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Περιγραφή Μαθήματος 
 
Κάθε επιχειρηματική απόφαση συνεπάγεται χρηματοοικονομικές επιπτώσεις, ενώ οι 
αποφάσεις που αφορούν τα οικονομικά μιας επιχείρησης αποτελούν αντικείμενο της 
χρηματοοικονομικής διοίκησης. Το μάθημα αποτελεί μια εισαγωγή στις έννοιες και 
τις μεθόδους που τα στελέχη των επιχειρήσεων χρησιμοποιούν για την ορθολογική 
λήψη επενδυτικών και χρηματοδοτικών αποφάσεων, με απώτερο σκοπό τη 
μεγιστοποίηση της αξίας της επιχείρησης. 
 

 

Στόχοι Μαθήματος 
 
Οι φοιτητές θα γνωρίσουν ποιες είναι οι αποφάσεις που λαμβάνονται από τους 
οικονομικούς διευθυντές, καθώς και τα διαθέσιμα χρηματοοικονομικά εργαλεία που 
συνδράμουν στη βέλτιστη λειτουργία της επιχείρησης. Θα γίνει μια σύντομη 
παρουσίαση των διάφορων μορφών επιχειρηματικών οργανώσεων και των επίκαιρων 
ζητημάτων που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις και ειδικότερα η εταιρική 
διακυβέρνηση, το ζήτημα εντολέα-εντολοδόχου και η εταιρική κοινωνική ευθύνη.  
Βασικός πυλώνας του μαθήματος αποτελεί η ανάπτυξη της έννοιας της χρονικής 
αξίας του χρήματος. Σε αυτό το πλαίσιο θα προσδιορισθεί ο τρόπος υπολογισμού της 
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παρούσας και μελλοντικής αξίας ενός ποσού ή μίας ράντας πληρωμών. Στη συνέχεια 
και με βάση τη χρονική αξία του χρήματος η διδασκαλία επικεντρώνεται στις 
μεθόδους αποτίμησης των μετοχών και των ομολόγων. Παράλληλα με τον 
προσδιορισμό της αξίας των εν λόγω χρεογράφων θα γίνει μία λεπτομερής περιγραφή 
των βασικών χαρακτηριστικών και γνωρισμάτων τους, όπως επίσης και των 
κατηγοριοποιήσεών τους. 
 

 

Αξιολόγηση Φοιτητών 
 
Η τελική βαθμολογία των φοιτητών θα προκύπτει τόσο από την τελική εξέταση όσο 
και από την εργασία που θαπαρουσιασθεί στο τέλος τηςδιδασκαλίας του μαθήματος. 

 Τελική εξέταση (70%) 

 Εργασία(30%) 
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