
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΤΜΗΜΑ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ   

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΕ0105 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Η 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ 

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 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 
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Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 
(δ). 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

γενικού υποβάθρου,  
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης  

γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων 

 
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

 

(2) 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 το Πλαίσιο 

Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

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

 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

 
Ο στόχος του μαθήματος είναι να εισαγάγει τους φοιτητές στα βασικά θέματα των 
εξαγορών και συγχωνεύσεων καθώς και όλων των άλλων κατηγοριών συνεργασίας ή 
κοινής επένδυσης μεταξύ επιχειρήσεων.    
Τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος μαθήματος είναι τα κάτωθι: 
 
Γνώσεις 
 
Μετά το πέρας του μαθήματος οι φοιτητές θα πρέπει να είναι σε θέση να κατανοήσουν: 
 

 τις βασικές έννοιες και τους τύπους εξαγορών συγχωνεύσεων 

 τον τρόπο αποτίμησης εταιρειών 
 τους τύπους συνεργασίας επιχειρήσεων και πως αυτές οδηγούν σε εξαγορές και 

συγχωνεύσεις 



 τον τρόπο μετάβασης στο νέο σχήμα εξαγορών και συγχωνεύσεων 
 
 
Δεξιότητες 
 
Οι φοιτητές κατά την διάρκεια του μαθήματος μέσω των μελετών περίπτωσης αλλά και 
μέσω της εργασίας που εκπονούν εφαρμόζουν τις γνώσεις που αποκτήθηκαν σε 
πραγματικά προβλήματα ειδικά αυτών που σχετίζονται με θέματα αποτίμησης εταιρειών 
και εξαγορων και συγχωνεύσεων. 
 
Ικανότητες 
 
Μετά το πέρας του μαθήματος ο φοιτητής έχει τα απαραίτητα βασικά εφόδια για την 
αποτίμηση της αξίας επιχειρήσεων και τους τρόπους εξαγορών και συγχωνεύσεων.  Σε 
συνδυασμό με το μάθημα της τραπεζικής οι φοιτητές μπορούν να αποκτήσουν ένα καλό 
επίπεδο ικανοτήτων στην εκτίμηση της αξίας επιχειρήσεων που θα τους επιφέρει 
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε σχέση με άλλους απόφοιτους καθώς η αποτίμηση βοηθά 
στην λήψη απόφασης δανείου ή στην επένδυση σε μία επιχείρηση. 
 
 

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;. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα  
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας 
και ευαισθησίας σε θέματα φύλου  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
…… 
Άλλες… 
……. 

 
Μετά το τέλος του μαθήματος ο φοιτητής- η φοιτήτρια θα είναι σε θέση να: 

1. Αναλύει τους λόγους επιτυχημένων εξαγορών και συγχωνεύσεων και τις 

αποφάσεις που έλαβαν τα διοικητικά στελέχη για να διασφαλίσουν τις 

πιθανότητες μακροπρόθεσμης επιτυχίας. 

2. Δημιουργεί ολοκληρωμένα και προσαρμοσμένα επιχειρησιακά σχέδια που θα 

χρησιμοποιούνται πριν, κατά και μετά το τέλος διαπραγματεύσεων εξαγορών και 

συγχωνεύσεων εφαρμόζοντας διαπραγματευτικές τεχνικές, θεωρίες  και βασικές 

αρχές. 

3. Να συγκρίνει κριτικά και να επιλέγει τις αρχές της αποτίμησης επιχειρήσεων και 

διαπραγμάτευσης σε πάντοτε σε συνδυασμό με τις αποφάσεις των διοικητικών 

στελεχών. 

4. Εφαρμόζει αναγνωρισμένες από τον κλάδο μεθόδους αποτίμησης (DCF, relative 

valuation και precedent transactions) στην ανάλυση διεθνών εξαγορών, 

συγχωνεύσεων σε διαπολιτισμικό περιβάλλον. 

5. Χρησιμοποιεί ενδεδειγμένες διαπραγματευτικές τεχνικές προσαρμοσμένες ανά 

περίπτωση για να επιτύχει τα επιθυμητά αποτελέσματα. 

6. Δημιουργεί και να αναλύει χρηματοοικονομική αποτίμηση και πλάνα επένδυσης. 

7. Να μπορεί να υλοποιήσει εξαγορές και συγχωνεύσεις ως μηχανικός οικονομίας και 

διοίκησης 



(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

 
Το μάθημα περιλαμβάνει 13 παρουσιάσεις 
 

1. Εισαγωγή στους τύπους συνεργασίας επιεχειρήσεων 
2. Βασικές έννοιες εξαγορών και συγχωνεύσεων 
3. Τύποι εξαγορών και συγχωνεύσεων 
4. Aποτίμιση επιχειρήσεων 
5. Στρατηγικές συμμαχίες 
6. Δίκτυα επιχειρήσεων 
7. Joint Ventures και επενδυτικά κεφάλαια 
8. Franchising 
9. Υπεργολαβίες και Outsourcing 
10. Κάθετη και οριζόντια ολοκλήρωση 
11. Τρόποι ενσωμάτωσης νέων εταιρειών 
12. Διαχείριση Αλλαγής και μετάβαση στην νέα κατάσταση 
13. Μελέτες περίπτωσης 

 

 

  



(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ. 

Διαλέξεις εντός αιθούσης. Σε 
περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών (όπως ο 
covid-19) χρησιμοποιείται η εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση. 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

Χρησιμοποιούνται όλα τα μέσα 
διδασκαλίας: ηλεκτρονικές 
παρουσιάσεις, παραδείγματα μέσω video  
από το investopedia κλπ. 

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. 
 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή 
για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και 
οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα 
με τις αρχές του ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 39 

Διαδικτυακές Μελέτες 
Περίπτωσης 
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ΣύνολοΜαθήματος 48 
 

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. 

 
Τελικές εξετάσεις στην ελληνική με ερωτήσεις 
τόσο θεωρητικές όσο και σε μελέτες περίπτωσης. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 

 

In Greek 
 

Δ. ΚΥΡΙΑΖΗΣ. ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΑΓΟΡΕΣ. Εκδόσεις ΚΟΝΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ISBN: 978-618-
5198-09-1, 2016. 
 
Σ. ΑΘΙΑΝΟΣ. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ, Εκδόσεις ΧΑΡΙΣ Μ.Ε.Π.Ε., ISBN: 978-618-
81985-1-7, 2015. 
 
In English 



 

Galpin Timothy J. The Complete Guide to Mergers and Acquisitions. John Wiley & Sons Inc, 

ISBN: 9781118827239, 2014. 

- Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

 
Mergers and Acquisitions. Journal. 
Advances in Mergers and Acquisitions. Journal and Book Series 
 

 

 


