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ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ & ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Καηαηαθηήξηεο Δμεηάζεηο
Αθαδεκαϊθνύ Έηνπο 2017-2018
Δμεηαδόκελα Μαζήκαηα
1. Οξγάλωζε & Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεωλ
2. Μηθξννηθνλνκηθή
3. Αζηηθό Γίθαην
Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο:
1. Αίηεζε (ρνξεγείηαη από ηε Γξακκαηεία)
2. Αληίγξαθν Πηπρίνπ
Οη αηηήζεηο ππνβάιινληαη 1-15 Ννεκβξίνπ 2017
θαη νη εμεηάζεηο δηελεξγνύληαη κέρξη 20 Γεθεκβξίνπ 2017 (ζα βγεη λέα αλαθνίλωζε)
Οη εμεηαδόκελνη πξέπεη λα έρνπλ ηελ αζηπλνκηθή ηνπο ηαπηόηεηα θαηά ηελ ώξα ηωλ εμεηάζεωλ

ΤΛΖ
ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ ΓΗΑ ΣΟΤ ΤΠΟΦΖΦΗΟΤ ΚΑΣΑΣΑΚΣΖΡΗΧΝ
ΔΞΔΣΑΔΧΝ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟΤ ΔΣΟΤ 2017-18
1. ΟΡΓΑΝΩΗ & ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ
Οη νηθνλνκηθέο κνλάδεο θαη νη θαηεγνξίεο ηνπο.
Η επηρείξεζε. Δμσηεξηθφ θαη εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ ησλ επηρεηξήζεσλ.
Γηαθξίζεηο επηρεηξήζεσλ σο πξνο ηε λνκηθή κνξθή, ην κέγεζνο, ην
αληηθείκελν απαζρφιεζεο θαη ηελ πεξηνπζηαθή δηάξζξσζε. Λεηηνπξγίεο /
ηκήκαηα ηεο επηρείξεζεο
Γηνίθεζε, δηνηθεηηθφ ζηέιερνο. Κιαζηθή ζρνιή ηεο δηνίθεζεο. ρνιή ηεο
ζπκπεξηθνξάο.
Πξνγξακκαηηζκφο. Η ζεκαζία ησλ ζηφρσλ. Γηνίθεζε κε ζηφρνπο (ΜΒΟ).
Λήςε απνθάζεσλ – αηνκηθέο θαη νκαδηθέο απνθάζεηο.
Οξγάλσζε. Έλλνηα, αξρέο, ηππηθή, άηππε νξγάλσζε. Οξγαλφγξακκα. Δχξνο
θαη έθηαζε ηεο δηνίθεζεο. Σκεκαηνπνίεζε.
Δμνπζία, επζχλε, ινγνδνζία. Μνξθέο εμνπζίαο θαη δηάξζξσζε ησλ
επηρεηξήζεσλ. Δμνπζηνδφηεζε. Απνθέληξσζε/ζπγθέληξσζε εμνπζίαο.
Παξαθίλεζε ησλ εξγαδνκέλσλ. Θεσξίεο παξαθίλεζεο
Ηγεζία θαη δηνίθεζε. Θεσξίεο εγεζίαο
Έιεγρνο. Πξφηππα απφδνζεο. Μέζνδνη ειέγρνπ
Η ιηηή (lean) επηρείξεζε. Αλαδηνξγάλσζε επηρείξεζεο (business process reengineering). Αλάζεζε εξγαζηψλ ζε εμσηεξηθνχο (νutsourcing).
2. ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Έλλνηεο- Οξηζκνί
Εήηεζε
Κακπχιε δήηεζεο (αηνκηθή θαη αγνξαία)
Πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο κεηαηφπηζεο ηεο θακπχιεο δήηεζεο
Διαζηηθφηεηα (δήηεζεο, ζηαπξνεηδήο, εηζνδεκαηηθή)
Θεσξία θαηαλαισηή (θακπχιε εηζνδήκαηνο θαηαλάισζεο, θακπχιε Engel,
θακπχιε
ηηκήο-θαηαλάισζεο,
θακπχιε
δήηεζεο,
απνηειέζκαηα
ππνθαηάζηαζεο θαη εηζνδήκαηνο)
Πξνζθνξά
Κακπχιε πξνζθνξάο
Πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο κεηαηφπηζεο ηεο θακπχιεο πξνζθνξάο
Διαζηηθφηεηα πξνζθνξάο
Νφκνο ηεο κε αλαιφγνπ απνδφζεσο-ηάδηα παξαγσγήο
πλνιηθφ, κέζν θαη νξηαθφ πξντφλ
πλνιηθά, κέζα θαη νξηαθά έζνδα
Έζνδα θαη ειαζηηθφηεηα δήηεζεο
Παξαγσγή κε έλα κεηαβιεηφ ζπληειεζηή παξαγσγήο
Παξαγσγή κε δχν κεηαβιεηέο ζπληειεζηέο
Κακπχιεο ίζνπ θφζηνπο –Ιζνξξνπία παξαγσγήο
Κακπχιεο επεθηάζεσο
Διαζηηθφηεηα ππνθαηαζηάζεσο ησλ ζπληειεζηψλ παξαγσγήο
Κόζηνο παξαγωγήο
πλνιηθφ, ζηαζεξφ, κεηαβιεηφ, κέζν ζηαζεξφ, κέζν κεηαβιεηφ, νξηαθφ
θφζηνο
Μαθξνρξφλην θφζηνο
Δμσηεξηθέο νηθνλνκίεο-ειαζηηθφηεηα θφζηνπο

Πξνζδηνξηζκόο ηεο ηηκήο
Μνξθέο αγνξάο
Υαξαθηεξηζηηθά ησλ κνξθψλ αγνξάο
Ιζνξξνπία ζηνλ πιήξε αληαγσληζκφ (ζπλνιηθή θαη νξηαθή πξνζέγγηζε)
θαηά ηε βξαρπρξφληα θαη καθξπρξφληα πεξίνδν
Ιζνξξνπία ζην κνλνπψιην θαηά ηε βξαρπρξφληα θαη καθξνρξφληα πεξίνδν
Ιζνξξνπία ζην κνλνπσιηαθφ αληαγσληζκφ
Ιζνξξνπία ζην νιηγνπψιην (ην ππφδεηγκα ηνπ Cournot, Edgeworth)
Σεζιαζκέλε θακπχιε δήηεζεο
Ιζνξξνπία ζην θαξηέι
Ακνηβέο ζπληειεζηώλ παξαγωγήο
Θεσξίεο πεξί εγγείνπ πξνφδνπ
Θεσξίεο πεξί εξγαηηθνχ κηζζνχ
Θεσξίεο πεξί ηφθνπ
Θεσξίεο πεξί θέξδνπο
3.

ΑΣΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
ΓΗΚΑΗΟ-ΖΘΗΚΖ- ΚΟΗΝΧΝΗΚΑ ΖΘΖ
Έλλνηα ηνπ δηθαίνπ
Γίθαην θαη εζηθή
Γίθαην θαη θνηλσληθά ήζε
ΓΗΑΗΡΔΖ ΓΗΚΑΗΟΤ
Δζσηεξηθφ θαη δηεζλέο δίθαην
Κιάδνη ηνπ εζσηεξηθνχ δηθαίνπ
Κιάδνη ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ
Αζηηθφ Γίθαην θαη Αζηηθφο Κψδηθαο
ΟΗ ΚΑΝΟΝΔ ΓΗΚΑΗΟΤ ΚΑΗ ΟΗ ΠΖΓΔ ΣΟΤ
Έλλνηα θαη είδε θαλφλσλ δηθαίνπ
Πεγέο ησλ θαλφλσλ δηθαίνπ
Σα έζηκν σο πεγή δηθαίνπ
Οη λφκνη σο πεγέο δηθαίνπ. Έλλνηα θαη είδε
Έλαξμε ηεο ηζρχνο ηνπ λφκνπ
Καηάξγεζε ηνπ λφκνπ
ΓΔΝΗΚΔ ΑΡΥΔ ΑΣΗΚΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤ
ΣΑ ΤΠΟΚΔΗΜΔΝΑ ΣΧΝ ΔΝΝΟΜΧΝ ΥΔΔΧΝ
Φπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα
Έλαξμε θαη ηέινο ηνπ θπζηθνχ πξνζψπνπ
Ιδηφηεηεο ή θαηαζηάζεηο ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ
Σν δηθαίσκα ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαη ε πξνζηαζία ηνπ
Πξνζηαζία ηνπ νλφκαηνο
Πξνζηαζία ηεο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο
Έλλνηα, θχζε θαη δηαθξίζεηο ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ
χζηαζε, έδξα, δηνίθεζε, δξάζε, δηάιπζε ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ
Σα κε θεξδνζθνπηθά λνκηθά πξφζσπα ηνπ αζηηθνχ δηθαίνπ
ΣΟ ΓΗΚΑΗΧΜΑ
Έλλνηα ηνπ δηθαηψκαηνο
Γηαθξίζεηο ησλ δηθαησκάησλ
Κηήζε, αιινίσζε θαη απψιεηα ηνπ δηθαηψκαηνο
Άζθεζε, ζχγθξνπζε θαη θαηάρξεζε δηθαησκάησλ

ΓΗΚΑΗΟΠΡΑΞΗΔ
Έλλνηα λνκηθήο πξάμεο θαη δηθαηνπξαμίαο
Δίδε δηθαηνπξαμηψλ
Πξνυπνζέζεηο γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ δηθαηνπξαμηψλ
Καηάξηηζε ησλ ζπκβάζεσλ
Διαηησκαηηθέο δηθαηνπξαμίεο
ΑΝΣΗΠΡΟΧΠΔΤΖ ΚΑΗ ΠΛΖΡΔΞΟΤΗΟΣΖΣΑ
Ο ΥΡΟΝΟ ΣΟ ΓΗΚΑΗΟ.
ΑΠΟΒΔΣΗΚΖ ΠΡΟΘΔΜΗΑ

ΠΡΟΘΔΜΗΔ,

Έλλνηα θαη ππνινγηζκφο ησλ πξνζεζκηψλ
Παξαγξαθή
Απνζβεζηηθή πξνζεζκία
ΔΝΟΥΗΚΟ ΓΗΚΑΗΟ
ΔΝΝΟΗΑ, ΠΖΓΔ ΚΑΗ ΓΗΑΚΡΗΔΗ ΣΧΝ ΔΝΟΥΧΝ
Δλνρηθή έλλνκε ζρέζε
Πεγέο ησλ ελνρψλ
Έλλνηα θαη δηαθξίζεηο αζηηθήο επζχλεο
Πξνυπνζέζεηο αζηηθήο επζχλεο
ΔΚΠΛΖΡΧΖ ΣΖ ΔΝΟΥΖ
Καιφπηζηε εθπιήξσζε ηεο ελνρήο
Σφπνο θαη ρξφλνο εθηέιεζεο ηεο παξνρήο
Μεξηθή εθπιήξσζε ηεο παξνρήο
Δθπιήξσζε ηεο παξνρήο απφ ηξίην
ΑΝΧΜΑΛΖ ΔΞΔΛΗΞΖ ΣΖ ΔΝΟΥΖ
Πεξηπηψζεηο αλψκαιεο εμέιημεο ηεο ελνρήο
Αδπλακία παξνρήο
Τπεξεκεξία νθεηιέηε
Τπεξεκεξία δαλεηζηή
ΔΝΗΥΤΖ ΣΖ ΔΝΟΥΖ
Μέζα εμαζθάιηζεο ηεο εθπιήξσζεο ηεο ελνρήο
Δγγχεζε
Αξξαβψλαο
Πνηληθή Ρήηξα
ΜΔΣΑΒΗΒΑΖ ΣΖ ΔΝΟΥΖ
Έλλνηα θαη ηξφπνη κεηαβίβαζεο ηεο ελνρήο
Δθρψξεζε
Αλαδνρή ρξένπο
ΑΠΟΒΔΖ ΣΖ ΔΝΟΥΖ
Απνζβεζηηθνί ιφγνη ησλ ελνρψλ
ΡΤΘΜΗΜΔΝΔ Ζ ΔΠΧΝΤΜΔ ΤΜΒΑΔΗ
Γσξεά
Πψιεζε
Μίζζσζε πξάγκαηνο

ΠΑΡΑΓΡΑΦΖ,

χκβαζε έξγνπ
Δληνιή
Γάλεην
Υξεζηδάλεην
Παξαθαηαζήθε
ΔΜΠΡΑΓΜΑΣΟ ΓΗΚΑΗΟ
ΣΟ ΔΜΠΡΑΓΜΑΣΟ ΓΗΚΑΗΧΜΑ
Έλλνηα θαη πεξηερφκελν ηνπ εκπξάγκαηνπ δηθαηψκαηνο
Σν πξάγκα, σο αληηθείκελν ηνπ εκπξάγκαηνπ δηθαηψκαηνο
Έλλνηα ηνπ πξάγκαηνο
Ζ ΚΤΡΗΟΣΖΣΑ
Έλλνηα ηεο θπξηφηεηαο
Πεξηνξηζκνί ηεο θπξηφηεηαο
Κηήζε ηεο θπξηφηεηαο
Πξσηφηππε θηήζε ηεο θπξηφηεηαο
Παξάγσγε θηήζε ηεο θπξηφηεηαο
Οξηδφληηα θαη θάζεηε ηδηνθηεζία
Πξνζηαζία ηεο θπξηφηεηαο
Απψιεηα ηεο θπξηφηεηαο
ΟΗ ΓΟΤΛΔΗΔ
Οη πξνζσπηθέο δνπιείεο
Έλλνηα θαη είδε πξνζσπηθψλ δνπιεηψλ
Δπηθαξπία
Ζ ΔΜΠΡΑΓΜΑΣΖ ΑΦΑΛΔΗΑ
Έλλνηα, ζεκαζία, είδε θαη αξρέο ηεο εκπξάγκαηεο αζθάιεηαο
Σν ελέρπξν
Η ππνζήθε

