
 

 

  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

 

    Τα  εξεταζόμενα μαθήματα για τις εξετάσεις κατατάξεων πτυχιούχων τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης του Τμήματος Διοίκηση Επιχειρήσεων – Μεσολόγγι για το ακαδημαϊκό έτος 

2014-15 θα είναι τα εξής: Πολιτική Οικονομία, Αρχές Δικαίου και Εισαγωγή στην 

Πληροφορική. 

    Η ύλη των παραπάνω μαθημάτων είναι : 

Εισαγωγή στην Πληροφορική 

1. Τα βασικά μέρη του υπολογιστή.  

Η κεντρική μονάδα επεξεργασίας (CPU). Συνήθεις CPU. Μνήμη Cache, ROM, RAM. 

Ταχύτητα επεξεργασίας. Υπολογιστική ισχύς. Δίαυλος δεδομένων και διευθύνσεων. 

Μονάδες εισόδου-εξόδου. Μονάδες αποθήκευσης πληροφοριών (είδη βοηθητικής 

μνήμης και απόδοσή τους.). Μαγνητικά (σκληροί και μαλακοί δίσκοι, ταινίες), οπτικά 

(CD-ROM, WORM) και μαγνητο-οπτικά μέσα.  

2. Αριθμητικά συστήματα  

           Δυαδικό και δεκαεξαδικό σύστημα. Μετατροπές μεταξύ συστημάτων. Πρόσθεση 

δυαδικών. 

      3. Αλγόριθμοι. 

          Ορισμός. Αναπαράσταση αλγορίθμων σε ψευδογλώσσα και διάγραμμα ροής. Βασικές 

εντολές. Δομές απόφασης και επανάληψης. Λογικές συνθήκες. Πίνακες. 

 

Ενδεικτική βιβλιογραφία: 

 Εισαγωγή στις τεχνολογίες της Πληροφορικής και των επικοινωνιών, Γ. Τσακνάκης, 

Α. Φλώρος, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, 2007.  

 Εισαγωγή στους Υπολογιστές, P.Norton, Εκδόσεις Τζιόλα, 2011.  

 Εισαγωγή στην Πληροφορική, G. Beekman & M. M. Quinn, Εκδόσεις Γκιούρδας, 

2007. 

Αρχές Δικαίου 

1. Δίκαιο και ηθική 

2. Θετικό /φυσικό δίκαιο 

3. Δίκαιο και Κράτος, δίκαιο και κοινωνία, δίκαιο και πολιτική. 

4. Πηγές του δικαίου 

5. Κλάδοι του δικαίου 

6. Ερμηνεία είδη και ιεραρχία κανόνων δικαίου  

7. Φυσικά και νομικά πρόσωπα (Υποκείμενα δικαίου) 

8. Δικαιώματα 



 

 

 

Πολιτική Οικονομία 

Η οικονομική επανάσταση, Adam Smith, Thomas Malthus, David Ricardo, Ουτοπικοί 

Σοσιαλιστές, Karl Marx, Thornstein Veblen, οι απόψεις του J.M.Keynes, J. Schumpeter. 

 

Ενδεικτική βιβλιογραφία: 

 

R. Heilbroner «Οι φιλόσοφοι του οικονομικού κόσμου», εκδ. Κριτική 2001. 

 

 

   Το εξάμηνο κατάταξης των πτυχιούχων στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων – 

Μεσολόγγι ορίζεται το 3
ο
 εξάμηνο. 

Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος ορίζονται οι (δύο) 2 ώρες. 

Οι υποψήφιοι για την εξέταση πρέπει να έχουν μαζί τους (δύο) 2 μελάνια (στυλούς) 

μπλε, χάρακα, γόμα- διορθωτικό. 

Οι υποψήφιοι για την εξέταση δεν επιτρέπεται να φέρουν μαζί τους κινητά τηλέφωνα ή 
ηλεκτρονικές συσκευές οποιασδήποτε μορφής 

                   
 

 

    Ημερομηνίες  αιτήσεων για κατάταξη στο τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων  από 1-11-2014  έως  15-11-

2014              

 

    Τα δικαιολογητικά αυτά είναι τα εξής: 

I. Αίτηση του ενδιαφερόμενου 

II. Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών. 

III. Φωτοτυπία ταυτότητας  

 

 

Λεπτομέρειες για την διαδικασία – διεξαγωγή των εξετάσεων θα υπάρξει σε νεότερη 

ανακοίνωση  

 


