
Τίτλος Μαθήματος Αρχές Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης 

Κωδικός Μαθήματος AED135 

Τύπος μαθήματος Υποχρεωτικό 

Επίπεδο Πτυχίο (1ος Κύκλος) 

Έτος / Εξάμηνο 
φοίτησης 

3ος Χρόνος /5ο Τετράμηνο 

Όνομα Διδάσκοντα Θα ανακοινωθεί 

ECTS 6 Διαλέξεις / 
εβδομάδα 

Μέχρι και 6 
τηλεσυναντήσ
εις 

Εργαστήρια / 
εβδομάδα 

Κανένα 

Στόχοι Μαθήματος 
Μια εισαγωγική περιεκτική ανάλυση των βασικών εννοιών που 

επικρατούν στον τομέα των Χρηματοοικονομικών. Το μάθημα 

αρχίζει με τις βασικές έννοιες, με επίκεντρο τον οικονομικό 

περιβάλλον (συμπεριλαμβανομένων των χρηματοοικονομικών 

αγορών), του κινδύνου και της διαδικασία αποτίμησης. Στη 

συνέχεια επικεντρώνεται σε διαφορές χρηματοοικονομικές τεχνικές 

και εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να βοηθήσουν 

στη μεγιστοποίηση της αξίας της επιχείρησης. Οι φοιτητές θα 

εντρυφήσουν στις σύγχρονες μεθόδους χρηματοοικονομικής 

ανάλυσης. 

Μαθησιακά 
Αποτελέσματα 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι διδασκόμενοι αναμένεται 

να είναι σε θέση να: 

 Εξηγούν το πεδίο εφαρμογής των χρηματοοικονομικών και 
της χρηματοοικονομικής διαχείρισης, του ρόλου του 
οικονομικού διευθυντή και των προβλημάτων που 
ανακύπτουν από τις σχέσεις «εντολέα-εντολοδόχου» 
(Agency problem). 

 Περιγράφουν και να υπολογίζουν τη παρούσα αξία , το 
κόστος ευκαιρίας κεφαλαίου, την καθαρή παρούσα αξία και 
άλλες μεθόδους επιλογής επενδύσεων. 

 Αξιολογούν και να αποτιμούν μετοχές. 

 Εξηγούν και να αξιολογούν τις έννοιες του κινδύνου και της 
απόδοσης. 

 Αναλύουν τη σχέση μεταξύ προϋπολογισμού επενδύσεων 
και  κινδύνου. 



 Επιλύουν προβλήματα, συμπεριλαμβανομένης της 
δυνατότητας χειρισμού οικονομικών και άλλων αριθμητικών 
δεδομένων. 

Προαπαιτούμενα AED100, AED110, 
BUD100 

Συναπαιτούμενα Κανένα 

Περιεχόμενο 
Μαθήματος 

1. Εισαγωγή στο το περιβάλλον της σύγχρονης επιχείρησης και 
του Χρηματοοικονομικού Διευθυντή υπό το πρίσμα των αγορών 
Χρήματος & Κεφαλαίου. 

2. Βασικές έννοιες της Χρηματοοικονομικής Διοικητικής: 
o Η σχέση κινδύνου και αναμενόμενης απόδοσης 
o Χρονική αξία του χρήματος 
o Αξιολόγηση Επενδύσεων & Ταμειακές Ροές 

3. Βασικά μέτρα και τεχνικές αξιολόγησης επενδύσεων υπό 
καθεστώς βεβαιότητας. 

o Αποτίμηση Μετοχών,  
o Αποτίμηση Ομολογιακών Δανείων,  
o Αξιολόγηση Επενδύσεων χρησιμοποιώντας την καθαρή 

παρούσα αξία καθώς και άλλα κριτήρια επιλογής 
επενδύσεων 

4. Σχέση μεταξύ προϋπολογισμού επενδύσεων και  κινδύνου 

Μεθοδολογία 
Διδασκαλίας 

Εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση 

Βιβλιογραφία 
Αρχές Χρηματοοικονομικής των Επιχειρήσεων, Brealey Richard, 

Myers Stewart, Allen Franklin, Εκδότης: UTOPIA ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ 

ΕΠΕ, τελευταία έκδοση 

Richard A. Brealey and  Steward A. Mayers, Principles of 

Corporate Finance, Latest Edition (Irwin McGraw-Hill),  

Weston and Brigham. Essential of Managerial Finance, Latest 

Edition (The Deyden Press),  

Αξιολόγηση 
 

Τελική Εξέταση 50% 

Εργασίες/Συνεχιζόμενες 
Δραστηριότητες Αξιολόγησης 

50% 

 100% 
 

Γλώσσα Ελληνικά 

 


