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ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε 

διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές 
Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία 
για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες 
ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων 
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Διαλέξεις  4 6 

   

   

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται 
αναλυτικά στο 4. 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής 

Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 
Επιστημονικής Περιοχής / Επιλογής 
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1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες 
και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή 
ολοκλήρωση του μαθήματος. 
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  

 Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο 
σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά 
Βίου Μάθησης και Παράρτημα Β 

 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Ο σκοπός του μαθήματος αυτού είναι η εισαγωγή στη ανάλυση των βασικών μεθόδων Αξιολόγησης 
Επενδύσεων, όπως επίσης και στη εκπόνηση της Προμελέτης και Μελέτης Σκοπιμότητας ενός 
Επενδυτικού Σχεδίου. 
Αναλυτικότερα στόχοι του μαθήματος είναι: 

 Να εξοικειωθούν οι σπουδαστές µε βασικές έννοιες που αφορούν τις επενδύσεις και 
τη σκοπιμότητα τους και να αντιληφθούν τη σημασία τους στην οικονομική ανάπτυξη.  

 Να κατανοήσουν οι σπουδαστές τις σύγχρονες μεθοδολογίες και διαδικασίες 
αξιολόγησης ιδιωτικών και δημόσιων επενδύσεων, έτσι ώστε να υπάρξει ικανότητα 
εφαρμογής τους σε επενδυτικά σχέδια.  

 Να γνωρίσουν οι σπουδαστές τις σύγχρονες μεθοδολογίες οικονομοτεχνικών 
μελετών, ώστε να μπορούν να αντιμετωπίζουν ζητήματα ανάλυσης και αξιολόγησης 
επενδυτικών σχεδίων. 

 
Μετά το τέλος της μαθησιακής διαδικασίας οι σπουδαστές θα γνωρίζουν: 

 την έννοια της αξιολόγησης στις επενδύσεις.  

 τη σημασία που έχει η διαδικασία της αξιολόγησης για τον σωστό προγραμματισμό 
και τη μελλοντική οικονομική βιωσιμότητα μιας ιδιωτικής ή δημόσιας επένδυσης. 



 να εφαρμόζουν τις σύγχρονες μεθόδους αξιολόγησης σε επενδυτικά σχέδια του 
ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. 

 να χρησιμοποιούν σύγχρονες μεθοδολογίες οικονομοτεχνικών μελετών για την  
αντιμετώπιση ζητημάτων ανάλυσης και αξιολόγησης επενδυτικών σχεδίων 

Γενικές Ικανότητες 

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές 
αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από 
αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 

Το μάθημα αποσκοπεί σε  

 Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των 
απαραίτητων τεχνολογιών  

 Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  

 Αυτόνομη ή Ομαδική Εργασία 

 Λήψη αποφάσεων 

 Σχεδιασμό  και Διαχείριση Έργων 

 
2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 Ορισμός, διαστάσεις και επιπτώσεις Επενδυτικών Σχεδίων 

 Διαχρονική αξία του χρήματος 

 Μέθοδοι αξιολόγησης επενδυτικών σχεδίων 

 Επενδύσεις και κριτήρια αξιολόγησης των Capital Budgeting 

 Ανάλυση κινδύνου -Risk analysis 

 Ανάλυση χαρτοφυλακίου (Portfolio Analysis) 

 Η επενδυτική αλυσίδα και οι τύποι των προ επενδυτικών μελετών  

 Τύποι Μελετών σκοπιμότητας επενδυτικών σχεδίων 
o Ανάλυση ανταγωνιστών 
o Μελέτη βιωσιμότητας 
o Μarketing Plan, κ.ά 

 Μεθοδολογία Σύνταξης Οικονομοτεχνικών Μελετών 

 Μελέτες Περίπτωσης 

 
3. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ. 

Στην τάξη πρόσωπο με πρόσωπο. 
Μέσω εξειδικευμένου λογισμικού υποστήριξης 
μαθησιακής διαδικασίας (e-class) 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 

Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην 
Επικοινωνία με τους φοιτητές 

Χρήση οπτικοακουστικού και αλληλεπιδραστικού υλικού με 
τη βοήθεια ΤΠΕ 
Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας και επικοινωνίας με 
τους φοιτητές μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class  

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος 
και μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή 
Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & 
ανάλυση βιβλιογραφίας, 
Φροντιστήριο, Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, 
Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, 
Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση 
μελέτης (project), Συγγραφή 
εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική 
δημιουργία, κ.λπ. 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 52 

Ατομική ή Ομαδική Εργασία σε 
Μελέτη Περίπτωσης 

35 

Εκπαιδευτικές Επισκέψεις / 
Διαλέξεις Ειδικών 

15 

Αυτοτελής Μελέτη 48 

Σύνολο Μαθήματος  
(25 ώρες φόρτου εργασίας ανά 
πιστωτική μονάδα) 

150 

 



Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του 
φοιτητή για κάθε μαθησιακή 
δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη 
καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 
συνολικός φόρτος εργασίας σε 
επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα 
standards του ECTS 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας 
αξιολόγησης 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι 
αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή 
Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις 
Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις 
Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση 
Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική 
Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, 
Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 
 
Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα 
κριτήρια αξιολόγησης και εάν και 
που είναι προσβάσιμα από τους 
φοιτητές. 

 
Γλώσσα Αξιολόγησης:  Ελληνική  
Η αξιολόγηση των φοιτητών θα γίνεται με  : 
Ι. Γραπτή τελική εξέταση (70% του βαθμού  ) που μπορεί να 
περιλαμβάνει: 

 Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής,  

 Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης,  

 Ερωτήσεις ανάπτυξης 

 Επίλυση Προβλημάτων 
 
Η αξιολόγηση των φοιτητών είναι προσβάσιμη από αυτούς 
για επεξηγήσεις αναφορικά με την βελτίωση τους. 
 
ΙΙ. Ατομική ή Ομαδική Εργασία (30%) 
Σκοπός της εργασίας είναι ο έλεγχος των δεξιοτήτων που 
ανέπτυξαν οι σπουδαστές σε εργαλεία εκτίμησης 
αξιολόγησης επενδύσεων και η ικανότητά τους να 
σχεδιάζουν και να υλοποιούν ένα έργο ομαδικά ή 
αυτόνομα. 

 
 
4.  ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 

Μεθοδολογία, Τεχνικές και Θεωρία για Οικονομοτεχνικές Μελέτες, Σωτήρης Καρβούνης, Εκδόσεις 
Βαρβαρήγου, 2017 

Μέθοδοι Αξιολόγησης Επενδύσεων & Χρηματοοικονομικής Διοίκησης: Εισαγωγή στις Μελέτες 
Σκοπιμότητας, Χρήστος Κων/Νου Φράγκος, Πανελλήνια Εταιρεία Εκδοτικών Υπηρεσιών, 
Στατιστικών, Βιοϊατρικων και Οικονομικών Ερευνών, 2016 

Εγχειρίδιο Εκπόνησης Οικονομοτεχνικών Μελετών: Έμφαση στην Χρηματοδότηση και Αξιολόγηση 
Παραγωγικών Επενδυτικών Σχέδιων, Νικολαϊδης Μιχαήλ, Εκδόσεις Δίστιγμα, 2016 

 

 

 


