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Αγαπητέ Αναγνώστη,

Σας καλωσορίζω στην παρουσίαση των Εκδόσεων του Οικονομικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ).  

Οι ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΟΠΑ δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο λειτουργίας της Εταιρείας 
Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του ΟΠΑ. Η Εταιρεία διοικείται από επταμελές Διοικητικό 
Συμβούλιο, που αποτελείται από μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου μας, και ελέγχεται από τη Σύγκλητο του 
ΟΠΑ, η οποία αποτελεί και τη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας. 

Τον Ιούνιο του 2005, με εισήγηση του τότε Πρύτανη, καθηγητή Γ. Βενιέρη, και με απόφαση της Συγκλήτου 
του Πανεπιστημίου, εγκρίθηκε η “έκδοση και διάθεση Πανεπιστημιακών Συγγραμμάτων και άλλων βιβλίων 
σχετικών με τα επιστημονικά θέματα που αποτελούν αντικείμενο των ερευνητικών, διδακτικών και 
επιστημονικών δραστηριοτήτων που ασκούνται στα πλαίσια λειτουργίας του ΟΠΑ”.

Η πρωτοβουλία αυτή έγινε δεκτή με ενθουσιασμό από τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας και ιδίως 
το διδακτικό προσωπικό που εμπιστεύτηκε την έκδοση συγγραμμάτων στις ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΟΠΑ. Μέχρι σήμερα 
έχουν ήδη εκδοθεί 17 τίτλοι και ένας σημαντικός αριθμός βιβλίων είναι υπό έκδοση.

Πρόκειται για τις πρώτες εξειδικευμένες εκδόσεις στον χώρο των Οικονομικών Επιστημών και της 
Διοίκησης Επιχειρήσεων. Όπως θα διαπιστώσετε από τις εκδόσεις που ήδη κυκλοφορούν και διανέμονται 
στους φοιτητές, οι ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΟΠΑ διακρίνονται για το ιδιαίτερο ύφος, την αισθητική, την υψηλού επιπέδου 
τυπογραφία και γενικότερα, την εξαιρετική ποιότητά τους σε επίπεδο περιεχομένου και μορφής. 

Σύντομα θα είναι έτοιμος και ο χώρος διάθεσης των ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΟΠΑ, στο επί των οδών Αντωνιάδου και 
Πατησίων πωλητήριο, το οποίο τώρα διαμορφώνεται.

Τις ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΟΠΑ έχουν ήδη εμπιστευτεί επιστήμονες αναγνωρισμένοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό για 
το διδακτικό, ερευνητικό και επιστημονικό τους έργο, οι οποίοι έχουν μείνει εξαιρετικά ικανοποιημένοι από 
την ποιότητα της έκδοσης, αλλά και από τα οφέλη που έχουν αποκομίσει από την έκδοση των έργων τους 
και τις ενέργειες προώθησής τους από τους υπευθύνους των εκδόσεων.  
Η έκδοση συγγραμμάτων με την υπογραφή του ΟΠΑ διασφαλίζει κύρος, άριστη ποιότητα, σημαντικά 
οφέλη για τους συγγραφείς, αλλά και το Πανεπιστήμιο, καθώς επίσης και ευρεία διάθεση. Παράλληλα, 
συμβάλλει στην ενίσχυση της ερευνητικής και εκπαιδευτικής διαδικασίας και την προβολή και διάχυση της 
πνευματικής “περιουσίας” του Ιδρύματος, εντός και εκτός Πανεπιστημίου.

Φιλοδοξία μας είναι οι ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΟΠΑ να αποτελέσουν μια πηγή γνώσης υψηλού επιπέδου πάνω σε 
θέματα Οικονομίας και Διοίκησης Επιχειρήσεων στην Ελλάδα και να συμβάλουν με αυτόν τον τρόπο στη 
βελτίωση των οικονομικών και επιχειρησιακών σπουδών και στην επίλυση προβλημάτων του τόπου.

Εάν είστε ερευνητής ή φοιτητής, ελπίζουμε να βρείτε στις ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΟΠΑ το σύγγραμμα ή το βοήθημα 
που έχετε ανάγκη. Εάν είστε συγγραφέας, ελπίζουμε να μας εμπιστευθείτε το επόμενο σύγγραμμά σας, 
υποστηρίζοντας παράλληλα το έργο του Πανεπιστημίου μας.

Με τιμή,

Καθηγητής Γρηγόρης Πραστάκος
Πρύτανης Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
Πρόεδρος Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του ΟΠΑ
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Αγαπητέ Αναγνώστη,

Πριν από περίπου τέσσερα χρόνια η Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του 
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Α.Ε. τροποποίησε το καταστατικό της και επέκτεινε τις 
δραστηριότητές της στις πανεπιστημιακές εκδόσεις. Αυτή η πρωτοβουλία έγινε αμέσως δεκτή 
από τους καθηγητές του ιδρύματος και ήδη αρκετοί συνάδελφοι εμπιστεύτηκαν την Εταιρεία για 
την έκδοση και προώθηση των συγγραμμάτων τους, ενώ κι άλλα πανεπιστημιακά συγγράμματα 
βρίσκονται στο στάδιο της προετοιμασίας για έκδοση και έπεται συνέχεια. 

Ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Eταιρείας χαιρετίζω την προσέλευση των συναδέλφων 
και είμαι υπερήφανος που καταξιωμένοι συνάδελφοι μάς εμπιστεύονται την πνευματική τους 
εργασία. Το υψηλό επίπεδο του ακαδημαϊκού έργου των καθηγητών του ΟΠΑ σε συνδυασμό με τις 
επιμελημένες εκδόσεις της εταιρείας, μας καθιστούν ως μία αναπτυσσόμενη και ανταγωνιστική 
εκδοτική εταιρεία με ουσιαστική συνεισφορά στον χώρο των ακαδημαϊκών εκδόσεων.

Τα συγγράμματα των συναδέλφων έχουν γίνει δεκτά τόσο από την ακαδημαϊκή όσο και από την 
επαγγελματική κοινότητα. Εκτός από το ΟΠΑ έχουν υιοθετηθεί και από άλλα ΑΕΙ, αλλά και από 
μεγάλους οργανισμούς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για την εκπαίδευση των στελεχών τους. 

Τους συγχαίρω και τους εύχομαι και άλλες εκδοτικές επιτυχίες. Οι ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΟΠΑ θα συνεχίσουν 
να υποστηρίζουν τις εκδοτικές δραστηριότητες της ακαδημαϊκής κοινότητας και θα προσφέρουν 
όλο και υψηλότερου επιπέδου ακαδημαϊκές εκδόσεις.

Με τιμή,

Αναπλ. Καθηγητής Ιωάννης Χαλικιάς
Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης ΟΠΑ
Δ/νων Σύμβουλος Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του ΟΠΑ



5

1. Νικολόπουλος Ανδρέας Γ., Εισαγωγή στην Οικονομική και Διοικητική των Επιχειρήσεων, 2005

2. Πλιάκος Αστέρης Δ., Δίκαιο Ευρωπαϊκής Ένωσης I: Περί Θεσμών, 2006

3. Πλιάκος Αστέρης Δ., Δίκαιο Ευρωπαϊκής Ένωσης IΙ: Περί Ελευθεριών, 2006

4. Βάμβουκας Γεώργιος Α., Σύγχρονη Οικονομετρία - Ανάλυση και Εφαρμογές, 2007

5. Ζυμπίδης Αλέξανδρος Α., Συνταξιοδοτικά Ταμεία και Αναλογιστικές Μελέτες, 2008

6. Ζυμπίδης Αλέξανδρος Α., Αναλογιστικά Mαθηματικά Γενικών Ασφαλίσεων, 2008

7. Καραμάνης Κωνσταντίνος, Σύγχρονη Ελεγκτική, 2008

8. Ζυμπίδης Αλέξανδρος Α., Θεωρία Kινδύνων, 2008

9. Τζαβαλής Ηλίας, Οικονομετρία, 2008

10. Λορεντζιάδης Παναγιώτης - Μπουρλάκης Κωνσταντίνος, 
 Εφαρμοσμένα Μαθηματικά Διοικητικών και Οικονομικών Επιστημών, 2008

11. Τζαβαλής Ηλίας - Πετραλιάς Αθανάσιος, Επενδύσεις, 2009

12. Ζυμπίδης Αλέξανδρος Α., Αναλογιστικά Μαθηματικά Ασφαλίσεων Ζωής, 2009

13. Ζυμπίδης Αλέξανδρος Α., Αναλογιστική Στατιστική: Κατασκευή Πινάκων Θνησιμότητας, 2009

14. Τσιώνας Ευθύμιος Γ., Υπολογιστικά Πακέτα και οι Οικονομικές τους Εφαρμογές, 2009

15. Τσιώνας Ευθύμιος Γ., Στατιστική με Εφαρμογές στα Οικονομικά, Τόμος Α ,́ 2009

16. Τσιώνας Ευθύμιος Γ., Στατιστική με Εφαρμογές στα Οικονομικά, Τόμος Β ,́ 2009

17. Πετραλιάς Αθανάσιος - Τζαβαλής Ηλίας, Επενδύσεις Ασκήσεις, 2009

Κατάλογος συγγραμμάτων που έχουν εκδοθεί 
μέχρι τον Δεκέμβριο 2009
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Το βιβλίο αυτό αναφέρεται στον επιστημονικό τόπο της Οικονομικής των Επιχειρήσεων. Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζονται 
οι θεμελιώδεις γνώσεις σχετικά με τη μεθοδολογία των κοινωνικών επιστημών, όπως επίσης και οι διαφορετικές απόψεις και τα 

προβλήματα που σχετίζονται με την προσέγγιση της επιστημονικής αλήθειας. Στο τρίτο κεφαλαίο εξετάζονται οι τέσσερις επικρατέστεροι 
προσανατολισμοί αντιμετώπισης προβλημάτων, δηλαδή της Κυβερνητικής, των Συνθηκών, της Λήψης Αποφάσεων και της Συμπεριφοράς. 

Το τέταρτο κεφάλαιο πραγματεύεται τις γενικότερες μεταβλητές, οι οποίες επιδρούν στη διαμόρφωση της συμπεριφοράς των επιχειρήσεων. 
Το πέμπτο κεφάλαιο τυποποιεί τον εσωτερικό τρόπο λειτουργίας της επιχείρησης πάνω στη βάση της Κυβερνητικής. Το έβδομο κεφάλαιο 

εξετάζει την τυπολογία των οικονομικών μονάδων βάσει διαφόρων κριτηρίων, όπως ο κλάδος, η μορφή ιδιοκτησίας, το μέγεθος, η 
διάρθρωση του κόστους παραγωγής, ο βαθμός εξάρτησης, η νομική μορφή και οι συνδέσεις. Το όγδοο κεφάλαιο αναφέρεται στη 

δημιουργία των οικονομικών μονάδων, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στον σχεδιασμό και την πραγματοποίηση της επιχειρηματικής ιδέας. 
Τέλος, στο ένατο κεφάλαιο αναπτύσσεται το θέμα της επιλογής του τόπου εγκατάστασης. 

Το περιεχόμενο του παρόντος συγγράμματος βασίζεται στην ύλη της “Οικονομικής των Επιχειρήσεων Ι” που διδάσκεται σε γερμανόφωνα 
Πανεπιστήμια. Επιπλέον, έχουν γίνει επεκτάσεις σε ειδικότερους τομείς της Οικονομικής των Επιχειρήσεων, οι οποίες κρίθηκαν απαραίτητες.

Το βιβλίο αυτό, αφιερωμένο στο Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποβλέπει στο να αναδείξει την εντυπωσιακή αντίσταση στον 
χρόνο των θεμελιωδών χαρακτηριστικών του ευρωπαϊκού νομικού συστήματος.

Αν και έχει περάσει ήδη μισός αιώνας από τη γέννηση της πλέον πρωτότυπης όσο και αναγκαίας ευρωπαϊκής έννομης τάξης, τα 
δεδομένα που τη χαρακτηρίζουν και την καθοδηγούν εξακολουθούν να είναι -όσο ποτέ άλλοτε- ισχυρά, έστω και αν μεταβάλλονται 
διαρκώς. Δυστυχώς -ή μάλλον ευτυχώς- αυτή είναι η μοίρα του Δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που καλείται να υπηρετήσει μία 

πολυδιάστατη ιστορική προοπτική, τη σύνθεση μιας Ευρωπαϊκής Πολιτείας, αντανάκλαση και κατάληξη των καλυτέρων συνθέσεων 
που γέννησε ο ευρωπαϊκός πολιτισμός. Κάθε ασχολούμενος με το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Δίκαιο οφείλει, κατά το παράδειγμα των 
ιστορικών, να γράφει το έργο του με μολύβι για να μπορεί να σβήνει και να ξαναγράφει συνεχώς. Το εγχείρημα της συνθήκης για 
τη θέσπιση ενός Συντάγματος της Ευρώπης αποδεικνύει περίτρανα του λόγου το αληθές. Ωστόσο, η προσπάθεια συγγραφής ενός 

“Δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης” εμπεριέχει όχι μόνο δυσχέρειες, αλλά και χαρές που οφείλονται στην αναζήτηση ενός νέου 
δίκαιου συστήματος, που να είναι αντανάκλαση και ενσάρκωση των καλύτερων ευρωπαϊκών παραδόσεων.

01.

02.

Εισαγωγή στην Οικονομική 
και Διοικητική των Επιχειρήσεων
Νικολόπουλος Ανδρέας Γ.
ISBN: 960-86157-4-7
Tιμή: 20,90 €
Aριθμός σελίδων: 227
Έτος έκδοσης: 2005

Δίκαιο Ευρωπαϊκής  Ένωσης Ι: Περί Θεσμών
Πλιάκος Αστέρης Δ.
ISBN: 960-86157-4-7
Tιμή: 60,61 €
Aριθμός σελίδων: 628
Έτος έκδοσης: 2006
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Το βιβλίο αυτό επιδιώκει να καλύψει την ύλη του Δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συνήθως τιτλοφορείται ως “Κοινοτικό Ουσιαστικό 
Δίκαιο”. Το βιβλίο αναλύει σε δύο μέρη τις πέντε κοινοτικές ελευθερίες, που καθοδήγησαν με θαυμαστό τρόπο την πετυχημένη πορεία 
οικονομικής ενοποίησης της Ευρώπης. Στην ελευθερία του ανταγωνισμού αφιερώθηκε ένα ολόκληρο μέρος, προκειμένου να αναδειχτεί 
σαφέστερα η υποκατάσταση του ρόλου των κρατών στη λειτουργία της οικονομίας από τον αυτόνομο ρόλο των αγορών. Με λιγότερο 
θεσμικούς όρους, άλλωστε, θα μπορούσε ο τίτλος του παρόντος να είναι περί αγορών και όχι περί ελευθεριών.

Ο τίτλος αυτός δεν αναιρείται από την αφιέρωση του τρίτου μέρους στην ενιαία τραπεζική αγορά, δεδομένης της τάσης των κοινοτικών 
ρυθμίσεων να προσλαμβάνουν ολοκληρωτική μορφή, καλύτερα, μορφή συστήματος, που βασίζεται και τροφοδοτείται από τη 
συστηματική αλληλεπίδραση του συνόλου των κοινοτικών ελευθεριών.

Το βιβλίο αυτό στοχεύει να δώσει τη δυνατότητα τόσο στους προπτυχιακούς όσο και στους μεταπτυχιακούς φοιτητές να 
κατανοήσουν καλύτερα τις σύγχρονες τεχνικές που χρησιμοποιούνται από τα διάφορα διεθνή οικονομετρικά προγράμματα.

Στα 17 Κεφάλαια του βιβλίου αναλύονται σημαντικά θέματα της σύγχρονης οικονομετρίας, όπως είναι οι διαγνωστικοί έλεγχοι, 
οι έλεγχοι εξειδίκευσης και σταθερότητας, υποδείγματα Probit, Logit και Tobit, το φαινόμενο της πλασματικής παλινδρόμησης, οι 
έλεγχοι μοναδιαίας ρίζας, οι τεχνικές συνολοκλήρωσης, τα υποδείγματα ΕCΜ, τα συστήματα VΑR, οι έλεγχοι αιτιότητας Granger, 
το πρόβλημα της εξωγένειας, τα υποδείγματα ΑRCH, ARCH-M και GARCH, τα υποδείγματα με δεδομένα πάνελ κ.λπ. Πολλές εκ 
των σύγχρονων οικονομετρικών τεχνικών που σχολιάζονται στα διάφορα τμήματα του βιβλίου, υιοθετούνται στο πλαίσιο διαφόρων 
οικονομετρικών προγραμμάτων, όπως EViews, Gauss, Rats, Microfi t, SAS, PcGive, Shazam κ.ά.

Το βιβλίο απευθύνεται τόσο σε προπτυχιακούς όσο και σε μεταπτυχιακούς φοιτητές.

03.

04.

Δίκαιο Ευρωπαϊκής  Ένωσης ΙΙ: Περί Ελευθεριών
Πλιάκος Αστέρης Δ.
ISBN: 960-86157-7-1
Tιμή: 45,00 €
Aριθμός σελίδων: 342
Έτος έκδοσης: 2006

Σύγχρονη Οικονομετρία - Ανάλυση και Εφαρμογές
Βάμβουκας Γεώργιος Α.
ISBN: 978-960-86157-9-3
Tιμή: 70,00 €
Aριθμός σελίδων: 861
Έτος έκδοσης: 2007
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Το βιβλίο αυτό ασχολείται κυρίως με τις αναλογιστικές - ποσοτικές μεθόδους προσέγγισης του θέματος των συνταξιοδοτικών ταμείων 
καλύπτοντας όλο το φάσμα των λειτουργιών και δραστηριοτήτων ενός συνταξιοδοτικού ταμείου.

Στα πρώτα κεφάλαια ασχολείται με τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό του προγράμματος παροχών-εισφορών, τον τρόπο καθορισμού της 
τεχνικής βάσης των υπολογισμών και τις βασικές αναλογιστικές μεθόδους χρηματοδότησης. Ένα ειδικό κεφάλαιο αφιερώνεται στην 

αναδιανεμητική μέθοδο και το θέμα της κοινωνικής ασφάλισης. Στη συνέχεια, πραγματεύεται κάποια πιο εξειδικευμένα θέματα, όπως 
τη διαδικασία εκπόνησης αναλογιστικών μελετών, τον σχεδιασμό και την ανάλυση Επαγγελματικών Ταμείων, την ερμηνεία του Διεθνούς 

Λογιστικού Προτύπου (αριθμός 19) και τη συμμετρική διαχείριση περιουσίας και υποχρεώσεων (Asset - Liability Management) ενός 
συνταξιοδοτικού ταμείου.

Το τελικό κείμενο του βιβλίου έχει σχεδόν απόλυτη αυτονομία. Καταβλήθηκε προσπάθεια να καταγραφούν με συνοπτικό και κατανοητό 
τρόπο οι βασικές γνώσεις των οικονομικών μαθηματικών, αλλά και των ασφαλιστικών μαθηματικών που αφορούν στις ασφαλίσεις ζωής.

Το βιβλίο απευθύνεται σε φοιτητές που ασχολούνται αποκλειστικά με την αναλογιστική - ασφαλιστική επιστήμη, φοιτητές άλλων 
γενικότερων τμημάτων (οικονομικών, χρηματοοικονομικών, λογιστικής, διοίκησης και πληροφορικής) που στοχεύουν να σταδιοδρομήσουν 
στον χώρο των ταμείων κοινωνικής ασφάλισης, των επαγγελματικών ταμείων ή άλλων ιδιωτικών συνταξιοδοτικών ταμείων, καθώς επίσης 
και σε στελέχη ασφαλιστικών επιχειρήσεων, συνταξιοδοτικών ταμείων ή άλλων οργανισμών (Τράπεζες, Χρηματιστηριακές, ΑΕΔΑΚ κ.λπ.) 

που ασχολούνται με παρεμφερή θέματα.

05.
Συνταξιοδοτικά Ταμεία και Αναλογιστικές Μελέτες
Ζυμπίδης Αλέξανδρος Α.
ISBN: 978-960-89899-6-2
Tιμή: 40,00 €
Aριθμός σελίδων: 330
Έτος έκδοσης: 2008

Στη διάρκεια των τελευταίων μερικών δεκαετιών, η Αναλογιστική Επιστήμη έχει επιδείξει σημαντικές προόδους στη συστηματική 
ανάλυση και μελέτη των ασφαλιστικών προβλημάτων που συνδέονται με τους κλάδους των “Γενικών Ασφαλίσεων”. Ένα 

χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το πλήθος των προτύπων (μαθηματικών μοντέλων) που έχουν αναπτυχθεί για τον κλάδο 
ασφάλισης των αυτοκινήτων. 

Το παρόν σύγγραμμα ασχολείται κυρίως με τις μαθηματικές (στατιστικές και πιθανο-θεωρητικές) μεθόδους προσέγγισης 
των προβλημάτων των Γενικών Ασφαλίσεων (ή Ασφαλίσεων Ατυχημάτων) και συντάχθηκε στο πλαίσιο των πανεπιστημιακών 
παραδόσεων του αντίστοιχου μαθήματος που διδάσκεται στο Τμήμα Στατιστικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

06.
Αναλογιστικά Μαθηματικά Γενικών Ασφαλίσεων
Ζυμπίδης Αλέξανδρος Α.
ISBN: 978-960-89899-8-6
Tιμή: 40,00 €
Aριθμός σελίδων: 317
Έτος έκδοσης: 2008
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Το βιβλίο αυτό εξηγεί τη φιλοσοφία, τον σκοπό, τη σημασία και τον τρόπο διενέργειας του ελέγχου των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 
των επιχειρήσεων στην καθημερινή ελεγκτική πρακτική. Η παρουσίαση στηρίζεται στις αρχές και τους κανόνες που έχει εκδώσει η Διεθνής 
Oμοσπονδία Λογιστών (IFAC) και κυρίως στα Διεθνή Eλεγκτικά Πρότυπα και στον Kώδικα Δεοντολογίας. Έτσι, ο έλεγχος προσεγγίζεται ως 
μια σύνθετη διαδραστική (interactive) διαδικασία συλλογής ελεγκτικών τεκμηρίων και εφαρμογής επαγγελματικής κρίσης. 

Τα θέματα που περιλαμβάνει είναι τα εξής: ελεγκτική και ελεγκτικό επάγγελμα στην Ελλάδα και διεθνώς, εταιρική διακυβέρνηση, χάσμα 
προσδοκιών και ευθύνη του ελεγκτή, έννοια επαγγελματικής κρίσης, κώδικας δεοντολογίας, έννοια και μεθοδολογία διαχείρισης του 
επιχειρηματικού κινδύνου, σκοπός και σχεδιασμός του ελέγχου, αναλυτικές διαδικασίες και επιχειρηματικές μετρήσεις, σχεδιασμός και 
μεθοδολογία αξιολόγησης-δοκιμασίας εσωτερικών δικλίδων (internal controls), Μοντέλο του Ελεγκτικού Κινδύνου, ουσιώδη σφάλματα, 
εφαρμογή δειγματοληψίας, έλεγχος πωλήσεων, έλεγχος αγορών, διαδικασίες ολοκλήρωσης του ελέγχου και έκθεση ελέγχου. Ιδιαίτερη 
προσοχή έχει δοθεί στη διατύπωση της γνώμης του ελεγκτή, καθώς το θέμα αυτό έχει σοβαρές νομικές ή άλλες επιπτώσεις και συχνά θέτει 
σε δοκιμασία της σχέσεις του ελεγκτή με τη διοίκηση.

Το σύγγραμμα απευθύνεται, πέρα από τον φοιτητή, στον ελεγκτή, στα στελέχη της οικονομικής διεύθυνσης των επιχειρήσεων που έχουν 
την ευθύνη της σύνταξης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, αλλά και σε νομικούς που ασχολούνται με λογιστικά και ελεγκτικά 
θέματα των επιχειρήσεων, καθώς και σε στελέχη εποπτικών και ρυθμιστικών αρχών. Συνοδεύεται από βοηθητικό υλικό (διαφάνειες Power 
Point κ.ά.) για όσους διδάσκοντες υιοθετήσουν το βιβλίο αυτό.

Το παρόν σύγγραμμα αποτελεί μια στοιχειώδη εισαγωγή στη “Θεωρία Κινδύνων” και συντάχθηκε στο πλαίσιο των πανεπιστημιακών 
παραδόσεων του αντιστοίχου μαθήματος που διδάσκεται στο Τμήμα Στατιστικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Η ύλη στα πρώτα κεφάλαια περιορίζεται κυρίως σε “στατικά” μοντέλα περιγραφής των κινδύνων μίας χρονικής περιόδου, ενώ προς 
τα τελευταία κεφάλαια γίνεται αναφορά (και επέκταση) σε “δυναμικά” μοντέλα και ειδικότερα στη “θεωρία χρεοκοπίας”. Επίσης, 
σε ένα ξεχωριστό κεφάλαιο παρουσιάζονται οι αλληλεπιδράσεις της Θεωρίας Ελέγχου με τη Θεωρία Κινδύνων και ο πρωτότυπος 
σχεδιασμός των ασφαλιστικών συστημάτων, όπως έχει διαμορφωθεί μέσα στην τελευταία εικοσαετία. Τέλος, γίνονται αναφορές σε 
πρακτικά προβλήματα ασφαλιστικών και χρηματοοικονομικών συστημάτων, ενώ αφιερώνεται ένα ειδικό κεφάλαιο στη διαχείριση 
κινδύνων των ασφαλιστικών οργανισμών.

07.

08.

Σύγχρονη Ελεγκτική
Καραμάνης Κωνσταντίνος
ISBN: 978-960-89899-5-5
Tιμή: 78,00 €
Aριθμός σελίδων: 848
Έτος έκδοσης: 2008

Θεωρία Κινδύνων
Ζυμπίδης Αλέξανδρος Α.
ISBN: 978-960-89899-9-3
Tιμή: 40,00 €
Aριθμός σελίδων: 303
Έτος έκδοσης: 2008
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Το βιβλίο αυτό αποτελεί μια εισαγωγή στην οικονομετρία και τις μεθόδους της. Απευθύνεται κυρίως σε προπτυχιακούς φοιτητές 
Oικονομικών Tμημάτων ή Tμημάτων Διοίκησης Επιχειρήσεων που έχουν γνώση αλγεβρικών και στατιστικών τεχνικών σε εισαγωγικό 

επίπεδο. Μπορεί όμως να χρησιμοποιηθεί και από ερευνητές ή μεταπτυχιακούς σπουδαστές, καθώς παρέχει μια ολοκληρωμένη εικόνα 
των θεμάτων της οικονομετρίας. 

Κύριος στόχος του βιβλίου είναι να παρουσιάσει αναλυτικά όλες εκείνες τις οικονομετρικές έννοιες και τεχνικές που είναι απαραίτητες 
για τη σωστή εκτίμηση, τον έλεγχο και την εξειδίκευση ενός οικονομετρικού υποδείγματος, καθώς και τη διεξαγωγή προβλέψεων με 
βάση αυτό. Τα οικονομετρικά υποδείγματα τα οποία παρουσιάζονται στο βιβλίο είναι ως επί το πλείστον γραμμικά υποδείγματα μιας 

εξίσωσης ή συστήματα περισσοτέρων της μιας εξίσωσης. Το βιβλίο αναφέρεται επίσης και σε μη γραμμικά υποδείγματα και εξηγεί τον 
τρόπο εκτίμησής τους και τη διεξαγωγή ελέγχων γι’ αυτά. Σχεδόν σε κάθε κεφάλαιο του βιβλίου παρέχονται εμπειρικά παραδείγματα 
και εφαρμογές που εστιάζονται στην ελληνική οικονομία και έτσι, δίνουν την ευκαιρία στον αναγνώστη να μελετήσει κάποια από τα 

χαρακτηριστικά της. 

Το παρόν σύγγραμμα απευθύνεται σε αναγνωστικό κοινό το οποίο είναι κυρίως προπτυχιακού επιπέδου. Όμως, οι 
συγγραφείς πιστεύουν ότι μπορεί να αποτελέσει χρήσιμο συμπλήρωμα και σε επιλεγμένα μεταπτυχιακά προγράμματα 

σπουδών, καθώς επίσης να είναι χρήσιμο και σε ανθρώπους που αγαπούν τα μαθηματικά και θέλουν να τα συνδέσουν με 
πρακτικά οικονομικά προβλήματα που ταλανίζουν όλους μας καθημερινά. 

Το σύγγραμμα χωρίζεται οργανωτικά σε έξι ευρύτερα θεματικά πεδία: Γραμμική Άλγεβρα (Κεφάλαιο 1), Διαφόριση 
Πραγματικών Συναρτήσεων (Κεφάλαια 2 και 3), Βελτιστοποίηση Πραγματικών Συναρτήσεων (Κεφάλαια 4 και 5), 

Ολοκληρωτικός Λογισμός (Κεφάλαιο 6), Διαφορικές Εξισώσεις και Εξισώσεις Διαφορών (Κεφάλαιο 7) και Ειδικά Θέματα 
Εφαρμοσμένων Μαθηματικών στη Διοικητική και στην Οικονομική Επιστήμη (Κεφάλαιο 8).

09.

10.

Οικονομετρία
Τζαβαλής Ηλίας
ISBN: 978-960-98566-0-7
Tιμή: 60,00 €
Aριθμός σελίδων: 604
Έτος έκδοσης: 2008

Εφαρμοσμένα Μαθηματικά 
Διοικητικών και Οικονομικών Επιστημών
Λορεντζιάδης Παναγιώτης - Μπουρλάκης Κωνσταντίνος
ISBN: 978-960-98566-1-4
Tιμή: 60,00 €
Aριθμός σελίδων: 762
Έτος έκδοσης: 2008
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Το παρόν σύγγραμμα ασχολείται με τις μαθηματικές (στατιστικές και πιθανο-θεωρητικές) μεθόδους προσέγγισης των 
προβλημάτων των Ασφαλίσεων Ζωής και συντάχθηκε στο πλαίσιο των πανεπιστημιακών παραδόσεων του αντίστοιχου 
μαθήματος που διδάσκεται στο Τμήμα Στατιστικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. 

Το βιβλίο αποτελεί μια εισαγωγή στο τεράστιο αντικείμενο που αφορά στις μαθηματικές μεθόδους για την αντιμετώπιση 
των προβλημάτων των Ασφαλίσεων Ζωής. Μετά το πρώτο εισαγωγικό κεφάλαιο, στο δεύτερο κεφάλαιο του βιβλίου 
γίνεται μια συνοπτική παρουσίαση των απαραίτητων γνώσεων από τη θεωρία ανατοκισμού. Στα επόμενα κεφάλαια μέχρι 
και το όγδοο παρουσιάζονται οι κλασικές μέθοδοι αντιμετώπισης των προβλημάτων των Ασφαλίσεων Ζωής. Στα τρία 
επόμενα κεφάλαια, από το ένατο μέχρι και το ενδέκατο, παρουσιάζονται τα θέματα του σχεδιασμού των επενδυτικών 
στρατηγικών, της διαχείρισης των κινδύνων και του τεχνικού ελέγχου των ασφαλιστικών εταιρειών. Στο τελευταίο 
κεφάλαιο παρουσιάζονται κάποια ειδικά θέματα και ένα στοχαστικό μοντέλο βελτιστοποίησης.

12.

Σκοπός του βιβλίου αυτού είναι η εισαγωγή των σπουδαστών, αλλά και των επενδυτών στη σύγχρονη θεωρία των επενδύσεων 
και τις εφαρμογές της. Το βιβλίο παρέχει στους αναγνώστες του όλα τα απαραίτητα εργαλεία για την αξιολόγηση 
επενδυτικών σχεδίων και την αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων, όπως είναι οι μετοχές και οι ομολογίες, κάτω από συνθήκες 
αβεβαιότητας των μελλοντικών τους ροών ή αποδόσεων, όπως συμβαίνει στην πραγματικότητα. Η εκμάθηση των εργαλείων 
αυτών θα βοηθήσει στη λήψη των καλύτερων δυνατών αποφάσεων για την επιλογή επενδυτικών σχεδίων ή την κατασκευή 
βέλτιστων χαρτοφυλακίων περιουσιακών στοιχείων, όπως είναι οι μετοχές. Επίσης, θα συμβάλει στην σωστή αποτίμηση των 
στοιχείων αυτών και την άριστη διαχείριση του κινδύνου τους. Για την καλύτερη κατανόηση των εργαλείων αυτών, το βιβλίο 
παρέχει πρακτικές εφαρμογές και παραδείγματα, χρησιμοποιώντας το πακέτο Μicrosoft Excel. 

11.
Επενδύσεις
Τζαβαλής Ηλίας - Πετραλιάς Αθανάσιος 
ISBN: 978-960-9443-00-5
Tιμή: 55,00 €
Aριθμός σελίδων: 496
Έτος έκδοσης: 2009

Αναλογιστικά Μαθηματικά Ασφαλίσεων Ζωής
Ζυμπίδης Αλέξανδρος Α.
ISBN: 978-960-98566-3-8
Tιμή: 40,00 €
Aριθμός σελίδων: 302
Έτος έκδοσης: 2009
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Το παρόν σύγγραμμα ασχολείται με τις στατιστικές μεθόδους περιγραφής, ανάλυσης και μέτρησης της ανθρώπινης θνησιμότητας και 
συντάχθηκε στα πλαίσια των πανεπιστημιακών παραδόσεων του αντιστοίχου μαθήματος που διδάσκεται στο Τμήμα Στατιστικής του 

Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Το βιβλίο αποτελεί μια εισαγωγή, με στόχο να δοθεί ένας πρακτικός οδηγός για την κατασκευή ενός πίνακα θνησιμότητας, 
χρησιμοποιώντας συνήθη και διαθέσιμα εμπειρικά δεδομένα παρατήρησης. Μετά το πρώτο εισαγωγικό κεφάλαιο, στο δεύτερο κεφάλαιο 
του βιβλίου γίνεται μια συνοπτική παρουσίαση των απαραίτητων εννοιών σχετικά με τις βασικές συναρτήσεις ενός πίνακα θνησιμότητας 

και στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται μια μικρή εισαγωγή στο θέμα των πληθυσμιακών προτύπων. Στο τέταρτο, πέμπτο και έκτο κεφάλαιο 
περιγράφονται τα τρία βασικά βήματα της πρακτικής διαδικασίας κατασκευής ενός πίνακα: α) υπολογισμός των παρατηρούμενων 

ποσοστών θνησιμότητας, β) έλεγχος προσαρμογής σε τυπικό πίνακα και γ) τεχνική εξομάλυνσης των εμπειρικών ποσοστών θνησιμότητας. 
Στο τελευταίο κεφάλαιο παρουσιάζονται κάποια ειδικά θέματα.

13.
Αναλογιστική Στατιστική: 
Kατασκευή Πινάκων Θνησιμότητας
Ζυμπίδης Αλέξανδρος Α.
ISBN: 978-960-98566-2-1
Tιμή: 40,00 €
Aριθμός σελίδων: 251
Έτος έκδοσης: 2009

Σκοπός του συγγράμματος είναι η εισαγωγή στα πακέτα υπολογιστών που χρησιμοποιούνται στην οικονομική επιστήμη και πιο 
συγκεκριμένα το Excel, το SPSS, το EViews και το Gauss. Δίνεται έμφαση στη βασική οικονομετρική και στατιστική ανάλυση, όπως 

αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με τα υπολογιστικά πακέτα, αλλά και σε βασικές αριθμητικές μεθόδους, όπως η 
αριθμητική βελτιστοποίηση, η αριθμητική ολοκλήρωση και η αριθμητική επίλυση διαφορικών εξισώσεων.

Στα πλαίσια του Gauss, η έμφαση είναι στις απλές μεθόδους, όπως η γραμμική παλινδρόμηση, αλλά και πιο σύνθετες εφαρμογές, 
όπως το bootstrap, οι διαδικασίες Monte Carlo, οι μη-γραμμικές μέθοδοι αριστοποίησης σε οικονομετρικά υποδείγματα κ.λπ. 
Στο πλαίσιο του EViews αναπτύσσονται σχετικά προωθημένα θέματα, όπως η σύγχρονη ανάλυση χρονολογικών σειρών και τα 

υποδείγματα ARCH. Επίσης υπάρχουν εφαρμογές στη θεωρία του καταναλωτή, τη θεωρία της επιχείρησης και τη βέλτιστη επιλογή 
χαρτοφυλακίου με συνθήκες αβεβαιότητας. Στόχος δεν είναι να καλυφθεί η σχετική θεωρία, εκτός από τα εντελώς απαραίτητα 

στοιχεία της, αλλά να δοθεί μια εικόνα του τρόπου με τον οποίο λειτουργούν τα πακέτα και σε ποιες ακριβώς οικονομικές εφαρμογές 
μπορεί να είναι περισσότερο χρήσιμα. Τέλος, το βιβλίο παρέχει μια γενική ιδέα της χρησιμότητας και των εφαρμογών σε θέματα, 

όπως η σύγχρονη ανάλυση χρονολογικών σειρών, τα υποδείγματα ARCH και τα υποδείγματα VAR.

14.
Υπολογιστικά Πακέτα 
και οι Οικονομικές τους Εφαρμογές
Τσιώνας Ευθύμιος Γ.
ISBN: 978-960-98566-8-3
Tιμή: 65,00 €
Aριθμός σελίδων: 336
Έτος έκδοσης: 2009
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Το βιβλίο αυτό, που αποτελείται από 2 τόμους, παρέχεται μια εισαγωγή στη Στατιστική με έμφαση στον έλεγχο υποθέσεων, 
την πιθανοφάνεια και το απλό γραμμικό υπόδειγμα. Επίσης, καλύπτεται η θεωρία πιθανοτήτων και η περιγραφική στατιστική. 
Το χαρακτηριστικό του βιβλίου είναι η έμφασή του στην πιθανοφάνεια και οι εφαρμογές από τον χώρο των οικονομικών και 
χρηματοοικονομικών. 

Στον Α’ τόμο περιλαμβάνονται τα ακόλουθα κεφάλαια: 1. Περιγραφική Στατιστική, 2. Τυχαίες Μεταβλητές, 3. Ροπές Τυχαίων Μεταβλητών, 
4. Πολλές Τυχαίες Μεταβλητές, 5. Ροπογεννήτριες και Χαρακτηριστικές Συναρτήσεις, 6. Ορισμένες Κατανομές, 7. Θεωρία Δειγματοληψίας 
και Εκτίμηση Παραμέτρων, 8. Έλεγχοι Υποθέσεων και 9. Ελάχιστα Τετράγωνα.

Στο βιβλίο γίνεται προσπάθεια να δοθεί μια όσο το δυνατόν πιο ρεαλιστική εφαρμογή των στατιστικών μεθόδων σε πραγματικά 
προβλήματα, δίνοντας έμφαση σε εφαρμογές με πραγματικά στοιχεία της ελληνικής οικονομίας και της ελληνικής χρηματαγοράς, καθώς 
επίσης και στην οικονομική ερμηνεία εννοιών που παραδοσιακά θεωρούνται καθαρά στατιστικές, όπως π.χ. το κεντρικό οριακό θεώρημα, η 
αλλαγή μεταβλητών κ.λπ.

Το βιβλίο αυτό παρέχει μια εισαγωγή στη Στατιστική με έμφαση στον έλεγχο υποθέσεων, την πιθανοφάνεια και το απλό γραμμικό 
υπόδειγμα. Επίσης, καλύπτεται η θεωρία πιθανοτήτων και η περιγραφική στατιστική. Το χαρακτηριστικό του βιβλίου είναι η έμφασή του 
στην πιθανοφάνεια και οι εφαρμογές από τον χώρο των οικονομικών και χρηματοοικονομικών. 

Στον Β’ τόμο περιλαμβάνονται τα ακόλουθα κεφάλαια: 1. Πιθανοφάνεια, 2. Στατιστική Βάση των Ελέγχων Υποθέσεων, 3. Το Γραμμικό 
Υπόδειγμα, 4. Χρονολογικές Σειρές, 5. Θεωρία Αποφάσεων, 6. Στατιστική κατά Bayes και 7. Αριθμοδείκτες.

Στο βιβλίο γίνεται προσπάθεια να δοθεί μια όσο το δυνατόν πιο ρεαλιστική εφαρμογή των στατιστικών μεθόδων σε πραγματικά 
προβλήματα, δίνοντας έμφαση σε εφαρμογές με πραγματικά στοιχεία της ελληνικής οικονομίας και της ελληνικής χρηματαγοράς, 
καθώς επίσης και στην οικονομική ερμηνεία εννοιών που παραδοσιακά θεωρούνται καθαρά στατιστικές, όπως π.χ. το κεντρικό οριακό 
θεώρημα, η αλλαγή μεταβλητών κ.λπ.

15.

16.

Στατιστική με Εφαρμογές στα Οικονομικά, Τόμος Α΄
Τσιώνας Ευθύμιος Γ.
ISBN: 978-960-98566-5-2
Tιμή: 65,00 €
Aριθμός σελίδων: 363
Έτος έκδοσης: 2009

Στατιστική με Εφαρμογές στα Οικονομικά, Τόμος Β ́
Τσιώνας Ευθύμιος Γ.
ISBN: 978-960-98566-6-9
Tιμή: 65,00 €
Aριθμός σελίδων: 361
Έτος έκδοσης: 2009

ISBN SET (Α΄και Β΄τόμος): 978-960-98566-4-5
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Στο βιβλίο αυτό περιλαμβάνονται οι εκφωνήσεις και οι λύσεις των ασκήσεων του αντίστοιχου Βιβλίου Επενδύσεις των ίδιων 
συγγραφέων. Σκοπός του βιβλίου είναι να βοηθήσει τους σπουδαστές αφενός στον έλεγχο των σωστών απαντήσεών τους και 

αφετέρου στην ανάπτυξη υποδειγματικών τρόπων λύσης προβλημάτων της χρηματοοικονομικής. Το βιβλίο αυτό αποτελεί 
επίσης βοήθημα για την προετοιμασία υποψηφίων σε διαγωνισμούς λήψης πιστοποιητικών επαγγελματικής επάρκειας, όσον 

αφορά στη διαχείριση χαρτοφυλακίων πελατών.

Η κεντρική διάθεση των βιβλίων γίνεται από τα γραφεία της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της 
Περιουσίας του Πανεπιστημίου, που βρίσκονται στην οδό Πατησίων 80, 104 34 Αθήνα (τηλ.: 210 8203726, 
fax: 210 8224006, e-mail: ekdoseis@aueb.gr). 

Ακόμη τα βιβλία διατίθενται και από τα εξής βιβλιοπωλεία:

Παπασωτηρίου Α.Ε., Στουρνάρη 35 & Τζορτζ, 106 82 Αθήνα, τηλ.: 210 3323300
Εκδόσεις Σταμούλη Α.Ε., Αβέρωφ 2, 104 33 Αθήνα, τηλ.: 210 5238305
Σάκκουλας Π.Ν. Α.Ε.Ε.Ε., Πανεπιστημίου 49, 105 64 Αθήνα, τηλ.: 210 3256000
Πατάκης Σ. Α.Ε.Ε.Ε., Παναγή Τσαλδάρη 38, 104 37 Αθήνα, τηλ.: 210 3811740
Κορφιάτης Γ. Ιωάννης, Ιπποκράτους 6, 106 79 Αθήνα, τηλ.: 210 3628492
Ανικούλα Ε.&Δ. – Ι. Αλεξικός, Eγνατίας 148 και Εγνατίας 156, 546 21 Θεσσαλονίκη, τηλ.: 2310 235297

Σύντομα όλα τα βιβλία των ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΟΠΑ θα διατίθενται από το πωλητήριο – βιβλιοπωλείο, το οποίο θα 
λειτουργήσει στη διεύθυνση Πατησίων 76 και Αντωνιάδου. 

17.
Επενδύσεις, Ασκήσεις
Πετραλιάς Αθανάσιος - Τζαβαλής Ηλίας 
ISBN: 978-960-98566-9-0
Tιμή: 18,00 €
Aριθμός σελίδων: 120
Έτος έκδοσης: 2009

ΔΙΑΘΕΣΗ - ΠΩΛΗΤΗΡΙΟ
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Αγαπητέ Συγγραφέα,

Το ΟΠΑ ξεκίνησε το 2005 μια σοβαρή εκδοτική προσπάθεια που επικεντρώνεται σε διδακτικά βιβλία 
(textbooks) στα γνωστικά αντικείμενα που καλλιεργεί το Ίδρυμά μας, με έμφαση τα Οικονομικά, τη 
Διοίκηση Επιχειρήσεων, την Πληροφορική και τη Στατιστική. Η προσπάθεια αυτή υλοποιείται μέσω της 
Εταρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του ΟΠΑ (ΕΑΔΠ-ΟΠΑ), όπως εξάλλου συμβαίνει 
και στα περισσότερα Πανεπιστήμια της χώρας. 

Ήδη, με αυξανόμενο ρυθμό, όλο και περισσότεροι συγγραφείς εμπιστεύονται τις ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΟΠΑ για 
τα πανεπιστημιακά τους συγγράμματα, γεγονός που καταδεικνύει ότι είναι ικανοποιημένοι από τη 
συνεργασία. Ταυτόχρονα, η ανάπτυξη αυτής της δραστηριότητας έχει ευεργετικά αποτελέσματα 
για το Πανεπιστήμιο, μιας και αφενός ενισχύεται το όνομα του ΟΠΑ και αφετέρου, τα έσοδα από τις 
δραστηριότητες της ΕΑΔΠ-ΟΠΑ συμβάλλουν στην ανάπτυξη του Πανεπιστημίου μας. 

Οι ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΟΠΑ αποτελούν μια εξαιρετική επιλογή για κάθε συγγραφέα που επιθυμεί να εκδώσει το 
έργο του. Χαρακτηρίζονται από άριστη ποιότητα έκδοσης, ενώ η υπογραφή του ΟΠΑ στην έκδοση των 
συγγραμμάτων, τα διασφαλίζει με το κύρος ενός Πανεπιστημίου που έχει διακριθεί στον ελληνικό και 
τον διεθνή χώρο στην παραγωγή νέας γνώσης και την προαγωγή της επιστήμης. 

Οι οικονομικοί όροι συνεργασίας είναι απόλυτα ανταγωνιστικοί, ενώ, ταυτόχρονα, η κάθε έκδοση 
υποστηρίζεται και προωθείται, στη λιανική και τη χονδρική, με ειδικές ενέργειες marketing, όπως το 
φυλλάδιο που κρατάτε στα χέρια σας, εξασφαλίζοντας έτσι ανταγωνιστική οικονομική απόδοση στον 
συγγραφέα.

Σας καλούμε λοιπόν να γνωρίσετε τις ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΟΠΑ και να μας εμπιστευτείτε το επόμενο έργο σας. 

Εφόσον ενδιαφέρεστε, επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 210 8203726 
ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση www.ekdoseis@aueb.gr
Υπεύθυνη Επικοινωνίας: κα Χριστίνα Βάγγη.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.aueb.gr/ekdoseis.

Πρόσκληση



Μ
ΑΥ
ΡΟ

ΓΕ
Ν
Η
Σ 
Α.
Ε.

 - 
23

10
 7

00
77

0

Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας
του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Πατησίων 80, 104 34 Αθήνα
Τηλ: 210 8203726, Fax: 210 8224006 
E-mail: ekdoseis@aueb.gr 
www.aueb.gr/ekdoseis
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