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Κεφαλαιαγορές και Αγορές Συναλλάγματος
Οι αγορές κεφαλαίου και χρήματος καθώς και οι συναλλαγματικές αγορές αποτελούν
δομικά στοιχεία μιας σύγχρονης οικονομίας της αγοράς. Το μάθημα αναλύει την δομή,
οργάνωση, λειτουργία και συμμετέχοντες στις αγορές αυτές. Εστιάζει σε θέματα
κατανομής, αποδόσεων, αποτελεσματικότητας και εμπειρικού ελέγχου αυτής καθώς και
στο ρόλο της μεταβλητότητας με την χρήση των κατάλληλων θεωρητικών και εμπειρικών
εργαλείων.

Ανάλυση και Αποτίμηση Επενδύσεων
Σκοπός του μαθήματος είναι η αποτίμηση των επιχειρήσεων και το σκέλος των
επενδύσεων που εστιάζει στις θεμελιώδεις αρχές του κινδύνου και της απόδοσης, της
διαφοροποίησης, της κατανομής περιουσιακών στοιχείων και της αποτελεσματικής
αγοράς. Παρουσιάζονται οι μορφές διαχείρισης χαρτοφυλακίου και εξηγείται πότε
εφαρμόζεται κάθε μία από αυτές με αναφορά στα ενδιαφέροντα των τραπεζικών,
ασφαλιστικών και επενδυτικών οργανισμών.

Διεθνής Μακροοικονομική και Χρηματοοικονομική
Το μάθημα εξετάζει την αγορά συναλλάγματος, τα υπέρ και τα κατά καθεστώτων
σταθερών και κυμαινομένων συναλλαγματικών ισοτιμιών και το ρόλο της αβεβαιότητας και
του πριμ κινδύνου στις διεθνείς κεφαλαιαγορές. Αναλύονται παραδοσιακά υποδείγματα
ανοικτών οικονομιών που σχετίζονται με τον προσδιορισμό των συναλλαγματικών
ισοτιμιών, τις επιπτώσεις της νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής, και τη διεθνή
μακροοικονομική αλληλεξάρτηση.

Χρηματοοικονομική Λογιστική
Αναλύεται η συνδεσμολογία και η περαιτέρω αποκωδικοποίηση της λογιστικής
πληροφόρησης μέσα από την χρήση προηγμένων εργαλείων χρηματοοικονομικής
ανάλυσης. Αναλύεται επίσης η βαρύτητα των σημειώσεων, ως αναπόσπαστο τμήμα των
λογιστικών καταστάσεων, αλλά και των εκθέσεων των ορκωτών λογιστών κατά το στάδιο
της ανάγνωσης και αξιολόγησης της λογιστικής πληροφόρησης. Ειδικό βάρος δίνεται στις
διάφορες μορφές εταιρικής οργάνωσης την μεταβολή του μετοχικού κεφαλαίου, την
διανομή των αποτελεσμάτων, την κεφαλαιοποίηση της εταιρίας, τη διαδικασία λύσης και
εκκαθάρισης
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Μαθήματα κορμού (1ο Εξάμηνο)

Ποσοτικές Μέθοδοι στην Χρηματοοικονομική
Σκοπός του μαθήματος είναι η απόκτηση της απαραίτητης γνώσης τόσο για την ορθή
περιγραφή και παρουσίαση δεδομένων όσο και για την εξαγωγή συμπερασμάτων με τη
χρήση στατιστικών και οικονομετρικών μεθόδων.
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Κατεύθυνση Χρηματοοικονομικής (2ο Εξάμηνο)

Τραπεζική
Το μάθημα περιγράφει τη λειτουργία και τα κύρια προϊόντα του χρηματοπιστωτικού
συστήματος. Αναλύεται το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας και εποπτείας των τραπεζών,
παρουσιάζονται μέθοδοι αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας των τραπεζών και
παράγοντες που επηρεάζουν την κερδοφορία των τραπεζών. Δίνεται έμφαση στα είδη
κινδύνων που αναλαμβάνουν και αντιμετωπίζουν τα τραπεζικά ιδρύματα καθώς και στην
διαχείριση των κινδύνων αυτών. 

Νομισματική Πολιτική
Το μάθημα κάνει μια εισαγωγή στις αρμοδιότητες, λειτουργίες και στόχους  της
νομισματικής αρχής και αναλύει τα εργαλεία άσκησης νομισματικής πολιτικής.
Επικεντρώνεται στο ρόλο των χαρακτηριστικών των Κεντρικών Τραπεζών στην
αποτελεσματικότητα της νομισματικής πολιτικής. Επίσης, γίνεται παρουσίαση των πιο
πρόσφατων ευρημάτων όσον αφορά την αποτελεσματικότητα των μηχανισμών μετάδοσης
της νομισματικής πολιτικής.

Χρηματοοικονομική Δημοσίου Τομέα
Σκοπός του μαθήματος είναι η εξέταση ειδικών ζητημάτων όπως προμήθειες,
επιχορηγήσεις, διαχείριση διαγωνισμών και διαδικασίες κ.λπ και χρηματοδοτικά εργαλεία
επενδύσεων δημοσίου τομέα με ιδιαίτερη έμφαση στην ανάλυση του θεσμού των ΣΔΙΤ,
δηλαδή στις συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Έμφαση δίνεται στην υιοθέτηση
των IPSAS ιδιαίτερα σε ζητήματα χρηματοοικονομικού ενδιαφέροντος.

Διαχείριση Κινδύνου
Αναλύονται οι αρχές της διαχείρισης κινδύνων και της ασφάλισης. Πιο συγκεκριμένα,
εισάγει τους βασικούς τύπους κινδύνων, ήτοι τον κίνδυνο της αγοράς, τον κίνδυνο
αντισυμβαλλομένου ή πιστωτικό, τον λειτουργικό κίνδυνο και τον ασφαλιστικό κίνδυνο.

Παράγωγα επί Χρηματοπιστωτικών Μέσων και Εμπορευμάτων
Το μάθημα εστιάζει στις προθεσμιακές αγορές κεφαλαίου και εμπορευμάτων.
Παρουσιάζονται τα παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα με εφαρμογές τόσο στις
αγορές κεφαλαίου όσο και στις αγορές εμπορευμάτων. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί σε
μετοχές, μετοχικούς δείκτες, επιτόκια, νομίσματα και εμπορεύματα όπως ο χρυσός, ο
χαλκός, το αέριο και άλλα.
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Διεθνή Λογιστικά και Ελληνικά Πρότυπα
Γίνεται παρουσίαση των Λογιστικών Καταστάσεων, γεγονότα μετά την ημερομηνία
του Ισολογισμού, έσοδα, κατασκευαστικά συμβόλαια, ενσώματα πάγια, απομείωση
παγίων, λογιστική παρακολούθηση επενδυτικών παγίων, ασώματα πάγια,
μισθώσεις, αποθέματα, απαιτήσεις, αναβαλλόμενη φορολογία, επιχορηγήσεις,
λογιστικός χειρισμός χρηματοοικονομικών μέσων, προβλέψεις κλπ

Ελεγκτική
Σκοπός του μαθήματος είναι η ανάλυση και η κατανόηση του ρόλου των ελεγκτών
σε επιχειρήσεις που λειτουργούν σε ένα δυναμικό οικονομικό περιβάλλον. Στο
μάθημα οι φοιτητές θα διδαχθούν τις αρχές και τα πρότυπα της Ελεγκτικής
Επιστήμης, καθώς και την ελεγκτική μεθοδολογία των καταστάσεων
χρηματοοικονομικής πληροφόρησης των επιχειρήσεων στη θεωρία και την πράξη. 

Διοικητική Λογιστική
Η ύλη του μαθήματος της Διοικητικής Λογιστικής εστιάζεται στην αναλυτική εξέταση
των θεμάτων που συνδέονται με την χρήση της λογιστικής πληροφόρησης από τη
διοίκηση μιας επιχείρησης προκειμένου να λάβει ορθές αποφάσεις σχετικά με τον
προγραμματισμό, τον έλεγχο και την αξιολόγηση της επιχειρηματικής
δραστηριότητας τόσο σε βραχυχρόνιο όσο και σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Έμφαση
δίνεται στα σύγχρονα συστήματα κοστολόγησης.

Φορολογική Λογιστική
Σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγει τον φοιτητή στην έννοια και στις τεχνικές της
άμεσης φορολογίας και του φορολογικού σχεδιασμού των νομικών προσώπων. Με
την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής: (α) θα γνωρίζει όλη τη θεωρία
σχετικά με τον φορολογικό σχεδιασμό και την αναβαλλόμενη φορολογία (β) θα
γνωρίζει τη φορολογική νομοθεσία σχετικά με τον προσδιορισμό του φορολογητέου
εισοδήματος μιας επιχειρηματικής οντότητας (γ) θα είναι σε θέση να προσδιορίσει
τις φορολογικές υποχρεώσεις μιας επιχειρηματικής οντότητας 

Παράγωγα επί Χρηματοπιστωτικών Μέσων και Εμπορευμάτων
Το μάθημα εστιάζει στις προθεσμιακές αγορές κεφαλαίου και εμπορευμάτων.
Παρουσιάζονται τα παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα με εφαρμογές τόσο
στις αγορές κεφαλαίου όσο και στις αγορές εμπορευμάτων. Ιδιαίτερη έμφαση θα
δοθεί σε μετοχές, μετοχικούς δείκτες, επιτόκια, νομίσματα και εμπορεύματα όπως ο
χρυσός, ο χαλκός, το αέριο και άλλα.
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