπζπληηθά 
ζηειέρε πνπ απαζρνινχληαη ζε έλα δηεζλέο πεξηβάιινλ. 

o ηελ θξηηηθή αμηνιφγεζε ησλ επηπηψζεσλ ηεο παγθνζκηνπνίεζεο θαη ηνπηθήο αληαπφθξηζεο ζηε δηεζλή 
δηνίθεζε θαη ζηξαηεγηθή. 

o ηελ αλάιπζε ησλ ζηξαηεγηθψλ δηεζλνπνίεζεο θαη εηζφδνπ ησλ επηρεηξήζεσλ  ζε  λέεο αγνξέο. 
o ηελ πεξηγξαθή ηνπ ξφινπ ησλ ζπγαηξηθψλ επηρεηξήζεσλ θαη ηεο ζπκβνιήο ηνπο ζηελ 

αληαγσληζηηθφηεηα ησλ θξαηψλ  ππνδνρήο. 
o ηελ θξηηηθή αμηνιφγεζε δηαθνξεηηθψλ νξγαλσζηαθψλ δνκψλ πνπ παξαηεξνχληαη ζηελ πινπνίεζε 

δηεζλψλ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ.  
o ηελ πεξηγξαθή θαη αμηνιφγεζε ησλ ζηνηρείσλ εθείλσλ πνπ πξνζδίδνπλ  πνηφηεηα θαη γλψζε ζε κία 

δηεζλή επηρείξεζε θαη ζπκβάιινπλ ζηελ αληαγσληζηηθφηεηά ηεο.   
o ηε ζχλδεζε ηεο ζεσξίαο κε ηε δηνηθεηηθή πξαθηηθή ζε δηεζλέο επίπεδν. 

 

Πποαπαιηούμενερ γνώζειρ: Γελ ρξεηάδνληαη πξναπαηηνχκελεο γλψζεηο. Μία ζπλνιηθή ζεψξεζε ηεο 

δηνηθεηηθήο επηζηήκεο θαη ε θαηαλφεζε βαζηθψλ ελλνηψλ δηεζλνχο ζηξαηεγηθήο είλαη ζηνηρεία πνπ ζίγνπξα ζα 

βνεζήζνπλ ηνπο θνηηεηέο / θνηηήηξηεο ζηελ πην άκεζε αληαπφθξηζή ηνπο ζηηο απαηηήζεηο ηνπ καζήκαηνο. 
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ςνοπηική πεπιγπαθή ηος πεπιεσομένος ηος μαθήμαηορ 

Ο θχξηνο ζθνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη λα γλσξίζνπλ νη θνηηεηέο ηηο δηεζλείο δηαζηάζεηο ηεο δηνηθεηηθήο 
επηζηήκεο θαη ηελ πξαθηηθή εθαξκνγή ηεο. Οη βαζηθέο αξρέο ηεο δηνίθεζεο επηρεηξήζεσλ παξακέλνπλ νη 
ίδηεο φηαλ ε επηρείξεζε δηεζλνπνηείηαη αιιά πξέπεη λα κειεηεζνχλ ζε πιαίζην λέσλ αγνξψλ εμσηεξηθνχ-
πεξηβάιινληνο. Οη ρψξεο εμσηεξηθνχ είλαη δηαθνξεηηθέο θαη έηζη ηα πξνβιήκαηα πνπ κπνξεί λα 
αληηκεησπίζεη ην κάλαηδκελη επηθνξηηζκέλν κε ηε δηεζλνπνίεζε ηεο εηαηξείαο είλαη πηζαλφλ λα είλαη πην 
ζχλζεηα. Ζ δηνίθεζε κηαο δηεζλνπνηεκέλεο εηαηξείαο πξέπεη λα δηεξεπλήζεη ζε πνην βαζκφ ζα πξέπεη λα 
αληαπνθξηζεί-πξνζαξκφζεη ηνπο πφξνπο θαη ηηο ηθαλφηεηεο ηεο, θαζψο θαη ηηο ζηξαηεγηθέο ηεο γηα ηηο δηεζλείο 
αγνξέο, φπσο επίζεο θαη ζε πνην ζεκείν ζα εθκεηαιιεπηεί ηηο δπλαηφηεηεο θαη επθαηξίεο πνπ ππάξρνπλ ζηε 
ρψξα-βάζε ηεο αλαθνξηθά κε ηε δηεζλνπνίεζε. Καηά ζπλέπεηα, ν γεληθφο ζηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε 
πξνζέγγηζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ δηεζλψλ επηρεηξήζεσλ ζε έλα επξχηεξν πιαίζην πνπ αθνξά απνθάζεηο 
ζηε δηεζλνπνηεκέλε εηαηξεία πνπ αθνξνχλ ηφζν ζηε δηεζλή φζν θαη ζηελ εγρψξηα αγνξά.   

 

Σπόπορ διδαζκαλίαρ 

Ζ δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο είλαη ηέζζεξηο (4) ψξεο ηελ εβδνκάδα. Σν κάζεκα πεξηιακβάλεη δηαιέμεηο, 

νπηηθν-αθνπζηηθή παξνπζίαζε ζεκαηηθψλ ελνηήησλ θαη ζχληνκεο αλαιχζεηο ππνζέζεσλ ζηελ αίζνπζα. Ζ 

αμηνιφγεζε πξνθχπηεη απνθιεηζηηθά απφ ηελ επίδνζε ησλ θνηηεηψλ / θνηηεηξηψλ ζηηο ηειηθέο εμεηάζεηο. 

 

ςγγπάμμαηα-Βοηθήμαηα 

 Θαλφπνπινο Γ.Ν. 2012. Γηεζλήο Δπηρείξεζε – Πεξηβάιινλ, Γνκή θαη Πξνθιήζεηο. Δθδφζεηο 

Interbooks, Αζήλα. 

 Υαηδεδεκεηξίνπ Η.Α. 2003. Γηεζλείο Δπηρεηξεκαηηθέο Γξαζηεξηφηεηεο. Δθδφζεηο Αληθνχια, Αζήλα. 

 

Ππόζθεηο εκπαιδεςηικό ςλικό 

Ζιεθηξνληθφ πιηθφ ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ καζήκαηνο κέζα απφ ην e-class 

(https://eclass.aueb.gr/courses/ODE310/index.php) 

 

Γηαρείξηζε ηεο Καηλνηνκίαο θαη ηεο Αιιαγήο, 2521 (δε ζα δηδαρζεί) 
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6ο ΔΞΑΜΖΝΟ – ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ 

 
Δπηρεηξεζηαθή Πνιηηηθή θαη ηξαηεγηθή, 2610 

 
ηόσορ μαθήμαηορ 

Σν κάζεκα θηινδνμεί: 

o λα ζαο δψζεη ην πιαίζην γηα λα κπνξείηε λα αλαγλσξίδεηε θαη λα αληαπνθξίλεζηε ζηηο ζηξαηεγηθέο 
πξνθιήζεηο πνπ αληηκεησπίδνπλ ζήκεξα νη επηρεηξήζεηο 

o λα ζαο δηδάμεη ηηο βαζηθέο κεζφδνπο δηακφξθσζεο θαη πινπνίεζεο ηεο ζηξαηεγηθήο ησλ επηρεηξήζεσλ.  
o λα ζαο δψζεη ηηο αλαιπηηθέο εθείλεο πξνζεγγίζεηο πνπ ζα θαλνχλ ρξήζηκεο ζηε δηεξεχλεζε ελφο 

κεγάινπ αξηζκνχ ζηξαηεγηθψλ πξνβιεκάησλ. 
o λα ζαο βνεζήζεη λα θαηαλνήζεηε ην πσο κηα επηρείξεζε κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη ηηο κνλαδηθέο 

ηθαλφηεηεο εθείλεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα λα επηηχρεη, δηαηεξήζεη θαη βειηηψζεη ηε ζέζε ηεο ζηελ 
αγνξά.  

o λα ζαο εμεγήζεη ην πψο απηέο νη ζηξαηεγηθέο επηινγέο ‗δέλνληαη‘ κε ηηο θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο 
επηρείξεζεο, ψζηε λα δεκηνπξγεζεί έλαο νξγαληζκφο κε κεγάιε ηθαλφηεηα πξνζαξκνγήο ζηηο 
πξνθιήζεηο ηνπ ζήκεξα θαη ηνπ αχξην. 

 
Πποαπαιηούμενερ γνώζειρ 

Γελ ρξεηάδνληαη πξναπαηηνχκελεο γλψζεηο. Όκσο, νη γλψζεηο ζαο απφ πξνεγνχκελα καζήκαηα πνπ 

εμέηαδαλ ζπγθεθξηκέλεο ιεηηνπξγίεο ηεο επηρείξεζεο (πρ κάξθεηηλγθ, κάλαηδκελη,, δηνίθεζε αλζξψπηλσλ 

πφξσλ, ρξεκαηννηθνλνκηθά θιπ) ζα ζαο θαλνχλ ρξήζηκεο γηα λα θαηαλνήζεηε θαιχηεξα ην κάζεκα απηφ.  

 
ςνοπηική πεπιγπαθή ηος πεπιεσομένος ηος μαθήμαηορ 

Σν κάζεκα ζα πξνζπαζήζεη λα πξνζεγγίζεη κηα πιεζψξα πξνβιεκάησλ πνπ απαζρνινχλ θάζε επηρείξεζε. 

Δλδεηθηηθά ζα αλαπηχμνπκε: 

o Σνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ηα ζηειέρε κπνξνχλ λα ηνπνζεηήζνπλ (position) ηελ επηρείξεζε απέλαληη ζηηο 
δπλάκεηο ηεο αγνξάο θαη ηνπ αληαγσληζκνχ, ψζηε λα εθκεηαιιεπζνχλ απηέο ηηο δπλάκεηο ή αθφκα θαη λα 
ηηο επεξεάζνπλ πξνο φθειφο ηνπο. 

o To πψο κπνξεί ε επηρείξεζε λα αλαπηχμεη ηνπο πφξνπο θαη ηηο ηθαλφηεηεο εθείλεο πνπ απαηηνχληαη γηα 
λα πεηχρεη, λα δηαηεξήζεη θαη λα βειηηψζεη ηε ζέζε ηεο ζηελ αγνξά. 

o Tηο δηαδηθαζίεο δηακφξθσζεο ζηξαηεγηθήο ησλ επηρεηξήζεσλ θαζψο θαη ην βαζκφ, ζηνλ νπνίν νη 
Διιεληθέο επηρεηξήζεηο αθνινπζνχλ απηέο ηηο δηαδηθαζίεο.  

o Σηο ελαιιαθηηθέο ζηξαηεγηθέο επηινγέο πνπ κπνξεί λα αθνινπζήζεη κηα επηρείξεζε. Πνηεο είλαη νη πην 
απνηειεζκαηηθέο; θάησ απφ πνηεο ζπλζήθεο; 

o Σηο ελδεηθλπφκελεο ζηξαηεγηθέο επίηεπμεο αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο. Πψο κπνξεί κηα επηρείξεζε 
λα ζρεδηάζεη θαη λα πινπνηήζεη απηέο ηηο ζηξαηεγηθέο; Ση ζα πξέπεη λα πξνζέμεη;  

o Σελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ζηξαηεγηθψλ αλάπηπμεο κέζσ εμαγνξψλ/ ζπγρσλεχζεσλ. Κάησ απφ πνηεο 
ζπλζήθεο πεηπραίλνπλ ή απνηπγράλνπλ; 

o Πσο είλαη δπλαηφλ λα πινπνηεζεί πην απνηειεζκαηηθά ε ζηξαηεγηθή πνπ δηακνξθψζεθε; Πνηνο ν ξφινο 
ησλ ηκεκάησλ ηεο επηρείξεζεο (πρ κάξθεηηλγθ, παξαγσγή, ρξεκαηννηθνλνκηθφ θ.α.), ζηε δηακφξθσζε 
θαη πινπνίεζε ηεο ζηξαηεγηθήο;  

 
Σπόπορ διδαζκαλίαρ 

Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ην κάζεκα ζα εμειίζζεηαη ζαλ κηα ζπδήηεζε πνπ ζπλήζσο ζα βαζίδεηαη ζε 

ζπγθεθξηκέλεο κειέηεο πεξηπηψζεσλ (case studies). Απηέο ζα ζαο δίλνληαη ζπλήζσο εθ ησλ πξνηέξσλ έηζη 

ψζηε λα έρεηε ηε δπλαηφηεηα λα ηηο κειεηάηε πξηλ απφ ην κάζεκα ζην νπνίν θαη ζα ζπδεηεζνχλ. Ο βαζκφο 

θαηαλφεζεο ηεο δηδαζθφκελεο χιεο αιιά θαη ν βαζκφο επηηπρίαο ηνπ καζήκαηνο ζπλνιηθά, ζα εμαξηεζνχλ 

ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηε δηθή ζαο θαιή πξνεηνηκαζία.   

 
ςγγπάμμαηα-Βοηθήμαηα 

Χο βαζηθφ βηβιίν ηνπ καζήκαηνο ζα ζαο δηαλεκεζεί ην:  

 Παπαδάθεο Βαζίιεο, ηξαηεγηθή ησλ Δπηρεηξήζεσλ: Γηεζλήο θαη Διιεληθή Δκπεηξία, Δθδφζεηο 

Μπέλνπ, 2012, 6ε έθδνζε (Σφκνο Α‘: Θεσξία).  

Σν βηβιίν απηφ θαιχπηεη ηηο απαηηήζεηο ηνπ καζήκαηνο, δίλνληαο ηαπηφρξνλα ηε Γηεζλή αιιά θαη ηελ 

Διιεληθή δηάζηαζε ζηα ζέκαηα ηεο Δπηρεηξεζηαθήο ηξαηεγηθήο.  
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Ππόζθεηο εκπαιδεςηικό ςλικό 

Ζιεθηξνληθφ πιηθφ: http://eclass.aueb.gr/courses/ODE153/θαη www.aueb.gr/users/papadakis. 

ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο ηζηφηνπνπο έρεη αλαξηεζεί πιηθφ (π.ρ. άξζξα, δηαθάλεηεο) θαη πξνηείλεηαη επηπιένλ 

δηεζλήο θαη Διιεληθή βηβιηνγξαθία. 

 

Λνγηζηηθή Κόζηνπο, 2612 

 
ηόσορ μαθήμαηορ 

Σν κάζεκα απνζθνπεί ζην λα δεκηνπξγήζεη ζηνπο θνηηεηέο ηα ζεκέιηα γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο Λνγηζηηθήο 
Κφζηνπο ηφζν ζε επίπεδν ζεσξίαο φζν θαη πξαθηηθήο θαη παξνπζηάδεη ηηο βαζηθέο έλλνηεο, αξρέο θαη 
εθαξκνγέο ηεο.  

Πποαπαιηούμενερ γνώζειρ 

Σν κάζεκα δελ έρεη πξναπαηηνχκελα. Χζηφζν, ε γλψζε βαζηθψλ ελλνηψλ ρξεκαηννηθνλνκηθήο ινγηζηηθήο 
θαη δηνηθεηηθήο ινγηζηηθήο δηεπθνιχλεη ηελ θαηαλφεζή ηνπ. 

ςνοπηική πεπιγπαθή ηος πεπιεσομένος ηος μαθήμαηορ 

Σν κάζεκα θαιχπηεη: 

o Σηο θνζηνινγηθέο έλλνηεο θαη φξνπο φπσο ην θφζηνο ησλ πξψησλ πιψλ, ηεο άκεζεο εξγαζίαο, ηα γεληθά 
βηνκεραληθά έμνδα θαη ηνλ θνζηνινγηθφ ρεηξηζκφ ηνπο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο ζην 
πιαίζην θπξίσο βηνκεραληθψλ επηρεηξήζεσλ. 

o Σα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηνλ ηξφπν παξαθνινχζεζεο ηνπ θφζηνπο ησλ πξντφλησλ πνπ παξάγνληαη θαηά 
παξαγγειία, καδηθά θαζψο θαη ζην πιαίζην απφ  θνηλνχ παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο. 

o Σνλ ηξφπν νξγάλσζεο ησλ θνζηνινγηθψλ ζπζηεκάησλ ησλ επηρεηξήζεσλ γηα ηε ζπγθέληξσζε θφζηνπο 
ζηα θέληξα θφζηνπο θαη ελ ζπλερεία κε ηε ζπζρέηηζε ηνπ έκκεζνπ απηνχ θφζηνπο κε ηα πξντφληα.  

o Σηο ηερληθέο θνζηνιφγεζεο ηνπ απνξξνθεηηθνχ θφζηνπο, ηνπ νξηαθνχ θφζηνπο θαη ηνπ πξφηππνπ 
θφζηνπο. 

o Σηο βαζηθέο αξρέο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θνζηνιφγεζεο κε βάζε ηηο δξαζηεξηφηεηεο. 
o Σηο κεζνδνινγίεο ηηκνιφγεζεο βάζεη θφζηνπο. 

 
Σπόπορ διδαζκαλίαρ 

Ζ δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο πεξηιακβάλεη δχν δίσξεο δηαιέμεηο ηελ εβδνκάδα ζην πιαίζην ησλ νπνίσλ 
δίλεηαη βαξχηεηα ζηελ παξνπζίαζε ησλ ζεσξεηηθψλ ελλνηψλ. Ζ ζεσξεηηθή παξνπζίαζε σζηφζν 
ζπλνδεχεηαη απφ έλα ζχλνιν αζθήζεσλ πνπ ιχλνληαη επί ηφπνπ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δηαιέμεσλ κε ηε 
ζπκκεηνρή ησλ θνηηεηψλ θαη βνεζνχλ ζηελ θαηαλφεζε ησλ δηαθφξσλ ζεκάησλ θαη ζηελ εμνηθείσζε κε ηε 
ινγηζηηθή θφζηνπο. Δπηπιένλ, ην κάζεκα πεξηιακβάλεη έλα δίσξν θξνληηζηήξην θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ νπνίνπ 
γίλεηαη πξαθηηθή εμάζθεζε. Ζ αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ ζην κάζεκα γίλεηαη κε γξαπηή εμέηαζε.  

πγγξάκκαηα-Βνεζήκαηα 

 Βεληέξεο, Γ., . Κνέλ θαη Μ. Κσιέηζε, «Λνγηζηηθή Κφζηνπο: Αξρέο θαη Δθαξκνγέο», 2
ε
 Έθδνζε, P.I. 

Publishing, Αζήλα, 2005. 

 

Ππόζθεηο εκπαιδεςηικό ςλικό  

Ζιεθηξνληθφ πιηθφ: https://eclass.aueb.gr/courses/ODE207/ 

Γηαρείξηζε πγθξνύζεσλ θαη Γηαπξαγκαηεύζεηο, 2614 

 
ηόσορ ηος μαθήμαηορ 

ηηο επηρεηξήζεηο παίξλνληαη θαζεκεξηλά απνθάζεηο, ζε δηάθνξνπο ηνκείο, φπσο πσιήζεηο, πξνκήζεηεο, 

κάξθεηηλγθ, αλζξψπηλνη πφξνη, ζηξαηεγηθή, δεκφζηεο ζρέζεηο, θ.ιπ. Όιεο νη απνθάζεηο απηέο απνζθνπνχλ 

ζε δηαζθάιηζε ζπκθεξφλησλ. Οη ζπκπεξηθνξέο πνπ νδεγνχλ ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ απνθάζεσλ απηψλ 

πξνθαινχλ πνιιέο θνξέο ζπγθξνχζεηο ζπκθεξφλησλ κε ηνπο παίθηεο πνπ ζεσξνχλ φηη ζίγνληαη ηα 

ζπκθέξνληά ηνπο. Δμ‘ αηηίαο ησλ ζπγθξνχζεσλ απηψλ, νη απνθάζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ είηε αλαηξέπνληαη 

είηε πξαγκαηνπνηνχληαη κε ζεκαληηθέο απνθιίζεηο. Γηα ηελ απνθπγή ησλ εμειίμεσλ απηψλ είλαη αλαγθαία ε 

απφθηεζε γλψζεσλ γηα ηε δηαρείξηζε ησλ ζπγθξνχζεσλ θαη ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη ζε φινπο ηνπο επηρεηξεζηαθνχο ηνκείο. Ο ζηφρνο απηφο επηηπγράλεηαη αθελφο κε ηελ 

θάιπςε ησλ απφςεσλ πνπ επηθξαηνχλ δηεζλψο ζε ζέκαηα δηαπξαγκαηεχζεσλ θαη αθφκα κε ηελ παξνπζίαζε 

http://eclass.aueb.gr/courses/ODE153/
http://www.aueb.gr/users/papadakis
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κηαο νιηζηηθήο πξνζέγγηζεο ηεο ζηξαηεγηθήο ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ. Αθεηέξνπ, πξαγκαηνπνηνχληαη 

αζθήζεηο δηαπξαγκαηεχζεσλ (role playing) πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ θαηαλφεζε ησλ ζεσξεηηθψλ απφςεσλ θαη 

ζηε βειηίσζε ησλ δηαπξαγκαηεπηηθψλ δεμηνηήησλ ησλ ζπνπδαζηψλ.  

 
Πποαπαιηούμενερ γνώζειρ 

Βαζηθέο γλψζεηο ηεο Γηνηθεηηθήο ησλ Δπηρεηξήζεσλ.  

 

ςνοπηική πεπιγπαθή ηος πεπιεσομένος ηος μαθήμαηορ 

Καη‘ αξράο πξνζδηνξίδεηαη ην αληηθείκελν ησλ ζπγθξνχζεσλ θαη ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ ζηηο επηρεηξήζεηο 

πνπ αλαθέξεηαη απνθιεηζηηθά ζηα ζπκθέξνληα ησλ παηθηψλ. ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη ε ζρεηηθή 

δηαδηθαζία ιήςεσο απνθάζεσλ πνπ μεθηλά απφ ηελ αληίιεςε ηνπ γεγνλφηνο ηεο ζχγθξνπζεο θαη θαηαιήγεη 

ζηελ ηειηθή επηινγή ηεο δηαπξαγκαηεπηηθήο ζπκπεξηθνξάο ηνπο, ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη σο εμαξηεκέλε 

κεηαβιεηή. Οη αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο, δειαδή απηέο πνπ επεξεάδνπλ ηελ ηειηθή επηινγή ησλ παηθηψλ 

αλαδεηνχληαη κέζα ζε ηέζζεξα ζηάδηα:  

(α) ηεο δηακφξθσζεο ηεο αξρηθήο ζπκπεξηθνξάο θαη εηδηθφηεξα: δηάξζξσζε ζρέζεσλ, κεγέζε ζπγθξνχζεσλ, 

ζπγθξνπζηαθή ηθαλφηεηα   

(β) ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ δπλάκεσλ  

(γ) ησλ ζπλζεθψλ θαη εηδηθφηεξα: ησλ νηθνλνκηθψλ, πνιηηηθψλ, ρξνληθψλ, πνιηηηζκηθψλ, λνκηθψλ, 

ηερλνινγηθψλ θαη ζπκπιεξσκαηηθψλ 

(δ) ησλ ζπλεπεηψλ πνπ ππνινγίδνληαη γηα ηα ηξία πξνεγνχκελα ζηάδηα, βαζηδφκελνη ζηα θξηηήξηα: θφζηνο ή 

δεκηέο, θέξδε, αξλεηηθέο θαη ζεηηθέο επηδξάζεηο, δηάξθεηα ησλ επηδξάζεσλ.            

Ζ αμηνιφγεζε ησλ ζπλεπεηψλ απηψλ καο νδεγεί ζε επηινγή κεηαμχ πεξηζζνηέξσλ δηαπξαγκαηεπηηθψλ 

ζπκπεξηθνξψλ, νη νπνίεο εξκελεχνληαη κε βάζε ηηο κεηαβιεηέο πνπ έρνπλ ήδε παξνπζηαζζεί ζηα πην πάλσ 

ζηάδηα.   

Ζ πην πάλσ πνξεία ελζσκαηψλεη δηάθνξεο ρνιέο δηαπξαγκαηεχζεσλ (Harvard, North Western) θαη αθφκα 

ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ηεο δηαρείξηζεο ησλ ζπγθξνχζεσλ (Conflict Management Styles, ROCI I & II).   

 

Σπόπορ διδαζκαλίαρ 

4 ψξεο εβδνκαδηαίσο. Οη εμεηάζεηο είλαη γξαπηέο θαη αλαθέξνληαη ζπλήζσο ζηελ αλάιπζε ελφο ζελαξίνπ 

ζπγθξνχζεσλ θαη δηαπξαγκαηεχζεσλ. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο πξαγκαηνπνηνχληαη πεξηζζφηεξεο 

απφ ηέζζεξηο δηαπξαγκαηεχζεηο κεηαμχ ησλ ζπνπδαζηψλ. Οη εξγαζίεο γηα ην κάζεκα είλαη πξναηξεηηθέο θαη 

δίλνληαη κεηά απφ ζπκθσλία ηνπ ζέκαηνο κε ηνλ Καζεγεηή.  

 
ςγγπάμμαηα - Βοηθήμαηα  

 Α. Νηθνιφπνπινο, Ζ ηξαηεγηθή ησλ Γηαπξαγκαηεχζεσλ:Μφλνο Δλαληίνλ Όισλ, Δθδφζεηο 

Οηθνλνκηθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, Αζήλα 2014.  

 Α. Νηθνιφπνπινο, Γηνηθεηηθή πγθξνχζεσλ, εκεηψζεηο. 

 Lewiski, R., Saunders D., Minton J., Ζ θχζε ησλ Γηαπξαγκαηεχζεσλ, Δθδφζεηο Κξηηηθή. 

 

Ππόζθεηο εκπαιδεςηικό ςλικό 

Σν πιηθφ ησλ παξαδφζεσλ ηνπ καζήκαηνο, φπσο θαη αλαθνηλψζεηο, βξίζθνληαη ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ 

Δξγαζηεξίνπ Βηνκεραληθψλ ρέζεσλ θαη Γηαπξαγκαηεχζεσλ, http://www.cirn.aueb.gr 

 

Ξέλε Γιώζζα  

 
Δπηρεηξεζηαθή Οξνινγία ζηελ Αγγιηθή Γιώζζα (Αγγιηθά VI), 2515 

 
ηόσορ ηος  μαθήμαηορ 
Αλάπηπμε ηθαλνηήησλ ζε ζέκαηα: α) επαγγεικαηηθήο θαη αθαδεκατθήο επηρεηξεζηαθήο νξνινγίαο, θαη β) 
δηαγισζζηθήο ελλνηνινγηθήο αληηζηνίρεζεο (πξνο/απφ ηελ Αγγιηθή Γιψζζα/Διιεληθά). 

 
Πποαπαιηούμενερ γνώζειρ 
Γλψζεηο Αγγιηθήο Γιψζζαο επηπέδνπ Γ2 

http://www.cirn.aueb.gr/
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ςνοπηική πεπιγπαθή ηος πεπιεσομένος ηος μαθήμαηορ 
Βαζηζκέλν ζε έλα επξχ θάζκα πξνζεθηηθά επηιεγκέλσλ θεηκέλσλ ηφζν απφ ηνλ ρψξν ηεο αγνξάο 
(επαγγεικαηηθά θείκελα) φζν θαη απφ ηνλ αθαδεκατθφ ρψξν (επηζηεκνληθή βηβιηνγξαθία), ην κάζεκα 
θηινδνμεί λα εθζέζεη ηνπο θνηηεηέο ζηελ εμεηδηθεπκέλε επηρεηξεζηαθή νξνινγία πνπ είλαη απαξαίηεην λα 
γλσξίδνπλ ψζηε: α) λα ιεηηνπξγνχλ επηηπρψο ζην ζχγρξνλν επηρεηξεζηαθφ πεξηβάιινλ, θαη β) λα 
παξαθνινπζήζνπλ απξφζθνπηα κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ζηελ Αγγιηθή Γιψζζα. Μέζσ 
εθηελνχο θαη ζε βάζνο αλάιπζεο εμεηδηθεπκέλσλ ζεκαζηνινγηθψλ πεδίσλ, νη θνηηεηέο είλαη ζε ζέζε λα 
θαηαλννχλ, απνθσδηθνπνηνχλ θαη αλαπαξάγνπλ θείκελα πινχζηα ζε εμεηδηθεπκέλε επηρεηξεζηαθή νξνινγία 
πξνο/απφ ηελ Αγγιηθή/Διιεληθή Γιψζζα. 

 
Σπόπορ διδαζκαλίαρ  
Σν κάζεκα δηδάζθεηαη επί 4 ψξεο εβδνκαδηαίσο (2 κέξεο x 2 ψξεο) κε δηαιέμεηο/ζπδεηήζεηο εληφο ηνπ 
ακθηζεάηξνπ. Δλίνηε, νη θνηηεηέο θαινχληαη λα πξνεηνηκάζνπλ ζην ζπίηη εμεηδηθεπκέλεο αζθήζεηο νξνινγίαο.  
Ζ ηειηθή επίδνζε ησλ θνηηεηψλ αμηνινγείηαη βάζεη κίαο (1) γξαπηήο εμέηαζεο (δηάξθεηαο 120 ιεπηψλ) ζην 
ηέινο ηνπ εμακήλνπ. Ζ εμέηαζε βαζίδεηαη απνθιεηζηηθά ζε πιηθφ πνπ θαιχπηεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 
εμακήλνπ (ήηνη, φρη ζε άγλσζηα αληηθείκελα) θαη απνηειείηαη απφ: α) αζθήζεηο εμεηδηθεπκέλεο νξνινγίαο, θαη 
β) κεηάθξαζε θεηκέλνπ πξνο/απφ ηελ Αγγιηθή/Διιεληθή Γιψζζα. 

 
ςγγπάμμαηα-Βοηθήμαηα 

 χγγξακκα: Karamitroglou, Fotios. 2008. Essential Business Terminology for Native 

Speakers of Greek. Athens. INTERBOOKS 

 Βνήζεκα: Αγαπεηφο, Γεψξγηνο. 2004. Δγρεηξίδην ησλ Βαζηθψλ Οηθνλνκηθψλ Δλλνηψλ. 

Αζήλα. Δθδφζεηο: Γεψξγηνο Αγαπεηφο 

 
Ππόζθεηο εκπαιδεςηικό ςλικό 
Αλαιπηηθή πεξηγξαθή θαη ινηπέο πιεξνθνξίεο πεξί ηνπ καζήκαηνο ππάξρνπλ ζηελ ηζηνζειίδα: 
http://www.aueb.gr/lessons/english/ba_eng6/ba_eng6_syllabus.html 

 
Δπηρεηξεζηαθή Οξνινγία (Γαιιηθά VI), 2517 

 
ηόσορ μαθήμαηορ 
Οη βαζηθνί δηδαθηηθνί ζηφρνη απηνχ ηνπ καζήκαηνο είλαη: 
o ε απφιπηε εμνηθείσζε κε ηελ νξνινγία –θαηαλφεζε, απνθσδηθνπνίεζε, ρξήζε 
o ε ελλνηνινγηθή ηεθκεξίσζε θαη δηαγισζζηθή αληηζηνίρεζε 

 
Πποαπαιηούμενερ γνώζειρ 
Σν κάζεκα απεπζχλεηαη ζε θνηλφ κε γλψζε ηεο γαιιηθήο γιψζζαο ζε επίπεδν Γ2 ηνπ Κνηλνχ Δπξσπατθνχ 
Πιαηζίνπ Αλαθνξάο. 

 
ςνοπηική πεπιγπαθή ηος πεπιεσομένος ηος μαθήμαηορ 
Γηαηκεκαηηθφ κάζεκα πξνζθεξφκελν ζε θνηηεηέο ηνπ ΟΠΑ ή θαη μέλσλ ηδξπκάησλ (πξφγξακκα Erasmus) 
ζην Σ΄ εμάκελν πξνπηπρηαθψλ ζπνπδψλ. Ζ δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο απηνχ γίλεηαη κέζα απφ πινχζην 
νπηηθναθνπζηηθφ πιηθφ θαζψο θαη θείκελα, απζεληηθά ζηελ πιεηνλφηεηά ηνπο. Αθνχ γίλεη παξνπζίαζε ηεο 
νξνινγίαο κέζσ ησλ πξνθνξηθψλ ή γξαπηψλ θεηκέλσλ, αθνινπζεί ζρεηηθή ζπδήηεζε θαη αζθήζεηο 
θαηαλφεζεο. Σέινο, ε δηαδηθαζία νινθιεξψλεηαη κε εξγαζίεο παξαγσγήο γξαπηνχ ιφγνπ γηα ηελ νξζή 
ρξήζε ηνπ απνθηεζέληνο ιεμηινγίνπ. Ζ κεηάθξαζε θαη ε νξνινγηθή ηεθκεξίσζε είλαη αθφκε δχν εξγαιεία 
πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα θαιπθζνχλ έλλνηεο ζε ηνκείο φπσο: Οηθνλνκία, Δπηρεηξήζεηο - Οξγαληζκνί, 
Υξεκαηννηθνλνκηθά - Σξαπεδηθά, θείκελα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, Γηαθήκηζε - Marketing, Αζθάιεηεο, 
Πιεξνθνξηθή. 

 
Σπόπορ διδαζκαλίαρ και αξιολόγηζηρ 
Σν κάζεκα δηδάζθεηαη ζε 2 δίσξεο ζπλαληήζεηο αλά εβδνκάδα. Ζ κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη 
είλαη ε επηθνηλσληαθή θαη ελζαξξχλεηαη ε ζπλεξγαζία. Ζ αμηνιφγεζε γίλεηαη κε γξαπηή εμέηαζε ζην 
ηέινο ηνπ εμακήλνπ πάλσ ζε ζέκαηα πνπ έρνπλ ήδε κειεηεζεί θαηά ηε δηάξθεηα ησλ καζεκάησλ 
θαη κέζσ ηνπ πιηθνχ. 
 
ςγγπάμμαηα-Βοηθήμαηα 

 Cloose, E., Le français du monde du travail, Ed. Presses universitaires de Grenoble1. 

http://www.aueb.gr/lessons/english/ba_eng6/ba_eng6_syllabus.html
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 Τπνζηεξηθηηθφ πιηθφ ηεο δηδάζθνπζαο 

 
Ππόζθεηο εκπαιδεςηικό ςλικό 
Ζιεθηξνληθφ πιηθφ (ηζηνζειίδα ππφ θαηαζθεπή) 

 
Δπηρεηξεζηαθή Οξνινγία ζηε Γεξκαληθή Γιώζζα (Γεξκαληθά VI), 2519 

 
ηόσορ ηος μαθήμαηορ 
ηφρνο είλαη :  
o ε νξζή ρξήζε ηεο Γεξκαληθήο Γιψζζαο, ε θαηαλφεζε νηθνλνκηθψλ θεηκέλσλ, νη κέζνδνη θαη ε εθθνξά 

πξνθνξηθνχ ιφγνπ ζε ζέκαηα νηθνλνκηθνχ πεξηερνκέλνπ, ε ζχληαμε θεηκέλσλ (επηρεηξεζηαθέο επηζηνιέο, 
δνθίκηα, δηαθήκηζε, άξζξα, εθζέζεηο) ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ επηρείξεζε θαη γεληθφηεξα ηελ 
νηθνλνκία κε βάζε ηε ζσζηή έθθξαζε ζηε Γεξκαληθή Γιψζζα θαη ηελ νξζή ρξήζε ηεο γξακκαηηθήο θαη 
ηνπ ζπληαθηηθνχ.  

o Ζ γλψζε βαζηθψλ ελλνηψλ ηεο νηθνλνκίαο θαη νη ηξφπνη ιεηηνπξγίαο κηαο επηρεηξήζεηο (δηνίθεζε, 
νξγάλσζε), δηαγισζζηθή ελλνηνινγηθή αληηζηνίρεζε (Γεξκαληθά – Διιεληθά).  

 
Πποαπαιηούμενερ γνώζειρ 
Γλψζεηο Γεξκαληθήο Γιψζζαο επηπέδνπ Γ2 

 
ςνοπηική πεπιγπαθή ηος πεπιεσομένος ηος μαθήμαηορ 
Γηδαζθαιία βαζηθψλ ελλνηψλ ηεο νηθνλνκίαο θαη νη ηξφπνη ιεηηνπξγίαο κηαο επηρείξεζεο. Γηα ην κάζεκα 
επηιέγνληαη επίζεο ζέκαηα απφ εκεξήζην, εβδνκαδηαίν θαη κεληαίν νηθνλνκηθφ ηχπν. Γίλεηαη κεηάθξαζε 
επηρεηξεζηαθψλ θαη νξγαλσζηαθψλ θεηκέλσλ, θεηκέλσλ Δπξσπατθήο Έλσζεο. Δθζέζεηο θαη ζέκαηα 
νηθνλνκηθνχ πεξηερνκέλνπ.  
Γηδάζθνληαη θείκελα γηα ηελ αγξνηηθή νηθνλνκία: κεγέζε γεσξγηθψλ επηρεηξήζεσλ, ηνπξηζκφο,, κεηαθνξέο, 
ελέξγεηα – βηνκεραλία θαη εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ, νηθνλνκηθέο δηαθπκάλζεηο, εηαηξίεο, θνηλσληθή αζθάιηζε, 
αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο, δαζκνί, θφξνη. 
Γηδαζθαιία, θαζνδήγεζε, ππνδείμεηο θαη ζεκαληηθέο εθθξάζεηο γηα ηε ζπγγξαθή επηζηεκνληθήο εξγαζίαο. 

 
Σπόπορ διδαζκαλίαρ  
Σν κάζεκα δηδάζθεηαη επί 4 ψξεο εβδνκαδηαίσο (2 κέξεο x 2 ψξεο) κε δηαιέμεηο/ζπδεηήζεηο εληφο ηνπ 
ακθηζεάηξνπ. Δλίνηε, νη θνηηεηέο θαινχληαη λα πξνεηνηκάζνπλ ζην ζπίηη εμεηδηθεπκέλεο αζθήζεηο νξνινγίαο.  
Ζ ηειηθή επίδνζε ησλ θνηηεηψλ αμηνινγείηαη βάζεη κίαο (1) γξαπηήο εμέηαζεο (δηάξθεηαο 120 ιεπηψλ) ζην 
ηέινο ηνπ εμακήλνπ. Ζ εμέηαζε βαζίδεηαη απνθιεηζηηθά ζε πιηθφ πνπ θαιχπηεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 
εμακήλνπ (ήηνη, φρη ζε άγλσζηα αληηθείκελα) θαη απνηειείηαη απφ αζθήζεηο εμεηδηθεπκέλεο νξνινγίαο, 
κεηάθξαζε θεηκέλνπ πξνο/απφ ηελ Γεξκαληθή/Διιεληθή Γιψζζα θαη αλάπηπμε γξαπηνχ ιφγνπ. 

 
ςγγπάμμαηα-Βοηθήμαηα 

 Βαζηθέο έλλνηεο ηεο νηθνλνκίαο θαη ηξφπνη ιεηηνπξγίαο κηαο επηρείξεζεο-Δπηρεηξεζηαθή Οξνινγία 
Μνλνγξαθία (Η.Εήθνπ) 

 G.NICOLAS/ M.SPRENGER/ W.WEERMANN 1999. Wirtschaft-Auf Deutsch, Stuttgart, Klett Verlag 

 Anleitungen zum Schreiben einer wissenschaftlichen Arbeit  (Γηδαζθαιία, 
ππνδείμεηογηαηεζπγγξαθήεπηζηεκνληθήοεξγαζίαο. εκεηψζεηο: Η.Εήθνπ)  
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6ο ΔΞΑΜΖΝΟ – ΔΠΗΛΟΓΔ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ 

 

Μάξθεηηλγθ Πξντόλησλ Τςειήο Σερλνινγίαο, 2834 

(ην κάζεκα δε δηαζέηεη πεξηγξαθή) 

 

Γηνίθεζε Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο (Logistics), 8132 

Πιεξνθνξίεο γηα ην κάζεκα κπνξείηε λα αλαδεηήζεηε ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ Σκήκαηνο Γηνηθεηηθήο Δπηζηήκεο 
θαη Σερλνινγίαο. 

 
Γηνίθεζε Παξαγσγήο θαη Τπεξεζηώλ, 8134 

Πιεξνθνξίεο γηα ην κάζεκα κπνξείηε λα αλαδεηήζεηε ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ Σκήκαηνο Γηνηθεηηθήο Δπηζηήκεο 
θαη Σερλνινγίαο. 

 
Ζγεζία θαη Αλάπηπμε Πξνζσπηθώλ Γεμηνηήησλ, 2628 

(ην κάζεκα δε δηαζέηεη πεξηγξαθή) 

 

Δηδηθά Θέκαηα Γηνίθεζεο Παξαγσγήο θαη Τπεξεζηώλ, 2606  

 
ηόσορ ηος μαθήμαηορ 

θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη λα βνεζήζεη ηνπο θνηηεηέο λα θαηαλνήζνπλ βαζηθά ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ην ζρεδίαζκά, ηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ηνλ έιεγρν παξαγσγηθψλ ζπζηεκάησλ θαη ζπζηεκάησλ παξνρήο 

ππεξεζηψλ. ηα ζέκαηα ηνπ ζρεδηαζκνχ πεξηιακβάλνληαη: ν ζρεδηαζκφο πξντφληνο ν ζρεδηαζκφο ηεο 

δπλακηθφηεηαο, ε κειέηε εξγαζίαο, ε επηινγή ηνπ ηφπνπ εγθαηάζηαζεο θαη ν ρσξνηαμηθφο ζρεδηαζκφο. ηα 

ζέκαηα ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ θαη ειέγρνπ πεξηιακβάλνληαη: ε πξφβιεςε ηεο δήηεζεο, ε δηαρείξηζε ησλ 

απνζεκάησλ θαη ν πξνγξακκαηηζκφο ηεο παξαγσγήο. 

Πποαπαιηούμενερ γνώζειρ 

Γελ απαηηνχληαη 

ςνοπηική πεπιγπαθή ηος πεπιεσομένος ηος μαθήμαηορ 

Με ηελ νινθιήξσζε ηνπ καζήκαηνο νη θνηηεηέο ζα είλαη ζε ζέζε : 

o Να αλαιχνπλ ηε κεζνδνινγία επηινγήο θαη ζρεδηαζκνχ ηνπ πξντφληνο (ή ηεο ππεξεζίαο) πνπ ζα 
παξαρζεί. Να πεξηγξάθνπλ ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ θαη λα θαζνξίδνπλ ηε δπλακηθφηεηα ηνπ 
παξαγσγηθνχ ζπζηήκαηνο. Να αθνινπζνχλ ηε κεζνδνινγία αλάπηπμεο θαη ηππνπνίεζεο ηεο κεζφδνπ 
εξγαζίαο θαη λα πξνζδηνξίδνπλ ην ρξφλν πνπ απαηηεί ε εθηέιεζε κηαο εξγαζίαο. 

o Να ρξεζηκνπνηνχλ πνζνηηθά θαη πνηνηηθά θξηηήξηα επηινγήο ηεο βέιηηζηεο ζέζεο εγθαηάζηαζεο ελφο 
παξαγσγηθνχ ζπζηήκαηνο. 

o Να δηαρεηξίδνληαη πξνβιήκαηα ρσξνηαμηθνχ ζρεδηαζκνχ, πξνβιήκαηα δειαδή πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 
επηινγή ηεο βέιηηζηεο δηάηαμεο κεραλεκάησλ, εμνπιηζκνχ θαη αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζην ρψξν 
παξαγσγήο. 

o Να ρξεζηκνπνηνχλ κεζφδνπο πξφβιεςεο ηεο δήηεζεο. 
o Να αλαιχνπλ πξνβιήκαηα ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε ησλ απνζεκάησλ. 
o Να αληηιακβάλνληαη ηε κεζνδνινγία θαη ηηο παξακέηξνπο εθπφλεζεο πξνγξακκάησλ παξαγσγήο. 

 
Σπόπορ διδαζκαλίαρ 

Γηδαζθαιία ζηελ ηάμε, πξαθηηθέο εθαξκνγέο επίιπζεο πξνβιεκάησλ κε ρξήζε ινγηζκηθνχ ζην εξγαζηήξην 

Ζιεθηξνληθψλ Δθαξκνγψλ. Δπίζεο πξαθηηθέο εθαξκνγέο  κε επίιπζε πξνβιεκάησλ ζε δηάθνξνπο 

βηνκεραληθνχο ηνκείο θαη ζηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ.   Γηαιέμεηο, παξνπζηάζεηο κειεηψλ πεξηπηψζεσλ, 

παξνπζίαζε θαη κειέηε άξζξσλ, παξνπζηάζεηο απφ επαγγεικαηίεο ηνπ ρψξνπ, εθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο, 

εθπφλεζε εξγαζηψλ κε ζεκαηνινγία παξκέλε απφ πξαθηηθέο εθαξκνγέο απφ ηφπνπο εξγαζίαο είηε απφ ηνλ 

παξαγσγηθφ ηνκέα είηε απφ ρψξνπο παξνρήο ππεξεζηψλ θαη παξνπζηάζεηο απηψλ. 

Αμηνιφγεζε: 50% ηειηθή γξαπηή εμέηαζε,   40 % εξγαζία, 10 % παξνπζίαζε κειέηεο πεξίπησζεο. 
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ςγγπάμμαηα – Βοηθήμαηα 

 Chase, R. Β., Ν. J. Aquilano, and F. R. Jacobs. Operations & Supply Management. 12th ed.. 
Boston:McGraw-HiMrwin, Inc, 2009. 

 Type: Textbook with DVD-ROM. ISBN: 978-0-07-722893-4 

 

Δηδηθά Φνξνινγηθά Θέκαηα Δπηρεηξήζεσλ, 2624 (δε ζα δηδαρζεί) 
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7ο ΔΞΑΜΖΝΟ – ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ 

 

Αλάιπζε Λνγηζηηθώλ Καηαζηάζεσλ, 2810 

 
ηόσορ ηος μαθήμαηορ 

Σν κάζεκα αζρνιείηαη κε δηάθνξεο πηπρέο ηεο αλάιπζεο ησλ ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ απφ εμσηεξηθνχο ή 

εζσηεξηθνχο ρξήζηεο γηα ηε ιήςε νξζνινγηθψλ νηθνλνκηθψλ απνθάζεσλ. ηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη λα 

εηζάγεη ην θνηηεηή ηφζν ζηε ζεσξία, φζν θαη ζηελ πξαθηηθή ηεο αλάιπζεο ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ. Ηδηαίηεξε 

έκθαζε δίλεηαη ζην λα αλαπηχμνπλ νη θνηηεηέο κηα δέζκε θξηηηθψλ ηθαλνηήησλ γηα ηελ ζπγθέληξσζε, επηινγή 

θαη επεμεξγαζία κεγάινπ πιήζνπο θαη πνηθηιίαο νηθνλνκηθψλ πιεξνθνξηψλ θαη δεδνκέλσλ. Ζ αλάιπζε ηεο 

ζεκαηνινγίαο ζπλδέεηαη κε ην επξχηεξν πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο (πνιηηηθφ θαη νηθνλνκηθφ 

πεξηβάιινλ, επηρεηξεκαηηθή ζηξαηεγηθή, ελαιιαθηηθέο ζηξαηεγηθέο επηινγέο ηεο δηνίθεζεο, θιπ.). 

 

Πποαπαιηούμενερ γνώζειρ 

Καιή θαηαλφεζε ρξεκαηννηθνλνκηθήο ινγηζηηθήο (εηζαγσγή θαη πξνρσξεκέλε) θαη βαζηθψλ ζηνηρείσλ 

ινγηζηηθήο θφζηνπο είλαη νπζηαζηηθή πξνυπφζεζε επηηπρνχο παξαθνινχζεζεο ηνπ καζήκαηνο απηνχ. Οη 

θνηηεηέο ζπρλά βξίζθνπλ επηβνεζεηηθφ ην λα έρνπλ παξαθνινπζήζεη πξφζζεηα καζήκαηα ινγηζηηθήο. ε 

θάζε πεξίπησζε, ν θνηηεηήο/ηξηα —φπσο θαη ν νηθνλνκηθφο αλαιπηήο/ηξηα— πξέπεη λα έρνπλ έλα θαιφ 

ππφβαζξν ζην ρψξν ησλ νηθνλνκηθψλ, ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο θαη ηεο δηνίθεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ. 

 

ςνοπηική πεπιγπαθή ηος πεπιεσομένος ηος μαθήμαηορ 

Δπηκέξνπο ζέκαηα ηνπ καζήκαηνο αλαθέξνληαη ζηελ θαηάξηηζε θαη αλάιπζε ηεο Καηάζηαζεο Σακεηαθψλ 

Ρνψλ, ηε κέηξεζε θαη ηελ αλάιπζε ησλ επηδφζεσλ, ηεο ξεπζηφηεηαο θαη ηεο θεθαιαηαθήο δηάξζξσζεο. 

Αλαιπηηθά, ην κάζεκα θαιχπηεη ηηο αθφινπζεο ζεκαηηθέο ελφηεηεο. 

o Έλλνηα θαη ζηφρνη ηεο ΑΛΚ, πξνζθνξά & δήηεζε ινγηζηηθψλ πιεξνθνξηψλ, ζεζκηθφ πιαίζην 
o Δηζαγσγή ζηηο ηερληθέο ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλάιπζεο 
o Αλαζθφπεζε ηζνινγηζκνχ 
o Αλάιπζε ινγαξηαζκψλ απνηειεζκάησλ ρξήζεο – θέξδε αλά κεηνρή 
o Καηάξηηζε θαη αλάιπζε ηεο Καηάζηαζεο Σακεηαθψλ Ρνψλ 
o Ζ έλλνηα θαη ε αλάιπζε ηεο ξεπζηφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ 
o Ζ έλλνηα θαη ε αλάιπζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ 
o Ζ έλλνηα θαη ε αλάιπζε ηεο δνκήο θεθαιαίσλ 
o Μειέηεο πεξηπηψζεσλ – αλαπξνζαξκνγή ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ 

 

Σπόπορ διδαζκαλίαρ 

Ζ δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο θαιχπηεηαη κε δχν δίσξεο δηαιέμεηο ηελ εβδνκάδα ζηε δηάξθεηα ησλ νπνίσλ 

έκθαζε δίλεηαη ζηελ παξνπζίαζε ηνπ ζεσξεηηθνχ ππφβαζξνπ ηνπ καζήκαηνο, ζηελ αλάιπζε ησλ ζρεηηθψλ 

ελλνηψλ θαη ζηελ παξνπζίαζε δηαθφξσλ ηερληθψλ αλάιπζεο. Σαπηφρξνλα ιχλεηαη ηθαλφο αξηζκφο αζθήζεσλ 

θαη ζπδεηνχληαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ (casestudies). Απηφ βνεζά αθελφο ζηελ θαηαλφεζε ησλ δηαθφξσλ 

ζεκάησλ αθεηέξνπ ζηελ εμνηθείσζε κε ηε ινγηζηηθή αλάιπζε. Υαξαθηεξηζηηθφ ησλ παξαδφζεσλ είλαη φηη νη 

θνηηεηέο αλακέλεηαη λα έρνπλ ελεξγή ζπκκεηνρή ζην ακθηζέαηξν ζηηο δηάθνξεο ζπδεηήζεηο θαη ζηελ επίιπζε 

αζθήζεσλ. Ζ δηδαζθαιία ζπκπιεξψλεηαη κε ηελ δηεμαγσγή ελφο δίσξνπ θξνληηζηεξίνπ απφ ηελ ηέηαξηε 

εβδνκάδα ηνπ εμακήλνπ. 

ηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο, νη θνηηεηέο αλαιακβάλνπλ ηελ εθπφλεζε εξγαζίαο ρξεκαηννηθνλνκηθήο 

αλάιπζεο κηαο εηαηξείαο εηζεγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ. Οδεγίεο γηα ηελ εξγαζία δίλνληαη 

θαηά ηε δηάξθεηα ησλ καζεκάησλ θαη κέζσ ηνπ E-CLASS. θνπφο ηεο εξγαζίαο είλαη λα βνεζήζεη ηνλ 

θνηηεηή ζηελ θαηαλφεζε ηεο χιεο ηνπ καζήκαηνο θαη ζηελ απφθηεζε γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ πνπ ζα 

θαλνχλ ρξήζηκεο φρη κφλν ζηηο εμεηάζεηο αιιά θαη ζηελ επαγγεικαηηθή ζηαδηνδξνκία. 

Οη θνηηεηέο αμηνινγνχληαη κέζσ ηξίσξεο εμέηαζεο ζην ηέινο ηνπ δηδαθηηθνχ εμακήλνπ. Δθφζνλ ν βαζκφο 

ζηηο εμεηάζεηο ίζνο κε ηε βάζε 5 ή κεγαιχηεξνο, ηφηε ζπλεθηηκάηαη πξνζαπμεηηθά θαη ε γξαπηή εξγαζία. 

 

ςγγπάμμαηα 

Ζ χιε ηνπ καζήκαηνο θαιχπηεηαη απφ θάζε έλα απφ ηα παξαθάησ πξνηεηλφκελα βηβιία, απφ ηα νπνία νη 

θνηηεηέο κπνξνχλ λα επηιέμνπλ ην έλα: 
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 Γθίθαο, Γ. Παπαδάθε Α. θαη ηνπγιέ Γ, (2010), Ανάλςζη και αποηίμηζη επισειπήζεων. Δθδφζεηο 

Μπέλνπ, Αζήλα. Γθίθαο, Γ., (2010). Ζ χιε θαιχπηεηαη ηθαλνπνηεηηθά θαη απφ ηελ πξνεγνχκελε 

έθδνζε ηνπ ίδηνπ βηβιίνπ (ζπγγξαθέαο Γ. Γθίθαο) κε ηίηιν: Ζ Ανάλςζη και οι Υπήζειρ ηων Λογιζηικών 

Καηαζηάζεων. Γεχηεξε έθδνζε, Δθδφζεηο Μπέλνπ, Αζήλα (αθνξά θνηηεηέο πνπ έρνπλ δειψζεη ην 

κάζεκα ζε πξνεγνχκελεο πεξηφδνπο θαη έρνπλ πάξεη ην ζχγγξακκα). 

 Νηάξρνο, Ν. (2004), Υπημαηοοικονομική Ανάλςζη Λογιζηικών Καηαζηάζεων. Έβδνκε έθδνζε, 

Δθδφζεηο ηακνχιε, Αζήλα. 

 

Ππόζθεηο εκπαιδεςηικό ςλικό 

πκπιεξσκαηηθφ πιηθφ (άξζξα απφ επηζηεκνληθά ή επαγγεικαηηθά πεξηνδηθά, ζεκεηψζεηο, θιπ) θαζψο θαη 

αζθήζεηο έρνπλ αλαξηεζεί ζην e-class θαη είλαη δηαζέζηκα ζηνπο θνηηεηέο. 

 

Βηνκεραληθέο ρέζεηο, 2711 

 

ηόσορ ηος μαθήμαηορ 

Οη φξνη ακνηβήο θαη εξγαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ επηδξνχλ ζηελ πνξεία θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ 

επηρεηξήζεσλ. Οη φξνη απηνί δηακνξθψλνληαη άκεζα ή έκκεζα απφ ηηο ζπιινγηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο κεηαμχ 

ησλ εξγνδνηψλ θαη ησλ εξγαδνκέλσλ, νη νπνίεο πξαγκαηνπνηνχληαη ηφζν εληφο φζν θαη εθηφο ησλ 

επηρεηξήζεσλ. Βάζεη ησλ πην πάλσ, ζηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη λα απνθηήζνπλ νη ζπνπδαζηέο ηηο γλψζεηο 

θαη ηηο ηθαλφηεηεο ζπιινγηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ ζην επηρεηξεζηαθφ θπξίσο επίπεδν θαη λα ρεηξηζηνχλ ηα 

απνηειέζκαηα ησλ αληίζηνηρσλ δηαπξαγκαηεχζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη εθηφο ηεο επηρείξεζεο. 

Δπηπιένλ, εμεηάδνληαη νη ζπλζήθεο ζπιινγηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ πνπ επηθξαηνχλ ζε ζπζηήκαηα 

βηνκεραληθψλ ζρέζεσλ ζε ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, φπσο: Γεξκαλία, Αγγιία, Γαιιία, νπεδία, 

Ηηαιία. Ζ επηινγή ησλ ζπζηεκάησλ απηψλ βαζίδεηαη ζην ζθεπηηθφ, φηη ην Διιεληθφ ζχζηεκα έρεη θνηλά 

ραξαθηεξηζηηθά κε νξηζκέλα απφ απηά ή αθφκα φηη κπνξεί λα πηνζεηήζεη ζεζκνχο απφ ηα Δπξσπατθά 

ζπζηήκαηα ζπιινγηθήο δηαπξαγκάηεπζεο. Παξάιιεια εμεηάδνληαη ζεζκνί πνπ κπνξνχλ λα επηδξάζνπλ ζηα 

ζπζηήκαηα βηνκεραληθψλ ζρέζεσλ φισλ ησλ ρσξψλ ηεο Δ.Δ., φπσο ν ζεζκφο ηεο Δπξσπατθήο Δηαηξείαο.   

 

Πποαπαιηούμενερ γνώζειρ 

Γεληθέο γλψζεηο Γηνηθεηηθήο ησλ Δπηρεηξήζεσλ  

 

ςνοπηική πεπιγπαθή ηος πεπιεσομένος ηος μαθήμαηορ 

Ο πξνζαλαηνιηζκφο ηνπ καζήκαηνο είλαη πξνο ηε δηνηθεηηθή επηζηήκε θαη γηα ην ιφγν απηφ, ην ζεσξεηηθφ 

πιαίζην ζην νπνίν βαζίδεηαη αλαθέξεηαη ζηελ επηρεηξεζηαθή πνιηηηθή, δειαδή ζηε δηεξεχλεζε ησλ πνιηηηθψλ 

θαηλνκέλσλ ησλ επηρεηξήζεσλ. Δηδηθφηεξα αλαπηχζζνληαη απφςεηο απφ ηνπο ηνκείο ηεο αλάιπζεο ησλ 

ζπγθξνχζεσλ θαη ηεο ρξεζηκνπνίεζεο δχλακεο, φπσο επίζεο απφ ηελ ςπρνινγία θαη ηελ θνηλσληθή 

ςπρνινγία, πνπ αθνξνχλ ζε δηαπξαγκαηεχζεηο. Οη απφςεηο απηέο ρξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο γηα λα 

εξκελεπζεί ε δηαδηθαζία ιήςεσο απνθάζεσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζε έλα ζχζηεκα βηνκεραληθψλ ζρέζεσλ. 

Σν Διιεληθφ ζχζηεκα βηνκεραληθψλ ζρέζεσλ αλαιχεηαη θπξίσο ζην επίπεδν ησλ επηρεηξήζεσλ, 

ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηηο εμσγελείο κεηαβιεηέο πνπ επηδξνχλ ζηηο ζπκπεξηθνξέο ησλ κεξψλ ζηηο 

επηρεηξήζεηο. Σν ζπγθξηηηθφ κέξνο ησλ βηνκεραληθψλ ζρέζεσλ πεξηιακβάλεη ηελ αλάιπζε ησλ αληίζηνηρσλ 

ζπζηεκάησλ επηιεγκέλσλ ρσξψλ ηεο Δ.Δ., κε ην ζθεπηηθφ φηη ηα ζπζηήκαηα απηά είηε ζπκβαδίδνπλ είηε 

κπνξνχλ λα πξνζαλαηνιίζνπλ ην Διιεληθφ ζχζηεκα ζε δηαθνξεηηθέο θαηεπζχλζεηο απφ ηηο ζεκεξηλέο. Καηά 

ηε δηάξθεηα ησλ καζεκάησλ παξνπζηάδνληαη θαη ζπδεηνχληαη πξαθηηθέο εθαξκνγέο απφ ηνλ Διιεληθφ ρψξν, 

νη νπνίεο ζπκβάιινπλ ζηελ θαηαλφεζε ησλ ζεσξεηηθψλ ελλνηψλ θαη αθφκα ζηελ αχμεζε ηεο θξηηηθήο 

ηθαλφηεηαο ησλ ζπνπδαζηψλ. Οη εξγαζίεο πνπ παξνπζηάδνληαη απφ ηνπο ζπνπδαζηέο αθνξνχλ είηε ζε 

ζέκαηα πνπ ελδηαθέξνπλ θαη πξνηείλνληαη απφ ηνπο ίδηνπο είηε ζηε ζεψξεζε ησλ ζπζηεκάησλ βηνκεραληθψλ 

ζρέζεσλ βάζεη ηεο ζεσξηψλ ησλ ζπγθξνχζεσλ θαη ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ. 

 

Σπόπορ διδαζκαλίαρ 

4 ψξεο εβδνκαδηαίσο. πκκεηνρή ζε πξναηξεηηθέο εξγαζίεο.  
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ςγγπάμμαηα - Βοηθήμαηα 

 Α. Νηθνιφπνπινο, Ο πλδηθαιηζκφο ζηηο Διιεληθέο Δπηρεηξήζεηο, Δθδφζεηο Παπαδήζε.  

 Α. Νηθνιφπνπινο, Βηνκεραληθέο ρέζεηο (εκεηψζεηο), ΟΠΑ. 

 Καηζαλέβαο Θ., Οηθνλνκηθή ηεο Δξγαζίαο θαη Δξγαζηαθέο ρέζεηο, Δθδφζεηο ηακνχιεο. 

 

Ππόζθεηο εκπαιδεςηικό ςλικό 

Σν πιηθφ ηνπ καζήκαηνο βξίζθεηαη ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ Δξγαζηεξίνπ Βηνκεραληθψλ ρέζεσλ θαη 

Γηαπξαγκαηεχζεσλ, http://www.cirn.aueb.gr 

 

Θέκαηα Δπηρεηξεζηαθήο Πνιηηηθήο θαη ηξαηεγηθήο, 2812 

 

ηόσορ μαθήμαηορ 

ην Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ, πηζηεχνπκε φηη έλα απφ ηα πην ζεκαληηθά εθφδηα πνπ 

κπνξνχκε λα πξνζθέξνπκε ζηνπο θνηηεηέο καο είλαη λα ηνπο βνεζήζνπκε λα αλαπηχμνπλ ηε ζηξαηεγηθή 

ηνπο ζθέςε. Να βιέπνπλ καθξηά, λα θαηαλννχλ ηηο εμειίμεηο θαη λα πξνζαξκφδνληαη ζ‘ απηέο ή/θαη ηδαληθά λα 

ηηο επεξεάδνπλ. Γηα ηνχην εδψ θαη πεξηζζφηεξν απφ κηα δεθαεηία ππάξρεη ζην πξφγξακκα ηεο θαηεχζπλζεο 

Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ππνρξεσηηθφ ην κάζεκα ησλ Θεκάησλ Δπηρεηξεζηαθήο Πνιηηηθήο θαη ηξαηεγηθήο 

(ΘΔΠ), έλα πξνρσξεκέλν κάζεκα ζηξαηεγηθήο, ην νπνίν θηινδνμεί λα δψζεη ζηνπο θνηηεηέο πνπ ζα ην 

παξαθνινπζήζνπλ ζεσξεηηθή θαη πξαθηηθή γλψζε ζε κηα ζεηξά επίθαηξσλ ζεκάησλ ζηξαηεγηθήο. 

 

Πποαπαιηούμενερ γνώζειρ 

Γελ ρξεηάδνληαη πξναπαηηνχκελεο γλψζεηο. Ζ γλψζε ηνπ βαζηθνχ καζήκαηνο ζηξαηεγηθήο είλαη ρξήζηκε 

ζηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηνπ καζήκαηνο ησλ  Θεκάησλ Δπηρεηξεζηαθήο Πνιηηηθήο θαη ηξαηεγηθήο (ΘΔΠ), 

 

ςνοπηική πεπιγπαθή ηος πεπιεσομένος ηος μαθήμαηορ 

Σν κάζεκα ζα πξνζπαζήζεη λα πξνζεγγίζεη κηα πιεζψξα ζηξαηεγηθψλ ζεκάησλ πνπ απαζρνινχλ θάζε 

επηρείξεζε. Δλδεηθηηθά ζα αλαπηχμνπκε: 

o Νεφηεξεο απφςεηο γηα ηε ηξαηεγηθή (πρ ηη  δεκηνπξγήζεθε κεηά ηνλ MichaelPorter;)  
o γηαηί αθφκα θαη νη πην αμηνζαχκαζηεο επηρεηξήζεηο θαη ηα πην ηθαλά ζηειέρε ζπρλά ιακβάλνπλ 

θαηαζηξνθηθέο απνθάζεηο ζηξαηεγηθήο;  
o Γηαρείξηζε ηξαηεγηθψλ αιιαγψλ  
o Πσο κπνξεί κηα επηρείξεζε λα θαηλνηνκήζεη ζηξαηεγηθά;  
o Πσο κπνξεί κηα επηρείξεζε λα γίλεη έλαο δεκηνπξγηθφο κηκεηήο; Πνηα ε δηαδηθαζία; Πνηα ηα πξνβιήκαηα;  
o Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε θαη ηξαηεγηθή 
o Κιαδηθέο πλαζξνίζεηο (IndustryClusters):  Πσο δεκηνπξγνχληαη νη κεραληζκνί απηνί ελίζρπζεο ηεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο αιιά θαη ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ εληάζζνληαη ζ‘ απηέο;   
o Κιάδνο ησλ πκβνχισλ Δπηρεηξήζεσλ (ManagementConsultingIndustry): Πνηα είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπ θαη πσο ηκεκαηνπνηείηαη;  
o πκπξάμεηο δεκφζηνπ-ηδησηηθνχ ηνκέα (Public-PrivatePartnerships):   
o Γηαρείξηζε Δηαηξηθήο Φήκεο (ReputationManagement): 
o Γηαρείξηζε Δπηρεηξεζηαθψλ Γηαδηθαζηψλ (ProcessManagement) 

 

Σπόπορ διδαζκαλίαρ 

Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ην κάζεκα ζα εμειίζζεηαη ζαλ κηα ζπδήηεζε πνπ ζπλήζσο ζα βαζίδεηαη ζε 

ζπγθεθξηκέλεο κειέηεο πεξηπηψζεσλ (πρ KPMG, Enron, OTE,). Απηέο ζα ζαο δίλνληαη ζπλήζσο εθ ησλ 

πξνηέξσλ έηζη ψζηε λα έρεηε ηελ δπλαηφηεηα λα ηηο κειεηάηε πξηλ απφ ην κάζεκα ζην νπνίν θαη ζα 

ζπδεηεζνχλ.   

 

ςγγπάμμαηα-Βοηθήμαηα 

Χο βαζηθφ βηβιίν ηνπ καζήκαηνο πξνηείλεηαη ην:   

 Παπαδάθεο Βαζίιεο, Δπίθαηξα Θέκαηα ηξαηεγηθήο ησλ Δπηρεηξήζεσλ: Δθδφζεηο Μπέλνπ, 2009. 

Σν  βηβιίν θαιχπηεη  ηηο βαζηθέο απαηηήζεηο ηνπ καζήκαηνο, δίλνληαο ηαπηφρξνλα ηελ Γηεζλή αιιά θαη ηελ 

Διιεληθή δηάζηαζε ζηα Δπίθαηξα ζέκαηα ηεο Δπηρεηξεζηαθήο ηξαηεγηθήο.  

http://www.cirn.aueb.gr/
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Δπηπιένλ, κέξνο ηεο χιεο θαιχπηεηαη απφ ηηο ζεκεηψζεηο ηνπ καζήκαηνο νη νπνίεο ππάξρνπλ  ζηε ζειίδα 

ηνπ καζήκαηνο ζην e-Class.  Δπίζεο νη δηαθάλεηεο ησλ δηαιέμεσλ ηνπ θ. Παπαδάθε ππάξρνπλ ζηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ (www.aueb.gr/users/papadakis). 

 

Ππόζθεηο εκπαιδεςηικό ςλικό 

Ζιεθηξνληθφ πιηθφ: http://eclass.aueb.gr/ΟDE138 θαη www.aueb.gr/users/papadakis 

 

7ο ΔΞΑΜΖΝΟ – ΔΠΗΛΟΓΔ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ 

 

Λνγηζηηθά ρέδηα, 2701 

 

ηόσορ ηος μαθήμαηορ 

θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε παξνπζίαζε, αλάπηπμε θαη αλάιπζε ησλ ζεσξεηηθψλ θαη πξαθηηθψλ ζεκάησλ 

ηεο ινγηζηηθήο ηππνπνίεζεο θαη εηδηθφηεξα απηψλ ηνπ Διιεληθνχ Γεληθνχ Λνγηζηηθνχ ρεδίνπ. Ζ χιε ηνπ 

καζήκαηνο είλαη απνιχησο απαξαίηεηε ζε άηνκα ηα νπνία επηζπκνχλ λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ δεκηνπξγηθά 

ζηηο νηθνλνκηθέο ππεξεζίεο ησλ βηνκεραληθψλ θαη εκπνξηθψλ επηρεηξήζεσλ. 

 

Πποαπαιηούμενερ γνώζειρ 

Πξναηξεηηθά ζα ήηαλ θαιχηεξν ν θνηηεηήο λα έρεη δηδαρηεί ηελ Δηζαγσγή ζηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή ινγηζηηθή 

θαη ηελ Πξνρσξεκέλε Υξεκαηννηθνλνκηθή Λνγηζηηθή 

 

ςνοπηική πεπιγπαθή ηος πεπιεσομένος ηος μαθήμαηορ 

πγθεθξηκέλα, ηα ζέκαηα πνπ θαιχπηνληαη είλαη ηα εμήο:      

Σν Διιεληθφ Γεληθφ Λνγηζηηθφ ρέδην, νη νκάδεο ησλ ινγαξηαζκψλ ηνπ, ε ζπλδεζκνινγία ησλ ινγαξηαζκψλ, 

νη κέζνδνη πξνζδηνξηζκνχ πξνβιέςεσλ, νη θαλφλεο απνηίκεζεο, νη κέζνδνη ππνινγηζκνχ εμφδνπ 

απφζβεζεο  θαη ε ηηκαξηζκηθή αλαπξνζαξκνγή παγίσλ.   

 

Σπόπορ διδαζκαλίαρ 

Πξαγκαηνπνηνχληαη 4 ψξεο δηδαζθαιίαο ηελ εβδνκάδα.  

 

ςγγπάμμαηα - Βοηθήμαηα 

 Γ. Υέβαο, Α. Παπαδάθε, Διιεληθφ Γεληθφ Λνγηζηηθφ ρέδην,  Δθδφζεηο Γ. Μπέλνπ 

 Γ. Αιπθαληή, Λνγηζηηθέο Δξγαζίεο Σέινπο Υξήζεο, Δθδφζεηο Πάκηζνο 

 

Ππόζθεηο εκπαιδεςηικό ςλικό 

Τπάξρνπλ δηαθάλεηεο  ζεσξίαο θαη πξφζζεηεο αζθήζεηο ζην e-class.  

 

Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξόηππα, 7117 

Πληποθοπίερ για ηο μάθημα μποπείηε να αναζηηήζεηε ζηον ιζηόηοπο ηος Σμήμαηορ Λογιζηικήρ και 

Υπημαηοοικονομικήρ. 

 

Λήςε Δπηρεηξεκαηηθώλ Απνθάζεσλ, 2743 

 

ηόσορ μαθήμαηορ  

Σν κάζεκα απνβιέπεη ζην λα παξνπζηάζεη ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ θαη ηελ εθαξκνγή ηεο ζε 

πεξίπινθα επηρεηξεκαηηθά πξνβιήκαηα. Ζ έκθαζε ηνπ καζήκαηνο ζα είλαη ζην λα θαηαλνήζνπκε ηα δηάθνξα 

κνληέια, ηηο εθαξκνγέο ηνπο ζηνπο δηάθνξνπο ηνκείο ηεο επηρείξεζεο, ηε δηαηζζεηηθή θαη νηθνλνκηθή ηνπο 

ζεκαζία ζηε ιήςε απνθάζεσλ θαη ηελ αμηνπνίεζε ηεο πιεξνθνξηθήο ζηε ιήςε απνθάζεσλ. 

 

Πποαπαιηούμενερ γνώζειρ  

Γελ ρξεηάδνληαη πξναπαηηνχκελεο γλψζεηο  

http://eclass.aueb.gr/ΟDE138
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ςνοπηική πεπιγπαθή ηος πεπιεσομένος ηος μαθήμαηορ  

Σν κάζεκα θαιχπηεη ηηο 3 θχξηεο θαηεγνξίεο κνληέισλ: Γξακκηθφο θαη Αθέξαηνο Πξνγξακκαηηζκφο, Αλάιπζε 

Απνθάζεσλ θαη Πξνζνκνίσζε. ε θάζε ελφηεηα ν ζπνπδαζηήο, εθηφο απφ ηελ κεζνδνινγία, ζα εθηεζεί ζε 

κία ζεηξά απφ εθαξκνγέο θαη ζηε ρξήζε ησλ θαηάιιεισλ παθέησλ Ζ/Τ θαη ζα έρεη ηελ επθαηξία λα 

εθαξκφζεη ηηο γλψζεηο ηνπ ζε δηάθνξα πξνβιήκαηα. 

 

Σπόπορ διδαζκαλίαρ  

Σν κάζεκα πεξηιακβάλεη δηαιέμεηο, επίιπζε αζθήζεσλ θαη εξγαζηήξηα ζηα νπνία ρξεζηκνπνηείηαη ην 

θαηάιιειν ινγηζκηθφ (software) γηα ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ Γξακκηθνχ θαη Αθέξαηνπ Πξνγξακκαηηζκνχ, 

θαζψο θαη πξνβιεκάησλ Γέληξσλ Απνθάζεσλ.  

 

ςγγπάμμαηα-Βοηθήμαηα 

 Γ. Π. Πξαζηάθνο (2000). "ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ: Λήςε Απνθάζεσλ ζηελ Κνηλσλία ηεο 

Πιεξνθνξίαο", Δθδφζεηο ηακνχιε, Αζήλα.  

 Γ. Π. Πξαζηάθνο (2002). "ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΣΖ ΠΡΑΞΖ: Δθαξκνγέο ζηε χγρξνλε 

Δπηρείξεζε", Δθδφζεηο ηακνχιε, Αζήλα. 

 

Ππόζθεηο εκπαιδεςηικό ςλικό  

Ζιεθηξνληθφ πιηθφ: http://eclass.aueb.gr/courses/ODE223/ 

 

Γηαρείξηζε ηεο Καηλνηνκίαο θαη ηεο Αιιαγήο, 2521 (δε ζα δηδαρζεί) 

 

 

  

http://eclass.aueb.gr/courses/ODE223/
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8ο ΔΞΑΜΖΝΟ – ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ 

 

Οξγάλσζε θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ΗΗ (Δπηρεηξεκαηηθόηεηα), 2717 

(ην κάζεκα δε δηαζέηεη πεξηγξαθή) 

 

8ο ΔΞΑΜΖΝΟ – ΔΠΗΛΟΓΔ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ 

 

Δηδηθά Θέκαηα Γηαρείξηζεο πγθξνύζεσλ θαη Γηαπξαγκαηεύζεσλ, 2804 

(ην κάζεκα δε δηαζέηεη πεξηγξαθή) 

 

Γηνηθεηηθή Φπρνινγία, 2802 (δε ζα δηδαρζεί) 

 

Γηνίθεζεο ηεο Σερλνινγίαο ζηηο Πνιπεζληθέο Δπηρεηξήζεηο, 2806  

 

ηόσορ μαθήμαηορ 

αλ απνηέιεζκα ηεο παξαθνινχζεζεο απηνχ ηνπ καζήκαηνο, ν θνηηεηήο / θνηηήηξηα ζα πξέπεη λα κπνξεί: 

o Να πεξηγξάθεη ηηο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο ζην πεξηβάιινλ ηεο ζχγρξνλεο επηρείξεζεο.  
o Να απνθηήζεη γλψζεηο ησλ βαζηθψλ αξρψλ ηεο ζηξαηεγηθήο θαηλνηνκίαο. 
o Να αλαιχεη ηε δηαδηθαζία θαηλνηνκίαο θαη λα ζπλδέζεη ηηο δηάθνξεο ζηξαηεγηθέο επηινγέο θαη 

νξγαλσζηαθέο δνκέο κε ην ηερλνινγηθφ πιαίζην ησλ επηρεηξήζεσλ. 
o Να αμηνινγεί ηηο πεγέο ηερλνινγίαο ζε έλα επξχηεξν δηεζλέο πεξηβάιινλ.  
o Να θαηεγνξηνπνηεί ηηο ζπγαηξηθέο αλάινγα κε ηνλ ζηξαηεγηθφ ηνπο ξφιν θαη ηηο αλάγθεο ηνπο γηα 

ηερλνινγία. 
o Να αλαγλσξίδεη ην ξφιν ησλ απνθεληξσκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ έξεπλαο θαη  αλάπηπμεο.  
o Να εληνπίδεη ηνλ θξίζηκν ξφιν ηεο ηερλνινγίαο ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ησλ θξαηψλ. 
o Να αμηνινγεί ηηο επηπηψζεηο ηεο απνθεληξσκέλεο θαη - ζπλδεδεκέλεο κε ηε γλψζε - αληαγσληζηηθφηεηαο 

ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ελνπνηεκέλσλ πεξηνρψλ θαη ηδηαίηεξα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 
o Να αλαιχεη ηνπο κεραληζκνχο ζπλεξγαζίαο θαη ειέγρνπ ησλ απνθεληξσκέλσλ εξγαζηεξηψλ έξεπλαο θαη  

αλάπηπμεο     
o Να αμηνινγεί ηνπο κεραληζκνχο παξαθίλεζεο θαη ηηο επηινγέο ηεξαξρηθήο αλέιημεο γηα ηα ζηειέρε πνπ 

δεκηνπξγνχλ θαη αμηνπνηνχλ ηελ εηαηξηθή γλψζε.   

 

Πποαπαιηούμενερ γνώζειρ 

Γελ ρξεηάδνληαη πξναπαηηνχκελεο γλψζεηο. Μία ζπλνιηθή ζεψξεζε ηεο δηνηθεηηθήο επηζηήκεο ζην δηεζλέο 

πεξηβάιινλ θαη ε θαηαλφεζε βαζηθψλ ελλνηψλ ζηξαηεγηθήο είλαη ζηνηρεία πνπ ζίγνπξα ζα βνεζήζνπλ ηνπο 

θνηηεηέο / θνηηήηξηεο ζηελ πην άκεζε αληαπφθξηζή ηνπο ζηηο απαηηήζεηο ηνπ καζήκαηνο. 

 

ςνοπηική πεπιγπαθή ηος πεπιεσομένος ηος μαθήμαηορ 

Ζ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ηεο ηερλνινγίαο θαη ηεο θαηλνηνκίαο απνηεινχλ πξνηεξαηφηεηα γηα ηα ζηειέρε 

ησλ δηεζλψλ επηρεηξήζεσλ. Ζ κε νξζνινγηθή αμηνιφγεζε θαη αμηνπνίεζε θαηλνηφκσλ ιχζεσλ θαζψο θαη ε κε 

απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ηεο ηερλνινγίαο κπνξεί λα βιάςεη ηελ αληαγσληζηηθή ζέζε κηαο επηρείξεζεο, 

ηδηαίηεξα ζην ζχγρξνλν δηεζλνπνηεκέλν πεξηβάιινλ. Σν κάζεκα αθνξά ζηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ηεο 

δεκηνπξγηθφηεηαο θαη θαηλνηνκίαο ζηηο  επηρεηξήζεηο. Παξαζέηεη επίζεο θαη κηα εηο βάζνο αλάιπζε γηα ην 

ξφιν ηεο ηερλνινγίαο σο βαζηθφ ζηξαηεγηθφ πξναπαηηνχκελν θαη ην ξφιν ηεο θαηλνηνκίαο ζηηο ζηξαηεγηθέο 

δηεζλνπνίεζεο. πλνιηθά, ην κάζεκα ζα βνεζήζεη ηνπο θνηηεηέο λα θαηαλνήζνπλ πσο ε ηερλνινγηθή 

αλάπηπμε ησλ πνιπεζληθήο θαζνξίδεηαη απφ ηε ζηξαηεγηθή ηνπο θαη επεξεάδεηαη απφ ηελ νξγαλσηηθή δνκή 

ηνπο, ηη είλαη απηφ πνπ δηαθνξνπνηεί ηηο θαηλνηφκεο επηρεηξήζεηο απφ ηηο ππφινηπεο θαη ζα ηνπο εμνηθεηψζεη 

κε ηηο ζχγρξνλεο δηεζλείο πξνθιήζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ απνηειεζκαηηθή ρξήζε ηεο 

δεκηνπξγηθφηεηαο, θαηλνηνκίαο θαη ηερλνινγίαο 

 

Σπόπορ διδαζκαλίαρ 

Ζ δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο είλαη ηέζζεξηο (4) ψξεο ηελ εβδνκάδα. Σν κάζεκα πεξηιακβάλεη δηαιέμεηο, 

νπηηθν-αθνπζηηθή παξνπζίαζε ζεκαηηθψλ ελνηήησλ θαη ζχληνκεο αλαιχζεηο ππνζέζεσλ ζηελ αίζνπζα. Ζ 
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αμηνιφγεζε πξνθχπηεη ηφζν απφ ηελ επίδνζε ησλ θνηηεηψλ / θνηηεηξηψλ ζηηο ηειηθέο εμεηάζεηο, φζν θαη απφ 

ηελ εθπφλεζε (θαη παξνπζίαζε) εξγαζίαο. 

 

ςγγπάμμαηα-Βοηθήμαηα 

 εκεηψζεηο ηνπ δηδάζθνληα. 

 Άξζξα απφ δηεζλή επηρεηξεκαηηθά θαη νηθνλνκηθά πεξηνδηθά δηαζέζηκα ζηελ βηβιηνζήθε (πνπ 

αλαλεψλνηαη θάζε ρξφλν).  

 Τιηθφ πνπ δηαλέκεηαη ζηελ ηάμε απφ ηνλ δηδάζθνληα (θαη αλαλεψλεηαη θάζε ρξφλν). 

 

Ππόζθεηο εκπαιδεςηικό ςλικό 

Ζιεθηξνληθφ πιηθφ:e-class 
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5ο ΔΞΑΜΖΝΟ – ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ 

 

Υξεκαηνδνηηθή Γηνίθεζε ΗΗ (Δηδηθά Θέκαηα Υξεκαηνδνηηθήο Γηνίθεζεο), 2511 

 

ηόσορ μαθήμαηορ 

Σν κάζεκα Υξεκαηνδνηηθή Γηνίθεζε 2, επηρεηξεί κία εζηηαζκέλε πξνζέγγηζε ζε ζέκαηα Υξεκαηννηθνλνκηθνχ 

Πξνγξακκαηηζκνχ, επηινγήο Κεθαιαίσλ θαη Μνξθψλ Υξεκαηνδφηεζεο ζηηο ζχγρξνλεο επηρεηξήζεηο. Οη 

ζπνπδαζηέο ζα πξέπεη λα εμνηθεησζνχλ κε ηελ ζπνπδαηφηεηα ηεο επηινγήο Κεθαιαίσλ (Κεθαιαηαθή 

Γηάξζξσζε) θαη ηεο Γηάξζξσζεο Κφζηνπο (Αλάιπζε Μφριεπζεο) θαη ηα αλακελφκελα κεξίζκαηα γηα ηνπο 

κεηφρνπο (Μεξηζκαηηθή Πνιηηηθή). ηε ζπλέρεηα ν ζπνπδαζηήο ζα γλσξίζεη ηηο ηερληθέο θαη ηα εξγαιεία 

Υξεκαηννηθνλνκηθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ, παξάιιεια θαη ηηο βαζηθφηεξεο  ζηξαηεγηθέο δηαρείξηζεο ηνπ 

Κεθαιαίνπ Κίλεζεο. Έρνληαο απνθηήζεη κία νινθιεξσκέλε εηθφλα ησλ βαζηθψλ ελλνηψλ 

Υξεκαηννηθνλνκηθήο Λεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο, νη ζπνπδαζηέο ζα αζρνιεζνχλ κε   ελαιιαθηηθά 

ρξεκαηνδνηηθά εξγαιεία φπσο ην Leasing θαη ην Factoring, ηα νπνία εμεηάδνληαη ζε ζρέζε κε ηηο θιαζζηθέο 

κνξθέο ρξεκαηνδφηεζεο κέζσ Γαλεηαθψλ πκβάζεσλ. 

 

Πποαπαιηούμενερ γνώζειρ 

Υξεκαηνδνηηθή Γηνίθεζε Η, Βαζηθέο Αξρέο Λνγηζηηθήο 

 

ςνοπηική πεπιγπαθή ηος πεπιεσομένος ηος μαθήμαηορ 

Δλφηεηα 1
ε
. ΑΝΑΛΤΖ ΚΔΦΑΛΑΗΑΚΖ ΓΗΑΡΘΡΧΖ ΚΑΗ ΜΔΡΗΜΑΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ  

1.Α. ΑΝΑΛΤΖ ΜΟΥΛΔΤΖ       

o Κεθαιαηαθή θαη Υξεκαηννηθνλνκηθή Γηάξζξσζε  
o Μέηξεζε θαη Νφεκα ηνπ Δπηρεηξεκαηηθνχ θαη Υξεκαηννηθνλνκηθνχ Κηλδχλνπ 
o Σερληθή Αλάιπζε ηνπ Νεθξνχ εκείνπ θαη Αλάιπζε Δπαηζζεζίαο  
o Λεηηνπξγηθή Μφριεπζε θαη Υξεκαηννηθνλνκηθή Μφριεπζε  
o πλνιηθή-πλδπαζκέλε Μφριεπζεο  
1.Β. ΘΔΩΡΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑΚΖ ΓΗΑΡΘΡΩΖ   

o Σν πξφβιεκα Δπηινγήο Γηάξζξσζεο Κεθαιαίσλ –ρέζε ‗Ηδησλ κε Γαλεηαθά Κεθάιαηα 
o Ζ Άξηζηε Υξεκαηνδνηηθή Γηάξζξσζε 
o Κφζηνο Αληηπξνζψπεπζεο θαη νη Δπηπηψζεηο ζηελ Κεθαιαηαθή Γηάξζξσζε ηεο εηαηξείαο  
o Θεσξία Modigliani and Miller 
1.Γ. ΜΔΡΗΜΑΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ      

o ρέζε ηεο Μεξηζκαηηθήο Πνιηηηθήο κε ηελ Αμία ηεο Δπηρείξεζεο 
o Παξάγνληεο πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηελ Μεξηζκαηηθή Πνιηηηθή. 
o Τπνδείγκαηα Μεξηζκαηηθήο Πνιηηηθήο  
o Μεξίζκαηα κε ηε κνξθή κεηνρψλ – Δπαλαγνξά κεηνρψλ 
Δλφηεηα 2

ε
. ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ ΚΗΝΖΖ  

2.A. ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ ΚΗΝΖΖ ΣΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 

o Κπθινθνξνχλ Δλεξγεηηθφ θαη ην Κεθάιαην Κίλεζεο 
o Γηνίθεζε Απνζεκάησλ  
o Γηνίθεζε Υξεκαηηθψλ Γηαζεζίκσλ 
o Γηνίθεζε Πηζηψζεσλ  
Δλφηεηα 3

ε
. ΔΗΓΗΚΔ ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΒΡΑΥΤΠΡΟΘΔΜΖ ΚΑΗ ΜΔΟΠΡΟΘΔΜΖ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ  

3.Α. ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΜΔΩ ΠΡΑΚΣΟΡΔΤΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΩΝ ΑΠΑΗΣΖΔΩΝ (FACTORING)  

o Υξεκαηνδφηεζε εμαζθαιηδφκελε κε απαηηήζεηο ή Πξαθηνξεία Δπηρεηξεκαηηθψλ Απαηηήζεσλ. 
o Τπνινγηζκφο ηνπ Κφζηνπο Πξαθηφξεπζεο θαη Γαλεηνδφηεζεο απφ εηαηξείεο FACTORING 
3.Β. ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΗΚΖ ΜΗΘΩΖ (LEASING)  

o Αλάιπζε Υξεκαηνδνηηθήο Μίζζσζεο -FINANCIAL LEASING 
o Αλάιπζε Λεηηνπξγηθήο Μίζζσζεο -OPERATING LEASING 
o Δπηινγή αλάκεζα ζε Υξεκαηνδνηηθή Μίζζσζε θαη Αγνξά κε Γάλεην γηα ηελ απφθηεζε εμνπιηζκνχ 

 
Σπόπορ διδαζκαλίαρ 

o 4 ψξεο / εβδνκάδα 
o Αμηνιφγεζε κέζσ Γξαπηψλ Δμεηάζεσλ  
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ςγγπάμμαηα-Βοηθήμαηα 

 Γ. Βαζηιείνπ, Ν.Ζξεηψηεο (2009), ―Υξεκαηννηθνλνκηθή Γηνίθεζε – Θεσξία θαη Πξαθηηθή ‖ Δθδφζεηο  

Rosili. 

 Ησάλλεο Απνζηνιφπνπινο (2004), «Δηδηθά Θέκαηα Υξεκαηνδνηηθήο Γηνηθήζεσο» Δθδφζεηο 

ηακνχιεο. 

 

Ππόζθεηο εκπαιδεςηικό ςλικό 

Πιένλ ησλ βαζηθψλ εγρεηξηδίσλ, ζα δηαλεκεζεί ζπκπιεξσκαηηθφ Τιηθφ απφ ην Γηδάζθνληα ην νπνίν ζα 

πεξηιακβάλεη εκεηψζεηο, Μειέηεο Πεξηπηψζεσλ θαη Πξνηεηλφκελεο Αζθήζεηο. 

 

Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα Γηνίθεζεο, 2531 

(ην κάζεκα δε δηαζέηεη πεξηγξαθή) 

 

Δπηρεηξεκαηηθή Πιεξνθνξηθή θαη Βάζεηο Γεδνκέλσλ, 2533 

 
ηόσορ ηος μαθήμαηορ 

Βαζηθφο ζηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε θαηαλφεζε ηνπ θνηηεηή, πνπ δελ έρεη ζπνπδέο ζηελ πιεξνθνξηθή, 

ησλ δηαδηθαζηψλ δηαρείξηζεο επηρεηξεκαηηθψλ δεδνκέλσλ, ψζηε λα κπνξεί λα πξνζδηνξίδεη, ζπιιέγεη, αληιεί, 

επεμεξγάδεηαη θαη εθκεηαιιεχεηαη ηα πιεξνθνξηαθά δεδνκέλα κε αληηθεηκεληθφ ζθνπφ ηε δεκηνπξγία 

επηρεηξεκαηηθήο πιεξνθφξεζεο. Κχξηα αληηθείκελα ηνπ καζήκαηνο είλαη: α) Ζ απνηειεζκαηηθή ρξήζε ησλ 

αξρείσλ θαη βάζεσλ δεδνκέλσλ ζηελ ππνζηήξημε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ απνθάζεσλ, νη νπνίεο βαζίδνληαη 

ζηε δηαηήξεζε θαη επεμεξγαζία ησλ πιεξνθνξηαθψλ δεδνκέλσλ. β) Ζ θαηαλφεζε ησλ δπλαηνηήησλ ησλ 

βάζεσλ δεδνκέλσλ ζηελ ππνζηήξημε πνηθίισλ επηρεηξεκαηηθψλ ιεηηνπξγηψλ (ζην κάξθεηηλγθ, ζηνπο 

αλζξψπηλνπο πφξνπο, ζηηο πσιήζεηο θιπ). γ) Οη δηαδηθαζίεο ζρεδίαζεο, δεκηνπξγίαο θαη ρξήζεο ησλ 

ζρεζηαθψλ βάζεσλ δεδνκέλσλ κε ζθνπφ ηελ άληιεζε αμηφπηζησλ πιεξνθνξηψλ. δ) Ζ εμνηθείσζε κε ηηο 

ζρεζηαθέο βάζεηο δεδνκέλσλ κέζσ εηδηθψλ πξνγξακκάησλ παθέησλ (RDBMS).   

 
Πποαπαιηούμενερ γνώζειρ 

Σν κάζεκα ρξεζηκνπνηεί ηηο γλψζεηο πνπ έρνπλ νη θνηηεηέο απφ ηα δχν ππνρξεσηηθά καζήκαηα 

πιεξνθνξηθήο ησλ πξνεγνπκέλσλ εμακήλσλ. 

 
ςνοπηική πεπιγπαθή ηος πεπιεσομένος ηος μαθήμαηορ 

Αξρεία δεδνκέλσλ: Κχξηα θαη αξρεία ζπλαιιαγψλ. Μεηαβαηηθά. Αξρεία δηαζθάιηζεο. Οξγάλσζε Αξρείσλ. 

Βάζεηο Γεδνκέλσλ: Πιενλεθηήκαηα ησλ ΒΓ. Οληφηεηεο. Πίλαθεο. Δγγξαθέο θαη Πεδία. πζηήκαηα 

Γηαρείξηζεο ΒΓ. Αλάπηπμε εθαξκνγψλ κε ΒΓ. ρεζηαθά πζηήκαηα Γηαρείξηζεο ΒΓ. ρέζεηο Οληνηήησλ–

ERD. Γηαγξακκαηηθή απεηθφληζε ησλ ζπζρεηίζεσλ. Γηαγξάκκαηα ηάμεσλ. Καλνληθνπνίεζε. 

Αληηθεηκελνζηξεθείο ΒΓ. ΒΓ θαη πνιπκέζα. Δμφξπμεο δεδνκέλσλ. Καηαλεκεκέλεο ΒΓ. 

Παξάιιεια κε ην ζεσξεηηθφ κέξνο ηνπ καζήκαηνο πξαγκαηνπνηείηαη εξγαζηεξηαθφ πξφγξακκα, πνπ 

πεξηιακβάλεη ηα εμήο: ρεζηαθφ χζηεκα ΒΓ MS-Access: Γεκηνπξγία θαη δηαρείξηζε ΒΓ. ρεδίαζε πηλάθσλ. 

Σχπνη δεδνκέλσλ. Δξσηήκαηα. ρεδίαζε θαη εθαξκνγή εξσηεκάησλ. πλζήθεο. Υξήζε Παξαζηάζεσλ. 

πλαξηήζεηο. ΒΓ κε πεξηζζφηεξνπο απφ έλα πίλαθεο. πλδέζεηο κεηαμχ ησλ πηλάθσλ κηαο ΒΓ. Δθαξκνγέο 

ζπζρεηίζεσλ. Γιψζζα SQL. Δληνιέο νξηζκνχ δεδνκέλσλ. Δληνιέο δηαρείξηζεο δεδνκέλσλ. Φφξκεο θαη 

Αλαθνξέο.  

 
Σπόπορ διδαζκαλίαρ 

Σν κάζεκα πεξηιακβάλεη έλα θχθιν δηαιέμεσλ ζεσξίαο θαη έλα αληίζηνηρν εξγαζηεξηαθφ πξφγξακκα.  

o Γηαιέμεηο Θεσξίαο 
Οη δηαιέμεηο ζεσξίαο θαιχπηνπλ ζεσξεηηθά ζηνηρεία ησλ ΒΓ, ελψ επίζεο πεξηιακβάλνπλ θαη εθαξκνγέο νη 

νπνίεο παξνπζηάδνληαη ζηνπο θνηηεηέο κε άκεζε ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνχ.  

o Δξγαζηεξηαθφ Πξφγξακκα 
Σν πξφγξακκα πινπνηείηαη ζηα εξγαζηήξηα ηνπ Κέληξνπ Τπνινγηζηψλ κε ηελ θαζνδήγεζε θαη επνπηεία ησλ 

δηδαζθφλησλ. Ο εξγαζηεξηαθφο ρξφλνο γηα θάζε θνηηεηή είλαη δχν ψξεο αλά εβδνκάδα. Γηα ηελ ππνζηήξημε 

ηνπ εξγαζηεξηαθνχ πξνγξάκκαηνο δηαλέκεηαη εηδηθφ εγρεηξίδην, κε ηηο εθαξκνγέο θαη αζθήζεηο πνπ 

εθηεινχληαη θαη ζρεηηθέο ππνδείμεηο. Σα αξρεία ζηα νπνία εξγάδνληαη νη θνηηεηέο είλαη απνζεθεπκέλα ζε 
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δίζθνπο ηνπ δηθηχνπ απφ φπνπ ηα αλαθαινχλ. Οη θνηηεηέο πνπ παξαθνινπζνχλ ην εξγαζηεξηαθφ πξφγξακκα 

κπνξνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ, πεξί ην ηέινο ηεο πεξηφδνπ ησλ καζεκάησλ, ζε κηα εξγαζηεξηαθή εμέηαζε, πνπ 

πεξηιακβάλεη: α) έλα πξαθηηθφ κέξνο πνπ δηεμάγεηαη ζηα εξγαζηήξηα ππνινγηζηψλ θαη β) έλα ζεσξεηηθφ 

κέξνο. Ζ εξγαζηεξηαθή εμέηαζε επηηξέπεη ζηνπο επηηπρφληεο θνηηεηέο λα πξνζέιζνπλ ζηηο γξαπηέο 

εμεηάζεηο ηνπ καζήκαηνο απιψο γηα θαηνρχξσζε ηνπ βαζκνχ πνπ έιαβαλ. Οη θνηηεηέο πνπ δελ ζπκκεηείραλ 

ζην εξγαζηεξηαθφ πξφγξακκα ή ζηελ εξγαζηεξηαθή εμέηαζε, ή απέηπραλ, κπνξνχλ λα πξνζέιζνπλ 

θαλνληθά ζηηο ηειηθέο γξαπηέο εμεηάζεηο ηνπ καζήκαηνο, φπσο θαη φζνη θνηηεηέο δελ είλαη ηθαλνπνηεκέλνη 

απφ ηε βαζκνινγία ηνπο ζηελ εξγαζηεξηαθή εμέηαζε. 

 
Ππόγπαμμα διδαζκαλίαρ  

Γηαιέμεηο - Οκηιίεο – Παξνπζηάζεηο: Απφ 2 κέρξη θαη 4 ψξεο / εβδνκάδα. 

Δξγαζηεξηαθφ Πξφγξακκα: (2 ψξεο/εβδνκάδα κε ππνρξεσηηθή παξαθνινχζεζε). 

Δθπφλεζε εξγαζηψλ (πξναηξεηηθά). 

 
ςγγπάμμαηα - Βοηθήμαηα 

 Παπαζαλαζίνπ Αζ. Διεπζεξίνπ, Απσεία & Βάζειρ Γεδομένων για Γιοικηηικά ηελέση: Eθαπμογέρ με 

ηην MS ACCESS, Β. Γθηνχξδαο Δθδνηηθή, Αζήλα 2008. 

 Ramakrishnam-Raghu-Gehrke-Johannes, ςζηήμαηα Γιασείπιζηρ Βάζεων Γεδομένων - ηφκνη Α θαη 

Β, Σδηφια, 2002. 

Δπίζεο γηα φινπο ηνπο θνηηεηέο: 

 Παπαζαλαζίνπ Αζ. Διεπζεξίνπ, Δθαπμογέρ Απσείων και Βάζεων Γεδομένων (ημειώζειρ), Έθδνζε 

Οηθνλνκηθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, 2009. 

 
Ππόζθεηο εκπαιδεςηικό ςλικό 

Αξρεία Γεδνκέλσλ, Αξρεία εθαξκνγψλ, Γηαθάλεηεο ηνπ καζήκαηνο θ.ι.π.  

Οη θνηηεηέο ζα ελεκεξψλνληαη γηα ζέκαηα ηνπ καζήκαηνο, απφ αλαθνηλψζεηο πνπ ζα αλαξηψληαη ζην eClass, 

θαζψο επίζεο θαη ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε http://www.bilab.aueb.gr.  

 

Ξέλε Γιώζζα  

 

Δπηρεηξεζηαθή Αιιεινγξαθία & Δπηθνηλσλία ζηελ Αγγιηθή Γιώζζα (Αγγιηθά V), ΟΓΔ 2119 

 

ηόσορ ηος μαθήμαηορ 
Αλάπηπμε ηθαλνηήησλ: α) ζε ζέκαηα ελδνεηαηξηθήο/δηαεηαηξηθήο επηθνηλσλίαο [επηρεηξεζηαθή αιιεινγξαθία], 
θαη β) ζε ζέκαηα δηαπνιηηηζκηθήο πξνθνξηθήο επηθνηλσλίαο, πξνθνξηθήο αλάιπζεο κεζνδνινγίαο έξεπλαο 
θαη παξνπζίαζεο ζπκπεξαζκάησλ. 
 

Πποαπαιηούμενερ γνώζειρ 
Γλψζεηο Αγγιηθήο Γιψζζαο επηπέδνπ Γ2 
 

ςνοπηική πεπιγπαθή ηος πεπιεσομένος ηος μαθήμαηορ 
Σν κάζεκα θηινδνμεί λα αλαπηχμεη ζηνπο θνηηεηέο δεμηφηεηεο ρεηξηζκνχ πξνθνξηθνχ θαη γξαπηνχ ιφγνπ ζε 
πςειφηαην επίπεδν γηα εμεηδηθεπκέλνπο επηρεηξεζηαθνχο ζθνπνχο. Όζνλ αθνξά ηνλ γξαπηφ ιφγν, νη 
θνηηεηέο εμνηθεηψλνληαη κε ηε ζπγγξαθή δηαεηαηξηθψλ επηζηνιψλ, ελδνεηαηξηθψλ ππνκλεκάησλ, 
επηρεηξεκαηηθψλ πξνηάζεσλ, εηαηξηθψλ απνινγηζκψλ θαη ππεξεζηαθψλ αλαθνξψλ γηα έλα πιήζνο 
επηρεηξεζηαθψλ πεξηζηάζεσλ. Όζνλ αθνξά ηνλ πξνθνξηθφ ιφγν, νη θνηηεηέο εμαζθνχληαη ζηελ ελδνεηαηξηθή 
θαη δηαεηαηξηθή επηθνηλσλία, κε ζηφρν ηελ νξζή θαηαλφεζε ηεο επηθνηλσληαθήο δπλακηθήο κηθξψλ ή κεγάισλ 
νκάδσλ εξγαζηψλ, ηελ νξγάλσζε θαη δηεμαγσγή ζπζθέςεσλ κε ρξήζε νπηηθναθνπζηηθψλ κέζσλ θαη ηελ 
παξνπζίαζε πξνηάζεσλ/ζπκπεξαζκάησλ ζε ηνπηθφ ή παγθνζκηνπνηεκέλν αθξναηήξην. 
 

Σπόπορ διδαζκαλίαρ  
Σν κάζεκα δηδάζθεηαη επί 4 ψξεο εβδνκαδηαίσο (2 κέξεο x 2 ψξεο) κε δηαιέμεηο, ζπδεηήζεηο θαη 
παξνπζηάζεηο εληφο ηνπ ακθηζεάηξνπ. Οη θνηηεηέο θαινχληαη λα πξνεηνηκάζνπλ ζην ζπίηη δείγκαηα 
επηρεηξεζηαθήο αιιεινγξαθίαο.  
Ζ ηειηθή επίδνζε ησλ θνηηεηψλ αμηνινγείηαη: 
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α) θαηά 20% βάζεη πξνθνξηθήο παξνπζίαζεο (κε ρξήζε νπηηθναθνπζηηθνχ πιηθνχ) ιίγν πξηλ ην ηέινο 
ηνπ εμακήλνπ +  
γ) θαηά 80% βάζεη γξαπηήο εμέηαζεο (δηάξθεηαο 120 ιεπηψλ) κεηά ην πέξαο ηνπ εμακήλνπ. Ζ εμέηαζε 
βαζίδεηαη απνθιεηζηηθά ζε πιηθφ πνπ θαιχπηεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ (ήηνη, φρη ζε άγλσζηα 
αληηθείκελα) θαη αθνξά ζεσξεηηθά δεηήκαηα δνκήο θαη αλάπηπμεο επηρεηξεζηαθήο αιιεινγξαθίαο (30%) 
θαη ζπγγξαθή επηζηνιήο, ππνκλήκαηνο, πξφηαζεο ή απνινγηζκνχ (50%). 

εκείσζε: Όζνη δελ πξνβνχλ ζε πξνθνξηθή παξνπζίαζε (βι. ζεκείν [α]) δηθαηνχληαη κφλν ην 80% ηνπ 
αλψηαηνπ ηειηθνχ βαζκνχ. 
 

ςγγπάμμαηα-Βοηθήμαηα 
χγγξακκα: Chiotis-Leskowich, I. & Diamantis, G. 2005. Speech Communication Skills in the Global 
Workforce. Athens. P.I. Publishing 
Βνήζεκα: Chiotis-Leskowich Irene. 2007. International Commercial Correspondence. Athens. P.I. 
Publishing. 
 

Ππόζθεηο εκπαιδεςηικό ςλικό 
Αλαιπηηθή πεξηγξαθή θαη ινηπέο πιεξνθνξίεο πεξί ηνπ καζήκαηνο ππάξρνπλ ζηελ ηζηνζειίδα: 
http://www.aueb.gr/lessons/english/ba_eng5/ba_eng5_syllabus.html 

 
Δπηρεηξεζηαθή Αιιεινγξαθία θαη Δπηθνηλσλία (Γαιιηθά V), 2131 

 
ηόσορ ηος μαθήμαηορ 
Ο δηδαθηηθφο ζηφρνο απηνχ ηνπ καζήκαηνο είλαη δηηηφο: 
o ε θαηαλφεζε θαη ε αλάιπζε ησλ κνξθνινγηθψλ, ζπληαθηηθψλ θαη πξαγκαηνινγηθψλ ζηνηρείσλ ηεο 

επηρεηξεζηαθήο θαη ηεο εκπνξηθήο αιιεινγξαθίαο 
o ε ηθαλφηεηα ζχληαμεο επαγγεικαηηθήο αιιεινγξαθίαο ζε δηαθνξεηηθνχο ηνκείο 
 

Πποαπαιηούμενερ γνώζειρ 
Σν κάζεκα απεπζχλεηαη ζε θνηλφ κε γλψζε ηεο γαιιηθήο γιψζζαο ζε επίπεδν Γ2 ηνπ Κνηλνχ Δπξσπατθνχ 
Πιαηζίνπ Αλαθνξάο. 
 

ςνοπηική πεπιγπαθή ηος πεπιεσομένος ηος μαθήμαηορ 
Γηαηκεκαηηθφ κάζεκα πξνζθεξφκελν ζε θνηηεηέο ηνπ ΟΠΑ ή θαη μέλσλ ηδξπκάησλ (πξφγξακκα Erasmus) 
ζην Δ΄ εμάκελν πξνπηπρηαθψλ ζπνπδψλ. ηηο ζπλαληήζεηο καο δηδάζθνληαη: νη βαζηθέο αξρέο πνπ δηέπνπλ 
ηε ζσζηή ζχληαμε ηεο αιιεινγξαθίαο, ε ρξήζε ηεο γιψζζαο ζε ζπγθεθξηκέλν πιαίζην (registreapproprié), 
νη ηχπνη ησλ επηζηνιψλ (πιεξνθφξεζεο, αίηεζεο, επηβεβαίσζεο) θαη νη ηχπνη ηεο αιιεινγξαθίαο 
(ειεθηξνληθφο, ζεκεηψζεηο πξαθηηθψλ, δειηία απνζηνιψλ). Παξάιιεια κε ην βαζηθφ ζχγγξακκα γίλεηαη 
ρξήζε πινχζηνπ απζεληηθνχ πιηθνχ απφ δηάθνξνπο επαγγεικαηηθνχο ρψξνπο (εκπνξηθά θείκελα, 
πξσηφηππεο επηζηνιέο, αλαιχζεηο), έηζη ψζηε νη θνηηεηέο λα εμνηθεησζνχλ κε ηελ εηαηξηθή αιιεινγξαθία. 

 

Σπόπορ διδαζκαλίαρ  
Σν κάζεκα δηδάζθεηαη ζε 2 δίσξεο ζπλαληήζεηο αλά εβδνκάδα. Ζ κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη είλαη ε 
επηθνηλσληαθή θαη ελζαξξχλεηαη ε ζπλεξγαζία. Ζ αμηνιφγεζε γίλεηαη κε γξαπηή εμέηαζε ζην ηέινο ηνπ 
εμακήλνπ πάλσ ζε ζέκαηα πνπ έρνπλ ήδε κειεηεζεί θαηά ηε δηάξθεηα ησλ καζεκάησλ θαη κέζσ ηνπ πιηθνχ. 
 

ςγγπάμμαηα-Βοηθήμαηα 
 Sanchez-Macagno, M.-O., Corado, L., Faire des affaires en français, Ed. Hachette en parrainage 

avec la Chambre de Commerce et d‘Industrie de Paris. 

 Τπνζηεξηθηηθφ πιηθφ ηεο δηδάζθνπζαο 

 

Ππόζθεηο εκπαιδεςηικό ςλικό 
Ζιεθηξνληθφ πιηθφ (ηζηνζειίδα ππφ θαηαζθεπή) 

 

Δπηρεηξεζηαθή Αιιεινγξαθία θαη επηθνηλσλία ζηε Γεξκαληθή Γιώζζα (Γεξκαληθά V), 2133 

 
ηόσορ ηος μαθήμαηορ 
Δπηρεηξεζηαθή αιιεινγξαθία θαη δηεζλήο επηθνηλσλία ζηε μέλε γιψζζα. Γηαπνιηηηζκηθή πξνθνξηθή 
επηθνηλσλία: πεξηγξαθή θαη αλάιπζε ηδηαηηεξνηήησλ δηαπνιηηηζκηθνχ αθξναηεξίνπ κε ζηφρν ηελ επηθνηλσλία. 
Ζ γιψζζα ηνπ ζψκαηνο θαη ε ρξήζε ηεο ζηελ επηθνηλσλία. Δπηρεηξεζηαθή Αιιεινγξαθία. 
 

http://www.aueb.gr/lessons/english/ba_eng5/ba_eng5_syllabus.html
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Πποαπαιηούμενερ γνώζειρ 
Γλψζεηο Γεξκαληθήο Γιψζζαο επηπέδνπ Γ2 
 

ςνοπηική πεπιγπαθή ηος πεπιεσομένος ηος μαθήμαηορ 
ηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε αλάπηπμε ηθαλνηήησλ ζε ζέκαηα ελδνεηαηξηθήο ε δηαηηεξηθήο επηθνηλσλίαο κε 
ππνδείγκαηα θαη νδεγίεο γηα ηελ νξζή ζχληαμε εμεηδηθεπκέλσλ κνξθψλ επηρεηξεζηαθήο αιιεινγξαθίαο θαη 
ζε ζέκαηα δηαπνιηηηζκηθήο επηθνηλσλίαο. Σν κάζεκα ζπκπιεξψλεηαη επηπιένλ κε ηα αθφινπζα  θείκελα ηα 
νπνία ρξεζηκεχνπλ σο θίλεηξν γηα ζπδήηεζε.  θνπφο, ε ζπλερήο  επαθή κε ηελ νηθνλνκηθή νξνινγία: 
δηαθήκηζε – marketing, δηεζλείο εθζέζεηο, εκπφξην-αγνξά, εηζαγσγέο-εμαγσγέο, ρξεκαηνπηζησηηθά 
ηδξχκαηα, πιεξνθνξηθή ζηηο επηρεηξήζεηο, Γξακκαηηθή, ζπληαθηηθφ, αζθήζεηο αλσηάηνπ επηπέδνπ, αζθήζεηο 
κεηάθξαζεο, ειεθηξνληθή αιιεινγξαθία, εκπνξηθή αιιεινγξαθία. Δθζέζεηο νηθνλνκηθνχ πεξηερνκέλνπ. 
 

Σπόπορ διδαζκαλίαρ  
Σν κάζεκα δηδάζθεηαη επί 4 ψξεο εβδνκαδηαίσο (2 κέξεο x 2 ψξεο) κε δηαιέμεηο, ζπδεηήζεηο θαη 
παξνπζηάζεηο εληφο ηνπ ακθηζεάηξνπ. Οη θνηηεηέο θαινχληαη λα πξνεηνηκάζνπλ ζην ζπίηη δείγκαηα 
επηρεηξεζηαθήο αιιεινγξαθίαο.  
 

ςγγπάμμαηα-Βοηθήμαηα 
 M.KIESEL/R.ULSAMER 2000. Interkulturelle  Kompetenz für Wirtschaftsstudierende. Conelsen 

Verlag, Berlin 

 G.NICOLAS/ M.SPRENGER/ W.WEERMANN 1999. Wirtschaft-Auf Deutsch, Stuttgart .Klett Verlag 

 R.SACHS  2001. Deutsche Handelskorrespondenz, Max Hueber 

 J.WERGEN/ ANNETTE WÖRNER 2009 Im Griff Bürokommunikation DEUTSCH. Ernst Klett 
Sprachen. 

 G.NEUMAΤER/ U.RUDOLPH 2000. Geschäftskorrespondenz von A bis Z. Humbolt-
Taschenbuchverlag Jacobi KG. 

 

5ο ΔΞΑΜΖΝΟ – ΔΠΗΛΟΓΔ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ 

 

Γηνίθεζε Έξγσλ θαη Πξνγξακκάησλ, 8121 

Πιεξνθνξίεο γηα ην κάζεκα κπνξείηε λα αλαδεηήζεηε ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ Σκήκαηνο Γηνηθεηηθήο Δπηζηήκεο 

θαη Σερλνινγίαο. 

 
Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ θαη Σερλνινγία, 8125 

Πιεξνθνξίεο γηα ην κάζεκα κπνξείηε λα αλαδεηήζεηε ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ Σκήκαηνο Γηνηθεηηθήο Δπηζηήκεο 

θαη Σερλνινγίαο. 

 
Τινπνίεζε Πιεξνθνξηαθώλ πζηεκάησλ – Πξνγξακκαηηζκόο Java, 8119 

Πιεξνθνξίεο γηα ην κάζεκα κπνξείηε λα αλαδεηήζεηε ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ Σκήκαηνο Γηνηθεηηθήο Δπηζηήκεο 

θαη Σερλνινγίαο. 

 
Αζθάιεηα Πιεξνθνξηαθώλ πζηεκάησλ, 3662 

Πιεξνθνξίεο γηα ην κάζεκα κπνξείηε λα αλαδεηήζεηε ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ Σκήκαηνο Γηεζλψλ θαη 

Δπξσπατθψλ Οηθνλνκηθψλ πνπδψλ. 

 
Αμηνιόγεζε Δπελδύζεσλ κε Δθαξκνγέο ζηελ Πιεξνθνξηθή, 3751 

Πιεξνθνξίεο γηα ην κάζεκα κπνξείηε λα αλαδεηήζεηε ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ Σκήκαηνο Γηεζλψλ θαη 

Δπξσπατθψλ Οηθνλνκηθψλ πνπδψλ. 

 

Δηζαγσγή ζηνλ Πξνγξακκαηηζκό Τπνινγηζηώλ, 3125 

Πιεξνθνξίεο γηα ην κάζεκα κπνξείηε λα αλαδεηήζεηε ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ Σκήκαηνο Γηεζλψλ θαη 

Δπξσπατθψλ Οηθνλνκηθψλ πνπδψλ. 
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Λνγηζηηθά Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα, 2733 

 
ηόσορ μαθήμαηορ 

Σν κάζεκα απνζθνπεί ζην: 

o Να ζπκβάιιεη ζηε δεκηνπξγία ―ζπζηεκηθήο ζθέςεο‖ (system thinking) ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ 
Λ.Π.. σο εξγαιείνπ Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο ελφο επηρεηξεζηαθνχ ζπζηήκαηνο (Business System). 

o Να εμνηθεηψζεη ηνπο θνηηεηέο ζην ινγηθφ ζρεδηαζκφ ελφο Λ.Π.., ζηε κνληεινπνίεζε ησλ 
επηρεηξεκαηηθψλ θαη ινγηζηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη, ηέινο, ζε βαζηθά ζέκαηα ιεηηνπξγίαο ελφο 
Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο.  

o Να παξνπζηάζεη θαη λα εμεγήζεη ηε ζθνπηκφηεηα θαη ηνπο ηξφπνπο ιεηηνπξγίαο ηνπ Λ.Π.., αλαιχνληαο 
ηηο δηαδηθαζίεο ζπγθέληξσζεο, θαηαρψξεζεο θαη ηήξεζεο ησλ ινγηζηηθψλ δεδνκέλσλ ησλ επηρεηξήζεσλ 

o Να εμνηθεηψζεη ηνπο θνηηεηέο κε ηε ρξήζε ινγηζηηθψλ πιεξνθνξηψλ ζην πιαίζην ελφο 
κεραλνγξαθεκέλνπ πξαγκαηηθνχ ινγηζηηθνχ ζπζηήκαηνο. 

 

Πποαπαιηούμενερ γνώζειρ 

Σν κάζεκα δελ έρεη πξναπαηηνχκελα. Χζηφζν, ε επαξθήο γλψζε βαζηθψλ ελλνηψλ ρξεκαηννηθνλνκηθήο 

ινγηζηηθήο θαη ε εμνηθείσζε κε ηε ρξήζε ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ δηεπθνιχλεη ηελ παξαθνινχζεζή ηνπ. 

ςνοπηική πεπιγπαθή ηος πεπιεσομένος ηος μαθήμαηορ 

Σν κάζεκα απνηειεί εηζαγσγή ζηα ινγηζηηθά πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα. Παξνπζηάδεη ε ιεηηνπξγία ελφο 

Λ.Π.. απφ ηελ νπηηθή γσλία ελφο ινγηζηή πνπ εξγάδεηαη ζην πιαίζην ελφο κεραλνγξαθεκέλνπ ινγηζηηθνχ 

ζπζηήκαηνο. Δπίζεο, παξέρεη βαζηθέο γλψζεηο αλαθνξηθά κε ην ζρεδηαζκφ ελφο ΛΠ θαη ηε δηαρείξηζε 

βάζεσλ δεδνκέλσλ ζρεηηθψλ κε ηελ παξαθνινχζεζε ινγηζηηθψλ δηαδηθαζηψλ. 

Σπόπορ διδαζκαλίαρ 

Ζ δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο πεξηιακβάλεη δχν δίσξεο δηαιέμεηο ηελ εβδνκάδα ζην πιαίζην ησλ νπνίσλ 

δίλεηαη βαξχηεηα ζηελ παξνπζίαζε ησλ ζεσξεηηθψλ ελλνηψλ. Ζ ζεσξεηηθή παξνπζίαζε σζηφζν 

ζπλνδεχεηαη απφ έλα ζχλνιν αζθήζεσλ πνπ ιχλνληαη επί ηφπνπ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δηαιέμεσλ κε ηε 

ζπκκεηνρή ησλ θνηηεηψλ θαη βνεζνχλ ζηελ εθαξκνγή ηεο ζεσξίαο ζε πξαθηηθά ζέκαηα. Δπίζεο, ε 

δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο επεθηείλεηαη κε εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο πνπ απνζθνπνχλ ζηελ εμνηθείσζε ησλ 

θνηηεηψλ κε ηε ιεηηνπξγία ελφο κεραλνγξαθηθνχ ινγηζηηθνχ ζπζηήκαηνο. Σα εξγαζηεξηαθά καζήκαηα 

δηελεξγνχληαη απφ ηελ θα Μαξία Κσιέηζε.  

ςγγπάμμαηα-Βοηθήμαηα 

 Βεληέξεο Γ, . Κνέλ θαη Ο. Βιεζκάο, "Λνγηζηηθά Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα". Δθδφζεηο Οηθνλνκηθνχ 

Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, Αζήλα, 2015. 

 

Ππόζθεηο εκπαιδεςηικό ςλικό 

Ζιεθηξνληθφ πιηθφ: https://eclass.aueb.gr/courses/ODE241/ 

Φνξνινγία Δηζνδήκαηνο, 7107 

 

ηόσορ μαθήμαηορ 

ηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη λα παξάζρεη ζηνλ θνηηεηή ηηο αλαγθαίεο θνξνινγηθέο θαη θνξνηερληθέο γλψζεηο 

νη νπνίεο ζα ηνπ ρξεηαζηνχλ ζηελ πνξεία ηνπ ζαλ έλα νηθνλνκηθφ θαη δηνηθεηηθφ ζηέιερνο κηαο επηρείξεζεο, 

είηε θαη ζηελ εξγαζία ηνπ ζαλ ειεχζεξνο επαγγεικαηίαο. Σν λνκνζέηεκα ην νπνίν αζρνιείηαη κε ηελ 

«Φνξνινγία Δηζνδήκαηνο Φπζηθψλ θαη Ννκηθψλ Πξνζψπσλ» είλαη έλα κεγάιν ζχλνιν δηαρξνληθνχ 

ζρεδηαζκνχ, δχζθνιν ζηελ θαηάζηξσζή ηνπ, πνπ πξέπεη λα εμππεξεηήζεη ηηο εθάζηνηε νηθνλνκηθέο θαη 

θνηλσληθέο αλάγθεο ηεο πνιηηείαο. Ζ γλψζε ηνπ απαηηεί ζπλερή κειέηε θαη δηαξθή αλαδήηεζε. ην κάζεκα ζα 

γίλεη πξνζπάζεηα γεληθφηεξεο αληίιεςεο θαη εξκελείαο ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ θνξνινγηθνχ 

ζπζηήκαηνο, εμνηθείσζε ηνπ θνηηεηή κε ηα δηάθνξα θνξνινγηθά έληππα ηεο ΦΔΦΠ θαη ηεο ΦΔΝΠ,  θαη ρξήζε 

ηεο θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο ζηηο δηάθνξεο ινγηζηηθέο πξάμεηο θαη γεληθφηεξα ζηελ νηθνλνκηθή θαη δηνηθεηηθή 

νξγάλσζε κηαο επηρείξεζεο. 

 

Πποαπαιηούμενερ γνώζειρ: Γελ ρξεηάδνληαη πξναπαηηνχκελεο γλψζεηο  
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ςνοπηική πεπιγπαθή ηος πεπιεσομένος ηος μαθήμαηορ 

-Δηζαγσγηθά πεξί Φνξνινγίαο: Φνξνινγηθέο έλλνηεο θαη ζπζηήκαηα θνξνινγίαο, ηαμηλφκεζε θφξσλ, ζθνπνί 

θνξνινγίαο, θνξνινγηθφ βάξνο θαη δίθαηε θαηαλνκή ηνπ. -Φνξνινγία Δηζνδήκαηνο Φπζηθψλ Πξνζψπσλ: 

Γεληθέο δηαηάμεηο, ηεθκήξηα, απηνηειήο θνξνιφγεζε, αλάιπζε πεγψλ εηζνδήκαηνο, πξνθαηαβνιή, 

παξαθξάηεζε, απφδνζε, βεβαίσζε θφξνπ, ππνρξεψζεηο. 

-Φνξνινγία Δηζνδήκαηνο Ννκηθψλ Πξνζψπσλ: Αλάιπζε ηνπ ηξφπνπ θνξνιφγεζεο εηαηξηψλ  δηαθφξσλ 

κνξθψλ. 

 

Σπόπορ διδαζκαλίαρ 

Ζ δηδαζθαιία ζπλίζηαηαη ζε ηέζζεξηο ψξεο δηαιέμεσλ ηελ εβδνκάδα. ηελ δηάξθεηα ησλ δηαιέμεσλ ζα 

αλαπηχζζεηαη ην ζεσξεηηθφ ή λνκνζεηηθφ πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηεο θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο θαη ζπγρξφλσο 

ζα παξαηίζεληαη παξαδείγκαηα εθαξκνγήο θαη εκπέδσζεο ηεο λνκνζεζίαο κε ηελ ρξήζε θαη ζρεηηθψλ 

θνξνινγηθψλ εληχπσλ φπνπ απηά είλαη αλαγθαία.  

Ζ αμηνιφγεζε ζην κάζεκα  ζα ζηεξηρζεί ζε γξαπηή εμέηαζε ζην ηέινο ηνπ εμακήλνπ. ηελ εμεηαζηέα χιε 

ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη ζέκαηα ηεο ηξέρνπζαο θνξνινγηθήο επηθαηξφηεηαο ηα νπνία ζα ζπδεηεζνχλ θαηά 

ηελ δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο. ηελ εμέηαζε απηή ζα ππάξρεη έλα αξθεηά κεγάιν ζχλνιν θνξνινγηθψλ 

εξσηήζεσλ πνπ ζα θαιχπηεη ηελ εμεηαζηέα χιε θαη πνπ ζα πξέπεη φιεο λα απαληεζνχλ. Οη απαληήζεηο ζε 

ζπγθεθξηκέλεο εξσηήζεηο πξνυπνζέηνπλ θξίζε θαη δπλαηφηεηα ζπλζεηηθήο ρξεζηκνπνίεζεο ηεο χιεο πνπ ζα 

δηδαρζεί.  

 

ςγγπάμμαηα 

 Θ. Γεσξγαθφπνπινο , Π. Πάζρνο, (2003), Δηζαγσγή ζηελ Φνξνινγία, Δθδφζεηο   Μπέλνπ, Αζήλα. 

 Γ.. ηακαηφπνπινο, Α. Καξαβνθχξεο (2010), Φνξνινγία Δηζνδήκαηνο Φπζηθψλ & Ννκηθψλ 

Πξνζψπσλ, Δθδφζεηο ELFORIN, Αζήλα. 

 

Ρπζκηζηηθά Θέκαηα Δπνπηείαο ηεο Κεθαιαηαγνξάο θαη Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο, 2525 

(ην κάζεκα δε δηαζέηεη πεξηγξαθή) 

 

6ο ΔΞΑΜΖΝΟ – ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ 

 

Δπηρεηξεζηαθή Πνιηηηθή θαη ηξαηεγηθή, 2610 

 

ηόσορ μαθήμαηορ 

Σν κάζεκα θηινδνμεί: 

o λα ζαο δψζεη ην πιαίζην γηα λα κπνξείηε λα αλαγλσξίδεηε θαη λα αληαπνθξίλεζηε ζηηο ζηξαηεγηθέο 
πξνθιήζεηο πνπ αληηκεησπίδνπλ ζήκεξα νη επηρεηξήζεηο 

o λα ζαο δηδάμεη ηηο βαζηθέο κεζφδνπο δηακφξθσζεο θαη πινπνίεζεο ηεο ζηξαηεγηθήο ησλ επηρεηξήζεσλ.  
o λα ζαο δψζεη ηηο αλαιπηηθέο εθείλεο πξνζεγγίζεηο πνπ ζα θαλνχλ ρξήζηκεο ζηε δηεξεχλεζε ελφο 

κεγάινπ αξηζκνχ ζηξαηεγηθψλ πξνβιεκάησλ. 
o λα ζαο βνεζήζεη λα θαηαλνήζεηε ην πσο κηα επηρείξεζε κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη ηηο κνλαδηθέο 

ηθαλφηεηεο εθείλεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα λα επηηχρεη, δηαηεξήζεη θαη βειηηψζεη ηε ζέζε ηεο ζηελ 
αγνξά.  

o λα ζαο εμεγήζεη ην πψο απηέο νη ζηξαηεγηθέο επηινγέο ‗δέλνληαη‘ κε ηηο θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο 
επηρείξεζεο, ψζηε λα δεκηνπξγεζεί έλαο νξγαληζκφο κε κεγάιε ηθαλφηεηα πξνζαξκνγήο ζηηο 
πξνθιήζεηο ηνπ ζήκεξα θαη ηνπ αχξην. 

 
Πποαπαιηούμενερ γνώζειρ 

Γελ ρξεηάδνληαη πξναπαηηνχκελεο γλψζεηο. Όκσο, νη γλψζεηο ζαο απφ πξνεγνχκελα καζήκαηα πνπ 

εμέηαδαλ ζπγθεθξηκέλεο ιεηηνπξγίεο ηεο επηρείξεζεο (πρ κάξθεηηλγθ, κάλαηδκελη,, δηνίθεζε αλζξψπηλσλ 

πφξσλ, ρξεκαηννηθνλνκηθά θιπ) ζα ζαο θαλνχλ ρξήζηκεο γηα λα θαηαλνήζεηε θαιχηεξα ην κάζεκα απηφ.  

ςνοπηική πεπιγπαθή ηος πεπιεσομένος ηος μαθήμαηορ 

Σν κάζεκα ζα πξνζπαζήζεη λα πξνζεγγίζεη κηα πιεζψξα πξνβιεκάησλ πνπ απαζρνινχλ θάζε επηρείξεζε. 

Δλδεηθηηθά ζα αλαπηχμνπκε: 
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o Σνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ηα ζηειέρε κπνξνχλ λα ηνπνζεηήζνπλ (position) ηελ επηρείξεζε απέλαληη ζηηο 
δπλάκεηο ηεο αγνξάο θαη ηνπ αληαγσληζκνχ, ψζηε λα εθκεηαιιεπζνχλ απηέο ηηο δπλάκεηο ή αθφκα θαη λα 
ηηο επεξεάζνπλ πξνο φθειφο ηνπο. 

o To πψο κπνξεί ε επηρείξεζε λα αλαπηχμεη ηνπο πφξνπο θαη ηηο ηθαλφηεηεο εθείλεο πνπ απαηηνχληαη γηα 
λα πεηχρεη, λα δηαηεξήζεη θαη λα βειηηψζεη ηε ζέζε ηεο ζηελ αγνξά. 

o Tηο δηαδηθαζίεο δηακφξθσζεο ζηξαηεγηθήο ησλ επηρεηξήζεσλ θαζψο θαη ην βαζκφ, ζηνλ νπνίν νη 
Διιεληθέο επηρεηξήζεηο αθνινπζνχλ απηέο ηηο δηαδηθαζίεο.  

o Σηο ελαιιαθηηθέο ζηξαηεγηθέο επηινγέο πνπ κπνξεί λα αθνινπζήζεη κηα επηρείξεζε. Πνηεο είλαη νη πην 
απνηειεζκαηηθέο; θάησ απφ πνηεο ζπλζήθεο; 

o Σηο ελδεηθλπφκελεο ζηξαηεγηθέο επίηεπμεο αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο. Πψο κπνξεί κηα επηρείξεζε 
λα ζρεδηάζεη θαη λα πινπνηήζεη απηέο ηηο ζηξαηεγηθέο; Ση ζα πξέπεη λα πξνζέμεη;  

o Σελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ζηξαηεγηθψλ αλάπηπμεο κέζσ εμαγνξψλ/ ζπγρσλεχζεσλ. Κάησ απφ πνηεο 
ζπλζήθεο πεηπραίλνπλ ή απνηπγράλνπλ; 

o Πσο είλαη δπλαηφλ λα πινπνηεζεί πην απνηειεζκαηηθά ε ζηξαηεγηθή πνπ δηακνξθψζεθε; Πνηνο ν ξφινο 
ησλ ηκεκάησλ ηεο επηρείξεζεο (πρ κάξθεηηλγθ, παξαγσγή, ρξεκαηννηθνλνκηθφ θ.α.), ζηε δηακφξθσζε 
θαη πινπνίεζε ηεο ζηξαηεγηθήο;  

 
Σπόπορ διδαζκαλίαρ 

Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ην κάζεκα ζα εμειίζζεηαη ζαλ κηα ζπδήηεζε πνπ ζπλήζσο ζα βαζίδεηαη ζε 

ζπγθεθξηκέλεο κειέηεο πεξηπηψζεσλ (case studies). Απηέο ζα ζαο δίλνληαη ζπλήζσο εθ ησλ πξνηέξσλ έηζη 

ψζηε λα έρεηε ηε δπλαηφηεηα λα ηηο κειεηάηε πξηλ απφ ην κάζεκα ζην νπνίν θαη ζα ζπδεηεζνχλ. Ο βαζκφο 

θαηαλφεζεο ηεο δηδαζθφκελεο χιεο αιιά θαη ν βαζκφο επηηπρίαο ηνπ καζήκαηνο ζπλνιηθά, ζα εμαξηεζνχλ 

ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηε δηθή ζαο θαιή πξνεηνηκαζία.   

 
ςγγπάμμαηα-Βοηθήμαηα 

Χο βαζηθφ βηβιίν ηνπ καζήκαηνο ζα ζαο δηαλεκεζεί ην:  

 Παπαδάθεο Βαζίιεο, ηξαηεγηθή ησλ Δπηρεηξήζεσλ: Γηεζλήο θαη Διιεληθή Δκπεηξία, Δθδφζεηο 

Μπέλνπ, 2012, 6ε έθδνζε (Σφκνο Α‘: Θεσξία).  

Σν βηβιίν απηφ θαιχπηεη ηηο απαηηήζεηο ηνπ καζήκαηνο, δίλνληαο ηαπηφρξνλα ηε Γηεζλή αιιά θαη ηελ 

Διιεληθή δηάζηαζε ζηα ζέκαηα ηεο Δπηρεηξεζηαθήο ηξαηεγηθήο.  

 
Ππόζθεηο εκπαιδεςηικό ςλικό 

Ζιεθηξνληθφ πιηθφ: http://eclass.aueb.gr/courses/ODE153/θαη www.aueb.gr/users/papadakis. 

ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο ηζηφηνπνπο έρεη αλαξηεζεί πιηθφ (π.ρ. άξζξα, δηαθάλεηεο) θαη πξνηείλεηαη επηπιένλ 

δηεζλήο θαη Διιεληθή βηβιηνγξαθία. 

 

Λνγηζηηθή Κόζηνπο, 2612 

 

ηόσορ μαθήμαηορ 

Σν κάζεκα απνζθνπεί ζην λα δεκηνπξγήζεη ζηνπο θνηηεηέο ηα ζεκέιηα γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο Λνγηζηηθήο 
Κφζηνπο ηφζν ζε επίπεδν ζεσξίαο φζν θαη πξαθηηθήο θαη παξνπζηάδεη ηηο βαζηθέο έλλνηεο, αξρέο θαη 
εθαξκνγέο ηεο.  

Πποαπαιηούμενερ γνώζειρ 

Σν κάζεκα δελ έρεη πξναπαηηνχκελα. Χζηφζν, ε γλψζε βαζηθψλ ελλνηψλ ρξεκαηννηθνλνκηθήο ινγηζηηθήο 
θαη δηνηθεηηθήο ινγηζηηθήο δηεπθνιχλεη ηελ θαηαλφεζή ηνπ. 

ςνοπηική πεπιγπαθή ηος πεπιεσομένος ηος μαθήμαηορ 

Σν κάζεκα θαιχπηεη: 

o Σηο θνζηνινγηθέο έλλνηεο θαη φξνπο φπσο ην θφζηνο ησλ πξψησλ πιψλ, ηεο άκεζεο εξγαζίαο, ηα γεληθά 
βηνκεραληθά έμνδα θαη ηνλ θνζηνινγηθφ ρεηξηζκφ ηνπο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο ζην 
πιαίζην θπξίσο βηνκεραληθψλ επηρεηξήζεσλ. 

o Σα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηνλ ηξφπν παξαθνινχζεζεο ηνπ θφζηνπο ησλ πξντφλησλ πνπ παξάγνληαη θαηά 
παξαγγειία, καδηθά θαζψο θαη ζην πιαίζην απφ  θνηλνχ παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο. 

o Σνλ ηξφπν νξγάλσζεο ησλ θνζηνινγηθψλ ζπζηεκάησλ ησλ επηρεηξήζεσλ γηα ηε ζπγθέληξσζε θφζηνπο 
ζηα θέληξα θφζηνπο θαη ελ ζπλερεία κε ηε ζπζρέηηζε ηνπ έκκεζνπ απηνχ θφζηνπο κε ηα πξντφληα.  

o Σηο ηερληθέο θνζηνιφγεζεο ηνπ απνξξνθεηηθνχ θφζηνπο, ηνπ νξηαθνχ θφζηνπο θαη ηνπ πξφηππνπ 
θφζηνπο. 

http://eclass.aueb.gr/courses/ODE153/
http://www.aueb.gr/users/papadakis
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o Σηο βαζηθέο αξρέο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θνζηνιφγεζεο κε βάζε ηηο δξαζηεξηφηεηεο. 
o Σηο κεζνδνινγίεο ηηκνιφγεζεο βάζεη θφζηνπο. 

 
Σπόπορ διδαζκαλίαρ 

Ζ δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο πεξηιακβάλεη δχν δίσξεο δηαιέμεηο ηελ εβδνκάδα ζην πιαίζην ησλ νπνίσλ 
δίλεηαη βαξχηεηα ζηελ παξνπζίαζε ησλ ζεσξεηηθψλ ελλνηψλ. Ζ ζεσξεηηθή παξνπζίαζε σζηφζν 
ζπλνδεχεηαη απφ έλα ζχλνιν αζθήζεσλ πνπ ιχλνληαη επί ηφπνπ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δηαιέμεσλ κε ηε 
ζπκκεηνρή ησλ θνηηεηψλ θαη βνεζνχλ ζηελ θαηαλφεζε ησλ δηαθφξσλ ζεκάησλ θαη ζηελ εμνηθείσζε κε ηε 
ινγηζηηθή θφζηνπο. Δπηπιένλ, ην κάζεκα πεξηιακβάλεη έλα δίσξν θξνληηζηήξην θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ νπνίνπ 
γίλεηαη πξαθηηθή εμάζθεζε. Ζ αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ ζην κάζεκα γίλεηαη κε γξαπηή εμέηαζε.  

πγγξάκκαηα-Βνεζήκαηα 

 Βεληέξεο, Γ., . Κνέλ θαη Μ. Κσιέηζε, «Λνγηζηηθή Κφζηνπο: Αξρέο θαη Δθαξκνγέο», 2
ε
 Έθδνζε, P.I. 

Publishing, Αζήλα, 2005. 

 

Ππόζθεηο εκπαιδεςηικό ςλικό  

Ζιεθηξνληθφ πιηθφ: https://eclass.aueb.gr/courses/ODE207/ 

Μεζνδνινγίεο ρεδίαζεο θαη Αλάπηπμεο Πιεξνθνξηαθώλ πζηεκάησλ,  2616 

 
ηόσορ ηος μαθήμαηορ 

Βαζηθφο ζθνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε θαηαλφεζε ησλ δηαδηθαζηψλ αλάιπζεο, ζρεδίαζεο θαη αλάπηπμεο 

επηρεηξεκαηηθψλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ, κέζα απφ έλα πεξηβάιινλ ξεαιηζηηθψλ εθαξκνγψλ θαη 

κειεηψλ πεξηπηψζεσλ. Σν κάζεκα ζπλδπάδεη ηε ζεσξία κε ηελ άκεζε πξαθηηθή εθαξκνγή ηεο. Γίλεηαη 

έκθαζε ζηελ εμνηθείσζε ησλ θνηηεηψλ κε ηε ρξήζε εηδηθψλ εξγαιείσλ ζρεδίαζεο, CASE, θαη ζηελ 

πινπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ αλάπηπμεο εθαξκνγψλ, θπξίσο κε ηε ρξήζε πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Βάζεσλ 

Γεδνκέλσλ, αιιά θαη κε γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ. ηφρνο είλαη ε πξνεηνηκαζία ηνπ θνηηεηή, ψζηε λα 

κπνξέζεη λα θαιχςεη ην ξφιν ηνπ επηρεηξεζηαθνχ αλαιπηή ζηε ζχγρξνλε επηρείξεζε, λα ζπλερίζεη ηηο 

ζπνπδέο ηνπ ζε κεηαπηπρηαθφ επίπεδν ή αθφκε λα αζρνιεζεί κε ην αληηθείκελν σο εξεπλεηήο. 

 
Πποαπαιηούμενερ γνώζειρ 

Σν κάζεκα ρξεζηκνπνηεί ηηο γλψζεηο πνπ έρνπλ νη θνηηεηέο απφ ηα καζήκαηα πιεξνθνξηθήο ησλ 

πξνεγνπκέλσλ εμακήλσλ. 

 
ςνοπηική πεπιγπαθή ηος πεπιεσομένος ηος μαθήμαηορ 

Πεξηιακβάλνληαη νη βαζηθέο έλλνηεο, νη δεμηφηεηεο, νη κεζνδνινγίεο, νη ηερληθέο, ηα εξγαιεία, νη πιαηθφξκεο 

θαη θάζε ηη πνπ είλαη ρξήζηκν ζηελ πνξεία ηεο αλάιπζεο, ζρεδίαζεο θαη πινπνίεζεο ελφο πιεξνθνξηαθνχ 

ζπζηήκαηνο. Σν κάζεκα είλαη ππνρξεσηηθφ ζηελ θαηεχζπλζε Γηνίθεζε Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ θαη 

πξνζαλαηνιηζκέλν ζηηο γλψζεηο θαη ζηα ελδηαθέξνληα ησλ θνηηεηψλ πνπ ζπνπδάδνπλ Γηνίθεζε 

Δπηρεηξήζεσλ.  

 
Σπόπορ διδαζκαλίαρ 

Πεξηιακβάλνληαη ηκήκαηα δηαιέμεσλ ζεσξίαο θαη αληίζηνηρε πινπνίεζή ηνπο κε εθαξκνγέο. Ζ ζεσξία θαη ε 

πξαθηηθή δηεμάγνληαη καδί ζηα εξγαζηήξηα ηνπ Κέληξνπ Τπνινγηζηψλ, φπνπ ζρεδφλ άκεζα νη θνηηεηέο 

πινπνηνχλ ζηελ πξάμε φηη δηδάζθνληαη ζηε ζεσξία.   

Θεωπηηικό μέπορ  

Σν ζεσξεηηθφ κέξνο θαιχπηεη αλαιπηηθά ηα εμήο: 

Δηζαγσγηθά θαη βαζηθά ζέκαηα ηερλνινγίαο ινγηζκηθνχ. ρέζε Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ θαη 

Οξγαληζκψλ. Δπηρεηξεκαηηθά Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα. Οη έλλνηεο Hard θαη Soft Systems. Οξηζκφο 

πξνβιήκαηνο θαη Γεληθέο Απαηηήζεηο. Σερλνινγία ησλ απαηηήζεσλ (Πξνζδηνξηζκφο ησλ πιεξνθνξηαθψλ 

αλαγθψλ ησλ ρξεζηψλ). Γηαδηθαζίεο αλάιπζεο θαη ζρεδίαζεο. Μεζνδνινγίεο δνκεκέλεο αλάιπζεο θαη 

ζρεδίαζεο. Οληφηεηεο θαη Μνληεινπνίεζε. Καλνληθνπνίεζε. Λεμηθά δεδνκέλσλ. 

Γηαγξάκκαηαπνπρξεζηκνπνηνχληαηζηελπνξείααλάπηπμεο (Process Decomposition Diagrams, Hierarchical 

Diagrams, Data Flow Diagrams, State Transition Diagrams, Flowcharts, Decision Trees, Decision Tables, 

UML). Δξγαιεία CASE. ηνηρεία αληηθεηκελνζηξαθνχο αλάιπζεο. Πιεξνθνξηθά πζηήκαηα θαη Κνηλνληθν-



 

86 
 

νξγαλσηηθά ζέκαηα. ηνηρεία Business Process Reengineering θαηά ηελ εηζαγσγή Πιεξνθνξηαθψλ 

πζηεκάησλ ζηηο επηρεηξήζεηο θαη νξγαληζκνχο. 

Δπγαζηηπιακό μέπορ  

Σν εξγαζηεξηαθφ κέξνο αθνινπζεί ην ζεσξεηηθφ θαη πεξηιακβάλεη πξαγκαηηθέο εθαξκνγέο. Οη εθαξκνγέο 

πινπνηνχληαη κε πζηήκαηα Γηαρείξηζεο Βάζεσλ Γεδνκέλσλ (Access, SQLServer), κε γιψζζεο 

πξνγξακκαηηζκνχ, κε πξνγξάκκαηα CASE θαη Δπηρεηξεκαηηθά Πξνγξάκκαηα (παθέηα). Σν πξφγξακκα 

πινπνηείηαη ζηα εξγαζηήξηα ηνπ Κέληξνπ Τπνινγηζηψλ, θάησ απφ ηελ θαζνδήγεζε θαη επνπηεία 

δηδαζθφλησλ. Γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ εξγαζηεξηαθνχ πξνγξάκκαηνο δηαλέκεηαη εηδηθφ εγρεηξίδην κε ηα 

ζέκαηα πνπ θαιχπηνληαη, ηηο αζθήζεηο πνπ εθηεινχληαη θαη ζρεηηθέο ππνδείμεηο. Σα αξρεία ζηα νπνία 

εξγάδνληαη νη θνηηεηέο είλαη απνζεθεπκέλα ζε δίζθνπο ηνπ δηθηχνπ απφ φπνπ ηα αλαθαινχλ. Σν κάζεκα 

πξαγκαηνπνηείηαη κε πξνβνιή δηαθαλεηψλ θαη ηαπηφρξνλε αληαπφθξηζε ησλ θνηηεηψλ απφ ηηο ζέζεηο 

εξγαζίαο ηνπο. 

Ομαδική Δπγαζία 

Ζ Οκαδηθή Δξγαζία εθπνλείηαη απφ νκάδεο 3 - 4 θνηηεηψλ θαη αθνξά ζηελ αλάιπζε θαη ζρεδίαζε θαη 

αλάπηπμε (θαηά πεξίπησζε) ελφο Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο (θαιψο νξηζκέλνπ θαη απινχ 

Τπνζπζηήκαηνο), ην νπνίν εμππεξεηεί ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξηθέο αλάγθεο κηαο επηρείξεζεο ή ελφο 

νξγαληζκνχ. Ζ αμηνιφγεζε ηεο Οκαδηθήο Δξγαζίαο θαη ελδερνκέλσο άιισλ εξγαζηψλ πνπ ζα δνζνχλ, 

πεξηιακβάλνληαη ζηελ αμηνιφγεζε ηεο Πξαθηηθήο Δμέηαζεο. 

 
Ππόγπαμμα διδαζκαλίαρ  

o Γηαιέμεηο - Οκηιίεο – Παξνπζηάζεηο - Δξγαζηήξηα: 4 ψξεο / εβδνκάδα. 
o Δθπφλεζε νκαδηθήο εξγαζίαο θαη αηνκηθψλ εξγαζηψλ (ππνρξεσηηθά). 

 
ςγγπάμμαηα - Βοηθήμαηα 

 Sommerville I., Βαζηθέο Αξρέο Σερλνινγίαο Λνγηζκηθνχ, Κιεηδάξηζκνο, 2009. 

 Pfleeger Shari Laurence, Σερλνινγία Λνγηζκηθνχ: Θεσξία θαη Πξάμε - ηφκνη 1 θαη 2, Κιεηδάξηζκνο, 

2003. 

Δπίζεο γηα φινπο ηνπο θνηηεηέο: 

 Παπαζαλαζίνπ Διεπζεξίνπ, Δξγαζηεξηαθέο εκεηψζεηο, Έκδοση Οικονομικοφ Πανεπιστημίου Αθηνών, 

Αθήνα, 2009. 

 Μακάθνπ Ξέλε, Δξγαζηεξηαθέο εκεηψζεηο, Έκδοση Οικονομικοφ Πανεπιστημίου Αθηνών, Αθήνα, 2009. 

 

Ππόζθεηο εκπαιδεςηικό ςλικό 

Αξρεία Γεδνκέλσλ, Αξρεία εθαξκνγψλ, Γηαθάλεηεο ηνπ καζήκαηνο θ.ι.π.  

Οη θνηηεηέο ζα ελεκεξψλνληαη γηα ζέκαηα ηνπ καζήκαηνο, απφ αλαθνηλψζεηο πνπ ζα αλαξηψληαη ζην eClass, 

θαζψο επίζεο θαη ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε http://www.bilab.aueb.gr.  

 

Δπηρεηξεζηαθή Οξνινγία ζηελ Αγγιηθή Γιώζζα (Αγγιηθά VI), 2515 

 
ηόσορ ηος  μαθήμαηορ 

Αλάπηπμε ηθαλνηήησλ ζε ζέκαηα: α) επαγγεικαηηθήο θαη αθαδεκατθήο επηρεηξεζηαθήο νξνινγίαο, θαη β) 

δηαγισζζηθήο ελλνηνινγηθήο αληηζηνίρεζεο (πξνο/απφ ηελ Αγγιηθή Γιψζζα/Διιεληθά). 

 

Πποαπαιηούμενερ γνώζειρ 

Γλψζεηο Αγγιηθήο Γιψζζαο επηπέδνπ Γ2 

 

ςνοπηική πεπιγπαθή ηος πεπιεσομένος ηος μαθήμαηορ 

Βαζηζκέλν ζε έλα επξχ θάζκα πξνζεθηηθά επηιεγκέλσλ θεηκέλσλ ηφζν απφ ηνλ ρψξν ηεο αγνξάο 

(επαγγεικαηηθά θείκελα) φζν θαη απφ ηνλ αθαδεκατθφ ρψξν (επηζηεκνληθή βηβιηνγξαθία), ην κάζεκα 

θηινδνμεί λα εθζέζεη ηνπο θνηηεηέο ζηελ εμεηδηθεπκέλε επηρεηξεζηαθή νξνινγία πνπ είλαη απαξαίηεην λα 

γλσξίδνπλ ψζηε: α) λα ιεηηνπξγνχλ επηηπρψο ζην ζχγρξνλν επηρεηξεζηαθφ πεξηβάιινλ, θαη β) λα 

παξαθνινπζήζνπλ απξφζθνπηα κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ζηελ Αγγιηθή Γιψζζα. Μέζσ 

εθηελνχο θαη ζε βάζνο αλάιπζεο εμεηδηθεπκέλσλ ζεκαζηνινγηθψλ πεδίσλ, νη θνηηεηέο είλαη ζε ζέζε λα 

http://www.bilab.aueb.gr/
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θαηαλννχλ, απνθσδηθνπνηνχλ θαη αλαπαξάγνπλ θείκελα πινχζηα ζε εμεηδηθεπκέλε επηρεηξεζηαθή νξνινγία 

πξνο/απφ ηελ Αγγιηθή/Διιεληθή Γιψζζα. 

 
Σπόπορ διδαζκαλίαρ  

Σν κάζεκα δηδάζθεηαη επί 4 ψξεο εβδνκαδηαίσο (2 κέξεο x 2 ψξεο) κε δηαιέμεηο/ζπδεηήζεηο εληφο ηνπ 

ακθηζεάηξνπ. Δλίνηε, νη θνηηεηέο θαινχληαη λα πξνεηνηκάζνπλ ζην ζπίηη εμεηδηθεπκέλεο αζθήζεηο νξνινγίαο.  

Ζ ηειηθή επίδνζε ησλ θνηηεηψλ αμηνινγείηαη βάζεη κίαο (1) γξαπηήο εμέηαζεο (δηάξθεηαο 120 ιεπηψλ) ζην 

ηέινο ηνπ εμακήλνπ. Ζ εμέηαζε βαζίδεηαη απνθιεηζηηθά ζε πιηθφ πνπ θαιχπηεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

εμακήλνπ (ήηνη, φρη ζε άγλσζηα αληηθείκελα) θαη απνηειείηαη απφ: α) αζθήζεηο εμεηδηθεπκέλεο νξνινγίαο, θαη 

β) κεηάθξαζε θεηκέλνπ πξνο/απφ ηελ Αγγιηθή/Διιεληθή Γιψζζα. 

 

ςγγπάμμαηα-Βοηθήμαηα 

 χγγξακκα: Karamitroglou, Fotios. 2008. Essential Business Terminology for Native Speakers of 

Greek. Athens. INTERBOOKS 

 Βνήζεκα: Αγαπεηφο, Γεψξγηνο. 2004. Δγρεηξίδην ησλ Βαζηθψλ Οηθνλνκηθψλ Δλλνηψλ. Αζήλα. 

Δθδφζεηο: Γεψξγηνο Αγαπεηφο 

 

Ππόζθεηο εκπαιδεςηικό ςλικό 

Αλαιπηηθή πεξηγξαθή θαη ινηπέο πιεξνθνξίεο πεξί ηνπ καζήκαηνο ππάξρνπλ ζηελ ηζηνζειίδα: 

http://www.aueb.gr/lessons/english/ba_eng6/ba_eng6_syllabus.html 

 

Δπηρεηξεζηαθή Οξνινγία (Γαιιηθά VI), 2517 

 
ηόσορ μαθήμαηορ 
Οη βαζηθνί δηδαθηηθνί ζηφρνη απηνχ ηνπ καζήκαηνο είλαη: 
o ε απφιπηε εμνηθείσζε κε ηελ νξνινγία –θαηαλφεζε, απνθσδηθνπνίεζε, ρξήζε 
o ε ελλνηνινγηθή ηεθκεξίσζε θαη δηαγισζζηθή αληηζηνίρεζε 

 
Πποαπαιηούμενερ γνώζειρ 
Σν κάζεκα απεπζχλεηαη ζε θνηλφ κε γλψζε ηεο γαιιηθήο γιψζζαο ζε επίπεδν Γ2 ηνπ Κνηλνχ Δπξσπατθνχ 
Πιαηζίνπ Αλαθνξάο. 

 
ςνοπηική πεπιγπαθή ηος πεπιεσομένος ηος μαθήμαηορ 
Γηαηκεκαηηθφ κάζεκα πξνζθεξφκελν ζε θνηηεηέο ηνπ ΟΠΑ ή θαη μέλσλ ηδξπκάησλ (πξφγξακκα Erasmus) 
ζην Σ΄ εμάκελν πξνπηπρηαθψλ ζπνπδψλ. Ζ δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο απηνχ γίλεηαη κέζα απφ πινχζην 
νπηηθναθνπζηηθφ πιηθφ θαζψο θαη θείκελα, απζεληηθά ζηελ πιεηνλφηεηά ηνπο. Αθνχ γίλεη παξνπζίαζε ηεο 
νξνινγίαο κέζσ ησλ πξνθνξηθψλ ή γξαπηψλ θεηκέλσλ, αθνινπζεί ζρεηηθή ζπδήηεζε θαη αζθήζεηο 
θαηαλφεζεο. Σέινο, ε δηαδηθαζία νινθιεξψλεηαη κε εξγαζίεο παξαγσγήο γξαπηνχ ιφγνπ γηα ηελ νξζή 
ρξήζε ηνπ απνθηεζέληνο ιεμηινγίνπ. Ζ κεηάθξαζε θαη ε νξνινγηθή ηεθκεξίσζε είλαη αθφκε δχν εξγαιεία 
πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα θαιπθζνχλ έλλνηεο ζε ηνκείο φπσο: Οηθνλνκία, Δπηρεηξήζεηο - Οξγαληζκνί, 
Υξεκαηννηθνλνκηθά - Σξαπεδηθά, θείκελα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, Γηαθήκηζε - Marketing, Αζθάιεηεο, 
Πιεξνθνξηθή. 

 
Σπόπορ διδαζκαλίαρ και αξιολόγηζηρ 
Σν κάζεκα δηδάζθεηαη ζε 2 δίσξεο ζπλαληήζεηο αλά εβδνκάδα. Ζ κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη 
είλαη ε επηθνηλσληαθή θαη ελζαξξχλεηαη ε ζπλεξγαζία. Ζ αμηνιφγεζε γίλεηαη κε γξαπηή εμέηαζε ζην 
ηέινο ηνπ εμακήλνπ πάλσ ζε ζέκαηα πνπ έρνπλ ήδε κειεηεζεί θαηά ηε δηάξθεηα ησλ καζεκάησλ 
θαη κέζσ ηνπ πιηθνχ. 
 
ςγγπάμμαηα-Βοηθήμαηα 

 Cloose, E., Le français du monde du travail, Ed. Presses universitaires de Grenoble1. 

 Τπνζηεξηθηηθφ πιηθφ ηεο δηδάζθνπζαο 

 
Ππόζθεηο εκπαιδεςηικό ςλικό 
Ζιεθηξνληθφ πιηθφ (ηζηνζειίδα ππφ θαηαζθεπή) 

 

http://www.aueb.gr/lessons/english/ba_eng6/ba_eng6_syllabus.html
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Δπηρεηξεζηαθή Οξνινγία ζηε Γεξκαληθή Γιώζζα (Γεξκαληθά VI), 2519 

 
ηόσορ ηος μαθήμαηορ 
ηφρνο είλαη :  

 ε νξζή ρξήζε ηεο Γεξκαληθήο Γιψζζαο, ε θαηαλφεζε νηθνλνκηθψλ θεηκέλσλ, νη κέζνδνη θαη ε 
εθθνξά πξνθνξηθνχ ιφγνπ ζε ζέκαηα νηθνλνκηθνχ πεξηερνκέλνπ, ε ζχληαμε θεηκέλσλ 
(επηρεηξεζηαθέο επηζηνιέο, δνθίκηα, δηαθήκηζε, άξζξα, εθζέζεηο) ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ 
επηρείξεζε θαη γεληθφηεξα ηελ νηθνλνκία κε βάζε ηε ζσζηή έθθξαζε ζηε Γεξκαληθή Γιψζζα θαη ηελ 
νξζή ρξήζε ηεο γξακκαηηθήο θαη ηνπ ζπληαθηηθνχ.  

 Ζ γλψζε βαζηθψλ ελλνηψλ ηεο νηθνλνκίαο θαη νη ηξφπνη ιεηηνπξγίαο κηαο επηρεηξήζεηο (δηνίθεζε, 
νξγάλσζε), δηαγισζζηθή ελλνηνινγηθή αληηζηνίρεζε (Γεξκαληθά – Διιεληθά).  

 
Πποαπαιηούμενερ γνώζειρ 
Γλψζεηο Γεξκαληθήο Γιψζζαο επηπέδνπ Γ2 
 
ςνοπηική πεπιγπαθή ηος πεπιεσομένος ηος μαθήμαηορ 

Γηδαζθαιία βαζηθψλ ελλνηψλ ηεο νηθνλνκίαο θαη νη ηξφπνη ιεηηνπξγίαο κηαο επηρείξεζεο. Γηα ην κάζεκα 
επηιέγνληαη επίζεο ζέκαηα απφ εκεξήζην, εβδνκαδηαίν θαη κεληαίν νηθνλνκηθφ ηχπν. Γίλεηαη κεηάθξαζε 
επηρεηξεζηαθψλ θαη νξγαλσζηαθψλ θεηκέλσλ, θεηκέλσλ Δπξσπατθήο Έλσζεο. Δθζέζεηο θαη ζέκαηα 
νηθνλνκηθνχ πεξηερνκέλνπ.  
Γηδάζθνληαη θείκελα γηα ηελ αγξνηηθή νηθνλνκία: κεγέζε γεσξγηθψλ επηρεηξήζεσλ, ηνπξηζκφο,, κεηαθνξέο, 
ελέξγεηα – βηνκεραλία θαη εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ, νηθνλνκηθέο δηαθπκάλζεηο, εηαηξίεο, θνηλσληθή αζθάιηζε, 
αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο, δαζκνί, θφξνη. 
Γηδαζθαιία, θαζνδήγεζε, ππνδείμεηο θαη ζεκαληηθέο εθθξάζεηο γηα ηε ζπγγξαθή επηζηεκνληθήο εξγαζίαο. 
 
Σπόπορ διδαζκαλίαρ  
Σν κάζεκα δηδάζθεηαη επί 4 ψξεο εβδνκαδηαίσο (2 κέξεο x 2 ψξεο) κε δηαιέμεηο/ζπδεηήζεηο εληφο ηνπ 
ακθηζεάηξνπ. Δλίνηε, νη θνηηεηέο θαινχληαη λα πξνεηνηκάζνπλ ζην ζπίηη εμεηδηθεπκέλεο αζθήζεηο νξνινγίαο.  
Ζ ηειηθή επίδνζε ησλ θνηηεηψλ αμηνινγείηαη βάζεη κίαο (1) γξαπηήο εμέηαζεο (δηάξθεηαο 120 ιεπηψλ) ζην 
ηέινο ηνπ εμακήλνπ. Ζ εμέηαζε βαζίδεηαη απνθιεηζηηθά ζε πιηθφ πνπ θαιχπηεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 
εμακήλνπ (ήηνη, φρη ζε άγλσζηα αληηθείκελα) θαη απνηειείηαη απφ αζθήζεηο εμεηδηθεπκέλεο νξνινγίαο, 
κεηάθξαζε θεηκέλνπ πξνο/απφ ηελ Γεξκαληθή/Διιεληθή Γιψζζα θαη αλάπηπμε γξαπηνχ ιφγνπ. 
 
ςγγπάμμαηα-Βοηθήμαηα 

 Βαζηθέο έλλνηεο ηεο νηθνλνκίαο θαη ηξφπνη ιεηηνπξγίαο κηαο επηρείξεζεο-Δπηρεηξεζηαθή Οξνινγία 
Μνλνγξαθία (Η.Εήθνπ) 

 G.NICOLAS/ M.SPRENGER/ W.WEERMANN 1999. Wirtschaft-Auf Deutsch, Stuttgart .Klett Verlag 

 Anleitungen zum Schreiben einer wissenschaftlichen Arbeit  (Γηδαζθαιία, 
ππνδείμεηογηαηεζπγγξαθήεπηζηεκνληθήοεξγαζίαο. εκεηψζεηοΗ. Εήθνπ)  

 

6ο ΔΞΑΜΖΝΟ – ΔΠΗΛΟΓΔ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ 

 

ηξαηεγηθό Ζιεθηξνληθό Μάξθεηηλγθ, 2836 

 
ηόσορ ηος μαθήμαηορ  
Ζ εμέιημε ηνπ Γηαδηθηχνπ ζε πεξηβάιινλ ζπλαιιαγήο θαη  επηθνηλσλίαο θαζηζηνχλ απαξαίηεηε γηα ηα 
ζχγρξνλα ζηειέρε επηρεηξήζεσλ θαη νξγαληζκψλ ηελ θαηαλφεζε ηνπ ςεθηαθνχ πεξηβάιινληνο. Δηδηθά απφ 
ηα ζηειέρε ηνπ Μάξθεηηλγθ απαηηνχληαη πςεινχ επηπέδνπ ζεσξεηηθή θαηάξηηζε  θαη ηερληθέο δεμηφηεηεο ζηε 
δηαρείξηζή ησλ ηερλνινγηψλ πνπ ππνζηεξίδνπλ ην δηαδηθηπαθφ εκπφξην θαη ηελ επηθνηλσλία. 
θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη  ε εμνηθείσζε ησλ ζπκκεηερφλησλ κε ηα επηρεηξεκαηηθά κνληέια ηνπ 
ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ θαη ηα εξγαιεία ηνπ δηαδηθηπαθνχ κάξθεηηλγθ. 

 
Με ηελ νινθιήξσζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο νη ζπκκεηέρνληεο ζα γλσξίδνπλ, 
o ηε ζρέζε θιαζηθνχ θαη δηαδηθηπαθνχ κάξθεηηλγθ  
o ηα πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηαησλ εξγαιείσλ ηνπ δηαδηθηπαθνχ κάξθεηηλγθ 
o ηα θίλεηξα θαη εκπφδηα ηεο κεηάβαζεο ζην ειεθηξνληθφ εκπφξην 

 
θαη ζα είλαη ζε ζέζε λα δηαρεηξηζηνχλ απνηειεζκαηηθά:  
o ηε ζχλδεζε ηεο ζηξαηεγηθήο κε ηελ παξνπζία ηνπ νξγαληζκνχ ζηνλ θπβεξλνρψξν 
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o ηε ζχλδεζε ηνπ κίγκαηνο κάξθεηηλγθ κε ηα εξγαιεία ηνπ δηαδηθηπαθνχ κάξθεηηλγθ 
o ηηο ηερλνινγίεο ηνπ δηαδηθηχνπ γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ κάξθεηηλγθ 
o ηε ξεπζηφηεηα ησλ θνηλψλ, ηνπ ρψξνπ θαη ηνπ ρξφλνπ θαη ηελ δπλακηθή αιιειεπίδξαζή ηνπο κε ηε θήκε 

θαη ηελ αμία ηνπ νξγαληζκνχ. 

 
Πποαπαιηούμενερ γνώζειρ 
Υσξίο λα απνηεινχλ ηππηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ εγγξαθή ζην κάζεκα, απαηηνχληαη βαζηθέο γλψζεηο 
Μάξθεηηλγθ θαη δεμηφηεηεο ρξήζεο ηνπ δηαδηθηχνπ. 

 
ςνοπηική πεπιγπαθή ηος πεπιεσομένος ηος μαθήμαηορ  
ην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο απηνχ εμεηάδνληαη ηα δνκηθά ζηνηρεία ηνπ ηξαηεγηθνχMarketingθαηνη 
πξνζαξκνγέο ηνπο ζηα δηαδηθηπαθά – ειεθηξνληθά αγνξαζηηθά ηνπία.  
Οη ζεκαηηθέο ελφηεηεο ηνπ καζήκαηνο είλαη νη εμήο:  
o Ζιεθηξνληθφ εκπφξην θαη επηθνηλσλία: ζχγρξνλεο ηάζεηο & πξννπηηθέο 
o Δπηρεηξεκαηηθά κνληέια θαη ηξαηεγηθφ Μάξθεηηλγθζηνδηαδίθηπν 
o e/Καηαλαισηήο: Ο ζπλ-δεκηνπξγφο αμίαο,                            
o Δηθνληθέο θνηλφηεηεο                                                             
o Γηνηθψληαο πξντφληα ζην δηαδηθηπαθφ πεξηβάιινλ,          
o Αλαπηχζζνληαο Δκπνξηθέο Δπσλπκίεο ζην δηαδηθηπαθφ πεξηβάιινλ, 
o Δπηθνηλσλψληαο ηελ Αμία ζην ςεθηαθφ πεξηβάιινλ,     
o Θέκαηα δηαλνκήο ζηηο eΑγνξέο,  
o Σηκνινγψληαο ζην δηαδίθηπν 
o Γηαρείξηζε θήκεο ζην δηαδίθηπν.                                             

 
Σπόπορ διδαζκαλίαρ 
Ζ δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο είλαη 4σξε/εβδνκάδα. Ζ δηδαθηηθή κεζνδνινγία πνπ ζα αθνινπζεζεί βαζίδεηαη 
θπξίσο ζε παξαδφζεηο απφ ηε δηδάζθνπζα νη νπνίεο ππνζηεξίδνληαη απφ νπηηθν-αθνπζηηθφ πιηθφ θαη 
ζπλδέζεηο κε ην δηαδίθηπν, ζεκηλαξηαθέο αζθήζεηο θαη εθαξκνγέο θαη επηβιεπφκελεο ζεσξεηηθέο θαη 
πξαθηηθέο εξγαζίεο. Δπίζεο, ζην  πιαίζην ησλ παξαδφζεσλ ζα γίλεη κειέηε πεξηπηψζεσλ. Σέινο, 
πξνγξακκαηίδεηαη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ  εηζεγήζεηο απφ επηζθέπηεο νκηιεηέο πνπ είλαη δηαθεθξηκέλα 
ζηειέρε ηνπ ρψξνπ. 
πζηήλεηαη ε αδηάιεηπηε παξαθνινχζεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπλαληήζεσλ θαη ε ζπζηεκαηηθή ρξήζε ησλ 
εξγαιείσλ πνπ βξίζθνληαη ζηε ζειίδα ηνπ καζήκαηνο ζην eClass.  

 
Αξιολόγηζη 
Οκαδηθή εξγαζία (60%) θαη γξαπηή εμέηαζε (40%). 

 
ύγγπαμμα 

 E-MARKETING-ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ, ΗΧΜΚΟ Γ.-ΣΗΑΜΖ Η. 
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Φεθηαθό Πεξηερόκελν θαη Δπηθνηλσλίεο, 8152 

Πιεξνθνξίεο γηα ην κάζεκα κπνξείηε λα αλαδεηήζεηε ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ Σκήκαηνο Γηνηθεηηθήο Δπηζηήκεο 

θαη Σερλνινγίαο. 

 

Πιεξνθνξηαθέο θαη Σειεπηθνηλσληαθέο Σερλνινγίεο, 8106 

Πιεξνθνξίεο γηα ην κάζεκα κπνξείηε λα αλαδεηήζεηε ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ Σκήκαηνο Γηνηθεηηθήο Δπηζηήκεο 

θαη Σερλνινγίαο. 

 

ρεδηαζκόο Βάζεσλ Γεδνκέλσλ, 3543 

Πιεξνθνξίεο γηα ην κάζεκα κπνξείηε λα αλαδεηήζεηε ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ Σκήκαηνο Πιεξνθνξηθήο. 

 

Πξνγξακκαηηζκόο Τπνινγηζηώλ κε Java, 3222 

Πιεξνθνξίεο γηα ην κάζεκα κπνξείηε λα αλαδεηήζεηε ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ Σκήκαηνο Πιεξνθνξηθήο. 
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7ο ΔΞΑΜΖΝΟ – ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ 

 

Αλάιπζε Λνγηζηηθώλ Καηαζηάζεσλ, 2810 

 

ηόσορ ηος μαθήμαηορ 

Σν κάζεκα αζρνιείηαη κε δηάθνξεο πηπρέο ηεο αλάιπζεο ησλ ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ απφ εμσηεξηθνχο ή 

εζσηεξηθνχο ρξήζηεο γηα ηε ιήςε νξζνινγηθψλ νηθνλνκηθψλ απνθάζεσλ. ηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη λα 

εηζάγεη ην θνηηεηή ηφζν ζηε ζεσξία, φζν θαη ζηελ πξαθηηθή ηεο αλάιπζεο ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ. Ηδηαίηεξε 

έκθαζε δίλεηαη ζην λα αλαπηχμνπλ νη θνηηεηέο κηα δέζκε θξηηηθψλ ηθαλνηήησλ γηα ηελ ζπγθέληξσζε, επηινγή 

θαη επεμεξγαζία κεγάινπ πιήζνπο θαη πνηθηιίαο νηθνλνκηθψλ πιεξνθνξηψλ θαη δεδνκέλσλ. Ζ αλάιπζε ηεο 

ζεκαηνινγίαο ζπλδέεηαη κε ην επξχηεξν πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο (πνιηηηθφ θαη νηθνλνκηθφ 

πεξηβάιινλ, επηρεηξεκαηηθή ζηξαηεγηθή, ελαιιαθηηθέο ζηξαηεγηθέο επηινγέο ηεο δηνίθεζεο, θιπ.). 

 

Πποαπαιηούμενερ γνώζειρ 

Καιή θαηαλφεζε ρξεκαηννηθνλνκηθήο ινγηζηηθήο (εηζαγσγή θαη πξνρσξεκέλε) θαη βαζηθψλ ζηνηρείσλ 

ινγηζηηθήο θφζηνπο είλαη νπζηαζηηθή πξνυπφζεζε επηηπρνχο παξαθνινχζεζεο ηνπ καζήκαηνο απηνχ. Οη 

θνηηεηέο ζπρλά βξίζθνπλ επηβνεζεηηθφ ην λα έρνπλ παξαθνινπζήζεη πξφζζεηα καζήκαηα ινγηζηηθήο. ε 

θάζε πεξίπησζε, ν θνηηεηήο/ηξηα —φπσο θαη ν νηθνλνκηθφο αλαιπηήο/ηξηα— πξέπεη λα έρνπλ έλα θαιφ 

ππφβαζξν ζην ρψξν ησλ νηθνλνκηθψλ, ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο θαη ηεο δηνίθεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ. 

 

ςνοπηική πεπιγπαθή ηος πεπιεσομένος ηος μαθήμαηορ 

Δπηκέξνπο ζέκαηα ηνπ καζήκαηνο αλαθέξνληαη ζηελ θαηάξηηζε θαη αλάιπζε ηεο Καηάζηαζεο Σακεηαθψλ 

Ρνψλ, ηε κέηξεζε θαη ηελ αλάιπζε ησλ επηδφζεσλ, ηεο ξεπζηφηεηαο θαη ηεο θεθαιαηαθήο δηάξζξσζεο. 

Αλαιπηηθά, ην κάζεκα θαιχπηεη ηηο αθφινπζεο ζεκαηηθέο ελφηεηεο. 

o Έλλνηα θαη ζηφρνη ηεο ΑΛΚ, πξνζθνξά & δήηεζε ινγηζηηθψλ πιεξνθνξηψλ, ζεζκηθφ πιαίζην 
o Δηζαγσγή ζηηο ηερληθέο ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλάιπζεο 
o Αλαζθφπεζε ηζνινγηζκνχ 
o Αλάιπζε ινγαξηαζκψλ απνηειεζκάησλ ρξήζεο – θέξδε αλά κεηνρή 
o Καηάξηηζε θαη αλάιπζε ηεο Καηάζηαζεο Σακεηαθψλ Ρνψλ 
o Ζ έλλνηα θαη ε αλάιπζε ηεο ξεπζηφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ 
o Ζ έλλνηα θαη ε αλάιπζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ 
o Ζ έλλνηα θαη ε αλάιπζε ηεο δνκήο θεθαιαίσλ 
o Μειέηεο πεξηπηψζεσλ – αλαπξνζαξκνγή ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ 

 

Σπόπορ διδαζκαλίαρ 

Ζ δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο θαιχπηεηαη κε δχν δίσξεο δηαιέμεηο ηελ εβδνκάδα ζηε δηάξθεηα ησλ νπνίσλ 

έκθαζε δίλεηαη ζηελ παξνπζίαζε ηνπ ζεσξεηηθνχ ππφβαζξνπ ηνπ καζήκαηνο, ζηελ αλάιπζε ησλ ζρεηηθψλ 

ελλνηψλ θαη ζηελ παξνπζίαζε δηαθφξσλ ηερληθψλ αλάιπζεο. Σαπηφρξνλα ιχλεηαη ηθαλφο αξηζκφο αζθήζεσλ 

θαη ζπδεηνχληαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ (casestudies). Απηφ βνεζά αθελφο ζηελ θαηαλφεζε ησλ δηαθφξσλ 

ζεκάησλ αθεηέξνπ ζηελ εμνηθείσζε κε ηε ινγηζηηθή αλάιπζε. Υαξαθηεξηζηηθφ ησλ παξαδφζεσλ είλαη φηη νη 

θνηηεηέο αλακέλεηαη λα έρνπλ ελεξγή ζπκκεηνρή ζην ακθηζέαηξν ζηηο δηάθνξεο ζπδεηήζεηο θαη ζηελ επίιπζε 

αζθήζεσλ. Ζ δηδαζθαιία ζπκπιεξψλεηαη κε ηελ δηεμαγσγή ελφο δίσξνπ θξνληηζηεξίνπ απφ ηελ ηέηαξηε 

εβδνκάδα ηνπ εμακήλνπ. 

ηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο, νη θνηηεηέο αλαιακβάλνπλ ηελ εθπφλεζε εξγαζίαο ρξεκαηννηθνλνκηθήο 

αλάιπζεο κηαο εηαηξείαο εηζεγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ. Οδεγίεο γηα ηελ εξγαζία δίλνληαη 

θαηά ηε δηάξθεηα ησλ καζεκάησλ θαη κέζσ ηνπ E-CLASS. θνπφο ηεο εξγαζίαο είλαη λα βνεζήζεη ηνλ 

θνηηεηή ζηελ θαηαλφεζε ηεο χιεο ηνπ καζήκαηνο θαη ζηελ απφθηεζε γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ πνπ ζα 

θαλνχλ ρξήζηκεο φρη κφλν ζηηο εμεηάζεηο αιιά θαη ζηελ επαγγεικαηηθή ζηαδηνδξνκία. 

Οη θνηηεηέο αμηνινγνχληαη κέζσ ηξίσξεο εμέηαζεο ζην ηέινο ηνπ δηδαθηηθνχ εμακήλνπ. Δθφζνλ ν βαζκφο 

ζηηο εμεηάζεηο ίζνο κε ηε βάζε 5 ή κεγαιχηεξνο, ηφηε ζπλεθηηκάηαη πξνζαπμεηηθά θαη ε γξαπηή εξγαζία. 
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ςγγπάμμαηα 

Ζ χιε ηνπ καζήκαηνο θαιχπηεηαη απφ θάζε έλα απφ ηα παξαθάησ πξνηεηλφκελα βηβιία, απφ ηα νπνία νη 

θνηηεηέο κπνξνχλ λα επηιέμνπλ ην έλα: 

 Γθίθαο, Γ. Παπαδάθε Α. θαη ηνπγιέ Γ, (2010), Ανάλςζη και αποηίμηζη επισειπήζεων. Δθδφζεηο 

Μπέλνπ, Αζήλα. Γθίθαο, Γ., (2010). Ζ χιε θαιχπηεηαη ηθαλνπνηεηηθά θαη απφ ηελ πξνεγνχκελε 

έθδνζε ηνπ ίδηνπ βηβιίνπ (ζπγγξαθέαο Γ. Γθίθαο) κε ηίηιν: Ζ Ανάλςζη και οι Υπήζειρ ηων Λογιζηικών 

Καηαζηάζεων. Γεχηεξε έθδνζε, Δθδφζεηο Μπέλνπ, Αζήλα (αθνξά θνηηεηέο πνπ έρνπλ δειψζεη ην 

κάζεκα ζε πξνεγνχκελεο πεξηφδνπο θαη έρνπλ πάξεη ην ζχγγξακκα). 

 Νηάξρνο, Ν. (2004), Υπημαηοοικονομική Ανάλςζη Λογιζηικών Καηαζηάζεων. Έβδνκε έθδνζε, 

Δθδφζεηο ηακνχιε, Αζήλα. 

 

Ππόζθεηο εκπαιδεςηικό ςλικό 

πκπιεξσκαηηθφ πιηθφ (άξζξα απφ επηζηεκνληθά ή επαγγεικαηηθά πεξηνδηθά, ζεκεηψζεηο, θιπ) θαζψο θαη 

αζθήζεηο έρνπλ αλαξηεζεί ζην e-class θαη είλαη δηαζέζηκα ζηνπο θνηηεηέο. 

 

Δθαξκνγέο Δπηρεηξεκαηηθήο Πιεξνθνξηθήο 2713 

 

ηόσορ ηος μαθήμαηορ 

Οη επηρεηξεκαηηθέο απνθάζεηο βαζίδνληαη ζήκεξα ζε εθηεηακέλνπο φγθνπο πιεξνθνξηαθψλ δεδνκέλσλ θαη 

ζε κεγάιν πιήζνο δηαθνξεηηθψλ παξαγφλησλ. Ζ ηθαλφηεηα ησλ δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ ζηελ επίιπζε 

πξνβιεκάησλ κε ηε ρξήζε ζχγρξνλσλ εξγαιείσλ ινγηζκηθνχ είλαη ίζσο ε κφλε αληηκεηψπηζε ζηηο 

παξαπάλσ πξνθιήζεηο. ε ζπλέρεηα ησλ πξνεγνπκέλσλ καζεκάησλ πιεξνθνξηθήο πνπ δηδάζθνληαη ζην 

ηκήκα, ην κάζεκα έρεη σο βαζηθφ ζηφρν ηελ απνηειεζκαηηθή ρξήζε ησλ κεζφδσλ, δηαδηθαζηψλ θαη 

εξγαιείσλ ηεο επηρεηξεκαηηθήο πιεξνθνξηθήο κε ζθνπφ ηελ επίιπζε επηρεηξεκαηηθψλ πξνβιεκάησλ. Με 

δεδνκέλν φηη ν ηεηαξηνεηήο θνηηεηήο ηνπ ηκήκαηνο Γηνίθεζεο ησλ Δπηρεηξήζεσλ είλαη έηνηκνο πιένλ λα 

μεθηλήζεη ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ ζηαδηνδξνκία ή λα ζπλερίζεη ηηο ζπνπδέο ηνπ ζε κεηαπηπρηαθφ επίπεδν, ην 

κάζεκα έρεη ζρεδηαζζεί έηζη ψζηε λα ηνλ ππνζηεξίμεη ζηελ επρεξή ρξήζε ησλ κέζσλ ηεο επηρεηξεκαηηθήο 

πιεξνθνξηθήο, ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα αληηκεησπίδεη επηρεηξεκαηηθά πξνβιήκαηα, θάζε θχζεο. 

 

Πποαπαιηούμενερ γνώζειρ 

Σν κάζεκα ρξεζηκνπνηεί ηηο γλψζεηο πνπ έρνπλ απνθηήζεη νη θνηηεηέο απφ καζήκαηα πιεξνθνξηθήο ησλ 

πξνεγνπκέλσλ εμακήλσλ, θαζψο θαη απφ άιια καζήκαηα ηνπ ηκήκαηνο ΟΓΔ, φπσο καζεκαηηθψλ, 

δηνίθεζεο, κάξθεηηλγθ, ρξεκαηνδνηηθήο δηνίθεζεο, ζηαηηζηηθήο θαη άιια.    

 

ςνοπηική πεπιγπαθή ηος πεπιεσομένος ηος μαθήμαηορ 

Ζ άκεζε επαθή ησλ θνηηεηψλ κε πξαγκαηηθέο θαηαζηάζεηο θαη ξεαιηζηηθά επηρεηξεκαηηθά πξνβιήκαηα 

αλαπηχζζεη δεμηφηεηεο, δεκηνπξγηθφηεηα, θίλεηξα, δηάζεζε θαη εκπεηξία, θαζψο θαη απνδνηηθφηεηα θαηά ηηο 

ζπλεξγαζίεο. Με βάζε ηα παξαπάλσ ζρεδηάδνληαη θαη δεκηνπξγνχληαη πξαγκαηηθά επηρεηξεκαηηθά ζελάξηα 

θαη ρξεζηκνπνηνχληαη θαηάιιεια ζχλνια πξαγκαηηθψλ πιεξνθνξηαθψλ δεδνκέλσλ. Οη θνηηεηέο κειεηνχλ 

πεξηπηψζεηο, νξίδνπλ ηα αληίζηνηρα πξνβιήκαηα, ζρεδηάδνπλ ηελ επίιπζή ηνπο, αλαιχνπλ ηα δεδνκέλα θαη 

νινθιεξψλνπλ κε ηηο δηαδηθαζίεο επίιπζήο ηνπο. Ζ χιε ηνπ καζήκαηνο πεξηιακβάλεη κεηαμχ άιισλ θαη ηα 

εμήο: Γηαρείξηζε βάζεσλ δεδνκέλσλ θαη αληίζηνηρεο ζπλαξηήζεηο. Δθαξκνγέο νηθνλνκηθψλ ζπλαξηήζεσλ 

ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ ρξεκαηνδνηηθήο δηνίθεζεο. Απνζβέζεηο. Κεθαιαηνπνίεζε. Δπίιπζε γξακκηθψλ 

ζπζηεκάησλ. Δπίιπζε πξνβιεκάησλ γξακκηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ. Γξαθηθή Μέζνδνο Δπίιπζεο 

Πξνβιεκάησλ. Γεκηνπξγία θαη δηαρείξηζε Δπηρεηξεκαηηθψλ ελαξίσλ. Δπηρεηξεκαηηθά ελάξηα θαη 

παξνπζηάζεηο. Γηαρείξηζε ζπγθεληξσηηθψλ πηλάθσλ θαη ζπγθεληξσηηθή παξνπζίαζε επηρεηξεκαηηθψλ 

δεδνκέλσλ κε δηάθνξεο νπηηθέο γσλίεο. Δθαξκνγέο ζηαηηζηηθήο κε ηε ρξήζε αληίζηνηρσλ ζπλαξηήζεσλ. 

Δθαξκνγέο απιήο θαη πνιιαπιήο γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο θαη κε γξακκηθήο. Υξνλνινγηθέο ζεηξέο. 

Δθαξκνγέο θαηαλνκψλ πηζαλνηήησλ. Γεηγκαηνιεςία θαη εθαξκνγέο επαγσγηθήο ζηαηηζηηθήο. Γηάζηεκα 

Δκπηζηνζχλεο. Δπηρεηξεκαηηθέο πξνβιέςεηο. Πνζνηηθέο θαη πνηνηηθέο ηερληθέο. Πξνβιέςεηο: Υξήζε ηνπ 

Κπιηφκελνπ Μέζνπ, εθζεηηθή εμνκάιπλζεο. Γξαθηθέο παξαζηάζεηο θαη Γξακκή Σάζεο. Γιψζζα VBA. 

Αληηθεηκελνζηξαθήο πξνγξακκαηηζκφο. Μαθξνεληνιέο. Γεδνκέλα. ηαζεξέο. Μεηαβιεηέο. Πίλαθεο. Σειεζηέο. 
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Δληνιέο ηεο VBA. Δηζαγσγή θψδηθα ζε καθξνεληνιή. Αλάπηπμε ζπλαξηήζεσλ θαη δηαδηθαζηψλ. Αλάπηπμε 

επηρεηξεκαηηθψλ εθαξκνγψλ ζην Excel.  

 

Σπόπορ διδαζκαλίαρ 

Σν κάζεκα πεξηιακβάλεη έλα θχθιν δηαιέμεσλ ζεσξίαο θαη έλα αληίζηνηρν εξγαζηεξηαθφ πξφγξακκα.  

o Γηαιέμεηο Θεσξίαο 
Μέζσ ησλ δηαιέμεσλ ζεσξίαο νη θνηηεηέο δηδάζθνληαη ηηο ρξεζηκνπνηνχκελεο δηαδηθαζίεο αληηκεηψπηζεο ησλ 

δηαθφξσλ θαηεγνξηψλ επηρεηξεκαηηθψλ πξνβιεκάησλ αληηιακβάλνληαη ηηο κειέηεο πεξηπηψζεσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη θαη πξνεηνηκάδνληαη ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ. 

o Δξγαζηεξηαθφ Πξφγξακκα 
Σν εξγαζηεξηαθφ πξφγξακκα αθνινπζεί πηζηά ηηο δηαιέμεηο ζεσξίαο θαη αθηεξψλεηαη ζηελ επίιπζε ησλ 

πξνβιεκάησλ πνπ νη θνηηεηέο έρνπλ ήδε πξνεηνηκάζεη. Σν πξφγξακκα πινπνηείηαη ζηα εξγαζηήξηα ηνπ 

Κέληξνπ Τπνινγηζηψλ κε ηελ θαζνδήγεζε θαη επνπηεία δηδαζθφλησλ. Ο εξγαζηεξηαθφο ρξφλνο γηα θάζε 

θνηηεηή είλαη δχν ψξεο αλά εβδνκάδα. Γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ εξγαζηεξηαθνχ πξνγξάκκαηνο δηαλέκεηαη 

εηδηθφ εγρεηξίδην, ην νπνίν πεξηέρεη ηηο κειέηεο πεξηπηψζεσλ, ηηο αζθήζεηο θαη ηηο εθαξκνγέο πνπ 

εθηεινχληαη, θαζψο θαη ζρεηηθέο ππνδείμεηο. Σα αξρεία ζηα νπνία εξγάδνληαη νη θνηηεηέο είλαη απνζεθεπκέλα 

ζε δίζθνπο ηνπ δηθηχνπ απφ φπνπ ηα αλαθαινχλ. Οη θνηηεηέο πνπ παξαθνινπζνχλ ην εξγαζηεξηαθφ 

πξφγξακκα κπνξνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ, ζην ηέινο ηεο πεξηφδνπ ησλ καζεκάησλ, ζε κηα εξγαζηεξηαθή 

εμέηαζε, ε νπνία πεξηιακβάλεη έλα πξαθηηθφ κέξνο πνπ δηεμάγεηαη ζηα εξγαζηήξηα ππνινγηζηψλ θαη έλα 

ζεσξεηηθφ κέξνο. Ζ εξγαζηεξηαθή εμέηαζε, επηηξέπεη ζηνπο επηηπρφληεο θνηηεηέο λα πξνζέιζνπλ ζηηο 

γξαπηέο εμεηάζεηο ηνπ καζήκαηνο απιψο γηα θαηνρχξσζε ηνπ βαζκνχ ηνπο. Οη θνηηεηέο πνπ απέηπραλ, ή 

δελ ζπκκεηείραλ ζην εξγαζηεξηαθφ πξφγξακκα, κπνξνχλ λα πξνζέιζνπλ θαλνληθά ζηηο ηειηθέο γξαπηέο 

εμεηάζεηο ηνπ καζήκαηνο, φπσο θαη φζνη θνηηεηέο δελ είλαη ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηε βαζκνινγία ηνπο ζηελ 

εξγαζηεξηαθή εμέηαζε. 

 

Σπόπορ διδαζκαλίαρ  

Γηαιέμεηο –  Οκηιίεο –  Παξνπζηάζεηο: Απφ 2 κέρξη θαη 4 ψξεο / εβδνκάδα. 

Δξγαζηεξηαθφ Πξφγξακκα: (2 ψξεο / εβδνκάδα κε ππνρξεσηηθή παξαθνινχζεζε). 

Δθπφλεζε εξγαζηψλ (πξναηξεηηθά). 

 

ςγγπάμμαηα - Βοηθήμαηα 

 Παπαζαλαζίνπ Δ.Α. Δπισειπημαηικέρ Δθαπμογέρ με ηο MS EXCEL -Σφκνη Α θαη Β, Β. Γθηνχξδαο 

Δθδνηηθή, Αζήλα 2008. 

 Ivens K., Carlberg C., Πλήπηρ Οδηγόρ ηος Δλληνικού Excel 2002, Β. Γθηνχξδαο Δθδνηηθή, Αζήλα 

2002. 

Δπίζεο γηα φινπο ηνπο θνηηεηέο: 

 Παπαζαλαζίνπ Δ.Α. Τποδείγμαηα Δπισειπημαηικών Δθαπμογών με ηο MS Excel, Έθδνζε 

Οηθνλνκηθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, Αζήλα, 2009.  

 

Ππόζθεηο εκπαιδεςηικό ςλικό 

Αξρεία Γεδνκέλσλ, Αξρεία εθαξκνγψλ, Γηαθάλεηεο ηνπ καζήκαηνο θ.ι.π.  

Οη θνηηεηέο ζα ελεκεξψλνληαη γηα ζέκαηα ηνπ καζήκαηνο, απφ αλαθνηλψζεηο πνπ ζα αλαξηψληαη ζην eClass, 

θαζψο επίζεο θαη ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε http://www.bilab.aueb.gr.  
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7ο ΔΞΑΜΖΝΟ – ΔΠΗΛΟΓΔ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ 

 

πζηήκαηα ηήξημεο Απνθάζεσλ, 2715 

(ην κάζεκα δε δηαζέηεη πεξηγξαθή) 

 

Λνγηζηηθά ρέδηα, 2701 

 
ηόσορ ηος μαθήμαηορ 

θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε παξνπζίαζε, αλάπηπμε θαη αλάιπζε ησλ ζεσξεηηθψλ θαη πξαθηηθψλ ζεκάησλ 

ηεο ινγηζηηθήο ηππνπνίεζεο θαη εηδηθφηεξα απηψλ ηνπ Διιεληθνχ Γεληθνχ Λνγηζηηθνχ ρεδίνπ. Ζ χιε ηνπ 

καζήκαηνο είλαη απνιχησο απαξαίηεηε ζε άηνκα ηα νπνία επηζπκνχλ λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ δεκηνπξγηθά 

ζηηο νηθνλνκηθέο ππεξεζίεο ησλ βηνκεραληθψλ θαη εκπνξηθψλ επηρεηξήζεσλ. 

 

Πποαπαιηούμενερ γνώζειρ 

Πξναηξεηηθά ζα ήηαλ θαιχηεξν ν θνηηεηήο λα έρεη δηδαρηεί ηελ Δηζαγσγή ζηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή ινγηζηηθή 

θαη ηελ Πξνρσξεκέλε Υξεκαηννηθνλνκηθή Λνγηζηηθή 

 

ςνοπηική πεπιγπαθή ηος πεπιεσομένος ηος μαθήμαηορ 

πγθεθξηκέλα, ηα ζέκαηα πνπ θαιχπηνληαη είλαη ηα εμήο:      

Σν Διιεληθφ Γεληθφ Λνγηζηηθφ ρέδην, νη νκάδεο ησλ ινγαξηαζκψλ ηνπ, ε ζπλδεζκνινγία ησλ ινγαξηαζκψλ, 

νη κέζνδνη πξνζδηνξηζκνχ πξνβιέςεσλ, νη θαλφλεο απνηίκεζεο, νη κέζνδνη ππνινγηζκνχ εμφδνπ 

απφζβεζεο  θαη ε ηηκαξηζκηθή αλαπξνζαξκνγή παγίσλ.   

 

Σπόπορ διδαζκαλίαρ 

Πξαγκαηνπνηνχληαη 4 ψξεο δηδαζθαιίαο ηελ εβδνκάδα.  

 

ςγγπάμμαηα - Βοηθήμαηα 

 Γ. Υέβαο, Α. Παπαδάθε, Διιεληθφ Γεληθφ Λνγηζηηθφ ρέδην,  Δθδφζεηο Γ. Μπέλνπ 

 Γ. Αιπθαληή, Λνγηζηηθέο Δξγαζίεο Σέινπο Υξήζεο, Δθδφζεηο Πάκηζνο 

 

Ππόζθεηο εκπαιδεςηικό ςλικό 

Τπάξρνπλ δηαθάλεηεο  ζεσξίαο θαη πξφζζεηεο αζθήζεηο ζην e-class.  

 

Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξόηππα, 7117 

Πιεξνθνξίεο γηα ην κάζεκα κπνξείηε λα αλαδεηήζεηε ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ Σκήκαηνο Λνγηζηηθήο θαη 

Υξεκαηννηθνλνκηθήο. 

 

Γηαρείξηζε Γεδνκέλσλ θαη Δπηρεηξεκαηηθή Δπθπία, 8137 

Πιεξνθνξίεο γηα ην κάζεκα κπνξείηε λα αλαδεηήζεηε ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ Σκήκαηνο Γηνηθεηηθήο Δπηζηήκεο 

θαη Σερλνινγίαο. 

 

Γηαρείξηζε Πιεξνθνξηαθώλ Πόξσλ, 8139 

Πιεξνθνξίεο γηα ην κάζεκα κπνξείηε λα αλαδεηήζεηε ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ Σκήκαηνο Γηνηθεηηθήο Δπηζηήκεο 

θαη Σερλνινγίαο. 

 

πζηήκαηα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Πόξσλ, 8159 

Πιεξνθνξίεο γηα ην κάζεκα κπνξείηε λα αλαδεηήζεηε ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ Σκήκαηνο Γηνηθεηηθήο Δπηζηήκεο 

θαη Σερλνινγίαο. 
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8ο ΔΞΑΜΖΝΟ – ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ 

 

Γηαδίθηπν θαη Δπηρεηξεκαηηθά Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα, 2816 

(ην κάζεκα δε δηαζέηεη πεξηγξαθή) 

 

8ο ΔΞΑΜΖΝΟ – ΔΠΗΛΟΓΔ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ 

 

Σερλνινγία Δπηρεηξεκαηηθνύ Δπαλαζρεδηαζκνύ θαη Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα, 2814  

(ην κάζεκα δε δηαζέηεη πεξηγξαθή) 
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5ο ΔΞΑΜΖΝΟ – ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ 

 

Υξεκαηνδνηηθή Γηνίθεζε ΗΗ (Δηδηθά Θέκαηα Υξεκαηνδνηηθήο Γηνίθεζεο), 2511 

 

ηόσορ μαθήμαηορ 

Σν κάζεκα Υξεκαηνδνηηθή Γηνίθεζε 2, επηρεηξεί κία εζηηαζκέλε πξνζέγγηζε ζε ζέκαηα Υξεκαηννηθνλνκηθνχ 

Πξνγξακκαηηζκνχ, επηινγήο Κεθαιαίσλ θαη Μνξθψλ Υξεκαηνδφηεζεο ζηηο ζχγρξνλεο επηρεηξήζεηο. Οη 

ζπνπδαζηέο ζα πξέπεη λα εμνηθεησζνχλ κε ηελ ζπνπδαηφηεηα ηεο επηινγήο Κεθαιαίσλ (Κεθαιαηαθή 

Γηάξζξσζε) θαη ηεο Γηάξζξσζεο Κφζηνπο (Αλάιπζε Μφριεπζεο) θαη ηα αλακελφκελα κεξίζκαηα γηα ηνπο 

κεηφρνπο (Μεξηζκαηηθή Πνιηηηθή). ηε ζπλέρεηα ν ζπνπδαζηήο ζα γλσξίζεη ηηο ηερληθέο θαη ηα εξγαιεία 

Υξεκαηννηθνλνκηθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ, παξάιιεια θαη ηηο βαζηθφηεξεο  ζηξαηεγηθέο δηαρείξηζεο ηνπ 

Κεθαιαίνπ Κίλεζεο. Έρνληαο απνθηήζεη κία νινθιεξσκέλε εηθφλα ησλ βαζηθψλ ελλνηψλ 

Υξεκαηννηθνλνκηθήο Λεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο, νη ζπνπδαζηέο ζα αζρνιεζνχλ κε   ελαιιαθηηθά 

ρξεκαηνδνηηθά εξγαιεία φπσο ην Leasing θαη ην Factoring, ηα νπνία εμεηάδνληαη ζε ζρέζε κε ηηο θιαζζηθέο 

κνξθέο ρξεκαηνδφηεζεο κέζσ Γαλεηαθψλ πκβάζεσλ. 

 
Πποαπαιηούμενερ γνώζειρ 

Υξεκαηνδνηηθή Γηνίθεζε Η, Βαζηθέο Αξρέο Λνγηζηηθήο 

 
ςνοπηική πεπιγπαθή ηος πεπιεσομένος ηος μαθήμαηορ 

Δλφηεηα 1
ε
. ΑΝΑΛΤΖ ΚΔΦΑΛΑΗΑΚΖ ΓΗΑΡΘΡΧΖ ΚΑΗ ΜΔΡΗΜΑΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ  

1.Α. ΑΝΑΛΤΖ ΜΟΥΛΔΤΖ       

 Κεθαιαηαθή θαη Υξεκαηννηθνλνκηθή Γηάξζξσζε  

 Μέηξεζε θαη Νφεκα ηνπ Δπηρεηξεκαηηθνχ θαη Υξεκαηννηθνλνκηθνχ Κηλδχλνπ 

 Σερληθή Αλάιπζε ηνπ Νεθξνχ εκείνπ θαη Αλάιπζε Δπαηζζεζίαο  

 Λεηηνπξγηθή Μφριεπζε θαη Υξεκαηννηθνλνκηθή Μφριεπζε  

 πλνιηθή-πλδπαζκέλε Μφριεπζεο  

1.Β. ΘΔΩΡΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑΚΖ ΓΗΑΡΘΡΩΖ   

 Σν πξφβιεκα Δπηινγήο Γηάξζξσζεο Κεθαιαίσλ –ρέζε ‗Ηδησλ κε Γαλεηαθά Κεθάιαηα 

 Ζ Άξηζηε Υξεκαηνδνηηθή Γηάξζξσζε 

 Κφζηνο Αληηπξνζψπεπζεο θαη νη Δπηπηψζεηο ζηελ Κεθαιαηαθή Γηάξζξσζε ηεο εηαηξείαο  

 Θεσξία Modigliani and Miller 

1.Γ. ΜΔΡΗΜΑΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ      

 ρέζε ηεο Μεξηζκαηηθήο Πνιηηηθήο κε ηελ Αμία ηεο Δπηρείξεζεο 

 Παξάγνληεο πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηελ Μεξηζκαηηθή Πνιηηηθή. 

 Τπνδείγκαηα Μεξηζκαηηθήο Πνιηηηθήο  

 Μεξίζκαηα κε ηε κνξθή κεηνρψλ – Δπαλαγνξά κεηνρψλ 

Δλφηεηα 2
ε
. ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ ΚΗΝΖΖ  

2.A.. ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ ΚΗΝΖΖ ΣΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 

 Κπθινθνξνχλ Δλεξγεηηθφ θαη ην Κεθάιαην Κίλεζεο 

 Γηνίθεζε Απνζεκάησλ  

 Γηνίθεζε Υξεκαηηθψλ Γηαζεζίκσλ 

 Γηνίθεζε Πηζηψζεσλ  

Δλφηεηα 3
ε
. ΔΗΓΗΚΔ ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΒΡΑΥΤΠΡΟΘΔΜΖ ΚΑΗ ΜΔΟΠΡΟΘΔΜΖ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ  

3.Α. ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΜΔΩ ΠΡΑΚΣΟΡΔΤΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΩΝ ΑΠΑΗΣΖΔΩΝ (FACTORING)  

 Υξεκαηνδφηεζε εμαζθαιηδφκελε κε απαηηήζεηο ή Πξαθηνξεία Δπηρεηξεκαηηθψλ Απαηηήζεσλ. 

 Τπνινγηζκφο ηνπ Κφζηνπο Πξαθηφξεπζεο θαη Γαλεηνδφηεζεο απφ εηαηξείεο FACTORING 

3.Β. ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΗΚΖ ΜΗΘΩΖ (LEASING)  

 Αλάιπζε Υξεκαηνδνηηθήο Μίζζσζεο -FINANCIAL LEASING 

 Αλάιπζε Λεηηνπξγηθήο Μίζζσζεο -OPERATING LEASING 

 Δπηινγή αλάκεζα ζε Υξεκαηνδνηηθή Μίζζσζε θαη Αγνξά κε Γάλεην γηα ηελ απφθηεζε εμνπιηζκνχ 

 



 

97 
 

Σπόπορ διδαζκαλίαρ 

o 4 ψξεο / εβδνκάδα 
o Αμηνιφγεζε κέζσ Γξαπηψλ Δμεηάζεσλ  

 
ςγγπάμμαηα-Βοηθήμαηα 

 Γ. Βαζηιείνπ, Ν.Ζξεηψηεο (2009), ―Υξεκαηννηθνλνκηθή Γηνίθεζε – Θεσξία θαη Πξαθηηθή ‖ Δθδφζεηο  

Rosili. 

 Ησάλλεο Απνζηνιφπνπινο (2004), «Δηδηθά Θέκαηα Υξεκαηνδνηηθήο Γηνηθήζεσο» Δθδφζεηο 

ηακνχιεο. 

 
Ππόζθεηο εκπαιδεςηικό ςλικό 

Πιένλ ησλ βαζηθψλ εγρεηξηδίσλ, ζα δηαλεκεζεί ζπκπιεξσκαηηθφ Τιηθφ απφ ην Γηδάζθνληα ην νπνίν ζα 

πεξηιακβάλεη εκεηψζεηο, Μειέηεο Πεξηπηψζεσλ θαη Πξνηεηλφκελεο Αζθήζεηο. 

 

Αγνξέο Υξήκαηνο θαη Αμηόγξαθσλ ηαζεξνύ Δηζνδήκαηνο, 2535 

 

ηόσορ ηος μαθήμαηορ 

Σν παξφλ κάζεκα έρεη ζθνπφ λα παξνπζηάζεη ζηνπο θνηηεηέο ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζχγρξνλνπ 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο θαζψο θαη ηα ζέκαηα ησλ αγνξψλ ρξήκαηνο θαη αμηφγξαθσλ ζηαζεξνχ 

εηζνδήκαηνο θαη ησλ λέσλ πξντφλησλ θαη πνιηηηθψλ ζηηο δηεζλείο ρξεκαηαγνξέο. Ζ παξνπζίαζε ησλ 

ζεκάησλ γίλεηαη κε ηνλ ζπλδπαζκφ ζεσξίαο θαη εκπεηξηθψλ κειεηψλ, έηζη ψζηε λα γίλεη ζσζηφηεξε 

θαηαλφεζε ησλ πνιχπινθσλ κεραληζκψλ ιεηηνπξγίαο ησλ αγνξψλ ρξήκαηνο θαη ησλ νκνιφγσλ θαη ηεο 

εθαξκνγήο ηεο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο. 

 

Πποαπαιηούμενερ γνώζειρ 

Γηα ηελ θαιχηεξε παξαθνινχζεζε ηνπ καζήκαηνο απαηηνχληαη εηζαγσγηθέο γλψζεηο ρξεκαηννηθνλνκηθήο θαη 

καθξννηθνλνκηθήο αλάιπζεο. 

 

ςνοπηική πεπιγπαθή ηος πεπιεσομένος ηος μαθήμαηορ 

Θέκαηα ππφ αλάιπζε είλαη ηα εμήο: 

1. Σν Υξεκαηνπηζησηηθφ χζηεκα 

Γνκή θαη βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο, θίλδπλνο θαη αβεβαηφηεηα, αζχκκεηξε 

πιεξνθφξεζε θαη αληηκεηψπηζή ηεο, κεηαβνιέο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ρξεκαηνπηζησηηθέο 

θξίζεηο  

2. Ζ Αγνξά Υξήκαηνο 

Ζ Αγνξά ρξήκαηνο θαη ε άζθεζε ηεο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο κε πξάμεηο αλνηθηήο αγνξάο. Δπηηφθηα. Έληνθα 

γξακκάηηα ηνπ Γεκνζίνπ, εκπνξηθά γξακκάηηα, πηζηνπνηεηηθά θαηάζεζεο, ζπκθσλίεο επαλαγνξάο 

(RepurchaseAgreements, repos): Υαξαθηεξηζηηθά, απνηίκεζε θαη απφδνζε. Κεθάιαηα Κεληξηθήο Σξάπεδαο 

(federalfunds) θαη αγνξά Δπξσδνιιαξίσλ (Eurodollar).  

3. Ζ Αγνξά Οκνιφγσλ 

Οκφινγα: Σξφπνο δηαπξαγκάηεπζεο, ηηκνιφγεζε. Απφδνζε ζηε ιήμε, ηξέρνπζα απφδνζε, ζπλνιηθή 

απφδνζε. Κίλδπλνη επηηνθίνπ θαη επαλεπέλδπζεο. Οκφινγα κεδεληθνχ θνππνληνχ (zerocouponbonds).  

4. Υαξαθηεξηζηηθά νκνιφγσλ 

Μεηαβνιέο ηεο ηηκήο ησλ νκνιφγσλ. Σξνπνπνηεκέλε δηάξθεηα θαη ελεξγή δηάξθεηα (ModifiedDuration – 

EffectiveDuration). Κπξηφηεηα (Convexity). εκαζία θαη ρξήζε ζηε δηαρείξηζε ραξηνθπιαθίσλ νκνιφγσλ.  

5. Ζ Κακπχιε Απνδφζεσλ 

Καηαζθεπή ηεο θακπχιεο απνδφζεσλ, πξνζεζκηαθά επηηφθηα (forwardrates).  Θεσξίεο γηα ηελ εμήγεζε ηεο 

κνξθήο ηεο θακπχιεο απνδφζεσλ: ζεσξία πξνζδνθηψλ (expectationstheory), ζεσξία ξεπζηφηεηαο 

(liquiditytheory), ζεσξία θαηαθεξκαηηζκέλσλ αγνξψλ (marketsegmentationtheory). 

6. Δλεξγεηηθή θαη Παζεηηθή δηαρείξηζε ραξηνθπιαθίσλ νκνιφγσλ. 

Αλνζνπνίεζε ραξηνθπιαθίνπ νκνιφγσλ (immunization), δεηθηνπνίεζε (indexing),  ζηξαηεγηθή δηαθξάηεζεο 

(buyandhold), αλάιπζε πεξηζσξίνπ απνδφζεσλ (yieldspreadanalysis). 

7. Αληηζηάζκηζε Κηλδχλνπ ζηελ Αγνξά Υξήκαηνο  
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ForwardRateAgreements (FRAs). Μειινληηθά ζπκβφιαηα επηηνθίσλ (InterestRateFutures) θαη δηθαηψκαηα 

επηηνθίσλ (InterestRateOptions). πκβάζεηο αληαιιαγήο επηηνθίσλ (InterestRateSwaps). 

 

Σπόπορ διδαζκαλίαρ 

Σν κάζεκα δηδάζθεηαη 4 ψξεο ηελ εβδνκάδα. Δθηφο απφ ηηο γξαπηέο εμεηάζεηο, ππάξρνπλ ζην ζπγθεθξηκέλν 

κάζεκα πξναηξεηηθέο εξγαζίεο, δηάξζξσζε ηεο ηειηθήο βαζκνινγίαο ηνπ θνηηεηή (90% ηειηθή εμέηαζε, 10% 

πξναηξεηηθέο εξγαζίεο). 

 

ςγγπάμμαηα - Βοηθήμαηα 

 Παλαγηψηεο Αγγειφπνπινο, Σξάπεδεο θαη Υξεκαηνπηζησηηθφ χζηεκα (Αγνξέο, Πξντφληα, 

Κίλδπλνη), 2
ε
 Έθδνζε, 2008, Δθδφζεηο ηακνχιε. 

 Γεκήηξηνο Βαζηιείνπ θαη Νηθφιανο Ζξεηψηεο, Αλάιπζε Δπελδχζεσλ θαη Γηαρείξηζε  Υαξηνθπιαθίνπ, 

Δθδφζεηο  Rosili 2009 ISBN 978-960-7745-22-4. 

 Bodie, Z., Kane, A. and Marcus, A., Essentials of Investments, 2008, Seventh Edition, McGraw-Hill 

International Edition. 

 

Ππόζθεηο εκπαιδεςηικό ςλικό 

ηνπο θνηηεηέο δίλεηαη επηπξφζζεηα παθέην ζεκεηψζεσλ ηνπ δηδάζθνληα νη νπνίεο αλαξηψληαη ζην e-class 

ηνπ ΟΠΑ. Δπηπιένλ δίλνληαη θαη άξζξα απφ ηνλ εκεξήζην θαη πεξηνδηθφ ηχπν κε ζθνπφ ηελ θαιχηεξε 

θαηαλφεζε θαη ρξήζε ησλ ελλνηψλ θαη εξγαιείσλ ηνπ καζήκαηνο. 

 

Ξέλε Γιώζζα  

 

Δπηρεηξεζηαθή Αιιεινγξαθία & Δπηθνηλσλία ζηελ Αγγιηθή Γιώζζα (Αγγιηθά V), 2119 

 
ηόσορ ηος μαθήμαηορ 
Αλάπηπμε ηθαλνηήησλ: α) ζε ζέκαηα ελδνεηαηξηθήο/δηαεηαηξηθήο επηθνηλσλίαο [επηρεηξεζηαθή αιιεινγξαθία], 
θαη β) ζε ζέκαηα δηαπνιηηηζκηθήο πξνθνξηθήο επηθνηλσλίαο, πξνθνξηθήο αλάιπζεο κεζνδνινγίαο έξεπλαο 
θαη παξνπζίαζεο ζπκπεξαζκάησλ. 
 

Πποαπαιηούμενερ γνώζειρ 
Γλψζεηο Αγγιηθήο Γιψζζαο επηπέδνπ Γ2 
 

ςνοπηική πεπιγπαθή ηος πεπιεσομένος ηος μαθήμαηορ 
Σν κάζεκα θηινδνμεί λα αλαπηχμεη ζηνπο θνηηεηέο δεμηφηεηεο ρεηξηζκνχ πξνθνξηθνχ θαη γξαπηνχ ιφγνπ ζε 
πςειφηαην επίπεδν γηα εμεηδηθεπκέλνπο επηρεηξεζηαθνχο ζθνπνχο. Όζνλ αθνξά ηνλ γξαπηφ ιφγν, νη 
θνηηεηέο εμνηθεηψλνληαη κε ηε ζπγγξαθή δηαεηαηξηθψλ επηζηνιψλ, ελδνεηαηξηθψλ ππνκλεκάησλ, 
επηρεηξεκαηηθψλ πξνηάζεσλ, εηαηξηθψλ απνινγηζκψλ θαη ππεξεζηαθψλ αλαθνξψλ γηα έλα πιήζνο 
επηρεηξεζηαθψλ πεξηζηάζεσλ. Όζνλ αθνξά ηνλ πξνθνξηθφ ιφγν, νη θνηηεηέο εμαζθνχληαη ζηελ ελδνεηαηξηθή 
θαη δηαεηαηξηθή επηθνηλσλία, κε ζηφρν ηελ νξζή θαηαλφεζε ηεο επηθνηλσληαθήο δπλακηθήο κηθξψλ ή κεγάισλ 
νκάδσλ εξγαζηψλ, ηελ νξγάλσζε θαη δηεμαγσγή ζπζθέςεσλ κε ρξήζε νπηηθναθνπζηηθψλ κέζσλ θαη ηελ 
παξνπζίαζε πξνηάζεσλ/ζπκπεξαζκάησλ ζε ηνπηθφ ή παγθνζκηνπνηεκέλν αθξναηήξην. 
 

Σπόπορ διδαζκαλίαρ  
Σν κάζεκα δηδάζθεηαη επί 4 ψξεο εβδνκαδηαίσο (2 κέξεο x 2 ψξεο) κε δηαιέμεηο, ζπδεηήζεηο θαη 
παξνπζηάζεηο εληφο ηνπ ακθηζεάηξνπ. Οη θνηηεηέο θαινχληαη λα πξνεηνηκάζνπλ ζην ζπίηη δείγκαηα 
επηρεηξεζηαθήο αιιεινγξαθίαο.  
Ζ ηειηθή επίδνζε ησλ θνηηεηψλ αμηνινγείηαη: 

α) θαηά 20% βάζεη πξνθνξηθήο παξνπζίαζεο (κε ρξήζε νπηηθναθνπζηηθνχ πιηθνχ) ιίγν πξηλ ην ηέινο 
ηνπ εμακήλνπ +  
γ) θαηά 80% βάζεη γξαπηήο εμέηαζεο (δηάξθεηαο 120 ιεπηψλ) κεηά ην πέξαο ηνπ εμακήλνπ. Ζ εμέηαζε 
βαζίδεηαη απνθιεηζηηθά ζε πιηθφ πνπ θαιχπηεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ (ήηνη, φρη ζε άγλσζηα 
αληηθείκελα) θαη αθνξά ζεσξεηηθά δεηήκαηα δνκήο θαη αλάπηπμεο επηρεηξεζηαθήο αιιεινγξαθίαο (30%) 
θαη ζπγγξαθή επηζηνιήο, ππνκλήκαηνο, πξφηαζεο ή απνινγηζκνχ (50%). 

εκείσζε: Όζνη δελ πξνβνχλ ζε πξνθνξηθή παξνπζίαζε (βι. ζεκείν [α]) δηθαηνχληαη κφλν ην 80% ηνπ 
αλψηαηνπ ηειηθνχ βαζκνχ. 
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ςγγπάμμαηα-Βοηθήμαηα 
 χγγξακκα: Chiotis-Leskowich, I. & Diamantis, G. 2005. Speech Communication Skills in the Global 

Workforce. Athens. P.I. Publishing 

 Βνήζεκα: Chiotis-Leskowich Irene. 2007. International Commercial Correspondence. Athens. P.I. 

Publishing. 

 

Ππόζθεηο εκπαιδεςηικό ςλικό 
Αλαιπηηθή πεξηγξαθή θαη ινηπέο πιεξνθνξίεο πεξί ηνπ καζήκαηνο ππάξρνπλ ζηελ ηζηνζειίδα: 
http://www.aueb.gr/lessons/english/ba_eng5/ba_eng5_syllabus.html 

 
Δπηρεηξεζηαθή Αιιεινγξαθία θαη Δπηθνηλσλία (Γαιιηθά V), 2131 

 
ηόσορ ηος μαθήμαηορ 
Ο δηδαθηηθφο ζηφρνο απηνχ ηνπ καζήκαηνο είλαη δηηηφο: 
o ε θαηαλφεζε θαη ε αλάιπζε ησλ κνξθνινγηθψλ, ζπληαθηηθψλ θαη πξαγκαηνινγηθψλ ζηνηρείσλ ηεο 

επηρεηξεζηαθήο θαη ηεο εκπνξηθήο αιιεινγξαθίαο 
o ε ηθαλφηεηα ζχληαμεο επαγγεικαηηθήο αιιεινγξαθίαο ζε δηαθνξεηηθνχο ηνκείο 
 

Πποαπαιηούμενερ γνώζειρ 
Σν κάζεκα απεπζχλεηαη ζε θνηλφ κε γλψζε ηεο γαιιηθήο γιψζζαο ζε επίπεδν Γ2 ηνπ Κνηλνχ Δπξσπατθνχ 
Πιαηζίνπ Αλαθνξάο. 
 

ςνοπηική πεπιγπαθή ηος πεπιεσομένος ηος μαθήμαηορ 
Γηαηκεκαηηθφ κάζεκα πξνζθεξφκελν ζε θνηηεηέο ηνπ ΟΠΑ ή θαη μέλσλ ηδξπκάησλ (πξφγξακκα Erasmus) 
ζην Δ΄ εμάκελν πξνπηπρηαθψλ ζπνπδψλ. ηηο ζπλαληήζεηο καο δηδάζθνληαη: νη βαζηθέο αξρέο πνπ δηέπνπλ 
ηε ζσζηή ζχληαμε ηεο αιιεινγξαθίαο, ε ρξήζε ηεο γιψζζαο ζε ζπγθεθξηκέλν πιαίζην (registreapproprié), 
νη ηχπνη ησλ επηζηνιψλ (πιεξνθφξεζεο, αίηεζεο, επηβεβαίσζεο) θαη νη ηχπνη ηεο αιιεινγξαθίαο 
(ειεθηξνληθφο, ζεκεηψζεηο πξαθηηθψλ, δειηία απνζηνιψλ). Παξάιιεια κε ην βαζηθφ ζχγγξακκα γίλεηαη 
ρξήζε πινχζηνπ απζεληηθνχ πιηθνχ απφ δηάθνξνπο επαγγεικαηηθνχο ρψξνπο (εκπνξηθά θείκελα, 
πξσηφηππεο επηζηνιέο, αλαιχζεηο), έηζη ψζηε νη θνηηεηέο λα εμνηθεησζνχλ κε ηελ εηαηξηθή αιιεινγξαθία. 

 

Σπόπορ διδαζκαλίαρ  
Σν κάζεκα δηδάζθεηαη ζε 2 δίσξεο ζπλαληήζεηο αλά εβδνκάδα. Ζ κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη είλαη ε 
επηθνηλσληαθή θαη ελζαξξχλεηαη ε ζπλεξγαζία. Ζ αμηνιφγεζε γίλεηαη κε γξαπηή εμέηαζε ζην ηέινο ηνπ 
εμακήλνπ πάλσ ζε ζέκαηα πνπ έρνπλ ήδε κειεηεζεί θαηά ηε δηάξθεηα ησλ καζεκάησλ θαη κέζσ ηνπ πιηθνχ. 
 

ςγγπάμμαηα-Βοηθήμαηα 
 Sanchez-Macagno, M.-O., Corado, L., Faire des affaires en français, Ed. Hachette en parrainage 

avec la Chambre de Commerce et d‘Industrie de Paris. 

 Τπνζηεξηθηηθφ πιηθφ ηεο δηδάζθνπζαο 

 

Ππόζθεηο εκπαιδεςηικό ςλικό 
Ζιεθηξνληθφ πιηθφ (ηζηνζειίδα ππφ θαηαζθεπή) 

 

Δπηρεηξεζηαθή Αιιεινγξαθία θαη επηθνηλσλία ζηε Γεξκαληθή Γιώζζα (Γεξκαληθά V), 2133 

 
ηόσορ ηος μαθήμαηορ 
Δπηρεηξεζηαθή αιιεινγξαθία θαη δηεζλήο επηθνηλσλία ζηε μέλε γιψζζα. Γηαπνιηηηζκηθή πξνθνξηθή 
επηθνηλσλία: πεξηγξαθή θαη αλάιπζε ηδηαηηεξνηήησλ δηαπνιηηηζκηθνχ αθξναηεξίνπ κε ζηφρν ηελ επηθνηλσλία. 
Ζ γιψζζα ηνπ ζψκαηνο θαη ε ρξήζε ηεο ζηελ επηθνηλσλία. Δπηρεηξεζηαθή Αιιεινγξαθία. 
 
Πποαπαιηούμενερ γνώζειρ 
Γλψζεηο Γεξκαληθήο Γιψζζαο επηπέδνπ Γ2 
 
ςνοπηική πεπιγπαθή ηος πεπιεσομένος ηος μαθήμαηορ 
ηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε αλάπηπμε ηθαλνηήησλ ζε ζέκαηα ελδνεηαηξηθήο ε δηαηηεξηθήο επηθνηλσλίαο κε 
ππνδείγκαηα θαη νδεγίεο γηα ηελ νξζή ζχληαμε εμεηδηθεπκέλσλ κνξθψλ επηρεηξεζηαθήο αιιεινγξαθίαο θαη 
ζε ζέκαηα δηαπνιηηηζκηθήο επηθνηλσλίαο. Σν κάζεκα ζπκπιεξψλεηαη επηπιένλ κε ηα αθφινπζα  θείκελα ηα 
νπνία ρξεζηκεχνπλ σο θίλεηξν γηα ζπδήηεζε.  θνπφο, ε ζπλερήο  επαθή κε ηελ νηθνλνκηθή νξνινγία: 

http://www.aueb.gr/lessons/english/ba_eng5/ba_eng5_syllabus.html
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δηαθήκηζε – marketing, δηεζλείο εθζέζεηο, εκπφξην-αγνξά, εηζαγσγέο-εμαγσγέο, ρξεκαηνπηζησηηθά 
ηδξχκαηα, πιεξνθνξηθή ζηηο επηρεηξήζεηο, Γξακκαηηθή, ζπληαθηηθφ, αζθήζεηο αλσηάηνπ επηπέδνπ, αζθήζεηο 
κεηάθξαζεο, ειεθηξνληθή αιιεινγξαθία, εκπνξηθή αιιεινγξαθία. Δθζέζεηο νηθνλνκηθνχ πεξηερνκέλνπ. 
 
Σπόπορ διδαζκαλίαρ  
Σν κάζεκα δηδάζθεηαη επί 4 ψξεο εβδνκαδηαίσο (2 κέξεο x 2 ψξεο) κε δηαιέμεηο, ζπδεηήζεηο θαη 
παξνπζηάζεηο εληφο ηνπ ακθηζεάηξνπ. Οη θνηηεηέο θαινχληαη λα πξνεηνηκάζνπλ ζην ζπίηη δείγκαηα 
επηρεηξεζηαθήο αιιεινγξαθίαο.  
 
ςγγπάμμαηα-Βοηθήμαηα 

 M.KIESEL/R.ULSAMER 2000. Interkulturelle  Kompetenz für Wirtschaftsstudierende. Conelsen 
Verlag, Berlin 

 G.NICOLAS/ M.SPRENGER/ W.WEERMANN 1999. Wirtschaft-Auf Deutsch, Stuttgart .Klett Verlag 

 R.SACHS  2001. Deutsche Handelskorrespondenz, Max Hueber 

 J.WERGEN/ ANNETTE WÖRNER 2009 Im Griff Bürokommunikation DEUTSCH. Ernst Klett 
Sprachen. 

 G.NEUMAΤER/ U.RUDOLPH 2000. Geschäftskorrespondenz von A bis Z. Humbolt-
Taschenbuchverlag Jacobi KG. 

 

5ο ΔΞΑΜΖΝΟ – ΔΠΗΛΟΓΔ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ 

 

Λνγηζηηθά Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα, 2733 

 
ηόσορ μαθήμαηορ 

Σν κάζεκα απνζθνπεί ζην: 

o Να ζπκβάιιεη ζηε δεκηνπξγία ―ζπζηεκηθήο ζθέςεο‖ (system thinking) ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ 
Λ.Π.. σο εξγαιείνπ Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο ελφο επηρεηξεζηαθνχ ζπζηήκαηνο (Business System). 

o Να εμνηθεηψζεη ηνπο θνηηεηέο ζην ινγηθφ ζρεδηαζκφ ελφο Λ.Π.., ζηε κνληεινπνίεζε ησλ 
επηρεηξεκαηηθψλ θαη ινγηζηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη, ηέινο, ζε βαζηθά ζέκαηα ιεηηνπξγίαο ελφο 
Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο.  

o Να παξνπζηάζεη θαη λα εμεγήζεη ηε ζθνπηκφηεηα θαη ηνπο ηξφπνπο ιεηηνπξγίαο ηνπ Λ.Π.., αλαιχνληαο 
ηηο δηαδηθαζίεο ζπγθέληξσζεο, θαηαρψξεζεο θαη ηήξεζεο ησλ ινγηζηηθψλ δεδνκέλσλ ησλ επηρεηξήζεσλ 

o Να εμνηθεηψζεη ηνπο θνηηεηέο κε ηε ρξήζε ινγηζηηθψλ πιεξνθνξηψλ ζην πιαίζην ελφο 
κεραλνγξαθεκέλνπ πξαγκαηηθνχ ινγηζηηθνχ ζπζηήκαηνο. 

 

Πποαπαιηούμενερ γνώζειρ 

Σν κάζεκα δελ έρεη πξναπαηηνχκελα. Χζηφζν, ε επαξθήο γλψζε βαζηθψλ ελλνηψλ ρξεκαηννηθνλνκηθήο 

ινγηζηηθήο θαη ε εμνηθείσζε κε ηε ρξήζε ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ δηεπθνιχλεη ηελ παξαθνινχζεζή ηνπ. 

ςνοπηική πεπιγπαθή ηος πεπιεσομένος ηος μαθήμαηορ 

Σν κάζεκα απνηειεί εηζαγσγή ζηα ινγηζηηθά πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα. Παξνπζηάδεη ε ιεηηνπξγία ελφο 

Λ.Π.. απφ ηελ νπηηθή γσλία ελφο ινγηζηή πνπ εξγάδεηαη ζην πιαίζην ελφο κεραλνγξαθεκέλνπ ινγηζηηθνχ 

ζπζηήκαηνο. Δπίζεο, παξέρεη βαζηθέο γλψζεηο αλαθνξηθά κε ην ζρεδηαζκφ ελφο ΛΠ θαη ηε δηαρείξηζε 

βάζεσλ δεδνκέλσλ ζρεηηθψλ κε ηελ παξαθνινχζεζε ινγηζηηθψλ δηαδηθαζηψλ. 

Σπόπορ διδαζκαλίαρ 

Ζ δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο πεξηιακβάλεη δχν δίσξεο δηαιέμεηο ηελ εβδνκάδα ζην πιαίζην ησλ νπνίσλ 

δίλεηαη βαξχηεηα ζηελ παξνπζίαζε ησλ ζεσξεηηθψλ ελλνηψλ. Ζ ζεσξεηηθή παξνπζίαζε σζηφζν 

ζπλνδεχεηαη απφ έλα ζχλνιν αζθήζεσλ πνπ ιχλνληαη επί ηφπνπ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δηαιέμεσλ κε ηε 

ζπκκεηνρή ησλ θνηηεηψλ θαη βνεζνχλ ζηελ εθαξκνγή ηεο ζεσξίαο ζε πξαθηηθά ζέκαηα. Δπίζεο, ε 

δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο επεθηείλεηαη κε εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο πνπ απνζθνπνχλ ζηελ εμνηθείσζε ησλ 

θνηηεηψλ κε ηε ιεηηνπξγία ελφο κεραλνγξαθηθνχ ινγηζηηθνχ ζπζηήκαηνο. Σα εξγαζηεξηαθά καζήκαηα 

δηελεξγνχληαη απφ ηελ θα Μαξία Κσιέηζε.  
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ςγγπάμμαηα-Βοηθήμαηα 

 Βεληέξεο Γ, . Κνέλ θαη Ο. Βιεζκάο, "Λνγηζηηθά Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα". Δθδφζεηο Οηθνλνκηθνχ 

Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, Αζήλα, 2015. 

 

Ππόζθεηο εκπαιδεςηικό ςλικό 

Ζιεθηξνληθφ πιηθφ: https://eclass.aueb.gr/courses/ODE241/ 

Φνξνινγία Δηζνδήκαηνο, 7107 

 

ηόσορ μαθήμαηορ 

ηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη λα παξάζρεη ζηνλ θνηηεηή ηηο αλαγθαίεο θνξνινγηθέο θαη θνξνηερληθέο γλψζεηο 

νη νπνίεο ζα ηνπ ρξεηαζηνχλ ζηελ πνξεία ηνπ ζαλ έλα νηθνλνκηθφ θαη δηνηθεηηθφ ζηέιερνο κηαο επηρείξεζεο, 

είηε θαη ζηελ εξγαζία ηνπ ζαλ ειεχζεξνο επαγγεικαηίαο. Σν λνκνζέηεκα ην νπνίν αζρνιείηαη κε ηελ 

«Φνξνινγία Δηζνδήκαηνο Φπζηθψλ θαη Ννκηθψλ Πξνζψπσλ» είλαη έλα κεγάιν ζχλνιν δηαρξνληθνχ 

ζρεδηαζκνχ, δχζθνιν ζηελ θαηάζηξσζή ηνπ, πνπ πξέπεη λα εμππεξεηήζεη ηηο εθάζηνηε νηθνλνκηθέο θαη 

θνηλσληθέο αλάγθεο ηεο πνιηηείαο. Ζ γλψζε ηνπ απαηηεί ζπλερή κειέηε θαη δηαξθή αλαδήηεζε. ην κάζεκα ζα 

γίλεη πξνζπάζεηα γεληθφηεξεο αληίιεςεο θαη εξκελείαο ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ θνξνινγηθνχ 

ζπζηήκαηνο, εμνηθείσζε ηνπ θνηηεηή κε ηα δηάθνξα θνξνινγηθά έληππα ηεο ΦΔΦΠ θαη ηεο ΦΔΝΠ,  θαη ρξήζε 

ηεο θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο ζηηο δηάθνξεο ινγηζηηθέο πξάμεηο θαη γεληθφηεξα ζηελ νηθνλνκηθή θαη δηνηθεηηθή 

νξγάλσζε κηαο επηρείξεζεο. 

 

Πποαπαιηούμενερ γνώζειρ  

Γελ ρξεηάδνληαη πξναπαηηνχκελεο γλψζεηο  

 

ςνοπηική πεπιγπαθή ηος πεπιεσομένος ηος μαθήμαηορ 

-Δηζαγσγηθά πεξί Φνξνινγίαο: Φνξνινγηθέο έλλνηεο θαη ζπζηήκαηα θνξνινγίαο, ηαμηλφκεζε θφξσλ, ζθνπνί 

θνξνινγίαο, θνξνινγηθφ βάξνο θαη δίθαηε θαηαλνκή ηνπ. -Φνξνινγία Δηζνδήκαηνο Φπζηθψλ Πξνζψπσλ: 

Γεληθέο δηαηάμεηο, ηεθκήξηα, απηνηειήο θνξνιφγεζε, αλάιπζε πεγψλ εηζνδήκαηνο, πξνθαηαβνιή, 

παξαθξάηεζε, απφδνζε, βεβαίσζε θφξνπ, ππνρξεψζεηο. 

-Φνξνινγία Δηζνδήκαηνο Ννκηθψλ Πξνζψπσλ: Αλάιπζε ηνπ ηξφπνπ θνξνιφγεζεο εηαηξηψλ  δηαθφξσλ 

κνξθψλ. 

 

Σπόπορ διδαζκαλίαρ 

Ζ δηδαζθαιία ζπλίζηαηαη ζε ηέζζεξηο ψξεο δηαιέμεσλ ηελ εβδνκάδα. ηελ δηάξθεηα ησλ δηαιέμεσλ ζα 

αλαπηχζζεηαη ην ζεσξεηηθφ ή λνκνζεηηθφ πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηεο θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο θαη ζπγρξφλσο 

ζα παξαηίζεληαη παξαδείγκαηα εθαξκνγήο θαη εκπέδσζεο ηεο λνκνζεζίαο κε ηελ ρξήζε θαη ζρεηηθψλ 

θνξνινγηθψλ εληχπσλ φπνπ απηά είλαη αλαγθαία.  

Ζ αμηνιφγεζε ζην κάζεκα  ζα ζηεξηρζεί ζε γξαπηή εμέηαζε ζην ηέινο ηνπ εμακήλνπ. ηελ εμεηαζηέα χιε 

ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη ζέκαηα ηεο ηξέρνπζαο θνξνινγηθήο επηθαηξφηεηαο ηα νπνία ζα ζπδεηεζνχλ θαηά 

ηελ δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο. ηελ εμέηαζε απηή ζα ππάξρεη έλα αξθεηά κεγάιν ζχλνιν θνξνινγηθψλ 

εξσηήζεσλ πνπ ζα θαιχπηεη ηελ εμεηαζηέα χιε θαη πνπ ζα πξέπεη φιεο λα απαληεζνχλ. Οη απαληήζεηο ζε 

ζπγθεθξηκέλεο εξσηήζεηο πξνυπνζέηνπλ θξίζε θαη δπλαηφηεηα ζπλζεηηθήο ρξεζηκνπνίεζεο ηεο χιεο πνπ ζα 

δηδαρζεί.  

 

ςγγπάμμαηα 

 Θ. Γεσξγαθφπνπινο , Π. Πάζρνο, (2003), Δηζαγσγή ζηελ Φνξνινγία,      

Δθδφζεηο   Μπέλνπ, Αζήλα. 

 Γ.. ηακαηφπνπινο, Α. Καξαβνθχξεο (2010), Φνξνινγία Δηζνδήκαηνο  

Φπζηθψλ & Ννκηθψλ Πξνζψπσλ, Δθδφζεηο ELFORIN, Αζήλα. 

 

Ρπζκηζηηθά Θέκαηα Δπνπηείαο ηεο Κεθαιαηαγνξάο θαη Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο, 2525 

(ην κάζεκα δε δηαζέηεη πεξηγξαθή) 
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6ο ΔΞΑΜΖΝΟ – ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ 

 

Δπηρεηξεζηαθή Πνιηηηθή θαη ηξαηεγηθή, 2610 

 

ηόσορ μαθήμαηορ 

Σν κάζεκα θηινδνμεί: 

o λα ζαο δψζεη ην πιαίζην γηα λα κπνξείηε λα αλαγλσξίδεηε θαη λα αληαπνθξίλεζηε ζηηο ζηξαηεγηθέο 
πξνθιήζεηο πνπ αληηκεησπίδνπλ ζήκεξα νη επηρεηξήζεηο 

o λα ζαο δηδάμεη ηηο βαζηθέο κεζφδνπο δηακφξθσζεο θαη πινπνίεζεο ηεο ζηξαηεγηθήο ησλ επηρεηξήζεσλ.  
o λα ζαο δψζεη ηηο αλαιπηηθέο εθείλεο πξνζεγγίζεηο πνπ ζα θαλνχλ ρξήζηκεο ζηε δηεξεχλεζε ελφο 

κεγάινπ αξηζκνχ ζηξαηεγηθψλ πξνβιεκάησλ. 
o λα ζαο βνεζήζεη λα θαηαλνήζεηε ην πσο κηα επηρείξεζε κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη ηηο κνλαδηθέο 

ηθαλφηεηεο εθείλεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα λα επηηχρεη, δηαηεξήζεη θαη βειηηψζεη ηε ζέζε ηεο ζηελ 
αγνξά.  

o λα ζαο εμεγήζεη ην πψο απηέο νη ζηξαηεγηθέο επηινγέο ‗δέλνληαη‘ κε ηηο θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο 
επηρείξεζεο, ψζηε λα δεκηνπξγεζεί έλαο νξγαληζκφο κε κεγάιε ηθαλφηεηα πξνζαξκνγήο ζηηο 
πξνθιήζεηο ηνπ ζήκεξα θαη ηνπ αχξην. 

 
Πποαπαιηούμενερ γνώζειρ 

Γελ ρξεηάδνληαη πξναπαηηνχκελεο γλψζεηο. Όκσο, νη γλψζεηο ζαο απφ πξνεγνχκελα καζήκαηα πνπ 

εμέηαδαλ ζπγθεθξηκέλεο ιεηηνπξγίεο ηεο επηρείξεζεο (πρ κάξθεηηλγθ, κάλαηδκελη,, δηνίθεζε αλζξψπηλσλ 

πφξσλ, ρξεκαηννηθνλνκηθά θιπ) ζα ζαο θαλνχλ ρξήζηκεο γηα λα θαηαλνήζεηε θαιχηεξα ην κάζεκα απηφ.  

 
ςνοπηική πεπιγπαθή ηος πεπιεσομένος ηος μαθήμαηορ 

Σν κάζεκα ζα πξνζπαζήζεη λα πξνζεγγίζεη κηα πιεζψξα πξνβιεκάησλ πνπ απαζρνινχλ θάζε επηρείξεζε. 

Δλδεηθηηθά ζα αλαπηχμνπκε: 

o Σνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ηα ζηειέρε κπνξνχλ λα ηνπνζεηήζνπλ (position) ηελ επηρείξεζε απέλαληη ζηηο 
δπλάκεηο ηεο αγνξάο θαη ηνπ αληαγσληζκνχ, ψζηε λα εθκεηαιιεπζνχλ απηέο ηηο δπλάκεηο ή αθφκα θαη λα 
ηηο επεξεάζνπλ πξνο φθειφο ηνπο. 

o To πψο κπνξεί ε επηρείξεζε λα αλαπηχμεη ηνπο πφξνπο θαη ηηο ηθαλφηεηεο εθείλεο πνπ απαηηνχληαη γηα 
λα πεηχρεη, λα δηαηεξήζεη θαη λα βειηηψζεη ηε ζέζε ηεο ζηελ αγνξά. 

o Tηο δηαδηθαζίεο δηακφξθσζεο ζηξαηεγηθήο ησλ επηρεηξήζεσλ θαζψο θαη ην βαζκφ, ζηνλ νπνίν νη 
Διιεληθέο επηρεηξήζεηο αθνινπζνχλ απηέο ηηο δηαδηθαζίεο.  

o Σηο ελαιιαθηηθέο ζηξαηεγηθέο επηινγέο πνπ κπνξεί λα αθνινπζήζεη κηα επηρείξεζε. Πνηεο είλαη νη πην 
απνηειεζκαηηθέο; θάησ απφ πνηεο ζπλζήθεο; 

o Σηο ελδεηθλπφκελεο ζηξαηεγηθέο επίηεπμεο αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο. Πψο κπνξεί κηα επηρείξεζε 
λα ζρεδηάζεη θαη λα πινπνηήζεη απηέο ηηο ζηξαηεγηθέο; Ση ζα πξέπεη λα πξνζέμεη;  

o Σελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ζηξαηεγηθψλ αλάπηπμεο κέζσ εμαγνξψλ/ ζπγρσλεχζεσλ. Κάησ απφ πνηεο 
ζπλζήθεο πεηπραίλνπλ ή απνηπγράλνπλ; 

o Πσο είλαη δπλαηφλ λα πινπνηεζεί πην απνηειεζκαηηθά ε ζηξαηεγηθή πνπ δηακνξθψζεθε; Πνηνο ν ξφινο 
ησλ ηκεκάησλ ηεο επηρείξεζεο (πρ κάξθεηηλγθ, παξαγσγή, ρξεκαηννηθνλνκηθφ θ.α.), ζηε δηακφξθσζε 
θαη πινπνίεζε ηεο ζηξαηεγηθήο;  

 
Σπόπορ διδαζκαλίαρ 

Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ην κάζεκα ζα εμειίζζεηαη ζαλ κηα ζπδήηεζε πνπ ζπλήζσο ζα βαζίδεηαη ζε 

ζπγθεθξηκέλεο κειέηεο πεξηπηψζεσλ (case studies). Απηέο ζα ζαο δίλνληαη ζπλήζσο εθ ησλ πξνηέξσλ έηζη 

ψζηε λα έρεηε ηε δπλαηφηεηα λα ηηο κειεηάηε πξηλ απφ ην κάζεκα ζην νπνίν θαη ζα ζπδεηεζνχλ. Ο βαζκφο 

θαηαλφεζεο ηεο δηδαζθφκελεο χιεο αιιά θαη ν βαζκφο επηηπρίαο ηνπ καζήκαηνο ζπλνιηθά, ζα εμαξηεζνχλ 

ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηε δηθή ζαο θαιή πξνεηνηκαζία.   

 
ςγγπάμμαηα-Βοηθήμαηα 

Χο βαζηθφ βηβιίν ηνπ καζήκαηνο ζα ζαο δηαλεκεζεί ην:  

 Παπαδάθεο Βαζίιεο, ηξαηεγηθή ησλ Δπηρεηξήζεσλ: Γηεζλήο θαη Διιεληθή Δκπεηξία, Δθδφζεηο 

Μπέλνπ, 2012, 6ε έθδνζε (Σφκνο Α‘: Θεσξία).  

Σν βηβιίν απηφ θαιχπηεη ηηο απαηηήζεηο ηνπ καζήκαηνο, δίλνληαο ηαπηφρξνλα ηε Γηεζλή αιιά θαη ηελ 

Διιεληθή δηάζηαζε ζηα ζέκαηα ηεο Δπηρεηξεζηαθήο ηξαηεγηθήο.  
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Ππόζθεηο εκπαιδεςηικό ςλικό 

Ζιεθηξνληθφ πιηθφ: http://eclass.aueb.gr/courses/ODE153/θαη www.aueb.gr/users/papadakis. 

ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο ηζηφηνπνπο έρεη αλαξηεζεί πιηθφ (π.ρ. άξζξα, δηαθάλεηεο) θαη πξνηείλεηαη επηπιένλ 

δηεζλήο θαη Διιεληθή βηβιηνγξαθία. 

 

Λνγηζηηθή Κόζηνπο, 2612 

 

ηόσορ μαθήμαηορ 

Σν κάζεκα απνζθνπεί ζην λα δεκηνπξγήζεη ζηνπο θνηηεηέο ηα ζεκέιηα γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο Λνγηζηηθήο 
Κφζηνπο ηφζν ζε επίπεδν ζεσξίαο φζν θαη πξαθηηθήο θαη παξνπζηάδεη ηηο βαζηθέο έλλνηεο, αξρέο θαη 
εθαξκνγέο ηεο.  

Πποαπαιηούμενερ γνώζειρ 

Σν κάζεκα δελ έρεη πξναπαηηνχκελα. Χζηφζν, ε γλψζε βαζηθψλ ελλνηψλ ρξεκαηννηθνλνκηθήο ινγηζηηθήο 
θαη δηνηθεηηθήο ινγηζηηθήο δηεπθνιχλεη ηελ θαηαλφεζή ηνπ. 

ςνοπηική πεπιγπαθή ηος πεπιεσομένος ηος μαθήμαηορ 

Σν κάζεκα θαιχπηεη: 

o Σηο θνζηνινγηθέο έλλνηεο θαη φξνπο φπσο ην θφζηνο ησλ πξψησλ πιψλ, ηεο άκεζεο εξγαζίαο, ηα γεληθά 
βηνκεραληθά έμνδα θαη ηνλ θνζηνινγηθφ ρεηξηζκφ ηνπο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο ζην 
πιαίζην θπξίσο βηνκεραληθψλ επηρεηξήζεσλ. 

o Σα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηνλ ηξφπν παξαθνινχζεζεο ηνπ θφζηνπο ησλ πξντφλησλ πνπ παξάγνληαη θαηά 
παξαγγειία, καδηθά θαζψο θαη ζην πιαίζην απφ  θνηλνχ παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο. 

o Σνλ ηξφπν νξγάλσζεο ησλ θνζηνινγηθψλ ζπζηεκάησλ ησλ επηρεηξήζεσλ γηα ηε ζπγθέληξσζε θφζηνπο 
ζηα θέληξα θφζηνπο θαη ελ ζπλερεία κε ηε ζπζρέηηζε ηνπ έκκεζνπ απηνχ θφζηνπο κε ηα πξντφληα.  

o Σηο ηερληθέο θνζηνιφγεζεο ηνπ απνξξνθεηηθνχ θφζηνπο, ηνπ νξηαθνχ θφζηνπο θαη ηνπ πξφηππνπ 
θφζηνπο. 

o Σηο βαζηθέο αξρέο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θνζηνιφγεζεο κε βάζε ηηο δξαζηεξηφηεηεο. 
o Σηο κεζνδνινγίεο ηηκνιφγεζεο βάζεη θφζηνπο. 

 
Σπόπορ διδαζκαλίαρ 

Ζ δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο πεξηιακβάλεη δχν δίσξεο δηαιέμεηο ηελ εβδνκάδα ζην πιαίζην ησλ νπνίσλ 
δίλεηαη βαξχηεηα ζηελ παξνπζίαζε ησλ ζεσξεηηθψλ ελλνηψλ. Ζ ζεσξεηηθή παξνπζίαζε σζηφζν 
ζπλνδεχεηαη απφ έλα ζχλνιν αζθήζεσλ πνπ ιχλνληαη επί ηφπνπ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δηαιέμεσλ κε ηε 
ζπκκεηνρή ησλ θνηηεηψλ θαη βνεζνχλ ζηελ θαηαλφεζε ησλ δηαθφξσλ ζεκάησλ θαη ζηελ εμνηθείσζε κε ηε 
ινγηζηηθή θφζηνπο. Δπηπιένλ, ην κάζεκα πεξηιακβάλεη έλα δίσξν θξνληηζηήξην θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ νπνίνπ 
γίλεηαη πξαθηηθή εμάζθεζε. Ζ αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ ζην κάζεκα γίλεηαη κε γξαπηή εμέηαζε.  

πγγξάκκαηα-Βνεζήκαηα 

 Βεληέξεο, Γ., . Κνέλ θαη Μ. Κσιέηζε, «Λνγηζηηθή Κφζηνπο: Αξρέο θαη Δθαξκνγέο», 2
ε
 Έθδνζε, P.I. 

Publishing, Αζήλα, 2005. 

 

Ππόζθεηο εκπαιδεςηικό ςλικό  

Ζιεθηξνληθφ πιηθφ: https://eclass.aueb.gr/courses/ODE207/ 

Λνγηζηηθή Δηαηξεηώλ, 2618 

 

ηόσορ ηος μαθήμαηορ 

Ζ «Λνγηζηηθή Δηαηξεηψλ» απνζθνπεί ζην λα εκπινπηίζεη ηηο γλψζεηο ησλ θνηηεηψλ ζηε πξνρσξεκέλε 

ινγηζηηθή εζηηάδνληαο ζε εηδηθά ζέκαηα ζεσξεηηθνχ θαη πξαθηηθνχ ελδηαθέξνληνο. Σν λνκηθφ πιαίζην ηεο 

ινγηζηηθήο ζηελ Διιάδα είλαη ηδηαίηεξα ζχλζεην θαζψο πέξαλ ησλ ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ (Διιεληθψλ ή 

Γηεζλψλ) πνπ εθαξκφδνληαη (θαηά πεξίπησζε γηα ηηο κε εηζεγκέλεο θαη ηηο εηζεγκέλεο αληίζηνηρα) θαη ηνπ 

Διιεληθνχ Γεληθνχ Λνγηζηηθνχ ρεδίνπ, έλα πιήζνο θνξνινγηθψλ δηαηάμεσλ θαη εγθπθιίσλ θαζψο θαη 

ξπζκίζεσλ ηνπ Δκπνξηθνχ λφκνπ 2190/1920 πεξηπιέθνπλ ηελ ινγηζηηθή πξαθηηθή. Δζηηάδνληαο ζε 

ζπγθεθξηκέλα ινγηζηηθά ζέκαηα ην κάζεκα δίδεη ηελ απαηηνχκελε βάζε ζηνπο θνηηεηέο γηα λα αληεπεμέιζνπλ 

ζηηο απαηηήζεηο ηεο ζχγρξνλεο ινγηζηηθήο πξαγκαηηθφηεηαο. 

http://eclass.aueb.gr/courses/ODE153/
http://www.aueb.gr/users/papadakis
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Πποαπαιηούμενερ Γνώζειρ 

Γχν βαζηθά καζήκαηα ε «Λνγηζηηθή I» (Δηζαγσγή ζηε Υξεκαηννηθνλνκηθή Λνγηζηηθή) θαη ε «Λνγηζηηθή II» 

(Πξνρσξεκέλε Υξεκαηννηθνλνκηθή Λνγηζηηθή) είλαη πξναπαηηνχκελα γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ ζεκάησλ ηεο 

Λνγηζηηθήο Δηαηξεηψλ. 

ςνοπηική πεπιγπαθή ηος πεπιεσομένος ηος μαθήμαηορ 

Ζ χιε ηνπ καζήκαηνο ρσξίδεηαη ζε δχν ζεκαηηθέο ελφηεηεο. ηελ πξψηε ελφηεηα θαιχπηεηαη ε ινγηζηηθή ηεο 

ζχζηαζεο, ηεο αχμεζεο θαη ηεο κείσζεο θεθαιαίνπ, ηνπ ππνινγηζκνχ θαη ηεο θαηαρψξεζεο ησλ ακνηβψλ 

δηαρεηξηζηψλ ή κειψλ Γ.., ηνπ ππνινγηζκνχ θαη ηεο ινγηζηηθήο ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο (ηξέρνληνο θαη 

αλαβαιιφκελνπ), ηεο δηαλνκήο ησλ απνηειεζκάησλ ρξήζεο, ηεο θεθαιαηνπνίεζεο απνζεκαηηθψλ θαη ηεο 

ιχζεο θαη εθθαζάξηζεο. Σα αλσηέξσ ζέκαηα παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά γηα ηηο πξνζσπηθέο (νκφξξπζκεο θαη 

εηεξφξξπζκεο), ηηο κηθηέο (εηαηξείεο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο) θαη ηηο θεθαιαηνπρηθέο (αλψλπκεο) εηαηξείεο 

θαζψο ην λνκνζεηηθφ πιαίζην επηβάιιεη δηαθνξεηηθνχο ινγηζηηθνχο ρεηξηζκνχο. ηε δεχηεξε ελφηεηα 

εμεηάδνληαη ζχλζεηα ζέκαηα ρξεκαηνδφηεζεο επηρεηξήζεσλ βάζεη ησλ Διιεληθψλ Πξνηχπσλ θαη ησλ 

Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ. πγθεθξηκέλα δίλεηαη έκθαζε ζηελ ινγηζηηθή ησλ απιψλ θαη νκνινγηαθψλ 

δαλείσλ (έθδνζε ζην ππφ ην άξηην θαη ππέξ ην άξηην)  κε ηε κέζνδν ηνπ απνηειεζκαηηθνχ επηηνθίνπ θαη 

ζηαζεξήο απφζβεζεο. Δπίζεο εμεηάδεηαη ε ινγηζηηθή ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ θαη ιεηηνπξγηθψλ κηζζψζεσλ.  

 

Σπόπορ διδαζκαλίαρ 

Ζ δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο γίλεηαη κε δχν δίσξεο δηαιέμεηο ηελ εβδνκάδα (ζχλνιν ηέζζεξηο ψξεο) ζηε 

δηάξθεηα ησλ νπνίσλ έκθαζε δίλεηαη ζηελ παξνπζίαζε ηνπ ζεσξεηηθνχ ππφβαζξνπ εηδηθψλ ινγηζηηθψλ 

ζεκάησλ ζε ζπλδπαζκφ κε αζθήζεηο θαη πξνβιήκαηα πνπ ζπλαληψληαη ζηελ πξάμε. Δπηπιένλ αζθήζεηο ζα 

επηιχνληαη ζηα πιαίζηα ηνπ δίσξνπ εβδνκαδηαίσο θξνληηζηεξίνπ. Οη θνηηεηέο αμηνινγνχληαη ζην ηέινο ηνπ 

εμακήλνπ κε γξαπηέο εμεηάζεηο. 

 

ςγγπάμμαηα 

 α) Υέβαο, Γ., (2010). Πξνρσξεκέλε Υξεκαηννηθνλνκηθή Λνγηζηηθή. Δθδφζεηο Μπέλνπ, Αζήλα 

 β) Μπάιιαο Α., & Υέβαο Γ., (2008). Υξεκαηννηθνλνκηθή Λνγηζηηθή. Δθδφζεηο Μπέλνπ, Αζήλα 

 

Ππόζθεηο Δκπαιδεςηικό ςλικό 

http://eclass.aueb.gr/courses/ODE150/ 

 
Γηαρείξηζε Δπελδύζεσλ, 2622 

 
ηόσορ μαθήμαηορ 

Σν κάζεκα Γηαρείξηζε Δπελδχζεσλ  παξέρεη κία φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν νινθιεξσκέλε εθπαηδεπηηθή 

πιαηθφξκα ζηελ θαηεχζπλζε ηεο Υξεκαηννηθνλνκηθήο. Γεδνκέλεο ηεο επξχηεηαο ηνπ αληηθεηκέλνπ ην 

εθπαηδεπηηθφ πιηθφ (ηνπ καζήκαηνο) έρεη ζρεδηαζηεί θαηά ηέηνην ηξφπν ψζηε λα απνθηεζεί κία 

εκπεξηζηαησκέλε γλψζε ησλ ζχγρξνλσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ελλνηψλ θαη εξγαιείσλ ζην επίπεδν 

Λεηηνπξγίαο ησλ ζχγρξνλσλ Κεθαιαηαγνξψλ. Σν κάζεκα επηκεξίδεηαη ζε 2 ζπκπιεξσκαηηθέο ελφηεηεο. 

Αξρηθά κέζα απφ κία ζχληνκε επηζθφπεζε, ζα εμαζθαιίζνπκε φηη ην ζψκα ησλ ζπνπδαζηψλ έρεη 

απνηππψζεη ηηο βαζηθέο καζεκαηηθέο έλλνηεο νη νπνίεο απνηεινχλ ην θνξκφ ηνπ ηερληθνχ ππνβάζξνπ ζηε 

Αλάιπζε Δπελδχζεσλ, ελψ παξάιιεια δηαζαθελίδνπκε ηηο Γνκέο Λεηηνπξγίεο ησλ Αγνξψλ Κεθαιαίνπ κε 

έκθαζε ζηελ ζεσξία ηεο Απνηειεζκαηηθφηεηαο. Παξάιιεια ζηελ ίδηα Θεκαηηθή ελφηεηα ν ζπνπδαζηήο ζα 

αζρνιεζεί κε ηηο βαζηθέο αξρέο δηαρείξηζεο ζπιινγηθψλ επελδχζεσλ φπσο απηέο παξνπζηάδνληαη ζηα 

πιαίζηα  ηεο Θεσξίαο Αλάιπζεο Υαξηνθπιαθίνπ. 

ηελ επφκελε ελφηεηα, ε ινγηθή Απνηίκεζεο θαη Αλάιπζεο Μεηνρψλ είλαη έλα απφ ηα βαζηθφηεξα ζεκεία 

ζηελ Σηκνιφγεζε Δπελδπηηθψλ ηνηρείσλ, παξνπζηάδνληαο παξάιιεια θαη ηηο Σερληθέο Γηαρείξηζεο 

Υαξηνθπιαθίσλ Απνηεινχκελσλ απφ Μεηνρέο. Ζ δεχηεξε ελφηεηα ζπλερίδεη κε ηηο κνξθέο πιινγηθψλ 

Δπελδχζεσλ φπσο ηα Ακνηβαία Κεθάιαηα θαη νη Δηαηξείεο Δπελδχζεσλ, ελψ νινθιεξψλεηαη κε θάπνηεο 

αλαθνξέο ζε Δηδηθά Θέκαηα Δπελδχζεσλ φπσο ηα Τβξηδηθά Υξεφγξαθα, ηνπο ηξφπνπο Μεηαβνιήο ηνπ 

http://eclass.aueb.gr/courses/ODE150/
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Μεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ εηαηξεηψλ εηζεγκέλσλ ζε Γεπηεξνγελείο Αγνξέο Κεθαιαίνπ θαη κία γεληθή επηζθφπεζε 

ζην ζέκα ησλ εμαγνξψλ θαη ζπγρσλεχζεσλ επηρεηξήζεσλ.  

Πποαπαιηούμενερ γνώζειρ 

Υξεκαηνδνηηθή Γηνίθεζε Η, Υξεκαηνδνηηθή Γηνίθεζε ΗΗ, Αγνξέο Υξήκαηνο θαη Αμηφγξαθσλ ηαζεξνχ 

Δηζνδήκαηνο 

 

ςνοπηική πεπιγπαθή ηος πεπιεσομένος ηος μαθήμαηορ 

ΔΝΟΣΖΣΑ Α. ΥΔΖ ΚΗΝΓΤΝΟΤ-ΑΠΟΓΟΖ ΚΑΗ ΑΝΑΛΤΖ ΘΔΧΡΗΑ ΥΑΡΣΟΦΤΛΑΚΗΟΤ 

Α. Βαζηθέο Έλλνηεο ζηε Γηαρείξηζε Δπελδχζεσλ   

o Ζ έλλνηα ηεο απφδνζεο  
o Σξφπνη Μέηξεζεο ηεο Απφδνζεο Δπελδπηηθψλ ηνηρείσλ   
o ρέζε Κηλδχλνπ Απφδνζεο / Μέηξεζε ηνπ Κηλδχλνπ 
o Δπελδπηηθή πκπεξηθνξά θαη Κίλδπλνο 
o Ζ ζεσξία ηεο Απνηειεζκαηηθήο  Αγνξάο Κεθαιαίνπ 
o Σεζη Διέγρνπ ηεο Απνηειεζκαηηθφηεηαο, 
Β. Αλάιπζε Θεσξίαο Υαξηνθπιαθίνπ   

o Γηαθνξνπνίεζε θαηά Markowitz -Σν θαηλφκελν ηεο θπξηαξρίαο 
o Απνηειεζκαηηθά Υαξηνθπιάθηα θαη θαηαζθεπή Μεηψπνπ Απνηειεζκαηηθψλ Υαξηνθπιαθίσλ – Ζ γξακκή 

ηεο Κεθαιαηαγνξάο 
o Ζ ζεσξία ηεο Κεθαιαηαγνξάο ην κνληέιν Απνηίκεζεο Πεξηνπζηαθψλ ηνηρείσλ (CAPM) θαη ε Γξακκή 

Πεξηνπζηαθψλ ηνηρείσλ 
o Σν κνληέιν ηεο Αγνξάο Τπνινγηζκφο ηνπ πληειεζηή βήηα  
o Πξνζδηνξηζκφο ηνπ Κφζηνπο Κεθαιαίνπ ζηα Πιαίζηα ησλ Αξρψλ ηεο Θεσξίαο Υαξηνθπιαθίνπ 
ΔΝΟΣΖΣΑ Β. ΔΠΔΝΓΤΔΗ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ ΚΑΗ ΣΗΜΟΛΟΓΖΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΣΟΗΥΔΗΧΝ  

Γ. Αλάιπζε θαη Απνηίκεζε Μεηνρψλ      

o Ζ θηινζνθία ησλ Μνληέισλ Απνηίκεζεο κε βάζε ηε Θεκειηψδε Αλάιπζε  (ρεηηθά θα Απφιπηα 
Μνληέια)  

o Απνηίκεζε κε βάζε ελαιιαθηηθά κνληέια Πξνεμφθιεζεο Μεξηζκάησλ (κεδεληθήο, ζηαζεξήο ε 
πνιιαπιήο κεγέζπλζεο)  

o Απνηίκεζε κε βάζε ηα Μνληέια Αδέζκεπησλ Σακεηαθψλ Ρνψλ  
o Πξνζδηνξηζκφο ηνπ Δπηηνθίνπ Πξνεμφθιεζεο ζε θάζε Μνληέιν Απνηίκεζεο (Κφζηνο Κεθαιαίνπ ηεο 

επηρείξεζεο) 
o Απνηίκεζε Μεηνρψλ κε βάζε ηνπο Γείθηεο Μεηνρηθήο Αμηνιφγεζεο (P/E ratio, PEGratio, P/BV ratio, 

Dividend Yield, P/Sales ratio, P/CF ratio etc.) 
o ηξαηεγηθέο Γηαρείξηζεο Υαξηνθπιαθίνπ Απνηεινχκελν απφ Μεηνρέο   
Γ. Ακνηβαία Κεθάιαηα θαη Δηαηξείεο Δπελδχζεσλ   

o Κχθισκα Λεηηνπξγίαο θαη Οξνινγία ησλ Ακνηβαίσλ Κεθαιαίσλ  
o Μέζνδνη Αμηνιφγεζεο ηεο Δπίδνζεο Ακνηβαίσλ Κεθαιαίσλ 
o Βαζηθέο Αξρέο Λεηηνπξγίαο ησλ Δηαηξεηψλ Δπελδχζεσλ Υαξηνθπιαθίνπ 
o Αμηνιφγεζε ηεο Απφδνζεο ησλ Δηαηξεηψλ Δπελδχζεσλ Υαξηνθπιαθίνπ  
Γ. Δηδηθά Θέκαηα Δπελδχζεσλ     

o Τβξηδηθά Υξεφγξαθα  
o Οκνινγίεο κε Πηζηνπνηεηηθά Απφθηεζεο Μεηνρψλ (Warrants) 
o Οκνινγίεο Μεηαηξέςηκεο ζε Μεηνρέο  
o Σξφπνη Αχμεζεο Μεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ Δηαηξεηψλ  
o Δμαγνξέο θαη πγρσλεχζεηο Δπηρεηξήζεσλ – Μέζνδνη Απνηίκεζεο 
 

Σπόπορ διδαζκαλίαρ 

o 4 ψξεο / εβδνκάδα 
o Αμηνιφγεζε κέζσ Γξαπηψλ Δμεηάζεσλ 50% θαη Οκαδηθήο Δξγαζίαο 50% 
 

ςγγπάμμαηα-Βοηθήμαηα 

 πχξνο Η. πχξνπ, Αγνξέο Υξήκαηνο θαη Κεθαιαίνπ, 2003, Δθδφζεηο Γ. Μπέλνπ. 

 Α.Α. Γξάθνο θαη Γ.Α. Καξαζαλάζεο, Υξεκαηννηθνλνκηθή Γηνίθεζε ησλ Δπηρεηξήζεσλ, 2010, 

Δθδφζεηο Γ. Μπέλνο. 

 

Ππόζθεηο εκπαιδεςηικό ςλικό 

Πιένλ ησλ βαζηθψλ εγρεηξηδίσλ, ζα δηαλεκεζεί ζπκπιεξσκαηηθφ Τιηθφ απφ ην Γηδάζθνληα ην νπνίν ζα 

πεξηιακβάλεη εκεηψζεηο, Μειέηεο Πεξηπηψζεσλ θαη Πξνηεηλφκελεο Αζθήζεηο. 
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Ξέλε Γιώζζα  

 

Δπηρεηξεζηαθή Οξνινγία ζηελ Αγγιηθή Γιώζζα (Αγγιηθά VI), ΟΓΔ 2515 

 
ηόσορ ηος  μαθήμαηορ 
Αλάπηπμε ηθαλνηήησλ ζε ζέκαηα: α) επαγγεικαηηθήο θαη αθαδεκατθήο επηρεηξεζηαθήο νξνινγίαο, θαη β) 
δηαγισζζηθήο ελλνηνινγηθήο αληηζηνίρεζεο (πξνο/απφ ηελ Αγγιηθή Γιψζζα/Διιεληθά). 
 

Πποαπαιηούμενερ γνώζειρ 
Γλψζεηο Αγγιηθήο Γιψζζαο επηπέδνπ Γ2 
 

ςνοπηική πεπιγπαθή ηος πεπιεσομένος ηος μαθήμαηορ 
Βαζηζκέλν ζε έλα επξχ θάζκα πξνζεθηηθά επηιεγκέλσλ θεηκέλσλ ηφζν απφ ηνλ ρψξν ηεο αγνξάο 
(επαγγεικαηηθά θείκελα) φζν θαη απφ ηνλ αθαδεκατθφ ρψξν (επηζηεκνληθή βηβιηνγξαθία), ην κάζεκα 
θηινδνμεί λα εθζέζεη ηνπο θνηηεηέο ζηελ εμεηδηθεπκέλε επηρεηξεζηαθή νξνινγία πνπ είλαη απαξαίηεην λα 
γλσξίδνπλ ψζηε: α) λα ιεηηνπξγνχλ επηηπρψο ζην ζχγρξνλν επηρεηξεζηαθφ πεξηβάιινλ, θαη β) λα 
παξαθνινπζήζνπλ απξφζθνπηα κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ζηελ Αγγιηθή Γιψζζα. Μέζσ 
εθηελνχο θαη ζε βάζνο αλάιπζεο εμεηδηθεπκέλσλ ζεκαζηνινγηθψλ πεδίσλ, νη θνηηεηέο είλαη ζε ζέζε λα 
θαηαλννχλ, απνθσδηθνπνηνχλ θαη αλαπαξάγνπλ θείκελα πινχζηα ζε εμεηδηθεπκέλε επηρεηξεζηαθή νξνινγία 
πξνο/απφ ηελ Αγγιηθή/Διιεληθή Γιψζζα. 
 

Σπόπορ διδαζκαλίαρ  
Σν κάζεκα δηδάζθεηαη επί 4 ψξεο εβδνκαδηαίσο (2 κέξεο x 2 ψξεο) κε δηαιέμεηο/ζπδεηήζεηο εληφο ηνπ 
ακθηζεάηξνπ. Δλίνηε, νη θνηηεηέο θαινχληαη λα πξνεηνηκάζνπλ ζην ζπίηη εμεηδηθεπκέλεο αζθήζεηο νξνινγίαο.  
Ζ ηειηθή επίδνζε ησλ θνηηεηψλ αμηνινγείηαη βάζεη κίαο (1) γξαπηήο εμέηαζεο (δηάξθεηαο 120 ιεπηψλ) ζην 
ηέινο ηνπ εμακήλνπ. Ζ εμέηαζε βαζίδεηαη απνθιεηζηηθά ζε πιηθφ πνπ θαιχπηεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 
εμακήλνπ (ήηνη, φρη ζε άγλσζηα αληηθείκελα) θαη απνηειείηαη απφ: α) αζθήζεηο εμεηδηθεπκέλεο νξνινγίαο, θαη 
β) κεηάθξαζε θεηκέλνπ πξνο/απφ ηελ Αγγιηθή/Διιεληθή Γιψζζα. 
 

ςγγπάμμαηα-Βοηθήμαηα 
 χγγξακκα: Karamitroglou, Fotios. 2008. Essential Business Terminology for Native Speakers of 

Greek. Athens. INTERBOOKS 

 Βνήζεκα: Αγαπεηφο, Γεψξγηνο. 2004. Δγρεηξίδην ησλ Βαζηθψλ Οηθνλνκηθψλ Δλλνηψλ. Αζήλα. 

Δθδφζεηο: Γεψξγηνο Αγαπεηφο 

 

Ππόζθεηο εκπαιδεςηικό ςλικό 
Αλαιπηηθή πεξηγξαθή θαη ινηπέο πιεξνθνξίεο πεξί ηνπ καζήκαηνο ππάξρνπλ ζηελ ηζηνζειίδα: 
http://www.aueb.gr/lessons/english/ba_eng6/ba_eng6_syllabus.html 

 

Δπηρεηξεζηαθή Οξνινγία (Γαιιηθά VI), 2517 

 
ηόσορ μαθήμαηορ 
Οη βαζηθνί δηδαθηηθνί ζηφρνη απηνχ ηνπ καζήκαηνο είλαη: 
o ε απφιπηε εμνηθείσζε κε ηελ νξνινγία –θαηαλφεζε, απνθσδηθνπνίεζε, ρξήζε 
o ε ελλνηνινγηθή ηεθκεξίσζε θαη δηαγισζζηθή αληηζηνίρεζε 
 

Πποαπαιηούμενερ γνώζειρ 
Σν κάζεκα απεπζχλεηαη ζε θνηλφ κε γλψζε ηεο γαιιηθήο γιψζζαο ζε επίπεδν Γ2 ηνπ Κνηλνχ Δπξσπατθνχ 
Πιαηζίνπ Αλαθνξάο. 
 

ςνοπηική πεπιγπαθή ηος πεπιεσομένος ηος μαθήμαηορ 
Γηαηκεκαηηθφ κάζεκα πξνζθεξφκελν ζε θνηηεηέο ηνπ ΟΠΑ ή θαη μέλσλ ηδξπκάησλ (πξφγξακκα Erasmus) 
ζην Σ΄ εμάκελν πξνπηπρηαθψλ ζπνπδψλ. Ζ δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο απηνχ γίλεηαη κέζα απφ πινχζην 
νπηηθναθνπζηηθφ πιηθφ θαζψο θαη θείκελα, απζεληηθά ζηελ πιεηνλφηεηά ηνπο. Αθνχ γίλεη παξνπζίαζε ηεο 
νξνινγίαο κέζσ ησλ πξνθνξηθψλ ή γξαπηψλ θεηκέλσλ, αθνινπζεί ζρεηηθή ζπδήηεζε θαη αζθήζεηο 
θαηαλφεζεο. Σέινο, ε δηαδηθαζία νινθιεξψλεηαη κε εξγαζίεο παξαγσγήο γξαπηνχ ιφγνπ γηα ηελ νξζή 
ρξήζε ηνπ απνθηεζέληνο ιεμηινγίνπ. Ζ κεηάθξαζε θαη ε νξνινγηθή ηεθκεξίσζε είλαη αθφκε δχν εξγαιεία 
πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα θαιπθζνχλ έλλνηεο ζε ηνκείο φπσο: Οηθνλνκία, Δπηρεηξήζεηο - Οξγαληζκνί, 

http://www.aueb.gr/lessons/english/ba_eng6/ba_eng6_syllabus.html
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Υξεκαηννηθνλνκηθά - Σξαπεδηθά, θείκελα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, Γηαθήκηζε - Marketing, Αζθάιεηεο, 
Πιεξνθνξηθή. 
 

Σπόπορ διδαζκαλίαρ και αξιολόγηζηρ 
Σν κάζεκα δηδάζθεηαη ζε 2 δίσξεο ζπλαληήζεηο αλά εβδνκάδα. Ζ κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη είλαη ε 
επηθνηλσληαθή θαη ελζαξξχλεηαη ε ζπλεξγαζία. Ζ αμηνιφγεζε γίλεηαη κε γξαπηή εμέηαζε ζην ηέινο ηνπ 
εμακήλνπ πάλσ ζε ζέκαηα πνπ έρνπλ ήδε κειεηεζεί θαηά ηε δηάξθεηα ησλ καζεκάησλ θαη κέζσ ηνπ πιηθνχ. 
 

ςγγπάμμαηα-Βοηθήμαηα 
 Cloose, E., Le français du monde du travail, Ed. Presses universitaires de Grenoble1. 

 Τπνζηεξηθηηθφ πιηθφ ηεο δηδάζθνπζαο 

 

Ππόζθεηο εκπαιδεςηικό ςλικό 
Ζιεθηξνληθφ πιηθφ (ηζηνζειίδα ππφ θαηαζθεπή) 
 

Δπηρεηξεζηαθή Οξνινγία ζηε Γεξκαληθή Γιώζζα (Γεξκαληθά VI), 2519 

 

ηόσορ ηος μαθήμαηορ 
ηφρνο είλαη :  
o ε νξζή ρξήζε ηεο Γεξκαληθήο Γιψζζαο, ε θαηαλφεζε νηθνλνκηθψλ θεηκέλσλ, νη κέζνδνη θαη ε εθθνξά 

πξνθνξηθνχ ιφγνπ ζε ζέκαηα νηθνλνκηθνχ πεξηερνκέλνπ, ε ζχληαμε θεηκέλσλ (επηρεηξεζηαθέο επηζηνιέο, 
δνθίκηα, δηαθήκηζε, άξζξα, εθζέζεηο) ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ επηρείξεζε θαη γεληθφηεξα ηελ 
νηθνλνκία κε βάζε ηε ζσζηή έθθξαζε ζηε Γεξκαληθή Γιψζζα θαη ηελ νξζή ρξήζε ηεο γξακκαηηθήο θαη 
ηνπ ζπληαθηηθνχ.  

o Ζ γλψζε βαζηθψλ ελλνηψλ ηεο νηθνλνκίαο θαη νη ηξφπνη ιεηηνπξγίαο κηαο επηρεηξήζεηο (δηνίθεζε, 
νξγάλσζε), δηαγισζζηθή ελλνηνινγηθή αληηζηνίρεζε (Γεξκαληθά – Διιεληθά).  

 

Πποαπαιηούμενερ γνώζειρ 
Γλψζεηο Γεξκαληθήο Γιψζζαο επηπέδνπ Γ2 
 

ςνοπηική πεπιγπαθή ηος πεπιεσομένος ηος μαθήμαηορ 
Γηδαζθαιία βαζηθψλ ελλνηψλ ηεο νηθνλνκίαο θαη νη ηξφπνη ιεηηνπξγίαο κηαο επηρείξεζεο. Γηα ην κάζεκα 
επηιέγνληαη επίζεο ζέκαηα απφ εκεξήζην, εβδνκαδηαίν θαη κεληαίν νηθνλνκηθφ ηχπν. Γίλεηαη κεηάθξαζε 
επηρεηξεζηαθψλ θαη νξγαλσζηαθψλ θεηκέλσλ, θεηκέλσλ Δπξσπατθήο Έλσζεο. Δθζέζεηο θαη ζέκαηα 
νηθνλνκηθνχ πεξηερνκέλνπ.  
Γηδάζθνληαη θείκελα γηα ηελ αγξνηηθή νηθνλνκία: κεγέζε γεσξγηθψλ επηρεηξήζεσλ, ηνπξηζκφο,, κεηαθνξέο, 
ελέξγεηα – βηνκεραλία θαη εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ, νηθνλνκηθέο δηαθπκάλζεηο, εηαηξίεο, θνηλσληθή αζθάιηζε, 
αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο, δαζκνί, θφξνη. 
Γηδαζθαιία, θαζνδήγεζε, ππνδείμεηο θαη ζεκαληηθέο εθθξάζεηο γηα ηε ζπγγξαθή επηζηεκνληθήο εξγαζίαο. 
 

Σπόπορ διδαζκαλίαρ  
Σν κάζεκα δηδάζθεηαη επί 4 ψξεο εβδνκαδηαίσο (2 κέξεο x 2 ψξεο) κε δηαιέμεηο/ζπδεηήζεηο εληφο ηνπ 
ακθηζεάηξνπ. Δλίνηε, νη θνηηεηέο θαινχληαη λα πξνεηνηκάζνπλ ζην ζπίηη εμεηδηθεπκέλεο αζθήζεηο νξνινγίαο.  
Ζ ηειηθή επίδνζε ησλ θνηηεηψλ αμηνινγείηαη βάζεη κίαο (1) γξαπηήο εμέηαζεο (δηάξθεηαο 120 ιεπηψλ) ζην 
ηέινο ηνπ εμακήλνπ. Ζ εμέηαζε βαζίδεηαη απνθιεηζηηθά ζε πιηθφ πνπ θαιχπηεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 
εμακήλνπ (ήηνη, φρη ζε άγλσζηα αληηθείκελα) θαη απνηειείηαη απφ αζθήζεηο εμεηδηθεπκέλεο νξνινγίαο, 
κεηάθξαζε θεηκέλνπ πξνο/απφ ηελ Γεξκαληθή/Διιεληθή Γιψζζα θαη αλάπηπμε γξαπηνχ ιφγνπ. 
 

ςγγπάμμαηα-Βοηθήμαηα 
 Βαζηθέο έλλνηεο ηεο νηθνλνκίαο θαη ηξφπνη ιεηηνπξγίαο κηαο επηρείξεζεο-Δπηρεηξεζηαθή Οξνινγία 

Μνλνγξαθία (Η.Εήθνπ) 

 G.NICOLAS/ M.SPRENGER/ W.WEERMANN 1999. Wirtschaft-Auf Deutsch, Stuttgart .Klett Verlag 

 Anleitungen zum Schreiben einer wissenschaftlichen Arbeit  (Γηδαζθαιία, 
ππνδείμεηογηαηεζπγγξαθήεπηζηεκνληθήοεξγαζίαο. εκεηψζεηοΗ. Εήθνπ)  
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6ο ΔΞΑΜΖΝΟ – ΔΠΗΛΟΓΔ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ 

 

Γηαρείξηζε Κηλδύλνπ, 2620 

 

ηόσορ μαθήμαηορ 

Σν κάζεκα απνζθνπεί: 

o ηελ θαηαλφεζε ηεο ρξήζεο ησλ εξγαιείσλ αληηζηάζκηζεο θηλδχλνπ 
o ηελ θαηαλφεζε ησλ κεζφδσλ αληηζηάζκηζεο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ θηλδχλνπ 
 

Πποαπαιηούμενερ γνώζειρ 

Γελ ρξεηάδνληαη πξναπαηηνχκελεο γλψζεηο  

 

ςνοπηική πεπιγπαθή ηος πεπιεσομένος ηος μαθήμαηορ 

Έλαο θιάδνο ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ν νπνίνο έρεη γλσξίζεη πξφζθαηα κεγάιε αλάπηπμε είλαη ε δηαρείξηζε 

θηλδχλσλ. Απηφ νθείιεηαη θπξίσο ζηελ δεκηνπξγία λέσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πξντφλησλ θαη ηερληθψλ, νη 

νπνίεο θαζηζηνχλ δπλαηή ηελ απνθπγή ή ηξνπνπνίεζε πνιιψλ θηλδχλσλ ηνπο νπνίνπο αληηκεησπίδεη ε 

πιεηνςεθία ησλ επηρεηξήζεσλ. Παξαδείγκαηνο ράξηλ, ε απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε θηλδχλνπ κπνξεί λα 

κεηψζεη δξαζηηθά ην ζπλαιιαγκαηηθφ θίλδπλν κέζσ ηεο αγνξάο παξαγψγσλ πξντφλησλ. Ο θίλδπλνο αγνξάο 

κπνξεί επίζεο λα κεησζεί θαζψο δηαθπκάλζεηο ζηηο ηηκέο αγαζψλ πηζαλφλ λα κπνξνχλ λα εμνκαιπλζνχλ 

κέζσ ηεο ρξήζεο παξαγψγσλ πξντφλησλ. Καηά ηνλ ίδην ηξφπν κπνξεί λα εμαιεηθζεί θαη ν πηζησηηθφο 

θίλδπλνο ν νπνίνο επεξεάδεη δαλεηζηέο, κέζσ ηεο ρξήζεο πηζησηηθψλ παξαγψγσλ πξντφλησλ. Λφγσ ηεο 

ζπλερνχο εμέιημεο ησλ δηεζλψλ ρξεκαηαγνξψλ, νινέλα θαη πεξηζζφηεξα πξντφληα πξνζηίζεληαη ζηε ιίζηα 

ησλ πξντφλησλ κε ηα νπνία κπνξεί θαλείο λα κεηψζεη ηελ έθζεζή ηνπ ζε ζπγθεθξηκέλνπο θηλδχλνπο, φπσο 

π.ρ. θαηξηθά θαηλφκελα. Πέξαλ ηεο εθαξκνγήο ηεο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ ζε παξαγσγηθέο θαη εκπνξηθέο 

επηρεηξήζεηο, ν θιάδνο απηφο έρεη πνιιαπιέο εθαξκνγέο ζε ζέκαηα ηα νπνία αθνξνχλ ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

εηαηξείεο. Ζ θαιή γλψζε ρξεκαηννηθνλνκηθήο κεραληθήο είλαη έλα απαξαίηεην εξγαιείν γηα δηαρεηξηζηέο 

ραξηνθπιαθίσλ παληφο είδνπο αμηνγξάθσλ.  

. 

Σπόπορ διδαζκαλίαρ 

Σν κάζεκα απνηειείηαη νινθιήξνπ απφ δίσξεο δηαιέμεηο θαη ε εμέηαζε γίλεηαη κε γξαπηέο εμεηάζεηο.    

 

ςγγπάμμαηα-Βοηθήμαηα 

 Μπισλάο Ν. (2005), Αγνξέο θαη Πξντφληα Παξαγψγσλ, Αζήλα: Σππσζήησ. 

 Cuthbertson K. & Nitzsche D. (2001), Financial Engineering: Derivatives and Risk Management, 

Wiley John & Sons. 

 

Ππόζθεηο εκπαιδεςηικό ςλικό 

Ζιεθηξνληθφ πιηθφ: http://eclass.aueb.gr/courses/ODE157/ 

 

Φνξνινγηθή Λνγηζηηθή, 2818  

(ην κάζεκα δε δηαζέηεη πεξηγξαθή) 

 

Γηαδίθηπν θαη Δπηρεηξεκαηηθά Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα, 2816 

(ην κάζεκα δε δηαζέηεη πεξηγξαθή) 
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7ο ΔΞΑΜΖΝΟ – ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ 

 

Αλάιπζε Λνγηζηηθώλ Καηαζηάζεσλ, 2810 

 

ηόσορ ηος μαθήμαηορ 

Σν κάζεκα αζρνιείηαη κε δηάθνξεο πηπρέο ηεο αλάιπζεο ησλ ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ απφ εμσηεξηθνχο ή 

εζσηεξηθνχο ρξήζηεο γηα ηε ιήςε νξζνινγηθψλ νηθνλνκηθψλ απνθάζεσλ. ηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη λα 

εηζάγεη ην θνηηεηή ηφζν ζηε ζεσξία, φζν θαη ζηελ πξαθηηθή ηεο αλάιπζεο ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ. Ηδηαίηεξε 

έκθαζε δίλεηαη ζην λα αλαπηχμνπλ νη θνηηεηέο κηα δέζκε θξηηηθψλ ηθαλνηήησλ γηα ηελ ζπγθέληξσζε, επηινγή 

θαη επεμεξγαζία κεγάινπ πιήζνπο θαη πνηθηιίαο νηθνλνκηθψλ πιεξνθνξηψλ θαη δεδνκέλσλ. Ζ αλάιπζε ηεο 

ζεκαηνινγίαο ζπλδέεηαη κε ην επξχηεξν πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο (πνιηηηθφ θαη νηθνλνκηθφ 

πεξηβάιινλ, επηρεηξεκαηηθή ζηξαηεγηθή, ελαιιαθηηθέο ζηξαηεγηθέο επηινγέο ηεο δηνίθεζεο, θιπ.). 

 

Πποαπαιηούμενερ γνώζειρ 

Καιή θαηαλφεζε ρξεκαηννηθνλνκηθήο ινγηζηηθήο (εηζαγσγή θαη πξνρσξεκέλε) θαη βαζηθψλ ζηνηρείσλ 

ινγηζηηθήο θφζηνπο είλαη νπζηαζηηθή πξνυπφζεζε επηηπρνχο παξαθνινχζεζεο ηνπ καζήκαηνο απηνχ. Οη 

θνηηεηέο ζπρλά βξίζθνπλ επηβνεζεηηθφ ην λα έρνπλ παξαθνινπζήζεη πξφζζεηα καζήκαηα ινγηζηηθήο. ε 

θάζε πεξίπησζε, ν θνηηεηήο/ηξηα —φπσο θαη ν νηθνλνκηθφο αλαιπηήο/ηξηα— πξέπεη λα έρνπλ έλα θαιφ 

ππφβαζξν ζην ρψξν ησλ νηθνλνκηθψλ, ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο θαη ηεο δηνίθεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ. 

 

ςνοπηική πεπιγπαθή ηος πεπιεσομένος ηος μαθήμαηορ 

Δπηκέξνπο ζέκαηα ηνπ καζήκαηνο αλαθέξνληαη ζηελ θαηάξηηζε θαη αλάιπζε ηεο Καηάζηαζεο Σακεηαθψλ 

Ρνψλ, ηε κέηξεζε θαη ηελ αλάιπζε ησλ επηδφζεσλ, ηεο ξεπζηφηεηαο θαη ηεο θεθαιαηαθήο δηάξζξσζεο. 

Αλαιπηηθά, ην κάζεκα θαιχπηεη ηηο αθφινπζεο ζεκαηηθέο ελφηεηεο. 

o Έλλνηα θαη ζηφρνη ηεο ΑΛΚ, πξνζθνξά & δήηεζε ινγηζηηθψλ πιεξνθνξηψλ, ζεζκηθφ πιαίζην 
o Δηζαγσγή ζηηο ηερληθέο ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλάιπζεο 
o Αλαζθφπεζε ηζνινγηζκνχ 
o Αλάιπζε ινγαξηαζκψλ απνηειεζκάησλ ρξήζεο – θέξδε αλά κεηνρή 
o Καηάξηηζε θαη αλάιπζε ηεο Καηάζηαζεο Σακεηαθψλ Ρνψλ 
o Ζ έλλνηα θαη ε αλάιπζε ηεο ξεπζηφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ 
o Ζ έλλνηα θαη ε αλάιπζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ 
o Ζ έλλνηα θαη ε αλάιπζε ηεο δνκήο θεθαιαίσλ 
o Μειέηεο πεξηπηψζεσλ – αλαπξνζαξκνγή ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ 

 

Σπόπορ διδαζκαλίαρ 

Ζ δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο θαιχπηεηαη κε δχν δίσξεο δηαιέμεηο ηελ εβδνκάδα ζηε δηάξθεηα ησλ νπνίσλ 

έκθαζε δίλεηαη ζηελ παξνπζίαζε ηνπ ζεσξεηηθνχ ππφβαζξνπ ηνπ καζήκαηνο, ζηελ αλάιπζε ησλ ζρεηηθψλ 

ελλνηψλ θαη ζηελ παξνπζίαζε δηαθφξσλ ηερληθψλ αλάιπζεο. Σαπηφρξνλα ιχλεηαη ηθαλφο αξηζκφο αζθήζεσλ 

θαη ζπδεηνχληαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ (casestudies). Απηφ βνεζά αθελφο ζηελ θαηαλφεζε ησλ δηαθφξσλ 

ζεκάησλ αθεηέξνπ ζηελ εμνηθείσζε κε ηε ινγηζηηθή αλάιπζε. Υαξαθηεξηζηηθφ ησλ παξαδφζεσλ είλαη φηη νη 

θνηηεηέο αλακέλεηαη λα έρνπλ ελεξγή ζπκκεηνρή ζην ακθηζέαηξν ζηηο δηάθνξεο ζπδεηήζεηο θαη ζηελ επίιπζε 

αζθήζεσλ. Ζ δηδαζθαιία ζπκπιεξψλεηαη κε ηελ δηεμαγσγή ελφο δίσξνπ θξνληηζηεξίνπ απφ ηελ ηέηαξηε 

εβδνκάδα ηνπ εμακήλνπ. 

ηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο, νη θνηηεηέο αλαιακβάλνπλ ηελ εθπφλεζε εξγαζίαο ρξεκαηννηθνλνκηθήο 

αλάιπζεο κηαο εηαηξείαο εηζεγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ. Οδεγίεο γηα ηελ εξγαζία δίλνληαη 

θαηά ηε δηάξθεηα ησλ καζεκάησλ θαη κέζσ ηνπ E-CLASS. θνπφο ηεο εξγαζίαο είλαη λα βνεζήζεη ηνλ 

θνηηεηή ζηελ θαηαλφεζε ηεο χιεο ηνπ καζήκαηνο θαη ζηελ απφθηεζε γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ πνπ ζα 

θαλνχλ ρξήζηκεο φρη κφλν ζηηο εμεηάζεηο αιιά θαη ζηελ επαγγεικαηηθή ζηαδηνδξνκία. 

Οη θνηηεηέο αμηνινγνχληαη κέζσ ηξίσξεο εμέηαζεο ζην ηέινο ηνπ δηδαθηηθνχ εμακήλνπ. Δθφζνλ ν βαζκφο 

ζηηο εμεηάζεηο ίζνο κε ηε βάζε 5 ή κεγαιχηεξνο, ηφηε ζπλεθηηκάηαη πξνζαπμεηηθά θαη ε γξαπηή εξγαζία. 
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ςγγπάμμαηα 

Ζ χιε ηνπ καζήκαηνο θαιχπηεηαη απφ θάζε έλα απφ ηα παξαθάησ πξνηεηλφκελα βηβιία, απφ ηα νπνία νη 

θνηηεηέο κπνξνχλ λα επηιέμνπλ ην έλα: 

 Γθίθαο, Γ. Παπαδάθε Α. θαη ηνπγιέ Γ, (2010), Ανάλςζη και αποηίμηζη επισειπήζεων. Δθδφζεηο 

Μπέλνπ, Αζήλα. Γθίθαο, Γ., (2010). Ζ χιε θαιχπηεηαη ηθαλνπνηεηηθά θαη απφ ηελ πξνεγνχκελε 

έθδνζε ηνπ ίδηνπ βηβιίνπ (ζπγγξαθέαο Γ. Γθίθαο) κε ηίηιν: Ζ Ανάλςζη και οι Υπήζειρ ηων Λογιζηικών 

Καηαζηάζεων. Γεχηεξε έθδνζε, Δθδφζεηο Μπέλνπ, Αζήλα (αθνξά θνηηεηέο πνπ έρνπλ δειψζεη ην 

κάζεκα ζε πξνεγνχκελεο πεξηφδνπο θαη έρνπλ πάξεη ην ζχγγξακκα). 

 Νηάξρνο, Ν. (2004), Υπημαηοοικονομική Ανάλςζη Λογιζηικών Καηαζηάζεων. Έβδνκε έθδνζε, 

Δθδφζεηο ηακνχιε, Αζήλα. 

 

Ππόζθεηο εκπαιδεςηικό ςλικό 

πκπιεξσκαηηθφ πιηθφ (άξζξα απφ επηζηεκνληθά ή επαγγεικαηηθά πεξηνδηθά, ζεκεηψζεηο, θιπ) θαζψο θαη 

αζθήζεηο έρνπλ αλαξηεζεί ζην e-class θαη είλαη δηαζέζηκα ζηνπο θνηηεηέο. 

 

Γηνηθεηηθή Λνγηζηηθή, 2731 

 

ηόσορ μαθήμαηορ 

Σν κάζεκα απνζθνπεί ζην λα δεκηνπξγήζεη ζηνπο θνηηεηέο ηα ζεκέιηα γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο Γηνηθεηηθήο 

Λνγηζηηθήο ηφζν ζε επίπεδν ζεσξίαο φζν θαη πξαθηηθήο θαη παξνπζηάδεη ηηο βαζηθέο έλλνηεο, αξρέο θαη 

εθαξκνγέο ηεο.  

 

Πποαπαιηούμενερ γνώζειρ 

Γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ καζήκαηνο απαηηνχληαη βαζηθέο γλψζεηο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ινγηζηηθήο. 

 

ςνοπηική πεπιγπαθή ηος πεπιεσομένος ηος μαθήμαηορ 

Σν κάζεκα πεξηιακβάλεη: 

o Βαζηθέο γλψζεηο ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηελ θνζηνιφγεζε φπσο ηηο δηάθνξεο κνξθέο ηνπ θφζηνπο 
(άκεζν θαη έκκεζν θφζηνο, κεηαβιεηφ θαη ζηαζεξφ θφζηνο), ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θφζηνπο παξαρζέλησλ 
θαη πσιεζέλησλ θαη ηα ζηνηρεία ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο (πξψηεο χιεο, άκεζε εξγαζία θαη Γεληθά 
Βηνκεραληθά Έμνδα) θαη ηνπ επηκεξηζκνχ ησλ εμφδσλ κεηαμχ Σκεκάησλ.    

o Θέκαηα ηεο θαηάξηηζεο, παξαθνινχζεζεο θαη ειέγρνπ ηνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ησλ 
επηρεηξήζεσλ θαζψο θαη ηεο αλάιπζεο ησλ απνθιίζεσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ζχγθξηζε ησλ 
πξνυπνινγηζκψλ κε ηνπο απνινγηζκνχο ηφζν φζνλ αθνξά ηα έζνδα φζν θαη ηα έμνδα, 

o Πεξηγξαθή ηεο  κεζνδνινγίαο ε νπνία ζα πξέπεη λα αθνινπζείηαη γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ ζην 
βξαρππξφζεζκν δηάζηεκα βάζεη θνζηνινγηθψλ πιεξνθνξηψλ θαζψο θαη γηα ηελ αλάιπζε ησλ ζρέζεσλ 
θφζηνπο – φγθνπ – θέξδνπο. 

 

Σπόπορ διδαζκαλίαρ 

Ζ δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο πεξηιακβάλεη δχν δίσξεο δηαιέμεηο ηελ εβδνκάδα ζην πιαίζην ησλ νπνίσλ 

δίλεηαη βαξχηεηα ζηελ παξνπζίαζε ησλ ζεσξεηηθψλ ελλνηψλ. Ζ ζεσξεηηθή παξνπζίαζε σζηφζν 

ζπλνδεχεηαη απφ έλα ζχλνιν αζθήζεσλ πνπ ιχλνληαη επί ηφπνπ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δηαιέμεσλ κε ηε 

ζπκκεηνρή ησλ θνηηεηψλ θαη βνεζνχλ ζηελ θαηαλφεζε ησλ δηαθφξσλ ζεκάησλ θαη ζηελ εμνηθείσζε κε ηε 

δηνηθεηηθή ινγηζηηθή. Δπηπιένλ, ην κάζεκα πεξηιακβάλεη έλα δίσξν θξνληηζηήξην θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

νπνίνπ γίλεηαη πξαθηηθή εμάζθεζε. Ζ αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ ζην κάζεκα γίλεηαη κε γξαπηή εμέηαζε. 

 

ςγγπάμμαηα-Βοηθήμαηα 

 Βεληέξεο, Γ. θαη . Κνέλ, «Γηνηθεηηθή Λνγηζηηθή», P.I Publishing, Αζήλα, 2007.  

 Γεκεηξάο, Α. Καη Α. Μπάιιαο, «Γηνηθεηηθή Λνγηζηηθή γηα πξνγξακκαηηζκφ θαη έιεγρν», Δθδφζεηο 

Gutenberg, Αζήλα, 2009. 

 

Ππόζθεηο εκπαιδεςηικό ςλικό 

Ζιεθηξνληθφ πιηθφ: https://eclass.aueb.gr/courses/ODE196/ 
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7ο ΔΞΑΜΖΝΟ – ΔΠΗΛΟΓΔ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ 

 

Υξεκαηννηθνλνκηθή Οηθνλνκεηξία, 2729 

 

ηόσορ ηος μαθήμαηορ 

θνπφο ηνπ καζήκαηνο απηνχ είλαη ε παξνπζίαζε ησλ βαζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

δεδνκέλσλ θαη ε αλάιπζε ησλ ηερληθψλ θαη ησλ κεζφδσλ πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ εκπεηξηθή κειέηε 

ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ρξνλνινγηθψλ ζεηξψλ. Ζ αλάιπζε ρξνλνινγηθψλ ζεηξψλ, ηφζν ζεσξεηηθά φζν θαη 

εκπεηξηθά, είλαη αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο κειέηεο θαη θαηαλφεζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ 

αγνξψλ. ηφρνο είλαη νη θνηηεηέο λα ζπλδέζνπλ ηηο ζεσξεηηθέο γλψζεηο ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο κε ηα 

πξαγκαηηθά δεδνκέλα θαη λα απνθηήζνπλ έηζη κηα νινθιεξσκέλε εηθφλα ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ αγνξψλ.  Σν κάζεκα πεξηιακβάλεη πξαθηηθή εμάζθεζε ζηε ρξήζε νηθνλνκεηξηθψλ 

παθέησλ Ζ/Τ (Eviews).  

 

Πποαπαιηούμενερ γνώζειρ 

Γηα ηελ θαιχηεξε παξαθνινχζεζε ηνπ καζήκαηνο απαηηνχληαη γλψζεηο ρξεκαηννηθνλνκηθήο θαη 

νηθνλνκεηξίαο. 

 

ςνοπηική πεπιγπαθή ηος πεπιεσομένος ηος μαθήμαηορ 

Θέκαηα ππφ αλάιπζε είλαη ηα εμήο: 

1.  Υξεκαηννηθνλνκηθή νηθνλνκεηξία – γεληθή επηζθφπεζε 

 Οξηζκνί θαη παξαδείγκαηα βαζηθψλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ελλνηψλ: ηηκέο, απνδφζεηο θαη νη 

ζηαηηζηηθέο ηδηφηεηέο ηνπο. 

 Παξαδείγκαηα πξαθηηθψλ πξνβιεκάησλ ζηε ρξεκαηννηθνλνκηθή φπνπ είλαη απαξαίηεηε ε 

ρξεκαηννηθνλνκηθή νηθνλνκεηξία: δηαθνξνπνίεζε ραξηνθπιαθίνπ (diversification), δηαρείξηζε 

θηλδχλνπ (riskmanagement), κεηαβιεηφηεηα (volatility) θαη ζπζρέηηζε (correlation) απνδφζεσλ, 

πξνβιέςεηο (forecasting) θιπ. 

 Πξαθηηθά παξαδείγκαηα ζπιινγήο δεδνκέλσλ θαη πξνθαηαξθηηθήο αλάιπζεο (δεδνκέλα κεηνρψλ, 

δεηθηψλ, ππνινγηζκφο απνδφζεσλ θαη εμέηαζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο), ζχγθξηζε ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ απηψλ ζε δηάθνξεο αγνξέο (κεηνρψλ, νκνιφγσλ, ζπλαιιάγκαηνο θιπ). 

 Δπηζθφπεζε βαζηθψλ ζηαηηζηηθψλ ελλνηψλ: Σπραίεο κεηαβιεηέο θαη νη ηδηφηεηέο ηνπο, δείγκαηα, 

ξνπέο, ζπζρέηηζε θαη αλεμαξηεζία, έιεγρνη κέζνπ, ρξνλνζεηξέο, απηνζπζρέηηζε, παιηλδξφκεζε, 

πξνβιεςηκφηεηα. 

2. Πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή ησλ απνδφζεσλ  

 Απφ ηηο ηηκέο ζηηο απνδφζεηο: πνζνζηηαίεο έλαληη ινγαξηζκηθψλ απνδφζεσλ θαη ε ζρέζε κεηαμχ ηνπο 

– εθαξκνγέο ζε Excel. 

 Τπνινγηζκφο θαη εξκελεία ησλ βαζηθψλ ζηαηηζηηθψλ ηδηνηήησλ ησλ απνδφζεσλ: κέζνο, δηάκεζνο, 

ηππηθή απφθιηζε, αζπκκεηξία (skewness), θχξησζε (kurtosis). 

 Ζ έλλνηα ηεο ζηαζηκφηεηαο ρξνλνινγηθψλ ζεηξψλ, ππνινγηζκφο θαη εξκελεία ηεο ζπλάξηεζεο 

απηνζπζρέηηζεο κηαο ρξνλνινγηθήο ζεηξάο απνδφζεσλ, έιεγρνη θαλνληθφηεηαο. 

 Έιεγρνη ησλ ξνπψλ ησλ απνδφζεσλ: έιεγρνο κεδεληθνχ κέζνπ, κεδεληθήο skewness θαη 

excesskurtosis. 

 Τπνινγηζκφο ζηαηηθψλ θαη δπλακηθψλ ζπζρεηίζεσλ κεηαμχ ρξνλνινγηθψλ ζεηξψλ απνδφζεσλ, 

ζρέζεηο lead-lag γηα πξνβιεςηκφηεηα, ππφδεηγκα CAPM. 

3. Παιηλδξνκήζεηο κε παξαδείγκαηα 

 ηαηηθή παιηλδξφκεζε: Δπηζθφπεζε ηεο κεζφδνπ ειαρίζησλ ηεηξαγψλσλ (OLS) θαη άιισλ κεζφδσλ 

εθηίκεζεο, επηζθφπεζε ησλ δηαγλσζηηθψλ ειέγρσλ θαη ειέγρσλ εμεηδίθεπζεο. Robuststandarderrors. 

Δθαξκνγέο ηεο ζηαηηθήο παιηλδξφκεζεο ζην ππφδεηγκα CAPM. 

 Δηζαγσγή ζε δπλακηθά ππνδείγκαηα παιηλδξφκεζεο κε ρξνλνζεηξέο (παιηλδξφκεζε κε ρξνληθέο 

πζηεξήζεηο ηεο εμαξηεκέλεο θαη ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ): ην ARX(p) ππφδεηγκα. 

4. Πξνβιέςεηο απφ ηα ππνδείγκαηα παιηλδξφκεζεο 
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 Δηζαγσγή ζηηο πξνβιέςεηο: ππνινγηζκφο πξνβιέςεσλ ζεκείνπ θαη δηαζηήκαηνο απφ ζηαηηθέο θαη 

δπλακηθέο παιηλδξνκήζεηο. 

 Τπνινγηζκφο ηεο πξνβιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ελφο ππνδείγκαηνο: ζηαηηζηηθά θαη νηθνλνκηθά κέηξα 

πξνβιεςηκφηεηαο. 

5. Δηζαγσγή ζηε κνληεινπνίεζε θαη πξφβιεςε κεηαβιεηφηεηαο (volatility) θαη ζπζρέηηζεο (correlation).  

 Ζ έλλνηα ηεο κεηαβιεηφηεηαο  ησλ απνδφζεσλ: παξαδείγκαηα ρξήζεο ηεο κεηαβιεηφηεηαο θαη ηεο 

ζπζρέηηζεο. 

 Τπνινγηζκφο θπιηφκελσλ εθηηκήζεσλ ηεο ηζηνξηθήο κεηαβιεηφηεηαο θαη ζπζρέηηζεο.  

 Παξακεηξηθά ππνδείγκαηα κεηαβιεηφηεηαο: ARCH θαη GARCH ππνδείγκαηα.  

 Πξφβιεςε κεηαβιεηφηεηαο θαη εθαξκνγέο. 

6. Αλαιπηηθά παξαδείγκαηα κνληεινπνίεζεο πξαγκαηηθψλ δεδνκέλσλ ζηε Υξεκαηννηθνλνκηθή κε ηε ρξήζε 

ηνπ πξνγξάκκαηνο Δ-views.  

 

Σπόπορ διδαζκαλίαρ 

Σν κάζεκα δηδάζθεηαη 4 ψξεο ηελ εβδνκάδα. Ζ αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ γίλεηαη απφ ηηο γξαπηέο εμεηάζεηο. 

 

ςγγπάμμαηα - Βοηθήμαηα 

i. Κψζηαο πξηφπνπινο θαη Γηνλχζεο Φίιηππαο, 2010, Οηθνλνκεηξηθά Τπνδείγκαηα θαη Δθαξκνγέο κε ην 

Eviews, Θεζζαινλίθε: Δθδφζεηο Αλίθνπια. 

ii. JeffreyM. Wooldridge, 2006, Δηζαγσγή ζηελ Οηθνλνκεηξία: Μηα λέα πξνζέγγηζε, Σφκνη Α&Β, Αζήλα: 

Δθδφζεηο Παπαδήζε.    

iii. Γεψξγηνο Κ. Υξήζηνπ, Δηζαγσγή ζηελ Οηθνλνκεηξία, 2002, Σφκνο Β‘, Αζήλα, Δθδφζεηο Gutenberg. 

iv. RueyS. Tsay, AnalysisofFinancial Time Series, 2002, Wiley Series in Probability and Statistics. 

v. Terence C. Mills and Raphael N. Markellos, The Econometric Modelling of Financial Time Series, 

2008, Cambridge University Press. 

vi. Peijie Wang, Financial Econometrics, 2009, Routledge Advanced Texts in Economics and  Finance. 

vii. Dimitrios Asteriou and Stephen G. Hall, Applied Econometrics: A Modern Approach Using Eviews 

and Microfit, 2007, Revised  Edition by Palgrave Macmillan. 

 

Ππόζθεηο εκπαιδεςηικό ςλικό 

ηνπο θνηηεηέο δίλεηαη επηπξφζζεηα παθέην ζεκεηψζεσλ ηνπ δηδάζθνληα νη νπνίεο αλαξηψληαη ζην e-class 

ηνπ ΟΠΑ. Δπηπιένλ δίλνληαη θαη άξζξα απφ ηνλ εκεξήζην θαη πεξηνδηθφ ηχπν κε ζθνπφ ηελ θαιχηεξε 

θαηαλφεζε θαη ρξήζε ησλ ελλνηψλ θαη εξγαιείσλ ηνπ καζήκαηνο. 

 

Υξεκαηνδνηηθή Γηνίθεζε ΗΗΗ, 2471 

 

ηόσορ μαθήμαηορ 

Σν κάζεκα απνζθνπεί: 

o ηελ θαηαλφεζε ησλ ζεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ζπγρσλεχζεηο θαη εμαγνξέο επηρεηξήζεσλ 
o ηελ θαηαλφεζε ηνπ ξφινπ ηεο ςπρνινγίαο ζηηο απνθάζεηο ησλ επελδπηψλ 
o ηελ πεξηγξαθή ηεο κηθξνδνκήο ηεο Διιεληθήο θεθαιαηαγνξάο  
 

Πποαπαιηούμενερ γνώζειρ 

Γελ ρξεηάδνληαη πξναπαηηνχκελεο γλψζεηο  

 

ςνοπηική πεπιγπαθή ηος πεπιεσομένος ηος μαθήμαηορ 

Σν παξφλ κάζεκα αλαθέξεηαη ζε ηξεηο μερσξηζηέο ελφηεηεο ηνπ ρψξνπ ηεο «Υξεκαηνδνηηθήο Γηνίθεζεο». Σν 

πξψην κέξνο ηνπ καζήκαηνο αζρνιείηαη κε ην ζέκα ησλ εμαγνξψλ θαη ζπγρσλεχζεσλ εηαηξεηψλ (Δ&). 

πγθεθξηκέλα, εμεηάδνπκε ηα θίλεηξα πίζσ απφ ηέηνηεο ελέξγεηεο, ηηο ζηξαηεγηθέο πνπ κπνξεί λα 

αθνινπζεζνχλ γηα Δ&, ηηο ακπληηθέο ηαθηηθέο ησλ εηαηξεηψλ πξνο εμαγνξά, ηελ απνηίκεζε ησλ ζηφρσλ 

εμαγνξάο θαη ηα νθέιε πξνο ηα εκπιεθφκελα κέξε. Ζ πξψηε ελφηεηα δειαδή, θαιχπηεη φια ηα ζέκαηα ησλ 

Δ&. Σν δεχηεξν κέξνο ηνπ καζήκαηνο αζρνιείηαη κε ζέκαηα «ζπκπεξηθνξηθήο» ρξεκαηννηθνλνκηθήο. ην 

ζέκα ησλ Δ&, θαζψο θαη ζε φιν ην θάζκα επελδπηηθψλ απνθάζεσλ, ν ςπρνινγηθφο παξάγνληαο παίδεη 

ζεκαληηθφ ξφιν. Δμεηάδνπκε ηνλ ηξφπν κε ην νπνίν επελδπηηθέο απνθάζεηο κπνξεί λα επεξεαζηνχλ απφ 
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ςπρνινγηθνχο παξάγνληεο, πσο εθδειψλεηαη ε επίδξαζε απηή θαη πνηεο είλαη νη επηπηψζεηο ηεο. Σέινο, ην 

ηξίην κέξνο πξαγκαηεχεηαη ζέκαηα κηθξνδνκήο. ηεο θεθαιαηαγνξάο. Σν κέξνο απηφ, παξνπζηάδεη ηνλ ηξφπν 

ιεηηνπξγίαο θαη ηε δνκή ηεο Διιεληθήο θεθαιαηαγνξάο. 

. 

Σπόπορ διδαζκαλίαρ 

Σν κάζεκα απνηειείηαη απφ δίσξεο δηαιέμεηο θαη ε εμέηαζε γίλεηαη κε γξαπηέο εμεηάζεηο.    

 

ςγγπάμμαηα-Βοηθήμαηα 

  Γ. Κπξηαδήο (2007), πγρσλεχζεηο & Δμαγνξέο, Αζήλα: κπίιηα. 

 . πχξνπ (2009), Δηζαγσγή ζηε πκπεξηθνξηθή Υξεκαηννηθνλνκηθή, Αζήλα: Μπέλνπ 

 Α. Shleifer (2000), Inefficient Markets: An Introduction to Behavioral Finance, Oxford University 

Press. 

 

Ππόζθεηο εκπαιδεςηικό ςλικό 

Ζιεθηξνληθφ πιηθφ: http://eclass.aueb.gr/courses/ODE128/ 

 

Λνγηζηηθά ρέδηα, 2701 

 

ηόσορ ηος μαθήμαηορ 

θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε παξνπζίαζε, αλάπηπμε θαη αλάιπζε ησλ ζεσξεηηθψλ θαη πξαθηηθψλ ζεκάησλ 

ηεο ινγηζηηθήο ηππνπνίεζεο θαη εηδηθφηεξα απηψλ ηνπ Διιεληθνχ Γεληθνχ Λνγηζηηθνχ ρεδίνπ. Ζ χιε ηνπ 

καζήκαηνο είλαη απνιχησο απαξαίηεηε ζε άηνκα ηα νπνία επηζπκνχλ λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ δεκηνπξγηθά 

ζηηο νηθνλνκηθέο ππεξεζίεο ησλ βηνκεραληθψλ θαη εκπνξηθψλ επηρεηξήζεσλ. 

 

Πποαπαιηούμενερ γνώζειρ 

Πξναηξεηηθά ζα ήηαλ θαιχηεξν ν θνηηεηήο λα έρεη δηδαρηεί ηελ Δηζαγσγή ζηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή ινγηζηηθή 

θαη ηελ Πξνρσξεκέλε Υξεκαηννηθνλνκηθή Λνγηζηηθή 

 

ςνοπηική πεπιγπαθή ηος πεπιεσομένος ηος μαθήμαηορ 

πγθεθξηκέλα, ηα ζέκαηα πνπ θαιχπηνληαη είλαη ηα εμήο:      

Σν Διιεληθφ Γεληθφ Λνγηζηηθφ ρέδην, νη νκάδεο ησλ ινγαξηαζκψλ ηνπ, ε ζπλδεζκνινγία ησλ ινγαξηαζκψλ, 

νη κέζνδνη πξνζδηνξηζκνχ πξνβιέςεσλ, νη θαλφλεο απνηίκεζεο, νη κέζνδνη ππνινγηζκνχ εμφδνπ 

απφζβεζεο  θαη ε ηηκαξηζκηθή αλαπξνζαξκνγή παγίσλ.   

 

Σπόπορ διδαζκαλίαρ 

Πξαγκαηνπνηνχληαη 4 ψξεο δηδαζθαιίαο ηελ εβδνκάδα.  

 

ςγγπάμμαηα - Βοηθήμαηα 

 Γ. Υέβαο, Α. Παπαδάθε, Διιεληθφ Γεληθφ Λνγηζηηθφ ρέδην,  Δθδφζεηο Γ. Μπέλνπ 

 Γ. Αιπθαληή, Λνγηζηηθέο Δξγαζίεο Σέινπο Υξήζεο, Δθδφζεηο Πάκηζνο 

 

Ππόζθεηο εκπαιδεςηικό ςλικό 

Τπάξρνπλ δηαθάλεηεο  ζεσξίαο θαη πξφζζεηεο αζθήζεηο ζην e-class.  

 

Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξόηππα, 7117 

Πιεξνθνξίεο γηα ην κάζεκα κπνξείηε λα αλαδεηήζεηε ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ Σκήκαηνο Λνγηζηηθήο θαη 

Υξεκαηννηθνλνκηθήο. 

  

http://eclass.aueb.gr/TME163
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8ο ΔΞΑΜΖΝΟ – ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ 

 

Διεγθηηθή, 2719 

 
ηόσορ ηος μαθήμαηορ 

Βαζηθφο ζθνπφο ηνπ καζήκαηνο απηνχ είλαη λα εηζάγεη ηνπο θνηηεηέο ζηηο ζεκειηψδεηο έλλνηεο θαη αξρέο ηεο 

ειεγθηηθήο, πάλσ ζηηο νπνίεο βαζίδεηαη ε ζχγρξνλε πξαθηηθή ηνπ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ. ην επίθεληξν ηεο 

πξνζνρήο είλαη ε παξνπζίαζε θαη αλάιπζε ησλ αξρψλ πνπ δηέπνπλ κηα ζεηξά απνθάζεσλ πνπ ιακβάλνπλ 

νη εμσηεξηθνί ειεγθηέο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ειέγρνπ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κηαο εηαηξείαο. Οη 

απνθάζεηο απηέο αλαθέξνληαη ζηελ αλαδήηεζε θαη απνδνρή πειάηε, ζηε ζηξαηεγηθή θαη ζην ζρεδηαζκφ ηνπ 

ειέγρνπ, ζηε ζπιινγή θαη αμηνιφγεζε ειεγθηηθψλ ηεθκεξίσλ θαη, ηέινο, ζηελ επαθφινπζε έθδνζε 

επαγγεικαηηθήο γλψκεο (έθζεζε ειέγρνπ). ηελ έθζεζε ειέγρνπ ν ειεγθηήο, κε βάζε ηνλ δηελεξγεζέληα 

έιεγρν, απνθαίλεηαη γηα ην εάλ νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ειεγρφκελεο επηρείξεζεο παξνπζηάδνληαη 

εχινγα, απφ θάζε νπζηψδε πιεπξά ζχκθσλα κε ην εθαξκνζηέν πιαίζην ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλαθνξάο 

(ινγηζηηθά πξφηππα). 

 

Πποαπαιηούμενερ γνώζειρ 

Γελ ππάξρνπλ απζηεξά πξναπαηηνχκελα γηα ηελ επηηπρή παξαθνινχζεζε ηνπ καζήκαηνο απηνχ. Χζηφζν, ε 

θαηαλφεζε ρξεκαηννηθνλνκηθήο ινγηζηηθήο θαη ινγηζηηθήο θφζηνπο επηηξέπνπλ ζηνλ ειεγθηή λα εκβαζχλεη κε 

επρέξεηα ζε ζεκαληηθά ζέκαηα ηνπ καζήκαηνο. 

 

ςνοπηική πεπιγπαθή ηος πεπιεσομένος ηος μαθήμαηορ 

Ζ παξνπζίαζε ησλ δηαθφξσλ ζεκάησλ ηεο χιεο ζηεξίδεηαη ζην μονηέλο ηος επισειπημαηικού κινδύνος, κηα 

κεζνδνινγία ειέγρνπ πνπ έρεη θπξηαξρήζεη ζηε δηεζλή ειεγθηηθή πξαθηηθή. ην ηέινο ηνπ καζήκαηνο νη 

θνηηεηέο, πέξαλ ηεο ζεσξεηηθήο ηνπο θαηάξηηζεο, ζα έρνπλ αλαπηχμεη θαηαλφεζε, δεμηφηεηεο θαη γλψζε ζε 

ζέκαηα ειεγθηηθήο πξαθηηθήο. Σν πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο θαιχπηεη ηελ παξαθάησ ζεκαηνινγία: 

o Δηζαγσγή ζηελ ειεγθηηθή θαη ην ειεγθηηθφ επάγγεικα, ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνπλ νη νξθσηνί ειεγθηέο. 
o Ζ ηζηνξία θαη ε νξγάλσζε ηνπ Διιεληθνχ ειεγθηηθνχ επαγγέικαηνο. 
o Τπεξεζίεο πνπ πξνζθέξνπλ νη νξθσηνί ειεγθηέο ινγηζηέο. 
o Δηαηξηθή δηαθπβέξλεζε, ράζκα πξνζδνθηψλ θαη ε επζχλε ηνπ ειεγθηή. 
o Λήςε απνθάζεσλ θαη θψδηθαο Γενληνινγίαο ηνπ ειεγθηηθνχ επαγγέικαηνο. 
o Γηαρείξηζε θαη αλάιπζε επηρεηξεκαηηθψλ θηλδχλσλ 
o θνπφο ηνπ ειέγρνπ, ειεγθηηθά ηεθκήξηα, αλαδνρή θαη ζρεδηαζκφο 
o Αλαιπηηθέο δηαδηθαζίεο. 
o χζηεκα εζσηεξηθψλ δηθιίδσλ δηεχζπλζεο, έιεγρνο γηα νπζηψδε ζθάικαηα – κνληέιν ειεγθηηθνχ 

θηλδχλνπ. 
o Διεγθηηθή δεηγκαηνιεςία. 
o Δθαξκνγή ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ ζηνλ έιεγρν πσιήζεσλ. 
o Δθαξκνγή ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ ζηνλ έιεγρν αγνξψλ. 
o Γηαδηθαζίεο νινθιήξσζεο ηνπ ειέγρνπ. 
o Δθζέζεηο ειέγρνπ. 
 

Σπόπορ διδαζκαλίαρ 

Ζ δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο γίλεηαη κε δχν δίσξεο δηαιέμεηο ηελ εβδνκάδα (ζχλνιν ηέζζεξηο ψξεο) ζηε 

δηάξθεηα ησλ νπνίσλ έκθαζε δίλεηαη ζηελ παξνπζίαζε ηνπ ζεσξεηηθνχ ππφβαζξνπ ηεο ειεγθηηθήο θαη ζηελ 

αλάιπζε ησλ δηαθφξσλ ελλνηψλ, φξσλ θαη πξνβιεκάησλ. Σαπηφρξνλα φκσο, ιχλεηαη θαη αξηζκφο 

πξαθηηθψλ αζθήζεσλ θαη νξγαλψλνληαη ζπδεηήζεηο πνπ βνεζνχλ ζηελ θαηαλφεζε δηαθφξσλ ζεσξεηηθψλ 

ζεκάησλ αιιά θαη ηεο ειεγθηηθήο πξάμεο. 

ηα πιαίζηα ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο είλαη δπλαηφλ νη θνηηεηέο λα αλαιάβνπλ πξναηξεηηθά ηελ 

εθπφλεζε εξγαζίαο, κφλνη ηνπο ή ζε νκάδεο ησλ δχν. 

Ζ αμηνιφγεζε ηνπ καζήκαηνο γίλεηαη κέζσ δίσξεο εμέηαζεο ζην ηέινο ηνπ δηδαθηηθνχ εμακήλνπ. Δθφζνλ ν 

βαζκφο ζηηο εμεηάζεηο ίζνο κε ηε βάζε 5 ή κεγαιχηεξνο, ηφηε ζπλεθηηκάηαη πξνζαπμεηηθά θαη ε γξαπηή 

εξγαζία. 
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ςγγπάμμαηα 

Ζ χιε ηνπ καζήκαηνο θαιχπηεηαη απφ θάζε έλα απφ ηα παξαθάησ πξνηεηλφκελα βηβιία, απφ ηα νπνία νη 

θνηηεηέο κπνξνχλ λα επηιέμνπλ ην έλα: 

 Καξακάλεο, Κ. (2008). ύγσπονη Δλεγκηική: Θεωπία και Ππακηική ζύμθωνα με ηα Γιεθνή Δλεγκηικά 

Ππόηςπα. Έθδνζε Οηθνλνκηθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, Αζήλα. 

 Καδαληδήο, Υ.(2006). Δλεγκηική & Δζωηεπικόρ Έλεγσορ: Μια ςζηημαηική Πποζέγγιζη Δννοιών, 

Απσών και Κανόνων. Δθδφζεηο Business Plus, Πεηξαηάο. 

 

Ππόζθεηο εκπαιδεςηικό ςλικό 

πκπιεξσκαηηθφ πιηθφ (άξζξα απφ επηζηεκνληθά ή επαγγεικαηηθά πεξηνδηθά, ζεκεηψζεηο, θιπ) θαζψο θαη 

αζθήζεηο έρνπλ αλαξηεζεί ζην e-class θαη είλαη δηαζέζηκα ζηνπο θνηηεηέο. 

 

8ο ΔΞΑΜΖΝΟ – ΔΠΗΛΟΓΔ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ 

 

Γηεζλήο Υξεκαηννηθνλνκηθή, 2838 

 

ηόσορ ηος μαθήμαηορ 

Σν παξφλ κάζεκα έρεη ζθνπφ λα παξνπζηάζεη ζηνπο θνηηεηέο ηα ζχγρξνλα ζέκαηα ηεο δηεζλνχο 

ρξεκαηνδφηεζεο, ησλ καθξννηθνλνκηθψλ ηεο αλνηθηήο νηθνλνκίαο θαη ησλ λέσλ πξντφλησλ θαη πνιηηηθψλ 

ζηηο δηεζλείο ζπλαιιαγκαηηθέο αγνξέο. Ζ παξνπζίαζε ησλ ζεκάησλ γίλεηαη κε ηνλ ζπλδπαζκφ ζεσξίαο θαη 

εκπεηξηθψλ κειεηψλ έηζη ψζηε λα γίλεη ζσζηφηεξε θαηαλφεζε ησλ πνιχπινθσλ κεραληζκψλ ιεηηνπξγίαο 

ησλ δηεζλψλ ρξεκαηαγνξψλ θαη ηεο εθαξκνγήο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο ζηελ αλνηθηή νηθνλνκία. 

 

Πποαπαιηούμενερ γνώζειρ 

Γηα ηελ θαιχηεξε παξαθνινχζεζε ηνπ καζήκαηνο απαηηνχληαη εηζαγσγηθέο γλψζεηο καθξννηθνλνκηθήο 

αλάιπζεο. 

 

ςνοπηική πεπιγπαθή ηος πεπιεσομένος ηος μαθήμαηορ 

Θέκαηα ππφ αλάιπζε είλαη ηα εμήο: 

1. Δηζαγσγή ζηνλ Μεραληζκφ ησλ Γηεζλψλ Πιεξσκψλ 

Οη Δζληθνί Λνγαξηαζκνί ζηελ Αλνηθηή Οηθνλνκία. Σν Ηζνδχγην Πιεξσκψλ. Ο  ινγαξηαζκφο 

ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ. Ο ινγαξηαζκφο θίλεζεο θεθαιαίσλ.  

2. Αγνξά Ξέλνπ πλαιιάγκαηνο 

Ζ αγνξά φςεσο. Ζ πξνζεζκηαθή αγνξά. Αγνξά αληαιιαγήο. Αγνξά κειινληηθψλ ζπκβνιαίσλ. Ζ 

αγνξά ρξεκαηννηθνλνκηθψλ δηθαησκάησλ.  

3. Θεσξία πλαιιαγκαηηθψλ Ηζνηηκηψλ   

 Α.  Ολνκαζηηθή Ηζνηηκία Όςεσο 

 (α) Σηκέο θαη πλαιιαγκαηηθέο Ηζνηηκίεο: Ηζνδπλακία Αγνξαζηηθήο Γχλακεο 

 (β) πλαιιαγκαηηθέο Ηζνηηκίεο, Δπηηφθηα θαη Αθάιππην Αξκπηηξάδ Δπηηνθίσλ 

 (γ) Δπηηφθηα θαη Πιεζσξηζκφο: Ζ Δμίζσζε ηνπ Fisher 

 (δ) πλαιιαγκαηηθέο Ηζνηηκίεο, Δπηηφθηα θαη Πιεζσξηζκφο 

 (ε) Σν κνλεηαξηζηηθφ ππφδεηγκα 

 (ζη) Σν ππφδεηγκα ηνπ Dornbusch 

 (δ) Σν ππφδεηγκα ηνπ Frankel 

 (ε) Σν ππφδεηγκα ηνπ ραξηνθπιαθίνπ  

 (ζ) Σν ππφδεηγκα ηνπ ηζνδπγίνπ πιεξσκψλ 

 (η) Σν ππφδεηγκα ησλ News 

4. Απνηειεζκαηηθφηεηα ζηελ αγνξά  ζπλαιιάγκαηνο 

 Ζ ππφζεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο αγνξάο ζπλαιιάγκαηνο. Βαζηθέο ζρέζεηο. Δκπεηξηθνί 

έιεγρνη. Σν αζθάιηζηξν θηλδχλνπ. 

5. Παξαγσγηθφηεηα θαη φξνη εκπνξίνπ 

 Παξαγσγηθφηεηα θαη ηζνηηκία.  Όξνη εκπνξίνπ θαη ηζνηηκία. Γεκφζην ρξένο θαη ηζνηηκία.  

6. Θεσξίεο ηνπ Ηζνδπγίνπ Πιεξσκψλ 
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 (α) Ζ Πξνζέγγηζε ησλ Διαζηηθνηήησλ ζην Δκπνξηθφ Ηζνδχγην 

 (β) Διαζηηθφηεηεο θαη θακπχιεο J 

 (γ) Ζ Πξνζέγγηζε ηεο Απνξξφθεζεο 

 (δ) Ζ Μνλεηαξηζηηθή Πξνζέγγηζε 

7. Πνιηηηθέο Παξέκβαζεο ζηελ Αγνξά Ξέλνπ πλαιιάγκαηνο 

 (α) Ζ Πνιηηηθή ηεο κε ζηείξσζεο 

 (β) Ζ Πνιηηηθή ηεο ηείξσζεο 

8. πλαιιαγκαηηθέο Κξίζεηο θαη πλαιιαγκαηηθέο Γηεπζεηήζεηο 

(α) Πξνζεγγίζεηο πλαιιαγκαηηθψλ Κξίζεσλ. Παξεκβαηηθή Πνιηηηθή. Κεξδνζθνπία 

 (β) Κξηηήξηα Δπηινγήο πλαιιαγκαηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ 

9. Δλαιιαθηηθά Γηεζλή Ννκηζκαηηθά Καζεζηψηα 

 (α) Ο Καλφλαο Υξπζνχ 1880-1914 

 (β) Ζ πεξίνδνο ηνπ Μεζνπνιέκνπ 1918-1939 

 (γ) ηαζεξέο πλαιιαγκαηηθέο Ηζνηηκίεο θαη ν Καλφλαο Υξπζνχ 1944-1973 

 (δ) Κπκαηλφκελεο πλαιιαγκαηηθέο Ηζνηηκίεο 1973- 

 (ε) Σν Δπξσπατθφ Ννκηζκαηηθφ χζηεκα 

 (ζη) Σν Τπφδεηγκα ηεο Εψλεο-ηφρνο 

 

Σπόπορ διδαζκαλίαρ 

Σν κάζεκα δηδάζθεηαη 4 ψξεο ηελ εβδνκάδα. Ζ αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ γίλεηαη απφ ηηο γξαπηέο εμεηάζεηο. 

 

ςγγπάμμαηα - Βοηθήμαηα 

 Κσλζηαληίλνπ Η. Καξθάθε, Γηεζλείο Ννκηζκαηηθέο ρέζεηο: Θεσξία θαη Πξαθηηθή, Gutenberg 2008. 

 I. Giddy, Παγθφζκηεο Υξεκαηνπηζησηηθέο Αγνξέο, 2004 Παπαδήζεο. 

 

Ππόζθεηο εκπαιδεςηικό ςλικό 

ηνπο θνηηεηέο δίλεηαη επηπξφζζεηα παθέην ζεκεηψζεσλ ηνπ δηδάζθνληα νη νπνίεο αλαξηψληαη ζην e-class 

ηνπ ΟΠΑ. Δπηπιένλ δίλνληαη θαη άξζξα απφ ηνλ εκεξήζην θαη πεξηνδηθφ ηχπν κε ζθνπφ ηελ θαιχηεξε 

θαηαλφεζε θαη ρξήζε ησλ ελλνηψλ θαη εξγαιείσλ ηνπ καζήκαηνο. 

 

Σξαπεδηθή Γηνηθεηηθή, 2826 

 

ηόσορ ηος μαθήμαηορ 

Ζ ζεκαζία ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε, ησλ θπβεξλήζεσλ, 

ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ λνηθνθπξηψλ θαη ζπλεπψο ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε είλαη ζεκειηψδεο. θνπφο ηνπ 

καζήκαηνο απηνχ είλαη ε παξνπζίαζε ησλ βαζηθψλ ελλνηψλ ηεο ηξαπεδηθήο δηακεζνιάβεζεο, ησλ θηλδχλσλ 

πνπ ζρεηίδνληαη κε απηήλ, ηα εξγαιεία θαη ηνπο θαλφλεο γηα ηε δηαρείξηζή ηνπο. ηφρνο είλαη ε παξνρή ησλ 

απαξαίηεησλ εμεηδηθεπκέλσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαη ηξαπεδηθψλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ ζηνπο θνηηεηέο 

ψζηε λα κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ απνηειεζκαηηθά ζηα δεδνκέλα ηεο ζχγρξνλεο δηεζλνπνηεκέλεο αγνξάο 

θαη λα θαηαλννχλ ηνπο θαλφλεο ιεηηνπξγίαο ηεο.  

 

Πποαπαιηούμενερ γνώζειρ 

Γηα ηελ θαιχηεξε παξαθνινχζεζε ηνπ καζήκαηνο απαηηνχληαη εηζαγσγηθέο γλψζεηο ρξεκαηννηθνλνκηθήο θαη 

καθξννηθνλνκηθήο αλάιπζεο. 

 

ςνοπηική πεπιγπαθή ηος πεπιεσομένος ηος μαθήμαηορ 

Θέκαηα ππφ αλάιπζε είλαη ηα εμήο: 

1. Ννκηζκαηηθφ χζηεκα, Σξάπεδεο, Γεκηνπξγία θαη Πξνζθνξά Υξήκαηνο 

Μαθξννηθνλνκηθφ πιαίζην θαη λνκηζκαηηθφ ζχζηεκα,  ρξεκαηνπηζησηηθέο αγνξέο θαη πξντφληα – πηζησηηθά 

ηδξχκαηα,  ε έλλνηα ηνπ ρξήκαηνο, δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο ρξήκαηνο θαη ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα, λνκηζκαηηθή 

βάζε, ππφδεηγκα πξνζθνξάο ρξήκαηνο 

2. ηφρνη θαη Άζθεζε Ννκηζκαηηθήο Πνιηηηθήο 
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ηφρνη ηεο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο,  εξγαιεία θαη δηαδηθαζίεο άζθεζεο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο,  

απνηειεζκαηηθφηεηα λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο 

Πξφζζεηε βηβιηνγξαθία 

Έθζεζε Ννκηζκαηηθήο Πνιηηηθήο 2008-2009, Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, θεθ. ΗΗI:. Ζ εληαία λνκηζκαηηθή 

πνιηηηθή ζηε δψλε ηνπ επξψ. 

3.  Σν Δπξσπατθφ χζηεκα Κεληξηθψλ Σξαπεδψλ (ΔΚΣ) - Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα (ΔΚΣ) 

Πεξηγξαθή ηνπ ΔΚΣ, Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα,  ην ειιεληθφ ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα ζην πιαίζην 

ηεο ΟΝΔ. 

Πξφζζεηε βηβιηνγξαθία 

―Ζ Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα, Σν Δπξσζχζηεκα, Σν Δπξσπατθφ χζηεκα Κεληξηθψλ Σξαπεδψλ‖, 

Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα,2008. http://www.ecb.int/pub/pdf/other/escb_el.pdf 

―Ζ Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα – Ηζηνξία, Καζήθνληα θαη Λεηηνπξγίεο, Γεχηεξε Αλαζεσξεκέλε 

Δθδνζε‖, Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα,2006. 

http://www.ecb.eu/pub/pdf/other/ecbhistoryrolefunctions2006el.pdf 

―EU Banking Structures‖, European Central Bank, 2008. 

www.ecb.eu/pub/pdf/other/eubankingstructures2008en.pdf 

―Ζ πκβνιή ηνπ Σξαπεδηθνχ πζηήκαηνο ζηελ Διιεληθή Οηθνλνκία‖, Διιεληθή Έλσζε Σξαπεδψλ,  2008. 

http://www.hba.gr/main/Ereunes-meletes/EllinikoTrapezikoSistima2008s.pdf 

4. Οη ηδηαηηεξφηεηεο ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ 

Ρφινο ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ, ζεκαζία γηα ηελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα, θαλνληζκνί 

ιεηηνπξγίαο, ηζνινγηζκφο ηξάπεδαο θαη ππνινγηζκφο δεηθηψλ θεξδνθνξίαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο 

Πξφζζεηεβηβιηνγξαθία 

Franklin Allen and Anthony Santomero, 2001, ―What do Financial Intermediaries Do?‖, Journal of Banking 

and Finance, 25, p. 271-294. 

Fama, E., ‗What‘s different about Banks?‘, Journal of Monetary Economics 15, 1985, pp. 29-39. 

Greek Banking Review, 2006, Annual Report on the Greek Banking Sector, Eurobank EFG. 

www.eurobank.gr/Uploads/PDF/Greek_Banking_Review.pdf 

5. Κίλδπλνη ηεο Υξεκαηννηθνλνκηθήο Γηακεζνιάβεζεο 

Δπηζθφπεζε ησλ θηλδχλσλ ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο δηακεζνιάβεζεο: θίλδπλνη επηηνθίνπ, αγνξάο, 

πηζησηηθφο, ζηνηρείσλ εθηφο ηζνινγηζκνχ, ξεπζηφηεηαο, ζπλαιιαγκαηηθφο, ιεηηνπξγίαο, ρψξαο. 

Αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ ησλ θηλδχλσλ 

Πξφζζεηε βηβιηνγξαθία 

―Risk measurement and systemic risk‖. Fourth joint central bank research conference 8-9 November 

2005, European Central Bank, pp. 7-12. 

http://www.ecb.int/pub/pdf/other/riskmeasurementandsystemicrisk200704en.pdf 

6. Μέηξεζε θαη Γηαρείξηζε ηνπ Κηλδχλνπ Δπηηνθίνπ 

Ο επηηνθηαθφο θίλδπλνο θαη ε δηάξζξσζε ηνπ ηζνινγηζκνχ ησλ ΥΗ, ζηαζκηζκέλε ρξνληθή δηάξθεηα (Duration) 

ελφο ΥΗ, Duration θαη αληηζηάζκηζε ηνπ θηλδχλνπ επηηνθίνπ, ρξήζε ησλ πξνζεζκηαθψλ ζπκβνιαίσλ, ησλ 

πκβνιαίσλ Μειινληηθήο Δθπιήξσζεο  (Futures), ησλ  FRAs θαη ησλ αληαιιαγψλ (Swaps) ζηελ 

αληηζηάζκηζε ηνπ επηηνθηαθνχ θηλδχλνπ. 

Πξφζζεηεβηβιηνγξαθία 

Chance, D., Introduction To Derivatives, Dryden 4 
th
 edition, Κεθ.8,9,10,14-κέρξηζειίδα 584. 

Μπισλάο, Ν., Αγνξέο θαη Πξντφληα Παξαγψγσλ, Διιεληθή Έλσζε Σξαπεδψλ,  Γάξδαλνο, 2005, 

Δλφηεηεο  5.1, 5.2, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 6.1, 6.2, 6.3, 10.1, 10.2, 10.3,10.4,10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.10, 

10.11, 10.12. 

7. Κίλδπλνο Αγνξάο θαη Πηζησηηθφο Κίλδπλνο 

Δίδε δαλείσλ, πξνζδνθψκελε απφδνζε δαλείνπ, ValueatRisk,ππoδείγκαηα RiskMetrics, RAROC, Merton θαη 

ε κέζνδνο ηεο KMV 

8. Κεθαιαηαθή Δπάξθεηα 

Σξαπεδηθή επνπηεία, νξηζκφο επνπηηθψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ, ππνινγηζκφο ζηαζκηζκέλνπ ελεξγεηηθνχ, 

Καλφλεο Βαζηιείαο Η θαη ΗΗ 

Πξφζζεηεβηβιηνγξαθία 

―The New Basel Capital Framework and its Implementation in the European Union‖, 2005, European 

Central Bank, Occasional Paper Series No 42. http://www.ecb.int/pub/pdf/scpops/ecbocp42.pdf 

http://www.ecb.int/pub/pdf/other/escb_el.pdf
http://www.eurobank.gr/Uploads/PDF/Greek_Banking_Review.pdf
http://web.xrh.unipi.gr/syllabus/TSIRITAKIS/pi/kindynos%20agoras.zip
http://web.xrh.unipi.gr/syllabus/TSIRITAKIS/pi/kefalaiaki%20eparkeia.zip
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Σπόπορ διδαζκαλίαρ 

Σν κάζεκα δηδάζθεηαη 4 ψξεο ηελ εβδνκάδα. Ζ αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ γίλεηαη απφ ηηο γξαπηέο εμεηάζεηο. 

 

ςγγπάμμαηα - Βοηθήμαηα 

Απαξαίηεηα ζπγγξάκκαηα: 

 Γεξάζηκνο Γ. απνπληδφγινπ & Υαξάιακπνο Ν. Πεληφηεο, Σξαπεδηθή Οηθνλνκηθή, Σφκνο Α‘, 2009, 

Δθδφζεηο Μπέλνπ. 

 Γεξάζηκνο Γ. απνπληδφγινπ & Υαξάιακπνο Ν. Πεληφηεο, Σξαπεδηθή Οηθνλνκηθή, Σφκνο Β‘, 2009, 

Δθδφζεηο Μπέλνπ. 

 Παλαγηψηεο Αγγειφπνπινο, Σξάπεδεο θαη Υξεκαηνπηζησηηθφ χζηεκα (Αγνξέο, Πξντφληα, 

Κίλδπλνη), 2
ε
 Έθδνζε, 2008, Δθδφζεηο ηακνχιε. 

Πξνηεηλφκελαζπγγξάκκαηα: 

 Anthony Saunders, Financial Institutions Management-A modern perspective, 2002, McGraw Hill 

Editions. 

 Frederic S. Mishkin, The Economics of Money, Banking and Financial Markets, 7th Edition, 2006, 

Addison Wesley. 

 Stewart I. Greenbaum and Anjan V. Thakor, Contemporary Financial Intermediation, 2
nd

 Edition, 

2007, Academic Press. 

 

Ππόζθεηο εκπαιδεςηικό ςλικό 

ηνπο θνηηεηέο δίλεηαη επηπξφζζεηα παθέην ζεκεηψζεσλ ηνπ δηδάζθνληα νη νπνίεο αλαξηψληαη ζην e-class 

ηνπ ΟΠΑ. Δπηπιένλ δίλνληαη θαη άξζξα απφ ηνλ εκεξήζην θαη πεξηνδηθφ ηχπν κε ζθνπφ ηελ θαιχηεξε 

θαηαλφεζε θαη ρξήζε ησλ ελλνηψλ θαη εξγαιείσλ ηνπ καζήκαηνο. 

 

Λνγηζηηθά Μνληέια Απνηίκεζεο Δπηρεηξήζεσλ, 2828 (δε ζα δηδαρζεί) 

 

 

  

http://www.books.gr/SearchTableLookup.aspx?TableId=57&val=1957006
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5ο ΔΞΑΜΖΝΟ – ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ 

 

Υξεκαηνδνηηθή Γηνίθεζε ΗΗ (Δηδηθά Θέκαηα Υξεκαηνδνηηθήο Γηνίθεζεο), 2511 

 

ηόσορ μαθήμαηορ 

Σν κάζεκα Υξεκαηνδνηηθή Γηνίθεζε 2, επηρεηξεί κία εζηηαζκέλε πξνζέγγηζε ζε ζέκαηα Υξεκαηννηθνλνκηθνχ 

Πξνγξακκαηηζκνχ, επηινγήο Κεθαιαίσλ θαη Μνξθψλ Υξεκαηνδφηεζεο ζηηο ζχγρξνλεο επηρεηξήζεηο. Οη 

ζπνπδαζηέο ζα πξέπεη λα εμνηθεησζνχλ κε ηελ ζπνπδαηφηεηα ηεο επηινγήο Κεθαιαίσλ (Κεθαιαηαθή 

Γηάξζξσζε) θαη ηεο Γηάξζξσζεο Κφζηνπο (Αλάιπζε Μφριεπζεο) θαη ηα αλακελφκελα κεξίζκαηα γηα ηνπο 

κεηφρνπο (Μεξηζκαηηθή Πνιηηηθή). ηε ζπλέρεηα ν ζπνπδαζηήο ζα γλσξίζεη ηηο ηερληθέο θαη ηα εξγαιεία 

Υξεκαηννηθνλνκηθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ, παξάιιεια θαη ηηο βαζηθφηεξεο  ζηξαηεγηθέο δηαρείξηζεο ηνπ 

Κεθαιαίνπ Κίλεζεο. Έρνληαο απνθηήζεη κία νινθιεξσκέλε εηθφλα ησλ βαζηθψλ ελλνηψλ 

Υξεκαηννηθνλνκηθήο Λεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο, νη ζπνπδαζηέο ζα αζρνιεζνχλ κε   ελαιιαθηηθά 

ρξεκαηνδνηηθά εξγαιεία φπσο ην Leasing θαη ην Factoring, ηα νπνία εμεηάδνληαη ζε ζρέζε κε ηηο θιαζζηθέο 

κνξθέο ρξεκαηνδφηεζεο κέζσ Γαλεηαθψλ πκβάζεσλ. 

 
Πποαπαιηούμενερ γνώζειρ 

Υξεκαηνδνηηθή Γηνίθεζε Η, Βαζηθέο Αξρέο Λνγηζηηθήο 

 
ςνοπηική πεπιγπαθή ηος πεπιεσομένος ηος μαθήμαηορ 

Δλφηεηα 1
ε
. ΑΝΑΛΤΖ ΚΔΦΑΛΑΗΑΚΖ ΓΗΑΡΘΡΧΖ ΚΑΗ ΜΔΡΗΜΑΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ  

1.Α. ΑΝΑΛΤΖ ΜΟΥΛΔΤΖ       

 Κεθαιαηαθή θαη Υξεκαηννηθνλνκηθή Γηάξζξσζε  

 Μέηξεζε θαη Νφεκα ηνπ Δπηρεηξεκαηηθνχ θαη Υξεκαηννηθνλνκηθνχ Κηλδχλνπ 

 Σερληθή Αλάιπζε ηνπ Νεθξνχ εκείνπ θαη Αλάιπζε Δπαηζζεζίαο  

 Λεηηνπξγηθή Μφριεπζε θαη Υξεκαηννηθνλνκηθή Μφριεπζε  

 πλνιηθή-πλδπαζκέλε Μφριεπζεο  

1.Β. ΘΔΩΡΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑΚΖ ΓΗΑΡΘΡΩΖ   

 Σν πξφβιεκα Δπηινγήο Γηάξζξσζεο Κεθαιαίσλ –ρέζε ‗Ηδησλ κε Γαλεηαθά Κεθάιαηα 

 Ζ Άξηζηε Υξεκαηνδνηηθή Γηάξζξσζε 

 Κφζηνο Αληηπξνζψπεπζεο θαη νη Δπηπηψζεηο ζηελ Κεθαιαηαθή Γηάξζξσζε ηεο εηαηξείαο  

 Θεσξία Modigliani and Miller 

1.Γ. ΜΔΡΗΜΑΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ      

 ρέζε ηεο Μεξηζκαηηθήο Πνιηηηθήο κε ηελ Αμία ηεο Δπηρείξεζεο 

 Παξάγνληεο πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηελ Μεξηζκαηηθή Πνιηηηθή. 

 Τπνδείγκαηα Μεξηζκαηηθήο Πνιηηηθήο  

 Μεξίζκαηα κε ηε κνξθή κεηνρψλ – Δπαλαγνξά κεηνρψλ 

Δλφηεηα 2
ε
. ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ ΚΗΝΖΖ  

2.A. ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ ΚΗΝΖΖ ΣΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 

 Κπθινθνξνχλ Δλεξγεηηθφ θαη ην Κεθάιαην Κίλεζεο 

 Γηνίθεζε Απνζεκάησλ  

 Γηνίθεζε Υξεκαηηθψλ Γηαζεζίκσλ 

 Γηνίθεζε Πηζηψζεσλ  

Δλφηεηα 3
ε
. ΔΗΓΗΚΔ ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΒΡΑΥΤΠΡΟΘΔΜΖ ΚΑΗ ΜΔΟΠΡΟΘΔΜΖ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ  

3.Α. ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΜΔΩ ΠΡΑΚΣΟΡΔΤΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΩΝ ΑΠΑΗΣΖΔΩΝ (FACTORING)  

 Υξεκαηνδφηεζε εμαζθαιηδφκελε κε απαηηήζεηο ή Πξαθηνξεία Δπηρεηξεκαηηθψλ Απαηηήζεσλ. 

 Τπνινγηζκφο ηνπ Κφζηνπο Πξαθηφξεπζεο θαη Γαλεηνδφηεζεο απφ εηαηξείεο FACTORING 

3.Β. ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΗΚΖ ΜΗΘΩΖ (LEASING)  

 Αλάιπζε Υξεκαηνδνηηθήο Μίζζσζεο -FINANCIAL LEASING 

 Αλάιπζε Λεηηνπξγηθήο Μίζζσζεο -OPERATING LEASING 

 Δπηινγή αλάκεζα ζε Υξεκαηνδνηηθή Μίζζσζε θαη Αγνξά κε Γάλεην γηα ηελ απφθηεζε εμνπιηζκνχ 
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Σπόπορ διδαζκαλίαρ 

o 4 ψξεο / εβδνκάδα 
o Αμηνιφγεζε κέζσ Γξαπηψλ Δμεηάζεσλ  

 
ςγγπάμμαηα-Βοηθήμαηα 

 Γ. Βαζηιείνπ, Ν.Ζξεηψηεο (2009), ―Υξεκαηννηθνλνκηθή Γηνίθεζε – Θεσξία θαη Πξαθηηθή ‖ Δθδφζεηο  

Rosili. 

 Ησάλλεο Απνζηνιφπνπινο (2004), «Δηδηθά Θέκαηα Υξεκαηνδνηηθήο Γηνηθήζεσο» Δθδφζεηο 

ηακνχιεο. 

 
Ππόζθεηο εκπαιδεςηικό ςλικό 

Πιένλ ησλ βαζηθψλ εγρεηξηδίσλ, ζα δηαλεκεζεί ζπκπιεξσκαηηθφ Τιηθφ απφ ην Γηδάζθνληα ην νπνίν ζα 

πεξηιακβάλεη εκεηψζεηο, Μειέηεο Πεξηπηψζεσλ θαη Πξνηεηλφκελεο Αζθήζεηο. 

 

Ξέλε Γιώζζα  

 

Δπηρεηξεζηαθή Αιιεινγξαθία & Δπηθνηλσλία ζηελ Αγγιηθή Γιώζζα (Αγγιηθά V), ΟΓΔ 2119 

 
ηόσορ ηος μαθήμαηορ 
Αλάπηπμε ηθαλνηήησλ: α) ζε ζέκαηα ελδνεηαηξηθήο/δηαεηαηξηθήο επηθνηλσλίαο [επηρεηξεζηαθή αιιεινγξαθία], 
θαη β) ζε ζέκαηα δηαπνιηηηζκηθήο πξνθνξηθήο επηθνηλσλίαο, πξνθνξηθήο αλάιπζεο κεζνδνινγίαο έξεπλαο 
θαη παξνπζίαζεο ζπκπεξαζκάησλ. 
 

Πποαπαιηούμενερ γνώζειρ 
Γλψζεηο Αγγιηθήο Γιψζζαο επηπέδνπ Γ2 
 

ςνοπηική πεπιγπαθή ηος πεπιεσομένος ηος μαθήμαηορ 
Σν κάζεκα θηινδνμεί λα αλαπηχμεη ζηνπο θνηηεηέο δεμηφηεηεο ρεηξηζκνχ πξνθνξηθνχ θαη γξαπηνχ ιφγνπ ζε 
πςειφηαην επίπεδν γηα εμεηδηθεπκέλνπο επηρεηξεζηαθνχο ζθνπνχο. Όζνλ αθνξά ηνλ γξαπηφ ιφγν, νη 
θνηηεηέο εμνηθεηψλνληαη κε ηε ζπγγξαθή δηαεηαηξηθψλ επηζηνιψλ, ελδνεηαηξηθψλ ππνκλεκάησλ, 
επηρεηξεκαηηθψλ πξνηάζεσλ, εηαηξηθψλ απνινγηζκψλ θαη ππεξεζηαθψλ αλαθνξψλ γηα έλα πιήζνο 
επηρεηξεζηαθψλ πεξηζηάζεσλ. Όζνλ αθνξά ηνλ πξνθνξηθφ ιφγν, νη θνηηεηέο εμαζθνχληαη ζηελ ελδνεηαηξηθή 
θαη δηαεηαηξηθή επηθνηλσλία, κε ζηφρν ηελ νξζή θαηαλφεζε ηεο επηθνηλσληαθήο δπλακηθήο κηθξψλ ή κεγάισλ 
νκάδσλ εξγαζηψλ, ηελ νξγάλσζε θαη δηεμαγσγή ζπζθέςεσλ κε ρξήζε νπηηθναθνπζηηθψλ κέζσλ θαη ηελ 
παξνπζίαζε πξνηάζεσλ/ζπκπεξαζκάησλ ζε ηνπηθφ ή παγθνζκηνπνηεκέλν αθξναηήξην. 
 

Σπόπορ διδαζκαλίαρ  
Σν κάζεκα δηδάζθεηαη επί 4 ψξεο εβδνκαδηαίσο (2 κέξεο x 2 ψξεο) κε δηαιέμεηο, ζπδεηήζεηο θαη 
παξνπζηάζεηο εληφο ηνπ ακθηζεάηξνπ. Οη θνηηεηέο θαινχληαη λα πξνεηνηκάζνπλ ζην ζπίηη δείγκαηα 
επηρεηξεζηαθήο αιιεινγξαθίαο.  
Ζ ηειηθή επίδνζε ησλ θνηηεηψλ αμηνινγείηαη: 

α) θαηά 20% βάζεη πξνθνξηθήο παξνπζίαζεο (κε ρξήζε νπηηθναθνπζηηθνχ πιηθνχ) ιίγν πξηλ ην ηέινο 
ηνπ εμακήλνπ +  
γ) θαηά 80% βάζεη γξαπηήο εμέηαζεο (δηάξθεηαο 120 ιεπηψλ) κεηά ην πέξαο ηνπ εμακήλνπ. Ζ εμέηαζε 
βαζίδεηαη απνθιεηζηηθά ζε πιηθφ πνπ θαιχπηεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ (ήηνη, φρη ζε άγλσζηα 
αληηθείκελα) θαη αθνξά ζεσξεηηθά δεηήκαηα δνκήο θαη αλάπηπμεο επηρεηξεζηαθήο αιιεινγξαθίαο (30%) 
θαη ζπγγξαθή επηζηνιήο, ππνκλήκαηνο, πξφηαζεο ή απνινγηζκνχ (50%). 

εκείσζε: Όζνη δελ πξνβνχλ ζε πξνθνξηθή παξνπζίαζε (βι. ζεκείν [α]) δηθαηνχληαη κφλν ην 80% ηνπ 
αλψηαηνπ ηειηθνχ βαζκνχ. 
 

ςγγπάμμαηα-Βοηθήμαηα 
χγγξακκα: Chiotis-Leskowich, I. & Diamantis, G. 2005. Speech Communication Skills in the Global 
Workforce. Athens. P.I. Publishing 
Βνήζεκα: Chiotis-Leskowich Irene. 2007. International Commercial Correspondence. Athens. P.I. 
Publishing. 
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Ππόζθεηο εκπαιδεςηικό ςλικό 
Αλαιπηηθή πεξηγξαθή θαη ινηπέο πιεξνθνξίεο πεξί ηνπ καζήκαηνο ππάξρνπλ ζηελ ηζηνζειίδα: 
http://www.aueb.gr/lessons/english/ba_eng5/ba_eng5_syllabus.html 

 
Δπηρεηξεζηαθή Αιιεινγξαθία θαη Δπηθνηλσλία (Γαιιηθά V), 2131 

 
ηόσορ ηος μαθήμαηορ 
Ο δηδαθηηθφο ζηφρνο απηνχ ηνπ καζήκαηνο είλαη δηηηφο: 

o ε θαηαλφεζε θαη ε αλάιπζε ησλ κνξθνινγηθψλ, ζπληαθηηθψλ θαη πξαγκαηνινγηθψλ ζηνηρείσλ ηεο 
επηρεηξεζηαθήο θαη ηεο εκπνξηθήο αιιεινγξαθίαο 

o ε ηθαλφηεηα ζχληαμεο επαγγεικαηηθήο αιιεινγξαθίαο ζε δηαθνξεηηθνχο ηνκείο 
 

Πποαπαιηούμενερ γνώζειρ 
Σν κάζεκα απεπζχλεηαη ζε θνηλφ κε γλψζε ηεο γαιιηθήο γιψζζαο ζε επίπεδν Γ2 ηνπ Κνηλνχ Δπξσπατθνχ 
Πιαηζίνπ Αλαθνξάο. 
 

ςνοπηική πεπιγπαθή ηος πεπιεσομένος ηος μαθήμαηορ 
Γηαηκεκαηηθφ κάζεκα πξνζθεξφκελν ζε θνηηεηέο ηνπ ΟΠΑ ή θαη μέλσλ ηδξπκάησλ (πξφγξακκα Erasmus) 
ζην Δ΄ εμάκελν πξνπηπρηαθψλ ζπνπδψλ. ηηο ζπλαληήζεηο καο δηδάζθνληαη: νη βαζηθέο αξρέο πνπ δηέπνπλ 
ηε ζσζηή ζχληαμε ηεο αιιεινγξαθίαο, ε ρξήζε ηεο γιψζζαο ζε ζπγθεθξηκέλν πιαίζην (registreapproprié), 
νη ηχπνη ησλ επηζηνιψλ (πιεξνθφξεζεο, αίηεζεο, επηβεβαίσζεο) θαη νη ηχπνη ηεο αιιεινγξαθίαο 
(ειεθηξνληθφο, ζεκεηψζεηο πξαθηηθψλ, δειηία απνζηνιψλ). Παξάιιεια κε ην βαζηθφ ζχγγξακκα γίλεηαη 
ρξήζε πινχζηνπ απζεληηθνχ πιηθνχ απφ δηάθνξνπο επαγγεικαηηθνχο ρψξνπο (εκπνξηθά θείκελα, 
πξσηφηππεο επηζηνιέο, αλαιχζεηο), έηζη ψζηε νη θνηηεηέο λα εμνηθεησζνχλ κε ηελ εηαηξηθή αιιεινγξαθία. 

 

Σπόπορ διδαζκαλίαρ  
Σν κάζεκα δηδάζθεηαη ζε 2 δίσξεο ζπλαληήζεηο αλά εβδνκάδα. Ζ κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη είλαη ε 
επηθνηλσληαθή θαη ελζαξξχλεηαη ε ζπλεξγαζία. Ζ αμηνιφγεζε γίλεηαη κε γξαπηή εμέηαζε ζην ηέινο ηνπ 
εμακήλνπ πάλσ ζε ζέκαηα πνπ έρνπλ ήδε κειεηεζεί θαηά ηε δηάξθεηα ησλ καζεκάησλ θαη κέζσ ηνπ πιηθνχ. 
 

ςγγπάμμαηα-Βοηθήμαηα 
 Sanchez-Macagno, M.-O., Corado, L., Faire des affaires en français, Ed. Hachette en parrainage 

avec la Chambre de Commerce et d‘Industrie de Paris. 

 Τπνζηεξηθηηθφ πιηθφ ηεο δηδάζθνπζαο 

 

Ππόζθεηο εκπαιδεςηικό ςλικό 
Ζιεθηξνληθφ πιηθφ (ηζηνζειίδα ππφ θαηαζθεπή) 

 

Δπηρεηξεζηαθή Αιιεινγξαθία θαη επηθνηλσλία ζηε Γεξκαληθή Γιώζζα (Γεξκαληθά V), 2133 

 
ηόσορ ηος μαθήμαηορ 
Δπηρεηξεζηαθή αιιεινγξαθία θαη δηεζλήο επηθνηλσλία ζηε μέλε γιψζζα. Γηαπνιηηηζκηθή πξνθνξηθή 
επηθνηλσλία: πεξηγξαθή θαη αλάιπζε ηδηαηηεξνηήησλ δηαπνιηηηζκηθνχ αθξναηεξίνπ κε ζηφρν ηελ 
επηθνηλσλία. Ζ γιψζζα ηνπ ζψκαηνο θαη ε ρξήζε ηεο ζηελ επηθνηλσλία. Δπηρεηξεζηαθή 
Αιιεινγξαθία. 
 
Πποαπαιηούμενερ γνώζειρ 
Γλψζεηο Γεξκαληθήο Γιψζζαο επηπέδνπ Γ2 
 
ςνοπηική πεπιγπαθή ηος πεπιεσομένος ηος μαθήμαηορ 
ηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε αλάπηπμε ηθαλνηήησλ ζε ζέκαηα ελδνεηαηξηθήο ε δηαηηεξηθήο 
επηθνηλσλίαο κε ππνδείγκαηα θαη νδεγίεο γηα ηελ νξζή ζχληαμε εμεηδηθεπκέλσλ κνξθψλ 
επηρεηξεζηαθήο αιιεινγξαθίαο θαη ζε ζέκαηα δηαπνιηηηζκηθήο επηθνηλσλίαο. Σν κάζεκα 
ζπκπιεξψλεηαη επηπιένλ κε ηα αθφινπζα  θείκελα ηα νπνία ρξεζηκεχνπλ σο θίλεηξν γηα 
ζπδήηεζε.  θνπφο, ε ζπλερήο  επαθή κε ηελ νηθνλνκηθή νξνινγία: δηαθήκηζε – marketing, 
δηεζλείο εθζέζεηο, εκπφξην-αγνξά, εηζαγσγέο-εμαγσγέο, ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα, 
πιεξνθνξηθή ζηηο επηρεηξήζεηο, Γξακκαηηθή, ζπληαθηηθφ, αζθήζεηο αλσηάηνπ επηπέδνπ, αζθήζεηο 

http://www.aueb.gr/lessons/english/ba_eng5/ba_eng5_syllabus.html
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κεηάθξαζεο, ειεθηξνληθή αιιεινγξαθία, εκπνξηθή αιιεινγξαθία. Δθζέζεηο νηθνλνκηθνχ 
πεξηερνκέλνπ. 
 
Σπόπορ διδαζκαλίαρ  
Σν κάζεκα δηδάζθεηαη επί 4 ψξεο εβδνκαδηαίσο (2 κέξεο x 2 ψξεο) κε δηαιέμεηο, ζπδεηήζεηο θαη 
παξνπζηάζεηο εληφο ηνπ ακθηζεάηξνπ. Οη θνηηεηέο θαινχληαη λα πξνεηνηκάζνπλ ζην ζπίηη δείγκαηα 
επηρεηξεζηαθήο αιιεινγξαθίαο.  
 
ςγγπάμμαηα-Βοηθήμαηα 

 M.KIESEL/R.ULSAMER 2000. Interkulturelle  Kompetenz für Wirtschaftsstudierende. 
Conelsen Verlag, Berlin 

 G.NICOLAS/ M.SPRENGER/ W.WEERMANN 1999. Wirtschaft-Auf Deutsch, Stuttgart 
.Klett Verlag 

 R.SACHS  2001. Deutsche Handelskorrespondenz, Max Hueber 

 J.WERGEN/ ANNETTE WÖRNER 2009 Im Griff Bürokommunikation DEUTSCH. Ernst 
Klett Sprachen. 

 G.NEUMAΤER/ U.RUDOLPH 2000. Geschäftskorrespondenz von A bis Z. Humbolt-
Taschenbuchverlag Jacobi KG. 
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5ο ΔΞΑΜΖΝΟ – ΔΠΗΛΟΓΔ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ 

 

Γηαθήκηζε θαη Πξνώζεζε Πσιήζεσλ, 2537 

 

ηόσορ ηος μαθήμαηορ 

Ο ζηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε εμνηθείσζε ηνπ θνηηεηή / -ηξηαο κε ηελ ζχγρξνλε ζεσξία πάλσ ζε ζέκαηα 

δηαθήκηζεο θαη γεληθφηεξεο πξνβνιήο θεξδνζθνπηθψλ ή κε θνξέσλ. Παξάιιεια επηδηψθεηαη ε ζχλδεζε ηεο 

δηαθήκηζεο κε ηα άιια ζηνηρεία ηνπ κίγκαηνο πξνβνιήο θαη ηδηαίηεξα κε απηφ ησλ ηερληθψλ πξνψζεζεο.  

 

Πποαπαιηούμενερ γνώζειρ 

Ζ πξνεγνχκελε γλψζε εηζαγσγηθψλ ελλνηψλ Μάξθεηηλγθ, ιεηηνπξγεί επηθνπξηθά ζηελ θαηαλφεζε ησλ 

ζεκαηηθψλ πνπ πξαγκαηεχεηαη ην κάζεκα. 

 

ςνοπηική πεπιγπαθή ηος πεπιεσομένος ηος μαθήμαηορ  

Δπηκέξνπο ζεκαηηθέο πεξηνρέο ηηο νπνίεο πξαγκαηεχεηαη ην κάζεκα είλαη :  

1.Δηζαγσγή ζηε δηαθήκηζε 2. Οινθιεξσκέλε επηθνηλσληαθή ζηξαηεγηθή κάξθεηηλγθ (Integrated marketing 

communications) 3. Ζ δηαθήκηζε θαη ε δηαδηθαζία ηεο επηθνηλσλίαο 4. Ζ νηθνλνκηθή δηάζηαζε ηεο δηαθήκηζεο 

ζηελ Διιάδα 5. Καζνξηζκφο δηαθεκηζηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 6. Ζ ζρεδίαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο κάξθεηηλγθ 

θαη ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο δηαθήκηζεο 7. Γηακφξθσζε δηαθεκηζηηθψλ ζηφρσλ 8. Ζ ηεξαξρηθή θιηκάθσζε ησλ 

απνηειεζκάησλ ηεο δηαθήκηζεο (κε ππνδείγκαηα) 9. Ζ δεκηνπξγηθή ζρεδίαζε θαη αλάπηπμε ηεο δηαθήκηζεο 

10. Δθαξκνγή θαη πινπνίεζε ηεο δεκηνπξγηθήο ηδέαο 11. Ζ δηακφξθσζε ηνπ πεξηγξάκκαηνο (layout) 12. Ζ 

δηακφξθσζε ηνπ δηαθεκηζηηθνχ θεηκέλνπ 13. Ζ απεηθφληζε ηεο δηαθήκηζεο 14. Ζ δηαδηθαζία επεμεξγαζίαο 

ηεο πιεξνθνξίαο ζηε δηαθήκηζε 15. ρεδηαζκφο γηα ηελ επηινγή ησλ κέζσλ καδηθήο επηθνηλσλίαο 16. Ζ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηαθήκηζεο 17. Έιεγρνο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο δηαθήκηζεο 18. Ζ δηαθεκηζηηθή 

εηαηξεία: ε νξγάλσζε θαη ε ιεηηνπξγία ηεο - ε ζρέζε κε ηνλ  δηαδηθαζίαο αλάπηπμεο θαη νινθιήξσζεο ηεο 

δηαθήκηζεο. 

Δπίζεο, αλαπηχζζνληαη γεληθφηεξα ζέκαηα επηθνηλσλίαο θαη πξνβνιήο θαη δίλεηαη ε πην πξφζθαηε ζεσξία 

ζε ζέκαηα πνπ άπηνληαη ηεο πξνψζεζεο πσιήζεσλ πξντφλησλ. 

 

Σπόπορ διδαζκαλίαρ 

Ζ δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο είλαη 4σξε/εβδνκάδα. Ζ δηδαθηηθή κεζνδνινγία πνπ ζα αθνινπζεζεί βαζίδεηαη 

θπξίσο ζε παξαδφζεηο απφ ηε δηδάζθνπζα, νη νπνίεο ππνζηεξίδνληαη απφ νπηηθν-αθνπζηηθφ πιηθφ θαη 

ζπλδέζεηο κε ην δηαδίθηπν. Δπίζεο, ζην  πιαίζην ησλ παξαδφζεσλ ζα γίλεη κειέηε πεξηπηψζεσλ. Σέινο, 

πξνγξακκαηίδεηαη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ  εηζεγήζεηο απφ επηζθέπηεο νκηιεηέο – δηαθεθξηκέλα ζηειέρε ηνπ 

ρψξνπ. πζηήλεηαη ε ζπζηεκαηηθή ζε θαηά ζχληνκα ρξνληθά δηαζηήκαηα επίζθεςε ησλ θνηηεηψλ ζηε ζειίδα 

ηνπ καζήκαηνο ζην eClass ψζηε λα κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο αλάγθεο ηνπ καζήκαηνο. ηελ έλαξμε 

ηνπ αθ. Έηνπο ζα αλαθνηλσζεί ε πξαγκαηνπνίεζε ή κε πξναηξεηηθήο εξγαζίαο, ε νπνία αλ πξαγκαηνπνηεζεί 

ζα επηηειεί έλα επηθνπξηθφ ζηνηρείν ηεο βαζκνιφγεζεο (πξνζζεηηθή έσο 2 κνλάδεο κε πξνυπφζεζε ηε 

θάιπςε ηνπ [5]). Αλ δελ πξαγκαηνπνηεζεί ε εθπφλεζε εξγαζηψλ ε ζπλνιηθή βαζκνινγία ζα πξνθχςεη απφ 

ηελ γξαπηή ηειηθή εμέηαζε ζην κάζεκα.  

 

ςγγπάμμαηα – Βοηθήμαηα 

 Αςλωνίηηρ, Γ. και Κοκκινάκη Φ. Γιαθήμιζη και Πποώθηζη Πωλήζεων 

 

Ππόζθεηο εκπαιδεςηικό ςλικό 

 Advertising and Promotion: An Integrated Marketing Communications Perspective, 6/e,George Belch, 

Michael Belch. 

 The Future of Advertising: New Media, New Clients, New Consumers in the Post-TelevisionAge, Joe 

Cappo 

 Integrated Advertising, Promotion & Marketing Communications, Kenneth E. Clow 

http://www.mhprofessional.com/product.php?cat=106&isbn=0071462155&cat=106
http://www.mhprofessional.com/contributor.php?cat=106&id=28799
http://www.mhprofessional.com/contributor.php?cat=106&id=28799
http://www.amazon.ca/Integrated-Advertising-Promotion-Marketing-Communications/dp/0131405462/ref=sr_1_2/178-6768528-1982853?ie=UTF8&s=books&qid=1242304519&sr=1-2
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 Broadcast Advertising and Promotion!: A Handbook for Students and Professionals, Fred L. 

Bergendorff 

 Scientific Advertising, Claude C. Hopkins 

 IMC: Using Advertising & Promotion to Build Brands, Tom Duncan 

Πξνηείλεηαη δε ε επίζθεςε ησλ θνηηεηψλ ζε πιεζψξα websites, blogs ζρεηηθψλ κε ην αληηθείκελν.  

 

Φνξνινγία Δηζνδήκαηνο, 7107 

 

ηόσορ μαθήμαηορ 

ηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη λα παξάζρεη ζηνλ θνηηεηή ηηο αλαγθαίεο θνξνινγηθέο θαη θνξνηερληθέο γλψζεηο 

νη νπνίεο ζα ηνπ ρξεηαζηνχλ ζηελ πνξεία ηνπ ζαλ έλα νηθνλνκηθφ θαη δηνηθεηηθφ ζηέιερνο κηαο επηρείξεζεο, 

είηε θαη ζηελ εξγαζία ηνπ ζαλ ειεχζεξνο επαγγεικαηίαο. Σν λνκνζέηεκα ην νπνίν αζρνιείηαη κε ηελ 

«Φνξνινγία Δηζνδήκαηνο Φπζηθψλ θαη Ννκηθψλ Πξνζψπσλ» είλαη έλα κεγάιν ζχλνιν δηαρξνληθνχ 

ζρεδηαζκνχ, δχζθνιν ζηελ θαηάζηξσζή ηνπ, πνπ πξέπεη λα εμππεξεηήζεη ηηο εθάζηνηε νηθνλνκηθέο θαη 

θνηλσληθέο αλάγθεο ηεο πνιηηείαο. Ζ γλψζε ηνπ απαηηεί ζπλερή κειέηε θαη δηαξθή αλαδήηεζε. ην κάζεκα ζα 

γίλεη πξνζπάζεηα γεληθφηεξεο αληίιεςεο θαη εξκελείαο ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ θνξνινγηθνχ 

ζπζηήκαηνο, εμνηθείσζε ηνπ θνηηεηή κε ηα δηάθνξα θνξνινγηθά έληππα ηεο ΦΔΦΠ θαη ηεο ΦΔΝΠ,  θαη ρξήζε 

ηεο θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο ζηηο δηάθνξεο ινγηζηηθέο πξάμεηο θαη γεληθφηεξα ζηελ νηθνλνκηθή θαη δηνηθεηηθή 

νξγάλσζε κηαο επηρείξεζεο. 

 

Πποαπαιηούμενερ γνώζειρ  

Γελ ρξεηάδνληαη πξναπαηηνχκελεο γλψζεηο  

 

ςνοπηική πεπιγπαθή ηος πεπιεσομένος ηος μαθήμαηορ 

-Δηζαγσγηθά πεξί Φνξνινγίαο: Φνξνινγηθέο έλλνηεο θαη ζπζηήκαηα θνξνινγίαο, ηαμηλφκεζε θφξσλ, ζθνπνί 

θνξνινγίαο, θνξνινγηθφ βάξνο θαη δίθαηε θαηαλνκή ηνπ. -Φνξνινγία Δηζνδήκαηνο Φπζηθψλ Πξνζψπσλ: 

Γεληθέο δηαηάμεηο, ηεθκήξηα, απηνηειήο θνξνιφγεζε, αλάιπζε πεγψλ εηζνδήκαηνο, πξνθαηαβνιή, 

παξαθξάηεζε, απφδνζε, βεβαίσζε θφξνπ, ππνρξεψζεηο. 

-Φνξνινγία Δηζνδήκαηνο Ννκηθψλ Πξνζψπσλ: Αλάιπζε ηνπ ηξφπνπ θνξνιφγεζεο εηαηξηψλ  δηαθφξσλ 

κνξθψλ. 

 

Σπόπορ διδαζκαλίαρ 

Ζ δηδαζθαιία ζπλίζηαηαη ζε ηέζζεξηο ψξεο δηαιέμεσλ ηελ εβδνκάδα. ηελ δηάξθεηα ησλ δηαιέμεσλ ζα 

αλαπηχζζεηαη ην ζεσξεηηθφ ή λνκνζεηηθφ πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηεο θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο θαη ζπγρξφλσο 

ζα παξαηίζεληαη παξαδείγκαηα εθαξκνγήο θαη εκπέδσζεο ηεο λνκνζεζίαο κε ηελ ρξήζε θαη ζρεηηθψλ 

θνξνινγηθψλ εληχπσλ φπνπ απηά είλαη αλαγθαία. Ζ αμηνιφγεζε ζην κάζεκα  ζα ζηεξηρζεί ζε γξαπηή 

εμέηαζε ζην ηέινο ηνπ εμακήλνπ. ηελ εμεηαζηέα χιε ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη ζέκαηα ηεο ηξέρνπζαο 

θνξνινγηθήο επηθαηξφηεηαο ηα νπνία ζα ζπδεηεζνχλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο. ηελ εμέηαζε απηή 

ζα ππάξρεη έλα αξθεηά κεγάιν ζχλνιν θνξνινγηθψλ εξσηήζεσλ πνπ ζα θαιχπηεη ηελ εμεηαζηέα χιε θαη πνπ 

ζα πξέπεη φιεο λα απαληεζνχλ. Οη απαληήζεηο ζε ζπγθεθξηκέλεο εξσηήζεηο πξνυπνζέηνπλ θξίζε θαη 

δπλαηφηεηα ζπλζεηηθήο ρξεζηκνπνίεζεο ηεο χιεο πνπ ζα δηδαρζεί.  

 
ςγγπάμμαηα 

 Θ. Γεσξγαθφπνπινο , Π. Πάζρνο, (2003), Δηζαγσγή ζηελ Φνξνινγία, Δθδφζεηο   Μπέλνπ, Αζήλα. 

 Γ.. ηακαηφπνπινο, Α. Καξαβνθχξεο (2010), Φνξνινγία Δηζνδήκαηνο Φπζηθψλ & Ννκηθψλ 

Πξνζψπσλ, Δθδφζεηο ELFORIN, Αζήλα. 

 

Ρπζκηζηηθά Θέκαηα Δπνπηείαο ηεο Κεθαιαηαγνξάο θαη Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο, 2525  

(ην κάζεκα δελ δηαζέηεη πεξηγξαθή) 

 

  

http://www.amazon.ca/Broadcast-Advertising-Promotion-Handbook-Professionals/dp/0803808011/ref=sr_1_20?ie=UTF8&s=books&qid=1242304557&sr=1-20
http://www.amazon.ca/Scientific-Advertising-Claude-C-Hopkins/dp/160520045X/ref=sr_1_22?ie=UTF8&s=books&qid=1242304557&sr=1-22
http://www.amazon.ca/IMC-Using-Advertising-Promotion-Brands/dp/025621476X/ref=sr_1_30?ie=UTF8&s=books&qid=1242304603&sr=1-30
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6ο ΔΞΑΜΖΝΟ – ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ 

 

Δπηρεηξεζηαθή Πνιηηηθή θαη ηξαηεγηθή, 2610 

 
ηόσορ μαθήμαηορ 

Σν κάζεκα θηινδνμεί: 

o λα ζαο δψζεη ην πιαίζην γηα λα κπνξείηε λα αλαγλσξίδεηε θαη λα αληαπνθξίλεζηε ζηηο ζηξαηεγηθέο 
πξνθιήζεηο πνπ αληηκεησπίδνπλ ζήκεξα νη επηρεηξήζεηο 

o λα ζαο δηδάμεη ηηο βαζηθέο κεζφδνπο δηακφξθσζεο θαη πινπνίεζεο ηεο ζηξαηεγηθήο ησλ επηρεηξήζεσλ.  
o λα ζαο δψζεη ηηο αλαιπηηθέο εθείλεο πξνζεγγίζεηο πνπ ζα θαλνχλ ρξήζηκεο ζηε δηεξεχλεζε ελφο 

κεγάινπ αξηζκνχ ζηξαηεγηθψλ πξνβιεκάησλ. 
o λα ζαο βνεζήζεη λα θαηαλνήζεηε ην πσο κηα επηρείξεζε κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη ηηο κνλαδηθέο 

ηθαλφηεηεο εθείλεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα λα επηηχρεη, δηαηεξήζεη θαη βειηηψζεη ηε ζέζε ηεο ζηελ 
αγνξά.  

o λα ζαο εμεγήζεη ην πψο απηέο νη ζηξαηεγηθέο επηινγέο ‗δέλνληαη‘ κε ηηο θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο 
επηρείξεζεο, ψζηε λα δεκηνπξγεζεί έλαο νξγαληζκφο κε κεγάιε ηθαλφηεηα πξνζαξκνγήο ζηηο 
πξνθιήζεηο ηνπ ζήκεξα θαη ηνπ αχξην. 

 
Πποαπαιηούμενερ γνώζειρ 

Γελ ρξεηάδνληαη πξναπαηηνχκελεο γλψζεηο. Όκσο, νη γλψζεηο ζαο απφ πξνεγνχκελα καζήκαηα πνπ 

εμέηαδαλ ζπγθεθξηκέλεο ιεηηνπξγίεο ηεο επηρείξεζεο (πρ κάξθεηηλγθ, κάλαηδκελη,, δηνίθεζε αλζξψπηλσλ 

πφξσλ, ρξεκαηννηθνλνκηθά θιπ) ζα ζαο θαλνχλ ρξήζηκεο γηα λα θαηαλνήζεηε θαιχηεξα ην κάζεκα απηφ.  

 
ςνοπηική πεπιγπαθή ηος πεπιεσομένος ηος μαθήμαηορ 

Σν κάζεκα ζα πξνζπαζήζεη λα πξνζεγγίζεη κηα πιεζψξα πξνβιεκάησλ πνπ απαζρνινχλ θάζε επηρείξεζε. 

Δλδεηθηηθά ζα αλαπηχμνπκε: 

o Σνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ηα ζηειέρε κπνξνχλ λα ηνπνζεηήζνπλ (position) ηελ επηρείξεζε απέλαληη ζηηο 
δπλάκεηο ηεο αγνξάο θαη ηνπ αληαγσληζκνχ, ψζηε λα εθκεηαιιεπζνχλ απηέο ηηο δπλάκεηο ή αθφκα θαη λα 
ηηο επεξεάζνπλ πξνο φθειφο ηνπο. 

o To πψο κπνξεί ε επηρείξεζε λα αλαπηχμεη ηνπο πφξνπο θαη ηηο ηθαλφηεηεο εθείλεο πνπ απαηηνχληαη γηα 
λα πεηχρεη, λα δηαηεξήζεη θαη λα βειηηψζεη ηε ζέζε ηεο ζηελ αγνξά. 

o Tηο δηαδηθαζίεο δηακφξθσζεο ζηξαηεγηθήο ησλ επηρεηξήζεσλ θαζψο θαη ην βαζκφ, ζηνλ νπνίν νη 
Διιεληθέο επηρεηξήζεηο αθνινπζνχλ απηέο ηηο δηαδηθαζίεο.  

o Σηο ελαιιαθηηθέο ζηξαηεγηθέο επηινγέο πνπ κπνξεί λα αθνινπζήζεη κηα επηρείξεζε. Πνηεο είλαη νη πην 
απνηειεζκαηηθέο; θάησ απφ πνηεο ζπλζήθεο; 

o Σηο ελδεηθλπφκελεο ζηξαηεγηθέο επίηεπμεο αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο. Πψο κπνξεί κηα επηρείξεζε 
λα ζρεδηάζεη θαη λα πινπνηήζεη απηέο ηηο ζηξαηεγηθέο; Ση ζα πξέπεη λα πξνζέμεη;  

o Σελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ζηξαηεγηθψλ αλάπηπμεο κέζσ εμαγνξψλ/ ζπγρσλεχζεσλ. Κάησ απφ πνηεο 
ζπλζήθεο πεηπραίλνπλ ή απνηπγράλνπλ; 

o Πσο είλαη δπλαηφλ λα πινπνηεζεί πην απνηειεζκαηηθά ε ζηξαηεγηθή πνπ δηακνξθψζεθε; Πνηνο ν ξφινο 
ησλ ηκεκάησλ ηεο επηρείξεζεο (πρ κάξθεηηλγθ, παξαγσγή, ρξεκαηννηθνλνκηθφ θ.α.), ζηε δηακφξθσζε 
θαη πινπνίεζε ηεο ζηξαηεγηθήο;  

 
Σπόπορ διδαζκαλίαρ 

Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ην κάζεκα ζα εμειίζζεηαη ζαλ κηα ζπδήηεζε πνπ ζπλήζσο ζα βαζίδεηαη ζε 

ζπγθεθξηκέλεο κειέηεο πεξηπηψζεσλ (case studies). Απηέο ζα ζαο δίλνληαη ζπλήζσο εθ ησλ πξνηέξσλ έηζη 

ψζηε λα έρεηε ηε δπλαηφηεηα λα ηηο κειεηάηε πξηλ απφ ην κάζεκα ζην νπνίν θαη ζα ζπδεηεζνχλ. Ο βαζκφο 

θαηαλφεζεο ηεο δηδαζθφκελεο χιεο αιιά θαη ν βαζκφο επηηπρίαο ηνπ καζήκαηνο ζπλνιηθά, ζα εμαξηεζνχλ 

ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηε δηθή ζαο θαιή πξνεηνηκαζία.   

 
ςγγπάμμαηα-Βοηθήμαηα 

Χο βαζηθφ βηβιίν ηνπ καζήκαηνο ζα ζαο δηαλεκεζεί ην:  

 Παπαδάθεο Βαζίιεο, ηξαηεγηθή ησλ Δπηρεηξήζεσλ: Γηεζλήο θαη Διιεληθή Δκπεηξία, Δθδφζεηο 

Μπέλνπ, 2012, 6ε έθδνζε (Σφκνο Α‘: Θεσξία).  

Σν βηβιίν απηφ θαιχπηεη ηηο απαηηήζεηο ηνπ καζήκαηνο, δίλνληαο ηαπηφρξνλα ηε Γηεζλή αιιά θαη ηελ 

Διιεληθή δηάζηαζε ζηα ζέκαηα ηεο Δπηρεηξεζηαθήο ηξαηεγηθήο.  
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Ππόζθεηο εκπαιδεςηικό ςλικό 

Ζιεθηξνληθφ πιηθφ: http://eclass.aueb.gr/courses/ODE153/θαη www.aueb.gr/users/papadakis. 

ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο ηζηφηνπνπο έρεη αλαξηεζεί πιηθφ (π.ρ. άξζξα, δηαθάλεηεο) θαη πξνηείλεηαη επηπιένλ 

δηεζλήο θαη Διιεληθή βηβιηνγξαθία. 

 

Λνγηζηηθή Κόζηνπο, 2612 

 
ηόσορ μαθήμαηορ 

Σν κάζεκα απνζθνπεί ζην λα δεκηνπξγήζεη ζηνπο θνηηεηέο ηα ζεκέιηα γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο Λνγηζηηθήο 
Κφζηνπο ηφζν ζε επίπεδν ζεσξίαο φζν θαη πξαθηηθήο θαη παξνπζηάδεη ηηο βαζηθέο έλλνηεο, αξρέο θαη 
εθαξκνγέο ηεο.  

Πποαπαιηούμενερ γνώζειρ 

Σν κάζεκα δελ έρεη πξναπαηηνχκελα. Χζηφζν, ε γλψζε βαζηθψλ ελλνηψλ ρξεκαηννηθνλνκηθήο ινγηζηηθήο 
θαη δηνηθεηηθήο ινγηζηηθήο δηεπθνιχλεη ηελ θαηαλφεζή ηνπ. 

ςνοπηική πεπιγπαθή ηος πεπιεσομένος ηος μαθήμαηορ 

Σν κάζεκα θαιχπηεη: 

o Σηο θνζηνινγηθέο έλλνηεο θαη φξνπο φπσο ην θφζηνο ησλ πξψησλ πιψλ, ηεο άκεζεο εξγαζίαο, ηα γεληθά 
βηνκεραληθά έμνδα θαη ηνλ θνζηνινγηθφ ρεηξηζκφ ηνπο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο ζην 
πιαίζην θπξίσο βηνκεραληθψλ επηρεηξήζεσλ. 

o Σα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηνλ ηξφπν παξαθνινχζεζεο ηνπ θφζηνπο ησλ πξντφλησλ πνπ παξάγνληαη θαηά 
παξαγγειία, καδηθά θαζψο θαη ζην πιαίζην απφ  θνηλνχ παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο. 

o Σνλ ηξφπν νξγάλσζεο ησλ θνζηνινγηθψλ ζπζηεκάησλ ησλ επηρεηξήζεσλ γηα ηε ζπγθέληξσζε θφζηνπο 
ζηα θέληξα θφζηνπο θαη ελ ζπλερεία κε ηε ζπζρέηηζε ηνπ έκκεζνπ απηνχ θφζηνπο κε ηα πξντφληα.  

o Σηο ηερληθέο θνζηνιφγεζεο ηνπ απνξξνθεηηθνχ θφζηνπο, ηνπ νξηαθνχ θφζηνπο θαη ηνπ πξφηππνπ 
θφζηνπο. 

o Σηο βαζηθέο αξρέο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θνζηνιφγεζεο κε βάζε ηηο δξαζηεξηφηεηεο. 
o Σηο κεζνδνινγίεο ηηκνιφγεζεο βάζεη θφζηνπο. 

 
Σπόπορ διδαζκαλίαρ 

Ζ δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο πεξηιακβάλεη δχν δίσξεο δηαιέμεηο ηελ εβδνκάδα ζην πιαίζην ησλ νπνίσλ 
δίλεηαη βαξχηεηα ζηελ παξνπζίαζε ησλ ζεσξεηηθψλ ελλνηψλ. Ζ ζεσξεηηθή παξνπζίαζε σζηφζν 
ζπλνδεχεηαη απφ έλα ζχλνιν αζθήζεσλ πνπ ιχλνληαη επί ηφπνπ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δηαιέμεσλ κε ηε 
ζπκκεηνρή ησλ θνηηεηψλ θαη βνεζνχλ ζηελ θαηαλφεζε ησλ δηαθφξσλ ζεκάησλ θαη ζηελ εμνηθείσζε κε ηε 
ινγηζηηθή θφζηνπο. Δπηπιένλ, ην κάζεκα πεξηιακβάλεη έλα δίσξν θξνληηζηήξην θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ νπνίνπ 
γίλεηαη πξαθηηθή εμάζθεζε. Ζ αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ ζην κάζεκα γίλεηαη κε γξαπηή εμέηαζε.  

πγγξάκκαηα-Βνεζήκαηα 

 Βεληέξεο, Γ., . Κνέλ θαη Μ. Κσιέηζε, «Λνγηζηηθή Κφζηνπο: Αξρέο θαη Δθαξκνγέο», 2
ε
 Έθδνζε, P.I. 

Publishing, Αζήλα, 2005. 

 

Ππόζθεηο εκπαιδεςηικό ςλικό  

Ζιεθηξνληθφ πιηθφ: https://eclass.aueb.gr/courses/ODE207/ 

Έξεπλα Μάξθεηηλγθ, 2630 

 
ηόσορ μαθήμαηορ 

Με ηελ νινθιήξσζε ησλ παξαδφζεσλ, ν/ε θνηηεηήο /-ηξηα ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα:  

o Κάλεη ρξήζε ησλ ζχγρξνλσλ φξσλ θαη εξγαιείσλ ηεο ΔΑ 
o Αμηνινγεί ην θάζε ζηάδην ηεο έξεπλαο ΜΚΣ 
o Να πξαγκαηνπνηεί κία πνζνηηθή ή θαη πνηνηηθή ΔΑ 
o Δπηιέγεη ηελ θαηάιιειε θάζε θνξά πνηνηηθή ή πνζνηηθή κέζνδν γηα θξίζηκα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ 

επηρείξεζε 
o ρεδηάδεη έλα νινθιεξσκέλν εξσηεκαηνιφγην 
o Γηακνξθψλεη ζπγθεθξηκέλνπο εξεπλεηηθνχο ζηφρνπο πξνο ηελ θαηεχζπλζε επίιπζεο ζπγθεθξηκέλσλ 

πξνβιεκάησλ ηεο επηρείξεζεο 

http://eclass.aueb.gr/courses/ODE153/
http://www.aueb.gr/users/papadakis
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o Γηνηθεί θαη λα αμηνπνηεί θαηάιιεια ηηο πιεξνθνξίεο πνπ αληιεί απφ ηηο δηάθνξεο έξεπλεο γηα ηελ 
απνηειεζκαηηθφηεξε ιήςε απνθάζεσλ 

o Αλαιχεη ηα ζηνηρεία θαη λα παξνπζηάδεη ηα απνηειέζκαηα κηαο ΔΑ. 
 

Πποαπαιηούμενερ γνώζειρ 

Γελ ρξεηάδνληαη πξναπαηηνχκελεο γλψζεηο  

 

ςνοπηική πεπιγπαθή ηος πεπιεσομένος ηος μαθήμαηορ 

Ζ Έξεπλα Αγνξάο (ΔΑ) γίλεηαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν ζεκαληηθή ζηε ιήςε επηρεηξεκαηηθψλ απνθάζεσλ ζε 

φινπο ηνπο θιάδνπο. Βαζηθφο ζηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη λα παξέρεη ζηνπο θνηηεηέο ηηο ζεσξεηηθέο γλψζεηο 

αιιά θαη ηηο απαξαίηεηεο πξαθηηθέο, ψζηε λα θαηαζηεί δπλαηή ε θαηαλφεζε ηεο έλλνηαο, ηεο ζεκαζίαο θαη 

ησλ δηαδηθαζηψλ θαη εξγαιείσλ ηεο Έξεπλαο Αγνξάο.  

 

Σπόπορ διδαζκαλίαρ 

Σν κάζεκα ζα βαζίδεηαη ζε παξαδφζεηο, ζε παξνπζηάζεηο κειεηψλ πεξηπηψζεσλ (case studies) θαη 

πξαθηηθψλ πξαγκαηηθψλ παξαδεηγκάησλ, θαζψο θαη ζε αζθήζεηο. Δπίζεο, ζην πιαίζην ησλ παξαδφζεσλ ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί εηζήγεζε επηζθέπηε νκηιεηή (δηαθεθξηκέλνπ ζηειέρνπο ηεο αγνξάο). Σέινο, ζηε δηάξθεηα 

ηνπ εμακήλνπ νη θνηηεηέο κπνξνχλ λα πάξνπλ 2 πξνφδνπο. 

 

ςγγπάμμαηα-Βοηθήμαηα 

 ηψκθνο Γ. θαη Γ. Μαχξνο, Έπεςνα Αγοπάρ, Δθδφζεηο ηακνχιε, 2008.  

 ηψκθνο Γ. θαη Aηθ. Βαζηιηθνπνχινπ, Δθαπμογή Μεθόδων Ανάλςζηρ ζηην Έπεςνα Αγοπάρ, Δθδφζεηο 

ηακνχιε, 2005 

 Πεηξάθεο, Μ., Έπεςνα Μάπκεηινγκ: Ζ Δπεςνηηική Μεθοδολογία, Δθδφζεηο ηακνχιε, 2006. 

 

Ππόζθεηο εκπαιδεςηικό ςλικό 

Ζιεθηξνληθφ πιηθφ: http://eclass.aueb.gr/ΟDE160 

 

Γηνίθεζε Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο, 2608 

 

ηόσορ μαθήμαηορ 

θαηξηθή γλψζε ηνπ δηδαζθνκέλνπ πεδίνπ κε επξχηεηα πξαθηηθψλ θαη ππνινγηζηηθψλ εθαξκνγψλ.Σν 

κάζεκα ζηνρεχεη ζηελ θαηάξηηζε ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηε δηεχξπλζε ησλ γλψζεσλ θαη ηεο εκπεηξίαο ζε 

ζχγρξνλεο θαη εμεηδηθεπκέλεο εθαξκνγέο logisticsθαη εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο. Δμεηδίθεπζε ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ζε ζέκαηα εμειηθηηθήο πνξείαο ησλ logisticsθαη ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο ζε ζρέζε κε ηελ 

αλάπηπμε ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ, θηλεηνχ επηρεηξείλ θαη ειεθηξνληθψλ επηρεηξήζεσλ. Σν κάζεκα 

επηθεληξψλεηαη ζε παξνπζίαζε εθαξκνγψλ ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζε ζέκαηα 

logisticsθαη εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο, θαζψο θαη ησλ ζχγρξνλσλ ηάζεσλ θαη κνληέισλ δηθηχσλ κηαο 

νινθιεξσκέλεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο. 

 

Πποαπαιηούμενερ γνώζειρ 

Γελ απαηηνχληαη 

 

ςνοπηική πεπιγπαθή ηος πεπιεσομένος ηος μαθήμαηορ  

Βαζηθέο έλλνηεο Γηαρείξηζε Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο (SupplyChainManagement) θαη Logistics. 

Αιιειεπίδξαζε κάξθεηηλγθ θαη logisticsζηα πιαίζηα ηνπ ζπζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο 

/Γηθηχσλ. Υαξαθηεξηζηηθά πξντφλησλ / ππεξεζηψλ θαη απαηηήζεηο νξγάλσζεο θαη ζρεδηαζκνχ ηεο 

εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο. Σν ζχζηεκα επεμεξγαζίαο παξαγγειηψλ, εμππεξέηεζεο πειαηψλ, θπζηθήο δηαλνκήο 

πξντφλησλ, απνζεκάησλ, απνζήθεπζεο θαη κεηαθνξψλ. Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα θαη εθαξκνγέο 

ζχγρξνλσλ ηερλνινγηψλ Γηαρείξηζεο ΔθνδηαζηηθήοΑιπζίδαο θαη Logistics. 3PL, 4PL, ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο 

πνηφηεηαο ζηελ εθνδηαζηηθή αιπζίδα. Οινθιεξσκέλε πεξηβαιινληηθή δηαρείξηζε εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο: 

greenandreverselogistics,. Ζιεθηξνληθφ / θηλεηφ επηρεηξείλ θαη εθνδηαζηηθή αιπζίδα, κειέηε κνληέισλ.  

 
Σπόπορ διδαζκαλίαρ 

http://eclass.aueb.gr/ΟDE160
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Πξαθηηθέο εθαξκνγέο ζε δηάθνξνπο βηνκεραληθνχο ηνκείο θαη ζηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ. 

Γηδαζθαιία: Γηαιέμεηο, παξνπζηάζεηο κειεηψλ πεξηπηψζεσλ, παξνπζίαζε θαη κειέηε άξζξσλ, 

παξνπζηάζεηο απφ επαγγεικαηίεο ηνπ ρψξνπ, εθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο, εθπφλεζε εξγαζηψλ πξνο 

επίιπζε πξνβιεκάησλ  κε ζεκαηνινγία παξκέλε απφ πξαθηηθέο εθαξκνγέο απφ ηφπνπο εξγαζίαο 

είηε απφ ηνλ παξαγσγηθφ ηνκέα είηε απφ ρψξνπο παξνρήο ππεξεζηψλ θαη παξνπζηάζεηο 

απηψλ.Αμηνιφγεζε: 50% ηειηθή γξαπηή εμέηαζε, 40 % εξγαζία, 10 % παξνπζίαζε κειέηεο 

πεξίπησζεο. 

 

ςγγπάμμαηα – Βοηθήμαηα 

 «Logisticsθαη δηαρείξηζε εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο» MartinChristopher, εθδ. Κξηηηθή, Αζήλα, 2007. 

 «Γηνίθεζε Γηθηχσλ Γηαλνκήο &Logistics» Ν. Παπαβαζηιείνπ & Γ. Μπάιηα, εθδ. Rosili, Αζήλα, 2003. 

 «Business Logistics/Supply Chain Management» R.H. Ballou, εθδ. Pearson Education Ltd, London, 

New York, 2003. 

 «Logistics Management: Θεσξίαθαηπξάμε.» Κ.ηθληψηεο, εθδ. ηακνχιε, Αζήλα, 1997. 

 «Global Logistics &Distribution Planning» Waters, εθδ. Kogan press, London, 2003. 

 «Γηνίθεζε Logistics» Π. Κπξηαδφπνπινο, εθδ. ηακνχιε, Αζήλα, 1999. 

 «Δηζαγσγή ζηα Logistics», Παπαδεκεηξίνπ-ρηλά, εθδ. ηακνχιε, Αζήλα, 2002." 

 «Supply Chain Logistics Management» D.J. Bowersox, D.J. Closs, εθδ. McGraw-Hill, London, 2006. 

 
Γηνίθεζε Δπσλπκηώλ, 2632  
 
ηόσορ ηος μαθήμαηορ  

Απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1990 κέρξη ζήκεξα δηαλχνπκε κηα πεξίνδν ζπλερψλ αιιαγψλ θαη εμειίμεσλ, φπνπ φιεο 

ζπλεγνξνχλ ζε κηα νινέλα απμαλφκελε ελδπλάκσζε ησλ επσλπκηψλ (Μαξθψλ). Ζ έλλνηα ηεο επσλπκίαο 

έρεη ζηξαηεγηθή ζεκαζία ζε κηα ζεηξά απφ θιάδνπο θαη επηρεηξήζεηο, θαηαλαισηηθψλ θαη βηνκεραληθψλ 

αγαζψλ ή ππεξεζηψλ.θνπφο ηνπ καζήκαηνο  είλαη  ε εμνηθείσζε ηνπ θνηηεηή /-ηξηαο κε ηε λεφηεξε ζεσξία 

ηε ζρεηηθή κε ηε Γηνίθεζε Μαξθψλ.  

 

Με ηην ολοκλήπωζη ηων παπαδόζεων ζηα πλαίζια ηος εξαμήνος, ο θοιηηηήρ/ -ηπια καλείηαι να είναι 

ζε θέζη να: 

o Καηαλνεί ηε ηξαηεγηθή ζπνπδαηφηεηα ηεο έλλνηαο ηεο Μάξθαο  θαη ηνπ ξφινπ πνπ παίδεη ζηε δεκηνπξγία 
Αμίαο κε ηηο εκπιεθφκελεο νκάδεο ζπκθεξφλησλ. 

o Δμνηθεησζεί κε ηηο βαζηθέο έλλνηεο πνπ αθνξνχλ ζηε Γηνίθεζε Μαξθψλ ζην πιαίζην φισλ ησλ ζηαδίσλ 
Γηνίθεζήο ηεο  

o Δκβαζχλεη ηδηαίηεξα  ζηε δεκηνπξγία ηζρπξνχ ζεηηθά BrandEquity 
 

Πποαπαιηούμενερ γνώζειρ 

Ζ πξνεγνχκελε γλψζε εηζαγσγηθψλ ελλνηψλ Μάξθεηηλγθ, ιεηηνπξγεί επηθνπξηθά ζηελ θαηαλφεζε ησλ 

ζεκαηηθψλ πνπ πξαγκαηεχεηαη ην κάζεκα. 

 

ςνοπηική πεπιγπαθή ηος πεπιεσομένος ηος μαθήμαηορ  

Ζ ζεκαζία πνπ απνδίδεηαη ζήκεξα ζηηο Μάξθεο είλαη ηφζν έληνλε, πνπ φρη κφλν παξνπζηάδνληαη απηέο 

ζηνπο ηζνινγηζκνχο ησλ εηαηξηψλ, αιιά απνηεινχλ ην θίλεηξν ζεκαληηθψλ ζε αμία εμαγνξψλ.   

Παξάιιεια, ν έληνλνο αληαγσληζηηθφο ραξαθηήξαο ζηνπο πεξηζζφηεξνπο θιάδνπο απαηηεί απφ ηα ζηειέρε 

πνπ δηνηθνχλ ηηο Μάξθεο, λα δηαζέηνπλ κηα πιεζψξα ραξαθηεξηζηηθψλ, ηθαλνηήησλ θαη γλψζεσλ ψζηε ζηα 

πιαίζηα ηεο Γηνίθεζεο πνπ αζθνχλ λα βειηηζηνπνηείηαη ε απφδνζή ηνπο.  

Οη δχν απηνί άμνλεο, δειαδή ε γλσξηκία θαη θαηαλφεζε ηεο έλλνηαο ηεο Μάξθαο θαη  ε εμνηθείσζε κε ηηο  

ζεκαληηθφηεξεο ηξαηεγηθέο απνθάζεηο ηηο νπνίεο ζα θιεζεί λα πάξεη ην ζχγρξνλν ζηέιερνο ζηα πιαίζηα ηεο 

Γηνίθεζήο ηεο, απνηεινχλ θαη ηνπο δχν άμνλεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ καζήκαηνο.  

Δπηκέξνπο ζεκαηηθέο πνπ πξαγκαηεχεηαη ην κάζεκα είλαη :  

 Πξντφλ – Μάξθα: νκνηφηεηεο – δηαθνξέο  

 Πξντνληηθφ ραξηνθπιάθην – Υαξηνθπιάθην Μαξθψλ 

 Ζ έλλνηα ηεο Μάξθαο ζε επηκέξνπο πξντφληηθέο θαηεγνξίεο  
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 Πξνζδηνξηζηηθά ζηνηρεία ηεο Μάξθαο  

 Αμία (ή Πεξηνπζία) ηεο Μάξθαο [BrandEquity],  

 Μφριεπζε ηεο Μάξθαο [BrandLeverage]  

 Δπίζεο: Μάξθεο Ληαλεκπνξίνπ, Μάξθεο κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα, Μάξθεο – πξννξηζκνί, Ζ 

έλλνηα ηεο Πξνζσπηθήο Μάξθαο, θαζψο θαη  

 Θέκαηα ηξαηεγηθήο Γηνίθεζεο Μαξθψλ. 

 

Σπόπορ διδαζκαλίαρ 

Ζ δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο είλαη 4σξε/εβδνκάδα. Ζ δηδαθηηθή κεζνδνινγία πνπ ζα αθνινπζεζεί βαζίδεηαη 

θπξίσο ζε παξαδφζεηο απφ ηε δηδάζθνπζα, νη νπνίεο ππνζηεξίδνληαη απφ νπηηθν-αθνπζηηθφ πιηθφ. Δπίζεο, 

ζην  πιαίζην ησλ παξαδφζεσλ απηψλ ζα γίλεη κειέηε πεξηπηψζεσλ. Σέινο, πξνγξακκαηίδεηαη λα 

πξαγκαηνπνηεζνχλ εηζεγήζεηο απφ επηζθέπηεο νκηιεηέο – δηαθεθξηκέλα ζηειέρε ηνπ ρψξνπ.  

Ζ αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ ζα βαζηζηεί ζηε επίδνζή ηνπο ζηελ γξαπηή εμέηαζε κε ηελ νινθιήξσζε ηνπ 

εμακήλνπ.  

 

ςγγπάμμαηα – Βοηθήμαηα 

 Ζ λέα ηξαηεγηθή Γηνίθεζε Μαξθψλ, J. N. Kapferer,    Δπ. επηκέιεηα      Δηξ. Ρεγνπνχινπ, (ππφ 

έθδνζε), Δθδφζεηο Rosili , 2012, Αζήλα 

 Απνηειεζκαηηθή Γηνίθεζε Υαξηνθπιαθίνπ Πξντφλησλ θαη Τπεξεζηψλ, Γ. Απισλίηεο – Π. 

Παπαζηαζνπνχινπ, 9603515183, Δθδφζεηο Αζ. ηακνχιεο, Αζήλα, 2004. 

 

Ππόζθεηο εκπαιδεςηικό ςλικό 

  The New Strategic Brand Management, J.N.Kapferer, Kogan page ed., London, England 2005 

 Strategic Brand Management: Building, Measuring and Managing Brand Equity, K.L.Keller, 2
nd

 ed., 

Prentice Hall ed., Upper saddle River, NJ., 2003 

 Driving Brand Values, T. Duncan, S. Moriarity, McGraw-Hill, 1997 

 Building Brand Identity, L. Upshaw,J. Wiley & Sons ed., 1995  

 The Journal of Product and Brand Management 

 Journal of Brand Management 

 International Journal of Product Lifecycle Management 

 www.brandweek.com 

 www.adweek.com 

 www.interbrand.com 

 

Ξέλε Γιώζζα  

 

Δπηρεηξεζηαθή Οξνινγία ζηελ Αγγιηθή Γιώζζα (Αγγιηθά VI), ΟΓΔ 2515 

 

ηόσορ ηος  μαθήμαηορ 
Αλάπηπμε ηθαλνηήησλ ζε ζέκαηα: α) επαγγεικαηηθήο θαη αθαδεκατθήο επηρεηξεζηαθήο νξνινγίαο, θαη β) 
δηαγισζζηθήο ελλνηνινγηθήο αληηζηνίρεζεο (πξνο/απφ ηελ Αγγιηθή Γιψζζα/Διιεληθά). 

 
Πποαπαιηούμενερ γνώζειρ 
Γλψζεηο Αγγιηθήο Γιψζζαο επηπέδνπ Γ2 

 
ςνοπηική πεπιγπαθή ηος πεπιεσομένος ηος μαθήμαηορ 
Βαζηζκέλν ζε έλα επξχ θάζκα πξνζεθηηθά επηιεγκέλσλ θεηκέλσλ ηφζν απφ ηνλ ρψξν ηεο αγνξάο 
(επαγγεικαηηθά θείκελα) φζν θαη απφ ηνλ αθαδεκατθφ ρψξν (επηζηεκνληθή βηβιηνγξαθία), ην κάζεκα 
θηινδνμεί λα εθζέζεη ηνπο θνηηεηέο ζηελ εμεηδηθεπκέλε επηρεηξεζηαθή νξνινγία πνπ είλαη απαξαίηεην λα 
γλσξίδνπλ ψζηε: α) λα ιεηηνπξγνχλ επηηπρψο ζην ζχγρξνλν επηρεηξεζηαθφ πεξηβάιινλ, θαη β) λα 
παξαθνινπζήζνπλ απξφζθνπηα κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ζηελ Αγγιηθή Γιψζζα. Μέζσ 
εθηελνχο θαη ζε βάζνο αλάιπζεο εμεηδηθεπκέλσλ ζεκαζηνινγηθψλ πεδίσλ, νη θνηηεηέο είλαη ζε ζέζε λα 
θαηαλννχλ, απνθσδηθνπνηνχλ θαη αλαπαξάγνπλ θείκελα πινχζηα ζε εμεηδηθεπκέλε επηρεηξεζηαθή νξνινγία 
πξνο/απφ ηελ Αγγιηθή/Διιεληθή Γιψζζα. 

 

http://www.brandweek.com/
http://www.adweek.com/
http://www.interbrand.com/
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Σπόπορ διδαζκαλίαρ  
Σν κάζεκα δηδάζθεηαη επί 4 ψξεο εβδνκαδηαίσο (2 κέξεο x 2 ψξεο) κε δηαιέμεηο/ζπδεηήζεηο εληφο ηνπ 
ακθηζεάηξνπ. Δλίνηε, νη θνηηεηέο θαινχληαη λα πξνεηνηκάζνπλ ζην ζπίηη εμεηδηθεπκέλεο αζθήζεηο νξνινγίαο.  
Ζ ηειηθή επίδνζε ησλ θνηηεηψλ αμηνινγείηαη βάζεη κίαο (1) γξαπηήο εμέηαζεο (δηάξθεηαο 120 ιεπηψλ) ζην 
ηέινο ηνπ εμακήλνπ. Ζ εμέηαζε βαζίδεηαη απνθιεηζηηθά ζε πιηθφ πνπ θαιχπηεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 
εμακήλνπ (ήηνη, φρη ζε άγλσζηα αληηθείκελα) θαη απνηειείηαη απφ: α) αζθήζεηο εμεηδηθεπκέλεο νξνινγίαο, θαη 
β) κεηάθξαζε θεηκέλνπ πξνο/απφ ηελ Αγγιηθή/Διιεληθή Γιψζζα. 

 
ςγγπάμμαηα-Βοηθήμαηα 
 χγγξακκα: Karamitroglou, Fotios. 2008. Essential Business Terminology for Native Speakers of Greek. 

Athens. INTERBOOKS 

 Βνήζεκα: Αγαπεηφο, Γεψξγηνο. 2004. Δγρεηξίδην ησλ Βαζηθψλ Οηθνλνκηθψλ Δλλνηψλ. Αζήλα. Δθδφζεηο: 

Γεψξγηνο Αγαπεηφο 

 
Ππόζθεηο εκπαιδεςηικό ςλικό 
Αλαιπηηθή πεξηγξαθή θαη ινηπέο πιεξνθνξίεο πεξί ηνπ καζήκαηνο ππάξρνπλ ζηελ ηζηνζειίδα: 
http://www.aueb.gr/lessons/english/ba_eng6/ba_eng6_syllabus.html 

 

Δπηρεηξεζηαθή Οξνινγία (Γαιιηθά VI), 2517 

 
ηόσορ μαθήμαηορ 
Οη βαζηθνί δηδαθηηθνί ζηφρνη απηνχ ηνπ καζήκαηνο είλαη: 
o ε απφιπηε εμνηθείσζε κε ηελ νξνινγία –θαηαλφεζε, απνθσδηθνπνίεζε, ρξήζε 
o ε ελλνηνινγηθή ηεθκεξίσζε θαη δηαγισζζηθή αληηζηνίρεζε 
 

Πποαπαιηούμενερ γνώζειρ 
Σν κάζεκα απεπζχλεηαη ζε θνηλφ κε γλψζε ηεο γαιιηθήο γιψζζαο ζε επίπεδν Γ2 ηνπ Κνηλνχ Δπξσπατθνχ 
Πιαηζίνπ Αλαθνξάο. 
 

ςνοπηική πεπιγπαθή ηος πεπιεσομένος ηος μαθήμαηορ 
Γηαηκεκαηηθφ κάζεκα πξνζθεξφκελν ζε θνηηεηέο ηνπ ΟΠΑ ή θαη μέλσλ ηδξπκάησλ (πξφγξακκα Erasmus) 
ζην Σ΄ εμάκελν πξνπηπρηαθψλ ζπνπδψλ. Ζ δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο απηνχ γίλεηαη κέζα απφ πινχζην 
νπηηθναθνπζηηθφ πιηθφ θαζψο θαη θείκελα, απζεληηθά ζηελ πιεηνλφηεηά ηνπο. Αθνχ γίλεη παξνπζίαζε ηεο 
νξνινγίαο κέζσ ησλ πξνθνξηθψλ ή γξαπηψλ θεηκέλσλ, αθνινπζεί ζρεηηθή ζπδήηεζε θαη αζθήζεηο 
θαηαλφεζεο. Σέινο, ε δηαδηθαζία νινθιεξψλεηαη κε εξγαζίεο παξαγσγήο γξαπηνχ ιφγνπ γηα ηελ νξζή 
ρξήζε ηνπ απνθηεζέληνο ιεμηινγίνπ. Ζ κεηάθξαζε θαη ε νξνινγηθή ηεθκεξίσζε είλαη αθφκε δχν εξγαιεία 
πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα θαιπθζνχλ έλλνηεο ζε ηνκείο φπσο: Οηθνλνκία, Δπηρεηξήζεηο - Οξγαληζκνί, 
Υξεκαηννηθνλνκηθά - Σξαπεδηθά, θείκελα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, Γηαθήκηζε - Marketing, Αζθάιεηεο, 
Πιεξνθνξηθή. 
 

Σπόπορ διδαζκαλίαρ και αξιολόγηζηρ 
Σν κάζεκα δηδάζθεηαη ζε 2 δίσξεο ζπλαληήζεηο αλά εβδνκάδα. Ζ κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη είλαη ε 
επηθνηλσληαθή θαη ελζαξξχλεηαη ε ζπλεξγαζία. Ζ αμηνιφγεζε γίλεηαη κε γξαπηή εμέηαζε ζην ηέινο ηνπ 
εμακήλνπ πάλσ ζε ζέκαηα πνπ έρνπλ ήδε κειεηεζεί θαηά ηε δηάξθεηα ησλ καζεκάησλ θαη κέζσ ηνπ πιηθνχ. 
 

ςγγπάμμαηα-Βοηθήμαηα 
 Cloose, E., Le français du monde du travail, Ed. Presses universitaires de Grenoble1. 

 Τπνζηεξηθηηθφ πιηθφ ηεο δηδάζθνπζαο 

 

Ππόζθεηο εκπαιδεςηικό ςλικό 
Ζιεθηξνληθφ πιηθφ (ηζηνζειίδα ππφ θαηαζθεπή) 

 

Δπηρεηξεζηαθή Οξνινγία ζηε Γεξκαληθή Γιώζζα (Γεξκαληθά VI), 2519 

 
ηόσορ ηος μαθήμαηορ 
ηφρνο είλαη :  
o ε νξζή ρξήζε ηεο Γεξκαληθήο Γιψζζαο, ε θαηαλφεζε νηθνλνκηθψλ θεηκέλσλ, νη κέζνδνη θαη ε εθθνξά 

πξνθνξηθνχ ιφγνπ ζε ζέκαηα νηθνλνκηθνχ πεξηερνκέλνπ, ε ζχληαμε θεηκέλσλ (επηρεηξεζηαθέο επηζηνιέο, 
δνθίκηα, δηαθήκηζε, άξζξα, εθζέζεηο) ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ επηρείξεζε θαη γεληθφηεξα ηελ 

http://www.aueb.gr/lessons/english/ba_eng6/ba_eng6_syllabus.html


 

131 
 

νηθνλνκία κε βάζε ηε ζσζηή έθθξαζε ζηε Γεξκαληθή Γιψζζα θαη ηελ νξζή ρξήζε ηεο γξακκαηηθήο θαη 
ηνπ ζπληαθηηθνχ.  

o Ζ γλψζε βαζηθψλ ελλνηψλ ηεο νηθνλνκίαο θαη νη ηξφπνη ιεηηνπξγίαο κηαο επηρεηξήζεηο (δηνίθεζε, 
νξγάλσζε), δηαγισζζηθή ελλνηνινγηθή αληηζηνίρεζε (Γεξκαληθά – Διιεληθά).  

 

Πποαπαιηούμενερ γνώζειρ 
Γλψζεηο Γεξκαληθήο Γιψζζαο επηπέδνπ Γ2 
 

ςνοπηική πεπιγπαθή ηος πεπιεσομένος ηος μαθήμαηορ 
Γηδαζθαιία βαζηθψλ ελλνηψλ ηεο νηθνλνκίαο θαη νη ηξφπνη ιεηηνπξγίαο κηαο επηρείξεζεο. Γηα ην κάζεκα 
επηιέγνληαη επίζεο ζέκαηα απφ εκεξήζην, εβδνκαδηαίν θαη κεληαίν νηθνλνκηθφ ηχπν. Γίλεηαη κεηάθξαζε 
επηρεηξεζηαθψλ θαη νξγαλσζηαθψλ θεηκέλσλ, θεηκέλσλ Δπξσπατθήο Έλσζεο. Δθζέζεηο θαη ζέκαηα 
νηθνλνκηθνχ πεξηερνκέλνπ.  
Γηδάζθνληαη θείκελα γηα ηελ αγξνηηθή νηθνλνκία: κεγέζε γεσξγηθψλ επηρεηξήζεσλ, ηνπξηζκφο,, κεηαθνξέο, 
ελέξγεηα – βηνκεραλία θαη εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ, νηθνλνκηθέο δηαθπκάλζεηο, εηαηξίεο, θνηλσληθή αζθάιηζε, 
αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο, δαζκνί, θφξνη. 
Γηδαζθαιία, θαζνδήγεζε, ππνδείμεηο θαη ζεκαληηθέο εθθξάζεηο γηα ηε ζπγγξαθή επηζηεκνληθήο εξγαζίαο. 
 

Σπόπορ διδαζκαλίαρ  
Σν κάζεκα δηδάζθεηαη επί 4 ψξεο εβδνκαδηαίσο (2 κέξεο x 2 ψξεο) κε δηαιέμεηο/ζπδεηήζεηο εληφο ηνπ 
ακθηζεάηξνπ. Δλίνηε, νη θνηηεηέο θαινχληαη λα πξνεηνηκάζνπλ ζην ζπίηη εμεηδηθεπκέλεο αζθήζεηο νξνινγίαο.  
Ζ ηειηθή επίδνζε ησλ θνηηεηψλ αμηνινγείηαη βάζεη κίαο (1) γξαπηήο εμέηαζεο (δηάξθεηαο 120 ιεπηψλ) ζην 
ηέινο ηνπ εμακήλνπ. Ζ εμέηαζε βαζίδεηαη απνθιεηζηηθά ζε πιηθφ πνπ θαιχπηεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 
εμακήλνπ (ήηνη, φρη ζε άγλσζηα αληηθείκελα) θαη απνηειείηαη απφ αζθήζεηο εμεηδηθεπκέλεο νξνινγίαο, 
κεηάθξαζε θεηκέλνπ πξνο/απφ ηελ Γεξκαληθή/Διιεληθή Γιψζζα θαη αλάπηπμε γξαπηνχ ιφγνπ. 
 

ςγγπάμμαηα-Βοηθήμαηα 
 Βαζηθέο έλλνηεο ηεο νηθνλνκίαο θαη ηξφπνη ιεηηνπξγίαο κηαο επηρείξεζεο-Δπηρεηξεζηαθή Οξνινγία 

Μνλνγξαθία (Η.Εήθνπ) 

 G.NICOLAS/ M.SPRENGER/ W.WEERMANN 1999. Wirtschaft-Auf Deutsch, Stuttgart .Klett Verlag 

 Anleitungen zum Schreiben einer wissenschaftlichen Arbeit  (Γηδαζθαιία, 
ππνδείμεηογηαηεζπγγξαθήεπηζηεκνληθήοεξγαζίαο. εκεηψζεηοΗ. Εήθνπ)  

 

6ο ΔΞΑΜΖΝΟ – ΔΠΗΛΟΓΔ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ 

 

Σερληθέο Πσιήζεσλ Δπώλπκσλ Πξντόλησλ, 2640 

 
ηόσορ ηος μαθήμαηορ 
Ο ζηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε εμνηθείσζε ηνπ θνηηεηή / -ηξηαο κε ηελ ζχγρξνλε ζεσξία ηε ζρεηηθή κε 
ηερληθέο πσιήζεσλ θαη Γηνίθεζε Πσιήζεσλ. Παξάιιεια επηδηψθεηαη ε ζχλδεζε ηεο Πξνζσπηθήο Πψιεζεο 
κε ηα άιια ζηνηρεία ηνπ κίγκαηνο πξνβνιήο.  

 
Πποαπαιηούμενερ γνώζειρ 
Ζ πξνεγνχκελε γλψζε εηζαγσγηθψλ ελλνηψλ Μάξθεηηλγθ θαη πκπεξηθνξάο θαηαλαισηή, ιεηηνπξγεί 
επηθνπξηθά ζηελ θαηαλφεζε ησλ ζεκαηηθψλ πνπ πξαγκαηεχεηαη ην κάζεκα. 

 
Σπόπορ διδαζκαλίαρ 
Ζ δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο είλαη 4σξε/εβδνκάδα. Ζ δηδαθηηθή κεζνδνινγία πνπ ζα αθνινπζεζεί βαζίδεηαη 
θπξίσο ζε παξαδφζεηο απφ ηε δηδάζθνπζα, νη νπνίεο ππνζηεξίδνληαη απφ νπηηθν-αθνπζηηθφ πιηθφ θαη 
ζπλδέζεηο κε ην δηαδίθηπν. Δπίζεο, ζην  πιαίζην ησλ παξαδφζεσλ ζα γίλεη κειέηε πεξηπηψζεσλ. Σέινο, 
πξνγξακκαηίδεηαη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ  εηζεγήζεηο απφ επηζθέπηεο νκηιεηέο – δηαθεθξηκέλα ζηειέρε ηνπ 
ρψξνπ. πζηήλεηαη ε ζπζηεκαηηθή ζε θαηά ζχληνκα ρξνληθά δηαζηήκαηα επίζθεςε ησλ θνηηεηψλ ζηε ζειίδα 
ηνπ καζήκαηνο ζην eClass ψζηε λα κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο αλάγθεο ηνπ καζήκαηνο. ηελ έλαξμε 
ηνπ αθ. Έηνπο ζα αλαθνηλσζεί ε πξαγκαηνπνίεζε ή κε πξναηξεηηθήο εξγαζίαο, ε νπνία αλ πξαγκαηνπνηεζεί 
ζα επηηειεί έλα επηθνπξηθφ ζηνηρείν ηεο βαζκνιφγεζεο (πξνζζεηηθή έσο 2 κνλάδεο κε πξνυπφζεζε ηε 
θάιπςε ηνπ [5]). Αλ δελ πξαγκαηνπνηεζεί ε εθπφλεζε εξγαζηψλ ε ζπλνιηθή βαζκνινγία ζα πξνθχςεη απφ 
ηελ γξαπηή ηειηθή εμέηαζε ζην κάζεκα.  
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ςγγπάμμαηα – Βοηθήμαηα 
Τιηθφ απφ ηελ ειιεληθή θαη δηεζλή επηζηεκνληθή βηβιηνγξαθία θαη αξζξνγξαθία ζα απνηειέζεη ηε βάζε 
κειέηεο γηα ηνπο θνηηεηέο, ην νπνίν ζα αλαξηάηαη ζην eClass ζηε ζειίδα ηνπ καζήκαηνο 
 

7ο ΔΞΑΜΖΝΟ – ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ 

 

Αλάιπζε Λνγηζηηθώλ Καηαζηάζεσλ, 2810 

 

ηόσορ ηος μαθήμαηορ 

Σν κάζεκα αζρνιείηαη κε δηάθνξεο πηπρέο ηεο αλάιπζεο ησλ ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ απφ εμσηεξηθνχο ή 

εζσηεξηθνχο ρξήζηεο γηα ηε ιήςε νξζνινγηθψλ νηθνλνκηθψλ απνθάζεσλ. ηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη λα 

εηζάγεη ην θνηηεηή ηφζν ζηε ζεσξία, φζν θαη ζηελ πξαθηηθή ηεο αλάιπζεο ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ. Ηδηαίηεξε 

έκθαζε δίλεηαη ζην λα αλαπηχμνπλ νη θνηηεηέο κηα δέζκε θξηηηθψλ ηθαλνηήησλ γηα ηελ ζπγθέληξσζε, επηινγή 

θαη επεμεξγαζία κεγάινπ πιήζνπο θαη πνηθηιίαο νηθνλνκηθψλ πιεξνθνξηψλ θαη δεδνκέλσλ. Ζ αλάιπζε ηεο 

ζεκαηνινγίαο ζπλδέεηαη κε ην επξχηεξν πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο (πνιηηηθφ θαη νηθνλνκηθφ 

πεξηβάιινλ, επηρεηξεκαηηθή ζηξαηεγηθή, ελαιιαθηηθέο ζηξαηεγηθέο επηινγέο ηεο δηνίθεζεο, θιπ.). 

 

Πποαπαιηούμενερ γνώζειρ 

Καιή θαηαλφεζε ρξεκαηννηθνλνκηθήο ινγηζηηθήο (εηζαγσγή θαη πξνρσξεκέλε) θαη βαζηθψλ ζηνηρείσλ 

ινγηζηηθήο θφζηνπο είλαη νπζηαζηηθή πξνυπφζεζε επηηπρνχο παξαθνινχζεζεο ηνπ καζήκαηνο απηνχ. Οη 

θνηηεηέο ζπρλά βξίζθνπλ επηβνεζεηηθφ ην λα έρνπλ παξαθνινπζήζεη πξφζζεηα καζήκαηα ινγηζηηθήο. ε 

θάζε πεξίπησζε, ν θνηηεηήο/ηξηα —φπσο θαη ν νηθνλνκηθφο αλαιπηήο/ηξηα— πξέπεη λα έρνπλ έλα θαιφ 

ππφβαζξν ζην ρψξν ησλ νηθνλνκηθψλ, ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο θαη ηεο δηνίθεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ. 

 

ςνοπηική πεπιγπαθή ηος πεπιεσομένος ηος μαθήμαηορ 

Δπηκέξνπο ζέκαηα ηνπ καζήκαηνο αλαθέξνληαη ζηελ θαηάξηηζε θαη αλάιπζε ηεο Καηάζηαζεο Σακεηαθψλ 

Ρνψλ, ηε κέηξεζε θαη ηελ αλάιπζε ησλ επηδφζεσλ, ηεο ξεπζηφηεηαο θαη ηεο θεθαιαηαθήο δηάξζξσζεο. 

Αλαιπηηθά, ην κάζεκα θαιχπηεη ηηο αθφινπζεο ζεκαηηθέο ελφηεηεο. 

o Έλλνηα θαη ζηφρνη ηεο ΑΛΚ, πξνζθνξά & δήηεζε ινγηζηηθψλ πιεξνθνξηψλ, ζεζκηθφ πιαίζην 
o Δηζαγσγή ζηηο ηερληθέο ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλάιπζεο 
o Αλαζθφπεζε ηζνινγηζκνχ 
o Αλάιπζε ινγαξηαζκψλ απνηειεζκάησλ ρξήζεο – θέξδε αλά κεηνρή 
o Καηάξηηζε θαη αλάιπζε ηεο Καηάζηαζεο Σακεηαθψλ Ρνψλ 
o Ζ έλλνηα θαη ε αλάιπζε ηεο ξεπζηφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ 
o Ζ έλλνηα θαη ε αλάιπζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ 
o Ζ έλλνηα θαη ε αλάιπζε ηεο δνκήο θεθαιαίσλ 
o Μειέηεο πεξηπηψζεσλ – αλαπξνζαξκνγή ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ 

 

Σπόπορ διδαζκαλίαρ 

Ζ δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο θαιχπηεηαη κε δχν δίσξεο δηαιέμεηο ηελ εβδνκάδα ζηε δηάξθεηα ησλ νπνίσλ 

έκθαζε δίλεηαη ζηελ παξνπζίαζε ηνπ ζεσξεηηθνχ ππφβαζξνπ ηνπ καζήκαηνο, ζηελ αλάιπζε ησλ ζρεηηθψλ 

ελλνηψλ θαη ζηελ παξνπζίαζε δηαθφξσλ ηερληθψλ αλάιπζεο. Σαπηφρξνλα ιχλεηαη ηθαλφο αξηζκφο αζθήζεσλ 

θαη ζπδεηνχληαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ (casestudies). Απηφ βνεζά αθελφο ζηελ θαηαλφεζε ησλ δηαθφξσλ 

ζεκάησλ αθεηέξνπ ζηελ εμνηθείσζε κε ηε ινγηζηηθή αλάιπζε. Υαξαθηεξηζηηθφ ησλ παξαδφζεσλ είλαη φηη νη 

θνηηεηέο αλακέλεηαη λα έρνπλ ελεξγή ζπκκεηνρή ζην ακθηζέαηξν ζηηο δηάθνξεο ζπδεηήζεηο θαη ζηελ επίιπζε 

αζθήζεσλ. Ζ δηδαζθαιία ζπκπιεξψλεηαη κε ηελ δηεμαγσγή ελφο δίσξνπ θξνληηζηεξίνπ απφ ηελ ηέηαξηε 

εβδνκάδα ηνπ εμακήλνπ. 

ηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο, νη θνηηεηέο αλαιακβάλνπλ ηελ εθπφλεζε εξγαζίαο ρξεκαηννηθνλνκηθήο 

αλάιπζεο κηαο εηαηξείαο εηζεγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ. Οδεγίεο γηα ηελ εξγαζία δίλνληαη 

θαηά ηε δηάξθεηα ησλ καζεκάησλ θαη κέζσ ηνπ E-CLASS. θνπφο ηεο εξγαζίαο είλαη λα βνεζήζεη ηνλ 

θνηηεηή ζηελ θαηαλφεζε ηεο χιεο ηνπ καζήκαηνο θαη ζηελ απφθηεζε γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ πνπ ζα 

θαλνχλ ρξήζηκεο φρη κφλν ζηηο εμεηάζεηο αιιά θαη ζηελ επαγγεικαηηθή ζηαδηνδξνκία. 

Οη θνηηεηέο αμηνινγνχληαη κέζσ ηξίσξεο εμέηαζεο ζην ηέινο ηνπ δηδαθηηθνχ εμακήλνπ. Δθφζνλ ν βαζκφο 

ζηηο εμεηάζεηο ίζνο κε ηε βάζε 5 ή κεγαιχηεξνο, ηφηε ζπλεθηηκάηαη πξνζαπμεηηθά θαη ε γξαπηή εξγαζία. 
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ςγγπάμμαηα 

Ζ χιε ηνπ καζήκαηνο θαιχπηεηαη απφ θάζε έλα απφ ηα παξαθάησ πξνηεηλφκελα βηβιία, απφ ηα νπνία νη 

θνηηεηέο κπνξνχλ λα επηιέμνπλ ην έλα: 

 Γθίθαο, Γ. Παπαδάθε Α. θαη ηνπγιέ Γ, (2010), Ανάλςζη και αποηίμηζη επισειπήζεων. Δθδφζεηο 

Μπέλνπ, Αζήλα. Γθίθαο, Γ., (2010). Ζ χιε θαιχπηεηαη ηθαλνπνηεηηθά θαη απφ ηελ πξνεγνχκελε 

έθδνζε ηνπ ίδηνπ βηβιίνπ (ζπγγξαθέαο Γ. Γθίθαο) κε ηίηιν: Ζ Ανάλςζη και οι Υπήζειρ ηων Λογιζηικών 

Καηαζηάζεων. Γεχηεξε έθδνζε, Δθδφζεηο Μπέλνπ, Αζήλα (αθνξά θνηηεηέο πνπ έρνπλ δειψζεη ην 

κάζεκα ζε πξνεγνχκελεο πεξηφδνπο θαη έρνπλ πάξεη ην ζχγγξακκα). 

 Νηάξρνο, Ν. (2004), Υπημαηοοικονομική Ανάλςζη Λογιζηικών Καηαζηάζεων. Έβδνκε έθδνζε, 

Δθδφζεηο ηακνχιε, Αζήλα. 

 

Ππόζθεηο εκπαιδεςηικό ςλικό 

πκπιεξσκαηηθφ πιηθφ (άξζξα απφ επηζηεκνληθά ή επαγγεικαηηθά πεξηνδηθά, ζεκεηψζεηο, θιπ) θαζψο θαη 

αζθήζεηο έρνπλ αλαξηεζεί ζην e-class θαη είλαη δηαζέζηκα ζηνπο θνηηεηέο. 

 

ηξαηεγηθόο ρεδηαζκόο Μάξθεηηλγθ, 2735 

 
ηόσορ μαθήμαηορ 

Σν κάζεκα απνζθνπεί: 

 ηελ πεξηγξαθή θαη θαηαλφεζε ησλ βαζηθψλ ελλνηψλ, αξρψλ θαη πξαθηηθψλ ηεο δηαδηθαζίαο 

ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ Μάξθεηηλγθ θαη αλάπηπμεο ζηξαηεγηθψλ Μάξθεηηλγθ. 

 ηελ απφθηεζε γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ γηα ηελ αλάπηπμε ζηξαηεγηθψλ ζρεδίσλ Μάξθεηηλγθ. 

 ηε ζχλδεζε ηεο ζεσξίαο κε ηε δηνηθεηηθή πξαθηηθή. 

 

Πποαπαιηούμενερ γνώζειρ 

Γελ ρξεηάδνληαη πξναπαηηνχκελεο γλψζεηο  

 

ςνοπηική πεπιγπαθή ηος πεπιεσομένος ηος μαθήμαηορ 

Σν κάζεκα είλαη πξνζαλαηνιηζκέλν ζηελ εθαξκνγή ησλ αξρψλ, ζεσξηψλ θαη εξγαιείσλ ηνπ Μάξθεηηλγθ 

(ΜΚΣ) ζηελ αλάιπζε θαη ηελ επίιπζε ζηξαηεγηθψλ πξνβιεκάησλ ΜΚΣ. Ο θχξηνο άμνλαο ηνπ είλαη ν 

ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο ΜΚΣ, αλ θαη δελ απνθιείνληαη ζέκαηα αλάπηπμεο επηκέξνπο ζηξαηεγηθψλ ΜΚΣ. 

Θέκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζην κάζεκα είλαη κεηαμχ άιισλ: δηαδηθαζία ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ 

ΜΚΣ θαη ην ζρέδην ΜΚΣ, ε αλάιπζε ειθπζηηθφηεηαο βηνκεραλίαο, ε αλάιπζε αληαγσληζκνχ θαη 

αληαγσληζηψλ, ε αλάιπζε θαηαλαισηψλ-πειαηψλ, ε αλάιπζε ραξηνθπιαθίνπ πξντφλησλ, ηερληθέο πνιέκνπ 

ΜΚΣ, θαζψο θαη δηάθνξεο επηκέξνπο ζηξαηεγηθέο ΜΚΣ πνπ αθνξνχλ ζηε δηνίθεζε πξντφληνο θαη κάξθαο, 

ζηελ αλάπηπμε κεξηδίνπ αγνξάο, αιιά θαη ζηξαηεγηθέο ΜΚΣ πνπ εθαξκφδνληαη ζε ψξηκεο θαη θζίλνπζεο 

αγνξέο. 

 

Σπόπορ διδαζκαλίαρ 

Σν κάζεκα ζα βαζίδεηαη ζε παξαδφζεηο, ζε παξνπζηάζεηο κειεηψλ πεξηπηψζεσλ (case studies) θαη 

πξαθηηθψλ πξαγκαηηθψλ παξαδεηγκάησλ, θαζψο θαη ζε αζθήζεηο. Δπίζεο, ζην πιαίζην ησλ παξαδφζεσλ ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί εηζήγεζε επηζθέπηε νκηιεηή (δηαθεθξηκέλνπ ζηειέρνπο ηεο αγνξάο). Σέινο, ζηε δηάξθεηα 

ηνπ εμακήλνπ νη θνηηεηέο κπνξνχλ λα πάξνπλ 2 πξνφδνπο. 

 

ςγγπάμμαηα-Βοηθήμαηα 

 Γ. ηψκθνπ, ηπαηηγικό Μάπκεηινγκ, Β' έθδνζε, Αζήλα: Δθδφζεηο Αζ. ηακνχιεο, 2004. 

 Γ. ηψκθνπ & J. Czepiel, Ανηαγωνιζηική ηπαηηγική Μάπκεηινγκ, Αζήλα: Δθδφζεηο, Αζ. ηακνχιεο, 

2008. 

 D.A. Aaker, Strategic Market Management, John Wiley & Sons. 

 Walker, Mullins, Boyd & Larreche, Marketing Strategy, McGraw – Hill/ Irwin. 

 O.C. Ferrell, M.D. Hartline, and G.H. Lucas, Marketing Strategy, South-Western. 

 

Ππόζθεηο εκπαιδεςηικό ςλικό: Ζιεθηξνληθφ πιηθφ: http://eclass.aueb.gr/ΟDE104 

http://eclass.aueb.gr/ΟDE104
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7ο ΔΞΑΜΖΝΟ – ΔΠΗΛΟΓΔ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ 

 

Μάξθεηηλγθ Τπεξεζηώλ, 2739  

 

ηόσορ ηος μαθήμαηορ  

Ο ηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη λα πξνεηνηκάζεη ηνπο θνηηεηέο ηνπ ΟΠΑ γηα ηνλθχξην ξφιν ηνλ νπνίνφινη ηνπο 

ζα θιεζνχλ λα παίμνπλζηελ επαγγεικαηηθή ηνπο δσή, δειαδή ην λα παξέρνπληηο επηζηεκνληθέο ηνπο 

ππεξεζίεο, θαζψο επίζεο θαη λα ηνπο κπήζεη ζηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ κεγαιχηεξνπ θαη δπλακηθφηεξνπ θιάδνπ 

ηεο εγρψξηαο θαη παγθφζκηαο νηθνλνκίαο, δειαδή ηνπ ηξηηνγελνχο ηνκέα, φπνπ είλαη πνιχ πηζαλφ λα 

απαζρνιεζνχλ κεηά ηελ απνθνίηεζε ηνπο.  

Ζ ζέζε ηνπ καζήκαηνο είλαη φηη ην κάξθεηηλγθ είλαη, θαη‘ αξρήλ, κηα ζηάζε απέλαληη ζηελ αληαιιαγή αμηψλ 

πνπ νδεγεί ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ θαη επηζπκηψλ ησλ ζπκκεηερφλησλ αιιά θαη έλα ζχλνιν 

γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ πνπ, φηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη ζσζηά θαη κε ζπλέπεηα, κπνξνχλ λα βειηηψζνπλ 

ζεκαληηθά ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ελφο νξγαληζκνχ, ηελ απφδνζε ησλ αηφκσλ κέζα ζε απηφλ θαη ηελ 

πνηφηεηα δσήο ζην θνηλσληθφ ζχλνιν. 

 

Πποαπαιηούμενερ γνώζειρ  

Οη ζπκκεηέρνληεο ζα πξέπεη λα έρνπλ βαζηθέο γλψζεηο Μάξθεηηλγθ θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ. Γλψζεηο 

πκπεξηθνξάο Καηαλαισηή θαη Έξεπλαο Αγνξάο είλαη ρξήζηκεο αιιά φρη απαξαίηεηεο.Δηδηθά γηα ηνπο 

θνηηεηέο πνπ ζηνρεχνπλ ζε κηα ζηαδηνδξνκία ζαλ ζηειέρε ηνπ κάξθεηηλγθ ε άξηζηε γλψζε ηεο Αγγιηθήο 

γιψζζαο ζα ηνπο δηεπθνιχλεη ζην λα εκβαζχλνπλ ζηηο ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο θαη λα αλαπηχμνπλ 

εμεηδηθεπκέλεο ηερληθέο δεμηφηεηεο.  

 

ςνοπηική πεπιγπαθή ηος πεπιεσομένος ηος μαθήμαηορ  

Ξεθηλψληαο απφ ηελ αλάιπζε ησλ βαζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ ππεξεζηψλ εληνπίδνληαη νη ηδηαηηεξφηεηέο 

ηνπο, o νηθνλνκηθφο, θνηλσληθφο, πνιηηηθφο θαη πνιηηηζκηθφο ξφιν ηνπ ηξηηνγελνχο ηνκέα ζηελ ειιεληθή θαη 

ηελ παγθφζκηα νηθνλνκία θαη παξνπζηάδνληαη ηα ζπζηήκαηα ηαμηλφκεζήο ηνποθαη ηα πξνβιήκαηα ησλ 

νξγαληζκψλ πνπ ηηο παξέρνπλ (φπσο, γηα παξάδεηγκα, νη δπζθνιίεο ζην ζπγρξνληζκφ δήηεζεο θαη 

πξνζθνξάο, ζηνλ έιεγρν ηεο πνηφηεηαο θαη ζην ρηίζηκν ζρέζεσλ κε ηνπο πειάηεο). ηε ζπλέρεηα αλαιχνληαη 

βαζηθά ζηξαηεγηθά δεηήκαηα ησλ 8Ρ (Product – Πξντφλ, PlaceandTime – Γηαλνκή, 

PriceandOtherUserOutlays – Σηκή θαη άιιν θφζηνο, PromotionandEducation – Πξνβνιή θαη Δθπαίδεπζε, 

Process – Γηαδηθαζία, PhysicalEvidence – Φπζηθφ πεξηβάιινλ, People – Άλζξσπνη, ProductivityandQuality  

- Παξαγσγηθφηεηα θαη Πνηφηεηα) ηνπ κίγκαηνο κάξθεηηλγθ ησλ ππεξεζηψλ 

Μέζα απφ ηηο πξνζσπηθέο εκπεηξίεο ησλ θνηηεηψλ αλαιχνληαη ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο δηαδηθαζίεο 

παξαγσγήο ηεο ππεξεζίαο θαη ηε ζεκαζία ησλ εξγαδνκέλσλ, ηελ αλάπηπμε λέσλ ππεξεζηψλ, ηελ 

ηππνπνίεζε θαη δηαλνκή, ηελ επηθνηλσλία θαη ζεκαηνπνίεζε (branding), ηελ ηηκνιφγεζε ησλ ππεξεζηψλ θαη 

ηελ αλάπηπμε θαη δηαηήξεζε επηθεξδψλ θαη καθξνρξφλησλ ζρέζεσλ κε ηνπο πειάηεο. 

Ηδηαίηεξε έκθαζε δίλεηαη ζηηο ηειεπηαίεο εμειίμεηο ηεο επηζηήκεο ηεο ππεξεζίαο (ServiceScience) φπσο γηα 

παξάδεηγκα: 

 ζηελ επαλαηνπνζέηεζε ηνπ κάξθεηηλγθ κε γλψκνλα ηελ ινγηθή ηεο θπξηαξρίαο ηεο ππεξεζίαο 

(service-dominantlogic),  

 ζηελ νινθιεξσκέλε επηθνηλσλία (IMC),  

 ζηελ επίδξαζε ηεο παγθνζκηνπνίεζεο, ηεο ηερλνινγίαο θαη ησλ θπζηθψλ θαη εηθνληθψλ θνηλσληθψλ 

δηθηχσλ (socialmedia&brandcommunities) πάλσ ζηνλ επαλαπξνζδηνξηζκφ ηνπ κάξθεηηλγθ ησλ 

ππεξεζηψλ, θαη  

 ζην πξνζσπηθφ κάξθεηηλγθ (personalbranding). 

 

Σπόπορ διδαζκαλίαρ  

Ζ εθπαηδεπηηθή κεζνδνινγία ηνπ καζήκαηνο είλαη ε Μαζεηνθεληξηθή Μάζεζε (Student-CenteredLearning) 

θαη o ζρεδηαζκφο ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ηεο ζηεξίδεηαη ζηηο Αξρέο ηεο Γηδαζθαιίαο γηα ηελ Πξναγσγή ηεο 

Γεκνθξαηηθήο Γηαβίσζεο (ηα 3Sηνπ JamesHenderson). Οη αξρέο απηέο είλαη: 
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 SubjectLearning- Μαζαίλεηο θαιχηεξα πιηθφ παξνπζηαζκέλν κε επαηζζεζία θαη εμεηδηθεπκέλν ζηηο 

αλάγθεο ζνπ. 

 Self-Learning- Γελ καζαίλεηο ρσξίο λα ζπκκεηέρεηο ελεξγά ζηε δηαδηθαζία παξαγσγήο ηεο γλψζεο. 

 SocialLearning- Ο πινχηνο ηεο κάζεζεο έγθεηηαη ζηελ ηζφηηκε αληαιιαγή, ηελ θνηλσληθή δηάδξαζε, 

ηελ αμηνπνίεζε ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο θαη ηε γελλαηνδσξία. 

Σν κάζεκα δηδάζθεηαη ζε δχν δίσξεο εθπαηδεπηηθέο ζπλαληήζεηο ηελ εβδνκάδα πνπ πεξηιακβάλνπλ 

ζπλδπαζκφ απφ δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο φπσο: 

(α) αλάπηπμε ηνπ ζεσξεηηθνχ πιαηζίνπ κε ηε κνξθή δηαιέμεσλ,  

(β) ζπδήηεζε ησλ πξαθηηθψλ εθαξκνγψλ ηεο ζεσξίαο ζηελ αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ κέζα απφ 

ζπγθεθξηκέλα παξαδείγκαηα,  

(γ) παξνπζίαζε λέσλ θαη θαηλνηφκσλ εξεπλεηηθψλ θαη επηρεηξεκαηηθψλ πξνζεγγίζεσλ απφ 

πξνζθεθιεκέλνπο νκηιεηέο (εξεπλεηέο θαη ζηειέρε) 

(δ) αλάιπζε επηρεηξεζηαθψλ πεξηπηψζεσλ (casestudies) θαη  

(ε) αλεμάξηεηε αιιά θαζνδεγνχκελε αλάπηπμε δεμηνηήησλ κέζσ ηεο εθπφλεζεο εξγαζηψλ. 

Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο καζεζηαθήο δηεξγαζίαο αμηνινγείηαη κέζα απφ αζθήζεηο, νκαδηθέο θαη αηνκηθέο 

εξγαζίεο θαη γξαπηέο εμεηάζεηο. Σν αθξηβέο κίγκα θαη ε ζρεηηθή βαξχηεηα ησλ 

δξαζηεξηνηήησλπξνζαξκφδνληαη ζηηο αλάγθεο θαη πξνηηκήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη εληάζζνληαη ζην 

καζεζηαθφ ζπκβφιαην πνπ ζπληάζζεηαη απφ ηνπο θνηηεηέο θαη ηε δηδάζθνπζα ζηελ ηξίηε ζπλάληεζε ηνπ 

εμακήλνπ. 

 
ςγγπάμμαηα – Βοηθήμαηα  

 Wilson, A. M. et al. (2008). Servicesmarketing: integratingcustomerfocusacrossthefirm, McGraw-

HillEducation. 

 Γνχλαξεο,  (2011). Μάπκεηινγκ Τπηπεζιών, Rosili. 

 Γηαδηθηπαθφο ηφπνο ηνπ καζήκαηνο:http://eclass.aueb.gr/courses/ODE129/ 

 
Ππόζθεηοεκπαιδεςηικόςλικό 

 Lovelock C. and JochenWirtz (2007), Services Marketing: People, Technology, Strategy, 6
th
 ed., Upper 

Saddle River, New Jersey: Prentice Hall. 

 Lovelock, C. and E. Gummesson (2004). "WhitherServicesMarketing?" 

,JournalofServiceResearch7(1): 20-41. 

 Miranda, F. J., A. Chamorro, etal. (2010). "AssessingprimaryhealthcareservicesqualityinSpain: 

managersvs. patientsperceptions." TheServiceIndustriesJournal30(13): 2137-2149. 

 Moutinho, L. (1987) "ConsumerBehaviourinTourism", EuropeanJournalofMarketing, Vol. 21 Iss: 10, 

pp.5 – 44. 

 Vargo, S. L. and R. F. Lusch (2008). "Service-dominantlogic: continuingtheevolution." 

JournaloftheAcademyofMarketingScience36(1): 1-10. 

 Vargo, S. L. and F. W. Morgan (2005). "ServicesinSocietyandAcademicThought: 

AnHistoricalAnalysis." JournalofMacromarketing25(1): 42-53. 

 Service Science http://www.sersci.com/ServiceScience/index.php 

 
Λνγηζηηθά ρέδηα, 2701 

 
ηόσορ ηος μαθήμαηορ 

θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε παξνπζίαζε, αλάπηπμε θαη αλάιπζε ησλ ζεσξεηηθψλ θαη πξαθηηθψλ ζεκάησλ 

ηεο ινγηζηηθήο ηππνπνίεζεο θαη εηδηθφηεξα απηψλ ηνπ Διιεληθνχ Γεληθνχ Λνγηζηηθνχ ρεδίνπ. Ζ χιε ηνπ 

καζήκαηνο είλαη απνιχησο απαξαίηεηε ζε άηνκα ηα νπνία επηζπκνχλ λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ δεκηνπξγηθά 

ζηηο νηθνλνκηθέο ππεξεζίεο ησλ βηνκεραληθψλ θαη εκπνξηθψλ επηρεηξήζεσλ. 

 

Πποαπαιηούμενερ γνώζειρ 

Πξναηξεηηθά ζα ήηαλ θαιχηεξν ν θνηηεηήο λα έρεη δηδαρηεί ηελ Δηζαγσγή ζηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή ινγηζηηθή 

θαη ηελ Πξνρσξεκέλε Υξεκαηννηθνλνκηθή Λνγηζηηθή 

 

http://eclass.aueb.gr/courses/ODE129/
http://www.sersci.com/ServiceScience/index.php
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ςνοπηική πεπιγπαθή ηος πεπιεσομένος ηος μαθήμαηορ 

πγθεθξηκέλα, ηα ζέκαηα πνπ θαιχπηνληαη είλαη ηα εμήο:      

Σν Διιεληθφ Γεληθφ Λνγηζηηθφ ρέδην, νη νκάδεο ησλ ινγαξηαζκψλ ηνπ, ε ζπλδεζκνινγία ησλ ινγαξηαζκψλ, 

νη κέζνδνη πξνζδηνξηζκνχ πξνβιέςεσλ, νη θαλφλεο απνηίκεζεο, νη κέζνδνη ππνινγηζκνχ εμφδνπ 

απφζβεζεο  θαη ε ηηκαξηζκηθή αλαπξνζαξκνγή παγίσλ.   

 
Σπόπορ διδαζκαλίαρ 

Πξαγκαηνπνηνχληαη 4 ψξεο δηδαζθαιίαο ηελ εβδνκάδα.  

 
ςγγπάμμαηα - Βοηθήμαηα 

 Γ. Υέβαο, Α. Παπαδάθε, Διιεληθφ Γεληθφ Λνγηζηηθφ ρέδην,  Δθδφζεηο Γ. Μπέλνπ 

 Γ. Αιπθαληή, Λνγηζηηθέο Δξγαζίεο Σέινπο Υξήζεο, Δθδφζεηο Πάκηζνο 

 
Ππόζθεηο εκπαιδεςηικό ςλικό 

Τπάξρνπλ δηαθάλεηεο  ζεσξίαο θαη πξφζζεηεο αζθήζεηο ζην e-class.  

 

Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξόηππα, 7117 

Πιεξνθνξίεο γηα ην κάζεκα κπνξείηε λα αλαδεηήζεηε ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ Σκήκαηνο Λνγηζηηθήο θαη 

Υξεκαηννηθνλνκηθήο. 

 

Γηνίθεζε Πξνκεζεηώλ θαη Βηνκεραληθό Μάξθεηηλγθ, 5627  

Πιεξνθνξίεο γηα ην κάζεκα κπνξείηε λα αλαδεηήζεηε ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ Σκήκαηνο Μάξθεηηλγθ θαη 

Δπηθνηλσλίαο. 
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8ο ΔΞΑΜΖΝΟ – ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ 

 

ηξαηεγηθό Ζιεθηξνληθό Μάξθεηηλγθ, 2836 

 
ηόσορ ηος μαθήμαηορ  
Ζ εμέιημε ηνπ Γηαδηθηχνπ ζε πεξηβάιινλ ζπλαιιαγήο θαη  επηθνηλσλίαο θαζηζηνχλ απαξαίηεηε γηα ηα 
ζχγρξνλα ζηειέρε επηρεηξήζεσλ θαη νξγαληζκψλ ηελ θαηαλφεζε ηνπ ςεθηαθνχ πεξηβάιινληνο. Δηδηθά απφ 
ηα ζηειέρε ηνπ Μάξθεηηλγθ απαηηνχληαη πςεινχ επηπέδνπ ζεσξεηηθή θαηάξηηζε  θαη ηερληθέο δεμηφηεηεο ζηε 
δηαρείξηζή ησλ ηερλνινγηψλ πνπ ππνζηεξίδνπλ ην δηαδηθηπαθφ εκπφξην θαη ηελ επηθνηλσλία. 
θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη  ε εμνηθείσζε ησλ ζπκκεηερφλησλ κε ηα επηρεηξεκαηηθά κνληέια ηνπ 
ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ θαη ηα εξγαιεία ηνπ δηαδηθηπαθνχ κάξθεηηλγθ. 

 
Με ηελ νινθιήξσζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο νη ζπκκεηέρνληεο ζα γλσξίδνπλ  
o ηε ζρέζε θιαζηθνχ θαη δηαδηθηπαθνχ κάξθεηηλγθ  
o ηα πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα ησλ εξγαιείσλ ηνπ δηαδηθηπαθνχ κάξθεηηλγθ 
o ηα θίλεηξα θαη εκπφδηα ηεο κεηάβαζεο ζην ειεθηξνληθφ εκπφξην 

 
θαη ζα είλαη ζε ζέζε λα δηαρεηξηζηνχλ απνηειεζκαηηθά:  
o ηε ζχλδεζε ηεο ζηξαηεγηθήο κε ηελ παξνπζία ηνπ νξγαληζκνχ ζηνλ θπβεξλνρψξν 
o ηε ζχλδεζε ηνπ κίγκαηνο κάξθεηηλγθ κε ηα εξγαιεία ηνπ δηαδηθηπαθνχ κάξθεηηλγθ 
o ηηο ηερλνινγίεο ηνπ δηαδηθηχνπ γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ κάξθεηηλγθ 
o ηε ξεπζηφηεηα ησλ θνηλψλ, ηνπ ρψξνπ θαη ηνπ ρξφλνπ θαη ηελ δπλακηθή αιιειεπίδξαζή ηνπο κε ηε θήκε 

θαη ηελ αμία ηνπ νξγαληζκνχ. 

 
Πποαπαιηούμενερ γνώζειρ 
Υσξίο λα απνηεινχλ ηππηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ εγγξαθή ζην κάζεκα, απαηηνχληαη βαζηθέο γλψζεηο 
Μάξθεηηλγθ θαη δεμηφηεηεο ρξήζεο ηνπ δηαδηθηχνπ. 

 
ςνοπηική πεπιγπαθή ηος πεπιεσομένος ηος μαθήμαηορ  
ην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο απηνχ εμεηάδνληαη ηα δνκηθά ζηνηρεία ηνπ ηξαηεγηθνχMarketingθαηνη 
πξνζαξκνγέο ηνπο ζηα δηαδηθηπαθά – ειεθηξνληθά αγνξαζηηθά ηνπία.  
Οη ζεκαηηθέο ελφηεηεο ηνπ καζήκαηνο είλαη νη εμήο:  
o Ζιεθηξνληθφ εκπφξην θαη επηθνηλσλία: ζχγρξνλεο ηάζεηο & πξννπηηθέο 
o Δπηρεηξεκαηηθά κνληέια θαη ηξαηεγηθφ Μάξθεηηλγθζηνδηαδίθηπν 
o e-Καηαλαισηήο: Ο ζπλ-δεκηνπξγφο αμίαο,                            
o Δηθνληθέο θνηλφηεηεο                                                             
o Γηνηθψληαο πξντφληα ζην δηαδηθηπαθφ πεξηβάιινλ,          
o Αλαπηχζζνληαο Δκπνξηθέο Δπσλπκίεο ζην δηαδηθηπαθφ πεξηβάιινλ, 
o Δπηθνηλσλψληαο ηελ Αμία ζην ςεθηαθφ πεξηβάιινλ,     
o Θέκαηα δηαλνκήο ζηηο eΑγνξέο,  
o Σηκνινγψληαο ζην δηαδίθηπν 
o Γηαρείξηζε θήκεο ζην δηαδίθηπν.                                             

 
Σπόπορ διδαζκαλίαρ 
Ζ δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο είλαη 4σξε/εβδνκάδα. Ζ δηδαθηηθή κεζνδνινγία πνπ ζα αθνινπζεζεί βαζίδεηαη 
θπξίσο ζε παξαδφζεηο απφ ηε δηδάζθνπζα νη νπνίεο ππνζηεξίδνληαη απφ νπηηθν-αθνπζηηθφ πιηθφ θαη 
ζπλδέζεηο κε ην δηαδίθηπν, ζεκηλαξηαθέο αζθήζεηο θαη εθαξκνγέο θαη επηβιεπφκελεο ζεσξεηηθέο θαη 
πξαθηηθέο εξγαζίεο. Δπίζεο, ζην  πιαίζην ησλ παξαδφζεσλ ζα γίλεη κειέηε πεξηπηψζεσλ. Σέινο, 
πξνγξακκαηίδεηαη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ  εηζεγήζεηο απφ επηζθέπηεο νκηιεηέο πνπ είλαη δηαθεθξηκέλα 
ζηειέρε ηνπ ρψξνπ. 
πζηήλεηαη ε αδηάιεηπηε παξαθνινχζεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπλαληήζεσλ θαη ε ζπζηεκαηηθή ρξήζε ησλ 
εξγαιείσλ πνπ βξίζθνληαη ζηε ζειίδα ηνπ καζήκαηνο ζην eClass.  

 
Αξιολόγηζη 
Οκαδηθή εξγαζία (60%) θαη γξαπηή εμέηαζε (40%). 

 
ύγγπαμμα 

 E-MARKETING-ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ, ΗΧΜΚΟ Γ.-ΣΗΑΜΖ Η. 
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Ππόζθεηοεκπαιδεςηικόςλικό 
Balmer, J. M. T., &Gray, E. R. (2003). Corporate brands: what are they? What of them? European Journal of 

Marketing, 37(7/8), 972 - 997. doi: 10.1108/03090560310477627 
Barnett, M. L., & Pollock, T. G. (Eds.). (2012). The Oxford Handbook of Corporate Reputation. Oxford: 

Oxford University Press. 
Champoux, V., Durgee, J., & McGlynn, L. (2012). Corporate Facebook pages: When "fans" attack. Journal of 

Business Strategy, 33(2), 22-30. doi: 10.1108/02756661211206717 
Dekay, S. H. (2012). How large companies react to negative Facebook comments. Corporate 

Communications: An International Journal 17 (3). doi: 10.1108.13563281211253539 
Dowling, G. R., & Gardberg, N. A. (2012). Keeping Score: The challenges of measuring Corporate 

Reputation. In M. L. Barnett & T. G. Pollock (Eds.), The Oxford Handbook of Corporate Reputation (pp. 
34-68). Oxford: Oxford University Press. 

Flurry, L. A., Swimberghe, K. R., & Parker, J. M. (2014). Examining brand communities among children and 
adolescents: an exploratory study. Journal of Consumer Marketing, 31(2), 103 - 110.  
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consequences. In M. L. Barnett & T. G. Pollock (Eds.), The Oxford Handbook of Corporate Reputation 
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Khang, H., Ki, E.-J., & Ye, L. (2012). Social Media Research in Advertising, Communication, Marketing, and 
Public Relations, 1997-2010. [Article]. Journalism & Mass Communication Quarterly, 89(2), 279-298. doi: 
10.1177/1077699012439853 

McAlexander, J. H., Schouten, J. W., & Koenig, H. F. (2002). Building Brand Community. Journal of 
Marketing, 66(January), 38-54.  

O'Connor, P. (2011). An analysis of the use of Facebook by international hotel chains. Paper presented at 
the International CHRIE Conference-Refereed Track, Amherst, MA. 
http://scholarworks.umass.edu/refereed/ICHRIE_2011/ on July 27, 2011 

Schau, H. J., Muñiz, A. M., & Arnould, E. J. (2009). How Brand Community Practices Create Value. Journal 
of Marketing, 73(5), 30-51. doi: 10.1509/jmkg.73.5.30 

Schein, R., Wilson, K., & Keelan, J. E. (2010). Literature review on effectiveness of the use of social media: 
a report for peel public health: Region of Peel, Peel Public Health. 

Zarkada, A. Adapting to Survive: Facebook‘s Introduction into the IMC Ecosystem. in 4th EMAC Regional 
Conference. 2013. St. Petersburg, Russia. 

Zarkada, A. and C. Polydorou, You might be reputable but are you ‗Liked‘? Orchestrating Corporate 
Reputation Co-Creation on Facebook, in Social Media in Strategic Management, T. Bondarouk and M.R. 
Olivas-Lujan, Editors. 2013, Emerald: London. p. 87-113. 

 

8ο ΔΞΑΜΖΝΟ – ΔΠΗΛΟΓΔ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ 

 

Γεκόζηεο ρέζεηο θαη Δπηρεηξεζηαθή Ζζηθή, 2832 

 
ηόσορ ηος μαθήμαηορ 
Ο ζηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε εμνηθείσζε ηνπ θνηηεηή / -ηξηαο κε ηελ ζχγρξνλε ζεσξία πάλσ ζε ζέκαηα 
Γεκνζίσλ ρέζεσλ θαη Δπηρεηξεζηαθήο Ζζηθήο. Παξάιιεια επηδηψθεηαη ε ζχλδεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ησλ 
Γεκνζίσλ ζρέζεσλ κε ηα άιια ζηνηρεία ηνπ κίγκαηνο πξνβνιήο θαη κε ηελ Δηαηξηθή επηθνηλσλία.  

 
Πποαπαιηούμενερ γνώζειρ 
Ζ πξνεγνχκελε γλψζε εηζαγσγηθψλ ελλνηψλ Μάξθεηηλγθ, ιεηηνπξγεί επηθνπξηθά ζηελ θαηαλφεζε ησλ 
ζεκαηηθψλ πνπ πξαγκαηεχεηαη ην κάζεκα. 

 
ςνοπηική πεπιγπαθή ηος πεπιεσομένος ηος μαθήμαηορ 
Δπηκέξνπο ζεκαηηθέο πεξηνρέο ηηο νπνίεο πξαγκαηεχεηαη ην κάζεκα είλαη :  
1. Δηζαγσγή ζηηο Γεκφζηεο ρέζεηο 2. Οινθιεξσκέλε επηθνηλσληαθή ζηξαηεγηθή κάξθεηηλγθ (Integrated 
marketing communications) θαη Γεκφζηεο ρέζεηο θαη Γεκνζηφηεηα 3. νη Γ θαη ε δηαδηθαζία ηεο επηθνηλσλίαο 
4. Ζ ζρεδίαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο κάξθεηηλγθ θαη ηνπ πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ ρέζεσλ 7. Γηακφξθσζε 
ζηφρσλ Γ 8. ηξαηεγηθά εξγαιεία Γεκνζίσλ ρέζεσλ . 9. Απνηειεζκαηηθφηεηα θαη Γ. 10. Δηαηξίεο Γ 11. 
Γεκφζηεο ρέζεηο θαη Γεκνζηφηεηα 12. Γεκφζηεο ρέζεηο θαη εηαηξηθή επηθνηλσλία 13. Γ θαη Πξνπαγάλδα 
14. Γ θαη επηρεηξεζηαθή Ζζηθή  

 
Σπόπορ διδαζκαλίαρ 
Ζ δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο είλαη 4σξε/εβδνκάδα. Ζ δηδαθηηθή κεζνδνινγία πνπ ζα αθνινπζεζεί βαζίδεηαη 
θπξίσο ζε παξαδφζεηο απφ ηε δηδάζθνπζα, νη νπνίεο ππνζηεξίδνληαη απφ νπηηθν-αθνπζηηθφ πιηθφ θαη 

http://scholarworks.umass.edu/refereed/ICHRIE_2011/
https://eclass.aueb.gr/modules/document/file.php/ODE300/%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B3%CE%BD%CF%8E%CF%83%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1/Zarkada_Adapting%20To%20Survive%20Facebook%E2%80%99s%20Introduction%20Into%20The%20Imc%20Ecosystem.pdf
https://eclass.aueb.gr/modules/document/file.php/ODE300/%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B3%CE%BD%CF%8E%CF%83%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1/Zarkada_Adapting%20To%20Survive%20Facebook%E2%80%99s%20Introduction%20Into%20The%20Imc%20Ecosystem.pdf
https://eclass.aueb.gr/modules/document/file.php/ODE300/%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B3%CE%BD%CF%8E%CF%83%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1/2013_You%20might%20be%20reputable%20but%20are%20you%20Liked.pdf
https://eclass.aueb.gr/modules/document/file.php/ODE300/%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B3%CE%BD%CF%8E%CF%83%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1/2013_You%20might%20be%20reputable%20but%20are%20you%20Liked.pdf
https://eclass.aueb.gr/modules/document/file.php/ODE300/%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B3%CE%BD%CF%8E%CF%83%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1/2013_You%20might%20be%20reputable%20but%20are%20you%20Liked.pdf
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ζπλδέζεηο κε ην δηαδίθηπν. Δπίζεο, ζην  πιαίζην ησλ παξαδφζεσλ ζα γίλεη κειέηε πεξηπηψζεσλ. Σέινο, 
πξνγξακκαηίδεηαη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ  εηζεγήζεηο απφ επηζθέπηεο νκηιεηέο – δηαθεθξηκέλα ζηειέρε ηνπ 
ρψξνπ. πζηήλεηαη ε ζπζηεκαηηθή ζε θαηά ζχληνκα ρξνληθά δηαζηήκαηα επίζθεςε ησλ θνηηεηψλ ζηε ζειίδα 
ηνπ καζήκαηνο ζην eClass ψζηε λα κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο αλάγθεο ηνπ καζήκαηνο. ηελ έλαξμε 
ηνπ αθ. Έηνπο ζα αλαθνηλσζεί ε πξαγκαηνπνίεζε ή κε πξναηξεηηθήο εξγαζίαο, ε νπνία αλ πξαγκαηνπνηεζεί 
ζα επηηειεί έλα επηθνπξηθφ ζηνηρείν ηεο βαζκνιφγεζεο (πξνζζεηηθή έσο 2 κνλάδεο κε πξνυπφζεζε ηε 
θάιπςε ηνπ [5]). Αλ δελ πξαγκαηνπνηεζεί ε εθπφλεζε εξγαζηψλ ε ζπλνιηθή βαζκνινγία ζα πξνθχςεη απφ 
ηελ γξαπηή ηειηθή εμέηαζε ζην κάζεκα.  

 
ςγγπάμμαηα – Βοηθήμαηα 

 Απναούηογλος Δ. Γημόζιερ σέζειρ 
 
Πξνηείλεηαη δε ε επίζθεςε ησλ θνηηεηψλ ζε πιεζψξα websites, blogs ζρεηηθψλ κε ην αληηθείκελν.  

 

Μάξθεηηλγθ Πξντόλησλ Τςειήο Σερλνινγίαο, 2834 

(ην κάζεκα δε δηαζέηεη πεξηγξαθή) 

 

Γίθηπα Γηαλνκήο &Logistics (Γηνίθεζε Γηθηύσλ Γηαλνκήο), 5648 

Πιεξνθνξίεο γηα ην κάζεκα κπνξείηε λα αλαδεηήζεηε ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ Σκήκαηνο Μάξθεηηλγθ θαη 

Δπηθνηλσλίαο. 
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ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΔΤΡΤΣΔΡΖ ΔΠΗΛΟΓΖ 

 

 

 

Γηεζλείο Οηθνλνκηθέο ρέζεηο, 2301 

(ην κάζεκα δε δηαζέηεη πεξηγξαθή) 

 

Φπζηθό Πεξηβάιινλ θαη Φπζηθνί Πόξνη, 2303 

 
ηόσορ μαθήμαηορ 

ηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη: 

o ε εμνηθείσζε ησλ θνηηεηψλ κε νξηζκέλεο βαζηθέο ηερληθέο θαη νηθνλνκηθέο πιεπξέο ηνπ ζέκαηνο ηεο 
θαηαζηξνθήο θαη ηεο δηαρείξηζεο ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ησλ θπζηθψλ πφξσλ 

o ε παξνρή ζηνπο θνηηεηέο ζθαηξηθήο γλψζεο γηα ην παξαπάλσ δηεπηζηεκνληθφ πξφβιεκα 
o ε έκθαζε ζηηο άκεζεο θαη έκκεζεο νηθνλνκηθέο πιεπξέο ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο ππνβάζκηζεο ηνπ 

πεξηβάιινληνο 
 

Πποαπαιηούμενερ γνώζειρ 

Γελ απαηηνχληαη εηδηθέο γλψζεηο. 

 

ςνοπηική πεπιγπαθή ηος πεπιεσομένος ηος μαθήμαηορ 

Πεξηβάιινλ θαη ξχπαλζε. Αηκνζθαηξηθή ξχπαλζε. Ρχπαλζε πδάησλ. Ρχπαλζε εδάθνπο. Ζρεηηθή ξχπαλζε. 

Πιεζπζκηαθή αχμεζε θαη θπζηθφ πεξηβάιινλ. Αζηηθνπνίεζε θαη πεξηβάιινλ. Οηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη 

πεξηβάιινλ. Δθβηνκεράληζε θαη θπζηθφ πεξηβάιινλ. Σερλνινγηθή εμέιημε θαη θπζηθφ πεξηβάιινλ. Οηθνλνκηθή 

ζεσξία θαη πνηφηεηα ηνπ πεξηβάιινληνο. Πξνζδηνξηζκφο επηζπκεηνχ βαζκνχ πεξηνξηζκνχ θαηαζηξνθήο ηνπ 

πεξηβάιινληνο. Ηδησηηθέο δηαδηθαζίεο πεξηνξηζκνχ ξχπαλζεο. Άκεζεο θαη έκκεζεο θξαηηθέο πεξηβαιινληηθέο 

παξεκβάζεηο. Φφξνη θαη επηδνηήζεηο. Γηαρείξηζε θπζηθψλ πφξσλ. 

 

Σπόπορ διδαζκαλίαρ 

Οη ψξεο δηδαζθαιίεο είλαη 4 ψξεο εβδνκαδηαίσο θαη 2 ψξεο γηα επίβιεςε εξγαζηψλ θαη επηθνηλσλία κε ηνπο 

θνηηεηέο. Ζ αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ γίλεηαη κε γξαπηέο εμεηάζεηο, θαζψο επίζεο θαη κε ζπλεθηίκεζε ηεο ελ 

γέλεη ζπκβνιήο ηνπο ζην κάζεκα κε ηελ εθπφλεζε πξναηξεηηθψλ εξγαζηψλ. 

 

ςγγπάμμαηα-Βοηθήμαηα 

Κψηηε Γ. Οηθνινγία θαη Οηθνλνκία, εθδφζεηο Παπαδήζε, 1994 

Καξβνχλε . θαη Γεσξγαθέιινπ Γ. Γηαρείξηζε ηνπ Πεξηβάιινληνο: Δπηρεηξήζεηο θαη Βηψζηκε Αλάπηπμε, 

εθδφζεηο ηακνχιε, 2003 

Νηλλή Β. Δπηιεγκέλα Θέκαηα Πεξηβαιινληηθήο Τπνβάζκηζεο, Παλεπηζηεκηαθέο εκεηψζεηο 

 

Ππόζθεηο εκπαιδεςηικό ςλικό 

Ζιεθηξνληθφ πιηθφ: http://eclass.aueb.gr/courses/ODE148/ 

 

Θεσξία Βηνκεραληθήο Οξγάλσζεο θαη Βηνκεραληθή Πνιηηηθή, 2305 

 

ηόσορ ηος μαθήμαηορ 

O θνηηεηήο έρεη θαιή γλψζε ησλ ζηξαηεγηθψλ αληαγσληζκνχ, ησλ εκπνδίσλ εηζφδνπ θαη ηεο βηνκεραληθήο 

πνιηηηθήο. 

 

Πποαπαιηούμενερ γνώζειρ: Μηθξννηθνλνκηθή 

 

http://eclass.aueb.gr/courses/ODE148/


 

141 
 

ςνοπηική πεπιγπαθή ηος πεπιεσομένος ηος μαθήμαηορ 

Σν κάζεκα απνηειείηαη απφ δχν ελφηεηεο. Ζ πξψηε ελφηεηα αλαθέξεηαη ζηε Βηνκεραληθή νξγάλσζε θαη 

αλαιχεη ηηο έλλνηεο ηεο δνκήο θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ αγνξψλ. Δμεηάδεη ηηο ζεσξίεο ησλ managers, ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ επηρεηξήζεσλ, ηε ζρέζε ηνπ κεγέζνπο θαη ηνπ ξπζκνχ  κεγέζπλζεο, ην λφκν ηνπ 

αλαινγηθνχ απνηειέζκαηνο, ηε ζεσξία ηεο κάζεζεο, ηα ππνδείγκαηα ηεο κεγηζηνπνίεζεο ησλ θεξδψλ, ηα 

εκπφδηα εηζφδνπ λέσλ επηρεηξήζεσλ, ηε ηηκνινγηαθή πνιηηηθή. Αλαθέξεηαη πεξηιεπηηθά ε ζεσξία  ησλ 

εμαγνξψλ θαη ησλ ζπγρσλεχζεσλ θαη κειεηάηαη ε επίδνζε ησλ αγνξψλ. 

ην δεχηεξν κέξνο παξνπζηάδεηαη ε βηνκεραληθή πνιηηηθή πνπ αζθεί ην θξάηνο, πξνθεηκέλνπ λα βνεζήζεη 

ζηελ αλάπηπμε ηνπ αληαγσληζκ 

 

Σπόπορ διδαζκαλίαρ 

4 ψξεο εβδνκαδηαίσο θαη πξναηξεηηθή εξγαζία 

 

ςγγπάμμαηα – Βοηθήμαηα 

 LYPCYNSKI JOHN, WILSON O.S. JOHN AND GODDARD JOHN,  ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΟΡΓΑΝΧΖ 

Αληαγσληζκφο, ηξαηεγηθή, Πνιηηηθή, (Δπηκέιεηα Ε. Βεληνχξα Β. Πέθα –Οηθνλφκνπ, Μεηάθξαζε Κ. 

Κνηηαξίδε),  Δθδφζεηο Π.Υ. Παζραιίδεο – BROKEN HILL PUBLISHERS LTD, Αζήλα, 2011. 

ΣΤΠΧΘΖΣΧ – Γεψξγνο Γάλδαινο, Αζήλα, 2004. 

 DON E. WALDMAN ELIZABETH J. JENSEN (Δπηκέιεηα Ησζήθ Υαζζίδ θαη Δηξήλε Φαθαιηνχ, 

Μεηάθξαζε Αληηγφλε Απνζηνινπνχινπ) ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΟΡΓΑΝΧΖ ΘΔΧΡΗΑ ΚΑΗ ΠΡΑΞΖ, ΣΟΜΟ 

I   -  Δθδφζεηο ΔΛΛΖΝ, Αζήλα, 2006. 

 ΒΔΝΣΟΤΡΑ-ΝΔΟΚΟΜΗΓΖ ΕΧΖ, ΖΜΔΗΧΔΗ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗΠΟΛΗΣΗΚΖ, 

Δθδφζεηο  ΟΠΑ, Αζήλα 2006-2007. 

 

Ππόζθεηο εκπαιδεςηικό ςλικό 

Γηαθάλεηεο θαη πιηθφ γηα πξναηξεηηθή εξγαζία 

 

Μέθοδοι αξιολόγηζηρ και κπιηήπια 

Ζ αμηνιφγεζε γίλεηαη κε βάζε ηηο γξαπηέο εμεηάζεηο θαη ην βαζκφ ηεο εξγαζίαο 

 

Σερλνινγηθά Θέκαηα Βηνκεραλίαο Η, 2307 

 

ηόσορ μαθήμαηορ 

ηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε εηζαγσγή ηνπ θνηηεηή ζε ζέκαηα ηερλνινγίαο άκεζα ζρεηηδφκελα κε ηελ 

νηθνλνκία. πγθεθξηκέλα: 

 εμεηάδεηαη ην κέγεζνο ηεο ελέξγεηαο θαη ε ζεκαζία ηνπ γηα ηελ ηερλνινγία θαη ηελ νηθνλνκία 

 δίλεηαη έκθαζε ζηηο ελαιιαθηηθέο κνξθέο ελέξγεηαο θαη ζην αλαλεψζηκν ελεξγεηαθφ δπλακηθφ, κε 

επηθέληξσζε ζηηο ειιεληθέο ελεξγεηαθέο πεγέο 

 αλαιχνληαη ηερλνινγηθά ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε βειηίσζε ηεο παξαγσγήο θαη ηε κείσζε ηνπ 

θφζηνπο ηνπ πξντφληνο 

 πξνηείλνληαη ζχγρξνλεο ηερλνινγηθέο ιχζεηο πξνζαξκνζκέλεο ζηηο αλάγθεο ηεο ειιεληθήο 

βηνκεραλίαο 

 

Πποαπαιηούμενερ γνώζειρ 

Γελ απαηηνχληαη εηδηθέο γλψζεηο. 

 

ςνοπηική πεπιγπαθή ηος πεπιεσομένος ηος μαθήμαηορ 

Δηζαγσγή ζηνπο βηνκεραληθνχο θιάδνπο. Σερλνινγηθά ζέκαηα αλφξγαλεο ρεκηθήο βηνκεραλίαο. Δλέξγεηα θαη 

βηνκεραλία. Πεγέο ελέξγεηαο. Οξπθηνί άλζξαθεο (αλζξαθίηεο, ιηγλίηεο, ηχξθε). Μνλάδεο βηνκεραλίαο 

πεηξειαίνπ. Φπζηθφ αέξην. Ζιεθηξηθή ελέξγεηα. Ππξεληθή ελέξγεηα, εθαξκνγέο ππξεληθήο ελέξγεηαο. Ήπηεο 

κνξθέο ελέξγεηαο (ειηαθή ελέξγεηα, αηνιηθή ελέξγεηα, ελέξγεηα ηνπ λεξνχ, γεσζεξκηθή ελέξγεηα, βηνκάδα). 

Νέεο ελεξγεηαθέο ηερλνινγίεο θαη πξνγξάκκαηα εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο ζηε βηνκεραλία. Πξψηεο χιεο 
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βηνκεραλίαο (λεξφ, δηαρείξηζε λεξνχ). Βηνκεραλία ζηδήξνπ, ράιπβα, αινπκηλίνπ, ληθειίνπ. Ππξίηην, ζηιηθφλεο 

θαη εθαξκνγέο ηνπο. Βηνκεραλία δνκηθψλ πιψλ. Βηνκεραλία θεξακηθψλ πξντφλησλ, παινπξγία. Βηνκεραλία 

θαη πεξηβάιινλ. Παξαγσγηθή δηαδηθαζία αγαζψλ, δηακφξθσζε θφζηνπο, ζηαηηζηηθά ζηνηρεία παξαγσγήο-

θαηαλάισζεο, ρξήζεηο, εκπνξία θαη δηαθίλεζε πξντφλησλ. Δπηθέληξσζε ζηνλ νξπθηφ πινχην θαη ζηηο 

ελεξγεηαθέο πεγέο ηεο Διιάδαο. Γπλαηφηεηεο αμηνπνίεζήο ηνπο ζε φξνπο απνηειεζκαηηθήο νηθνλνκηθήο 

εθκεηάιιεπζεο. 

 

Σπόπορ διδαζκαλίαρ 

Οη ψξεο δηδαζθαιίεο είλαη 4 ψξεο εβδνκαδηαίσο θαη 2 ψξεο γηα επίβιεςε εξγαζηψλ θαη επηθνηλσλία κε ηνπο 

θνηηεηέο. Ζ αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ γίλεηαη κε γξαπηέο εμεηάζεηο, θαζψο επίζεο θαη κε ζπλεθηίκεζε ηεο ελ 

γέλεη ζπκβνιήο ηνπο ζην κάζεκα κε ηελ εθπφλεζε πξναηξεηηθψλ εξγαζηψλ. 

 

ςγγπάμμαηα-Βοηθήμαηα 

 Νηλλή Β. Σερλνινγηθά Θέκαηα Βηνκεραλίαο Η, Παλεπηζηεκηαθέο εκεηψζεηο 

 

Ππόζθεηο εκπαιδεςηικό ςλικό 

Ζιεθηξνληθφ πιηθφ: http://eclass.aueb.gr/courses/ODE145/ 

 
Θεζκηθά Θέκαηα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, 2309 

 
ηόσορ ηος μαθήμαηορ 

Ζ εμνηθείσζε ηνπ θνηηεηή κε ηνπο βαζηθνχο ζεζκνχο, ηα φξγαλα θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

 

Πποαπαιηούμενερ γνώζειρ 

Οπδεκία 

 

ςνοπηική πεπιγπαθή 

Ζ χιε εθθηλεί κε ηηο ηδξπηηθέο ζπλζήθεο θαη θαηφπηλ εμεηάδνληαη νη πεγέο ηνπ Κνηλνηηθνχ Γηθαίνπ. Έπεηηα 

γίλεηαη αλάιπζε ηνπ ζεκείνπ ηνκήο ηνπ δηθαίνπ ηεο ΔΔ θαη ησλ εζληθψλ δηθαίσλ. Ηδηαίηεξν βάξνο δίδεηαη ζηα 

φξγαλα ηεο ΔΔ θαη ηηο αξκνδηφηεηεο απηψλ. Δλ θαηαθιείδη, εμεηάδεηαη ε έλλνκε πξνζηαζία ζην πιαίζην ηεο 

θνηλνηηθήο έλλνκεο ηάμεο 

 

Σπόπορ διδαζκαλίαρ 

Με ηε κνξθή παξάδνζεο θαη παξαδίδνληαη θαη εξγαζίεο ζηνπο θνηηεηέο γηα αλάπηπμε ελψπηνλ ηνπ 

αθξναηεξίνπ 

 

ςγγπάμμαηα 

Κνηίλε Μ., Σν Γίθαην ηεο ΔΟΚ (βαζηθφ) 

 

Ππόζθεηο εκπαιδεςηικό ςλικό 

Φσηνηππίεο απφ απνθάζεηο ηνπ ΓΔΚ 

 
Πξαθηηθή Άζθεζε Φνηηεηώλ, 2325 

 
ςνοπηική πεπιγπαθή ηος πεπιεσομένος ηος μαθήμαηορ 

Σν κάζεκα πξνζθέξεηαη θαη ζηα δχν αθαδεκατθά εμάκελα ζπνπδψλ (Υεηκεξηλφ θαη Δαξηλφ) θαη δίλεη ηε 

δπλαηφηεηα ζηνπο θνηηεηέο ηνπ Σκήκαηνο Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ λα απαζρνιεζνχλ, γηα 

νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα, ζε επηρεηξήζεηο ηεο επηινγήο ηνπο ή ζε επηρεηξήζεηο κε αληηθείκελν παξεκθεξέο 

κε απηφ ηεο θαηεχζπλζεο ζπνπδψλ ηνπ θνηηεηή.  

 
Αξρέο Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο, 1191 

Πιεξνθνξίεο γηα ην κάζεκα κπνξείηε λα αλαδεηήζεηε ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ Σκήκαηνο Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο. 

 

http://eclass.aueb.gr/courses/ODE145/
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Αξρέο Κνηλσληνινγίαο, 1193 

Πιεξνθνξίεο γηα ην κάζεκα κπνξείηε λα αλαδεηήζεηε ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ Σκήκαηνο Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο. 

 

Μαξμηζηηθή Οηθνλνκηθή Η, 1321 

Πιεξνθνξίεο γηα ην κάζεκα κπνξείηε λα αλαδεηήζεηε ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ Σκήκαηνο Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο. 

 

Οηθνλνκηθή ηεο Δξγαζίαο, 1562 

Πιεξνθνξίεο γηα ην κάζεκα κπνξείηε λα αλαδεηήζεηε ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ Σκήκαηνο Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο. 

 

Γηάξζξσζε θαη Πξνβιήκαηα ηεο Διιεληθήο Οηθνλνκίαο, 1880 

 

ηόσορ μαθήμαηορ 

Με ην κάζεκα απηφ επηρεηξείηαη ε δηεξεχλεζε ησλ βαζηθψλ πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδνληαη απφ ηελ 

ειιεληθή νηθνλνκία θαη ζπγρξφλσο επηδηψθεηαη ε πξφηαζε ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ φπνπ απηφ θξίλεηαη εθηθηφ. 

Παξφιν φηη ηα πξνβιήκαηα ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο δηαθξίλνληαη ζε θπθιηθά θαη δηαξζξσηηθά, ην θέληξν ηνπ 

βάξνπο ζην κάζεκα απηφ πεξηνξίδεηαη ζηα δηαξζξσηηθά ηεο πξνβιήκαηα∙ θαη απηφ, γηαηί νη ηδηνξξπζκίεο ηεο 

ειιεληθήο νηθνλνκίαο, ζηελ εμειηθηηθή ηεο πνξεία γηα νηθνλνκηθή αλάπηπμε, νθείινληαη θπξίσο ζηελ 

εζσηεξηθή ηεο δηάξζξσζε, έζησ θαη αλ είλαη αλακθηζβήηεην φηη πθίζηαηαη επηδξάζεηο απφ ηελ αιινδαπή, σο 

θαη‘ εμνρήλ αλνηθηή νηθνλνκία. Ζ πξνζέγγηζε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο κέζσ ηεο εμειηθηηθήο πνξείαο ησλ 

δηαθφξσλ θιάδσλ θαη ηνκέσλ ηεο ζα απνηειέζεη θαη ηελ βάζε ηεο κειέηεο καο. Αθξνζηγψο, ζα γίλεη 

αλαθνξά θαη ζην ξφιν ησλ εμσγελψλ παξαγφλησλ, δεδνκέλεο πιένλ ηεο ζπλχπαξμήο καο ζε κηα 

επξσπατθή νηθνλνκηθή έλσζε.  

 

Πποαπαιηούμενερ γνώζειρ 

Γελ ρξεηάδνληαη πξναπαηηνχκελεο γλψζεηο  

 
ςνοπηική πεπιγπαθή ηος πεπιεσομένος ηος μαθήμαηορ 

Δηζαγσγή: Δπηζήκαλζε  ησλ  θπξηνηέξσλ  πξνβιεκάησλ ηεο ειιεληθήονηθνλνκίαο θαη πξννπηηθή. 

Καηαγξαθή εμειίμεσλ ηεο ηειεπηαίαο 50εηίαο. 

Κιαδηθή αλάιπζε: Αλαιπηηθή  εμέηαζε ησλ εμειίμεσλ  θαη  πξννπηηθψλ ησληξηψλ θιάδσλ (Γεσξγίαο, 

Βηνκεραλίαο, Τπεξεζηψλ) ηεο ειιεληθήονηθνλνκίαο. 

Σνκεαθή αλάιπζε: Αλαιπηηθή εμέηαζε ησλ εμειίμεσλ θαη  πξννπηηθψλ ησληνκέσλ (Γεκνζηνλνκηθνχ, 

Ννκηζκαηηθνχ, Δμσηεξηθψλ πλαιιαγψλ,Σηκψλ θαη Δηζνδεκάησλ) ηεο  ειιεληθήο  νηθνλνκίαο. 

Δπξσπατθή πνξεία ηεο Διιάδαο θαη νη επηπηψζεηο ηεο ζπκκεηνρήο ηεο ζηελΟηθνλνκηθή θαη Ννκηζκαηηθή 

Έλσζε. 

 

Σπόπορ διδαζκαλίαρ 

Ζ δηδαζθαιία ζπλίζηαηαη ζε ηέζζεξηο ψξεο δηαιέμεσλ ηελ εβδνκάδα. ηελ δηάξθεηα ησλ δηαιέμεσλ ζα 

αλαπηχζζεηαη ε αλάιπζε ηεο πνξείαο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο κε παξάιιειε ρξήζε ζεσξεηηθψλ 

κηθξννηθνλνκηθψλ θαη καθξννηθνλνκηθψλ πξνζεγγίζεσλ θαη θαλφλσλ ιεηηνπξγίαο, θαη ζπγρξφλσο ζα γίλεηαη 

πξνζπάζεηα, φπνπ απηφ είλαη εθηθηφ, λα παξαηίζεληαη θαη παξαδείγκαηα πνξείαο θαη αληίζηνηρεο πνιηηηθήο 

άιισλ ρσξψλ γηα δπλαηφηεηα ζχγθξηζεο θαη εθαξκνγήο πνιηηηθήο.   

Ζ αμηνιφγεζε ζην κάζεκα  ζα ζηεξηρζεί ζε γξαπηή εμέηαζε ζην ηέινο ηνπ εμακήλνπ. ηελ εμεηαζηέα χιε 

ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη ζέκαηα ηεο ηξέρνπζαο νηθνλνκηθήο επηθαηξφηεηαο ηα νπνία ζα ζπδεηεζνχλ θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο. ηελ εμέηαζε απηή ζα ππάξρεη έλα ζχλνιν νηθνλνκηθψλ εξσηήζεσλ πνπ ζα 

θαιχπηεη ηελ εμεηαζηέα χιε θαη πνπ ζα πξέπεη φιεο λα απαληεζνχλ. Οη απαληήζεηο ζε ζπγθεθξηκέλεο 

εξσηήζεηο πξνυπνζέηνπλ θξίζε θαη δπλαηφηεηα ζπλζεηηθήο ρξεζηκνπνίεζεο ηεο χιεο πνπ ζα δηδαρζεί.  

 
ςγγπάμμαηα-Βοηθήμαηα 

 Γ. Αγαπεηνχ, Ζ Σξνρηά ηεο Διιεληθήο Οηθνλνκίαο ηνλ 21
ν
 Αηψλα, Δθδφζεηο κπίιηαο, Αζήλα. 

 Γ. Αγαπεηνχ, Ζ Διιάδα ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ ηεο Δπξψπεο, Δθδφζεηοκπίιηαο, Αζήλα. 
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Γηδαθηηθή θαη Αμηνιόγεζε (Γηδαθηηθή), 5001 

Πιεξνθνξίεο γηα ην κάζεκα κπνξείηε λα αλαδεηήζεηε ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ Σκήκαηνο Μάξθεηηλγθ θαη 

Δπηθνηλσλίαο. 

 

Σερληθέο Γεηγκαηνιεςίαο θαη Γεηγκαηνιεπηηθέο Έξεπλεο (Γεηγκαηνιεςία-Γεκνζθνπήζεηο), 

6033 

Πιεξνθνξίεο γηα ην κάζεκα κπνξείηε λα αλαδεηήζεηε ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ Σκήκαηνο ηαηηζηηθήο. 

 

Θέκαηα ηνπ Γηθαίνπ ησλ Δπηρεηξήζεσλ,2400 

(ην κάζεκα δε δηαζέηεη πεξηγξαθή) 

 

Σερλνινγηθά Θέκαηα Βηνκεραλίαο ΗΗ, 2402 

 

ηόσορ μαθήμαηορ 

ηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη: 

o ε εμέηαζε εηδηθψλ ηερλνινγηθψλ ζεκάησλ πνπ απαζρνινχλ ηελ νηθνλνκία φπσο είλαη: λέεο ηερλνινγίεο 
θαη λέα πξντφληα, έξεπλα θαη αλάπηπμε, θαηλνηνκία, επξεζηηερλία, θαζηέξσζε ζήκαηνο θαη ηππνπνίεζε 
πξντφληνο 

o ε δηεμνδηθή αλάιπζε κειεηψλ πεξηπηψζεσλ (casestudies) εηδηθά επηιεγκέλσλ θιάδσλ ηεο ειιεληθήο 
βηνκεραλίαο 

 

Πποαπαιηούμενερ γνώζειρ 

Γελ απαηηνχληαη εηδηθέο γλψζεηο. 

 

ςνοπηική πεπιγπαθή ηος πεπιεσομένος ηος μαθήμαηορ 

Σερλνινγηθά ζέκαηα νξγαληθήο ρεκηθήο βηνκεραλίαο. Πεηξνρεκηθή βηνκεραλία. Δπηπηψζεηο πεηξειατθψλ 

θξίζεσλ. Πνιπκεξή (θαηλνηνκία, επξεζηηερλία, θαηνρχξσζε ζήκαηνο). Σξφπνη δηαρείξηζεο κε 

βηναπνηθνδνκήζηκσλ πξντφλησλ (πιαζηηθψλ, απνξξππαληηθψλ, εληνκνθηφλσλ). Αλαθχθισζε. Βηνκεραλία 

ηξνθίκσλ. Δλεξγεηαθέο αλάγθεο παξαγσγήο ηξνθίκσλ. Ζ πιεζπζκηαθή αχμεζε ηνπ πιαλήηε θαη ην 

παγθφζκην δηαηξνθηθφ πξφβιεκα. Γπλαηφηεηεο βηνηερλνινγίαο θαη γελεηηθήο κεραληθήο. Μέζνδνη 

ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ. Νέεο ηάζεηο ζηελ αγνξά ηξνθίκσλ.  

 

Σπόπορ διδαζκαλίαρ 

Οη ψξεο δηδαζθαιίεο είλαη 4 ψξεο εβδνκαδηαίσο θαη 2 ψξεο γηα επίβιεςε εξγαζηψλ θαη επηθνηλσλία κε ηνπο 

θνηηεηέο. Ζ αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ γίλεηαη κε γξαπηέο εμεηάζεηο, θαζψο επίζεο θαη κε ζπλεθηίκεζε ηεο ελ 

γέλεη ζπκβνιήο ηνπο ζην κάζεκα κε ηελ εθπφλεζε πξναηξεηηθψλ εξγαζηψλ. 

 

ςγγπάμμαηα-Βοηθήμαηα 

 Νηλλή Β. Σερλνινγηθά Θέκαηα Βηνκεραλίαο ΗΗ, Παλεπηζηεκηαθέο εκεηψζεηο 

 

Ππόζθεηο εκπαιδεςηικό ςλικό 

Ζιεθηξνληθφ πιηθφ: http://eclass.aueb.gr/courses/ODE151/ 

 

Δξγαηηθό Γίθαην,2406 

(ην κάζεκα δε δηαζέηεη πεξηγξαθή) 

 

Γηνίθεζε ηεο Απόδνζεο (Οηθνλνκηθή ησλ Δπηρεηξήζεσλ ΗΗ), 2408 

 

ηόσορ μαθήμαηορ 

Σν κάζεκα απνζθνπεί ζην λα πξνηείλεη ηξφπνπο κέηξεζεο, αμηνιφγεζεο θαη βειηίσζεο ησλ κεηαβιεηψλ 

πνπ επηδξνχλ ζηελ απνδνηηθφηεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ. 

 

http://eclass.aueb.gr/courses/ODE151/
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Πποαπαιηούμενερ γνώζειρ 

Γελ ρξεηάδνληαη πξναπαηηνχκελεο γλψζεηο 

 

ςνοπηική πεπιγπαθή ηος πεπιεσομένος ηος μαθήμαηορ 

θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη λα εηζαγάγεη ηνπο θνηηεηέο ζηηο έλλνηεο ηεο κέηξεζεο θαη ηεο δηνίθεζεο ηεο 

απφδνζεο ησλ επηρεηξήζεσλ. Σν κάζεκα απνηειεί κία ινγηθή ζπλέρεηα ηνπ καζήκαηνο Οηθνλνκηθή ησλ 

Δπηρεηξήζεσλ Η θαη έρεη σο ζηφρν λα δηεξεπλήζεη ηηο βαζηθέο επηρεηξεκαηηθέο κεηαβιεηέο πνπ επηδξνχλ ζηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηελ απνδνηηθφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ. ε απηφ ην πιαίζην, ζην κάζεκα αλαιχνληαη 

ηξφπνη, κεζνδνινγίεο θαη εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε κέηξεζε θαη ηε δηνίθεζε ηεο απφδνζεο ησλ 

ζχγρξνλσλ επηρεηξήζεσλ. Δπίζεο, εμεηάδνληαη νη δηαθνξεηηθέο ζπληζηψζεο ηεο απφδνζεο ησλ επηρεηξήζεσλ 

(ρξεκαηννηθνλνκηθή, πειαηεηαθή, εζσηεξηθέο δηαδηθαζίεο, κάζεζε θαη αλάπηπμε) θαη δηεξεπλάηαη ε επίπησζε 

πνπ απηέο έρνπλ ζηε δεκηνπξγία αμίαο γηα ηνλ νξγαληζκφ. 

 

Σπόπορ διδαζκαλίαρ 

Σν κάζεκα πεξηιακβάλεη δηαιέμεηο, αλάιπζε κειεηψλ πεξίπησζεο (case studies) θαη παξνπζηάζεηο απφ 

ζηειέρε ηεο αγνξάο ζε ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα πνπ άπηνληαη ηνπ καζήκαηνο. Σν κάζεκα πεξηιακβάλεη θαη 

πξναηξεηηθή εξγαζία ε νπνία κπνξεί λα εθπνλεζεί αηνκηθά ή απφ νκάδεο 2-3 θνηηεηψλ. 

 

ςγγπάμμαηα-Βοηθήμαηα 

 Παπαιεμαλδξήο, Α. (2010) Ζ Γηνίθεζε ηεο Απφδνζεο (Οηθνλνκηθή ησλ Δπηρεηξήζεσλ ΗΗ), εκεηψζεηο 

Μαζήκαηνο 

 

Ππόζθεηο εκπαιδεςηικό ςλικό 

Ζιεθηξνληθφ πιηθφ: http://eclass.aueb.gr/courses/ODE106/ 

 

Οξγαλσζηαθή πκπεξηθνξά, 2420 

 

ηόσορ μαθήμαηορ 

Σν κάζεκα απνζθνπεί: 

o ηελ πεξηγξαθή ζπγθεθξηκέλσλ ζεσξηψλ ζεσξίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αληίιεςε, ηελ παξαθίλεζε, ηελ 
εγεζία, ην ζρεδηαζκφ ηεο εξγαζίαο, θαη ηελ νξγαλσζηαθή αιιαγή 

o ηελ θαηαλφεζε ηνπ ξφινπ ηεο εζηθήο θαη ηεο θνηλσληθήο επζχλεο ζηελ νξγαλσζηαθή ζπκπεξηθνξά 
o ηνλ πξνζδηνξηζκφ θαηάιιεισλ εξγαιείσλ θαη κνληέισλ ιήςεο απνθάζεσλ γηα πνηθίιεο πεξηζηάζεηο 
o ηελ ελζσκάησζε ελλνηψλ απφ ην αηνκηθφ, ην νκαδηθφ θαη ην νξγαλσηηθφ επίπεδν αλάιπζεο 
o ηνλ εληνπηζκφ ησλ ελλνηψλ ηεο νξγαλσζηαθήο ζπκπεξηθνξάο πνπ ελππάξρνπλ ζε πξαγκαηηθά 

παξαδείγκαηα απφ ηνλ επηρεηξεκαηηθφ θφζκν 
o ηελ μεθάζαξε, γξαπηή θαη πξνθνξηθή, κεηάδνζε ησλ ηδεψλ ζαο, ησλ επξεκάησλ θαη ηεο ινγηθήο πνπ ηα 

ππνζηεξίδεη ζε κία πνηθηιία αθξναηεξίσλ 
 

Πποαπαιηούμενερ γνώζειρ 

Γελ ρξεηάδνληαη πξναπαηηνχκελεο γλψζεηο. Βέβαηα θαιφ ζα ήηαλ νη θνηηεηέο λα έρνπλ θαηαλνήζεη επαξθψο 

ηηο αξρέο δηνίθεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ πξηλ εληξπθήζνπλ ζηελ νξγαλσζηαθή ζπκπεξηθνξά.  

 

ςνοπηική πεπιγπαθή ηος πεπιεσομένος ηος μαθήμαηορ 

Ζ Οξγαλσζηαθή πκπεξηθνξά είλαη έλα πνιχ ζεκαληηθφ πεδίν κειέηεο γηα νπνηνλδήπνηε ζρεδηάδεη λα 

εξγαζηεί ζε θάπνηνλ νξγαληζκφ. Αθφκε θαη αλ δελ ζρεδηάδεη θάπνηνο λα γίλεη δηνηθεηηθφ ζηέιερνο, ε 

θαηαλφεζε κεξηθψλ βαζηθψλ αξρψλ γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ηα άηνκα ζπκπεξηθέξνληαη ζηνπο 

νξγαληζκνχο κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζην ηα γίλεη θαιχηεξνο ζπλεξγάηεο θαη κέινο νκάδσλ. Ζ Οξγαλσζηαθή 

πκπεξηθνξά αλαθέξεηαη ζηε κειέηε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ηα άηνκα ζρεηίδνληαη κε ην ρψξν εξγαζίαο 

ηνπο, αιιά θαη ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν νη νκαδηθέο θαη νξγαλσηηθέο δνκέο επεξεάδνπλ ηελ αηνκηθή 

ζπκπεξηθνξά. Σν κάζεκα απηφ είλαη νξγαλσκέλν γχξσ απφ ηξία επίπεδα αλάιπζεο: ηα άηνκα, ηηο νκάδεο, 

θαη ηνπο νξγαληζκνχο. Θα μεθηλήζνπκε απφ ην νξγαλσζηαθφ επίπεδν εμεηάδνληαο ηελ έλλνηα ηεο 

θνπιηνχξαο, ε νπνία απνηειεί ηε βάζε γηα ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ ελεξγεηψλ ζηνπο νξγαληζκνχο. Θα 

ζπλερίζνπκε κε ην αηνκηθφ επίπεδν εμεηάδνληαο ζέκαηα φπσο είλαη ε πξνζσπηθφηεηα, ε δηαπξνζσπηθή 

αληίιεςε, νη αμίεο, ε εζηθή, θαη ε παξαθίλεζε, αιιά θαη ην ηαίξηαζκα ησλ αηφκσλ κε ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο. 

http://eclass.aueb.gr/courses/ODE106/


 

146 
 

Σέινο, ζα κηιήζνπκε γηα ηελ αιιαγή θαη ζα εμεηάζνπκε ην πψο ζπλδπάδνληαη φιεο νη έλλνηεο θαη ζηα ηξία 

επίπεδα αλάιπζεο. Σν κάζεκα απηφ απαηηεί ηε ρξήζε ησλ δεμηνηήησλ ησλ θνηηεηψλ πάλσ ζηελ επηθνηλσλία, 

ηελ νκαδηθή εξγαζία, ηελ θξηηηθή ζθέςε, θαη ηε ζχλζεζε ησλ πιεξνθνξηψλ κε πνιινχο δηαθνξεηηθνχο 

ηξφπνπο. 

 

Σπόπορ διδαζκαλίαρ 

Σν κάζεκα δηεμάγεηαη θπξίσο κε ηε κνξθή ησλ δηαιέμεσλ. Ζ κνξθή ησλ δηαιέμεσλ είλαη ηδηαίηεξα 

δηαδξαζηηθή θαη πεξηιακβάλεη ηελ ππφδπζε ξφισλ, ηελ νινθιήξσζε κηαο ζεηξάο ελεξγεηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ θαη ηελ αλάιπζε αξθεηψλ πεξηπηψζεσλ. Δπηπιένλ, ζην κάζεκα απηφ ζα πηνζεηήζνπκε κία 

πξνζέγγηζε ελεξγεηηθήο κάζεζεο. Ζ έξεπλα δείρλεη φηη ε εξεπλεηηθή κάζεζε είλαη πην απνηειεζκαηηθή απφ 

ην κνληέιν ηεο «δηάιεμεο θαη ηεο καζεκέλεο ηξνθήο». Ζ ελεξγεηηθή κάζεζε γηα λα είλαη επηηπρεκέλε απαηηεί 

ηελ πξνεηνηκαζία ζαο κε ην λα δηαβάδεηε ηα ζρεηηθά θείκελα, λα ζθέθηεζηε ηα ζρεηηθά ζέκαηα θαη λα είζηε 

πξνεηνηκαζκέλνη λα ζπκκεηέρεηε ζηηο ζπδεηήζεηο ζηελ ηάμε. Ο δηθφο κνπ ξφινο ζα είλαη λα δηεπθνιχλσ ηε 

δηαδηθαζία κάζεζεο. Σν κάζεκα απνηειείηαη απφ 19 δίσξεο δηαιέμεηο, θαη 6 δίσξα θξνληηζηήξηα πνπ 

βαζίδνληαη ζηελ παξνπζίαζε εξγαζηψλ απφ ηνπο θνηηεηέο. Δθηφο απφ ηηο γξαπηέο εμεηάζεηο (50%), ππάξρεη 

θαη πξναηξεηηθή εξγαζία (50%) πνπ εζηηάδεηαη ζηελ αλάπηπμε θαη δηεθπεξαίσζε κηθξψλ εξεπλεηηθψλ 

ζρεδίσλ γηα ηε δηεξεχλεζε ζεκάησλ πνπ απαζρνινχλ ηελ νξγαλσζηαθή ζπκπεξηθνξά.   

 

ςγγπάμμαηα-Βοηθήμαηα 

 Ο. Κπξηαθίδνπ, Οξγαλσζηαθή πκπεξηθνξά. Δθδφζεηο Κξηηηθή.  

 MarchandSimon, Οξγαλψζεηο, Δθδφζεηο Κξηηηθή.  

 

Ππόζθεηο εκπαιδεςηικό ςλικό 

Ζιεθηξνληθφ πιηθφ: http://eclass.aueb.gr/TME180/ 

 

Δηδηθά Θέκαηα πλαιιαγώλ Ηδησηηθνύ Γηθαίνπ (Αζηηθό Γίθαην ΗΗ), 2422 

 

ηόσορ ηος μαθήμαηορ 

ηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη:  

o Να γλσξίζεη ν θνηηεηήο βαζηθέο έλλνηεο θαη γεληθέο αξρέο ηνπ ηζρχνληνο ηδησηηθνχ πεξηνπζηαθνχ δηθαίνπ 
(ελνρηθφ θαη εκπξάγκαην δίθαην), ζην πιαίζην ηεο εκεδαπήο έλλνκεο ηάμεο. 

o Να απνηειέζεη απαξαίηεηε βάζε γηα ηε δηδαζθαιία ηνπ εκπνξηθνχ δηθαίνπ θαη ησλ λνκηθψλ καζεκάησλ 
πνπ δηδάζθνληαη ζε άιια εμάκελα. 

o Να θαηαλνήζεη ν θνηηεηήο πσο νη γλψζεηο δηθαίνπ ζπληζηνχλ έλα θαιφ «εξγαιείν» γηα ηνπο πηπρηνχρνπο 
ηνπ ηκήκαηφο καο. 

 

Πποαπαιηούμενερ γνώζειρ  

Γλψζε ηεο χιεο ηνπ καζήκαηνο ΑΣΗΚΟ ΓΗΚΑΗΟ Η  

 

ςνοπηική πεπιγπαθή ηος πεπιεσομένος ηος μαθήμαηορ 

o Δκπξάγκαην Γίθαην: Πξάγκαηα, Πεξηνπζία, Ννκή, Κπξηφηεηα, Γνπιείεο, Δκπξάγκαηε αζθάιεηα.  
o Δλνρηθφ Γίθαην: Γεληθφ κέξνο. Δλνρή. Πεγέο ησλ ελνρψλ. Ζ ππνρξέσζε πξνο παξνρή. Δλνρέο εθ 

ζπκβάζεσλ. Ακθνηεξνβαξήο ζχκβαζε. Με εθπιήξσζε ηεο ελνρήο. Τπαλαρψξεζε. Αξξαβψλαο θαη 
πνηληθή ξήηξα. πκβάζεηο ππέξ θαη εηο βάξνο ηξίηνπ. Ζ απφζβεζε ησλ ελνρψλ. Δθρψξεζε απαηηήζεσλ. 
Αλαδνρή ρξένπο. Δλνρή εηο νιφθιεξνλ.  

o χληνκε επηζθφπεζε επψλπκσλ ζπκβάζεσλ ησλ ζχγρξνλσλ ζπλαιιαγψλ. Εεηήκαηα γεληθψλ φξσλ 
ησλ ζπλαιιαγψλ θαη πξνζηαζία ηνπ θαηαλαισηή. Αδηθαηνιφγεηνο πινπηηζκφο. Απνδεκίσζε. 

 

Σπόπορ διδαζκαλίαρ  

4 ψξεο δηδαζθαιία, εβδνκαδηαίσο θαη ελδερνκέλσο εληζρπηηθή εξγαζία.  

 

ςγγπάμμαηα – Βοηθήμαηα 

 Η. ππξηδάθε, Δηζεγήζεηο Αζηηθνχ Γηθαίνπ ή Α. Βάξθα Αδάκε, Δηζαγσγή ζην Αζηηθφ Γίθαην  

 Η. ππξηδάθε, Αζηηθφο Κψδηθαο θαη Δηζαγσγηθφο Νφκνο ή. ηακαηφπνπινπ, Αζηηθφο Κψδηθαο. 

http://eclass.aueb.gr/TME180/
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Πξαθηηθή Άζθεζε Φνηηεηώλ, 2444 

 
ςνοπηική πεπιγπαθή ηος πεπιεσομένος ηος μαθήμαηορ 

Σν κάζεκα πξνζθέξεηαη θαη ζηα δχν αθαδεκατθά εμάκελα ζπνπδψλ (Υεηκεξηλφ θαη Δαξηλφ) θαη δίλεη ηε 

δπλαηφηεηα ζηνπο θνηηεηέο ηνπ Σκήκαηνο Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ λα απαζρνιεζνχλ, γηα 

νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα, ζε επηρεηξήζεηο ηεο επηινγήο ηνπο ή ζε επηρεηξήζεηο κε αληηθείκελν παξεκθεξέο 

κε απηφ ηεο θαηεχζπλζεο ζπνπδψλ ηνπ θνηηεηή.  

 
Ννκηζκαηηθή Θεσξία θαη Πνιηηηθή, 1642 

Πιεξνθνξίεο γηα ην κάζεκα κπνξείηε λα αλαδεηήζεηε ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ Σκήκαηνο Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο. 

 

Πεξηθεξεηαθή θαη Αζηηθή Οηθνλνκηθή, 1881 

Πιεξνθνξίεο γηα ην κάζεκα κπνξείηε λα αλαδεηήζεηε ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ Σκήκαηνο Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο. 

 

Δθπαηδεπηηθή Φπρνινγία & Πνηόηεηα ζηελ Δθπαίδεπζε (Παηδαγσγηθή), 5002 

Πιεξνθνξίεο γηα ην κάζεκα κπνξείηε λα αλαδεηήζεηε ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ Σκήκαηνο Μάξθεηηλγθ θαη 

Δπηθνηλσλίαο. 

 

Κώδηθαο Βηβιίσλ θαη ηνηρείσλ – Έκκεζνη Φόξνη, 7126 

Πιεξνθνξίεο γηα ην κάζεκα κπνξείηε λα αλαδεηήζεηε ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ Σκήκαηνο Λνγηζηηθήο θαη 

Υξεκαηννηθνλνκηθήο. 

 
Γηνηθεηηθή ησλ Μηθξνκεζαίσλ Δπηρεηξήζεσλ, 2424 (δε ζα δηδαρζεί) 

 
Θεζκηθή Πξνζηαζία ηνπ Καηαλαισηή ζηηο πλαιιαγέο, 2428 (δε ζα δηδαρζεί) 

 
Θεζκηθά Εεηήκαηα ηνπ Ζιεθηξνληθνύ Δκπνξίνπ, 2440 (δε ζα δηδαρζεί) 

 

Κνηλσληθή Δπηρεηξεκαηηθόηεηα, 2464 

 
ηόσορ μαθήμαηορ 

Σν κάζεκα απνζθνπεί: 

o ηελ πεξηγξαθή θαη θαηαλφεζε ελλνηψλ θνηλσληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο 
o ηελ απφθηεζε γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ γηα ηε δεκηνπξγία θαη δηνίθεζε θνηλσληθψλ επηρεηξήζεσλ 
o ηελ παξνπζίαζε θαη θξηηηθή αμηνιφγεζε πξαθηηθψλ πνπ πηνζεηνχλ νη θνηλσληθέο επηρεηξήζεηο ζην 

Διιεληθφ θαη Γηεζλέο πεξηβάιινλ  
o ηε ζχλδεζε ηεο ζεσξίαο κε ηε δηνηθεηηθή πξαθηηθή 
 

Πποαπαιηούμενερ γνώζειρ: Γελ απαηηνχληαη 

 

ςνοπηική πεπιγπαθή ηος πεπιεσομένος ηος μαθήμαηορ 

o Σν κάζεκα εμνηθεηψλεη ηνπο εθπαηδεπφκελνπο κε πνηθίιεο έλλνηεο ηνπ θνηλσληθνχ επηρεηξείλ, φπσο: 
o Κνηλσληθή νηθνλνκία- θνηλσληθή επηρεηξεκαηηθφηεηα 
o Γηαθνξέο παξαδνζηαθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη θνηλσληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο 
o ρεδηάδνληαο ηε λέα θνηλσληθή επηρείξεζε 
o Κνηλσληθή εγεζία 
o Πξνθιήζεηο θαη θίλδπλνη ηεο θαηλνηνκίαο ζηηο θνηλσληθέο επηρεηξήζεηο  
o Πξαθηηθέο θνηλσληθψλ επηρεηξήζεσλ ζην Διιεληθφ θαη Γηεζλέο πεξηβάιινλ 
 

Σπόπορ διδαζκαλίαρ 

Σν κάζεκα απνηειείηαη απφ δηαιέμεηο ζεσξεηηθνχ κέξνπο, δηαιέμεηο πξαθηηθνχ κέξνπο θαη δηαιέμεηο απφ 

εθπξνζψπνπο εηαηξεηψλ.  

 

ςγγπάμμαηα-Βοηθήμαηα 

 Κπξηαθίδνπ Ο. θαη αιαβνχ Δ. (2014). Κοινωνική Δπισειπημαηικόηηηα. Αζήλα: εθδφζεηο Rosili. 
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 Brooks, A.C. (2010). Κοινωνική Δπισειπημαηικόηηηα, Πξφινγνο – Δπηζηεκνληθή Δπηκέιεηα: Υαζζίδ, Η. 

θαη Φαθαιηνχ, Δ., Αζήλα: εθδφζεηο Έιιελ. 

 

Ππόζθεηο εκπαιδεςηικό ςλικό 

Ζιεθηξνληθφ πιηθφ: http://eclass.aueb.gr/courses/ 

 

Γίθαην Αληαγσληζκνύ, 2468  

 

ηόσορ ηος μαθήμαηορ 

Να εηζάγεη ηνπο θνηηεηέο ζηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο ηδησηηθήο απηνλνκίαο φζνλ αθνξά ηνπο θαλφλεο 

αληαγσληζκνχ θαη ζπγθεθξηκέλα, αθελφο ζην δίθαην πεξί αζέκηηνπ αληαγσληζκνχ θαη αθεηέξνπ ζην δίθαην 

πξνζηαζίαο ηνπ ειεχζεξνπ αληαγσληζκνχ. 

 Ο Ν. 146/14 «πεξί αζέκηηνπ αληαγσληζκνχ» πεξηιακβάλεη κηα γεληθήξήηξα πνπ απαγνξεχεη ηηο αζέκηηεο 

εκπνξηθέο πξαθηηθέο, θαζψο θαη ξπζκίζεηο ζρεηηθέο κε ηελ αλαθξηβή/παξαπιαλεηηθή δηαθήκηζε, ηε 

δπζθήκεζε αληαγσληζηή,  ηελ παξάλνκε ρξήζε δηαθξηηηθψλ γλσξηζκάησλ θαη ηελ πξνζηαζία ησλ 

επηρεηξεκαηηθψλ απνξξήησλ. 

 Ο Ν. 3959/2011 «γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ ειεπζέξνπ αληαγσληζκνχ»απαγνξεχεη ηηο ζπκπξάμεηο 

κεηαμχεπηρεηξήζεσλ πνπ πεξηνξίδνπλ ηνλ αληαγσληζκφ θαη ηελ θαηαρξεζηηθή εθκεηάιιεπζε ηεο 

δεζπφδνπζαοζέζεο επηρείξεζεο, ελψ πεξηιακβάλεη θαλφλεο πνπ αθνξνχλ ζηνλ πξνιεπηηθφ έιεγρν 

ζπγθεληξψζεσλεπηρεηξήζεσλ απφ ηελ Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ. 

 

Πποαπαιηούμενερ γνώζειρ 

Γελ ρξεηάδνληαη 

 

ςνοπηική πεπιγπαθή ηος πεπιεσομένος ηος μαθήμαηορ 

Παξαπιαλεηηθή δηαθήκηζε, Γπζθήκεζε αληαγσληζηή, Αζέκηηε απφζπαζε εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, Αζέκηηε 

απνκίκεζε πξντφληνο ή ππεξεζίαο, Απαγνξεπκέλεο ζπκπξάμεηο (νξηδφληηεο θαη θάζεηεο ζπκθσλίεο), 

Καηαρξεζηηθή εθκεηάιιεπζε δεζπφδνπζαο ζέζεο (άξλεζε πξνκήζεηαο,πξαθηηθέο παξεκπφδηζεο 

παξάιιεινπ εκπνξίνπ, ζπλδεδεκέλεο θαη νκαδηθέο πσιήζεηο, θαηαρξήζεηο, ηηκνινγηαθνχ ραξαθηήξα, 

θαηαρξεζηηθέο εθπησηηθέο πνιηηηθέο, δηαθξηηηθέο ηηκνινγήζεηο θηι.). πγθεληξψζεηο επηρεηξήζεσλ (έιεγρνο 

απφ ηελ Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ, δηνξζσηηθά κέηξα, δεζκεχζεηο. 

 

Σπόπορ διδαζκαλίαρ 

4 ψξεο δηδαζθαιίαο ηελ εβδνκάδα κε δηαιέμεηο ζεσξεηηθνχ κέξνπο θαη δηαιέμεηο πξαθηηθνχ κέξνπο (case 

studies). 

 

ςγγπάμμαηα – Βοηθήμαηα 

•        Γεινχθα-Ηγγιέζε Κ., Δηζαγσγή ζην Γίθαην ηνπ Αληαγσληζκνχ (ΔθδφζεηοΑλη. άθθνπια, Αζήλα-

Κνκνηελή) 1994 

•        Κνηζίξε Λ., Γίθαην ηνπ Αληαγσληζκνχ (Δθδφζεηο άθθνπιαΑζήλα-Θεζζαινλίθε) 2011  

 

Ππόζθεηο εκπαιδεςηικό ςλικό: (ζεκεηψζεηο) 

 

 

 

 

 

 

 

http://eclass.aueb.gr/courses/
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2.3.3Μεηαπηστιακές ποσδές 

Σν Οηθνλνκηθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ ππήξμε πξσηνπφξν, φζνλ αθνξά ζηε δεκηνπξγία 

πξνγξάκκαηνο κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ ζηελ Διιάδα. Ήδε απφ ην έηνο 1985, ην Σκήκα 

Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ηνπ Οηθνλνκηθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ θαζηέξσζε ηε 

ιεηηνπξγία πξνγξακκάησλ κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ γηα ηελ απφθηεζε Μεηαπηπρηαθνχ 

Γηπιψκαηνο Δμεηδίθεπζεο θαη Γηδαθηνξηθνχ Γηπιψκαηνο.Πξφζζεηεο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο 

ππάξρνπλ ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ Σκήκαηνο. 

2.4Δργαζηήρια 

ην Σκήκα ιεηηνπξγνχλ Δξγαζηήξηα, ηα νπνία εμππεξεηνχλ ηηο δηδαθηηθέο αλάγθεο ησλ θνηηεηψλ 

(πξνπηπρηαθψλ θαη κεηαπηπρηαθψλ), θαζψο θαη ηηο εξεπλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ δηδαθηηθνχ 

πξνζσπηθνχ ηνπ Σκήκαηνο. 

http://www.ode.aueb.gr/index.php/labs/labs-general
http://www.ode.aueb.gr/index.php/labs/labs-general

