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Κανένα 

Στόχοι Μαθήματος Να αποκτήσουν οι φοιτητές/-τριες τις γνώσεις και τις δεξιότητες που 
χρειάζεται ένας χρηματοοικονομικός διαχειριστής σε σχέση με 
θέματα που επηρεάζουν τις αποφάσεις που αφορούν τις 
επενδύσεις, τη χρηματοδότηση και την πολιτική μερισμάτων.  

Μαθησιακά 
Αποτελέσματα 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι διδασκόμενοι αναμένεται 

να είναι σε θέση να: 

 Αξιολογούν και να εφαρμόζουν διαφορετικές πηγές 

βραχυπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης 

 Προσδιορίζουν τις μεθόδους και τα κίνητρα για την έκδοση 

χρεογράφων και τη λειτουργία τους 

 Εξηγούν τους παράγοντες που επηρεάζουν τη χάραξη 

εταιρικής πολιτικής μερισμάτων 

 Εκτιμούν το κόστος του κεφαλαίου με τη χρήση μοντέλων 

αποτίμησης μερισμάτων, με το μοντέλο αποτίμησης 

περιουσιακών στοιχείων-CAPM, με τη μέθοδο 

σταθμισμένου μέσου κόστους κεφαλαίου  

 Εφαρμόζουν τις αρχές της κεφαλαιακής διάρθρωσης στον 

καθορισμό του προσήκοντα επιπέδου χρέους μιας 

εταιρείας 

 Εξηγούν και να εφαρμόζουν τα διάφορα μοντέλα 

αποτίμησης και να εξηγούν τη σημασία και τις επιδράσεις 

των αποτελεσματικών κεφαλαιαγορών στην εκτίμηση των 

μετοχών  



 Αναγνωρίζουν, αξιολογούν και να διαχειρίζονται τον 

κίνδυνο του ξένου συναλλάγματος και των κινδύνων 

επιτοκίου.  

Προαπαιτούμενα AED135 Συναπαιτούμενα Κανένα 

Περιεχόμενο 
Μαθήματος 

1. Πηγές χρηματοδότησης 
 
Να εντοπίζουν οι φοιτητές/τριες και να συζητούν το εύρος των 
βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων χρηματοδοτήσεων που 
βρίσκονται στη διάθεση των επιχειρήσεων. Να εντοπίζουν και να 
συζητούν μεθόδους αύξησης της χρηματοδότησης μέσω ιδίων 
κεφαλαίων όπως η σωστή έκδοση δικαιωμάτων προαίρεσης, οι 
δημόσιες προσφορές και η εισαγωγή στο χρηματιστήριο 
 
2. Πολιτική μερισμάτων 
 
Να εντοπίζουν οι φοιτητές/τριες και να συζητούν τις εσωτερικές 
πηγές χρηματοδότησης. Να εξηγούν τη σχέση μεταξύ της πολιτικής 
μερισμάτων και των αποφάσεων χρηματοδότησης. Να συζητούν 
τις θεωρητικές προσεγγίσεις στις αποφάσεις μερισμάτων και τις 
συγκεκριμένες επιρροές αυτών των προσεγγίσεων στις αποφάσεις 
αυτές. 
 
3. Δανειακή επιβάρυνση και κεφαλαιακή διάρθρωση  
 
Να εντοπίζουν οι φοιτητές/τριες και να συζητούν το πρόβλημα του 
υψηλού επιπέδου δανειακής επιβάρυνσης. Να αξιολογούν την 
επίδραση των πηγών χρηματοδότησης στη χρηματοοικονομική 
θέση και τον χρηματοοικονομικό κίνδυνο χρησιμοποιώντας τις 
κατάλληλες μετρήσεις. Να περιγράφουν τις οικονομικές ανάγκες 
των μικρών επιχειρήσεων. Να περιγράφουν τη φύση του 
προβλήματος χρηματοδότησης μικρών επιχειρήσεων και να 
εξηγούν τα μέτρα που μπορούν να ληφθούν για την ανακούφιση 
αυτού του προβλήματος. Να εντοπίζουν τις κατάλληλες πηγές 
χρηματοδότησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. 
 
4. Το κόστος κεφαλαίου 
 
Να περιγράφουν οι φοιτητές/-τριες τη σχέση μεταξύ κινδύνου-
απόδοσης και το κόστος του χρέους και των ιδίων κεφαλαίων. Να 
περιγράφουν την ιεραρχία των πιστωτών και τη σχέση της με το 
σχετικό κόστος των πηγών χρηματοδότησης. Να εκτιμούν το 
κόστος των ιδίων κεφαλαίων με τη χρήση του μοντέλου ανάπτυξης 
των μερισμάτων και του μοντέλου αποτίμησης περιουσιακών 
στοιχείων και να συζητούν τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα 



των δύο μοντέλων. Να εκτιμούν το κόστος χρέους και άλλα 
κεφαλαιακά εργαλεία. Να εκτιμούν το συνολικό κόστος του 
κεφαλαίου. 
 
5. Κεφαλαιακή διάρθρωση  
 
Να περιγράφουν οι φοιτητές/-τριες και να εξηγούν τις διάφορες 
θεωρίες κεφαλαιακής διάρθρωσης και τις εικασίες τους. Να 
εξηγούν τη σχέση μεταξύ της εταιρικής αξίας και του κεφαλαιακού 
κόστους. Να συζητούν τις συνθήκες υπό τις οποίες μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί το μέσο σταθμικό κόστος κεφαλαίου (WACC) στην 
αξιολόγηση επενδύσεων. Να εφαρμόζουν το μοντέλο αποτίμησης 
περιουσιακών στοιχείων-CAPM στον υπολογισμό του 
προεξοφλητικού επιτοκίου σε συγκεκριμένα έργα. 
 
6. Αποτίμηση επιχειρήσεων 
 
Να εντοπίζουν οι φοιτητές/-τριες και να συζητούν τη φύση και τον 
σκοπό της αποτίμησης των επιχειρήσεων και των 
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων. Να εφαρμόζουν 
διάφορα μοντέλα για την αποτίμηση των μετοχών, του χρέους και 
άλλων χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων. 
 
7. Αποτελεσματικότητα της αγοράς 
 
Να εξηγούν οι φοιτητές/-τριες την υπόθεση της αποτελεσματικής 
αγοράς και να συζητούν τα πρακτικά της θέματα στην αποτίμηση 
μετοχών. Να διαχωρίζουν τα διαφορετικά είδη 
αποτελεσματικότητας.  
 
8. Κίνδυνος ξένου συναλλάγματος 
 
Να περιγράφουν οι φοιτητές/-τριες τη φύση και τα διαφορετικά είδη 
κινδύνων ξένου συναλλάγματος. Να περιγράφουν τα αίτια των 
διακυμάνσεων των συναλλαγματικών ισοτιμιών. Να συζητούν και 
να εφαρμόζουν παραδοσιακές και βασικές μεθόδους διαχείρισης 
ξένου συναλλάγματος. 
 
9. Κίνδυνος επιτοκίου 
 
Να περιγράφουν οι φοιτητές/-τριες και να συζητούν τα διαφορετικά 
είδη κινδύνων επιτοκίου. Να περιγράφουν τα αίτια των 
διακυμάνσεων των επιτοκίων. Να συζητούν και να εφαρμόζουν 
παραδοσιακές και βασικές μεθόδους διαχείρισης κινδύνου 
επιτοκίου. 
 



Πρόσφατες εξελίξεις και σύγχρονα ζητήματα που αφορούν στο 
αντικείμενο του μαθήματος. 
 

Μεθοδολογία 
Διδασκαλίας 

Εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση 

Βιβλιογραφία 
Βασιλείου Δ., Ηρειώτης.Ν. Χρηματοοικονομική Διοίκηση Θεωρία 

και Πρακτική. Εκδότης: ROSILI ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΕΚΔΟΤΙΚΗ Μ. ΕΠΕ. 

Τελευταία έκδοση. 

7 BPP Notes for F5-ACCA 

Robert S Kaplan – “Advanced Management Accounting” – 

published by Prentice Hall  (latest edition) 

Colin Drury – Management and Cost Accounting”  - published  by 

Thomson Learning- (latest edition) 

Atrill, P & McLaney, E. (latest edition) Management Accounting for 

Decision Makers Financial Times, Prentice Hall. 

Drury, C.  Cost and Management Accounting, Thomson.(latest 

edition) 

Relevant teaching material from the following organizations: 

ACCA - http://www.accaglobal.com/students  

BPP - http://www.bpp.com/acca/papers/f5/  

http://financial.kaplan.co.uk/TrainingandQuals/Accountancy/ACC
A/Pages/default.aspx 

Αξιολόγηση 
 

Τελική Εξέταση 50% 

Εργασίες/Συνεχιζόμενες 
Δραστηριότητες Αξιολόγησης 

50% 

 100% 
 

Γλώσσα Ελληνικά 
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