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1. ΔΗΑΓΩΓΖ 
Οη ζεκεξηλέο επξσπατθέο θνηλσλίεο ραξαθηεξίδνληαη από ηνλ ζπλερώο 

δηεπξπλόκελν ξόιν ηεο γλώζεο ζηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή δσή ησλ επξσπατθώλ 

θνηλσληώλ. Ζ απόθηεζε ηεο γλώζεο είλαη ζπλερήο θαη δελ ζηακαηά πιένλ κε ηε 

θνίηεζε ζηελ ηππηθή εθπαίδεπζε (ιύθεην, παλεπηζηήκην). Ζ δηα βίνπ εθπαίδεπζε θαη 

κάζεζε ζπκπιεξώλεη ηελ ηππηθή εθπαίδεπζε θαη απνηειεί αλαπόζπαζην ηκήκα ηεο 

εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. ηα πιαίζηα απηά ν ξόινο ηεο εμ’ απνζηάζεσο 

εθπαίδεπζεο θαζίζηαηαη νινέλα θαη ζεκαληηθόηεξνο. Σα πξνγξάκκαηα ηεο εμ’ 

απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο απεπζύλνληαη ζε όινπο ηνπο πνιίηεο ρσξίο λα ζέηνπλ 

γεσγξαθηθνύο θαη ρξνληθνύο πεξηνξηζκνύο. 

Σν Δξγαζηήξην Δθαξκνζκέλεο Οηθνλνκηθήο θαη Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο 

(Δ.Δ.Ο.Κ.Π) ηνπ Σκήκαηνο Οηθνλνκηθώλ Δπηζηεκώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ 

αληαπνθξηλόκελν ζηηο ζύγρξνλεο αλάγθεο ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο αλαπηύζζεη ην 

πξόγξακκα ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο «πλερηδόκελε Καηάξηηζε – Οηθνλνκία 

θαη Κνηλσλία». 

θνπόο ηνπ ελ ιόγσ πξνγξάκκαηνο είλαη ε παξνρή, κέζσ ηνπ δηαδηθηύνπ, 

γλώζεσλ ζε εμεηδηθεπκέλα γλσζηηθά αληηθείκελα πνπ δεηνύληαη ζήκεξα ζηελ αγνξά 

εξγαζίαο. Με ηνλ ηξόπν απηό νη εθπαηδεπόκελνη εκπινπηίδνπλ ηηο γλώζεηο ηνπο, 

απνθηνύλ εθόδηα θαη θαζίζηαληαη παξαγσγηθόηεξνη θαη αληαγσληζηηθόηεξνη κέζα 

ζηελ θνηλσλία. 
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2. ΓΗΑΣΗ ΝΑ ΔΓΓΡΑΦΩ ’ ΔΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΞ 

ΑΠΟΣΑΔΩ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ  
Ζ εγγξαθή ζε έλα πξόγξακκα εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο πξνζθέξεη 

εμεηδηθεπκέλεο γλώζεηο, δελ απαηηεί ηελ παξακνλή ηνπ αηόκνπ ζε ζπγθεθξηκέλν 

γεσγξαθηθό ρώξν θαη ζε ζπγθεθξηκέλν ρξνληθό δηάζηεκα. Παξέρεη ηε δπλαηόηεηα 

ζηνλ εθπαηδεπόκελν λα θαηαλείκεη ην ρξόλν ηεο κειέηεο ηνπ όπσο εθείλνο επηζπκεί 

ιακβάλνληαο ππόςε ηνπ ηηο εξγαζηαθέο θαη νηθνγελεηαθέο ηνπ ππνρξεώζεηο. 

Γηεπθνιύλεη ηνλ εξγαδόκελν, ηελ κεηέξα, ηνλ ελήιηθα, ηνλ άλεξγν λα  ζπλδπάζνπλ 

ηελ εθπαίδεπζε κε ηηο ινηπέο ππνρξεώζεηο ηνπο. Παξέρεη επίζεο ηε δπλαηόηεηα ζε 

απηνύο πνπ δηακέλνπλ ζε απνκαθξπζκέλεο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο λα μεθύγνπλ από ηε 

γεσγξαθηθή απνκόλσζή ηνπο, λα εμεηδηθεπηνύλ θαη λα εκπινπηίζνπλ πεξαηηέξσ ηηο 

γλώζεηο ηνπο. 
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3. ΓΗΑΣΗ ΝΑ ΔΓΓΡΑΦΩ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΖ ΔΞ 

ΑΠΟΣΑΔΩ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ «ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ 

ΚΑΣΑΡΣΗΖ – ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΑ» 

 

Σν πξόγξακκα ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο «πλερηδόκελε Καηάξηηζε – 

Οηθνλνκία θαη Κνηλσλία» ηνπ Δ.Δ.Ο.Κ.Π. ηνπ Σκήκαηνο Οηθνλνκηθώλ Δπηζηεκώλ 

ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ πξνζθέξεη ζύγρξνλα καζήκαηα πνπ αληαπνθξίλνληαη 

ζηηο αλάγθεο ηεο αγνξάο εξγαζίαο ζήκεξα. Σν παξερόκελν εθπαηδεπηηθό πιηθό είλαη 

γξακκέλν κε βάζε ηηο αλάγθεο θαη ην ραξαθηήξα ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο θαη 

είλαη θαηαλνεηό απ’ όινπο. Σν πεξηβάιινλ κέζα ζην νπνίν πξαγκαηνπνηείηαη ε 

παξαθνινύζεζε ηνπ καζήκαηνο είλαη ηδηαίηεξα θηιηθό. Οη ζπλεξγάηεο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο (επηζηεκνληθόο ππεύζπλνο, δηδάζθσλ, ππεύζπλνο δηνηθεηηθήο 

ππνζηήξημεο θαη ππεύζπλνο ηερληθήο ππνζηήξημεο) είλαη πξόζπκνη λα ζπλεξγαζηνύλ 

θαη λα βνεζήζνπλ ηνλ εθπαηδεπόκελν. Σν θόζηνο ζπκκεηνρήο ζην ελ ιόγσ 

πξόγξακκα είλαη ινγηθό.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6 

 

4. Δ ΠΟΗΟΤ ΑΠΔΤΘΤΝΔΣΑΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Σν πξόγξακκα απεπζύλεηαη ζε όινπο όζνπο ελδηαθέξνληαη λα απνθηήζνπλ 

εμεηδηθεπκέλεο γλώζεηο πάλσ ζε ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα. Απεπζύλεηαη ζηνπο 

πηπρηνύρνπο ΑΔΗ θαη ΑΣΔΗ, θαζώο επίζεο θαη ζηνπο απνθνίηνπο Λπθείνπ κε εκπεηξία 

ζε ζπλαθή, κε ην εθπαηδεπηηθό αληηθείκελν, ζέζε. Αίηεζε ζπκκεηνρήο κπνξνύλ λα 

ππνβάιινπλ : 

 απόθνηηνη ΑΔΗ θαη ΑΣΔΗ ηεο εκεδαπήο θαη ηεο αιινδαπήο 

 απόθνηηνη Λπθείνπ κε εκπεηξία ζε ζπλαθή, κε ην εθπαηδεπηηθό αληηθείκελν, 

ζέζε. 

 

Ο θύθινο καζεκάησλ «Δπηρεηξεκαηηθόηεηα θαη Δπελδπηηθέο Απνθάζεηο» 

απεπζύλεηαη θπξίσο ζε απνθνίηνπο ΑΔΗ θαη ΑΣΔΗ Σκήκαησλ πνπ ζέινπλ λα 

απνθηήζνπλ ζύγρξνλεο γλώζεηο  πάλσ ζε ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηελ επηρείξεζε 

θαη ηελ ιήςε επελδπηηθώλ απνθάζεσλ. 
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5. ΠΩ ΓΗΝΔΣΑΗ Ζ ΔΠΗΛΟΓΖ ΣΩΝ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΟΜΔΝΩΝ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 

 Ζ επηινγή ησλ ππνςεθίσλ ζα γίλεηαη από ηελ πληνληζηηθή Δπηηξνπή ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο «πλερηδόκελε Καηάξηηζε – Οηθνλνκία θαη Κνηλσλία». Ζ Δπηηξνπή 

ζα κειεηά ηηο αηηήζεηο ησλ ππνςεθίσλ θαη κε δεδνκέλν ηνλ αξηζκό ησλ αηόκσλ πνπ 

κπνξνύλ λα εγγξαθνύλ ζην κάζεκα ζα απνθαζίδεη γηα απηνύο πνπ ζα επηιερζνύλ. ε 

θάζε πεξίπησζε ε πληνληζηηθή Δπηηξνπή κπνξεί λα δεηήζεη ζπκπιεξσκαηηθέο 

πιεξνθνξίεο από ηνπο ππνςεθίνπο αλαθνξηθά κε ην βαζκό ηνπ πηπρίνπ ηνπο ή ηνπ 

απνιπηεξίνπ Λπθείνπ, γηα ηελ εξγαζηαθή ηνπο εκπεηξία ή γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα 

αλεξγίαο ηνπο αλ είλαη άλεξγνη. 
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6. ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 
 

θνπόο ηνπ θύθινπ καζεκάησλ «Δπηρεηξεκαηηθόηεηα θαη Δπελδπηηθέο Απνθάζεηο» 

είλαη λα πξνζθέξεη εμεηδηθεπκέλεο γλώζεηο ζε ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηελ επηρείξεζε, 

ηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο θαη αλάπηπμήο ηεο θαη ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ιακβάλνληαη νη 

επελδπηηθέο απνθάζεηο. Ο θύθινο καζεκάησλ απνηειείηαη από ηξία καζήκαηα.  

Σν πξώην κάζεκα είλαη «Δηζαγσγή ζηελ Δπηρεηξεκαηηθόηεηα».  ηόρνο ηνπ 

καζήκαηνο είλαη λα εηζάγεη ηνπο εθπαηδεπόκελνπο ζηηο βαζηθέο έλλνηεο θαη ζεσξίεο 

ηεο επηρείξεζεο, ηεο νξγάλσζεο θαη ηεο δηνίθεζεο κηαο επηρείξεζεο. Θα αλαιπζνύλ 

νη πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηνλ ηξόπν νξγάλσζεο θαη 

δηαρείξηζεο κηαο επηρείξεζεο. 

Σν δεύηεξν κάζεκα είλαη «Αμηνιόγεζε Δπηρεηξεκαηηθώλ Δπελδπηηθώλ ρεδίσλ». 

θνπόο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε παξνπζίαζε θαη αλάιπζε ησλ βαζηθώλ κεζνδνινγηώλ 

πνπ δηέπνπλ ηελ αμηνιόγεζε ησλ επηρεηξεκαηηθώλ επελδπηηθώλ ζρεδίσλ κε απιό θαη 

εύιεπην ηξόπν. Υξεζηκνπνηώληαο αλαιπηηθά παξαδείγκαηα θαη εθαξκνγέο γηα θάζε 

πεξίπησζε, νη κεζνδνινγίεο απηέο γίλνληαη εύθνια θαηαλνεηέο θαη εθαξκόζηκεο ζηελ 

πξάμε. Σν κάζεκα απεπζύλεηαη ζε πηπρηνύρνπο όισλ ησλ θαηεπζύλζεσλ αιιά θαη ζε 

απνθνίηνπο ιπθείνπ. Απώηεξνο ζηόρνο είλαη νη ζπκκεηέρνληεο, ηόζν σο άηνκα όζν 

θαη σο ζηειέρε νξγαληζκώλ, λα επηιέγνπλ ηηο θαιύηεξεο επελδπηηθέο απνθάζεηο πξνο 

όθεινο ησλ ηδίσλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ ζηηο νπνίεο απαζρνινύληαη ή ζηνρεύνπλ λα 

απαζρνιεζνύλ ζην κέιινλ, έρνληαο πξνζζέζεη κε ην πέξαο απηνύ ηνπ καζήκαηνο 

πνιύηηκεο γλώζεηο ζηηο κέρξη ηώξα ηθαλόηεηέο ηνπο.  

Σν ηξίην κάζεκα είλαη «Δθπόλεζε Δπηρεηξεκαηηθώλ Δπελδπηηθώλ ρεδίσλ». θνπόο 

ηνπ καζήκαηνο είλαη λα δώζεη ηηο απαξαίηεηεο γλώζεηο θαη ηελ εκπεηξία ζε θνηηεηέο, 

αιιά θαη ζε εξγαδόκελνπο αλαθνξηθά κε ηνλ ηξόπν εθπόλεζεο ελόο επηρεηξεκαηηθνύ 

επελδπηηθνύ ζρεδίνπ.  Δπίζεο ην κάζεκα ζθνπεύεη λα εηζάγεη ηνπο εθπαηδεπόκελνπο 

ζηηο δηάθνξεο ζύγρξνλεο ηερληθέο θαη ζηα εξγαιεία γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ 

παξνπζίαζε ελόο επηρεηξεκαηηθνύ επελδπηηθνύ ζρεδίνπ κε ζρεηηθέο εθαξκνγέο, 

αζθήζεηο θαη παξαδείγκαηα. Πην ζπγθεθξηκέλα ζα εμεηαζηνύλ νη βαζηθέο ζεσξίεο 

νξγάλσζεο, δηαρείξηζεο θαη αλάπηπμεο ελόο επηρεηξεκαηηθνύ ζρεδίνπ, ηερληθέο 

αμηνιόγεζεο θαη παξνπζίαζεο ηεο βησζηκόηεηαο, εθαξκνγέο θαη αλάιπζε ησλ 

ηερλννηθνλνκηθώλ ζρεδίσλ. 
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7. ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 
 

Ο θύθινο καζεκάησλ «Δπηρεηξεκαηηθόηεηα θαη Δπελδπηηθέο Απνθάζεηο» 

απνηειείηαη από ηξία καζήκαηα, ηα νπνία απνηεινύληαη ζπλνιηθά από 19 δηδαθηηθέο 

ελόηεηεο. Σα καζήκαηα πνπ πξνζθέξνληαη ζηα πιαίζηα απηνύ ηνπ θύθινπ είλαη ηα 

αθόινπζα : 

 

ΜΑΘΖΜΑ 1 : Διζαγωγή ζηην Δπισειπημαιηκόηηηα  (Γιδάζκων : Γιώπγορ 

Κοππέρ) 

ηόρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη λα βνεζήζεη ηνλ εθπαηδεπόκελν λα θαηαλνήζεη ηη 

ζεκαίλεη επηρεηξεκαηηθόηεηα, ηη είλαη επηρείξεζε θαη πνηνο είλαη ν ξόινο ηεο, πνηνη 

είλαη νη παξάγνληεο πνπ θαζνξίδνπλ ηνλ ηξόπν νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο 

επηρείξεζεο 

 

Κεθάλαιο 1 : «Ανάπηςξη και Παποςζίαζη Επισειπημαηικών Επενδςηικών Σσεδίων» 

Σθνπεύεη λα αλαιύζεη θαη λα εμεηάζεη ηελ έλλνηα, ηνπο πξνζδηνξηζηηθνύο παξάγνληεο, ηηο 

ηερληθέο γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ παξνπζίαζε ελόο επελδπηηθνύ ζρεδίνπ (business plan). 

 

Κεθάλαιο 2 : «Μελέηερ Βιωζιμόηηηαρ : Εθαπμογέρ και Ππακηικέρ Μελεηών 

Βιωζιμόηηηαρ». Εμεηάδνληαη κέζα ηόζν από ηε ζεωξία, όζν θαη από ηελ πξάμε, νη βαζηθέο 

έλλνηεο θαη ηερληθέο θαη ην πιαίζην ηωλ ηερλννηθνλνκηθώλ κειεηώλ θαη ηωλ κειεηώλ 

βηωζηκόηεηαο γηα κηα επηρείξεζε θαη έλα νξγαληζκό. 

 

Κεθάλαιο 3 : «Εθαπμογέρ και Ππακηικέρ Επισειπημαηικών Σσεδίων». Εμεηάδνληαη θαη 

αλαιύνληαη παξαδείγκαηα θαη πξαθηηθέο εθαξκνγέο ηωλ ηερλννηθνλνκηθώλ κειεηώλ θαη ηωλ 

επηρεηξεκαηηθώλ ζρεδίωλ. 

 

  

ΜΑΘΖΜΑ 2: Αξιολόγηζη Δπισειπημαηικών Δπενδςηικών σεδίων (Γιδάζκων : 

Νικόλαορ Μςλωνίδηρ) 

θνπόο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε παξνπζίαζε θαη αλάιπζε ησλ βαζηθώλ κεζνδνινγηώλ 

πνπ δηέπνπλ ηελ αμηνιόγεζε ησλ επηρεηξεκαηηθώλ επελδπηηθώλ ζρεδίσλ κε απιό θαη 

εύιεπην ηξόπν. Υξεζηκνπνηώληαο αλαιπηηθά παξαδείγκαηα θαη εθαξκνγέο γηα θάζε 
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πεξίπησζε, νη κεζνδνινγίεο απηέο γίλνληαη εύθνια θαηαλνεηέο θαη εθαξκόζηκεο ζηελ 

πξάμε. Σν κάζεκα απεπζύλεηαη ζε πηπρηνύρνπο όισλ ησλ θαηεπζύλζεσλ αιιά θαη ζε 

απνθνίηνπο ιπθείνπ. Απώηεξνο ζηόρνο είλαη νη ζπκκεηέρνληεο, ηόζν σο άηνκα όζν 

θαη σο ζηειέρε νξγαληζκώλ, λα επηιέγνπλ ηηο θαιύηεξεο επελδπηηθέο απνθάζεηο πξνο 

όθεινο ησλ ηδίσλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ ζηηο νπνίεο απαζρνινύληαη ή ζηνρεύνπλ λα 

απαζρνιεζνύλ ζην κέιινλ, έρνληαο πξνζζέζεη κε ην πέξαο απηνύ ηνπ καζήκαηνο 

πνιύηηκεο γλώζεηο ζηηο κέρξη ηώξα ηθαλόηεηέο ηνπο. 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1: Ο πόλορ ηων επενδύζεων ζηη σπημαηοοικονομική λειηοςπγία. 

ηα πιαίζηα απηνύ ηνπ θεθαιαίνπ πεξηγξάθνληαη νη ζηόρνη ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο 

ιεηηνπξγίαο, ε έλλνηα ηνπ θηλδύλνπ ζηε ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε θαη ε 

αληηζηαζκηζηηθή ζρέζε αλάκεζα ζηνλ θίλδπλν θαη ηελ απόδνζε ησλ επελδύζεσλ.  

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2: Διζαγωγή ζηην αξιολόγηζη: Ζ σπονική αξία ηος σπήμαηορ Η. 

ηα πιαίζηα απηνύ ηνπ θεθαιαίνπ αλαιύνληαη νη βαζηθέο αξρέο αμηνιόγεζεο, όπσο 

είλαη ε κειινληηθή αμία θαη ν ζύλζεηνο ηόθνο, ε παξνύζα αμία θαη ε πξνεμόθιεζε & 

ε εύξεζε ηεο απόδνζεο θαη ηεο ρξνληθήο δηάξθεηαο κηαο επέλδπζεο.   

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Διζαγωγή ζηην αξιολόγηζη: Ζ σπονική αξία ηος σπήμαηορ ΗΗ. 

ην θεθάιαην απηό αλαιύεηαη ν ηξόπνο ππνινγηζκνύ ηεο κειινληηθήο θαη παξνύζαο 

αμίαο πνιιαπιώλ ηακεηαθώλ ξνώλ θαη πξνζόδσλ. Δπίζεο, πεξηγξάθεηαη ν ηξόπνο 

ππνινγηζκνύ ηεο παξνύζαο αμίαο ηακεηαθώλ ξνώλ ρσξίο ηαθηή ιήμε.  

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: Διζαγωγή ζηην αξιολόγηζη: Ζ σπονική αξία ηος σπήμαηορ ΗΗΗ. 

ην θεθάιαην απηό εμεηάδνληαη εηδηθά ζέκαηα αμηνιόγεζεο, όπσο είλαη ν ελδηάκεζνο 

αλαηνθηζκόο θαη ε εύξεζε ηνπ πξαγκαηηθνύ εηήζηνπ επηηνθίνπ. Δπίζεο, 

πεξηγξάθνληαη νη βαζηθνί ηύπνη δαλείσλ θαη ν ηξόπνο ππνινγηζκνύ ησλ 

ηνθνρξενιπηηθώλ δαλείσλ.  

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5: Πποϋπολογιζμόρ επενδύζεων: Πποκαηαπκηικά βήμαηα. 

ηα πιαίζηα απηνύ ηνπ θεθαιαίνπ πεξηγξάθεηαη ε δηάθξηζε κεηαμύ ηξερνπζώλ θαη 

θεθαιαηνπρηθώλ δαπαλώλ θαη αλαιύεηαη ν ηξόπνο ππνινγηζκνύ ηνπ αξρηθνύ θόζηνπο 

κηαο επέλδπζεο.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6: Μέθοδοι αξιολόγηζηρ επενδύζεων σωπίρ κίνδςνο Η.  

ην θεθάιαην απηό πεξηγξάθνληαη θαη αλαιύνληαη ηξεηο θύξηεο κέζνδνη αμηνιόγεζεο 

επελδύζεσλ: ε θαζαξή παξνύζα αμία, ε πεξίνδνο επαλαείζπξαμεο θαη ν δείθηεο 

απνδνηηθόηεηαο. 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 7: Μέθοδοι αξιολόγηζηρ επενδύζεων σωπίρ κίνδςνο ΗΗ.  

ην θεθάιαην απηό αλαιύεηαη ε κέζνδνο ηεο εζσηεξηθήο απνδνηηθόηεηαο ε νπνία 

απνηειεί έλα από ηα δεκνθηιέζηεξα θξηηήξηα αμηνιόγεζεο επελδύζεσλ. Ζ έκθαζε 

επηθεληξώλεηαη ζηα πξνβιήκαηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο κεζόδνπ.  

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 8: Μέθοδοι αξιολόγηζηρ επενδύζεων με κίνδςνο.  

Σν θεθάιαην απηό νινθιεξώλεη ην ζπγθεθξηκέλν κάζεκα κε ηελ πεξηγξαθή κεζόδσλ 

αμηνιόγεζεο επελδύζεσλ νη νπνίεο ιακβάλνπλ ππόςε ηνλ επελδπηηθό θίλδπλν. 

πγθεθξηκέλα, πεξηγξάθεηαη ε πξνζέγγηζε ηνπ ηζνδύλακνπ βεβαηόηεηαο, ε αλάιπζε 

ζελαξίνπ θαη ε αλάιπζε επαηζζεζίαο.  

 

ΜΑΘΖΜΑ 3 : Δκπόνηζη Δπισειπημαηικών σεδίων  (Γιδάζκων : Γιώπγορ 

Κοππέρ) 

Τν κάζεκα έρεη ωο ζθνπό λα δώζεη ηηο απαξαίηεηεο γλώζεηο θαη ηελ εκπεηξία ζε θνηηεηέο, 

αιιά θαη ζε εξγαδόκελνπο αλαθνξηθά κε ηνλ ηξόπν εθπόλεζεο ελόο επηρεηξεκαηηθνύ 

επελδπηηθνύ ζρεδίνπ.   

 

Σθνπόο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ καζήκαηνο είλαη λα εηζάγεη ηνπο εθπαηδεπόκελνπο ζηηο δηάθνξεο 

ζύγρξνλεο ηερληθέο θαη ζηα εξγαιεία γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ παξνπζίαζε ελόο 

επηρεηξεκαηηθνύ επελδπηηθνύ ζρεδίνπ κε ζρεηηθέο εθαξκνγέο, αζθήζεηο θαη παξαδείγκαηα. Πην 

ζπγθεθξηκέλα ζα εμεηαζηνύλ νη βαζηθέο ζεωξίεο νξγάλωζεο, δηαρείξηζεο θαη αλάπηπμεο ελόο 

επηρεηξεκαηηθνύ ζρεδίνπ, ηερληθέο αμηνιόγεζεο θαη παξνπζίαζεο ηεο βηωζηκόηεηαο, 

εθαξκνγέο θαη αλάιπζε ηωλ ηερλννηθνλνκηθώλ ζρεδίωλ. 

 

Κεθάλαιο 1 : «Ανάπηςξη και Παποςζίαζη Επισειπημαηικών Επενδςηικών Σσεδίων» 

Σθνπεύεη λα αλαιύζεη θαη λα εμεηάζεη ηελ έλλνηα, ηνπο πξνζδηνξηζηηθνύο παξάγνληεο, ηηο 

ηερληθέο γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ παξνπζίαζε ελόο επελδπηηθνύ ζρεδίνπ (business plan). 
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Κεθάλαιο 2 : «Μελέηερ Βιωζιμόηηηαρ : Εθαπμογέρ και Ππακηικέρ Μελεηών 

Βιωζιμόηηηαρ». Εμεηάδνληαη κέζα ηόζν από ηε ζεωξία, όζν θαη από ηελ πξάμε, νη βαζηθέο 

έλλνηεο θαη ηερληθέο θαη ην πιαίζην ηωλ ηερλννηθνλνκηθώλ κειεηώλ θαη ηωλ κειεηώλ 

βηωζηκόηεηαο γηα κηα επηρείξεζε θαη έλα νξγαληζκό. 

 

Κεθάλαιο 3 : «Εθαπμογέρ και Ππακηικέρ Επισειπημαηικών Σσεδίων».  Εμεηάδνληαη θαη 

αλαιύνληαη παξαδείγκαηα θαη πξαθηηθέο εθαξκνγέο ηωλ ηερλννηθνλνκηθώλ κειεηώλ θαη ηωλ 

επηρεηξεκαηηθώλ ζρεδίωλ. 

 

8. ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ ΚΑΗ ΚΟΣΟ   

ΦΟΗΣΖΖ 
Ζ δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο  είλαη 19 εβδνκάδεο. Σν θόζηνο θνίηεζεο είλαη 680 

επξώ. Ζ θαηαβνιή ησλ ρξεκάησλ γίλεηαη είηε κε εθάπαμ πιεξσκή θαη κε έθπησζε 

10% ή κε ηζόπνζεο κεληαίεο θαηαβνιέο. 

 

9. ΣΡΟΠΟ ΔΞΔΣΑΖ ΚΑΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΖΖ 
Ο εθπαηδεπόκελνο κε ηελ νινθιήξσζε ηεο θάζε δηδαθηηθήο ελόηεηαο είλαη 

ππνρξεσκέλνο λα πεξάζεη έλα ηεζη πνπ απνηειείηαη από εξσηήζεηο πνιιαπιήο 

επηινγήο, εξσηήζεηο ζσζηνύ ιάζνπο ή αλνηθηέο εξσηήζεηο. Ζ βαζκνινγία ηνπ ηεζη 

αλαθνηλώλεηαη ζηνλ εθπαηδεπόκελν ακέζσο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο εμέηαζεο. 

ηελ πεξίπησζε πνπ ην ηεζη απνηειείηαη από αλνηθηέο εξσηήζεηο, ν εθπαηδεπόκελνο 

ζα ιάβεη κέζσ ηνπ ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ ην βαζκό ηνπ εληόο 2 εκεξώλ. Με 

ηελ νινθιήξσζε όισλ ησλ δηδαθηηθώλ ελνηήησλ ν εθπαηδεπόκελνο νθείιεη λα 

εμεηαζηεί ζην ζύλνιν ηεο δηδαρζείζαο ύιεο κία εβδνκάδα κεηά ηελ νινθιήξσζε θαη 

ηεο ηειεπηαίαο ελόηεηαο. Ο ηειηθόο βαζκόο πνπ ν εθπαηδεπόκελνο ζα ιάβεη 

ππνινγίδεηαη σο ν κέζνο όξνο ησλ βαζκώλ πνπ ζα ιάβεη ζηα επηκέξνπο ηεζη κε 

ζπληειεζηή βαξύηεηαο 60% θαη ηνπ βαζκνύ πνπ ζα ιάβεη από ηηο εμεηάζεηο κε 

ζπληειεζηή 40%. Αλ ε εμέηαζε γίλεηαη ζηε βάζε πνιιώλ ηεζη ίζεο βαξύηεηαο, ηόηε 

ν ηειηθόο βαζκόο ππνινγίδεηαη σο ν κέζνο όξνο ησλ βαζκώλ ηνπ θάζε ηεζη. ε 

πεξίπησζε πνπ ν ζπλνιηθόο βαζκόο πνπ ζα ιάβεη είλαη απνξξηπηένο (κηθξόηεξνο ηνπ 

5) έρεη δηθαίσκα εληόο κίαο εβδνκάδαο – κεηά ην πέξαο ησλ ηειηθώλ εμεηάζεσλ – λα 

εμεηαζηεί εθ λένπ ζε όιε ηελ ύιε. ε πεξίπησζε πνπ ν βαζκόο πνπ ζα ιάβεη είλαη 
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πξναθηένο (κεγαιύηεξνο ή ίζνο ηνπ 5) ηόηε ρνξεγείηαη ζηνλ εθπαηδεπόκελν 

πηζηνπνηεηηθό επηηπρνύο παξαθνινύζεζεο θαη νινθιήξσζεο ηνπ καζήκαηνο. ε 

πεξίπησζε πνπ ν βαζκόο πνπ ζα ιάβεη θαη ζηελ επαλαιεπηηθή εμέηαζε είλαη 

απνξξηπηένο (κηθξόηεξνο ηνπ 5), ηόηε ρνξεγείηαη ζηνλ εθπαηδεπόκελν πηζηνπνηεηηθό 

απιήο παξαθνινύζεζεο ηνπ καζήκαηνο. 

 

10. ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ 

ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

 

Ο εθπαηδεπόκελνο γηα νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία ζρεηηθά κε ηελ νκαιή έθβαζε 

ηνπ πξνγξάκκαηνο κπνξεί λα απεπζύλεηαη : 

Δπηζηεκνληθόο ππεύζπλνο ηνπ πξνγξάκκαηνο  

θ. Μηράιεο Υιέηζνο,  

Αλ. Καζεγεηήο,  

Σκήκα Οηθνλνκηθώλ Δπηζηεκώλ, Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ 

e-mail : mhletsos@cc.uoi.gr θαη mhletsos@otenet.gr 

ηει. : 2651005924 

 

Γηδάζθνληεο ησλ καζεκάησλ 

Γηδάζθσλ ηνπ καζήκαηνο 

θ. Νηθόιανο Μπισλίδεο 

Δπίθνπξνο Καζεγεηήο, 

Σκήκα Οηθνλνκηθώλ Δπηζηεκώλ, Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ 

e-mail :  nmylonid@cc.uoi.gr    

ηει. : 26510-05927 

 

 

Γηδάζθνληεο ηνπ καζήκαηνο 

θ. Γηώξγνο Κνξξέο 

Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο, 

Σκήκα Γεσγξαθίαο Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ 

e-mail :  gkorres@geo.aegean.gr  θαη  gkorres@hol.gr 

ηει. : 22510-36429 

mailto:mhletsos@cc.uoi.gr
mailto:mhletsos@otenet.gr
mailto:mhletsos@cc.uoi.gr
mailto:gkorres@geo.aegean.gr
mailto:gkorres@hol.gr
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θαη Γξ. Αηθαηεξίλε Κόθθηλνπ 

 e-mail : katerinakokkinou@hotmail.com  

 

Τπεύζπλνο δηνηθεηηθήο ππνζηήξημεο ηνπ καζήκαηνο θαη ηνπ πξνγξάκκαηνο 

θ. Απνζηόιεο Σζηνύξεο 

Σκήκα Οηθνλνκηθώλ Δπηζηεκώλ, Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ 

e-mail : atsiuris@cc.uoi.gr 

ηει. 2651005929 

 

Τπεύζπλνο ηερληθήο ππνζηήξημεο ηνπ καζήκαηνο θαη ηνπ πξνγξάκκαηνο 

θ. σηήξεο Αξγύξεο 

Σκήκα Οηθνλνκηθώλ Δπηζηεκώλ, Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ 

e-mail : sargyris@cc.uoi.gr 

ηει. 2651005933 

 

mailto:atsiuris@cc.uoi.gr
mailto:sargyris@cc.uoi.gr

