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Διοικηση ολικησ 
Ποιοτητασ 
Εφαρμογή  
στον Τουρισμό

ΚΑΤΣΩΝΗ ΚΩΝ. 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ,  
ΛΑΛΟΥΜΗΣ  
ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Η Διοίκηση Ολικής 
Ποιότητας εκφρά-
ζει ένα νέο τρόπο 
Management, που 
επιδιώκει τη βελτίωση 
των αποφάσεων για 
την ποιότητα σε όλες 
τις λειτουργίες της 
επιχείρησης, μέσω της 
συλλογικής εργασίας 
για την επίτευξη των 
στόχων του οργα-
νισμού κατά τρόπο 
αποτελεσματικό και 
αποδοτικό, δημιουρ-
γώντας ανταγωνιστικό 
πλεονέκτημα στην 
αγορά. Η έννοια της 
διοίκησης ολικής ποιό-
τητας και η εφαρμογή 
της στον τουριστικό 
κλάδο, μπορεί να 
κινητοποιήσει το 
παραγωγικό δυναμικό 
της χώρας και να δημι-
ουργήσει το ανταγω-
νιστικό πλεονέκτημα 
που θα δώσει ώθηση, 
τόσο στην ίδια την 
επιχείρηση, όσο και 
σε όλο τον τουριστικό 
κλάδο.

K.B.: 2293, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 256, € 22,61

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΕΠΙΧΕΙΡηΜΑτΙκΟτητΑ  
σΕ κΡΙση

ΡΕΓΚΟΥΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Ο συγγραφέας Παναγιώτης Ρεγκούκος, σύμ-
βουλος οργάνωσης επιχειρήσεων με 25 χρόνια 
συνεχούς συνεργασίας με μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις, δίνει στους Έλληνες επιχειρημα-
τίες για πρώτη φορά τη δυνατότητα να κατανοή-
σουν πραγματικά και να αναπτύξουν την επιχεί-
ρησή τους. Περιγράφει χωρίς περιστροφές τα 

επαναλαμβανόμενα λάθη που κάνουν και τους προτείνει εύκολες και 
πρακτικά εφαρμόσιμες αλλαγές στη νοοτροπία και την άσκηση της επιχειρηματι-
κότητας, ώστε να απελευθερωθούν οι δυνάμεις, που τώρα είναι εγκλωβισμένες. 
το βιβλίο περιέχει περί τις 50 παθογένειες της ελληνικής επιχειρηματικότητας, 
συμπεριλαμβανομένης της ασφαλιστικής και μεσιτικής αγοράς, που εντοπίζονται 
τόσο εντός των επιχειρήσεων όσο και σε σχέση με το εξωτερικό περιβάλλον 
(πελάτες, προμηθευτές, συνεργάτες κ.λπ.).

K.B.: 2436, Σχήμα: 14x21, Σελίδες: 192, € 12,90

ToTal Business success 
(Σειρά Business Life) 

Β΄ Εκδοση

ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, 
ΖΑΪΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 

Η δεύτερη εμπλουτισμένη έκδοση του 
βιβλίου αποτελεί ένα χρηστικό και πρακτικό 
εργαλείο για τα στελέχη της μικρομεσαίας 
επιχείρησης. Πληροφορίες και κατευθύνσεις 
από τη διεθνή πρακτική, αναλύσεις και λύσεις 
σε ό,τι αποκαλείται κρίση" και τα σημεία-κλει-
διά για την ανάπτυξη και δημιουργική λει-
τουργία της μικρής και μεσαίας επιχείρησης. 
το βιβλίο αναφέρεται στα μικροοικονομικά 
σημεία αναφοράς, αυτά δηλαδή που η ίδια 
η επιχείρηση μπορεί να αντιμετωπίσει: πώς θα οπλιστεί με δεξιότητες, ικα-
νότητες, εργαλεία και συστήματα που θα της επιτρέψουν να προχωράει στο 
ασταθές και διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον.

K.B.: 2532, Σχήμα: 14x24, Σελίδες: 204, € 19,00

η Ποιοτητα στισ Παρεχομενεσ  
ΥΠηρεσιεσ και τα Προϊοντα

ΖΑΒΛΑΝΟΣ ΜΥΡΩΝ

Η μέθοδος αποφυγής των λαθών και η βελτίωση 
των διαδικασιών που παρέχουν τα επιθυμητά απο-
τελέσματα - ικανοποίηση του πελάτη, μείωση του 
κόστους, αύξηση της παραγωγικότητας - αποτε-
λούν το αντικείμενο του βιβλίου αυτού. Μέσα από 
πλήθος παραδειγμάτων, τεχνικών και εργαλείων 
εφαρμογής ο συγγραφέας οδηγεί τον αναγνώστη 

μεθοδικά από τη θεωρία στην πράξη.

K.B.: 2000, Σχήμα: 17x24, Σελίδες: 512, € 39,75

Διοικηση  
Παραγωγησ
Β΄ Έκδοση

ΠΑΠΠΗΣ  
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Ο συγγραφέας ανα-
πτύσσει τις βασικές 
πτυχές, αναλύει τα κρι-
τήρια και παρουσιάζει 
μεθόδους και τεχνικές 
επίλυσης στρατηγικών 
προβλημάτων, όπως 
«τι, πού, πώς, πόσο θα 
παραχθεί», με σκοπό 
την επιβίωση και 
ανάπτυξη ενός παρα-
γωγικού συστήματος 
σ’ ένα ανταγωνιστικό 
περιβάλλον. Αναφέρε-
ται σε συστήματα τόσο 
προϊόντων όσο και 
υπηρεσιών.

K.B.: 1978, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 328, € 28,53

η αγορα  
εργασιασ και τα 
μΥστικα τησ

ΡΕΒΕΛΙΩΤΗΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ

K.B.: 1561, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 168, € 14,27
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ΔΙΟΙκητΙκη 
ΕΠΙστηΜη 

ΠΡΑΣΤΑΚΟΣ  
ΓΡΗΓΟΡΗΣ

Ο συγγραφέας δίνει 
στον μάνατζερ με 
απλό και κατανοητό 
τρόπο όλα τα εργα-
λεία που χρειάζεται 
για τη λήψη αποφά-

σεων και την αντιμετώπιση των επιχειρηματικών 
προκλήσεων με επιτυχία σε ένα σύγχρονο επι-
χειρηματικό περιβάλλον. Εκτός από την ανάλυση 
τεχνικών, όπως ο Γραμμικός ή ο Ακέραιος Προ-
γραμματισμός, το βιβλίο περιλαμβάνει μια πλήρη 
παρουσίαση του χώρου λήψης αποφάσεων με 
πολλαπλά κριτήρια, της θεωρίας αποφάσεων, του 
προγραμματισμού έργων και της προσομοίωσης. Η 
ανάλυση των μεθόδων και των τεχνικών συνοδεύ-
εται από την παρουσίαση του αντίστοιχου πακέτου 
(software) το οποίο χρησιμοποιείται στην πράξη. 

K.B.: 1818, Σχήμα: 20x25, Σελίδες: 600, € 56,05

Διοικητικη  
εΠι στημη  
στην Πραξη
(Με συνοδευτικό CD 
λογισμικού)

Β΄ Έκδοση

ΠΡΑΣΤΑΚΟΣ  
ΓΡΗΓΟΡΗΣ

Αυτό το ιδιαίτερα 
πρωτότυπο και καλο-
γραμμένο βιβλίο, δια-
θέτει μια εντυπωσιακή 
συλλογή προβλημάτων 
λήψης αποφάσεων από 
όλες τις περιοχές μιας 
επιχείρησης μαζί με μια 
πλήρη και εμπεριστα-
τωμένη μεθοδολογία 
και προτεινόμενη στρα-
τηγική για την αντιμε-
τώπισή τους. Αναπτύσ-
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σονται ολοκληρωμένα 
μοντέλα εφαρμογών 
παρέχοντας στον 
μάνατζερ λογικές και 
πρακτικές συμβουλές 
για τη λήψη γρήγορων 
και εμπεριστατωμένων 
αποφάσεων με αποτε-
λεσματική διαχείριση 
του κινδύνου. 

K.B.: 1966, Σχήμα: 20x25, 
Σελίδες: 608, € 66,24

εργασιακεσ  
σχεσεισ

ΘΕΟΔΩΡΑΤΟΣ  
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

K.B.: 1515, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 344, € 20,38

ο οικονομικοσ 
Προγραμματι-
σμοσ τησ Δρασησ 
των εΠιχειρησεων 
3η Έκδοση

ΠΟΜΟΝΗΣ  
ΝΙΚΟΛΑΟΣ

θεωρητική και πρα-
κτική παρουσίαση της 
μεθόδου του οικονομι-
κού προγραμματισμού 
των επιχειρήσεων. 
Ο συγγραφέας ανα-
λύει συστηματικά 
τα προγράμματα 
πωλήσεων, παρα-
γωγής, εφοδιασμού, 
λειτουργικού κόστους, 
αποτελεσμάτων κ.ά. 
Αναπτύσσεται επίσης 
μεθοδικά και ολο-
κληρωμένα η τεχνική 
του απολογιστικού 
ελέγχου ως διαδικασία 
που συμπληρώνει 
οργανικά τον οικονο-
μικό προγραμματι-
σμό. Με πρωτότυπα 
υποδείγματα όλων 
των προγραμμάτων 
οδηγεί τον αναγνώστη 
στην άσκηση μιας 
αποδοτικής οικονο-
μικής διοίκησης της 
επιχείρησης που είναι 
συνυφασμένη με το 
επιχειρηματικό κέρ-
δος.

K.B.: 1909, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 418, € 25,47

Προγραμματι-
σμοσ Παραγωγησ 
Β΄ Έκδοση

ΠΑΠΠΗΣ  
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

το βιβλίο εξετάζει 
προβλήματα προγραμ-
ματισμού και οργάνω-
σης του παραγωγικού 
έργου σε συστήματα 
που παράγουν προ-
ϊόντα ή υπηρεσίες, 
με στόχο να δώσει σε 
στελέχη επιχειρήσεων 
τα εφόδια για την επί-
τευξη του καλύτερου 
δυνατού αποτελέ-
σματος. Αναλύονται η 
Εφοδιαστική Αλυσίδα 
(Logistics), η Συντή-
ρηση και Αντικατά-
σταση Εξοπλισμού, τα 
Ολοκληρωμένα Συστή-
ματα Διαχείρισης της 
Εφοδιαστικής Αλυσί-
δας (Just-In-Time, MRP 
II, Λιτή Παραγωγή, 
συστήματα ERP). 
Επίσης, στην παρούσα 
έκδοση έχουν προστε-
θεί ασκήσεις μαζί με 
τις λύσεις τους, καθώς 
και χρήσιμες ιστοσελί-
δες και επιστημονικά 
περιοδικά που σχετί-
ζονται με τη διοίκηση 
παραγωγής. 

K.B.: 1977, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 364, € 29,55

εφαρμογεσ τοΥ 
εΠιχειρησιακοΥ 
μανατζμεντ 
στην ελληνικη 
Δημοσια Διοικηση

ΡΩΣΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Ένα από τα σημαντι-
κότερα διδάγματα που 
έχει να προσφέρει η 
διεθνής οικονομική 
κρίση είναι ότι δεν 
μπορεί να υπάρξει 
μακροχρόνια βιώσιμη 
ανάπτυξη χωρίς την 
παρουσία ενός ισχυ-
ρού και αποτελεσματι-
κού κράτους. 

K.B.: 2504, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 319, € 22

ανθρωΠινεσ σχε-
σεισ στο χωρο 
εργασιασ 
Β΄ Έκδοση

ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ  
ΚΟΡΝΗΛΙΑ

K.B.: 1114, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 240, € 13.25
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ΕκτΕλΕση 
Η Μεθοδική Επίτευξη των Στόχων  
(Σειρά Business Life)

CHARAN RAM, BOSSIDY LARRY

Στο Νο 1 bestseller των New York Times και της 
Wall Street Journal ένας μεγάλος ηγέτης και ένας 
διορατικός σύμβουλος επιχειρήσεων σας δίνουν 
πρακτικές συμβουλές για να ολοκληρώνετε απο-
τελεσματικά κάθε εργασία σας... είτε διοικείτε μια 
ολόκληρη εταιρεία είτε πρόκειται για την πρώτη 
διευθυντική σας θέση. Η διεύθυνση μιας επιχείρη-
σης δεν συνίσταται στη διατύπωση ενός οράμα-
τος, η πραγματοποίηση του οποίου ανατίθεται σε 

άλλους. Μέσα από πολλά παραδείγματα, οι συγγραφείς εξη-
γούν τον τρόπο της συνεπούς εφαρμογής της εκτέλεσης των πλάνων, δηλαδή 
της κατανόησης του τρόπου σύνδεσης ανθρώπων, στρατηγικής και επιχειρη-
σιακών λειτουργιών, των τριών βασικών λειτουργιών κάθε επιχείρησης. Ένας 
πολύτιμος, πρακτικός οδηγός μάνατζμεντ με συνταγές επιτυχίας για στελέχη 
σε κάθε επίπεδο.

K.B.: 1942, Σχήμα: 14x24, Σελίδες: 320, € 19,87

οικονομικη των 
εΠιχειρησεων

ΛΙΑΡΓΚΟΒΑΣ  
Γ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, 
ΚΟΡΡΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Μέσα από την 
παρουσίαση εμπει-
ρικών εφαρμογών 
και ασκήσεων, το 
βιβλίο στοχεύει στην 
κατανόηση θεματικών 
εννοιών όπως είδη και 
μορφές των αγορών, 
προσδιοριστικοί παρά-
γοντες της αγοράς, 
είσοδος και έξοδος 
των επιχειρήσεων από 
την αγορά, θεωρία 
του ολιγοπωλίου και 
συνεργασία μεταξύ 
των επιχειρήσεων, 
πληροφόρηση, 

διαφήμιση και στρα-
τηγική συμπεριφορά, 
δραστηριότητες του 
μάνατζμεντ, θεωρία 
των παιγνίων, έρευνα 
και ανάπτυξη, βιομη-
χανική και τεχνολογική 
πολιτική στην Ε.Ε. και 
στην Ελλάδα.

K.B.: 2168, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 404, € 35,67

εισαγωγη 
στο Διεθνεσ 
ManageMent

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΠΕΤΡΟΣ

K.B.: 1236, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 320, € 20,38

Διοικηση  
Παραγωγησ & 
ΥΠηρεσιων

ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Μια συνολική προ-
σέγγιση στη Διοίκηση 
Παραγωγής και 
Υπηρεσιών (POM), 
που καλύπτει όλους 
τους βασικούς τομείς 
του χώρου: αρχές και 
συνιστώσες του POM, 
προβλέψεις ζήτησης, 
επιλογή τοποθεσίας, 
χωροταξικός σχεδια-
σμός, διαχείριση απο-
θεμάτων, συστήματα 
MRP, χρονικός προ-
γραμματισμός, φιλο-
σοφία Just-in-time και 
στατιστικός έλεγχος 
ποιότητας. Σε κάθε 
ενότητα παρουσιάζο-
νται πρώτα τα επιχει-
ρησιακά προβλήματα 
και στη συνέχεια τα 
εργαλεία και οι τεχνι-
κές επίλυσής τους, 
συμπεριλαμβάνοντας 
μοντέλα προτυπο-
ποίησης, αναλυτικές 
λύσεις, αλγορίθμους 
εύρεσης λύσεων και 
μεθόδους υλοποίησης 
των σχετικών επιχει-
ρησιακών αποφάσεων. 
Παρατίθενται επίσης 
μελέτες περίπτωσης 
για την ανάδειξη της 
πρακτικής εφαρμογής 
των εργαλείων και 
μεθόδων.

K.B.: 1941, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 404, € 35,67

εΠιχειρηματικο-
τητα, καινοτο-
μια & Business 
Clusters

ΠΙΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Εξετάζεται η σύνδεση 
παραγωγικότητας 
και καινοτομίας, τα 
ανταγωνιστικά πλε-
ονεκτήματα που οι 
καινοτομίες φέρνουν 
στην επιχείρηση και 
πώς αυτά μπορούν να 
κατακτηθούν. Διερευ-
νούνται τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά των 
μικρομεσαίων επι-
χειρήσεων και πώς 
οι επιχειρηματικές 
συστάδες και τα 
δίκτυα επηρεάζουν 
την ανταγωνιστικότητα 
και την ικανότητά τους 
να καινοτομήσουν. 
Εξετάζεται, τέλος, η 
διαρκώς αυξανόμενη 
τάση για παραγωγή 
και ανάπτυξη προ-
ϊόντων «έξω» από 
την επιχείρηση, το 
αποκαλούμενο στη 
διεθνή ορολογία 
«outsourcing». 

K.B.: 2153, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 292, € 22,42

Πρόβλεψη Ενεργειών 
& Υποστή ρι  ξη Λήψης 
Απο     φάσεων στο 
ηλε  κτρονικο 
εΠιχειρειν

ΚΟΚΟΤΟΣ ΔΗΜΗ
ΤΡΙΟΣ, ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΣ  
ΔΙΟΝΥΣΗΣ

τα κυριότερα θέματα 
που σχετίζονται με το 
Ηλεκτρονικό Επιχειρείν, 
όπως οι εφαρμογές 
του στις Επιχειρήσεις 
και στη λειτουργία των 
Ηλεκτρονικών Κατα-
στημάτων, το ισχύον 
Νομικό Πλαίσιο, καθώς 
και θέματα ασφαλείας 
των ηλεκτρονικών 
συναλλαγών.

K.B.: 2198, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 310, € 34,65
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εργασιακη  
ΨΥχολογια

ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ  
ΜΙΧΑΛΗΣ

το βιβλίο πραγματεύ-
εται βασικά θέματα 
εργασιακής ψυχολο-
γίας, όπως είναι η δια-
χείριση σταδιοδρομίας, 
η κινητοποίηση προσω-
πικού, οι διαδικασίες 
επιλογής, η επικοινωνία 
και το εργασιακό στρες. 
Απευθύνεται σε φοιτη-
τές, στελέχη διοίκησης 
ανθρωπίνων πόρων, 
συμβούλους επιχειρή-
σεων, εισηγητές σεμι-
ναριών εκπαιδευτικούς 
και εργαζόμενους που 
ενδιαφέρονται για τη 
ψυχολογία της εργα-
σίας.

K.B.: 2344, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 628, € 42

JoB survival
Οδηγός Επιβίωσης 
για κάθε εργαζόμενο! 
(Business Life)

KNODLER TORSTEN, 
MERG KLAUS

Ο κόσμος της εργα-
σίας χαρακτηρίζεται 
από ακραία φαινό-
μενα. Πώς θα βρω 
τη σωστή ισορροπία; 
Πώς θα διαμορφώσω 
την (εργασιακή) ζωή 
μου; Σε αυτό το βιβλίο 
θα βρείτε χρήσιμες 
πληροφορίες για 
το πώς μπορείτε να 
αισθάνεστε ξανά 
ευχαρίστηση, ακόμα 
και αν γύρω σας σκάνε 
τεράστια κύματα. 

K.B.: 2179, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 276, € 18,07

η Πρασινη κριση

ΖΑΜΠΕΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝ
ΝΗΣ, ΝΑΝΤΣΟΥ 
ΘΕΟ ΔΟΤΑ, ΓΚΟΓΚΟΥ 
ΑΝΤΩΝΙΑ, ΦΑΤΟΥΡΟΥ 
ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΚΟΥΝΤΟΥ
ΡΑΣ ΛΙΝΟΣ

το βιβλίο αυτό είναι 
ένας πρακτικός οδη    γός 
(εγχειρίδιο) διαχείρι-
σης κρίσεων στο 
πε   ριβάλλον και στη 
δια  τρο φή. Περιλαμβά-
νει πληροφορίες για 
την ανατομία κάθε 
κρί σης, παραδείγματα 
κρίσεων (από τη βιομη-
χανία τροφίμων, την 
α  γροτική παραγωγή 
και τη ρύπανση του 
περιβάλλοντος μέχρι 
τις πυρκαγιές του 2007 
και 2009) και τρόπους 
ορθής διαχείρισης. 

K.B.: 2268, Σχήμα: 14x21, 
Σελίδες: 168, € 14,04

Πωσ να ΠετΥχετε  
στη νεα σασ 
θεση 
(Σειρά Business Life)

FISCHER PETER

Είτε αναλαμβάνετε 
μία θέση εργασίας 
για πρώτη φορά είτε 
έχετε περάσει από 
πολλές θέσεις κατά τη 
διάρκεια της καριέρας 
σας, το βιβλίο αυτό 
σας παρουσιάζει, μέσα 
από πολυάριθμα case-
studies και checklists, 
βήμα-βήμα τη μέθοδο 
που πρέπει να ακολου-
θήσετε τις κρίσιμες 
πρώτες 100 ημέρες 
για να εδραιωθείτε στη 
νέα σας θέση. Δίνονται 
απαντήσεις σε ερωτή-
σεις, όπως:  
Πώς να χειριστώ τις 
προσδοκίες διοίκησης 
και συνεργατών;  
τι ρόλο παίζει ο προ-
κάτοχός μου;  
Πώς θα αξιολογήσω 
σωστά όλα τα θέματα; 
Πότε να ξεκινήσω τις 
αλλαγές;  
Πώς να αντιμετωπίσω 
την επιφυλακτικότητα 
των συνεργατών μου; 
Πού βρίσκονται και 
πώς θα προσεγγίσω 
τα πρόσωπα-κλειδιά; 

K.B.: 2129, Σχήμα: 14x21, 
Σελίδες: 244, € 17,84

Βασικεσ αρχεσ 
Διοικησησ

ΓΙΑΛΕΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

Ο αναγνώστης θα 
βρει στο βιβλίο αυτό 
ένα πολύτιμο κωδικο-
ποιημένο εγχειρίδιο 
με το οποίο μπορεί να 
κατανοήσει βασικές 
έννοιες της οικονομι-
κής επιστήμης και του 
σύγχρονου μάνατζ-
μεντ, εμπλουτισμένο 
με πλήθος πρόσφατων 
ερευνών, αναφορών 
και μελετών περιπτώ-
σεων από την ελληνική 
και διεθνή αγορά. 

K.B.: 2294, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 244, € 18,50

εργασιακεσ  
σχεσεισ 
Β΄ Έκδοση

ΦΑΝΑΡΙΩΤΗΣ  
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

K.B.: 1837, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 384, € 25,47

ανθρωΠινεσ σχε-
σεισ στο εργασια-
κο ΠεριΒαλλον

ΦΑΝΑΡΙΩΤΗΣ  
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

K.B.: 1413, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 424, € 20,38

Δημοσιεσ  
εΠιχειρησεισ

ΞΕΠΑΠΑΔΕΑΣ ΑΝΑΣ
ΤΑΣΙΟΣ, ΕΥΘΥΜΟ
ΓΛΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ

K.B.: 1097, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 312, € 20,38

Διοικηση  
ΠροσωΠικοΥ

ΦΑΝΑΡΙΩΤΗΣ  
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

K.B.: 1439, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 404, € 22,42
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ManageMent & 
σΥναισθηματικη 
νοημοσΥνη

ΜΠΡΙΝΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

το βιβλίο αυτό καταδει-
κνύει πώς μπορεί να 
εφαρμοστεί η συναι-
σθηματική νοημοσύνη 
σε οργανισμούς του 
ιδιωτικού ή δημόσιου 
τομέα. Προτείνει μια 
απλή και εφαρμόσιμη 
μέθοδο βελτίωσης 
της συναισθηματικής 
νοημοσύνης στο χώρο 
εργασίας μέσω της 
βιωματικής δια βίου 
εκπαίδευσης των εργα-
ζομένων. 

K.B.: 2088, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 186, € 16,31

Δημοσια Διοικηση  
αΠοκεντρωση 
και αΥτοΔιοικηση
Μπροστά στις  
Προσκλήσεις του 
21ου Αιώνα

ΦΑΝΑΡΙΩΤΗΣ  
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

K.B.: 1526, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 412, € 25,47

Προγραμματι-
σμοσ Δρασεωσ 
εΠιχειρησεων

ΚΙΟΧΟΣ ΠΕΤΡΟΣ, 
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

K.B.: 1169, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 400, € 28,53 

οικονομικη τησ 
εργασιασ και  
εργασιακεσ  
σχεσεισ 
Γ΄ Έκδοση

ΚΑΤΣΑΝΕΒΑΣ  
ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Η θεωρία και η πρα-
κτική της οικονομικής 
της εργασίας και των 
εργασιακών σχέσεων 
σε 3η ενημερωμένη 
έκδοση. Περιλαμβάνει 
θέματα για την αγορά 
εργασίας, την απασχό-
ληση, την ανεργία, τις 
συνδικαλιστικές οργα-
νώσεις και τις συλλο-
γικές διαπραγματεύ-
σεις, τις απεργίες, το 
θεσμό της συμμετο-
χής, τις εργασιακές 
σχέσεις, την παραγω-
γικότητα καθώς και τις 

επιπτώσεις της νέας 
τεχνολογίας στην απα-
σχόληση.

K.B.: 1810, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 432, € 35,67

εΠιχειρηματικη 
στρατηγικη  
σε μια ημιΠαγκο-
σμιοΠοιημενη 
οικονομια

ΜΟΥΡΔΟΥΚΟΥΤΑΣ 
ΠΑΝΟΣ

Ο συγγραφέας θέτει 
υπό αμφισβήτηση 
δημοφιλείς αντιλήψεις 
στο χώρο της διε-
θνούς επιχειρηματικής 
στρατηγικής, όπως 
οι: «να σκέπτεσαι 
παγκόσμια, να ενερ-
γείς τοπικά» και «μια 
στρατηγική εφαρμόζε-
ται παντού!» Συγχρό-

νως, περιγράφει το 
ημιπαγκόσμιο πλέον 
επιχειρηματικό περι-
βάλλον και προτείνει 
ένα νέο επιχειρηματικό 
μοντέλο, την ημιπα-
γκόσμια εταιρεία.

K.B.: 1924, Σχήμα: 13x21, 
Σελίδες: 356, € 24,46

ολοκληρωμενα  
σΥστηματα Δια
χειρισησ εΠιχει
ρηματικων 
Πορων (erP)

ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Εξετάζονται θέματα 
που άπτονται των λει-
τουργικών διαδικασιών 
που αντιμετωπίζουν 
τα Συστήματα Δια-
χείρισης Επιχειρη-
σιακών Πόρων, στα 
πλεονεκτήματα που 
προσφέρουν στις 
επιχειρήσεις, στην 

αρχιτεκτονική και τα 
τεχνικά χαρακτηρι-
στικά τους, στους 
κρίσιμους παράγοντες 
επιτυχών υλοποιήσεων 
τους και στη μεθοδο-
λογική προσέγγιση 
επιλογής και εγκατά-
στασής τους. Έμφαση 
δίνεται σε θέματα δια-
χείρισης παραγωγής, 
με εκτενή παρουσίαση 
του μηχανισμού MRP 
και όλων των σχετικών 
διαδικασιών. 

K.B.: 1940, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 384, € 35,67

iso 9000 : 2000

ΑΡΒΑΝΙΤΟΓΙΑΝΝΗΣ 
Σ. ΙΩΑΝΝΗΣ,  
ΚΟΥΡΤΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ

K.B.: 1735, Σχήμα: 21x29, 
Σελίδες: 336, € 32,61

κΑΝτΕ τΟ σωστΟ! 
Πώς να αντιμετωπίσετε την πραγματικότητα 
με επιτυχία (Σειρά Business Life)

CHARAN RAM, BOSSIDY LARRY

το βιβλίο αυτό θα αλλάξει τον τρόπο που 
σκέφτεστε και διοικείτε την επιχείρησή σας. 
θα σας δείξει πώς να συνδέετε τη γενική 
εικόνα της νέας επιχειρηματικής εποχής με 
την αντιμετώπιση των επί μέρους θεμάτων της 
καθημερινότητας. Παράλληλα, θα σας μάθει 
πώς η καθαρή σκέψη και η εστιασμένη προ-
σέγγιση στον καθορισμό του επιχειρηματικού 
σας μοντέλου μπορούν να σας προσφέρουν τη 
διεισδυτική γνώση που διαχωρίζει την επιτυχία 
από την αποτυχία.

K.B.: 1992, Σχήμα: 14x24, Σελίδες: 300, € 19,87
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μανατζμεντ

ΖΑΒΛΑΝΟΣ ΜΥΡΩΝ

«Μύηση» με πραγμα-
τικά παραδείγματα στις 
πέντε λειτουργίες του 
μάνατζμεντ: προγραμ-
ματισμός, οργάνωση, 
στελέχωση, διεύθυνση, 
έλεγχος. Απαντήσεις 
σε πρακτικά θέματα 
που έχουν σχέση με 
τις λειτουργίες και 
διαδικασίες μιας επι-
χείρησης και εξέταση 
των αποτελεσμάτων 
πρόσφατης έρευνας 
σε διάφορα είδη 
οργανισμών, όπως 
μεγάλες και μικρές 
επιχειρήσεις, εται-
ρείες, νοσοκομεία και 
πανεπιστήμια. 

K.B.: 1715, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 548, € 33,63

οργανωση και 
Διοικηση  
εΠιχειρησεων 
Τόμος Α΄

ΘΕΟΔΩΡΑΤΟΣ  
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Ένας πλήρης και 
εμπεριστατωμένος 
οδηγός που συνδυάζει 
τις θεωρίες που έχουν 
παρουσιασθεί με τους 
διάφορους τρόπους 
εφαρμογής τους με τη 
βοήθεια σχεδίων και 
πινάκων. Εξετάζονται 
ο προγραμματισμός, 
ως λειτουργία της 
Οργάνωσης και Διοί-
κησης, η διάκριση των 
σχεδίων προγραμ-
μάτων, οι φάσεις του 
προγραμματισμού, 
η χρήση αναλυτικής 
μεθόδου για τον 
προγραμματισμό, 

η δυνατότητα του 
προγραμματισμού 
για προσαρμογή 
και ο στρατηγικός 
σχεδιασμός. Γίνεται 
διεξοδική εξέταση των 
σταδίων της λήψεως 
αποφάσεων και των 
επιρροών που ασκεί το 
περιβάλλον στη λήψη 
αποφάσεων.

K.B.: 1548, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 312, € 18,35

Δημοσια  
γραφειοκρατια 
Προβλήματα, Επιπτώ-
σεις, Προοπτικές

ΦΑΝΑΡΙΩΤΗΣ  
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

K.B.: 1609, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 148, € 11,21

Διοικηση Δημο-
σιων ΥΠηρεσιων 
και οργανισμων 
Εισαγωγή στο 
Σύγχρονο Δημόσιο 
Management –  
Δημόσια Διοίκηση ΙΙ

ΦΑΝΑΡΙΩΤΗΣ  
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

K.B.: 1549, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 536, € 30,58

Βασικεσ αρχεσ 
οικονομιασ και 
Διοικησησ 
Β΄ Έκδοση

ΚΟΡΡΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 
ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥ
ΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 
ΡΟΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑ
ΝΤΙΝΟΣ

Εξετάζονται τα κυρι-
ότερα θέματα Οικο-
νομίας και Διοίκησης 
μέσα από θεωρητική 
προσέγγιση και εμπει-
ρική ανάλυση, που 
καταδεικνύει τα βασικά 
εργαλεία, τις μεθό-
δους και τις τεχνικές 
για την εφαρμογή 
οικονομικών, διοικη-
τικών και χρηματοοικο-

νομικών εννοιών. Στο 
παράρτημα περιλαμ-
βάνονται δύο ενδει-
κτικά παραδείγματα 
εμπειρικής εφαρμο-
γής οικονομοτεχνικών 
μελετών. 

K.B.: 1944, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 720, € 40,77

Πρακτικη  
γραμματειασ 
Εγχειρίδιο του Σύγ-
χρονου Γραμματέα

ΦΑΝΑΡΙΩΤΗΣ  
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

K.B.: 1391, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 392, € 20,38

οργανωση και 
Δι  εΥθΥνση γρα-
φειοΥ

ΦΑΝΑΡΙΩΤΗΣ  
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

K.B.: 1394, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 308, € 15,28

ΜΑΝΑτζΜΕΝτ  
τησ κΡΙσησ

ΖΟΠΟΥΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Ο συλλογικός αυτός τόμος φιλοδοξεί μέσα 
από την παράθεση στοιχείων ή την ανάλυση 
ευρημάτων ερευνών να δώσει βασικές 
οδηγίες διαχείρισης αυτής της κρίσης, απα-
ντώντας σε καίρια ερωτήματα, όπως πώς θα 
εξασφαλίσει κανείς τα χρήματά του, πώς θα 
επωφεληθεί από τις ευκαιρίες της κρίσης, 
πώς θα κάνει βιώσιμη την επιχείρησή του, πώς 
θα διαχειριστεί το ρίσκο νέων επενδύσεων, 
πώς θα αποκωδικοποιεί τις πληροφορίες με 
τις οποίες τον βομβαρδίζουν τα ΜΜΕ.

K.B.: 2372, Σχήμα: 17x24, Σελίδες: 208, € 15,90
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οργανωση  
γραφειοΥ

ΘΕΟΔΩΡΑΤΟΣ  
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

K.B.: 1556, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 196, € 13,25

αγγλικη εμΠορι-
κη αλληλογραφια

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΛΕΝΗ

K.B.: 1022, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 240, € 16,31

Business 
english

ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ  
ΓΑΒΡΙΗΛ,  
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ

K.B.: 1496, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 264, € 11,21

οργανωτικη  
σΥμΠεριφορα

ΖΑΒΛΑΝΟΣ ΜΥΡΩΝ

K.B.: 1716, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 496, € 32,61

Διοικηση &  
οργανωτικη σΥ-
μΠεριφορα

ΘΕΟΔΩΡΑΤΟΣ ΕΥΑΓ
ΓΕΛΟΣ

K.B.: 1827, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 360, € 20,38

η ολικη Ποιοτητα 
στην εκΠαιΔεΥση

ΖΑΒΛΑΝΟΣ ΜΥΡΩΝ

K.B.: 1757, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 376, € 28,53

Παραγωγικοτητα  
και αμοιΒη  
εργασιασ

ΠΑΠΑΗΛΙΑΣ  
ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Ποιοι παράγοντες 
διαμορφώνουν την 
παραγωγικότητα και 
ποια η σχέση της με 
την αμοιβή εργασίας; 
Πώς εξελίχθηκε στην 
Ελλάδα κατά τομέα 
και κλάδο και πώς στο 
εξωτερικό;

τι προοπτικές διαγρά-
φονται και ποια μέτρα 
πολιτικής προτείνο-
νται, συγκρίνοντας τα 
ευρήματα της ελλη-
νικής εμπειρίας με τα 
αντίστοιχα που ισχύ-
ουν στο εξωτερικό; 
Μια ολοκληρωμένη 
επισκόπηση των θεω-
ριών, προσδιοριστικών 
παραγόντων και του 
θεσμικού πλαισίου 
παραγωγικότητας και 
αμοιβής εργασίας.

Η έρευνα απαρτίζεται 
από δύο μέρη. Στο 
πρώτο αποτυπώνονται 
τα βασικά χαρακτηρι-
στικά της παραγωγικό-
τητας και της αμοιβής 
εργασίας. Στο δεύτερο 
μέρος προσεγγίζε-
ταιη σχέση μεταξύ 
παραγωγικότητας και 
αμοιβής.

K.B.: 1690, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 280, € 21,41

αρχεσ οργανωσεωσ και Διοικησεωσ 
εΠιχειρησεων
Εισαγωγή στο Σύγχρονο Management

ΦΑΝΑΡΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Δίτομος οδηγός, που παρουσιάζει τις σύγχρονες 
αντιλήψεις του management στην πρακτική τους 
μορφή. Αναλύονται θέματα που καλύπτουν τις 
κύριες οργανωτικές και λειτουργικές πλευρές των 
σύγχρονων επιχειρηματικών οργανισμών με έμφαση 
στις αρχές του σύγχρονου management, στη 
σύσταση, οργάνωση και χρηματοδότηση των επιχει-
ρήσεων και στον έλεγχο της παραγωγικότητας.

Τόμος Α΄Έκδοση Β΄

K.B.: 1665, Σχήμα: 17x24, Σελίδες: 472, € 27,52

Τόμος Β΄Έκδοση Β΄

K.B.: 1666, Σχήμα: 17x24, Σελίδες: 464, € 27,52

Ποσοτικη αναλΥση Διοικητικων αΠο-
φασεων 

ΜΠΛΕΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Δίτομο εγχειρίδιο που πραγματεύεται το πρό-
βλημα του γραμμικού προγραμματισμού (τόμος 
Α΄) και τη λήψη διοικητικών αποφάσεων (τόμος Β΄). 
Περιλαμβάνει βήμα προς βήμα ανάλυση με πλή-
θος πινάκων και διαγραμμάτων.

Τόμος Α΄

K.B.: 1199, Σχήμα: 17x24, Σελίδες: 80, € 5,09

Τόμος Β΄

K.B.: 1200, Σχήμα: 17x24, Σελίδες: 92, € 6,11
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ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ – ΠΩΛΗΣΕΙΣ

MarkeTing Plans 
Πώς να Σχεδιάζετε Αποτελεσματικά Προγράμ-
ματα Μάρκετινγκ

ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,  
ΠΑΠΑΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ (ΠΟΛΙΝΑ)

το βιβλίο Marketing Plans αποτελεί έναν πρα-
κτικό οδηγό που περιγράφει βήμα προς βήμα 
τη διαδικασία καθώς και τις μεθόδους που 
πρέπει να ακολουθούνται για την κατάρτιση 
αποτελεσματικών προγραμμάτων μάρκετινγκ. 
το απόλυτο εργαλείο τόσο για στελέχη επιχει-
ρήσεων και επιχειρηματίες όσο και για φοιτητές 
οικονομικών σχολών.

K.B.: 2252, Σχήμα: 17x24, Σελίδες: 368, € 37,81

ΕΡΕυΝΑ MarkeTing
Γ΄ Έκδοση

ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

Στη νέα, τρίτη έκδοση του βιβλίου, ο συγγραφέας 
επεξηγεί με κατανοητό και κριτικά τεκμηριωμένο 
τρόπο την πραγματοποίηση μιας έρευνας αγοράς-
project. τεχνικές επαφής, δομημένες ή αδόμητες 
προσεγγίσεις, σύνταξη ερωτηματολογίου, τεχνι-
κές δειγματοληψίας, μελέτη των κινήτρων και της 
συμπεριφοράς του καταναλωτή, οργάνωση και 
εκτέλεση μιας ποιοτικής έρευνας αποτελούν τα 
συστατικά στοιχεία της έρευνας αγοράς, τα οποία 
πραγματεύεται το βιβλίο. Ο ερευνητικός σχεδι-
ασμός αναπτύσσεται με λεπτομέρειες και παρα-
δείγματα από την αρχή ως το τέλος, καλύπτοντας 
απόλυτα τόσο τον καθηγητή όσο και τον μαθητή 
στο μάθημα «Σχέδιο Έρευνας» το οποίο διδάσκε-
ται υποχρεωτικά στη Β΄ και Γ΄ Λυκείου.

K.B.: 2311, Σχήμα: 17x24, Σελίδες: 448, € 29,55

αντισΥμΒατικη 
σκεΨη 
(Σειρά Business Life)

FOERSTER ANJA, 
KREUZ PETER

Σκεφθείτε έξω από τα συνηθισμένα... τώρα! Άλλω-
στε, μόνο όποιος καινοτομεί φτάνει στην επιτυχία! 
Με πολλά παραδείγματα πρακτικής εφαρμογής 
της αντισυμβατικής σκέψης για στρατηγική, αγο-
ρές, προϊόντα, τιμολόγηση.

K.B.: 2167, Σχήμα: 14x21, Σελίδες: 312, € 18,85

εΠιχειρησιακη 
εΠικοινωνια

ΦΑΝΑΡΙΩΤΗΣ  
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Μέσα από πολλά 
παραδείγματα και 
πρακτικές ασκήσεις 
παρουσιάζονται οι 
πτυχές της γραπτής 
και προφορικής επι-
κοινωνίας στο πλαίσιο 
της επιχειρησιακής 
επικοινωνίας. Μεταξύ 
άλλων, εξετάζονται 
θέματα που αφορούν 
στις τραπεζικές εργα-
σίες, την οργάνωση 
των συσκέψεων, την 
οργάνωση επιχειρη-
ματικών ταξιδιών, την 
εκπόνηση μελετών, 
καθώς και τις σύγ-
χρονες μορφές της 
ηλεκτρονικής επικοι-
νωνίας. 

K.B.: 2123, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 488, € 35,50

Προγραμματα 
Δημοσιων  
σχεσεων 
(Σειρά Business Life)

ΠΑΠΑΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛ
ΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ο συγγραφέας του 
βιβλίου, παραθέτο-
ντας για πρώτη φορά 
διεθνή ερευνητικά 
στοιχεία σε τομείς της 
επικοινωνίας, διεισ-
δύει σε βάθος στην 
πρακτική πλευρά των 
Δημοσίων Σχέσεων, 
καταθέτοντας προτά-
σεις και λύσεις, με τη 
μορφή ξεχωριστών 
προγραμμάτων, για 
την καλύτερη εφαρ-
μογή τους. 

K.B.: 2136, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 352, € 26,50

η τιμολογιακη 
στρατηγικη τησ 
εΠιχειρησησ

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΗΝΤΟΥ
ΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Όλες οι σύγχρονες 
εξελίξεις στο χώρο 
της τιμολόγησης μέσα 
από πρακτικά παρα-
δείγματα και εμπειρι-
κές έρευνες. Εξετάζο-
νται η σχέση τιμολόγη-
σης και συμπεριφοράς 
καταναλωτή - πελάτη, 
οι τιμολογιακές μέθο-
δοι και πρακτικές, 
η τιμολόγηση στις 
βιομηχανικές αγορές, 
το λιανεμπόριο, τις 
υπηρεσίες, τα αγρο-
τικά προϊόντα και το 
διαδίκτυο, καθώς και 
η διεθνής - εξαγωγική 
τιμολόγηση. 

K.B.: 1912, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 256, € 24,46
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στΡΑτηγΙκΟ ΜΑΡκΕτΙΝγκ 
Γ΄ Εκδοση

ΣΙΩΜΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η στρατηγική και το μάρκετινγκ έχουν μια σχέση 
ισχυρή και ουσιαστική - η στρατηγική είναι μία από 
τις προϋποθέσεις επιτυχίας των επιλογών μάρ-
κετινγκ που έχει στη διάθεσή της μια επιχείρηση. 
Η στρατηγική γεννήθηκε στα πεδία των μαχών 
πολύ πριν αποτελέσει τον αγαπημένο επιθετικό 
προσδιορισμό του όρου «μάρκετινγκ» στα πανεπι-
στημιακά εγχειρίδια και στα επιχειρηματικά Σχέδια 
Μάρκετινγκ. Και ακριβώς γι’ αυτό, το μάρκετινγκ 
χρησιμοποιεί τον στρατηγικό τρόπο σκέψης στη 
μάχη για την επιβίωση, την ανάπτυξη και τη βιωσι-
μότητα μιας επιχείρησης στην αγορά. 

K.B.: 2500, Σχήμα: 21x29, Σελίδες: 840, € 126,00

Μ Α Ρ Κ Ε Τ Ι Ν Γ Κ  –  Π Ω Λ Η Σ Ε Ι Σ Μ Α Ρ Κ Ε Τ Ι Ν Γ Κ  –  Π Ω Λ Η Σ Ε Ι Σ Μ Α Ρ Κ Ε Τ Ι Ν Γ Κ  –  Π Ω Λ Η Σ Ε Ι Σ

Βασικο  
μαρκετινγκ 
2η Έκδοση

ΓΑΛΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

το βιβλίο αναφέρεται 
διεξοδικά στη φιλοσο-
φία του marketing, στις 
διαδικασίες που απαι-
τούνται για την εισα-
γωγή του, εξετάζει την 
«ανατομία»-ψυχολογία 
του καταναλωτή, ανα-
λύει τις συνθήκες και 
τις ιδιαιτερότητες της 
αγοράς και προβλη-
ματίζει όσον αφορά τη 
διαμόρφωση πολιτικής 
marketing. 

K.B.: 1951, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 440, € 16,31

μεθοΔοι  
ερεΥνασ αγορασ

ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 
ΒΛΑΣΗΣ

Σκοπός του βιβλίου 
είναι να παράσχει ένα 
θεωρητικό πλαίσιο 
συνοδευόμενο και με 
τις απαραίτητες πρα-
κτικές προσεγγίσεις, 
ώστε να καταστεί ευκο-

λότερη η κατανόηση 
της διαδικασίας της 
έρευνας αγοράς. Έχει 
καταβληθεί ιδιαίτερη 
προσπάθεια για την 
απλοποίηση επιστημο-
νικών εννοιών ώστε να 
καταστεί ευανάγνωστο 
στον απλό αναγνώστη.

K.B.: 1429, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 280, € 20,38

αΠοτελεσματικο  
Marketing  
για κερΔοφορεσ 
Πωλησεισ 
2η Έκδοση

ΚΑΖΑΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Οι πρόσφατες θεωρη-
τικές προσεγγίσεις και 
πρακτικές συμβουλές 
για την επιλογή και αξι-
ολόγηση αγορών-στό-
χων, τη σωστή προετοι-
μασία και υλοποίηση 
ενός ολοκληρωμένου 
προγράμματος Μάρ-
κετινγκ και την αξιολό-
γηση της αποδοτικό-
τητας των ενεργειών 
του Μάρκετινγκ στην 
επιχείρηση. Παρου-
σιάζονται εύχρηστα 
«εργαλεία» (φύλλα 
αξιολόγησης, check 
lists) που διευκολύνουν 
τον αναγνώστη στη 
λήψη αποφάσεων για 
την επιλογή εξωτερι-
κών συνεργατών, όπως 
εμπορικών αντιπρο-
σώπων, διαφημιστικών 
εταιρειών, γραφείων 
έρευνας αγοράς κ.ά. 

K.B.: 1985, Σχήμα: 20x25, 
Σελίδες: 743, € 60,13

εισαγωγη στο 
στρατηγικο  
μαρκετινγκ
Β΄ έκδοση

ΣΙΩΜΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Βασικές αρχές και 
διαδικασίες άσκησης 
σύγχρονου στρατη-
γικού Μάρκετινγκ, 
εργαλεία αξιολόγησης 
του ανταγωνιστικού 
περιβάλλοντος και των 
ελκυστικών παραγό-
ντων της αγοράς, των 
ευκαιριών, των πελα-
τών, των πωλήσεων 
και άλλες χρήσιμες 
πληροφορίες σε ένα 
σύγχρονο εισαγωγικό 
εγχειρίδιο πανεπιστη-
μιακού επιπέδου.

K.B.: 1759, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 320, € 25,47

ΠροΒολη

ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ

K.B.: 1013, Σχήμα: 14x21, 
Σελίδες: 280, € 15,28

σΥμΠεριφορα 
καταναλωτη  
και στρατηγικη 
μαρκετινγκ

ΣΙΩΜΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η έρευνα στο αντικεί-
μενο της καταναλω-
τικής συμπεριφοράς 
έχει αποκτήσει σήμερα 

νέο ενδιαφέρον, δεδομένης 
της πρωτοφανούς οικονομικής κρίσης που βιώ-
νουμε όλοι μας ως καταναλωτές. Η τρίτη έκδοση 
του βιβλίου εστιάζει στη διερεύνηση των επιπτώ-
σεων που έχει η κρίση αυτή στη συμπεριφορά 
του καταναλωτή τόσο στους ίδιους όσο και στην 
εθνική οικονομία και τους marketers.

K.B.: 2326, Σχήμα: 20x28, Σελίδες: 580, € 87,00
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Μ Α Ρ Κ Ε Τ Ι Ν Γ Κ  –  Π Ω Λ Η Σ Ε Ι Σ Μ Α Ρ Κ Ε Τ Ι Ν Γ Κ  –  Π Ω Λ Η Σ Ε Ι Σ Μ Α Ρ Κ Ε Τ Ι Ν Γ Κ  –  Π Ω Λ Η Σ Ε Ι Σ

ολοκληρωμενη 
στρατηγικη  
εΠικοινωνια 
Γ΄ Έκδοση

ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Ένα βιβλίο που θα σας 
«αναγκάσει» να δείτε 
την επικοινωνία από 
άλλη οπτική γωνία και 
θα σας οδηγήσει στην 
επίτευξη αποτελεσμα-
τικής επιχειρησιακής 
επικοινωνίας που 
μετατρέπει την ανα-
γκαία αυτή δαπάνη σε 
επένδυση!

K.B.: 2049, Σχήμα: 13,4x22, 
Σελίδες: 336, € 18,14

εταιρικη ταΥτο-
τητα & εταιρικη 
εικονα

ΜΗΛΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Αξιοποιήστε στο μέγι-
στο όλους τους εμπλε-
κόμενους φορείς της 
επιχείρησης σας μέσα 
από δοκιμασμένες 
στρατηγικές και διαδι-
κασίες για το σχεδια-

σμό, την εκπόνηση και 
την υλοποίηση προ-
γραμμάτων εταιρικής 
ταυτότητας. Δίνονται 
απαντήσεις σε πολλά 
σύγχρονα ερωτή-
ματα προβολής της 
επιχείρησης που σχε-
τίζονται, παράλληλα 
με τις καταναλωτικές, 
και με τις κοινωνικές 
και περιβαλλοντικές 
ευαισθησίες των κατα-
ναλωτών. 

K.B.: 2002, Σχήμα: 14x21, 
Σελίδες: 242, € 23,43

μαρκετινγκ  
τοΥριστικων  
εΠιχειρησεων

ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ  
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Πώς θα αντεπεξέλ-
θουμε στον έντονο 
ανταγωνισμό; Πώς 
μπορούμε να κατα-
νοήσουμε τη συμπε-
ριφορά του τουρίστα 
και να ανακαλύψουμε 
τι τον επηρεάζει στις 
αποφάσεις του; Πώς 
προβάλλουμε τις 
υπηρεσίες μας; Πώς 
θα ενσωματώσουμε τις 
νέες τεχνολογίες για 
να βελτιώσουμε την 
ποιότητα των υπηρε-
σιών μας; 

K.B.: 2022, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 316, € 28,53

ΟΙ ΠωλησΕΙσ  
σΕ ΔυσκΟλΟυσ κΑΙΡΟυσ

ΖΑΪΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

Μία από τις βασικές λειτουργίες που πλήτ-
τεται ιδιαίτερα σε δύσκολες περιόδους είναι 
η λειτουργία των Πωλήσεων. Οι Πωλήσεις 
δέχονται τους κραδασμούς και τις πιέσεις 
τόσο της αγοράς όσο και του εσωτερικού 
περιβάλλοντος πωλήσεων και συγκεκρι-
μένα της Διοίκησης Πωλήσεων. Κι εδώ είναι 
που ελλοχεύει ο κίνδυνος δημιουργίας και 
καλλιέργειας κλίματος πανικού με εξαιρε-
τικά καταστροφικά αποτελέσματα. Αντιθέ-

τως χρειάζεται σύνεση, μετριοπάθεια και σωστή αποτίμηση της συνολικής 
κατάστασης για χάραξη της αντίστοιχης στρατηγικής. Στο μικρό αυτό εγχει-
ρίδιο-«εργαλείο δουλειάς» περιγράφονται τρόποι συμπεριφοράς, μοντέλα 
πωλήσεων, παράγοντες επιτυχίας, βασικά στοιχεία μεθοδολογίας πωλήσεων 
και στρατηγικής χειρισμού των πελατών που αφορούν μια νέα ευέλικτη Στρα-
τηγική Πωλήσεων σε δύσκολους καιρούς, στο πλαίσιο μιας εμπνευσμένης 
Επιχειρησιακής Στρατηγικής.

K.B.: 2562, Σχήμα: 14x21, Σελίδες: 100, € 6,90

ΔηΜΟσΙΕσ σΧΕσΕΙσ

ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Όσοι πιστεύουν ότι οι Δημόσιες Σχέσεις 
είναι απλώς οι διασυνδέσεις, οι γνωριμίες, 
η διοργάνωση εκδηλώσεων, ο πρόσχαρος 
και εξωστρεφής χαρακτήρας, το χαμόγελο 
και οι ευγενικοί τρόποι τότε θα εκπλαγούν, 
όταν μάθουν ότι η παρεξηγημένη αυτή επι-
στήμη αφορά πολλά παραπάνω. Αυτή την 
εσφαλμένη εντύπωση έρχεται να αλλάξει 
το βιβλίο που κρατάτε στα χέρια σας, το 
οποίο επιχειρεί με απλό, πρακτικό και κατα-
νοητό λόγο να μυήσει τον αναγνώστη στον 
κόσμο των Δημοσίων Σχέσεων. 

K.B.: 2553, Σχήμα: 17x24, Σελίδες: 176, € 12,99

ξεχαστε το Burnout! 
Tο νέο σύνδρομο λέγεται Boreout  
(Σειρά Business Life)

ROTHLIN PHILIP, WERDER PETER

Mέσα από διασκεδαστικές ιστορίες και με οδηγό 
τον Άλεξ, βαθύ γνώστη του boreout, θα ταξιδέ-
ψουμε στα άδυτα του νέου αυτού εργασιακού φαι-
νομένου, θα γνωρίσουμε από τι πραγματικά κινδυ-
νεύουν οι εργαζόμενοι σήμερα, αλλά και, το σημα-
ντικότερο, πώς μπορούν να το αντιμετωπίσουν.

K.B.: 2148, Σχήμα: 14,8x21, Σελίδες: 160, € 15,19
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Πωλησεισ –  
μαρκετινγκ
Δύο κρίκοι της ίδιας 
αλυσίδας 

Γ΄ Έκδοση

ΒΕΛΤΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

το βιβλίο παρουσιάζει 
με ευρηματικό τρόπο 
τις σύγχρονες προδι-
αγραφές κατάκτησης 
της αγοράς γύρω από 
την κύρια ιδέα του: οι 
τεχνικές της κατάκτη-
σης της αγοράς (στό-
χος του μάρκετινγκ) 
είναι οι επιτυχημένες 
τεχνικές πωλήσεων 
(προσωπική πώληση).

K.B.: 1767, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 168, € 14,27

ερεΥνα αγορασ

ΣΙΩΜΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 
ΜΑΥΡΟΣ Α.  
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

το κάθε κεφάλαιο 
περιλαμβάνει θεω-
ρητικό υπόβαθρο 
και πρακτικά παρα-
δείγματα καθώς και 
παραρτήματα με 
πραγματικά στοιχεία-
ερωτηματολόγια και 

ευρήματα ερευνών 
μάρκετινγκ και αγο-
ράς, παρουσίαση 
και σχολιασμό των 
ευρημάτων, ερωτήσεις 
τηλεφωνικής κάλπης 
και exit poll από τις 
τελευταίες βουλευτι-
κές εκλογές.

K.B.: 2098, Σχήμα: 20x25, 
Σελίδες: 476, € 56,05

στρατηγικο 
Βιομηχανικο 
μαρκετινγκ 
Tόμος A΄

Έκδοση Β΄

ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ  
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

K.B.: 1031, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 440, € 35,67

Πολιτικη εΠικοι-
νωνια & μμε

ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ  
ΓΙΩΡΓΟΣ

Μέσα στις σελίδες του 
αναλύονται και παρου-
σιάζονται με εύληπτο 
τρόπο τα ζητήματα 
που προκύπτουν από 
την διαρκώς αυξα-
νόμενη εμπλοκή των 
ΜΜΕ με την πολιτική 
εξουσία. Επιχειρείται 
να διαλευκανθεί ο 
ρόλος των ΜΜΕ στην 
αντιμετώπιση εθνικών 
και διεθνών κρίσεων 
και στην άσκηση της 
εξωτερικής πολιτικής, 
με παραδείγματα από 
τις διάφορες «Ανθρω-
πιστικές Επεμβάσεις», 

τον Πόλεμο στο Ιράκ, 
την 11η Σεπτεμβρίου 
στη Νέα Υόρκη αλλά 
και από την Κρίση στα 
Ίμια, το ζήτημα των 
Σκοπίων κ.ά.

K.B.: 2134, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 272, € 19,36

Διεθνεσ εξαγωγι-
κο μαρκετινγκ 
Τόμος Α΄

ΠΑΝΗΓΥΡΑΚΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Μέθοδοι και τεχνι-
κές ανάπτυξης των 
αναγκαίων εκείνων 
ικανοτήτων που 
απαιτούνται για τη 
λήψη αποφάσεων 
μάρκετινγκ στο διεθνή 

χώρο: κατανόηση του 
διεθνούς περιβάλλο-
ντος, διείσδυση σε 
νέες αγορές, αντικα-
τάσταση των αγορών 
που βρίσκονται σε 
πτώση, ανάλυση των 
διεθνών προτιμήσεων 
και τάσεων, δημιουρ-
γία στρατηγικών και 
τακτικών μάρκετινγκ 
που θα αποβλέπουν 
στο διεθνή κατανα-
λωτή και στην υπερ-
κέραση όλων εκείνων 
των εμποδίων, τεχνι-
κών ή ψυχολογικών 
που παρουσιάζονται 
στην πορεία. 

K.B.: 1235, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 496, € 30,58

στρατηγικη Διοι-
κηση εΠωνΥμοΥ 
Προϊοντοσ 
Τόμος Α΄

ΠΑΝΗΓΥΡΑΚΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Μια ολοκληρωμένη 
παρουσίαση μεθόδων 
και τεχνικών που 
συμβάλλουν στην 
αποτελεσματική και 
αποδοτική στρατηγική 
διοίκηση μιας ομάδας 
προϊόντων ή υπηρε-
σιών. 

K.B.: 1411, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 632, € 37,71

ΕτΑΙΡΙκη  
κΟΙΝωΝΙκη  
ΕυθυΝη

ΒΑΞΕΒΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ

το πρώτο βιβλίο στα ελληνικά που πραγ-
ματεύεται την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, 
παρουσιάζοντας ένα ολοκληρωμένο μοντέλο 
εφαρμογής της για το σύνολο των επιχειρη-
ματικών δράσεων μιας επιχείρησης καθώς 
και πολυάριθμα παραδείγματα και μελέτες 
περιπτώσεων από διαφορετικούς κλάδους 
της ελληνικής οικονομίας. 

Στις σελίδες του βιβλίου παρουσιάζονται με απλό και κατα-
νοητό τρόπο η πραγματική έννοια και οι διαστάσεις της ΕΚΕ. Εξετάζονται όλοι 
οι τομείς που πρέπει να γνωρίζει όποιος θέλει να έρθει σε επαφή ή ασκεί ήδη 
στην πράξη την ΕΚΕ: περιγράφονται τα βασικά εργαλεία, οι μέθοδοι και οι 
διαδικασίες που ακολουθούνται σήμερα και κατατίθενται βήμα-βήμα προτά-
σεις για την ανάπτυξη της ΕΚΕ.

K.B.: 2290, Σχήμα: 17x24, Σελίδες: 516, € 32,00
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μελετεσ  
ΠεριΠτωσεων 
μαρκετινγκ 
(Marketing 
Cases)

ΠΑΝΗΓΥΡΑΚΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ,  
ΣΙΩΜΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ένα βιβλίο - εργαλείο 
για τον εντοπισμό 
και κατανόηση των 
επιχειρηματικών στρα-
τηγικών προώθησης 
προϊόντων και υπηρε-
σιών μέσα από πλήθος 
μελετών περιπτώσεων 
μάρκετινγκ σε εται-
ρείες, όπως  
ΝΟΥΝΟΥ, COCA-
COLA, MARLBORO, 
NIKE, NESCAFE, 
BENETTON, GOODY’S, 
NESTLE κ.ά. 

K.B.: 1918, Σχήμα: 20x25, 
Σελίδες: 356, € 40,77

στρατηγικη Διοι-
κηση εΠωνΥμοΥ 
Προϊοντοσ 
Τόμος Β΄

ΠΑΝΗΓΥΡΑΚΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

K.B.: 1422, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 672, € 40,77

αλφαΒηταριο 
ΥΠηρεσιων

ΚΟΛΛΙΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ

το βιβλίο φιλοδοξεί να 
βοηθήσει τον καθένα 
από εμάς να παρέχει 
ποιοτικές υπηρεσίες, 
καθώς η παροχή 
υπηρεσιών «κρύβεται» 
μέσα σε κάθε επαγγελ-
ματική επαφή μας, είτε 
λειτουργούμε ως πελά-
τες είτε ως καταναλω-
τές, είτε προσφέρουμε 
προϊόντα στην αγορά, 
είτε παρέχουμε ευθέως 
υπηρεσίες. Πρόκειται 
για ένα μοναδικό 
στο είδος του βιβλίο, 
δομημένο γύρω από 
το ελληνικό αλφάβητο, 
το οποίο μας «ξεναγεί» 
στην ποιοτική παροχή 
υπηρεσιών μέσα σε 24 
γράμματα! 

K.B.: 2464, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 360, € 20,00

self Marketing

ΓΑΛΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

K.B.: 1418, Σχήμα: 14x21, 
Σελίδες: 68, € 4,08

εταιρικη εικονα

ΠΑΠΑΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛ
ΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

το βιβλίο «Εταιρική 
Εικόνα» περιγράφει 
εικόνες της καθημε-
ρινότητας και εξηγεί 
τι συναισθήματα 
εκπέμπει μια σωστά 
διοργανωμένη εται-
ρική εκδήλωση, ένας 
κατσουφιασμένος 
υπάλληλος υποδοχής, 
ένας κακοντυμένος 
πωλητής, ένας άβου-
λος διευθυντής, ένας 
αποφασιστικός ηγέ-
της, ένας ευχάριστος 
σύμβουλος δημοσίων 
σχέσεων.

K.B.: 2302, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 144, € 14,51

εφαρμογη  
μεθοΔων αναλΥ-
σησ στην ερεΥνα 
αγορασ

ΣΙΩΜΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 
ΒΑΣΙΛΙΚΟΠΟΥΛΟΥ 
ΚΑΤΕΡΙΝΑ

Ένας εύχρηστος 
οδηγός για την άμεση 
και αποτελεσματική 
επίλυση προβλημάτων 

έρευνας αγοράς. 
Παρουσιάζει τις κύριες 
μεθόδους και τις τεχνι-
κές ανάλυσης στοι-
χείων έρευνας αγοράς 
με έμφαση στην πρα-
κτική εφαρμογή των 
βασικότερων μεθόδων 
και εργαλείων και 
στην ερμηνεία των 
αποτελεσμάτων. Ο 
τρόπος εφαρμογής 
των τεχνικών ανάλυ-
σης παρουσιάζεται με 
τη χρήση του SPSS, 
ενώ περιλαμβάνονται 
πολλά παραδείγματα, 
ασκήσεις, ερωτήσεις 
τύπου «Σωστό ή 
Λάθος;», Mini Projects, 
καθώς και πλούσια 
βιβλιογραφία. 

K.B.: 1922, Σχήμα: 20x25, 
Σελίδες: 572, € 61,15

στρατηγικο  
ηλεκτρονικο  
μαρκετινγκ

ΣΙΩΜΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 
ΤΣΙΑΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Πλήρης και εμπερι-
στατωμένη παρουσί-
αση της μεθοδολογίας 
επέκτασης της 
εμπορικής επωνυμίας 
από τις φυσικές στις 
ηλεκτρονικές αγορές 
καθώς και οι παράγο-
ντες-κλειδιά για επι-
τυχημένες εμπορικές 
επωνυμίες στο ηλε-
κτρονικό περιβάλλον. 

K.B.: 1842, Σχήμα: 20x25, 
Σελίδες: 540, € 57,07

εΠιχειρειν  
αλα ελληνικα!

ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ

Μέσα από πλούσιο 
αρχειακό φωτογρα-
φικό υλικό αλλά και 
έρευνα που φέρνει 
στο φως άγνωστες 
λεπτομέρειες από τη 
δραστηριότητα των 
κορυφαίων ελληνικών 
επιχειρήσεων του 19ου 
και 20ού αιώνα, η ιστο-
ρική αυτή αναδρομή 
θα μας θυμίσει τα 
παιδικά μας χρόνια και 
θα ξυπνήσει αναμνή-
σεις και εικόνες από το 
παρελθόν.

K.B.: 2227, Σχήμα: 21x26, 
Σελίδες: 200, € 17,06

εισαγωγη στισ Δη-
μοσιεσ σχεσεισ 
Τεύχος 2

ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ

K.B.: 1012, Σχήμα: 14x21, 
Σελίδες: 64, € 4,08
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η Διοικητικη και 
το μαρκετινγκ 
των τοΥριστικων 
Προορισμων 
2η Έκδοση

ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ  
ΧΡΗΣΤΟΣ

Εμπλουτισμένο με 
πρόσφατα παραδείγ-
ματα από τη διεθνή και 
ελληνική τουριστική 
αγορά, το βιβλίο στη 
δεύτερη ανανεωμένη 
έκδοσή του σκιαγρα-
φεί την πραγματική 
εικόνα στο νευραλγικό 
τομέα του τουρισμού 
με συγκεκριμένα 
παραδείγματα επιχει-
ρησιακών επιλογών.

K.B.: 1955, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 640, € 66,24

ιαΠωνικη Διοι-
κητικη & μαρκε-
τινγκ 
Τόμος Α΄

ΠΑΝΗΓΥΡΑΚΗΣ ΓΕ
ΩΡΓΙΟΣ, ΜΟΥΡΔΟΥ
ΚΟΥΤΑΣ ΠΑΝΟΣ

K.B.: 1455, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 480, € 30,58

ΠαραΠονα  
Πελατων 
Μπελάς... ή ευκαιρία; 
(Σειρά Business Life)

ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ

Αντί να ξοδεύετε χρήματα 
για να προσελκύσετε 
νέους πελάτες, στο εγχει-
ρίδιο αυτό θα μάθετε 
γρήγορους, πρακτικούς 
και ανέξοδους τρόπους 
για να αντιμετωπίσετε τα 

παράπονα των πελατών σας και να τους κρατήσετε 
για πάντα πιστούς στην επιχείρησή σας! Με απλή, 
κατανοητή γλώσσα και μέσα από πολλά εύστοχα 
παραδείγματα και σκίτσα, θα κατανοήσετε πόσο 
σημαντικά είναι τα παράπονα για μια επιχείρηση. 

K.B.: 2085, Σχήμα: 14x24, Σελίδες: 190, € 18,14

suPer floPs

ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε για τις πιο 
ηχηρές αποτυχίες 
επώνυμων προϊόντων, 
πάνω στα οποία επεν-
δύθηκαν τεράστια 
κεφάλαια χωρίς αντί-
κρισμα. τι δεν πήγε 
καλά, τι θα μπορούσε 
να είχε προβλεφθεί, τι 
θα μπορούσε να είχε 
γίνει καλύτερα... Κάθε 
αποτυχία άλλωστε 
είναι χρήσιμη διότι μας 
δίνει την ευκαιρία να 
γίνουμε σοφότεροι και 
πιο προσεκτικοί... 

K.B.: 2204, Σχήμα: 14x21, 
Σελίδες: 232, € 16,21

ηλεκτρονικο 
εΠιχειρειν

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, ΠΟΛΛΑ
ΛΗΣ Α. ΓΙΑΝΝΗΣ

Στο βιβλίο παρουσιά-
ζεται η μεθοδολογία 
επέκτασης της 
επιχείρησης στην 
ηλεκτρονική αγορά 

και δίνονται πρακτικές 
οδηγίες για τη σωστή 
εφαρμογή και ανά-
πτυξη του ηλεκτρονι-
κού επιχειρείν. Αναλύ-
ονται επιχειρηματικά 
πρότυπα του ηλεκτρο-
νικού επιχειρείν, οι 
ποικίλες εφαρμογές 
του (ηλεκτρονικό 
κατάστημα, ηλεκτρο-
νική δημοπρασία, 
ηλεκτρονικό εμπορικό 
κέντρο, ηλεκτρονική 
τραπεζική), το νομικό 
πλαίσιό του, θέματα 
τεχνολογίας και ασφά-
λειας του Διαδικτύου.

K.B.: 2027, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 484, € 35,67

μαρκετινγκ εΠι-
Πλων και Προϊο-
ντων ξΥλοΥ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ

Παρουσιάζονται όλοι 
οι τομείς του μάρκε-
τινγκ που μπορούν 
να βρουν εφαρμογή 
σε μια σύγχρονη 
επιχείρηση επίπλου 
και προϊόντων ξύλου. 
Σχολιάζονται τα ευρή-
ματα εξειδικευμένων 
ερευνών σε θέματα 
του μάρκετινγκ και 
παρατίθενται ερωτη-
ματολόγια που έχουν 
συνταχθεί ειδικά για τη 
διεξαγωγή σχετικών 
ερευνών. 

K.B.: 2282, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 600, € 54,51

κερΔιστε  
τηλεφωνωντασ 
(Σειρά Business Life)

ΠΑΝΗΓΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡ
ΓΙΟΣ, ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΓΙΩΡ
ΓΟΣ, ΖΑΪΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο 
στην εργασία σας και θέλετε 

να κερδίσετε τα μέγιστα από τις τηλεφωνικές σας 
επικοινωνίες; Στις σελίδες του σύγχρονου αυτού 
εγχειριδίου για την επαγγελματική χρήση του τηλε-
φώνου θα βρείτε μεταξύ άλλων βήμα-βήμα οδηγίες 
για: Κλείσιμο επαγγελματικής συνάντησης, Από-
κτηση νέων πελατών, Διαχείριση αντιρρήσεων κ.ά.

K.B.: 2161, Σχήμα: 14x24, Σελίδες: 136, € 14,07

Διεθνεσ  
μαρκετινγκ

ΠΑΝΗΓΥΡΑΚΗΣ  
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

το παρόν βιβλίο φιλο-
δοξεί να συμβάλει στην 
κατανόηση της σημα-
σίας του διεθνούς μάρ-
κετινγκ στη σύγχρονη 
οικονομική πραγματικό-

τητα, χρησιμοποιώντας όχι μόνον απλή παράθεση 
της θεωρίας αλλά και με εμπεριστατωμένη κριτική 
και πρακτική μελέτη των εξεταζόμενων θεμάτων.

K.B.: 2462, Σχήμα: 21x29, Σελίδες: 964, € 144,00
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ειναι τρελοσ...  
ο εφεΥρετησ

ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ

Πάνες για πτηνά, 
ιπτάμενα αυτοκίνητα, 
χάρτινα φορέματα, 
ρολόι σκύλων, πιρούνι 
μετρητής και φρένα 
του σκι είναι μερικές 
μόνο από τις πιο 
τρελές εφευρέσεις 
που κατοχυρώθηκαν 
ποτέ. Ένα χιουμο-
ριστικό απάνθισμα 
με περισσότερες 
από 115 περίεργες, 
θεοπάλαβες και 
ενίοτε ξεκαρδιστικές 
εφευρέσεις, οι οποίες 
πέρασαν στην αφά-
νεια, αποτυγχάνοντας 
να αλλάξουν τον 
κόσμο... ευτυχώς!

K.B.: 2303, Σχήμα: 14x21, 
Σελίδες: 192, € 13,90

καταναλωτικεσ 
εΠιΔημιεσ

ΣΙΩΜΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 
ΜΟΥΡΔΟΥΚΟΥΤΑΣ 
ΠΑΝΟΣ

Πότε ένα απλό αντι-
κείμενο στη βιτρίνα 
μετατρέπεται σε 
αντικείμενο του 
πόθου μας; Πότε ένα 
διαφημιστικό μήνυμα 
«κολλάει» στο μυαλό 
μας; Η μετατροπή της 
επιθυμίας για ένα προ-
ϊόν σε επιδημία ήταν, 
είναι και θα είναι πάντα 
όνειρο κάθε μάρκετερ. 
Για μερικά στελέχη το 
όνειρο γίνεται πραγ-
ματικότητα. Για άλλα 
παραμένει απλώς ένα 
όνειρο. 

K.B.: 2105, Σχήμα: 14x21, 
Σελίδες: 214, € 24,46

η εΠιστημη  
των Πωλησεων

ΔΙΑΚΟΜΑΝΩΛΗΣ 
ΚΩΝ/ΝΟΣ

Απαντήσεις και λύσεις 
στα διάφορα ερωτή-
ματα που προκύπτουν 
στο χώρο των πωλή-
σεων. Εξετάζονται 
τακτικές οργάνωσης και 
διοίκησης του εμπορι-
κού τμήματος, θέματα, 
όπως η πολιτική 
διείσδυσης στην αγορά 
και η στοχοθεσία των 
πωλήσεων, το Σύστημα 
Πελατειακών Σχέσεων, 
το Marketing Plan, το 
νεκρό σημείο και ο 
ρόλος του στη βιωσι-
μότητα και κερδοφορία 
της επιχείρησης καθώς 
και ο ρυθμιστικός ρόλος 
του τμήματος πωλή-
σεων για την εξέλιξη 
της επιχείρησης.

K.B.: 2066, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 360, € 25,47

αΠοτελεσματικη  
Διοικηση χαρτο-
φΥλακιοΥ Προϊο-
ντων και ΥΠηρε-
σιων

ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡ
ΓΙΟΣ, ΠΑΠΑΣΤΑΘΟ
ΠΟΥΛΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ 
(ΠΟΛΙΝΑ)

το βιβλίο αυτό παρου-
σιάζει για πρώτη 
φορά σε παγκόσμιο 
επί πεδο, μια ολοκλη-
ρωμένη, συστηματική 
και επιστημονική προ-
σέγγιση, που καλύ-
πτει, όχι μόνο όλες τις 
προϊοντικές αποφά-
σεις στο πλαίσιο της 
διοίκησης του προϊο-
ντικού χαρτοφυλακίου 
μιας επιχείρησης 
αλλά και τις αντίστοι-
χες αποφάσεις που 
αφορούν στο χώρο 
των υπηρεσιών.

K.B.: 1847, Σχήμα: 20x25, 
Σελίδες: 684, € 61,15
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γνωστα ονοματα  
αγνωστεσ ιστοριεσ 3

ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ

το τελευταίο βιβλίο της 
πετυχημένης τριλογίας! 
Amazon, Citroen, Guinness, 
Hard Rock Cafe, Pac-Man 
και άλλες 50 πασίγνωστες 
μάρκεs συμ πληρώνουν το 
παζλ των 192 πλέον επιτυ-

χημένων brand names παγκοσμί ως. Ιστορίες κωμικές, 
συναρπαστικές, περίεργες αλλά πέρα για πέρα αληθι-
νές, που θα εξάψουν την περιέργειά σας, θα αποτελέ-
σουν πηγή έμπνευσης και θα συζητηθούν πολύ!

K.B.: 2152, Σχήμα: 14x21, Σελίδες: 290, € 17,22

γνωστα ονοματα  
αγνωστεσ ιστοριεσ 1
Δ΄ Έκδοση

ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Γιατί τα αυτοκίνητα Mercedes-Benz είναι γένους 
θηλυκού; τι σχέση έχει ο πονοκέφαλος με την Coca-
Cola; BMW, BYLGARI, ESTEE LAUDER, GILLETTE, 

JOHNNIE WALKER, NOKIA, SONY και άλλες 60 πασίγνωστες μάρκεs «αποκαλύ-
πτονται» στις σελίδες του βιβλίου: Οι αφανείς ήρωες, ο ρόλος της τύχης, αλλά 
και τα τρελά όνειρα που έγιναν πραγματικότητα... 

K.B.: 2584, Σχήμα: 14x21

τοΥριστικο  
μαρκετινγκ

ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ

«Μόλις αναλάβατε 
διευθυντής στο 
εστιατόριο ενός ξενο-
δοχείου. Σας ζητούν 
να αξιολογήσετε τις 
τιμές στο μενού. Ποιά 
βήματα πρέπει να ακο-
λουθήσετε ;» 
«Πώς μπορεί ένα 
τουριστικό γραφείο να 
εφαρμόσει τα πέντε 
επίπεδα σχέσεων 
πελάτη και εταιρείας;» 
το «τουριστικό Μάρκε-
τινγκ» δίνει πρακτικές 
απαντήσεις σε καθημε-
ρινά ζητήματα, εξηγώ-
ντας σε απλή γλώσσα 
τις βασικές αρχές και 
στρατηγικές της νέας 
αυτής επιστήμης. 

K.B.: 1771, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 320, € 22,42

ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗ
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Διοικηση στρατη-
γικων σχεσεων: 
μαρκετινγκ και 
Πωλησεισ για 
Πελατεσ στρατη-
γικησ σημασιασ

ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 
ΒΛΑΣΗΣ,  
ΓΟΥΝΑΡΗΣ ΣΠΥΡΟΣ

το πρώτο βιβλίο στην 
ελληνική γλώσσα με 
στρατηγικές, τεχνικές 
και πρακτικά εργαλεία 
για τη σωστή επιλογή 
και αποτελεσματική 
διαχείριση των πελατών 
στρατηγικής σημασίας 
δίνει απαντήσεις σε 
ερωτήματα στρατη-
γικού σχεδιασμού, 
τμηματοποίησης του 
πελατειακού χαρτοφυ-
λακίου του Key Account 
Manager (KAM), πωλή-
σεων και διαχείρισης 
αντιρρήσεων.

K.B.: 1899, Σχήμα: 20x25, 
Σελίδες: 332, € 35,67

μαρκετινγκ  
ναΥτιλιακων εΠι-
χειρησεων

ΠΛΩΜΑΡΙΤΟΥ Η. 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Η πρώτη συστηματική 
προσπάθεια ανάλυ-
σης των πτυχών του 
marketing στον τομέα 
της εμπορικής ναυτι-
λίας. Προσφέρει τις 
απαραίτητες θεωρητι-
κές και εμπειρικές γνώ-
σεις για τη σωστή διά-
γνωση της ναυτιλιακής 
αγοράς, την κατανόηση 
και πρόβλεψη των επι-
θυμιών και μεταφορικών 
αναγκών του πελάτη 
(ναυλωτή-φορτωτή) 
αλλά και την κατάλληλη 
οργάνωση, σχεδιασμό 
και έλεγχο των μέσων 
που διαθέτει η ναυτιλι-
ακή επιχείρηση. 

K.B.: 1983, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 552, € 35,66

στρατηγικο μαρ-
κετινγκ Προϊ-
οντων ΥΨηλησ 
τεχνολογιασ

ΣΙΩΜΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 
ΤΣΙΑΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Επιδιώκει να προσφέ-
ρει στον αναγνώστη 
γνώση για όλα εκείνα 
τα ιδιαίτερα στοιχεία 
που χαρακτηρίζουν 
το Μάρκετινγκ Προϊ-
όντων Υψηλής τεχνο-
λογίας και επίσης να 
παρέχει ένα πλαίσιο 
λήψης αποφάσεων 
που σχετίζονται με 
το περιβάλλον αυτό. 
Αποτελεί το πρώτο 
σχετικά ολοκληρω-
μένο επιστημονικά 
σύγγραμμα στην ελλη-
νική γλώσσα.

K.B.: 2327, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 596, € 44,90

Μ Α Ρ Κ Ε Τ Ι Ν Γ Κ  –  Π Ω Λ Η Σ Ε Ι Σ Μ Α Ρ Κ Ε Τ Ι Ν Γ Κ  –  Π Ω Λ Η Σ Ε Ι Σ Μ Α Ρ Κ Ε Τ Ι Ν Γ Κ  –  Π Ω Λ Η Σ Ε Ι Σ

φαρμακεΥτικο 
μαρκετινγκ
Pharma Marketing

ΚΑΖΑΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Ένα μοναδικό βοή-
θημα για τα στελέχη 
στη βιομηχανία της 
υγείας, που θέλουν να 
προσφέρουν στους 
πελάτες τους το επί-
πεδο ενημέρωσης και 
εξυπηρέτησης που 
ανταποκρίνεται στον 
ιδιαίτερο χαρακτήρα 
των προϊόντων και 
υπηρεσιών τους. 

K.B.: 2324, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 600, € 46,00

Διαχρονικη 
εξελιξη σΥμΠε-
ριφορασ κατανα-
λωτη και Ποιο-
τικεσ ερεΥνεσ 
Marketing

ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ, ΚΡΥΣΤΑΛ
ΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

K.B.: 1718, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 232, € 17,33

αΠοτελεσματικη 
οργανωση και 
Διοικηση 
Πωλησεων 
2η Έκδοση

ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 
ΒΛΑΣΗΣ, ΑΥΛΩΝΙ
ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ένα χρήσιμο και 
αποτελεσματικό εργα-
λείο με δυνατότητα 
άμεσης πρακτικής 
εφαρμογής για την 
οργάνωση και δια-
χείριση του «every 
day business». Στη 
δεύτερη, ανανεωμένη 
και επικαιροποιημένη 
έκδοσή του, περι-
λαμβάνει τις πλέον 
πρόσφατες πρακτικές 
στο χώρο των πωλή-
σεων, με ιδιαίτερη 
έμφαση σε θέματα 
σχεδιασμού περιοχών 
πώλησης, επιλογής 
και πρόσληψης πωλη-
τών (περιλαμβάνει 
οδηγό συνέντευξης 
με υποψήφιο πωλητή), 
υποκίνησης και αξιο-
λόγησης των πωλητών 
και ανάλυσης πωλή-
σεων.

K.B.: 2021, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 578, € 48,92

εισαγωγη στο μαρκετινγκ

ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ

Κατά την παρούσα τέταρτη έκδοση, αυτό που 
πρωτοεμφανίζεται είναι η πιο σημαντική συνι-
στώσα του σύγχρονου γίγνεσθαι, δηλαδή η 
δέσμη των θλιβερών συνεπειών της πολύπλευ-
ρης κρίσης που επιμένει. Εκτός από αυτή την 
προσθήκη, ανανεώθηκαν τα στατιστικά στοιχεία 
και εμπλουτίστηκε η ύλη με κυρίως δημοσιογρα-
φικής φύσεως άρθρα, που συμπληρώνουν τη 

θεωρία και τελικά διευκολύνουν τον μαθησιακό και 
εκπαιδευτικό ρόλο του βιβλίου αυτού. Παράλληλα, προστέθηκαν νέες έννοιες 
και νέα θέματα που ενδιαφέρουν το ΜΚτ.

K.B.: 2466, Σχήμα: 17x24, Σελίδες: 840, € 62,90
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ιστοριεσ τεσ
σαρων τροχων

ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ

Ποια είναι η ιστορία 
πίσω από το σήμα της 
Rolls-Royce; τι ήταν 
το «διάταγμα της κόκ-
κινης σημαίας»; Ποιο 
ήταν το πρώτο βενζι-
νοκίνητο όχημα; Ποιοι 
ήταν οι πρωτοπόροι 
της αυτοκίνησης; Πώς 
η σύζυγος του Μπενζ 
έπεισε τον κόσμο για 
την αξιοπιστία του 
αυτοκινήτου; Για να 
μάθετε τις απαντήσεις, 
δέστε τη ζώνη, πατή-
στε γκάζι και ξεκινήστε 
για ένα συναρπαστικό 
ταξίδι στην εξέλιξη του 

αυτοκινήτου και τις 
ιστορίες των πιο γνω-
στών αυτοκινητοβιο-
μηχανιών, πάντα επί 
τεσσάρων τροχών...

K.B.: 2056, Σχήμα: 17x20, 
Σελίδες: 252, € 22,22

ανταγωνιστικη 
στρατηγικη  
μαρκετινγκ

CZEPIEL A. JOΗN, 
ΣΙΩΜΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Στις επιχειρήσεις, 
όπως και στις στρατι-
ωτικές μάχες, η μόνη 
αποδεκτή έκβαση του 
ανταγωνισμού είναι 
η νίκη. Σκοπός του 
βιβλίου είναι να βοη-

ΜΑΡκΕτΙΝγκ υΠηΡΕσΙωΝ 
ΕφΑΡΜΟγη στΟΝ τΟυΡΙσΜΟ

ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

το νέο βιβλίο του Ιωάννη Πρωτοπαπαδάκη «Μάρ-
κετινγκ Υπηρεσιών» καταδεικνύει το γεγονός ότι 
σήμερα ο ελληνικός τουρισμός έχει ανάγκη από 
την επιστήμη του μάρκετινγκ περισσότερο από 
ποτέ: η Ελλάδα των «rooms to let» πρέπει οπωσδή-
ποτε να γυρίσει σελίδα και να προσαρμοστεί στα 
νέα δεδομένα, προκειμένου να παραμείνει αντα-
γωνιστική. το βιβλίο πραγματεύεται θέματα, όπως 
η ανάγκη για κατανόηση των βασικών αρχών του 
τουριστικού μάρκετινγκ, η σημασία του πελάτη για 
την επιχείρηση, η διατήρηση πιστής πελατείας, η 
κατανόηση της καταναλωτικής συμπεριφοράς, η 
ύπαρξη αφοσιωμένων υπαλλήλων, ο σημαντικός 
ρόλος που διαδραματίζει η έρευνα στη διαδικασία 
λήψης αποφάσεων κ.λπ. 

K.B.: 2486, Σχήμα: 17x24, Σελίδες: 344, € 26,00

θήσει όσους ασχολού-
νται με το Μάρκετινγκ 
να καθορίζουν τους 
κανόνες του παιχνι-
διού για την ανάδειξη 
του νικητή στην κάθε 
αγορά και να μάθουν 
πώς χρησιμοποιού-
νται αυτοί οι κανόνες, 
για να επιτυγχάνονται 
νικηφόρα αποτελέ-
σματα. 

K.B.: 2042, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 276, € 29,55

Δημοσιεσ σχεσεισ

ΘΕΟΔΩΡΑΤΟΣ  
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

K.B.: 1516, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 312, € 20,38

ΛΟΓ ΙΣΤΙΚ Α –  ΦΟΡΟΤΕΧ Ν ΙΚ Α

η λογιστικη των εμΠορικων εταιρειων
2η Έκδοση

ΠΟΜΟΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ

Μια μεθοδική παρουσίαση των σύνθετων αντικει-
μένων εργασίας των λογιστηρίων των εμπορικών 
επιχειρήσεων της χώρας μας. Όλες οι απαραίτητες 
γνώσεις για τα συστατικά στοιχεία και τις διακρίσεις 
των εμπορικών εταιρειών. Εταιρείες, όπως Ο.Ε., 
Ε.Ε., Αφανής, Α.Ε. και Ε.Π.Ε., εξετάζονται διεξοδικά 
από νομικής και λογιστικής/φορολογικής απόψεως.

K.B.: 1972, Σχήμα: 17x24, Σελίδες: 436, € 30,58

λογιστικη – 7η Έκδοση

ΠΟΜΟΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Ένα μεθοδικό και βασι-
ζόμενο πάνω στις επιχει-
ρηματικές λειτουργίες 
βιβλίο που συνδυάζει άρι-
στα λογιστική θεωρία και 
πρακτική. Περιλαμβάνει 
τις Γενικές Αρχές της 
λογιστικής σύμφωνα και 

με τις σχετικές νομοθετικές ρυθμίσεις, την ανάπτυξη 
και ανάλυση του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχε-
δίου καθώς και ειδικά λογιστικά αντικείμενα. 

K.B.: 2059, Σχήμα: 17x24, Σελίδες: 500, € 38,72
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κωΔικοΠοιηση 
νομοΥ 2190/1920 
Περι ανωνΥμων 
εταιρειων

ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΣ  
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

το βιβλίο περιλαμβά-
νει:

 το Ν. 2190/1920 
«Περί Ανωνύμων 
Εταιρειών» κωδι-
κοποιημένο σε 
ενιαίο κείμενο 
μετά την τροποποί-
ησή του με το Ν. 
3604/2007. Οι νέες 
διατάξεις παρατί-
θενται με έντονη 
γραφή.

 το Π.Δ. της 
16-1-1930 «Περί 
Δελτίου Ανωνύμων 
Εταιρειών». 
Σύντομη ερμηνεία 
των νέων διατά-
ξεων των άρθρων 

του Κ.Ν. 2190/1920 
που τροποποιή-
θηκαν και προ-
στέθηκαν με το Ν. 
3604/2007. 
την Αιτιολογική 
Έκθεση προς 
τη Βουλή του Ν. 
3604/2007.

 Υπόδειγμα συμ-
βολαιογραφικής 
πράξης σύστασης 
και καταστατικού 
Α.Ε., προσαρμο-
σμένο στις νέες 
διατάξεις του 
Κ.Ν. 2190/1920, 
σε εκτεταμένη 
μορφή.

 την Κ2-13288/4-9-
2007 Εγκύκλιο της 
Δ/νσης Α.Ε. του 
Υπ. Ανάπτυξης.

 Υποδείγματα 
ανακοινώσεων 
καταχώρισης στο 
Μητρώο Α.Ε. της 
σύστασης και 
τροποποίησης 
καταστατικού Α.Ε.

 Υπόδειγμα κατα-
στατικού Α.Ε. με 
τις νέες διατάξεις»

K.B.: 2080, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 372, € 40,77

γενικη λογιστικη 
Τόμος Α΄

ΚΑΦΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

K.B.: 1150, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 328, € 20,38

καταστασεισ τα-
μειακων ροων 
Cash Flows 
Statements

ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ

K.B.: 1553, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 224, € 17,33

λογιστικη 
Μέρος Δ~ : Λογιστικό 
Σχέδιο και Λογιστική 
Τουριστικών Μονάδων

Τόμος Β΄ 

ΠΑΠΑΔΗΜΗτΡΟΠΟΥ-
ΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

K.B.: 1668, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 383, € 25,47

λογιστικη  
εταιριων 
Ε΄ Έκδοση

ΣΑΡΣΕΝΤΗΣ ΒΑΣΙ
ΛΕΙΟΣ, ΠΑΠΑΝΑΣΤΑ
ΣΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Στην πέμπτη έκδοση 
του βιβλίου αναλύονται 
διεξοδικά οι αρχές 
και οι κανόνες της 
εταιρικής συνεργα-
σίας, οι προσωπικές 
εταιρείες (Ο.Ε., Ε.Ε. και 
Συμμετοχική ή Αφανής 
εταιρεία), οι Ε.Π.Ε., 
καθώς και οι Ανώνυμες 
εταιρείες με αναφορά 
σε πρακτικά ζητήματα 
εφαρμογής όπως: 
σύσταση και λειτουρ-
γία, μετοχικό κεφά-
λαιο, μετοχές, ιδρυτικοί 

τίτλοι, διάθεση κερδών, 
αποθεματικά, προβλέ-
ψεις, λύση, ομολογιακά 
δάνεια κ.ά. 

K.B.: 2082, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 632, € 35,67

Πρακτικοσ σΥμ-
ΒοΥλοσ ανωνΥ-
μων εταιρειων 
Τόμος Β΄ 

Έκδοση Γ΄

ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΣ  
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Ένας πρακτικός σύμ-
βουλος με κωδικοποί-
ηση και ερμηνεία της 
νομοθεσίας περί Ανω-
νύμων Εταιρειών που 
καλύπτει βήμα-βήμα 
όλες τις διαδικασίες 
σύστασης, τροποποί-
ησης καταστατικού, 
αύξησης μετοχικού 
κεφαλαίου, σύνταξης 
πρακτικών Δ.Σ., Γ.Σ., 
σχεδίων συγχώνευ-
σης, ανακοινώσεων 
κ.λπ. Απευθύνεται σε 
νομικούς, λογιστές, 
φοροτεχνικούς, 
καθώς και ορκωτούς 
ελεγκτές - λογιστές. 
το συνοδευτικό CD 
περιλαμβάνει 480 
MS-WORD υποδείγ-
ματα ενημερωμένα 
με τις νέες διατάξεις 
του Ν 3604/07, ταξινο-
μημένα σε θεματικές 
ενότητες και έτοιμα 
για επεξεργασία.

K.B.: 2102, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 1134, € 50,96

ΛΟΓ Ι Σ Τ Ι Κ Α –  Φ ΟΡ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Κ Α ΛΟΓ Ι Σ Τ Ι Κ Α –  Φ ΟΡ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Κ Α ΛΟΓ Ι Σ Τ Ι Κ Α –  Φ ΟΡ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Κ Α

ΜηΝΙΑΙΑ (ΒΡΑΧυΧΡΟΝΙΑ) 
κΟστΟλΟγηση κΑΙ  
ΑΝΑλυτΙκη λΟγΙστΙκη

ΚΕΧΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Στηρίζεται στις αρχές του Ε.Γ.Λ.Σ. και 
περιλαμβάνει: σχέση Λογιστικής και Κοστο-
λόγησης, αρχές λογισμού του κόστους και 
της αυτόνομης λειτουργίας της Αναλυτικής 
Λογιστικής, λογαριασμούς εκμετάλλευσης 
και αποτελεσμάτων σε μηνιαία και ετήσια 
βάση καθώς και διαγράμματα σχεδίασης των 
λογαριασμών, ολοκληρωμένο παράδειγμα 
εφαρμογής και Κανόνες Δικαίου που επιβάλ-
λουν τη Μηνιαία Αναλυτική Λογιστική.

K.B.: 1440, Σχήμα: 17x24, Σελίδες: 226, € 18,35
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Πρακτικοσ σΥμ-
ΒοΥλοσ εταιρειων 
Περιορισμενησ 
εΥθΥνησ (ε.Π.ε.)

ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΣ  
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

το παρόν έργο 
αποσκο πεί στην κατά 
το δυ  νατόν πληρέ-
στερη κατανόηση 
των διατάξεων που 
αφορούν στις Εται-
ρείες Περιορισμένης 
Ευθύνης και στην πρα-
κτική εφαρμογή τους. 
το συνοδευτικό CD 
περιλαμβάνει 137 υπο-
δείγματα σε ηλεκτρο-
νική μορφή MS-Word 
έτοιμα για χρήση.

K.B.: 2237, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 776, € 69,30

εφαρμογεσ στην 
κοστολογηση

ΠΑΓΓΕΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

K.B.: 1838, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 408, € 25,47

σΥγχρονη 
αναλΥση και 
ΔιερεΥνηση των 
οικονομικων 
καταστασεων

ΠΑΤΑΤΟΥΚΑΣ  
Π. ΚΥΡΙΑΚΟΣ,  
ΜΠΑΤΣΙΝΙΛΑΣ  
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ

Σκοπός του παρόντος 
βιβλίου είναι η παροχή 
ενός πρακτικού οδη-
γού για την ανάλυση 
των οικονομικών 
καταστάσεων, την 
αποτίμηση των μετο-
χών και την εκτίμηση 
της πραγματικής αξίας 
των επιχειρήσεων. 
το περιεχόμενο του 
βιβλίου έχει δομηθεί 
κατά τέτοιο τρόπο, 
ώστε να αναλύονται 
διεξοδικά όλα τα σύγ-
χρονα εργαλεία που 
σήμερα χρησιμοποι-
ούνται για την κριτική 
ανάλυση και διερεύ-
νηση των οικονομικών 
καταστάσεων, με πλη-
θώρα παραδειγμάτων 
και επιλυμένων «case 
studies» που διευκο-
λύνουν την κατανόηση 
των εννοιών και δεί-
χνουν την εφαρμογή 
των μεθοδολογιών. 

K.B.: 2463, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 804, € 65,00

λογιστικεσ  
εφαρμογεσ 
Β΄ Έκδοση

ΠΟΜΟΝΗΣ  
ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Εγχειρίδιο για την 
εμπέδωση των γνώσε-
 ων της Λογιστικής σ’ 
όλα τα αντικείμενά της 
και κυρίως στη διαδι-
κασία για το «κλείσιμο» 
της χρήσης και τον 
Ισολογισμό και σ’ όλες 
τις ομάδες λογαρια-
σμών της Γενικής Λογι-
στικής του ΕΓΛΣ. 

K.B.: 1848, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 152, € 15,28

γενικη  
λογιστικη ιι 
4η Έκδοση

ΠΟΜΟΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Ένα πλήρης οδηγός 
Γενικής Λογιστικής με 
συστηματική αναφορά 
στα πάγια και τις 
αποσβέσεις, την εκμε-
τάλλευση σαν επι-
χειρηματική μονάδα 
και τη λογιστική της 
οργάνωσης και παρα-

κολούθησης κατά τη 
Λογιστική θεωρία και 
το Ελληνικό Γενικό 
Λογιστικό Σχέδιο. 
Περιγράφει το κλεί-
σιμο του Ισολογισμού 
τέλους χρήσης, το 
υποκατάστημα και τη 
λογιστική του οργά-
νωση και λειτουργία, 
και την πρακτική 
κατάταξη των Διεθνών 
Λογιστικών Πράξεων.

K.B.: 2249, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 552, € 36,21

κωΔικοΠοιηση 
Διεθνων Προ-
τΥΠων χρημα-
τοοικονομικησ 
Πληροφορησησ

ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Η παρούσα έκδοση 
είναι η μοναδική 
κωδικοποίηση στην 
ελληνική των Διεθνών 
Λογιστικών Προτύπων, 
που περιλαμβάνει όλα 
τα Διεθνή Πρότυπα 
χρηματοοικονομικής 
Πληροφόρησης, όλα 
τα Διεθνή Λογιστικά 
Πρότυπα και τις Διερ-
μηνείες αυτών που 
ισχύουν κατά το 2008. 
Παρέχει άμεση και 
έγκυρη ενημέρωση 
για τις λογιστικές 
αρχές και κανόνες 
που ισχύουν στη χώρα 
μας, ως μέλος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

K.B.: 2099, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 788, € 70,32

γενικη λογιστικη 
θεωρια και εφαρ-
μογη
Γ΄ Έκδοση

ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΝΙΚΟ
ΛΑΟΣ, ΚΑΛΑΜΑΡΑ 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

τρίτη τρίτη επικαι-
ροποιημένη έκδοση, 
προσαρμοσμένη στα 
νέα οικονομικά δρώ-
μενα. Περιλαμβάνει τις 
μεταβολές των περι-
ουσιακών στοιχείων 
της επιχείρησης και 
την παρακολούθηση 
αυτών, ανάλυση 
Ε.Γ.Λ.Σ. και Κ.Φ.Α.Σ., 
αποτίμηση των περι-
ουσιακών στοιχείων, 
ενοποιημένους λογα-
ριασμούς, λογιστικές 
μεθόδους και συστή-
ματα, λογιστική των 
υποκαταστημάτων, 
στοιχεία αναλυτικής 
λογιστικής, αριθμοδεί-
κτες, μηχανογραφική 
τήρηση βιβλίων και 
στοιχείων, λογαρια-
σμούς τάξεως και 
λογιστική συναλλαγών 
με το εξωτερικό. το 
βιβλίο πέραν του 
εκπαιδευτικού του 
χαρακτήρα, προσπα-
θεί να καλύψει και τις 
ανάγκες κάθε σύγ-
χρονου επαγγελματία 
λογιστή-φοροτεχνι-
κού. 

K.B.: 2469, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 564, € 43,00

ΛΟΓ Ι Σ Τ Ι Κ Α –  Φ ΟΡ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Κ Α ΛΟΓ Ι Σ Τ Ι Κ Α –  Φ ΟΡ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Κ Α ΛΟΓ Ι Σ Τ Ι Κ Α –  Φ ΟΡ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Κ Α
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κανονεσ  
αΠοτιμησεωσ

ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Στο βιβλίο αυτό 
παρουσιάζεται μια 
πλήρης, κατά το 
δυνατό, και εύχρηστη, 
πρακτική μέθοδος 
εφαρμογής των κανό-
νων αποτιμήσεως των 
Διεθνών Προτύπων 
χρηματοοικονομικής 
Πληροφόρησης, των 
Διεθνών Λογιστικών 
Προτύπων και των 
Διερμηνειών αυτών, 
όπως τουλάχιστον 
αυτά έχουν υιοθετηθεί 
από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση και ισχύουν 
σήμερα. 

K.B.: 2100, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 344, € 38,72

θεωρια κοστοΥσ 
Τόμος Α΄

ΠΑΓΓΕΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

K.B.: 1205, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 272, € 20,38

η σΥγχρονη κο-
στολογηση κατα 
Δραστηριοτητα
Activity Based Costing 
(A.B.C.)

ΚΕΧΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Στο μοναδικό βιβλίο 
στην ελληνική γλώσσα 
με αποκλειστική 
παρουσίαση της Σύγ-
χρονης Κοστολόγησης 
κατά Δραστηριότητα 
(Activity Based Costing) 
θα βρείτε εφαρμόσι-
μες λύσεις, οι οποίες 
βοηθούν στην ακριβή 
μέτρηση του συνολικού 
κόστους κάθε δραστη-
ριότητας/προϊόντος/
πελάτη και στην ανά-
πτυξη διαδικασιών και 
τεχνικών μείωσής του. 

K.B.: 2061, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 504, € 48,92

το ελληνικο 
γενικο λογιστικο 
σχεΔιο

ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΣ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

K.B.: 1242, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 436, € 25,47

ενοΠοιημενεσ 
οικονομικεσ 
καταστασεισ

ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Αναλυτική ερμηνεία 
και πρακτική παρου-
σίαση των όσων 
διαπραγματεύονται τα 
Διεθνή Λογιστικά Πρό-
τυπα σε σχέση με τις 
ενοποιήσεις, τις ενο-
ποιημένες οικονομικές 
καταστάσεις, τις επεν-
δύσεις σε θυγατρικές, 
σε συγγενείς επιχειρή-
σεις και σε δικαιώματα 
σε Κοινοπραξίες.

K.B.: 1717, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 481, € 45,86

η αναλΥτικη 
λογιστικη τησ 
εκμεταλλεΥσησ

ΠΟΜΟΝΗΣ  
ΝΙΚΟΛΑΟΣ

το βιβλίο εξετάζει την 
Αναλυτική Λογιστική 
της Εκμετάλλευσης 
σαν αυτοτελές λογι-
στικό κύκλωμα, όπως 
καθιερώθηκε με το 

Ελληνικό Γενικό Λογι-
στικό Σχέδιο και όπως 
λειτουργεί πρακτικά 
σε επιχειρήσεις με μία 
ή περισσότερες απο-
κεντρωμένες εκμεταλ-
λεύσεις. Παράλληλα, 
στο βιβλίο αναπτύσσε-
ται, μέσα στο πλαίσιο 
που ορίζει το Σχέδιο, 
πρωτότυπο και λιτό 
σύστημα ενιαίας λει-
τουργίας Γενικής-Ανα-
λυτικής Λογιστικής. 

K.B.: 2132, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 450, € 38,72

ειΔικεσ – κλαΔι-
κεσ λογιστικεσ

ΔΙΑΚΟΜΙΧΑΛΗΣ 
ΜΙΧΑΗΛ, ΚΕΛΕΤΖΗΣ 
ΣΥΜΕΩΝ, ΜΑΝΔΗ
ΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Στο βιβλίο αναλύονται 
θέματα λογιστικού 
χειρισμού των οικο-
νομικών συναλλαγών 
τεσσάρων κλάδων 
της οικονομίας: του 
Ναυτιλιακού, του 
Ξενοδοχειακού, του 
Κατασκευαστικού 
και του τραπεζικού. 
Στόχος του βιβλίου 
είναι η διεύρυνση και 
ταυτόχρονα η εξειδί-
κευση των γνώσεων 
σε λογιστικά ζητήματα 
που δεν καλύπτονται 
από τα μαθήματα της 
γενικής λογιστικής.

K.B.: 2468, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 448, € 33,00

κοστολογηση 
κατα κλαΔο 
εΠιχειρησεων με 
την ομαΔα 9 τοΥ 
ε.γ.λ.σ.

ΚΕΧΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Η παρούσα έκδοση 
στοχεύει στην παρου-
σίαση μορφών και 
τρόπων εσωλογιστικής 
κοστολόγησης τόσο 
βιομηχανικών επιχει-
ρήσεων όσο και επι-
χειρήσεων εμπορικών, 
παροχής υπηρεσιών, 
πρωτογενούς παρα-
γωγής και εισαγωγών 
αγαθών από το εξω-
τερικό. 

K.B.: 2239, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 564, € 40,28

ΒιΒλιο αΠοθη-
κησ ΒραχΥχρο-
νια αναλΥτικη 
λογιστικη και 
kοστολογηση

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗ
ΜΗΤΡΙΟΣ, ΚΕΧΡΑΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ, ΜΑΥΡΟ
ΚΟΡΔΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

K.B.: 1484, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 944, € 45,86
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ελεγκτικη 
Θεωρία και Πρακτική 

Β΄ Έκδοση

ΚΑΝΤΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑ
ΝΤΙΝΟΣ, ΧΟΝΔΡΑΚΗ 
ΑΘΗΝΑ

Μια συνολική προσέγ-
γιση της ελεγκτικής, 
με παρουσίαση της 
μεθοδολογίας για την 
επιτυχή εφαρμογή 
της. Αξιολόγηση του 
συστήματος εσωτε-
ρικής οργάνωσης και 
ελέγχου, ελεγκτικά 
τεκμήρια και τεκμηρί-
ωση ελέγχου, δειγμα-
τοληψία και έλεγχος, 
έλεγχος ταμειακών 

στοιχείων και χρε-
ογράφων, έλεγχος 
κυκλωμάτων πελατών 
και πωλήσεων, έλεγ-
χος υποχρεώσεων, 
αγορών και προμηθευ-
τών κ.ά.

K.B.: 1938, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 616, € 45,86

ο ΒραχΥχρονιοσ 
Προγραμματι-
σμοσ τησ λει-
τοΥργιασ των 
εΠιχειρησεων

ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗΣ Γ. 
ΠΑΝΤΕΛΗΣ

K.B.: 1829, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 152, € 13,25

Πρακτικο Βοη-
θημα καταρτισε-
ωσ καταστασεων 
ταμιακων ροων 
(+ δισκέτα)

ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ

K.B.: 1607, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 200, € 15,28

λεξικο  
λογιστικησ 
Αγγλο-Ελληνικό  
Ελληνο-Αγγλικό
(Σκληρό εξώφυλλο)

ΚΑΝτΖΟΣ  
ΚΩΝΣτΑΝτΙΝΟΣ

το παρόν διπλό Λεξικό 
της Λογιστικής με 
όρους Φορολογικής, 
Κοστολόγησης, 
Ελεγκ τικής και χρημα-
τοοικονομικής αποτε-
λεί πηγή μετάφρασης 
όχι μόνον των πιο 
συχνά χρησιμοποιού-
μενων λέξεων αλλά 
και πολλών σπάνιων 
όρων και ιδιωμάτων 
σε όλο το φάσμα της 
λογιστικής ορολογίας. 

K.B.: 1597, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 572, € 38,23

Ανανεωμένη και ενημερωμένη με το Ν. 4093/ΦΕΚ 
222/Α/́12-11-2012, το Ν.4110/ΦΕΚ 17/Α/́23-1-2013 και 
το Ν. 4172/ΦΕΚ167/Α/́23-7-2013, η 3η έκδοση του 
δίτομου έργου ‘Σύγχρονη Λογιστική’ απευθύνεται 
σε όλους εκείνους (σπουδαστές και επαγγελμα-
τίες) που επιθυμούν να συμπληρώσουν τη γνώση 
τους σε εξειδικευμένα θέματα λογιστικής, φορολο-
γικής και εμπορικής νομοθεσίας. το περιεχόμενο 
του βιβλίου έχει δομηθεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε 
να αναλύονται διεξοδικά όλα τα θέματα Γενικής 
Λογιστικής και ολοκληρώνεται με: α) την αναλυτική 
παρουσίαση και έρευνα κατά ομάδα λογαριασμών, 
όπως αυτές περιγράφονται από το Ε.Γ.Λ.Σ. και β) με 
πληθώρα παραδειγμάτων λειτουργίας και συνδε-
σμολογίας κάθε λογαριασμού χωριστά.

συγΧΡΟΝη λΟγΙστΙκη

ΠΑΤΑΤΟΥΚΑΣ Π. ΚΥΡΙΑΚΟΣ,  
ΜΠΑΤΣΙΝΙΛΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ

Τόμος Α΄
K.B.: 2497, Σχήμα: 17x24, Σελίδες: 992, € 69,00

Τόμος Β΄
K.B.: 2498, Σχήμα: 17x24, Σελίδες: 768, € 56,00

κωΔικασ ΒιΒλιων 
και στοιχειων
5η Έκδοση

ΠΟΜΟΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Μια συνολική παρουσί-
αση των διατάξεων που 
αφορούν στη σύννομη 
κατά το φορολογικό 
δίκαιο λειτουργία της 
επιχείρησης, τόσο 

στην εσωτερική οικονομική της δράση, όσο και 
στις εξωτερικές οικονομικές της σχέσεις. Πρό-
κειται ειδικότερα για το Ν.Δ. 186/1992 και το Ν. 
2523/1997 όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώ-
θηκαν μέχρι και το Ν. 3522/2006.

K.B.: 2188, Σχήμα: 17x24, Σελίδες: 476, € 32,61

ΠαραΔειγματα εφαρμογησ Διεθνων 
ΠροτΥΠων 

ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

616 πρακτικά παραδείγματα εφαρμογής των 
Διεθνών Προτύπων χρηματοοικονομικής Πληρο-
φόρησης, των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και 
των Διερμηνειών.

Tόμος Α΄
K.B.: 2137, Σχήμα: 17x24, Σελίδες: 684, € 56,05

Tόμος Β΄
K.B.: 2157, Σχήμα: 17x24, Σελίδες: 686, € 56,05
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θεωρια κοστοΥσ 
Τόμος Β΄

ΠΑΓΓΕΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

K.B.: 1206, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 288, € 20,38

κοστολογηση 
6η Έκδοση

ΠΟΜΟΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Μια συστηματική και πλήρης αναλυτική παρουσίαση 
του Κόστους, μεθοδική ανάπτυξη της κοστολόγησης 
και πρακτική παράθεση των λογιστικών διαδικασιών.

K.B.: 2187, Σχήμα: 17x24, Σελίδες: 532, € 39,75

Χ Ρ Η Μ ΑΤ Ο ΟΙ ΚΟΝΟΜ Ι Κ Α  –  Χ Ρ Η Μ ΑΤ Ι Σ Τ Η Ρ ΙΟ

τΡΑΠΕζΕσ κΑΙ  
ΧΡηΜΑτΟΠΙστωτΙκΟ  
συστηΜΑ 
Δ΄ ανανεωμένη έκδοση

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Η τέταρτη έκδοση του βιβλίου παρέχει πλήρη 
και αναλυτική κάλυψη όλων των απαραίτητων 
γνώσεων για τις τράπεζες και το σύγχρονο 
χρηματοπιστωτικό σύστημα, με ιδιαίτερη 
έμφαση στις αγορές, στα προϊόντα, στους 
χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και στην 
πρόσφατη χρηματοπιστωτική κρίση. τα 
θέματα αναλύονται στο πλαίσιο των κανόνων 

της Βασιλείας ΙΙ και ΙΙΙ, της MiFID, των κανόνων για τη διαφάνεια στις αγορές, 
της υιοθέτησης αρχών και φορέων μακροπροληπτικής εποπτείας, των προτά-
σεων για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής τραπεζικής Ένωσης, της περιορισμένης 
ρευστότητας, του PSI και της ανακεφαλαιοποίησης των ελληνικών τραπεζών.

K.B.: 2499, Σχήμα: 17x24, Σελίδες: 916, € 59,00

ΑγΟΡΕσ 
ΧΡηΜΑτΟσ 
&  
κΕφΑλΑΙΟυ 
Β΄ έκδοση

ΞΑΝθΑΚΗΣ ΕΜΜΑ-
ΝΟΥΗΛ, θΩΜΑΔΑ-
ΚΗΣ ΣτΑΥΡΟΣ

Στη δεύτερη έκδοση 
του βιβλίου αποτυ-

πώνονται τα σύγχρονα χρηματοοικονομικά φαινό-
μενα, διαδικασίες και προϊόντα, που επηρεάζουν 
άμεσα το επίπεδο ευημερίας μας καθώς και το 
θεσμικό πλαίσιό τους. Εξετάζονται η κεφαλαι-
αγορά και το τραπεζικό σύστημα, η αποτίμηση 
αξιογράφων και η σχέση απόδοσης-κινδύνου, οι 
εμπειρικοί έλεγχοι του Υποδείγματος Αποτίμησης 
Κεφαλαιακών Στοιχείων, τα νέα χρηματοπιστωτικά 
εργαλεία κ.ά.

K.B.: 2322, Σχήμα: 17x24, Σελίδες: 480, € 38,00

λογισμοσ  
εΠιχειρηματικησ 
Δραστηριοτητασ

ΣΑΡΣΕΝΤΗΣ  
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Ανάπτυξη ποσοτικών 
μεθόδων για την 
αποτελεσματικότερη 
άσκηση της διοικητικής 
λειτουργίας και λήψης 
επιχειρηματικών αποφά-

σεων με βάση κυρίως τη χρηματοοικονομική και 
την Αναλυτική Λογιστική. Περιλαμβάνει ανάλυση 
του νεκρού σημείου κυκλοφορίας, αποφάσεις 
με συνάρτηση διαφορικού και συνδεδεμένου 
κόστους, έλεγχο και πολιτική πιστώσεων, θέματα 
τιμολογιακής πολιτικής κ.ά.

K.B.: 1159, Σχήμα: 17x24, Σελίδες: 408, € 30,58
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Χ Ρ Η Μ Α Τ Ο Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Α  –  Χ Ρ Η Μ Α Τ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Ο Χ Ρ Η Μ Α Τ Ο Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Α  –  Χ Ρ Η Μ Α Τ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Ο

τεχνολογικεσ 
εφαρμογεσ στη 
λειτοΥργια των 
τραΠεζων

ΓΚΟΤΣΗΣ  
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Εξετάζονται θέματα, 
όπως η εφαρμογή της 
έξυπνης κάρτας, η 
ανάπτυξη των συστη-
μάτων πληρωμών, 
τα ολοκληρωμένα 
Πληροφορικά Συστή-
ματα Διοίκησης και το 
e-Banking.

K.B.: 2032, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 138, € 15,28

χρηματιστηρια-
κεσ εΠενΔΥσεισ 
Γ΄ έκδοση 

θΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ 
θΕΟΔΩΡΟΣ

Ένα πρακτικός σύμβου-
λος σύγχρονης επεν-
δυτικής συμπεριφοράς 
και σκέψης, τεκμηριω-
μένο με επιστημονικά 
αλλά κυρίως πρακτικά 
κριτήρια, που καλύπτει 
και την πιο ιδιόρρυθμη 
επενδυτική συμπερι-
φορά.

K.B.: 1528, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 320, € 21,41

αντισταθμιση  
και λογιστικη  
αντισταθμισησ

ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ  
ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Σκοπός του βιβλίου είναι 
η πρακτική ανάλυση της 
Αντιστάθμισης, ενός 

σημαντικού, αλλά και εξόχως εξειδικευμένου αντι-
κειμένου που περιλαμβάνεται στα Διεθνή Λογι-
στικά Πρότυπα [Δ.Λ.Π άρθρο 39]. Εξετάζονται τα 
χρηματοπιστωτικά μέσα και ειδικότερα τα παρά-
γωγα (Δικαιώματα Προαιρέσεως, Προθεσμιακά 
Συμβόλαια, Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης, 
Συμβόλαια Ορίων Επιτοκίου, Ανταλλαγές, Δικαιώ-
ματα σε Ανταλλαγές κ.ά.).

K.B.: 2094, Σχήμα: 17x24, Σελίδες: 352, € 40,77

εΠενΔΥτικη 
στρατηγικη και 
χρηματιστηριο

ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ 
ΘΕΟΔΩΡΟΣ 

Λεπτομερής παρουσί-
αση και ανάλυση όλων 
των ερωτημάτων που 
αφορούν στις αυξή-
σεις του μετοχικού 
κεφαλαίου, τις νέες 
εισαγωγές εταιρειών 
στο χρηματιστήριο, 
τη στρατηγική ανά-
λυση του άριστου 
χαρτοφυλακίου, την 
απλή τεχνική ανάλυση 
χωρίς εξειδικευμένα 
προγράμματα και 
μέσα και επίσης την 
πολιτική ανάλυσης 
και αξιολόγησης των 
πληροφοριών στο 
χρηματιστήριο. 

K.B.: 1570, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 312, € 21,41

νομισματικη i 
Θεωρία του Χρήματος

ΓΚΟΤΣΗΣ  
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

K.B.: 1060, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 296, € 20,38

σΥγχρονα θεματα 
χρηματοΔοτησησ 
και στρατηγικοΥ 
σχεΔιασμοΥ εΠι-
χειρησεων

ΖΟΠΟΥΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑ
ΝΤΙΝΟΣ, ΒΟΥΛΓΑΡΗ 
ΦΩΤΕΙΝΗ, ΛΕΜΟΝΑ
ΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΓΡΗΓΟ
ΡΟΥΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, 
ΚΑΘΑΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

Στο βιβλίο που κρατάτε στα χέρια σας 
αναδεικνύεται η σύζευξη μεταξύ των εννοιών 
της «χρηματοδότησης» και του «στρατηγικού 
σχεδιασμού» στο πλαίσιο της λειτουργίας των 
επιχειρήσεων. Με αυτό τον στόχο αναδεικνύεται η 
πολύπλευρη και επιστημονικά τεκμηριωμένη προ-
σέγγιση των εννοιών της χρηματοδότησης, της 
λειτουργίας κατάλληλων διοικητικών συστημάτων, 
της ανάπτυξης νέων μορφών επιχειρήσεων μέσω 
συνεργατικών συσχετισμών και συσσωματωμάτων 
επιχειρήσεων καθώς και των επιδράσεων και των 
χαρακτηριστικών δανεισμού στη λειτουργία των 
επιχειρήσεων. 

K.B.: 2460, Σχήμα: 17x24, Σελίδες: 240, € 17,90

ειΔικα θεματα 
χρηματοΔοτι-
κησ Διοικησεωσ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ

Επενδυτικές αποφά-
σεις: πώς λαμβάνονται 

και ποιες είναι οι κατάλληλες πηγές 
χρηματοδότησης (εσωτερικές - εξωτερικές), που 
μπορεί μια επιχείρηση να ενεργοποιήσει κατά την 
εξέλιξη της οικονομικής της ζωής; Περισσότερες 
από 100 εφαρμογές που επιλύονται, πίνακες και 
ειδικά παραρτήματα με θεσμικές ή τεχνικές πλη-
ροφορίες καθώς και πολλές μελέτες περιπτώ-
σεων συνδυάζονται με σκοπό να διευκολύνουν την 
ορθή λήψη χρηματοδοτικών αποφάσεων αλλά και 
τη διδασκαλία της.

K.B.: 2441, Σχήμα: 20x25, Σελίδες: 1028, € 99,00
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συΜΠΕΡΙφΟΡΙκη  
ΧΡηΜΑτΟΟΙκΟΝΟΜΙκη 
Εισαγωγικά Στοιχεία

ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ,  
ΞΑΝΘΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Στο πρώτο ολοκληρωμένο εγχειρίδιο Συμπερι-
φορικής χρηματοοικονομικής που κυκλοφορεί 
στην Ελλάδα, εξετάζονται και ερμηνεύονται οι 
ψυχολογικοί παράγοντες αλλά και οι ανθρώ-
πινοι κανόνες συμπεριφοράς που επηρεάζουν 
τους επενδυτές κατά τη λήψη των επενδυτικών 
τους αποφάσεων.Ειδικότερα, παρουσιάζονται: 
η Λήψη Οικονομικών Αποφάσεων σε Συνθήκες 
Κινδύνου, η Υπόθεση της Αποτελεσματικής 

Αγοράς, θεωρητικά Υποδείγματα μη Ορθολογικών Οικονομικών Αποφάσεων. 

K.B.: 2063, Σχήμα: 17x24, Σελίδες: 216, € 25,47

χρηματοοικο-
νομικη αναλΥση 
εΠιχειρησεων

ΞΑΝΘΑΚΗΣ ΕΜΜΑ
ΝΟΥΗΛ, ΑΛΕΞΑΚΗΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ

Ποιες είναι οι επεν-
δύσεις τις οποίες θα 
πρέπει να κάνει μια 
εταιρεία; Πώς και από 
πού μπορεί η επιχεί-
ρηση να αντλήσει 
πόρους για την χρημα-
τοδότηση των επεν-
δυτικών της σχεδίων; 
Με ποιους τρόπους θα 
μπορέσει η επιχείρηση 
να διαχειριστεί τις 
καθημερινές της χρη-
ματοοικονομικές ανά-
γκες και συναλλαγές; 

K.B.: 2039, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 368, € 40,77

χρημα – Πιστη – 
τραΠεζεσ
Β΄ έκδοση

ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ –  
ΣΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

K.B.: 1741, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 428, € 30,57

χρηματιστηριο 
αξιων και Παρα-
γωγων αθηνων –  
Διεθνη χρηματι-
στηρια

ΚΙΟΧΟΣ ΠΕΤΡΟΣ, 
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΙΟΧΟΣ 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Οι σύγχρονες οργα-
νωτικές, λειτουργικές 
και θεσμικές εξελίξεις 
του χΑΑ, οι διεθνείς 
χρηματιστηριακές 
αγορές και οι εξελίξεις 
στη δημιουργία του 
Ενιαίου Ευρωπαϊκού 
χρηματιστηρίου. 
Περιλαμβάνει εξέταση 
των χρηματιστηριακών 
παράγωγων προϊό-
ντων, των επενδυτικών 
και χρηματοδοτικών 
δυνατοτήτων καθώς 
και των διάφορων 
επενδυτικών επιλογών, 
της βελτίωσης χρη-
ματοδότησης του επι-
χειρηματικού κόσμου 
και της διεύρυνση των 
επενδυτικών επιλογών 
των επενδυτών με 
τη δημιουργία της 
χρηματιστηριακής 
αγοράς παραγώγων 
προϊόντων, καθώς και 
τις βασικές αλλαγές 
που επιφέρει το Ευρώ 
στο χΑΑ και χΠΑ.

K.B.: 1600, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 520, € 33,63

Χ Ρ Η Μ Α Τ Ο Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Α  –  Χ Ρ Η Μ Α Τ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Ο Χ Ρ Η Μ Α Τ Ο Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Α  –  Χ Ρ Η Μ Α Τ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Ο

ισλαμικη χρηματοοικονομικη και 
τραΠεζικη

ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΤΣΙΚΟΥΡΑΣ  
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Μία πλήρης απεικόνιση του Ισλαμικού χρηματοπι-
στωτικού συστήματος που περιλαμβάνει το Κανο-
νιστικό, Νομικό, Λογιστικό Πλαίσιο, τις Ισλαμικές 
Αγορές και Οργανισμούς, την καινοτομία των χρη-
ματοπιστωτικών προϊόντων, το ανθρώπινο κεφάλαιο 
κ.ά.

K.B.: 2245, Σχήμα: 14x21, Σελίδες: 210, € 19,78

ΕΙσΑγωγη στΑ ΠΑΡΑγω-
γΑ ΧΡηΜΑτΟΟΙκΟΝΟΜΙ-
κΑ ΠΡΟϊΟΝτΑ 
(Financial Derivatives)

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Στην τρίτη έκδοσή του το παρόν βιβλίο, 
πέραν της επέκτασης και επικαιροποίησης 
της παρουσίασης των παραγώγων χρημα-
τοοικονομικών προϊόντων, επιχειρεί να απα-
ντήσει σε ερωτήματα για τους λόγους της 
ιλιγγιώδους ανάπτυξης των μεγεθών τους, 
το ρόλο τους στις οικονομικές εξελίξεις, τη 
συμβολή τους στην εξέλιξη και διαχείριση 
της παγκόσμιας ρευστότητας και τη συμμε-

τοχή τους στις χρηματοπιστωτικές και οικονομικές κρίσεις. το βιβλίο αποτελεί 
ένα εύχρηστο εργαλείο για τους απασχολούμενους στο χρηματοπιστωτικό 
χώρο (τράπεζες, χρηματιστηριακές εταιρείες, εταιρείες επενδύσεων κ.ο.κ.). 
Παράλληλα, απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων, σε ελεύθερους επαγγελ-
ματίες και σε επενδυτές, που επιθυμούν να αποκτήσουν άμεση, σφαιρική και 
λειτουργική γνώση των παραγώγων. τέλος, αποτελεί ένα χρήσιμο βοήθημα 
για τους φοιτητές σχετικών μαθημάτων. 

K.B.: 2323, Σχήμα: 17x24, Σελίδες: 448, € 32,00
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οι εξελιξεισ 
στην εΥρωΠαϊκη 
χρηματοοικονο-
μικη αγορα μετα 
την εισαγωγη 
τοΥ εΥρω

ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ ΕΛΕΥ
ΘΕΡΙΟΣ, ΚΥΡΙΑΖΙ
ΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

K.B.: 1696, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 220, € 15,28

χρηματοοικο-
νομικη αναλΥση 
λογιστικων κατα-
στασεων

ΝΙΑΡΧΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ

Ο συγγραφέας με το 
παρόν βιβλίο οδηγεί 
τον αναγνώστη στην 
«ουσιαστική ανάλυση» 
των οικονομικών μεγε-
θών της εταιρείας.

K.B.: 1833, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 388, € 28,53

χρηματιστηρια
κεσ κρισεισ και 
εΠενΔΥτικα 
εργαλεια

ΜΗΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ 
ΓΙΑΝΝΗΣ

K.B.: 1604, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 452, € 32,61

Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α

συγΧΡΟΝΑ θΕΜΑτΑ  
τησ ΕλληΝΙκησ  
& ΔΙΕθΝΟυσ ΟΙκΟΝΟΜΙΑσ

ΛΙΑΡΓΚΟΒΑΣ Γ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Συλλογή άρθρων τα οποία πραγματεύονται 
κρίσιμα ζητήματα με στόχο τη σύνδεση της 
οικονομικής θεωρίας με τα εφαρμοσμένα 
ζητήματα της ελληνικής και διεθνούς 
οικονομίας. Αναδεικνύονται οι ευκαιρίες 
αλλά και οι απειλές πολλών τάσεων, όπως 
για παράδειγμα η παγκοσμιοποίηση και η 

δημογραφική συρρίκνωση. Απευθύνεται σε όλους όσοι ασχολούνται με την 
οικονομική ανάλυση της καθημερινότητας, π.χ. ερευνητές, δημοσιογράφοι, 
πολιτικοί.

K.B.: 2241, Σχήμα: 17x24, Σελίδες: 224, € 20,09

Χ Ρ Η Μ Α Τ Ο Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Α  –  Χ Ρ Η Μ Α Τ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Ο Χ Ρ Η Μ Α Τ Ο Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Α  –  Χ Ρ Η Μ Α Τ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Ο

Διεθνη  
οικονομικα

ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ ΕΛΕΥ
ΘΕΡΙΟΣ, ΣΤΑΜΑΤΟ
ΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

K.B.: 1451, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 560, € 35,67

Διεθνησ εΠιχει-
ρηματικοτητα 
και εΠενΔΥσεισ
Σύγχρονο Ελληνικό 
Επιχειρηματικό Περι-
βάλλον

ΜΠΙΤΖΕΝΗΣ  
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

K.B.: 2572, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 660, € 43,00

Πρωτη Υιοθετη-
ση των Διεθνων 
ΠροτΥΠων χρημα-
τοοικονομικησ 
Πληροφορησησ

ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ  
ΝΙΚΟΛΑΟΣ

το βιβλίο αυτό παρέχει 
όλο το θεωρητικό και 
πρακτικό υπόβαθρο 
σχετικά με την πρώτη 

υιοθέτηση των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων. 
Γίνεται σύντομη αναφορά στις έννοιες των οικο-
νομικών καταστάσεων και των στοιχείων αυτών και 
στη συνέχεια σχολιάζονται κυρίως και αναλυτικά, 
οι κανόνες καταρτίσεως των οικονομικών κατα-
στάσεων κατά τη μεταβατική περίοδο, όπως και 
οι εξαιρέσεις των κανόνων αυτών. Η αναλυτική 
παρουσίαση όλων των κανόνων πρώτης υιοθέτη-
σης των ΔΛΠ γίνεται όχι μόνο θεωρητικά, αλλά και 
πρακτικά, με παράθεση πολλών παραδειγμάτων 
εφαρμογής. 

K.B.: 1885, Σχήμα: 17x24, Σελίδες: 272, € 25,47
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σΥστημα εθνι-
κησ λογιστικησ

ΣΚΟΥΝΤΖΟΣ ΘΕΟ
ΔΩΡΟΣ, ΔΙΑΚΟΜΙΧΑ
ΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

Στο βιβλίο αναλύε-
ται το πλαίσιο του 
συστήματος Εθνικών 
Λογαριασμών μέσα 
από τα γενικά χαρα-
κτηριστικά του και 
την ομαδοποίηση των 
οικονομικών μονάδων. 
Παρατίθενται όλες οι 
κατηγορίες συναλ-
λαγών στο σύστημα 
λογαριασμών, οι οποίοι 
παρουσιάζονται ανά 
κατηγορία, και γίνεται 
εκτενής αναφορά στις 
Εισροές-Εκροές, τους 
Αριθμοδείκτες, τον 
Πληθυσμό και τις Εισ-
ροές Εργασίας. 

K.B.: 2438, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 492, € 37,00

η οικονομικη 
τησ εΠιχειρησησ

ΠΟΜΟΝΗΣ  
ΝΙΚΟΛΑΟΣ

K.B.: 1682, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 472, € 30,58

σΥγχρονη μικρο
οικονομικη 
θεωρια

ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ

Σκοπός του βιβλίου 
αυτού είναι η περι-
γραφή και ανάλυση 
των σύγχρονων αντι-
κειμένων της μικροοι-
κονομικής επιστήμης, 
ακολουθώντας το 
διαγραμματικό και 
μαθηματικό τρόπο 
παρουσίασης για την 
ανάλυση των διάφο-
ρων οικονομικών προ-
βλημάτων. 

K.B.: 1954, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 992, € 61,15

τα οικονομικα 
τησ μεταΒασησ

ΜΠΙΤΖΕΝΗΣ ΑΡΙΣ
ΤΕΙΔΗΣ, ΜΑΡΑΓΚΟΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ

Μια σύγχρονη ανά-
λυση που φωτίζει τις 
ποικίλες πτυχές των 
εναλλακτικών μεταρ-
ρυθμιστικών μοντέλων 
(θεραπεία σοκ, νεοκλα-

σικό μοντέλο σταδια-
κής μετάβασης, μετα-
κεϋνσιανό μοντέλο, 
σοσιαλιστικό μοντέλο 
της αγοράς, μη πλου-
ραλιστικό μοντέλο του 
σοσιαλισμού αγοράς) 
που μπορούν να 
εφαρμοστούν κατά τη 
μετάβαση στην οικο-
νομία της αγοράς. τα 
βήματα, ο ρυθμός και η 
αλληλουχία των αλλα-
γών, το κόστος της 
μετάβασης και μελέτες 
περιπτώσεων.

K.B.: 1947, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 788, € 70,32

η Παγκοσμια 
εΠιχειρηση 
Όραμα - Οργάνωση - 
Επικοινωνία - Κίνητρα

ΜΟΥΡΔΟΥΚΟΥΤΑΣ 
ΠΑΝΟΣ

Η μετάβαση από την 
πολυεθνική εταιρία 
στο νέο μοντέλο 
επιχειρηματικής 
οργάνωσης, αυτό της 
παγκόσμιας εταιρείας. 
το μάνατζμεντ δύο επι-
πέδων και η εφαρμογή 
του, με απαντήσεις σε 
πρακτικά ερωτήματα 
που έχουν να κάνουν 
με το όραμα, την αντα-
γωνιστική στρατηγική, 
την οργάνωση, την 
επικοινωνία και το 
σύστημα κινήτρων στη 
σύγχρονη επιχείρηση. 

K.B.: 1795, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 164, € 15,28

ΠαγκοσμιοΠοι-
ηση, ΠολΥεθνι-
κεσ, εΠενΔΥσεισ 
και εΥρωΠαϊκη 
ολοκληρωση στο 
νεο Παγκοσμιο 
οικονομικο σΥ-
στημα

ΜΠΙΤΖΕΝΗΣ  
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

Μια επίκαιρη, αναλυ-
τική, πλήρης και εμπε-
ριστατωμένη μελέτη 
για τις πολυεθνικές 
εταιρείες και τις επεν-
δύσεις τους στο πλαί-
σιο της Ευρωπαϊκής 
ολοκλήρωσης και της 
παγκοσμιοποίησης.

K.B.: 2146, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 616, € 55,03

οικονομικη  
τησ εΥρωΠαϊκησ  
ολοκληρωσησ

ΚΟΡΡΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 
ΛΙΑΡΓΚΟΒΑΣ Γ. ΠΑ
ΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΚΟΤΙΟΣ 
ΑΓΓΕΛΟΣ

Εξετάζοντας τη δομή, 
την πορεία διεύρυν-
σης, τις κυριότερες 
δραστηριότητες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
καθώς και διάφορες 
πολιτικές της σχετικά 
με την ανάπτυξη, την 
ολοκλήρωση της αγο-
ράς και των ευρωπαϊ-
κών επιχειρήσεων, το 
βιβλίο στοχεύει στην 
κατανόηση των ακό-
λουθων βασικών θεμα-
τικών εννοιών: εξέλιξη 
και πορεία της Ε.Ε., 
πλαίσιο δράσης και 
στόχοι της Ε.Ε., βασι-
κοί «σταθμοί» στην 
πορεία της Ε.Ε., δομή, 
διάρθρωση και όργανα 
της Ε.Ε., Οικονομική 
Κοινότητα, Ευρωπαϊκή 
Κοινότητα και Ε.Ε., 
πολιτικές της Ε.Ε., 
εναλλακτικές προσεγ-
γίσεις και απόψεις στα 
θέματα οικονομικής 
ολοκλήρωσης.

K.B.: 2240, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 280, € 28,27

η ΔΥναμικη των 
Βαλκανικων  
αγορων και 
η μεταΒαση 
των χωρων τησ 
ανατολικησ 
εΥρωΠησ στην 
οικονομια τησ 
αγορασ
Τόμος Α΄

ΜΠΙΤΖΕΝΗΣ  
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

K.B.: 1778, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 296, € 22,41

Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α
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εξελιξεισ και 
ΠροοΠτικεσ 
τησ εΥρωΠαϊκησ 
οικονομικησ 
ολοκληρωσησ

ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ 
ΣΩΤΗΡΗΣ

Αναλύονται οι βασικές 
δομές και λειτουρ-
γίες του Ευρωπαϊκού 
οικονομικού οικοδομή-
ματος, οι κινητήριες 
δυνάμεις των εξελί-
ξεων και προοπτικών 
της Ευρωπαϊκής ολο-
κλήρωσης, οι πηγές 
και η φιλοσοφία που 
καθορίζει το πλήθος 
των Ευρωπαϊκών πολι-
τικών. 

K.B.: 2001, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 208, € 15,28

οικονομικη 
αναΠτΥξη 
Τόμος Α΄

ΣΚΟΥΝΤΖΟΣ  
ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Ο πρώτος τόμος 
πραγματεύεται, 
μεταξύ άλλων, τα 

τυπικά χαρακτηριστικά 
των αναπτυσσόμενων 
οικονομιών, τους 
παράγοντες (φυσικοί 
και ανθρώπινοι πόροι, 
κεφάλαιο, τεχνολογική 
πρόοδος, επιχειρη-
ματικότητα, μέγεθος 
αγοράς, θεσμικό 
πλαίσιο) και τα εμπό-
δια της οικονομικής 
ανάπτυξης. 

K.B.: 1925, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 536, € 39,75

οικονομικη 
αναΠτΥξη 
Τόμος B΄

ΣΚΟΥΝΤΖΟΣ  
ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Ο δεύτερος τόμος 
εξετάζει διεξοδικά 
τα πλέον φλέγοντα 
προβλήματα πολιτικής 
που αντιμετωπίζουν 
σήμερα οι αναπτυσ-
σόμενες χώρες. Ειδι-
κότερα, αναλύονται 
τα μέτρα πολιτικής 
για την προσαρμογή 
του ισοζυγίου πλη-
ρωμών, η εξωτερική 
χρηματοδότηση του 
ελλείμματος του ισο-
ζυγίου πληρωμών και 
της αναπτύξεως γενι-
κότερα, η κρίση του 
εξωτερικού χρέους και 
τα μέτρα σταθεροποι-
ήσεως της οικονομίας 
των αναπτυσσομένων 
χωρών.

K.B.: 1959, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 456, € 34,66

οΔηγιεσ, Προ-
Βληματα, ΥΠο-
Δειγματα για 
οικονομοτεχνι-
κεσ μελετεσ

ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΣΩΤΗ
ΡΗΣ, ΓΕΩΡΓΑΚΕΛ
ΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Πλήθος πρακτικών 
απαντήσεων σε 
θέματα που άπτονται 
των οικονομοτεχνικών 
μελετών. Οι απαντή-
σεις παρουσιάζονται 
με τη μορφή οδηγιών 
για την εκπόνηση των 
μελετών, ως προ-
βλήματα, ως μελέτες 
περιπτώσεων, ως 
υποδείγματα ολοκλη-
ρωμένων κλαδικών 
μελετών, μελετών 
σκοπιμότητας και επι-
χειρηματικών σχεδίων.

K.B.: 2251, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 484, € 49,50

οικονομικη των 
μεταφορων

ΜΟΥΡΜΟΥΡΗΣ  
Κ. ΙΩΑΝΝΗΣ

K.B.: 2018, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 288, € 25,47
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ΜΕθΟΔΟλΟγΙΑ, τΕΧΝΙκΕσ 
κΑΙ θΕωΡΙΑ γΙΑ ΟΙκΟΝΟΜΟ-
τΕΧΝΙκΕσ ΜΕλΕτΕσ

ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ

το βιβλίο εξετάζει βήμα προς βήμα τη σύγχρονη 
μεθοδολογία και τις τεχνικές εκπόνησης οικο-
νομοτεχνικών μελετών (Επιχειρηματικά Σχέδια, 
Περιβαλλοντικές Μελέτες, Μελέτες Σκοπιμότη-
τας). Καλύπτει οποιοδήποτε ερώτημα εγείρεται 
κατά τα στάδια προγραμματισμού, αναγνώρισης, 
εκτίμησης, χρηματοδότησης, εκτέλεσης και αξι-
ολόγησης, οδηγώντας ακόμα και τους μη καταρ-
τισμένους στα οικονομικά (τεχνικούς, πολιτικούς, 
νομικούς, μηχανικούς) σε σωστά συμπεράσματα 
και συγκεκριμένες ενέργειες.

K.B.: 1905, Σχήμα: 20x25, Σελίδες: 1000, € 81,53

Βιωσιμη Περιφε-
ρειακη αναΠτΥξη 
στην εΥρωΠαϊκη 
ενωση και ανασΥ-
γκροτηση τοΥ ελ-
ληνικοΥ αστικοΥ 
ΠεριΒαλλοντοσ

ΜΗΤΟΥΛΑ ΡΟΪΔΩ

Πολιτικές, στρατηγι-
κές και μέσα για την 

εφαρμογή της βιώσιμης ανάπτυξης στην Ευρω-
παϊκή Ένωση. Παρουσιάζονται οι μεταβολές που 
επέρχονται στη ζωή, οργάνωση και εικόνα των 
πόλεων σε χωροταξικό, οικονομικό, κοινωνικό, επι-
στημονικό και περιβαλλοντικό επίπεδο και κατα-
δεικνύεται ο βαθμός στον οποίο οι αλλαγές αυτές 
μπορούν να συμβάλλουν στην ανασυγκρότηση 
της ελληνικής πόλης.

K.B.: 2006, Σχήμα: 17x24, Σελίδες: 312, € 25,47
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εισαγωγη στη 
Δημοσια  
οικονομικη

ΔΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

K.B.: 1088, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 560, € 35,67

μαθηματα Δημο-
σιασ οικονομικησ

ΔΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

K.B.: 1448, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 516, € 33,63

θεωρητικη  
οικονομικη 
Τόμος Α΄

ΓΚΑΜΑΛΕΤΣΟΣ 
ΘΕΟΔΩΡΟΣ

K.B.: 1051, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 464, € 30,58

θεωρητικη  
οικονομικη 
Τόμος Β΄

ΓΚΑΜΑΛΕΤΣΟΣ 
ΘΕΟΔΩΡΟΣ

K.B.: 1052, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 432, € 25,47

Πρακτικοσ οΔη-
γοσ Διαχειρισησ 
εΥρωΠαϊκων 
Προγραμματων

ΔΟΙΚΟΣ ΠΑΥΛΟΣ, 
ΜΑΓΚΛΑΡΑ ΕΛΕΝΗ

Για πρώτη φορά 
στην Ελλάδα, ένα 
βιβλίο-εγχειρίδιο που 
σε καθοδηγεί στη 
γρήγορη εκμάθηση 
καλών πρακτικών 
διαχείρισης Ευρωπαϊ-
κών Προγραμμάτων 
με πολλές χρηστικές 
συμβουλές και παρα-
δείγματα για όλο τον 
κύκλο ζωής των προ-
γραμμάτων. Γραμμένο 
σε «ζωντανό» ύφος και 
με πρακτικό προσανα-
τολισμό, εξηγεί βήμα 
προς βήμα ορολογία, 
διαδικασίες, κανόνες, 
προϋπολογισμούς, 

συναντήσεις, παραδο-
τέα, χρονοδιαγράμ-
ματα, διαπραγματεύ-
σεις κ.ά.

K.B.: 2057, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 316, € 48,92

Διεθνησ εΠιχει-
ρηματικη Δρα-
στηριοτητα και 
οργανισμοι

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΠΕΤΡΟΣ, ΧΙΟΝΗΣ  
Π. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

K.B.: 1755, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 272, € 20,38

μικροοικονο-
μικη
Μια Εισαγωγή στις 
Αγορές και στις Τιμές

Β΄ έκδοση

ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ –  
ΣΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Ένα άρτιο επιστη-
μονικό «εργαλείο» 
με εύχρηστα υπο-
δείγματα πρακτικής 
εφαρμογής. Περιλαμ-
βάνει ενδιαφέρουσες 
αναλύσεις πολλών 
σύγχρονων θεμάτων 

όπως η Αβεβαιότητα 
και ο Κίνδυνος ή η 
Ασύμμετρη Πληροφό-
ρηση.

K.B.: 1740, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 480, € 32,61

ασκησεισ μικρο-
οικονομικησ 
θεωριασ 
Τόμος Α΄

ΔΡΑΝΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑ
ΝΟΥΗΛ, ΔΗΜΑΚΟΥ 
ΔΗΜΗΤΡΑ

K.B.: 1125, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 280, € 20,38

ασκησεισ μικρο-
οικονομικησ 
θεωριασ 
Β΄ έκδοση

ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ

K.B.: 2091, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 460, € 35,67

οικονομικη τησ 
Διοικησησ, Ποσο-
τικεσ μεθοΔοι 
εΠιχειρησιακησ 
ληΨησ αΠοφα-
σεων

ΤΡΑΧΑΝΑΣ  
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

K.B.: 1347, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 500, € 30,58

οικονομικη των 
εΠιχειρησεων

ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΠΑΝΑ
ΓΙΩΤΗΣ, ΘΩΜΑΔΑ
ΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Η δομή, οι λειτουρ-
γίες, η οργάνωση και 
οι διαδικασίες που 
είναι απαραίτητες για 
τη συγκρότηση και την 
ανάπτυξη ενός οικο-
νομικού οργανισμού. 
Εξετάζονται ο χαρα-
κτήρας και οι στόχοι 
της επιχείρησης, η 
διαχρονική φύση της 
λήψης αποφάσεων, η 
διαχείριση του επιχει-
ρηματικού κόστους, 
οι αρχές που διέπουν 
την καταναλωτική 
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ζήτηση, σύγχρονες 
μεθοδολογίες και 
πρακτικές τιμολόγη-
σης προϊόντων υπό 
συνθήκες αβεβαιό-
τητας και τα κριτήρια 
λήψης επενδυτικών 
αποφάσεων. 

K.B.: 2011, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 224, € 20,38

ελληνικη  
οικονομια
Οικονομική Πολιτική 
& Ανάλυση Βασικών 
Μακροοικονομικών 
Μεγεθών

ΧΙΟΝΗΣ  
Π. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ,  
ΚΟΡΡΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Σύγχρονο εγχειρί-
διο ανάλυσης των 
κύριων γνωρισμάτων 
και διαρθρωτικών 
προβλημάτων της 
ελληνικής οικονομίας 
στο βιομηχανικό, 
τραπεζικό, χρημα-
τοοικονομικό και 
τουριστικό τομέα, την 
τεχνολογική πολιτική, 
τη διανομή εισοδήμα-
τος, την παραοικονο-
μία, τις επενδύσεις, 
την απασχόληση, την 
ευρω-ζώνη κ.ά.

K.B.: 1766, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 568, € 38,72

ΠαραΔοσεισ Πολι-
τικησ οικονομιασ 
Μικροοικονομική

Μέρος Α΄

ΠΑΠΑΗΛΙΑΣ  
ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Εγχειρίδιο μικροοικονο-
μικής που απευθύνεται 
και σε αναγνώστες που 
δεν έχουν προηγού-
μενη επαφή με τα αντι-
κείμενα της Πολιτικής 
Οικονομίας, στο οποίο 
αναλύονται βασικά 
θέματα της οικονομικής 
πραγματικότητας, 
όπως ο σχηματισμός 
των τιμών των αγαθών 
και των παραγωγικών 
συντελεστών. 

K.B.: 1681, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 448, € 30,58

αναλΥση εισρο-
ων – εκροων

ΛΙΒΑΣ ΠΕΤΡΟΣ

K.B.: 1190, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 152, € 10,19

Η Επιστήμη, η Τέχ   νη 
και η Πρα   κτική του 
Πελατοκεν τ ρι κοΥ 
Ba   nCassuranCe 
(Με CD)

ΤΣΙΚΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥ
ΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

K.B.: 1502, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 232, € 21,41

ασκησεισ μακρο-
οικονομικησ 
θεωριασ 
Β΄ έκδοση

ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ

το βιβλίο περιλαμβάνει 
ασκήσεις που αναφέρο-
νται σε βασικές αρχές 
της Μακροοικονομικής 
θεωρίας και Οικονομι-
κής Πολιτικής. Σκοπός 
του είναι η εξοικείωση 
των φοιτητών Οικονομι-
κών Σχολών με τη λύση 
ασκήσεων, και η εμπέ-
δωση από αυτούς των 
μηχανισμών λειτουργίας 
διαφόρων Μακροοικο-
νομικών Συστημάτων 
και Υποδειγμάτων.

K.B.: 1814, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 412, € 25,47

οικονομικη 
Δ΄ Έκδοση Βελτιωμένη

ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ  
ΑΝΔΡΕΑΣ

Κλασικό βοήθημα 
εισαγωγικής γνωριμίας 
με την Οικονομική 
Επιστήμη. Αναλύονται 
οι βασικές οικονομικές 
έννοιες με επίκεντρο 

τον προσδιορισμό του επιπέδου ισορροπίας του 
εισοδήματος και τις έννοιες κατανάλωση, επέν-
δυση, ανεργία και πληθωρισμό. 

K.B.: 1756, Σχήμα: 17x24, Σελίδες: 464, € 28,53

οΔηγοσ εξαγωγων 
αγαθων και  
ΥΠηρεσιων

ΙΩΑΝΝΟΥ  
Ζ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Ένας πλήρης και 
εύχρηστος οδηγός που 
δίνει λύσεις σε όλα τα 
πρακτικά προβλήματα 
που αντιμετωπίζει 

σήμερα μια επιχείρηση στον τομέα των εξαγωγών 
της. Ο συγγραφέας παρουσιάζει με εύληπτο 
τρόπο όχι μόνο το «know» αλλά και το «how», 
αποκωδικοποιώντας όλες τις απαραίτητες ενέρ-
γειες από το σχεδιασμό μέχρι τη διεκπεραίωση 
και τις προωθητικές πολιτικές που πρέπει να 
συνοδεύουν την είσοδο αγαθών και υπηρεσιών 
σε μια ξένη αγορά.

K.B.: 1895, Σχήμα: 17x24, Σελίδες: 482, € 29,55

Managerial 
eConoMiCs

ΓΟΥΛΙΕΛΜΟΣ  
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Εγχειρίδιο που περιλαμ-
βάνει μικροοικονομική 
θεωρία, εντοπισμό 
ανταγωνιστών, εμπει-
ρικές ενδείξεις για τη 
δομή της αγοράς και 

την επίδοση των επιχειρήσεων (προσδιοριστικοί 
παράγοντες κερδοφορίας, συγκεντρωτικότητα), 
στρατηγική των μακροχρόνιων αποφάσεων, 
δέσμευση και ανταγωνισμό. 

K.B.: 1719, Σχήμα: 17x24, Σελίδες: 180, € 15,28
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νεα μακροοι-
κονομικη & 
ορθολογικεσ 
εΠιχειρηματικεσ 
αΠοφασεισ

ΑΓΑΠΗΤΟΣ  
Ι. ΓΕΩΡΓΙΟΣ

K.B.: 1802, Σχήμα: 20x25, 
Σελίδες: 644, € 58,10

μακροοικονο-
μικη 
Θεωρία και Πρακτική

ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟ
ΛΑΟΣ, ΚΟΥΡΤΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

το βιβλίο αυτό αποτελεί 
μία προσπάθεια συστη-
ματικής παρουσίασης 
της θεωρίας και της 
πρακτικής της μακρο-
οικονομικής ανάλυσης. 
Περιλαμβάνει τέσσερις 
βασικούς άξονες: την 
κλασική θεωρία, την 
κεϋνσιανή θεωρία, τη 
θεωρία της οικονομικής 
ανάπτυξης και οικονο-
μικής μεγέθυνσης και 
την αξιολόγηση της 
αποτελεσματικότητας 
της δημοσιονομικής και 
νομισματικής πολιτικής 
σε καθεστώς σταθε-

ρών και κυμαινόμενων 
συναλλαγματικών 
ισοτιμιών. 

K.B.: 2072, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 413, € 35,67

Passages on 
eConoMiCs

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΛΕΝΗ

K.B.: 1021, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 256, € 17,33

Διεθνησ μακρο-
οικονομικη & 
χρηματοοικονο-
μικη

ΛΕΒΕΝΤΑΚΗΣ  
ΙΩΑΝΝΗΣ

Πλήρως ενημερω-
μένη έκδοση για τις 
διεθνείς εξελίξεις της 
τελευταίας δεκαετίας 
στους τομείς της χρη-
ματοοικονομικής και 
μακροοικονομικής σε 
καθεστώς σταθερών 
και κυμαινομένων 
συναλλαγματικών 
ισοτιμιών.

K.B.: 1753, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 520, € 30,58

αναΠτΥξη σΥστη-
ματοσ Προϋ-
ΠολογισμοΥ 
– αΠολογισμοΥ 
και τεχνικη των 
αΠοκλισεων 
(Με συνοδευτικό CD 
Εφαρμογής)

ΠΑΙΚΟΠΟΥΛΟΣ  
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

K.B.: 1612, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 240, € 39,75

η στρατηγικη  
τησ κινασ

ΜΟΥΡΔΟΥΚΟΥΤΑΣ 
ΠΑΝΟΣ

Μέσα από μια εμπερι-
στατωμένη ανάλυση 
της ιστορίας, της 
οικονομικής προόδου 
και των αναπτυξιακών 
δυνατοτήτων της Κίνας, 
οι συγγραφείς καταδει-
κνύουν τους λόγους για 
τους οποίους η θέση, 
ότι η Κίνα αναδύεται 
γρήγορα ως η κυρίαρχη 
οικονομική δύναμη, 
είναι εσφαλμένη.

K.B.: 1970, Σχήμα: 14x21, 
Σελίδες: 222, € 14,27

θεσμοι & Πολιτι-
κεσ αναΠτΥξησ 
τησ εΥρωΠαϊκησ 
ενωσησ 
Β΄ έκδοση

ΣΚΟΥΝΤΖΟΣ ΘΕΟ
ΔΩΡΟΣ, ΣΠΥΡΑΤΟΥ 
ΕΥΤΥΧΙΑ

Εξετάζονται οι βασικές 
πτυχές της διαδικα-
σίας αλλαγής του 
θεσμικού πλαισίου στη 
βάση του υπό έγκριση 
Συντάγματος της Ε.Ε., 
περιγράφονται οι 
βασικές κατευθύνσεις 
της Στρατηγικής της 
Λισσαβώνας και οι 
μεταρρυθμίσεις της 
Πολιτικής Συνοχής 
και των Διαρθρωτικών 
ταμείων για την περί-
οδο 2007-2013. 

K.B.: 2004, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 240, € 17,33

εΥρωΠαικη οικο-
νομικη ολοκλη-
ρωση

ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ 
ΣΩΤΗΡΗΣ

K.B.: 1453, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 176, € 11,21

η εΥρωΠαϊκη 
ενωση
Θεσμοί και Πολιτικές

ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 
ΘΕΟΔΩΡΟΣ

K.B.: 1337, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 296, € 17,33

οικονομικη  
γεωγραφια

ΚΟΔΟΣΑΚΗΣ  
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

K.B.: 1172, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 280, € 17,33

εΥρω
Η Μεγάλη Πρόκληση

ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ 
ΘΕΟΔΩΡΟΣ

K.B.: 1634, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 232, € 15,28
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οικονομικεσ  
Πολιτικεσ τησ 
εΥρωΠαϊκησ 
ενωσησ

ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 
ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΤΣΑΚΑ
ΛΩΤΟΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ

K.B.: 1416, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 384, € 25,47

η ΔΥναμικη  
των Βαλκανικων 
αγορων και  
η μεταΒαση  
των χωρων τησ 
ανατολικησ  
εΥρωΠησ  
στην οικονομια 
τησ αγορασ
Τόμος Β΄

ΜΠΙΤΖΕΝΗΣ  
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

Ένας δίτομος οδη-
γός που φωτίζει την 
ιδιαίτερη δυναμική 
των αγορών των 
Βαλκανικών χωρών. Ο 
συγγραφέας εξετάζει 
σε βάθος τη δυναμική 
των αγορών αυτών, 
τις ιστορικές, ανα-
πτυξιακές και άλλες 

ιδιαιτερότητες τους 
σε σχέση με τις χώρες 
του πρώην ανατολικού 
μπλόκ και της Κεντρι-
κής Ευρώπης. 

K.B.: 1806, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 384, € 28,53

οικονομικεσ  
ΔιακΥμανσεισ 
και αναΠτΥξη 
στην ελλαΔα  
και την εΥρωΠη

ΔΗΜΕΛΗ ΣΟΦΙΑ, 
ΚΟΛΛΙΝΤΖΑΣ ΤΡΥ
ΦΩΝ, ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑ
ΚΗΣ ΝΙΚΟΣ

K.B.: 1434, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 256, € 25,47

μεθοΔολογια 
εκΠονησεωσ 
οικονομοτεχνι-
κων μελετων

ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ  
ΣΩΤΗΡΗΣ

K.B.: 1141, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 528, € 30,58

στρατηγικη οικο-
νομικησ ανα-
ΠτΥξησ

ΣΚΟΥΝΤΖΟΣ  
ΘΕΟΔΩΡΟΣ

K.B.: 1294, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 368, € 20,38

οικονομικοσ 
Προγραμματι-
σμοσ

ΣΚΟΥΝΤΖΟΣ  
ΘΕΟΔΩΡΟΣ

K.B.: 1293, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 320, € 20,38

οικονομικη  
Πολιτικη

ΓΚΟΤΣΗΣ  
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

K.B.: 1059, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 336, € 20,38

η ΔυΝΑΜΙκη τωΝ ΑγΟ-
ΡωΝ τησ ΝΟτΙΟΑΝΑτΟλΙ-
κησ ΕυΡωΠησ 
Μετάβαση και οικονομική κρίση

ΜΠΙΤΖΕΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

Η παρούσα μελέτη αποτελεί μία σύγχρονη, 
πλήρη και εμπεριστατωμένη ανάλυση της 
δυναμικής της οικονομίας των αγορών της 
Νοτιο-Ανατολικής Ευρώπης αλλά και της 
ανάλυσης όλων των εναλλακτικών μεταρ-
ρυθμιστικών μοντέλων που μπορούν να 
υιοθετηθούν από χώρες που επιθυμούν να 
ακολουθήσουν το δρόμο του μετασχηματι-

σμού των οικονομιών τους σε οικονομίες της αγοράς.

K.B.: 2569, Σχήμα: 17x24, Σελίδες: 776, € 58,00

αρχεσ οικονομι-
κησ τοΥ χωροΥ

ΣΚΟΥΝΤΖΟΣ ΘΕΟΔΩ
ΡΟΣ, ΛΙΒΑΣ ΠΕΤΡΟΣ

K.B.: 1520, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 248, € 16,31

μαθηματα καθα-
ρασ θεωριασ τοΥ 
ΔιεθνοΥσ  
εμΠοριοΥ

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ

K.B.: 1050, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 168, € 12,22

Διεθνεισ οικο-
νομικοι οργανι-
σμοι 
Β΄ Έκδοση

ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ –  
ΣΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

K.B.: 1864, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 308, € 25,47

Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α
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Ν Α Υ Τ Ι Λ Ι Α

ΝΑυλωσΕΙσ

ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΨΥΧΟΥ ΞΕΝΗΕΥΤΥΧΙΑ

Ένα πλήρες εγχειρίδιο για τις ναυλώσεις που 
περιλαμβάνει τους διεθνείς ναυτιλιακούς οργα-
νισμούς που σχετίζονται με ναυλώσεις, ναυλο-
δείκτες, εξέλιξη της ναυλαγοράς, είδη και διαδικα-
σίες ναυλώσεων, ανάλυση ναυλοσυμφώνων και 
αγοραπωλησίες πλοίων.

K.B.: 2334, Σχήμα: 17x24, Σελίδες: 756, € 49,00

εφαρμογεσ  
Πληροφορικησ 
στη ναΥτιλια 
Τόμος Α΄

ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΣ ΔΙΟ
ΝΥΣΗΣ, ΚΟΚΟΤΟΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Στο βιβλίο παρουσιά-
ζονται εφαρμογές της 
Πληροφορικής που 
επιλύουν προβλήματα 
ιδιαίτερης σημασίας 
για τη Ναυτιλία και τις 
Μεταφορές. Σχολιά-
ζονται βασικά στοιχεία 
των Βάσεων Δεδομέ-
νων και αναφέρονται 
συνοπτικά τα σχετικά 
με την Ψηφιακή τεχνο-
λογία, το Ψηφιακό 
Πλοίο και την Ψηφιακή 
Επιχείρηση καθώς και 
με τα Πληροφοριακά 
Συστήματα Διοίκησης.

K.B.: 2281, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 216, € 20,09

η λιμενικη  
Βιομηχανια

ΠΑΡΔΑΛΗ Ι. ΑΓΓΕΛΙΚΗ

K.B.: 1657, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 448, € 30,58

εφαρμογεσ  
Πληροφορικησ 
στη ναΥτιλια 
Τόμος Β΄

ΚΟΚΟΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, 
ΤΣΕΛΕΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ, 
ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ

Στον τόμο αυτό παρου-
σιάζονται λογισμικά τα 
οποία χρησιμοποιούνται 

για τη μελέτη της ρύπανσης και απορρύπανσης 
των ακτών από πετρελαιοειδή. Παρέχουν οπτική 
αναπαράσταση της εξέλιξης φαινομένων ρύπανσης, 
χρησιμοποιώντας μοντέλα που επιλέγονται από 
μια πλειάδα διαθέσιμων. Προβλέπουν τη διασπορά 
σύνθετων ρυπαντών σε πολύπλοκα και δυναμικά 
περιβάλλοντα. Επίσης, σχεδιάζουν και διαχειρίζο-
νται βέλτιστα σενάρια απορρύπανσης.

K.B.: 2308, Σχήμα: 17x24, Σελίδες: 312, € 29,00

η στρατηγικη 
των ελληνικων 
ναΥτιλιακων  
εΠιχειρησεων

ΓΟΥΛΙΕΛΜΟΣ  
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Ένα βιβλίο που εξη-
γεί γιατί οι Έλληνες 
υπήρξαν (και είναι) οι 
πρώτοι εφοπλιστές 
στον κόσμο. 

K.B.: 1821, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 200, € 18,34

ναΥτικο Δικαιο 
Β΄ Εκδοση  
Επαυξημένη 

ΠΟΥΛΑΝΤΖΑΣ  
ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Ένα χρήσιμο εργαλείο 
για τη θεωρητική 
κατάρτιση στο Ναυτικό 
Δίκαιο αλλά και ένα 
βοήθημα για όλους 
όσοι ασχολούνται με 
τις ναυτιλιακές δια-
φορές.

K.B.: 1914, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 268, € 16,31

ναΥτιλια

ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Οι σύγχρονες όψεις 
και έννοιες, οι δομές 
και οι τομείς που 
αφορούν στη ναυτι-
λία γύρω από τρεις 
βασικούς άξονες: το 
πλοίο, το ναυτικό και 
τη ναυτιλια κή πολιτική 
του κράτους, ενώ 
περιλαμβάνει και ανα-
φο ρά στο ρόλο των 
λιμανιών. 

K.B.: 1834, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 316, € 20,38

το Δικαιο  
τησ αλιειασ

ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

K.B.: 1720, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 228, € 15,28

ναΥΠηγικεσ 
εγκαταστασεισ

ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

K.B.: 1700, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 268, € 22,41
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ελεγχοσ Ποιοτη-
τασ στην ναΥτιλι-
ακη εΠιχειρηση 
και στο Πλοιο 
Τόμος Α΄

ΓΚΙΖΙΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑ
ΝΤΙΝΟΣ, ΓΟΥΛΙΕΛ
ΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Μια συστηματική ανά-
λυση και εμπεριστατω-
μένη μελέτη των βασι-
κών συνθετικών στοι-
χείων του ελέγχου της 
ποιότητας στη ναυτιλία. 
Αναλύει τη νέα «ναυ-
τιλιακή κουλτούρα», 
που προσβλέπει στην 
ανάπτυξη και εφαρ-
μογή μιας πολιτικής για 
την ασφάλεια και προ-
στασία του θαλάσσιου 
περιβάλλοντος. 

K.B.: 1927, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 460, € 35,67

η ναΥτιλιακη Πο-
λιτικη τησ εΥρω-
Παϊκησ ενωσησ

ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ 
ΣΩΤΗΡΗΣ

K.B.: 1479, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 112, € 8,15

ΝΑυλωσΕΙσ 
(Με DVD) 

3η Έκδοση

ΓΚΙΖΙΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,  
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ,  
ΠΛΩΜΑΡΙΤΟΥ Η. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Συνδυάζοντας θεωρία, έρευνα και σύγ-
χρονη πρακτική, το βιβλίο αυτό συνιστά 
καθημερινό «εργαλείο» για τα στελέχη των 
ναυτιλιακών επιχειρήσεων. Εκτενείς βιβλιο-
γραφικές αναφορές, χρήσιμες διευθύνσεις 
στο Διαδίκτυο, επεξηγηματικοί πίνακες 
και διαγράμματα, ειδικά παραρτήματα με 

ναυλοσύμφωνα, ναυτιλιακά έγγραφα, γεωγραφικούς χάρτες, πίνακες, νομο-
θετικούς κανονισμούς και το συνοδευτικό CD απεικονίζουν ολοκληρωμένα το 
αντικείμενο των ναυλώσεων.

K.B.: 2213, Σχήμα: 17x24, Σελίδες: 1320, € 70,00

ελεγχοσ Ποιοτη-
τασ στη ναΥτιλι-
ακη εΠιχειρηση 
και στο Πλοιο 
Τόμος Β΄

ΓΟΥΛΙΕΛΜΟΣ  
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Μια συστηματική ανά-
λυση και εμπεριστατω-
μένη μελέτη της εφαρ-
μογής του ISM Code. 
Αναλύονται 10 σοβαρά 
ναυτικά ατυχήματα 
και εξετάζονται 3 
μελέτες περιπτώσεων 
εταιρειών που ήθελαν 
να υιοθετήσουν τον 
ISM Code και τα προ-
βλήματα που αυτές 
αντιμετώπισαν. 

K.B.: 1935, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 240, € 25,47

Marketing  
of shiPPing CoMPanies

ΠΛΩΜΑΡΙΤΟΥ Η. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

This book aims at providing a comprehensive text 
about what marketing of shipping companies means, 
presenting the stages of marketing implementation 
in shipping companies, describing the marketing 
policies and philosophies of shipping companies, 
presenting a comparative analysis of marketing 
implementation in the leading tanker and liner 

shipping companies in the world, analyzing the role of marketing as a tool for 
improvement of chartering policy.

K.B.: 2053, Σχήμα: 17x24, Σελίδες: 236, € 30,58

οργανωση και 
Διοικηση  
ναΥΠηγειοΥ

ΜΑΥΡΑΚΗΣ  
ΙΩΑΝΝΗΣ

K.B.: 1699, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 264, € 20,38

ελεγκτικη  
ναΥτιλιακων  
εΠιχειρησεων

ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΝΙ
ΚΟΛΑΟΣ, ΣΑΡΑΚΟΣ
ΤΙΔΗΣ Π. ΣΤΕΦΑΝΟΣ

K.B.: 1758, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 664, € 40,77

οργανωση &  
Διοικηση  
ναΥτιλιακων  
εΠιχειρησεων

ΓΟΥΛΙΕΛΜΟΣ  
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

K.B.: 1773, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 180, € 16,31

η ΠαγκοσμιοΠοι-
ηση τησ οικονο-
μιασ & η ελληνι-
κη και Διεθνησ 
ναΥτιλια

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

K.B.: 1707, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 472, € 26,50
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το Δικαιο τησ 
θαλασσασ 
Β΄ έκδοση

ΠΟΥΛΑΝΤΖΑΣ  
ΝΙΚΟΛΑΟΣ

το «Δίκαιο της θάλασ-
σας» στη δεύτερη 
αναθεωρημένη και 
επαυξημένη έκδοσή 
του περιέχει όχι μόνο 
τις τελευταίες εξελίξεις 
μέχρι σήμερα (ελλη-
νικές και διεθνείς) στο 
Δίκαιο της θάλασσας 
σε περίοδο ειρήνης, 
αλλά καλύπτει και ένα 
μεγάλο κενό στην ελλη-
νική βιβλιογραφία των 
τελευταίων περίπου 
πενήντα χρόνων για το 
Δίκαιο της θάλασσας 
σε περίοδο εχθροπρα-
ξιών ή πολέμου. 

K.B.: 2058, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 396, € 29,55

κωΔιξ ΔημοσιοΥ 
ναΥτικοΥ ΔικαιοΥ

ΜΑΛΕΡΜΠΑΣ  
ΜΙΧΑΗΛ

K.B.: 1859, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 784, € 45,86

ναΥτιλιακα 
εγγραφα Πλοιων 
κατα κωΔικα 
ΔημοσιοΥ ναΥτι-
κοΥ ΔικαιοΥ και 
Διεθνεισ σΥμ-
Βασεισ  οΔηγιεσ 
ε.κ., σ.τ.ε.

ΜΑΛΕΡΜΠΑΣ ΜΙΧΑΗΛ

Ένα βιβλίο - οδηγός 
που αποσκοπεί στην 
ενημέρωση των καθ’ 
ύλην αρμοδίων οργά-
νων και φορέων που 
εμπλέκονται στην 
εφαρμογή και υλοποί-
ηση του Κεφαλαίου Ε 
του Πρώτου Μέρους 
του ΚΔΝΔ. 

K.B.: 1498, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 704, € 40,77

κωΔιξ ΔημοσιοΥ 
ναΥτικοΥ Δικαι-
οΥ εξοΥσια και  
καθηκοντα 
ΠλοιαρχοΥ  
καθηκοντα  
Πληρωματοσ

ΜΑΛΕΡΜΠΑΣ  
ΜΙΧΑΗΛ

K.B.: 1482, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 312, € 18,34

Δικαιο  
Προστασιασ  
θαλασσιοΥ Περι-
Βαλλοντοσ 
Εθνικές και Διεθνείς 
Διατάξεις

Τόμος Α1

ΜΑΛΕΡΜΠΑΣ  
ΜΙΧΑΗΛ

K.B.: 1684, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 760, € 45,86

Ν Α Υ Τ Ι Λ Ι Α Ν Α Υ Τ Ι Λ Ι Α Ν Α Υ Τ Ι Λ Ι Α Ν Α Υ Τ Ι Λ Ι Α Ν Α Υ Τ Ι Λ Ι Α

Δικαιο  
Προστασιασ  
θαλασσιοΥ Περι-
Βαλλοντοσ 
MARPOL 73/78  
Παραρτήματα I - VI.

Τόμος Β1

ΜΑΛΕΡΜΠΑΣ  
ΜΙΧΑΗΛ

K.B.: 1685, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 844, € 50,96

Ποινικο και Πει-
θαρχικο Δικαιο 
εμΠορικοΥ ναΥ-
τικοΥ 
Τόμος Α΄

ΜΑΛΕΡΜΠΑΣ  
ΜΙΧΑΗΛ

Επιχειρείται μια 
συστηματική κατ’ 
άρθρο ερμηνεία όλων 
των σχετικών επί του 
προκειμένου διατά-
ξεων. Επιπλέον, για 
την πλήρη ενημέρωση 
του κατά περίπτωση 
ενδιαφερομένου για 
κάθε ανάλογο θέμα 
περιλαμβάνονται κατ’ 
άρθρο, όλες οι διατά-
ξεις προδιαθέσεως 

ΝΑυΠηγΙκη  
ΟΙκΟΝΟΜΙκη

ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η ναυπηγική βιομηχανία αποτελεί πολυ-
διάστατη δραστηριότητα στην οποία 
εμπλέκονται πλήθος φορέων με διαφορε-
τικές οπτικές και συμφέροντα και η οποία 
έχει ως κέντρο τη σύγχρονη ναυπηγική 
μονάδα.

το βιβλίο αυτό περιλαμβάνει μια ανά-
λυση της διεθνούς αλλά και ελληνικής 
ναυπηγικής αγοράς, το θεσμικό πλαίσιο 
της διεθνούς, ευρωπαϊκής και ελληνικής 

ναυπηγικής αγοράς, τη ναυπηγική πολιτική των φορέων της ζήτησης και 
της προσφοράς, περιγραφή της παραγωγής του ναυπηγείου και της αντα-
γωνιστικότητας των ναυπηγικών μονάδων. Επίσης γίνεται μια θεώρηση 
ειδικών θεμάτων όπως η προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος και η 
διαχείριση ανθρωπίνων πόρων. το βιβλίο διαθέτει πλούσιο φωτογραφικό 
παράρτημα.

K.B.: 2509, Σχήμα: 17x24, Σελίδες: 736, € 66,00
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τεχνολογιεσ Πλη-
ροφορικησ και 
εΠικοινωνιων στη 
ναΥτιλια
Τόμος I

ΚΟΚΟΤΟΣ ΔΗΜΗ
ΤΡΙΟΣ, ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΣ 
ΔΙΟΝΥΣΗΣ, ΤΖΑΝΑΤΟΣ 
Σ. ΕΡΝΕΣΤΟΣ, ΝΙΚΗ
ΤΑΚΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ

Περιγράφονται τα σημαντικότερα από τα προηγ-
μένα Πληροφοριακά και Επικοινωνιακά Συστήματα 
που χρησιμοποιούνται στη Ναυτιλία, σχολιάζονται 
οι αρχές λειτουργίας τους, τα βασικά χαρακτηρι-
στικά τους καθώς και οι υπηρεσίες και τα πλεονε-
κτήματα που παρέχουν.

K.B.: 2211, Σχήμα: 17x24, Σελίδες: 340, € 35,67

τεχνολογιεσ Πλη-
ροφορικησ και 
εΠικοινωνιων στη 
ναΥτιλια 
Τόμος IΙ

ΚΟΚΟΤΟΣ ΔΗΜΗ
ΤΡΙΟΣ, ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΣ 
ΔΙΟΝΥΣΗΣ, ΤΖΑΝΑΤΟΣ 
Σ. ΕΡΝΕΣΤΟΣ, ΝΙΚΗ
ΤΑΚΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ

Στο βιβλίο περιγράφονται τα σημαντικότερα από 
τα προηγμένα Πληροφοριακά και Επικοινωνιακά 
Συστήματα που χρησιμοποιούνται στη Ναυτιλία, 
σχολιάζονται οι αρχές λειτουργίας τους, τα βασικά 
χαρακτηριστικά τους καθώς και οι υπηρεσίες και 
τα πλεονεκτήματα που παρέχουν. 

K.B.: 2329, Σχήμα: 17x24, Σελίδες: 336, € 32,00

Δημοσιο και 
ιΔιωτικο ναΥτικο 
Δικαιο

ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Εξηγεί με εύληπτο τρόπο 
βασικά θέματα του 
ναυτικού δικαίου, τόσο 
του ιδιωτικού όσο και 
του δημοσίου δικαίου. 

Αναλύονται έννοιες όπως πλοίο, κυριότητα, νηολό-
γηση πλοίου, ναυτιλιακά έγγραφα και βιβλία πλοίου, 
νομικές μορφές εκμετάλλευσης πλοίου, υποθήκη 
πλοίου, αναγκαστική εκτέλεση σε πλοίο, ακτοπλοΐα, 
φαρικά τέλη, θαλάσσια ασφάλιση, ναύλωση, ναυτικά 
προνόμια, ρυμούλκηση κ.λπ. 

K.B.: 2461, Σχήμα: 17x24, Σελίδες: 544, € 34,90

νομιμότητος, οι κατ΄ 
εξουσιοδότηση εκδο-
θείσες, οι συναφείς 
συνοδεύουσες, καθώς 
και οι σχετικές επί του 
προκειμένου γνωμο-
δοτήσεις του Νομικού 
Συμβουλίου ΥΕΝ.

K.B.: 1577, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 708, € 42,80

Πειθαρχικο Δι-
καιο εμΠορικοΥ 
ναΥτικοΥ

ΜΑΛΕΡΜΠΑΣ  
ΜΙΧΑΗΛ

το βιβλίο είναι εμπλου-
τισμένο με τις κατά 
περίπτωση: Διατάξεις 
προδιαθέσεως νομι-
μότητας, Διατάξεις 
κατ’ εξουσιοδότηση 
εκδοθείσες και σχετι-
κές συνάδουσες και 
Γνωμοδοτήσεις του 
Νομικού Συμβουλίου 
του Κράτους. Αποτελεί 
χρήσιμο επιστημονικό 
βοήθημα για το προ-
σωπικό του Λιμενικού 
Σώματος, τους Πλοι-
άρχους του Εμπορικού 
Ναυτικού, ιδίως της 
ποντοπλοΐας, τους 
Δικηγόρους και τους 
επιτελείς των Ναυτιλι-
ακών Εταιρειών.

K.B.: 1652, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 312, € 22,41

γενικη & αναλΥ-
τικη λογιστικη 
ναΥτιλιακων 
εΠιχειρησεων

ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Επισημαίνονται και 
αναπτύσσονται διεξο-
δικά τα προβλήματα 
των ναυτιλιακών 
δραστηριοτήτων. Η 
μεθοδική και με παρα-
δείγματα ανάπτυξη των 
θεμάτων αγγίζει όλες 
ανεξαιρέτως τις μορ-
φές ναυτιλιακών εκμε-
ταλλεύσεων (επιβα-
τηγά πλοία, φορτηγά 
ελεύθερα ή γραμμής, 
δεξαμενόπλοια κ.λπ.) 
και όλες τις κατηγορίες 
επιχειρήσεων.

K.B.: 1551, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 464, € 33,63

Διεθνησ ναΥτι
λιακη Πολιτικη 
2η Έκδοση

ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

K.B.: 2065, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 788, € 66,24

η Διοικηση τησ 
Διαχειρισησ & 
τησ Παραγωγησ 
στισ ναΥτιλιακεσ 
εΠιχειρησεισ

ΓΟΥΛΙΕΛΜΟΣ  
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Μια μελέτη για τη 
διαχείριση των πλοίων 
δομημένη γύρω από τις 
μεγάλες αποφάσεις στη 
Ναυτιλιακή Επιχείρηση. 
Έμφαση δόθηκε στην 
ορθή και πολύπλευρη 
ανάλυση της απόφασης 
γενικά για επένδυση 
με διεξοδική ανάλυση 
των παραγόντων που 
επηρεάζουν την αγορά 
πλοίου, καινούργιου ή 
μεταχειρισμένου, του 
τρόπου διαπραγμάτευ-
σης μιας ναύλωσης, και 
της αντιμετώπισης κρί-
σεων και ατυχημάτων. 

K.B.: 1573, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 552, € 35,67

ναΥτιλιακη  
οικονομια

ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

K.B.: 2333, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 992, € 79,00
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ManageMent 
ναΥτιλιακων  
εΠιχειρησεων 
Τόμος A΄

4η Έκδοση

ΓΟΥΛΙΕΛΜΟΣ  
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

K.B.: 1891, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 484, € 35,67

ManageMent 
ναΥτιλιακων  
εΠιχειρησεων 
Τόμος Β΄ 

3η Έκδοση

ΓΟΥΛΙΕΛΜΟΣ  
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

τρίτη βελτιωμένη 
έκδοση που περιλαμ-
βάνει όλα τα νεότερα 
δεδομένα για τον 
τρόπο που διοικούνται, 
οργανώνονται, ελέγ-
χονται και προγραμμα-
τίζονται οι ναυτιλιακές 
επιχειρήσεις. Εξετά-
ζονται θέματα όπως 
ο τρόπος εξοικονό-
μησης ενέργειας στα 
πλοία, τα Συστήματα 
Πληροφόρησης του 
Management (MIS), η 

Κουλτούρα των Επι-
χειρήσεων γενικά και 
των Ναυτιλιακών Επι-
χειρήσεων ειδικότερα, 
η αξία της χρήσης 
ηλεκτρονικών υπολο-
γιστών για την αύξηση 
των κερδών και της 
παραγωγικότητας κ.ά.

K.B.: 1961, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 404, € 30,58

Διοικηση εΠιχει-
ρησεων
Εισαγωγή για Στελέχη 
Ναυτιλιακών Επιχει-
ρήσεων
Εισαγωγή στη Μη - 
Γραμμική Διοίκηση

ΓΟΥΛΙΕΛΜΟΣ  
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

K.B.: 1679, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 240, € 18,35

εμΠορικη ναΥτι-
λια και θαλασσιο 
ΠεριΒαλλον 
Β΄ Έκδοση

ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

K.B.: 2029, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 695, € 45,86

ακτοΠλοϊα και 
ναΥτιλια μικρων 
αΠοστασεων

ΓΟΥΛΙΕΛΜΟΣ ΑΛΕ
ΞΑΝΔΡΟΣ, ΣΑΜΠΡΑ
ΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

K.B.: 1654, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 432, € 32,61

χρηματοΔοτηση  
ναΥτιλιακων  
εΠιχειρησεων 
2η Έκδοση

ΓΟΥΛΙΕΛΜΟΣ  
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Οι μηχανισμοί της 
ναυτιλιακής χρηματο-
δότησης μέσα από την 
οπτική της ναυτιλιακής 
επιχείρησης αλλά και 
της ναυτιλιακής τρά-
πεζας. το βιβλίο εξε-
τάζει το Περιβάλλον 
Δράσης των ναυτιλια-
κών επιχειρήσεων, τον 
εμπορικό και ιδιαίτερα 
τον ναυτιλιακό κύκλο, 
ενώ παρουσιάζει ανα-
λυτικά τον μηχανισμό 
των τραπεζικών ναυ-
τιλιακών δανείων και 
είδη ναυτιλιακής χρη-
ματοδότησης όπως το 

Cash Flow Financing, 
Leasing κ.ά.

K.B.: 1995, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 550, € 56,05

Διοικηση Παρακτι-
ων και θαλασσιων 
Βιομηχανιων
Εξελίξεις και αλλαγές 
απο το 1997

ΓΟΥΛΙΕΛΜΟΣ  
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

K.B.: 1832, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 172, € 12,23

οικονομικη και 
Πολιτικη των 
λιμενων

ΠΑΡΔΑΛΗ Ι. ΑΓΓΕΛΙΚΗ

Στο βιβλίο παρουσιά-
ζονται οι σύγχρονες 
πρακτικές που μπο-
ρούν να ενισχύσουν το 
ανταγωνιστικό πλεονέ-
κτημα των λιμανιών. 

K.B.: 2038, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 497, € 39,75

Παραγωγη ΠλοιοΥ 
και ναΥΠηγειοΥ

ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

K.B.: 1698, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 356, € 25,47

Διαχειριση θαλασ-
σιοΥ ΠεριΒαλλο-
ντοσ και ναΥτιλια

ΤΣΕΛΕΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

K.B.: 2116, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 440, € 48,92

ασφαλεια λιμε-
νων και λιμενι-
κων εγκαταστα-
σεων

ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ  
Π. ΚΕΡΗ

K.B.: 2337, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 216, € 16,00
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Marketing  
εστιατοριοΥ

ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ

Ένας πρακτικός και 
εύχρηστος οδηγός για 
οποιονδήποτε σχετίζε-
ται με τον επισιτιστικό 
κλάδο και επιθυμεί να 
επενδύσει στο κεφάλαιο 
«πελάτης», μαθαίνοντας 

τρόπους και μεθόδους κατανόησης και ικανοποίη-
σης των αναγκών του.

K.B.: 1919, Σχήμα: 14x21, Σελίδες: 152, € 12,74

αειφορια και 
εναλλακτικοσ 
τοΥρισμοσ

ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑ
ΝΤΙΝΟΣ

Πλήθος παραδειγμάτων 
καλής πρακτικής στο 
χώρο της Αειφορίας 
και του Εναλλακτικού 
τουρισμού. Αναλύονται 

οι επιπτώσεις των Εναλλακτικών Μορφών τουρι-
σμού στο περιβάλλον, την επιχείρηση, τις τοπικές 
κοινωνίες και εξάγονται χρήσιμα συμπεράσματα 
τουριστικής Πολιτικής για μια δυναμική και ορθο-
λογικότερη προσέγγιση του τουρισμού.

K.B.: 2135, Σχήμα: 17x24, Σελίδες: 338, € 29,55

τοΥριστικη  
γεωγραφια 
Ευρώπη

ΜΟΙΡΑ – ΜΥΛΩΝΟ
ΠΟΥΛΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ

K.B.: 1546, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 336, € 20,38

τοΥριστικη  
γεωγραφια 
Ασία

ΜΟΙΡΑ – ΜΥΛΩΝΟ
ΠΟΥΛΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ

K.B.: 1601, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 288, € 18,35

τοΥριστικη  
γεωγραφια 
Αφρική - Αμερική - 
Ωκεανία

ΜΟΙΡΑ – ΜΥΛΩΝΟ
ΠΟΥΛΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ

K.B.: 1653, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 256, € 16,31

Τ Ο Υ Ρ Ι Σ Μ Ο Σ

ο θαλασσιοσ 
τοΥρισμοσ και 
οι οικονομικεσ 
εΠιΔρασεισ τοΥ

ΔΙΑΚΟΜΙΧΑΛΗΣ 
ΜΙΧΑΗΛ

Μια εκτενής ανάλυση 
του θεωρητικού και 
εμπειρικού πλαισίου των 
τριών δραστηριοτήτων 

του θαλάσσιου τουρισμού, όπως λειτουργούν 
στην Ελλάδα και διεθνώς καθώς και εκτίμηση των 
οικονομικών επιδράσεων του θαλάσσιου τουρι-
σμού στην ελληνική οικονομία. Περιλαμβάνονται 
επίσης ζητήματα οργάνωσης και διοίκησης, λογι-
στικά και φορολογικά, υπηρεσιών και κόστους των 
τουριστικών λιμένων κ.ά.

K.B.: 2133, Σχήμα: 17x24, Σελίδες: 320, € 25,47

ξενοΔοχειακη 
ΨΥχαγωγια & 
αθληση

ΛΑΛΟΥΜΗΣ  
ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Μέθοδοι ανθρώπινης 
προσέγγισης των 
τουριστών κατά τη 
διάρκεια της διαμονής 
στο ξενοδοχείο. Παρου-
σιάζεται ο σχεδιασμός 
και η υλοποίηση ψυχα-
γωγικών και αθλητικών 
δραστηριοτήτων με 
τις οποίες μπορεί να 
δημιουργηθεί ένα ευχά-
ριστο περιβάλλον. Ένα 
βιβλίο-εργαλείο που 
συμβάλλει στην παροχή 
καλύτερης ποιότητας 
ζωής στις διακοπές.

K.B.: 1535, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 240, € 21,41

Διοικηση  
ξενοΔοχειων
Hotel Management

ΛΑΛΟΥΜΗΣ  
ΔΗΜΗΤΡΗΣ

«Εργαλείο» για την 
καθημερινή οικονομική 
ζωή και πρακτική της 
διοίκησης ξενοδο-
χείων, την οργανωτική 
δομή και τις σύγχρο-
νες τάσεις στη διαχεί-
ριση του ανθρώπινου 
δυναμικού, το στρα-
τηγικό σχεδιασμό, τη 
λήψη αποφάσεων και 
τις τεχνικές μάρκε-
τινγκ. 

K.B.: 1703, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 508, € 35,67

τοΥριστικη ανα-
ΠτΥξη & σχεΔια-
σμοσ

ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ  
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

το βιβλίο παρουσιάζει 
την τουριστική ανά-
πτυξη ως μία διαδικα-
σία αλλαγής των του-
ριστικών προορισμών 
και τον τουριστικό 
σχεδιασμό ως ένα 
τρόπο για την επίτευξη 
των στόχων της τουρι-
στικής ανάπτυξης. 

K.B.: 1904, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 332, € 25,47
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logisTics 
Management & Engineering

ΜΠΑΣΑΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Συνήθως στον επιχειρηματικό και εμπορικό 
τομέα δεν γίνεται μια συνολική προσέγγιση 
όλων των δραστηριοτήτων και των λειτουρ-
γιών ενός συστήματος ή ενός προϊόντος σε 
σχέση με την επιμελητεία η οποία μπορεί και 
πρέπει να εφαρμόζεται στη διάρκεια όλων 
των σταδίων του κύκλου της ζωής του. Εδώ 
εντοπίζεται και το στοιχείο που κάνει το παρόν 
σύγγραμμα να ξεχωρίζει. Παρουσιάζει την επι-

μελητεία από μια συστημική προοπτική. Ο βασικός στόχος του 
είναι ο αναγνώστης να κατανοήσει σε βάθος, να εμπεδώσει, να εφαρμόσει 
στην πράξη και να αναπτύξει τις βασικές αρχές, τις έννοιες και τα στοιχεία της 
διοίκησης και της μηχανικής της επιμελητείας. το βιβλίο είναι χωρισμένο σε 
17 κεφάλαια και αποτελεί ένα ολοκληρωμένο εγχειρίδιο αναφοράς που περιέ-
χει περισσότερα από 100 εικόνες και σχήματα, 80 πρακτικά παραδείγματα και 
200 τύπους και εξισώσεις. 

K.B.: 2446, Σχήμα: 17x24, Σελίδες: 628, € 47,00

εισαγωγη στα 
σΥστηματα  
μεταφορων 

SUSSMAN JOSEPH

Ο συγγραφέας οδηγεί 
μεθοδικά τον ανα-
γνώστη με τη χρήση 
παραδειγμάτων και 
μοντέλων στην εξοι-
κείωση με τα θεμέλια 
και τον τρόπο λειτουρ-
γίας των σύγχρονων 
συστημάτων, εστιάζο-
ντας στην τεχνολογία, 
τα συστήματα και τους 
θεσμούς. Περιλαμβά-
νει πρακτική ανάλυση 
των κύριων, εσωτερι-
κών και εξωτερικών 
στοιχείων των Συστη-
μάτων Μεταφορών 
μαζί με εκτεταμένη 
παρουσίαση του 
τομέα των μεταφορών 
εμπορευμάτων. το 
βιβλίο προσφέρει 
επίσης ιδέες έρευνας, 
πλαίσια και μοντέλα 
σχεδιασμού, προ-
γραμματισμού και υλο-
ποίησης σύγχρονων 
δικτύων μεταφορικών 
μέσων καλύτερα 
προσαρμοσμένων στις 
κοινωνικές και περι-
βαλλοντικές ανάγκες 
της εποχής μας. 

K.B.: 1705, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 600, € 38,72

ο τομεασ των μεταφορων &  
οι σΥνΔΥασμενεσ εμΠορεΥματικεσ 
μεταφορεσ

ΣΑΜΠΡΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Σκοπός του βιβλίου είναι η παρουσίαση της πολιτι-
κής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις Συνδυασμένες 
Μεταφορές καθώς επίσης και μια ανάλυση του 
τομέα των μεταφορών, όπως αυτός εκφράζεται 
μέσα από τις οδικές, σιδηροδρομικές, αεροπορι-
κές, ποτάμιες και θαλάσσιες μεταφορές. 

K.B.: 1920, Σχήμα: 17x24, Σελίδες: 244, € 25,47

εισαγωγη στα 
logistiCs

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ,  
ΣΧΙΝΑΣ ΟΡΕΣΤΗΣ

Οι συγγραφείς ανα-
λύουν τη σύγχρονη 
αντίληψη της συντονι-
σμένης και ολοκληρω-
μένης διαχείρισης των 
δραστηριοτήτων ροής 
υλικών και πληροφό-
ρησης σε συστήματα 
Logistics, με έμφαση 
στις θαλάσσιες μετα-
φορές. Περιλαμβάνει 
στρατηγική, επιλογές 
marketing, συστήματα 
μεταφοράς, διαχείριση 
αποθέματος και εφαρ-
μογές τηλεματικής 
σε λιμένες. Αποτελεί 
πολύτιμο εργαλείο 
εξοικείωσης με τα 
συστήματα Logistics 
των επιχειρήσεων στο 
πλαίσιο της σύγχρο-
νης διεθνοποιημένης 
οικονομίας.

K.B.: 1603, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 336, € 22,42

Μ ΕΤΑΦ ΟΡ ΕΣ  –  L O GI ST IC S

Διοικηση αλΥσιΔασ εφοΔιασμοΥ  
& εξΥΠηρετηση Πελατη

ΘΕΟΔΩΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

το πρώτο μέρος πραγματεύεται ποικίλα θέματα 
διοίκησης αλυσίδας εφοδιασμού και εξυπηρέτησης 
πελάτη. το δεύτερο μέρος παρουσιάζει τα αποτε-
λέσματα έρευνας στον κλάδο των τροφίμων με την 
οποία διερευνάται η επίδραση της στρατηγικής για 
τη διοίκηση της αλυσίδας εφοδιασμού στην εξυπη-
ρέτηση πελάτη.

K.B.: 2149, Σχήμα: 17x24, Σελίδες: 228, € 22,42
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Β ΙΟΜ Η Χ Α Ν Ι Α

νεεσ τεχνολο γιεσ 
& Παραγωγη

ΚΟΔΟΣΑΚΗΣ  
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Πληροφορική, ρομπο-
τική, προηγμένα υλικά 
των νέων τεχνολογιών, 
όπως ημιαγωγοί, οπτικές 
ίνες κ.λπ. Επιχειρείται 
μια προσέγγιση της βιο-

τεχνολογίας, τόσο ως προς το γνωστικό επίπεδο 
όσο και ως προς την παραγωγή και τις επιπτώσεις 
της στον άνθρωπο και στην ίδια την ανθρώπινη 
ύπαρξη, όπως τροφή, υγεία και μακροζωία.

K.B.: 1475, Σχήμα: 17x24, Σελίδες: 208, € 12,23

Διαχειριση  
τεχνολο γιασ και καινοτομιασ

ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ

Πολύτιμο εργαλείο για την πρακτική, εφαρμόσιμη 
άποψη του θέματος της διαχείρισης της τεχνολο-
γίας. το «μυστικό» του βιβλίου είναι η τοποθέτηση 
της τεχνολογίας μέσα στο γενικό πλαίσιο των 
επιχειρήσεων. Ο συγγραφέας εξετάζει την αλλαγή 
που μπορεί να επιφέρει η τεχνολογία στον τρόπο 
αντιμετώπισης και διαχείρισης των επιχειρηματικών 

θεμάτων. Με ιδιαίτερη αναφορά στις μεθόδους πρόβλεψης των τεχνολογι-
κών αλλαγών και ασυνεχειών.

K.B.: 1368, Σχήμα: 17x24, Σελίδες: 720, € 42,80

Βιομηχανικη  
Παραγωγη

ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ  
ΣΩΤΗΡΗΣ

Περιλαμβάνει μονάδες 
οι οποίες λειτουργούν 
με βάση μηχανικές, θερ-
μικές, χημικές, ηλεκτρο-
χημικές και βιοτεχνολο-
γικές διεργασίες. Πάνω 
από 50 βιομηχανίες επε-

ξεργασίας αναλύονται από τεχνικής, οικονομικής, 
διοικητικής και περιβαλλοντικής άποψης.

K.B.: 1477, Σχήμα: 17x24, Σελίδες: 448, € 35,67

αναλΥση σΥστηματων τεχνολογιασ και 
Βιομηχανικοι κλαΔοι εΠεξεργασιασ

ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ  
ΣΩΤΗΡΗΣ

το βιβλίο περιλαμβάνει μια εκτεταμένη Ανάλυση 
των Συστημάτων τεχνολογίας, δηλαδή των συστη-
μάτων της παραγωγής, των μεταφορών, των επι-
κοινωνιών και των κατασκευών, ενώ δίδονται στις 
σελίδες του και αρκετά σημαντικά στοιχεία για την 
ενέργεια, τη χρήση και τις μετατροπές της. 

K.B.: 2455, Σχήμα: 17x24, Σελίδες: 788, € 58,00

Κ Η Π Ε Υ Τ Ι Κ Α  –  Λ Α Χ Α ΝΟΚΟΜ Ι Α

τα μανιταρια

ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ  
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Όλα όσα χρειάζεστε 
να γνωρίζετε για την 
επαγγελματική ή ερα-
σιτεχνική καλλιέργεια 
μανιταριών στη χώρα, 
τις ασθένειες, τα οικονο-
μικά δεδομένα, αλλά και 

τη μαγειρική χρήση τους… στο πιάτο.

K.B.: 1335, Σχήμα: 17x24, Σελίδες: 192, € 12,23

ΜΑΝΙτΑΡΙΑ  
ΑΠΟ τΑ ΧΕΡΙΑ σΑσ

ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Στο βιβλίο που κρατάτε στα χέρια σας θα βρείτε 
όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε προκει-
μένου να μυηθείτε στα μυστικά της καλλιέργειας 
μανιταριών. Απευθύνεται τόσο στον ερασιτέχνη 
όσο και στον επαγγελματία, ενώ περιέχει εκπλη-
κτικές συνταγές που θα σας βοηθήσουν να μετα-
φέρετε την παραγωγή σας κατευθείαν στο πιάτο 
σας!

K.B.: 2373, Σχήμα: 17x24, Σελίδες: 152, € 15,50
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ΠολλαΠλασιαστι-
κο Υλικο κηΠεΥ-
τικων

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Κ. ΖΩΗΣ

Ένα πολυτιμότατο 
βιβλίο-εργαλείο που 
πραγματεύεται τις 
οργανωτικές, διαδι-
καστικές και νομικές 
πτυχές της παραγω-
γής, της εμπορίας, 
του ελέγχου και της 
πιστοποίησης των 
ποικιλιών, των σπόρων 
και του λοιπού πολλα-
πλασιαστικού υλικού 
των κηπευτικών καλλι-
εργειών. Απαραίτητο 
στον επαγγελματία, 
στο διδακτικό προσω-
πικό και στους φοιτη-
τές-σπουδαστές της 
φυτικής παραγωγής.

K.B.: 1870, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 428, € 37,71

σΥνταγεσ μαγειρι-
κησ με μανιταρια

ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ  
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

K.B.: 1361, Σχήμα: 14x21, 
Σελίδες: 52, € 3,06

Κ Η Π ΕΥ Τ Ι Κ Α – Λ Α Χ Α ΝΟΚΟΜ Ι Α Κ Η Π ΕΥ Τ Ι Κ Α – Λ Α Χ Α ΝΟΚΟΜ Ι Α Κ Η Π ΕΥ Τ Ι Κ Α – Λ Α Χ Α ΝΟΚΟΜ Ι Α

τα ΒολΒωΔη  
λαχανικα

ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Μια σημαντική ελληνική 
καλλιέργεια, αυτή των 
βολβωδών λαχανικών, 
παρουσιάζεται ανα-
λυτικά για κάθε είδος 
(κρεμμύδι, σκόρδο, 
πράσο), ως προς την 

καλλιεργητική τεχνική, τη φυσιολογία, τους περι-
βαλλοντικούς παράγοντες επίδρασης, τη λίπανση, 
την καταπολέμηση ασθενειών κ.ά.

K.B.: 1204, Σχήμα: 17x24, Σελίδες: 240, € 20,38

λΑΧΑΝΙκΑ 
ΑΠΟ τΑ  
ΧΕΡΙΑ σΑσ

ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ 
ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ, ΠΟΡΕ
ΒΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ

Αν διαβάζετε αυτές 
τις γραμμές μάλλον 
το σκέφτεστε να 
μπείτε στην περιπέ-
τεια της ερασιτεχνι-
κής λαχανοκομίας, 

όπως λέγεται επισήμως. Δοκιμάστε 
το, μη φοβάστε την έλλειψη χρόνου. Στην ουσία, 
όταν καλλιεργούμε, άλλοι δουλεύουν για λογα-
ριασμό μας (τα φυτά, το χώμα, τα λιπάσματα, ο 
καιρός, ο ήλιος). Εμείς πρέπει απλώς να συνδυά-
σουμε όλα αυτά. Εξ άλλου δε χρειάζεται να γίνει 
κανείς προμηθευτής κάποιου σούπερ μάρκετ. 
Βάζοντας 5-10 μαρούλια σε μια ζαρντινιέρα, λίγα 
σποράκια ρόκας σε μια άλλη, δυο βασιλικούς η 
παραγωγή που θα πάρουμε θα φτάνει για μια-δυο 
σαλάτες, 3-4 μακαρονάδες με σάλτσα πέστο και 
ίσως περισσέψουν και λίγα μαρουλόφυλλα για τα 
σάντουιτς. Η δουλειά μας θα είναι το πότισμα και 
η συγκομιδή.

K.B.: 2225, Σχήμα: 17x24, Σελίδες: 192, € 17,50

η τΕΧΝΙκη τησ  
κΑλλΙΕΡγΕΙΑσ τωΝ  
υΠΑΙθΡΙωΝ κηΠΕυτΙκωΝ

ΟΛΥΜΠΙΟΣ χΡΗΣτΟΣ

το παρόν βιβλίο καλύπτει με λεπτομέρεια την 
τεχνική που πρέπει να ακολουθείται κατά την 
καλλιέργεια των διαφορετικών κηπευτικών, ετή-
σιων και πολυετών βασισμένο αφ’ ενός τις πιο 
πρόσφατες επιστημονικές πληροφορίες σχετικές 
με το κάθε κηπευτικό, αφ’ ετέρου στην πολυετή 
εμπειρία του συγραφέα στην έρευνα, την πρα-
κτική της καλλιέργειας και την διδασκαλία του στο 
αντικείμενο των κηπευτικών καλλιεργειών.

K.B.: 2555, Σχήμα: 17x24, Σελίδες: 888, € 133

αρακασ, μΠαμια, 
φασολακι, φινο-
κιο
Καλλιέργεια – Αξιο-
ποίηση – Συντήρηση 
Τροφίμων

ΑΓΓΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Ο συγγραφέας-παρα-
γωγός καταθέτει πείρα 
ετών και χρήσιμες 

βιβλιογραφικές γνώσεις για την καλλιέργεια, την 
μεταποίηση και εμπορία των τριών πιο διαδεδομέ-
νων στην Ελλάδα λαχανικών και ενός «εξωτικού» 
με πολλαπλά οφέλη για την υγεία, το έδαφος και 
την ελληνική αγορά.

K.B.: 1501, Σχήμα: 17x24, Σελίδες: 176, € 13,25
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Μ Ε Λ Ι Σ Σ ΟΚΟΜ Ι Α

τΡΟφη κΑΙ στΕγη γΙΑ τΑ 
ΜΕλΙσσΙΑ ΜΟυ

ΚΑΡΑΚΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Στο βιβλίο αυτό γίνεται μια προσπάθεια να 
αποδοθούν τα κύρια χαρακτηριστικά 170 
μελισσοκομικών φυτών μέσω κειμένων και 
φωτογραφιών. Επίσης, δίνεται λίστα με το 
χρωματολόγιο γύρης, μέτρα πρόληψης και 
προστασίας κατά τη νομαδική μελισσοκομία 
και χρήσιμα στοιχεία επικοινωνίας (Λιμεναρ-
χεία - Δασαρχεία). τέλος, γίνεται μια πρώτη 
προσπάθεια γνωριμίας από πλευράς χλωρί-
δας διαφόρων περιοχών της Ελλάδα. 

K.B.: 2570, Σχήμα: 17x24, Σελίδες: 264, € 17,50

Ο ΜΑστΟΡΑσ  
τωΝ λΟυλΟυΔΙωΝ

ΣΠΑΝΤΙΔΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

Ο Άρης αγαπά πολύ τα φυτά. Όταν το 
μάθημα τελειώνει την Παρασκευή, ταξιδεύει 
στο χωριό της γιαγιάς και του παππού. Εκεί 
τον περιμένουν τα εργαλεία του, σπόροι 
και μικρά φυτά για να φτιάξει τον μικρό του 
λαχανόκηπο. Η γιαγιά και ο παππούς θα τον 
βοηθήσουν να φυτέψει αλλά και να μάθει να 
φροντίζει τα φυτά του μέχρι να μεγαλώσουν 
και να δώσουν πανέμορφα λουλούδια και 
νόστιμα λαχανικά.

Μαζί με τον Μάστορα των Λουλουδιών οι μικροί αναγνώστες θα ταξιδέψουν 
και αυτοί στον πολύχρωμο κόσμο της κηπουρικής και θα βρουν πρωτότυπες 
ιδέες για δημιουργική απασχόληση στον κήπο ή και στην βεράντα.

K.B.: 2447, Σχήμα: 21x29, Σελίδες: 32, € 7,70

κηΠοσ & Βεραντα 
Β΄ Έκδοση

ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ 
ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ, ΘΥΜΑ
ΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Ο πρακτικός αυτός 
οδηγός, στη δεύτερη 
εμπλουτισμένη έκδοσή 
του, έρχεται να μας 
αποδείξει στην πράξη 
ότι η κηπουρική είναι 
για όλους, αποκαλύπτο-
ντας τα «μυστικά» της 
και απαντώντας σε όλα 
μας τα «πώς», τα «γιατί» 
και τα «πότε». Πρακτικά 
θέματα κηπουρικής και 
οι εργασίες της εποχής 
παρουσιάζονται ανά 
δίμηνο. 

K.B.: 2162, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 286, € 22,22

κηΠοσ & Βερα-
ντα στη σκια

ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ 
ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ

«Υπάρχει κήπος στη 
σκιά;» Ερώτηση, την 
οποία φιλοδοξεί να 
απαντήσει θετικά το 
βιβλίο αυτό μετατρέ-
ποντας το αρχικό μειο-
νέκτημα της έλλειψης 
φωτός σε πλεονέκτημα! 
Παρουσιάζονται φυτά 
κατάλληλα για σκιερές 
ή ημισκιερές συνθήκες, 
με πρακτικές οδηγίες 
για τη φροντίδα τους 
και εύχρηστη κατηγορι-
οποίηση ανάλογα με τα 
χαρακτηριστικά και τις 
ιδιότητές τους.

K.B.: 2226, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 212, € 19,16

χλοοταΠητεσ

ΣΠΑΝΤΙΔΑΚΗΣ  
ΙΩΑΝΝΗΣ

το παρόν βιβλίο είναι η δεύτερη, ανανεωμένη 
έκδοση του παλαιότερου «Γράστις» και αποτελεί 
το πιο σύγχρονο εγχειρίδιο για το θέμα του χλο-
οτάπητα. Στο βιβλίο αναλύεται διεξοδικά το θέμα 
των χλοοταπήτων και δίνονται απαντήσεις σε όλα 
τα ερωτήματα σχετικά με την επιλογή, την εγκατά-
σταση, τη συντήρηση, την άρδευση, τη βελτίωση και 

την προστασία τους από εχθρούς και ασθένειες. 

K.B.: 2307, Σχήμα: 17x24, Σελίδες: 312, € 26,00

Α Νθ ΟΚΟΜ Ι Α  –  Κ Η ΠΟ Τ Ε Χ Ν Ι Α

ΕΜΠΕΙΡΙΕσ 
ΕΝΟσ ΜΕλΙσ-
σΟκΟΜΟυ

ΚΑΡΑΚΟΥΣΗΣ  
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Μελισσοκομία μέσα 
από διαλόγους! Ένας 
αρχάριος μελισσοκόμος 
αρχίζει να συναναστρέ-
φεται έμπειρους μελισσο-
κόμους αποκομίζοντας 

χρήσιμες συμβουλές. Αυτοτελείς ιστορίες που δίνουν 
απαντήσεις στα βασικά ζητήματα της μελισσοκομίας.

K.B.: 2493, Σχήμα: 14x21, Σελίδες: 240, € 16,29
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καλλωΠιστικα 
κωνοφορα 
Επιλέξτε Φυτά για το 
χώρο σας

ΠΑΤΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Στο βιβλίο παρουσιά-
ζονται 250 κωνοφόρα 
φυτά, ομαδοποιημένα 
ανάλογα με το τελικό 
ύψος, το σχήμα της 
κόμης και το χρώμα του 
φυλλώματος για άμεση 
εφαρμογή σε κήπους, 
πάρκα και μπαλκόνια. 
Δίνονται απαντήσεις 
σε βασικά ζητήματα 
επιλογής, όπως οι 
απαιτήσεις σε φως και 
νερό, το μέγιστο ύψος, 
το χρώμα του φυλλώ-

ματος κ.ά. Περιγράφο-
νται επίσης οι μέθοδοι 
πολλαπλασιασμού τους 
καθώς και οι χρήσεις 
και εφαρμογές τους 
στην Αρχιτεκτονική του 
τοπίου.

K.B.: 1828, Σχήμα: 14x21, 
Σελίδες: 208, € 13,65

καλλωΠιστικοι 
θαμνοι 
Επιλέξτε Φυτά για το 
Χώρο σας

ΠΑΤΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Στο βιβλίο αυτό 
περιλαμβάνονται 530 
θάμνοι ομαδοποιη-
μένοι ανάλογα με το 

είδος, το χρώμα του 
άνθους και το χρώμα 
των φύλλων τους. 
Παρουσιάζονται τα 
χαρακτηριστικά τους 
πλαισιωμένα με πλή-
θος φωτογραφιών, 
οι ειδικές απαιτήσεις 
ανάπτυξης στις ιδι-
αίτερες ελληνικές 
εδαφοκλιματικές 
συνθήκες καθώς και οι 
μέθοδοι πολλαπλασι-
ασμού τους. Επιπλέον 
δίδονται πληροφορίες 
για την εποχή ανθο-
φορίας, τις απαιτήσεις 
σε φως και νερό, το 
μέγιστο ύψος κ.ά.

K.B.: 1836, Σχήμα: 14x21, 
Σελίδες: 308, € 15,19

ΠολΥετη  
ανθοφΥτα 
Επιλέξτε φυτά για το 
χώρο σας

ΠΑΤΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Στο βιβλίο αυτό 
παρουσιάζονται 700 
φυτά ομαδοποιημένα 
ανάλογα με το είδος 
του φυλλώματος, το 
χρώμα του άνθους και 
το χρώμα των φύλλων 
τους. Περιλαμβάνο-
νται οι απαραίτητες 
πληροφορίες για τις 
απαιτήσεις ανάπτυξης, 
τις μεθόδους πολ-
λαπλασιασμού και τη 
χρήση τους στην Αρχι-
τεκτονική του τοπίου.

K.B.: 1843, Σχήμα: 14x21, 
Σελίδες: 308, € 15,19

ανθοΔετικη 
steP By steP

KOENE ROBERT

Στόχος του λευκώ-
ματος αυτού είναι 
αφενός, να προτείνει 
μερικές ανθοσυνθέ-
σεις για στολισμούς 
χώρων, γαμήλιους 
στολισμούς και δώρα 
για επετείους και γιορ-
τές και αφετέρου, να 
δείξει βήμα-βήμα τον 
τρόπο κατασκευής της 
κάθε ανθοσύνθεσης. 

K.B.: 2183, Σχήμα: 21x22,6, 
Σελίδες: 132, € 35,23

Wedding stories 
(pdf)

KOENE ROBERT

A unique edition that 
includes proposals 
for creating a unique 
atmosphere in the 
wedding ceremony 
and reception. Master 
Florist Robert Koene 
presents magnificent 
wedding floral 
arrangements in some 
of the most beautiful 
locations in Greece. A 
luxurious wedding with 
a view on the Acropolis, 
a county style wedding 
with the wine museum 
in the background, 

a mythical island 
wedding in Santorini, an 
exotic cosy wedding by 
the beach, a wedding 
story by the temple at 
Sounion, a Christmas 
wedding with a warm 
family atmosphere in 
the natural setting of 
Pilio.

K.B.: 2459, Σχήμα: 26x28, 
Σελίδες: 208, € 12,99

αρΔεΥτικα  
ΔικτΥα ΠρασινοΥ

ΜΠΑΜΠΙΛΗΣ  
Ι. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ένας πρακτικός 
οδηγός με όλες τις 
θεωρητικές και τεχνι-
κές γνώσεις για την 
εφαρμογή του αυτό-
ματου ποτίσματος. 
Αναλύει βήμα-βήμα τις 
εγκυρότερες τεχνικές 
σχεδίασης, παρουσι-
άζει όλα τα υλικά που 
χρησιμοποιούνται και 
δίνει πληροφορίες 
και δεξιότητες για την 
ασφαλή και εγγυημένη 
εγκατάσταση τους 
σε κήπους, πάρκα 
και μπαλκόνια. Η 
έκδοση διανθίζεται 
με έγχρωμο φωτο-
γραφικό υλικό, επε- 
ξηγηματικές εικόνες, 
κατόψεις, πίνακες, 
σχεδιαγράμματα, συν-
θέτοντας ένα μοναδικό 
στο είδος του εγχειρί-
διο αυτοεκπαίδευσης. 

K.B.: 1752, Σχήμα: 20x25, 
Σελίδες: 304, € 29,55

Α Νθ ΟΚΟΜ Ι Α –  Κ Η ΠΟ Τ Ε Χ Ν Ι Α Α Νθ ΟΚΟΜ Ι Α –  Κ Η ΠΟ Τ Ε Χ Ν Ι Α Α Νθ ΟΚΟΜ Ι Α –  Κ Η ΠΟ Τ Ε Χ Ν Ι Α

τΑ 100 κΑλυ-
τΕΡΑ φυτΑ 
για κήπο ανθισμένο 
όλο το χρόνο
(pdf)

ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ 
ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ

Όταν βρεθεί κανείς, 
ειδικά την άνοιξη, 
σε ένα καλό κέντρο 
κήπου, θαμπώνεται 

απ' τα χρώματα, την πρασινάδα, τα αρώματα 
λουλουδιών και φυλλωμάτων. Συχνά παρασύρεται 
και αγοράζει περισσότερα φυτά απ' αυτά που είχε 
προϋπολογίσει ή ακόμη χειρότερα, αποκτά είδη 
που είναι ακατάλληλα για τον κήπο ή τη βεράντα 
του. τέτοιες εποχές όμως δεν συμφέρει καθόλου 
να παρασύρεσαι, ούτε από φανταχτερά λουλού-
δια ούτε από οτιδήποτε άλλο. Άρα έχει ιδιαίτερη 
σημασία, ανάμεσα από όλα εκείνα τα φυτά που 
μας αρέσουν, να διαλέξουμε μόνον εκείνα που 
μπορούν να ευδοκιμήσουν στον χώρο μας. 

K.B.: 2478, Σχήμα: 14x21, Σελίδες: 128, € 3,59
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Α Μ Π Ε Λ Ο Υ Ρ Γ Ι Α  –  Ο Ι Ν Ο Π Ο Ι Ι Α

ασθενειεσ & εχθροι τησ αμΠελοΥ 
Ε΄ Εκδοση

ΡΟΥΜΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Έγκυρη γνώση για ασφαλή αναγνώριση και έγκαιρη 
θεραπεία φυτονόσων. Αναλυτική περιγραφή και 
εικονογράφηση ποικίλων παθογόνων αιτίων (μύκη-
τες, βακτήρια, ιοί, φυτοπλάσματα, μη-παρασιτικά 
αίτια, ακάρεα, έντομα, νηματώδεις), μέθοδοι διά-
γνωσης και τρόποι (σκευάσματα) αποτελεσματικής 
καταπολέμησής τους. 

K.B.: 1749, Σχήμα: 17x24, Σελίδες: 496, € 40,77

οικολογικο 
κρασι & Βιολογι-
κη καλλιεργεια 
αμΠελοΥ 
Γ΄ έκδοση  
εμπλουτισμένη

ΤΣΕΤΟΥΡΑΣ  
Λ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Βήμα-βήμα οδηγίες 
για την παραγωγή 
εύγευστου και υψηλής 
ποιότητας κρασιού, 
χωρίς χημικά και επι-
βλαβή πρόσθετα. θα 
ανακαλύψετε πολλά 
μικρά μυστικά για κάθε 
στάδιο παραγωγής 
του κρασιού, από την 
επιλογή του μούστου 
και του δοχείου 
φύλαξης, μέχρι την 
οινοποίηση και την 
εμφιάλωση, που θα 
σας εξασφαλίσουν 
άριστο αποτέλεσμα! 
Περιλαμβάνει τη βιο-
λογική καλλιέργεια 
του αμπελιού και τη 
φυσική οικολογική 
οινοποίηση του σταφυ-
λιού. Στο παράρτημα 
του βιβλίου περιγρά-
φονται οι απαραίτητες 
μετρήσεις-αναλύσεις 
στο μούστο και στο 
κρασί και παρουσιά-
ζονται οι κυριότερες 
προσβολές στο αμπέλι 
μέσω φωτογραφιών. 

K.B.: 2141, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 160, € 18,85

η τεχνη τησ 
αμΠελοΥργιασ 
Αμπέλι Οινοποιίας

ΤΣΕΤΟΥΡΑΣ  
Λ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Βασισμένος στην 
ελληνική πραγματικό-
τητα και τις ιδιαιτερό-
τητές της, ο πρακτικός 
αυτός οδηγός μάς 
μαθαίνει τα «μυστικά» 
της αμπελουργικής 
τέχνης στην πράξη. 
Παρουσιάζονται με 
απλό τρόπο όλες οι 
γνώσεις και οι καλ-
λιεργητικές τεχνικές 
που πρέπει να εφαρ-
μόζονται σε κάθε 
στάδιο καλλιέργειας 
για την παραγωγή άρι-
στων αμπελουργικών 
προϊόντων. Μεταξύ 
άλλων, μαθαίνουμε 
για την εγκατάσταση 
του αμπελώνα και τις 
οινοποιήσιμες ποικι-
λίες, το κλάδεμα, το 
πότισμα, τη λίπανση, 
τη φυτοπροστασία, 
τους εχθρούς και τις 
ασθένειες. 

K.B.: 2173, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 288, € 25,47

τΑ ΜυστΙκΑ τΟυ κΑλΟυ 
κΡΑσΙΟυ

ΤΣΕΤΟΥΡΑΣ Λ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Αν μπορείτε να ακολουθήσετε μια απλή 
συνταγή μαγειρικής τότε σίγουρα μπορείτε 
να φτιάξετε και το δικό σας κρασί. Είναι απλό, 
διασκεδαστικό και το αποτέλεσμα θα δικαιώ-
σει τόσο εσάς για τον κόπο σας όσο και τους 
γνωστούς σας που σάς εμπιστεύθηκαν και 
δοκίμασαν το κρασί σας. Ο συγγραφέας 
μέσα από την 30χρονη εμπειρία του καθο-
δηγεί τον αναγνώστη σε όλες τις φάσεις της 
οινοποίησης. Από την εγκατάσταση και την 

περιποίηση του αμπελώνα, μέχρι τα στάδια οινοποίησης, τον εξοπλισμό και 
τη θεραπεία τυχόν ασθενειών. Ο πρακτικός αυτός οδηγός είναι χρήσιμος και 
για τον απλό καταναλωτή που επιθυμεί να αναγωρίζει το καλό κρασί και να 
το απολαμβάνει στο τραπέζι του. Ανεξάρτητα από το αν προτιμάτε το λευκό 
ή το κόκκινο, το ξηρό ή το γλυκό, το μπρούσκο ή το ελαφρύ, τα «Mυστικά του 
καλού κρασιού» θα σας αποκαλύψουν ό,τι χρειάζεται να γνωρίζετε για να 
φτιάξετε εξαιρετικής ποιότητας κρασί.

K.B.: 2551, Σχήμα: 14x21, Σελίδες: 196, € 13,00

οινοτεχνια 
Η Επιστήμη του Κρασιού στην Πράξη 

Β΄ έκδοση

ΤΣΕΤΟΥΡΑΣ  
Λ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

το βιβλίο περιέχει ενημερωμένες, πρακτικές πλη-
ροφορίες που βοηθούν σε καθημερινή βάση όσους 
ασχολούνται με την οινοπαραγωγή. Στοιχεία για το 
γλεύκος και το κρασί, αλκοολική ζύμωση, συστατικά 
του σταφυλιού, οξύτητες, αλκοολικός βαθμός, 

τύποι και κατηγορίες κρασιών, φαινόμενα θολωμάτων, μέθοδοι παλαίωσης και 
πολλά άλλα...

K.B.: 2068, Σχήμα: 17x24, Σελίδες: 296, € 22,42
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ειΔικη  
ΔενΔροκομια 
Μηλοειδή

Tόμος πρώτος 

ΠΟΝΤΙΚΗΣ  
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Ολοκληρωμένη 
παρουσίαση με διεθνή 
στοιχεία και βιβλιογρα-
φία έξι καλλιεργούμε-
νων μηλοειδών: μηλιά, 
αχλαδιά, κυδωνιά, 
μουσμουλιά Ιαπωνική, 
μουσμουλιά Γερμα-
νική, σορβιά. 

K.B.: 1251, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 208, € 18,35

ΒΙΟλΟγΙκη 
κΑλλΙΕΡγΕΙΑ 
ΕλΙΑσ

ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗ
ΣΤΟΣ, ΚΑΝΤΑ ΡΟΣ 
ΗΛΙΑΣ, ΠΑΠΑ  ΔΟ 
ΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ, ΒΕΗΚΩ
ΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ένα σύγχρονο εγχει-
ρίδιο για ελαιοκαλλι-

εργητές, επαγγελμα-
τίες και ερασιτέχνες, με χρήσιμες 

βιολογικές πρακτικές, προτάσεις και λύσεις στα 
κυριότερα καλλιεργητικά και φυτοπροστατευτικά 
προβλήματα της ελιάς.

K.B.: 2223, Σχήμα: 14x21, Σελίδες: 144, € 15,08

ειΔικη  
ΔενΔροκομια 
Ακρόδρυα –  
Πυρηνόκαρπα

Τόμος δεύτερος 

ΠΟΝτΙΚΗΣ  
ΚΩΝΣτΑΝτΙΝΟΣ

Ο συγγραφέας εξε-
τάζει όλα τα στάδια 
της καλλιέργειας των 
εξής ειδών: φυστικιά, 
αμυγδαλιά, καρυδιά, 
καστανιά, φουντουκιά, 
πεκάν, ροδακινιά-μηλο-
ροδακινιά, δαμασκηνιά, 
βερυκοκκιά, κερασιά, 
βυσσινιά, συκιά, ροδιά, 
ζιζυφιά, λωτός, ξυλο-
κερατιά, ακτινίδιο. Με 
πλούσιο φωτογραφικό 
υλικό και βιβλιογραφία 
για κάθε είδος.

K.B.: 1252, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 496, € 40,77

Δ Ε Ν Δ Ρ Ο Κ Ο Μ Ι Α

ειΔικη  
ΔενΔροκομια 
Τροπικά Φυτά

Τόμος πέμπτος

ΠΟΝΤΙΚΗΣ  
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Πλήρης οδηγός για την 
καλλιέργεια των σπου-
δαιότερων ειδών τρο-
πικών φυτών: μπανάνα, 
αβοκάντο, μάνγκο, 
παπάγια, φεϊζόα, κασι-
μίρoα, γκουάβα, μακα-
ντάμια, ανακάρδιο, 
ανανάς, πασσιφλόρα, 
αννόνα, χουρμαδιά, 
κοκοφοίνικας, καφεό-
δενδρο, κακαόδενδρο, 
τεϊόδενδρο, βραζιλιά-
νικη καρυδιά, λίτσι, 
μπαμπάκο, ταμαρίλλο, 
πεπίνο και φυσαλίδα.

K.B.: 1660, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 256, € 25,47

ΠολλαΠλασια-
σμοσ καρΠοφο-
ρων ΔενΔρων και 
θαμνων

ΠΟΝΤΙΚΗΣ  
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Σύγχρονη εμπειρική 
τεχνογνωσία και επι-
στήμη για τον επιτυχή 
πολλαπλασιασμό των 

καρποφόρων δένδρων και θάμνων. θεωρητικά 
δεδομένα φυσιολογίας, εμβολιασμοί, μέθοδοι 
πολλαπλασιασμού και τεχνικές παραγωγής πολ-
λαπλασιαστικού υλικού.

K.B.: 1255, Σχήμα: 17x24, Σελίδες: 272, € 25,47

γενικη  
ΔενΔροκομια

ΠΟΝΤΙΚΗΣ  
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

K.B.: 1428, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 528, € 40,77

ειΔικη  
ΔενΔροκομια 
Εσπεριδοειδή

Τόμος τέταρτος

ΠΟΝΤΙΚΗΣ  
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Πολύτιμο βοήθημα για 
εσπεριδοκαλλιεργητές 
και γεωπόνους που 
πε  ριλαμβάνει μεταξύ 
άλλων οργανογραφία, 
επικονίαση και γονιμο-
ποίηση, φυσικό περι-
βάλλον, πολλαπλασια-
σμό, καλλιεργητική 
τεχ νική, αντιμετώπιση 
ζημιών, ωρίμαση, συγ-
κομιδή, συσκευασία, 
μεταποίηση, ποικιλίες 
αληθινών εσπεριδοει-
δών και παρασιτικά 
προβλήματα.

K.B.: 1254, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 328, € 29,55

ειΔικη  
ΔενΔροκομια 
Ελαιοκομία

Τόμος τρίτος

ΠΟΝΤΙΚΗΣ  
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Ο τρίτος τόμος της 
επιστημονικής αυτής 
σειράς παρουσιάζει το 
πλήρες πορτρέτο της 
ελιάς με ενδιαφέροντα 
ειδικά θέματα, όπως 
γονιμοποίηση, ποι-
κιλίες ελιάς, πολλα-
πλασιασμός, τεχνικές 
καλλιέργειας, συγκο-
μιδή και επεξεργασία 
ελαιόκαρπου, μέθοδοι 
ελέγχου ποιότητας 
ελαιόλαδου κ.ά.

K.B.: 1565, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 268, € 25,47
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Φ Υ Τ Ο Π Α θ Ο Λ Ο Γ Ι Α

Παθολογια των 
εντομων 
Μικροβιολογική 
Καταπολέμηση και 
Συμβιωτικοί  
Μικροοργανισμοί

ΤΣΑΠΙΚΟΥΝΗΣ  
ΑΝΔΡΕΑ ΦΑΝΗΣ

Οι παθογόνοι μικρο-
οργανισμοί που προ-
σβάλλουν τα έντομα 
– μύκητες, βακτήρια, 
ιοί, πρωτόζωα, νημα-
τώδεις – οι σχέσεις, οι 
αλληλεπιδράσεις και 
η αντιμετώπισή τους 
με αποτελεσματικά 
βιοπαρασιτοκτόνα.

K.B.: 1523, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 280, € 18,35

ζιζανια 
Αναγνώριση  
& Αντιμετώπιση

ΒΑΣΙΛΑΚΟΓΛΟΥ 
ΙΩΑΝΝΗΣ

K.B.: 1835, Σχήμα: 14x21, 
Σελίδες: 308, € 15,19

σΥγχρονη  
ζιζανιολογια

ΒΑΣΙΛΑΚΟΓΛΟΥ  
ΙΩΑΝΝΗΣ

Η νέα αυτή έκδοση 
πραγματεύεται μεταξύ 
άλλων δύο προσφάτως 
ανακύψαντα και μεγά-
λης σπουδαιότητας 
προβλήματα της ζιζανι-

ολογίας: την οικολογία των ζιζανίων - εισβολέων 
και των τρόπων αντιμετώπισής τους καθώς και τις 
επιδράσεις των κλιματικών αλλαγών στην αντα-
γωνιστική ικανότητα των ζιζανίων και των καλλιερ-
γούμενων φυτών, μέσω της επίδρασής τους στο 
φωτοσυνθετικό μηχανισμό. 

K.B.: 2449, Σχήμα: 17x24, Σελίδες: 492, € 49,00

φΥτοΠαθολογια 
Β΄ Έκδοση

ΤΖΑΜΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

Στον τόμο αυτό που 
αποτελείται από 560 
έγχρωμες σελίδες 
μεγάλου σχήματος 
παρουσιάζονται σύγ-
χρονες γνώσεις Φυτο-

παθολογίας και πλούσια ερευνητικά δεδομένα. 
Περιλαμβάνονται 500 χαρακτηριστικά συμπτώ-
ματα και σημεία αντιπροσωπευτικών ασθενειών 
των φυτών. Αναλύονται οι βιολογικές σχέσεις και 
οι μηχανισμοί παθογένεσης, άμυνας και αλληλοα-
ναγνώρισης παθογόνων ξενιστών. Ο συγγραφέας 
πραγματεύεται επίσης τις αρχές της Επιδημιο-
λογίας, της Διαγνωστικής και της Αντιμετώπισης 
των φυτονόσων. Η παρουσίαση των παραπάνω 
υποστηρίζεται υποδειγματικά από 650 πρωτό-
τυπες έγχρωμες φωτογραφίες συμπτωμάτων 
ασθενών φυτών και 200 σκίτσα για την απεικόνιση 
των παθογόνων και την αναπαράσταση βιολογικών 
κύκλων.

K.B.: 1999, Σχήμα: 21x29, Σελίδες: 560, € 61,15

η ερμηνεια τησ 
φΥλλοΔιαγνωστι-
κησ
(+ δισκέτα)

ΚΟΥΚΟΥΛΑΚΗΣ  
ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ,  
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

Βιβλίο-βοήθημα (με 
δισκέτα λογισμικού), 

που παρουσιάζει τα τελευταία πορίσματα της 
Φυλλοδιαγνωστικής (ερμηνείας ανάλυσης των 
φύλλων), αξιοποιώντας τις σύγχρονες εφαρμογές 
πληροφορικής στον τομέα της γεωργίας και τα 
τελευταία ευρήματα της ελληνικής και διεθνούς 
εδαφολογικής έρευνας με σκοπό την ποσοτική και 
ποιοτική βελτίωση των αποδόσεων, την εξασφά-
λιση της αειφορίας του εδάφους, την προστασία 
του περιβάλλοντος και γενικότερα της ποιότητας 
ζωής.

K.B.: 1750, Σχήμα: 17x24, Σελίδες: 516, € 35,67

ασθενειεσ καλλω-
Πιστικων φΥτων

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ

Ένας πρωτότυπος, 
σύγχρονος «ιατρικός» 
οδηγός με όλες τις απα-
ραίτητες πληροφορίες 
για την αναγνώριση, τη 
διάγνωση, τις συνθήκες 

ανάπτυξης και την αντιμετώπιση (αποφυγή, πρό-
ληψη και θεραπεία) των κυριότερων ασθενειών 
- μεταδοτικών ή μη - των καλλωπιστικών φυτών, 
βάσει των πλέον σύγχρονων ερευνητικών δεδο-
μένων της ελληνικής και διεθνούς επιστήμης της 
φυτοπαθολογίας. 

K.B.: 1701, Σχήμα: 17x24, Σελίδες: 456, € 36,69

ζιζανια
Χρήσιμα Στοιχεία για 
την Βιολογία και  
Καταπολέμησή τους 

Β΄ Έκδοση

ΤΣΑΠΙΚΟΥΝΗΣ  
ΑΝΔΡΕΑ ΦΑΝΗΣ

Ένα πραγματικό 
εργαλείο για την αποτε-
λεσματικότερη αντιμε-

τώπιση των εχθρών των καλλιεργούμενων φυτών 
μέσα από την αναγνώριση που προσφέρουν οι 
400 νέες φωτογραφίες αλλά και τα στοιχεία βιολο-
γίας. Περιλαμβάνει εύχρηστους πίνακες δραστι-
κών ουσιών και ζιζανιοκτονίας ανά καλλιέργεια. 

K.B.: 1672, Σχήμα: 17x24, Σελίδες: 352, € 28,53
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ψυχανθών λαχανικών. 
Άρτια επιστημονική 
πληροφόρηση, πλού-
σιο φωτογραφικό 
υλικό, ξενόγλωσσο 
και ελληνικό ευρε-
τήριο.

K.B.: 1360, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 480, € 40,77

ασθενειεσ καρ-
Ποφορων Δεν-
Δρων & αμΠελοΥ
4η Έκδοση βελτιωμέ
νη & επαυξημένη

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ

Σύγχρονες γνώσεις 
και πληροφορίες για 

την αντιμετώπιση των 
ασθενειών δενδρωδών 
καλλιεργειών (μηλο-
ειδή, πυρηνόκαρπα, 
εσπεριδοειδή, ελιά) 
και της αμπέλου. το 
βιβλίο πλαισιώνεται 
από έγχρωμες εικόνες 
με χαρακτηριστικά 
συμπτώματα των 
ασθενειών για την 
έγκυρη και έγκαιρη 
διάγνωσή τους (τρό-
πος και συνθήκες 
έναρξης, ανάπτυξης 
και μετάδοσής) και την 
αποτελεσματική και 
οικονομική πρόληψη 
και θεραπεία τους. 
Περιλαμβάνονται 
πολλά νέα κεφάλαια 
που αφορούν νέες 
και αναδυόμενες 
ασθένειες που εμφα-
νίσθηκαν τα τελευταία 
χρόνια στην Ελλάδα 
και σε ξένες χώρες.

K.B.: 1987, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 608, € 49,94

Βασικεσ γνωσεισ 
φΥτοΠαθολογιασ

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ 
ΣΠΥΡΟΣ

Επιστημονική εξέταση 
των κυριότερων και πιο 
αντιπροσωπευτικών για 
την ελληνική γεωργία 
ασθενειών των φυτών, 
σε συνδυασμό με γενι-
κές γνώσεις φυτοπα-
θολογίας. Συμπτώματα 
και διαγνωστική. Ειδικά 
επιλεγμένη βιβλιογρα-
φία σε κάθε κεφάλαιο.

K.B.: 1738, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 264, € 15,28

Βιολογικη και 
ολοκληρωμενη 
καταΠολεμηση 
στο θερμοκηΠιο

ΤΣΑΠΙΚΟΥΝΗΣ  
ΑΝΔΡΕΑ ΦΑΝΗΣ

Προϋποθέσεις και 
εφαρμογή προγράμ-
ματος βιολογικής και 
ολοκληρωμένης κατα-
πολέμησης σε καλλι-
έργειες θερμοκηπίου, 
συνδυάζοντας βιολο-
γικά μέσα, επιλεγμένα 
φυτοφάρμακα και 
καλλιεργητικές τεχνι-
κές φιλικές προς το 
περιβάλλον.

K.B.: 1402, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 312, € 25,47

Φ Υ Τ Ο Π Α θ Ο Λ Ο Γ Ι Α Φ Υ Τ Ο Π Α θ Ο Λ Ο Γ Ι Α Φ Υ Τ Ο Π Α θ Ο Λ Ο Γ Ι Α Φ Υ Τ Ο Π Α θ Ο Λ Ο Γ Ι Α

ασθενειεσ  
κηΠεΥτικων 
καλλιεργειων

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ

Πολύτιμος οδηγός 
για τη διάγνωση και 
αντιμετώπιση των 
ποικίλων φυτοπα-
θολογικών προβλημά-
των που απειλούν τις 
κηπευτικές καλλιέρ-
γειες. Παρέχονται 
αναλυτικές πληρο-
φορίες για την καλ-
λιέργεια τομάτας και 
άλλων σολανωδών 
και μπάμιας, σταυ-
ρανθών, κολοκυνθοει-
δών, βολβωδών, φυλ-
λωδών λαχανικών και 

Λ Ι Π Α Ν Σ Η  –  Ε Δ ΑΦ Ο Λ Ο Γ Ι Α

θρεΨη – λιΠανση των φΥτων 
Τόμος Α΄ 

ΤΣΑΠΙΚΟΥΝΗΣ  
ΑΝΔΡΕΑ ΦΑΝΗΣ

 Ένα βιβλίο-εργαλείο για την εκτίμηση της θρεπτι-
κής κατάστασης του εδάφους και της ποιότητας του 
αρδευτικού νερού μέσα από ερευνητικά δεδομένα. 
Παρουσιάζει μεθόδους και τεχνικές για την απο-
φυγή προβλημάτων υγείας που μπορεί να προκύ-
ψουν από την αλόγιστη χρήση νιτρωδών, νιτρικών 

και φυτοφαρμάκων στα παραγόμενα προϊόντα μέσω της ορθολογικής χρήσης 
της λίπανσης και της φυτοπροστασίας.

K.B.: 1844, Σχήμα: 17x24, Σελίδες: 188, € 13,25

οργανικη οΥσια 
τοΥ εΔαφοΥσ

ΣΙΜΩΝΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ, 
ΓΚΕΡΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑ
ΣΙΟΣ, ΚΟΥΚΟΥΛΑΚΗΣ 
ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ

Μια ολοκληρωμένη 
εικόνα της οργανικής 
ουσίας του εδάφους και 
της επίδρασης του περι-
βάλλοντος, με έμφαση 

στο πρόβλημα των ελληνικών εδαφών. 

K.B.: 1569, Σχήμα: 17x24, Σελίδες: 492, € 28,53
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τα μΥστικα τοΥ 
κομΠοστ

THOMPSON KEN

Οι βασικές αρχές και 
οι μέθοδοι της κο -
μποστοποίησης, οι 
αναλυτικές οδηγίες για 
την κατασκευή αυτοσχέ-
διου κομποστοποιητή, 
η σωστή διαλογή των 
σκουπιδιών, τα πιο συνη-
θισμένα λάθη και πώς 
θα τα αποφύγετε αλλά 
και οι τρόποι που θα 
αξιοποιήσετε καλύτερα 
το κομπόστ που θα φτιά-
ξετε ανάλογα με τις ανά-
γκες σας, είναι κάποιες 
από τις σημαντικές πλη-
ροφορίες που θα βρείτε 
στην έκδοση αυτή για 
να φτιάξετε μόνοι σας 
κομπόστ γρήγορα και 
εύκολα! 

K.B.: 2124, Σχήμα: 14,8x19,2, 
Σελίδες: 192, € 17,84

θρεΨη – λιΠανση  
φΥλλοΒολων 
οΠωροφορων 
ΔενΔρων

ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΔΗ
ΜΗΤΡΙΟΣ, ΣΙΜΩΝΗΣ 
ΑΣΤΕΡΙΟΣ, ΣΥΡΓΙΑΝ
ΝΙΔΗΣ Δ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Οδηγός αντιμετώπι-
σης των προβλημάτων 
θρέψεως που απει-
λούν τα φυλλοβόλα 
οπωροφόρα δένδρα 
με διαγνωστική και 
πρακτική σημασία για 
την εφαρμογή της 
λίπανσης. Για κάθε 
θρεπτικό στοιχείο 
γίνεται λεπτομερής 
αναφορά για την προ-
έλευση και τις μορφές 
του στο έδαφος, το 
ρόλο και τις λειτουρ-
γίες του στο δένδρο, 
τις τιμές επάρκειάς 
τους στα φύλλα των 

διαφόρων δένδρων και 
τις αλληλεπιδράσεις 
του με άλλα θρεπτικά 
στοιχεία. το βιβλίο 
πλαισιώνεται με 
μεγάλο αριθμό πρω-
τότυπων φωτογραφιών 
τροφοπενιών - τοξοκο-
τήτων και άλλων φυσι-
ολογικών ανωμαλιών.

K.B.: 1646, Σχήμα: 21x29, 
Σελίδες: 676, € 95,00

θρεΨη – λιΠανση 
των φΥτων 
Μέρος Β΄ 

ΤΣΑΠΙΚΟΥΝΗΣ  
ΑΝΔΡΕΑ ΦΑΝΗΣ

K.B.: 1425, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 248, € 25,47

τα ΠροΒληματι-
κα εΔαφη και η 
Βελτιωση τοΥσ

ΚΟΥΚΟΥΛΑΚΗΣ 
ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ, 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

Πρακτικές αρχές και 
μεθόδοι που εφαρμό-
ζονται στην καθημε-
ρινή παραγωγική δια-

δικασία με στόχο τη 
βελτίωση, ορθολογική 
διαχείριση και αποτε-
λεσματική αξιοποίηση 
των προβληματικών 
εδαφών. Εξετάζεται 
η επιλογή, χρήση και 
εφαρμογή των διά-
φορων εδαφοβελτιω-
τικών, η λίπανση των 
βελτιωθέντων εδαφών 
και η διατήρηση της 
γονιμότητας και παρα-
γωγικότητάς τους, με 
σκοπό την εξασφά-
λιση της αειφορίας 
τους. 

K.B.: 1990, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 412, € 35,67

η ερμηνεια τησ 
αναλΥσησ τοΥ 
εΔαφοΥσ

ΚΟΥΚΟΥΛΑΚΗΣ 
ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ, 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

Ένας χρηστικός οδη-
γός ερμηνείας των 
αποτελεσμάτων ανά-
λυσης του εδάφους 
- με πρότυπα «φύλλα 
ερμηνείας» των θρε-
πτικών στοιχείων σε 
δωρεάν συνοδευτική 
δισκέτα Η/Υ - για 
ορθολογική λίπανση 
ακόμη και αν δεν είστε 
ειδικός. Παρέχονται 
απαντήσεις σε πρα-
κτικά ερωτήματα, 
όπως ποια θρεπτικά 
στοιχεία και σε ποιες 
ποσότητες πρέπει να 
εφαρμοστούν, κάθε 

πότε πρέπει να γίνεται 
η λίπανση κ.λπ.

K.B.: 1605, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 376, € 28,53

θρεΨη – λιΠανση 
των φΥτων 
Μέρος Γ΄ 

ΤΣΑΠΙΚΟΥΝΗΣ  
ΑΝΔΡΕΑ ΦΑΝΗΣ

K.B.: 1431, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 64, € 5,09

θρεΨη – λιΠανση 
των φΥτων 
Μέρος Δ΄

ΤΣΑΠΙΚΟΥΝΗΣ  
ΑΝΔΡΕΑ ΦΑΝΗΣ

K.B.: 1435, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 168, € 15,28

ΔιαφΥλλικεσ  
λιΠανσεισ

ΠΙΣΤΟΛΗΣ Τ. ΛΟΥΚΑΣ

Στο βιβλίο αυτό, αναλύο-
νται διεξοδικά οι «μηχανι-
σμοί» των υψηλών και ποι-
οτικών αποδόσεων. Πώς 
τα θρεπτικά στοιχεία μπαί-
νουν στο κύτταρο; Ποιά 
η κινητικότητά τους μέσα 

στο φυτό; Πώς ενισχύουν την άμυνά του στα παθο-
γόνα και την αντοχή του στο ψύχος; Πώς μπορούν να 
βελτιώσουν το μέγεθος του καρπού, το χρώμα του και 
τη διατηρησιμότητά του; τι είναι οι χηλικές ενώσεις; 
Πώς σχεδιάζονται οι διαφυλλικές λιπάνσεις; 

K.B.: 2114, Σχήμα: 17x24, Σελίδες: 192, € 22,42

ΕΚ ΔΟΣΕΙΣ Σ ΤΑΜΟΥΛΗ Α .Ε. Αθήνα: Α β έρωφ 2 , Τ.Κ . 104 3 3 , Τη λ .:  210 5238 305, Fa x : 210 5238959, in fo@stamoul i s .g r,  w w w.s tamoul i s .g r 47



εΠιχειρηματικη 
ιστοκαλλιεργεια

ΚΙΝΤΖΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Η απαραίτητη τεχνο-
γνωσία με μελέτες-
υποδείγματα για την 
κατασκευή, τον οικονο-
μικό προγραμματισμό 
και τη διαχειριστική 
λειτουργία επιχει-
ρηματικών μονάδων 
παραγωγής ανθοκο-
μικού πολλαπλασιαστι-
κού υλικού με ιστοκαλ-
λιέργεια.

K.B.: 1346, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 144, € 13,24

η καλλιεργεια 
τησ τοματασ  
στο θερμοκηΠιο

ΚΟΜΝΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Ένα εύχρηστο βιβλίο 
με τις απαραίτητες 
πρακτικές γνώσεις και 
εμπειρικές συμβουλές 
για τον παραγωγό 
αναφορικά με όλο τον 
κύκλο εργασιών καλ-
λιέργειας της τομάτας 
(σπορείο, φυτώριο, 
θερμοκήπιο). Απαιτή-
σεις σε νερό, τεχνική 
καλλιέργειας και τρόποι 
έγκαιρης καταπολέμη-
σης των πιο συνηθισμέ-
νων τροφοπενιών και 
ασθενειών της.

K.B.: 1610, Σχήμα: 14x21, 
Σελίδες: 160, € 12,23

ανοιξιατικα 
σιτηρα

ΔΑΛΙΑΝΗΣ  
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

K.B.: 1533, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 416, € 25,47

θερμοκηΠια 
Δ΄ Έκδοση

ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥ
ΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

τέταρτη βελτιωμένη 
έκδοση που περιλαμ-
βάνει τις πιο πρόσφα-
τες επιστημονικές 
εξελίξεις για το περι-
βάλλον, τα υλικά, την 
κατασκευή και τον εξο-
πλισμό των θερμοκη-
πιακών καλλιεργειών. 
Παρέχει ουσιαστικές 
πληροφορίες για τη 
σωστή λειτουργία του 
θερμοκηπίου, όπως 
ακτινοβολία, θερμό-
τητα, θερμοκρασία του 
αέρα και του εδάφους, 
τεχνητός φωτισμός, 
ρύθμιση της σχετικής 
υγασίας, απολύμανση 
του εδάφους κ.ά. Ένα 
βιβλίο - οδηγός για την 

βελτιστοποίηση της 
παραγωγής χρονικά, 
ποσοτικά και ποιοτικά.

K.B.: 1950, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 720, € 60,13

Βιομηχανικα 
φΥτα 
Βαμβάκι και υπόλοιπα 
κλωστικά – Ελαιοδο-
τικά – Ζαχαρότευτλα 
– Καπνός

ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ – 
ΣΕΝΔΟΥΚΑ ΣΤΕΛΛΑ

K.B.: 1714, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 416, € 35,67

καλλιεργεια 
λαχανικων στο 
θερμοκηΠιο 
Τόμος Β΄

ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

το βιβλίο αναφέρεται 
στην καλλιέργεια 
της Αγγουριάς, της 
Κολοκυθιάς, της Καρ-
πουζιάς, της Πεπονιάς 
και της Φράουλας 
στο θερμοκήπιο. Για 
κάθε φυτό, δίνονται 
αναλυτικά στοιχεία της 
καλλιέργειας (έδαφος, 

λίπανση, φροντίδες, 
συγκομιδή, απόδοση, 
βελτίωση καθώς και 
εχθροί και ασθένειες) 
με πολλές έγχρωμες 
και ασπρόμαυρες 
φωτογραφίες. 

K.B.: 1853, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 364, € 30,58

ΥΔροΠονικεσ 
εγκαταστασεισ

ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥ
ΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Παρουσιάζονται οι 
νεότερες πληροφο-
ρίες σχετικά με την 
τεχνολογία των υδρο-
πονικών εγκαταστά-
σεων και τη λειτουργία 
τους. Αναλύονται 
θέματα σχετικά με τη 
ρίζα, τους παράγοντες 
του περιβάλλοντος 
της ρίζας και τη θρέψη 
των φυτών. Παράλ-
ληλα, εξετάζονται 
ειδικά θέματα που 
αφορούν την τεχνολο-
γία της υδροπονίας, οι 
εγκαταστάσεις και ο 
εξοπλισμός, οι ρυθμί-
σεις και η λειτουργία 
των συστημάτων, η 
παρασκευή των θρε-
πτικών διαλυμάτων 
και η προστασία από 
παθογόνα ρίζας.

K.B.: 2014, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 278, € 30,58

θΕΡ ΜΟΚ Η Π Ι Α  –  Μ ΕΓΑ Λ ΕΣ  Κ Α Λ Λ Ι ΕΡ Γ ΕΙ ΕΣ

η τεχνικη τησ 
καλλιεργειασ των 
κηΠεΥτικων στα 
θερμοκηΠια

ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Ένας χρηστικός οδηγός 
για τη σύγχρονη τεχνική 
καλλιέργειας εννέα 
λαχανικών (τομάτα, πιπε-
ριά, μελιτζάνα, μαρούλι, 

αγγουριά, κολοκυθιά, πεπονιά, καρπουζιά, φασο-
λιά) στα θερμοκήπια της Ελλάδας και του εξωτερι-
κού. Περιλαμβάνει λεπτομερείς αναφορές και πρα-
κτικές συμβουλές για βοτανικά χαρακτηριστικά, 
ποικιλίες, πολλαπλασιασμό, την εποχή της σποράς, 
τις ανάγκες του φυτού σε κλίμα και έδαφος, τη 
μεταφύτευση, τον εμβολιασμό σε ανθεκτικά υποκεί-
μενα, την επικονίαση - γονιμοποίηση και οι μέθοδοι 
υποβοήθησής τους, το κλάδεμα κ.ά. 

K.B.: 1567, Σχήμα: 17x24, Σελίδες: 772, € 59,11
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Β Ο Τ Α Ν Ι Κ Η

Β Ε Λ Τ Ι Ω Σ Η  –  Π Ε Ι ΡΑ Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Σ

εισαγωγη στη 
Βοτανικη

ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΧΡΗΣ
ΤΟΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΓΑΛΑ
ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

K.B.: 1377, Σχήμα: 21x29, 
Σελίδες: 752, € 50,96

σΥστηματικη 
Βοτανικη 
Εφαρμογές Κορμο-
φύτων

ΣΑΡΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

K.B.: 1525, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 432, € 35,67

ατλασ  
ανατομιασ  
φΥτων

ΨΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ο θαυμαστός μικρόκο-
σμος των φυτών σε έναν 
πρωτότυπο επιστημο-
νικό άτλαντα με σπάνιες 

φωτογραφίες της ανατομίας και επιφανείας τους 
από το μοναδικό στην Ελλάδα μικροσκόπιο σαρώ-
σεως και καλογραμμένα λεζαντο-κείμενα.

K.B.: 1706, Σχήμα: 17x24, Σελίδες: 136, € 15,28

σΥστηματικη 
Βοτανικη 
Κλείδες 

Τόμος Β΄

ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ –  
ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

K.B.: 1521, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 376, € 25,47

ειΔικη Βελτιωση 
φΥτων

Π. Ι. ΚΑΛΤΣΙΚΗΣ 

K.B.: 1120, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 400, € 25,47

αΠλα Πειραματι-
κα σχεΔια

Π. Ι. ΚΑΛΤΣΙΚΗΣ 

K.B.: 1116, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 464, € 30,58

Βελτιωση φΥτων 
Αρχές & Μέθοδοι

Π. Ι. ΚΑΛΤΣΙΚΗΣ

Όσα χρειάζεται να 
ξέρει ο παραγωγός 
για την επιστήμη 
και τέχνη βελτίωσης 
φυτών – στοιχεία 
βοτανικής, γενετικής, 
φυσιολογίας, εντο
μολογίας, φυτοπαθο
λογίας, βιοχημείας, 
γεωργικού πειραμα
τισμού, γεωργίας. 
Ελληνοαγγλικό γλωσ
σάρι και λεξικό.

K.B.: 1118, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 536, € 35,67

γεωργικοσ  
Πειραματισμοσ 
Μη παραγοντικά 
Πειράματα

Π. Ι. ΚΑΛΤΣΙΚΗΣ 

Εξειδικευμένο βιβλίο 
γεωπονικής επιστήμης 
με μη παραγοντικά 
αλλά ειδικά πειραμα-
τικά σχέδια, εξισορρο-
πημένα ή μη εξισορ-
ροπημένα, δικτυωτά, 
εξισορροπημένα δικτυ-
ωτά, τετράγωνα του 
Youden, γενικευμένα 
αλυσωτών ομάδων.

K.B.: 1117, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 160, € 11,21

Πινακεσ  
γεωργικοΥ  
ΠειραματισμοΥ
Γ΄ έκδοση

Π. Ι. ΚΑΛΤΣΙΚΗΣ 

τρίτη έκδοση του 
εύχρηστου αυτού 
τόμου που συγκεντρώ-
νει τους 27 κυριότε-
ρους πίνακες Γεωργι-
κού Πειραματισμού για 
τυχαιοποίηση και στα-
τιστικές δοκιμασίες.

K.B.: 1119, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 272, € 15,28

γεωργικοσ  
Πειραματισμοσ 
Παραγοντικά πειράματα

Β΄ Έκδοση

Π. Ι. ΚΑΛΤΣΙΚΗΣ 

K.B.: 1115, Σχήμα: 17x24,  
Σελίδες: 296, € 20,38
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τεχνολογια  
ζωοτροφων 
Ποιοτικός Έλεγχος

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

K.B.: 1487, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 274, € 30,58

αναΠαραγωγη 
τοΥ ΠροΒατοΥ

ΡΟΓΔΑΚΗΣ  
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

το βιβλίο παρουσιάζει 
τα χαρακτηριστικά της 
αναπαραγωγής του 
προβάτου παραθέ-
τοντας μεθόδους και 
τεχνικές για τον εντο-
πισμό και την επίλυση 
υφιστάμενων προβλη-
μάτων αναπαραγωγής. 
Παρουσιάζονται 
λύσεις για την περαι-
τέρω αναβάθμιση 
των αναπαραγωγικών 
αποδόσεων και αξιο-
λόγηση των διάφορων 
βιοτεχνολογικών 
μεθόδων υποστήριξης 
της αναπαραγωγής 
του προβάτου, όπως 
τεχνητή σπερματέγ-

χυση, συγχρονισμός 
των οίστρων και 
πρόκληση πολλαπλής 
ωοθυλακιορρηξίας και 
μεταφορά εμβρύων.

K.B.: 1850, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 288, € 32,61

ΒοΥστασια

ΚΥΡΙΤΣΗΣ  
ΣΠΥΡΙΔΩΝ

K.B.: 1174, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 376, € 30,58

Διατροφη αγρο-
τικων ζωων

ΖΕΡΒΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, 
ΚΑΛΑΙΣΑΚΗΣ ΠΕΡΙ
ΚΛΗΣ, ΦΕΓΓΕΡΟΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Παρουσίαση των μεθό-
δων και τεχνικών για 
τη μελέτη της χημικής 
σύστασης, των ιδιοτή-
των, της τεχνολογίας 
των ζωοτροφών 
και των θρεπτικών 
συστατικών που αυτές 
περιέχουν, από τη 
λήψη της τροφής 
μέχρι την τελική αξιο-

ποίησή τους από τον 
οργανισμό του ζώου. 
Εξετάζεται η συμβολή 
τους στη διατροφή 
των ζώων, ώστε, κατά 
περίπτωση, η παρα-
γωγή κτηνοτροφικών 
προϊόντων να καταστεί 
όσο το δυνατόν οικο-
νομικότερη και αποδο-
τικότερη.

K.B.: 1831, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 308, € 25,47

χοιροτροφια 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

το πλέον επικαιροποι-
ημένο ελληνικό βιβλίο 
για τη χοιροτροφία. 
Καλύπτει όλες τις 
πτυχές μιας σύγχρο-
νης χοιροτροφικής 
εκμετάλλευσης από 
τη χοιρομητέρα στους 
κάπρους και τα χοιρί-
δια. Ο συγγραφέας 
εξετάζει βήμα προς 
βήμα όλα τα στάδια 
από τη γέννηση ως τη 
στρατηγική διατροφή 
των ζώων με στόχο τη 
βελτιστοποίηση των 
αποδόσεων τους και 
την εξασφάλιση της 
υγείας τους.

K.B.: 1948, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 388, € 40,77

Ζ Ω Ο Τ Ε Χ Ν Ι Α

Διατροφη μηρΥ-
καστικων ζωων

ΖΕΡΒΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

το βιβλίο της Διατροφής 
των Μηρυκαστικών 
Ζώων περιλαμβάνει 
την απαραίτητη και 
σύγχρονη επιστημο-
νική γνώση για την 
κατάρτιση ισόρροπων 

σιτηρεσίων για βοοειδή και αιγοπρόβατα, ανά-
λογα με την παραγωγική τους κατεύθυνση, την 
ηλικία, το φυσιολογικό στάδιο και το παραγωγικό 
σύστημα εκτροφής τους, με στόχο την έκπτυξη 
του παραγωγικού δυναμικού τους στο μέγιστο 
δυνατόν και την παραγωγή προϊόντων υψηλής 
ποιότητας με παράλληλη διασφάλιση της υγείας 
και ευζωίας τους και την ελάχιστη περιβαλλοντική 
επιβάρυνση.

K.B.: 2490, Σχήμα: 17x24, Σελίδες: 472, € 42,00

γενετικη  
Βελτιω ση  
αγροτικων ζωων

ΡΟΓΔΑΚΗΣ  
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

το βιβλίο παρέχει σύγ-
χρονες γνώσεις για την 
κατάστρωση και την 
αξιολόγηση, με γενετικά 
και οικονομικά κριτήρια, 

ολοκληρωμένων προγραμμάτων γενετικής βελτί-
ωσης των αγροτικών ζώων.

K.B.: 2115, Σχήμα: 17x24, Σελίδες: 608, € 74,40

τεχνολογια  
κρεατοσ

ΜΠΛΟΥΚΑΣ  
Γ. ΙΩΑΝΝΗΣ

το βιβλίο αυτό εξετάζει 
τους παράγοντες που 
επηρεάζουν την κατα-
νάλωση του κρέατος 
Παράλληλα, αναλύονται 
οι παράγοντες που 

προσδιορίζουν την ποιότητα του κρέατος, περι-
γράφονται τα ποιοτικά υποβαθμισμένα κρέατα, 
η τεχνολογία συντήρησης του κρέατος με ψύξη 
και κατάψυξη καθώς και οι σύγχρονες μέθοδοι 
συσκευασίας του νωπού κρέατος. 

K.B.: 2060, Σχήμα: 17x24, Σελίδες: 468, € 40,77
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τα ανοργανα 
στοιχεια στη 
Διατροφη των 
μηρΥκαστικων 
ζωων

ΖΕΡΒΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

K.B.: 1586, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 140, € 17,33

η εξελιξη τησ 
κτηνοτροφιασ 
στην ελλαΔα

ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΤΖΟΥ
ΒΕΛΕΚΑΣ ΒΑΓΓΕ
ΛΗΣ, ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ

K.B.: 1588, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 232, € 15,28

φΥσιολογια θρε-
Ψησ Παραγωγι-
κων ζωων

ΖΕΡΒΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Ο συγγραφέας παρου-
σιάζει με εύληπτο 
τρόπο τα νεότερα 
δεδομένα των προ-
ηγμένων αναλυτικών 
μεθόδων και τεχνικών 
για την εφαρμοσμένη 
διατροφή των ζώων 
που αφορούν την κυτ-
ταρική θρέψη (cellular 
nutrition). Παρέχονται 
πλήρη στοιχεία και 
πληροφορίες για το 
περιεχόμενο των ζωο-
τροφών σε ενέργεια, 
πρωτεΐνη και λοιπά 

Ζ Ω Ο Τ Ε Χ Ν Ι Α Ζ Ω Ο Τ Ε Χ Ν Ι Α Ζ Ω Ο Τ Ε Χ Ν Ι Α Ζ Ω Ο Τ Ε Χ Ν Ι Α Ζ Ω Ο Τ Ε Χ Ν Ι Α

θρεπτικά συστατικά 
που οδηγούν στην 
«αποκωδικοποίηση» 
των μηχανισμών που 
διέπουν τη θρέψη του 
οργανισμού των αγρο-
τικών παραγωγικών 
ζώων.

K.B.: 1937, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 544, € 49,94

Βελτιωση και Δια-
χειριση φΥσικων 
ΒοσκοτοΠων 
Μέρος Α΄

ΣΑΡΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

K.B.: 1460, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 344, € 28,53

καταρτιση σιτη-
ρεσιων Παραγωγι-
κων ζωων

ΖΕΡΒΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

K.B.: 2013, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 260, € 30,58

Πτηνοτροφεια

ΚΥΡΙΤΣΗΣ  
ΣΠΥΡΙΔΩΝ

K.B.: 1175, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 208, € 19,36

Βελτιωση και Δια-
χειριση φΥσικων 
ΒοσκοτοΠων 
Μέρος Β΄

ΣΑΡΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

K.B.: 1461, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 208, € 20,42

ΠεΨη & μεταΒολι-
σμοσ στα μηρΥκα-
στικα

ΚΑΝΔΥΛΗΣ  
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

το βιβλίο πραγματεύ-
εται τα μεταβολικά 
φαινόμενα που λαμ-
βάνουν χώρα εντός 
της μεγάλης κοιλίας 

των μηρυκαστικών και κυρίως αυτά που αφορούν 
στη συμβιωτική πέψη, με σκοπό τη βελτίωση των 
συνθηκών θρέψης του ζώου και την αύξηση της 
παραγωγικότητάς του. Εξετάζονται η ροή του 
περιεχομένου των προστομάχων διαμέσου του 
γαστρεντερικού αγωγού, τα χαρακτηριστικά του 
περιεχομένου της μεγάλης κοιλίας, ο μικροβιακός 
πληθυσμός της μεγάλης κοιλίας, καθώς και η επί-
δραση του σιτηρεσίου επ’ αυτού, ο μεταβολισμός 
των υδατανθράκων, αζωτούχων ουσιών και λιπι-
δίων εντός της μεγάλης κοιλίας, η διαλυτότητα και 
ζυμωτικότητα των αζωτούχων ουσιών, τα πρότυπα 
και τα μεταβολικά νοσήματα των μηρυκαστικών.

K.B.: 1976, Σχήμα: 17x24, Σελίδες: 399, € 35,67

γενικη ζωοτεχνια

ΡΟΓΔΑΚΗΣ  
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Παρέχονται σύγχρονες 
γνώσεις σε βασικά 
θέματα Γενικής Ζωο-
τεχνίας. Εξετάζεται η 
κοινωνικοοικονομική 
σημασία της ζωικής 
παραγωγής, παρατίθε-

νται στοιχεία για την καταγωγή και την κατοικιδιο-
ποίηση των αγροτικών ζώων και περιγράφονται οι 
κυριότερες φυλές. Στη συνέχεια παρουσιάζονται 
οι βασικές αρχές της πληθυσμιακής γενετικής των 
αγροτικών ζώων, οι βασικές αρχές φυσιολογίας 
της ανάπτυξης, της αναπαραγωγής και της γαλα-
κτοπαραγωγής τους. τέλος, εξετάζονται οι βασι-
κές αρχές και οι μέθοδοι γενετικής βελτίωσης των 
αγροτικών ζώων, που συμβάλλουν στη βελτίωση 
των παραγωγικών επιδόσεών τους.

K.B.: 1901, Σχήμα: 17x24, Σελίδες: 656, € 66,24
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κατασκεΥεσ ΥΔα-
τοκαλλιεργειων

ΠΑΠΟΥΤΣΟΓΛΟΥ 
ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ

K.B.: 1851, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 648, € 50,96

ΔΙΑτΡΟφη ΙΧθυωΝ

ΠΑΠΟΥΤΣΟΓΛΟΥ ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ

Ένας σύγχρονος σύμβουλος για τη διατροφή 
ιχθύων που περιγράφει λεπτομερώς όλα τα στά-
διά της, τις κατηγορίες των ιχθύων και τη σημασία 
της διατροφής. Περιγράφεται λεπτομερώς η 
ανατομία του πεπτικού τους συστήματος και παρέ-
χεται η δυνατότητα κατανοήσεως των ιδιοτήτων 
του σε συνδυασμό με τη φυσιολογία θρέψεως και 
τις μεταβολικές διεργασίες που χαρακτηρίζουν 
τους ιχθύες.

K.B.: 1399, Σχήμα: 17x24, Σελίδες: 980, € 117,20

ενΔοκρινολογια 
ιχθΥων

ΠΑΠΟΥΤΣΟΓΛΟΥ 
ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ

K.B.: 1386, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 600, € 61,15

ΑΛΙΕΙΑ – ΙΧθΥΟΛΟΓΙΑ – ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

εισαγωγη στισ ΥΔα-
τοκαλλιεργειεσ

ΠΑΠΟΥΤΣΟΓΛΟΥ 
ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ

K.B.: 1244, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 596, € 40,77

εφηρμοσμενη ΥΔροΒιολογια 
Το Υδάτινο Περιβάλλον και οι Οργανισμοί του

Μέρος Α΄ Γενικό 

ΠΑΠΟΥΤΣΟΓΛΟΥ ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ

Επιστημονική ανάλυση του υδάτινου κόσμου 
(φυσικά, χημικά, υδρογεωγραφικά, γεωλογικά, μορ-
φολογικά χαρακτηριστικά) και των υδάτινων οργα-
νισμών που διαβιούν στα θαλάσσια, λιμναία, ρέοντα 
και υφάλμυρα ύδατα.

K.B.: 1245, Σχήμα: 17x24, Σελίδες: 360, € 25,47

σΥσκεΥασια  
τροφιμων

ΜΠΛΟΥΚΑΣ  
Γ. ΙΩΑΝΝΗΣ

K.B.: 1817, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 328, € 25,47

Τ Ρ Ο Φ Ι Μ Α  –  Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η

μεθοΔοι σΥντη-
ρησησ τροφιμων

ΡΟΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

K.B.: 1261, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 472, € 30,58

ΝΟΜΟθΕσΙΑ τΡΟφΙΜωΝ 
κΑΙ ΔΙΑτΡΟφΙκΟΙ κΙΝΔυΝΟΙ

ΖΑΜΠΕΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣ 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΚΙΡΚΙΛΛΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ, 
ΠΑΝΤΕΛΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΣΤΑΣΙΝΟΣ 
ΣΩΤΗΡΗΣ, ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ

Πόσο προστατευμένος είναι σήμερα ο πολίτης 
από διάφορους διατροφικούς κινδύνους; Είναι 
η σχετική νομοθεσία ικανή να οδηγήσει στην 
απαιτούμενη συμμόρφωση των εμπλεκομένων 
φορέων; Στόχος της παρούσας έκδοσης είναι 
να εξετάσει το θέμα των τοξικών ενώσεων στη 

διατροφική αλυσίδα και του διατροφικού κινδύνου 
(food safety hazard) από όλες τις δυνατές πλευρές και να αναδεί-

ξει τα υφιστάμενα νομικά κενά, καταθέτοντας παράλληλα σχετικές προτάσεις.

K.B.: 2321, Σχήμα: 17x24, Σελίδες: 192, € 14,90
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ΔΙΑτΡΟφη κΑΙ ΧηΜΕΙΑ 
τΡΟφΙΜωΝ
2η Έκδοση

ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΖΑ
ΜΠΕΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΜΑΥΡΗ ΜΑΙΡΗ, 
ΣΙΑΦΑΚΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ

Στη δεύτερη έκδοσή του δίνονται πληρο-
φορίες για τους υδατάνθρακες, τις λιπαρές 
ουσίες, τις πρωτεΐνες, το νερό, τις βιταμίνες, 
τα ανόργανα συστατικά, τις χρωστικές ενώ-
σεις, τη γεύση και το άρωμα, τα πρόσθετα 
τροφίμων, τα ανεπιθύμητα συστατικά και 
την εφαρμογή του συστήματος HACCP στη 
βιομηχανία τροφίμων.

K.B.: 2320, Σχήμα: 17x24, Σελίδες: 328, € 30,58

Βιολογια και 
τεχνολογια των 
οΠωροκηΠεΥ-
τικων μετα τη 
σΥγκομιΔη

ΚΑΡΑΟΥΛΑΝΗΣ 
Δ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Στο βιβλίο αυτό παρου-
σιάζονται οι μέθοδοι με 
τις οποίες μπορούμε 

να ελαττώσουμε τις ποσοτικές και ποιοτικές απώ-
λειες τις οποίες υφίστανται τα οπωροκηπευτικά 
μετά τη συγκομιδή τους.

K.B.: 2044, Σχήμα: 17x24, Σελίδες: 270, € 25,47

ελεγχοσ Ποιοτη-
τασ τροφιμων

ΑΡΒΑΝΙΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Σ. 
ΙΩΑΝΝΗΣ, ΒΑΡΖΑΚΑΣ 
Χ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΤΖΙΦΑ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

το βιβλίο καλύπτει ένα 
κενό που υπάρχει σε 
θέματα ποιοτικού ελέγ-
χου και διασφάλισης 

ποιότητας τροφίμων προσφέροντας, εκτός από 
ένα βασικό υπόβαθρο, έναν ικανό αριθμό απαραί-
τητων πρακτικών υποδείξεων και εφαρμογών σε 
εργαστηριακές αναλύσεις τροφίμων. Αποτυπώνει 
σε μεγάλο βαθμό όλες τις βασικές αλλά και πιο 
εξειδικευμένες εργαστηριακές αναλύσεις καλύ-
πτοντας ένα μεγάλο εύρος τροφίμων. 

K.B.: 2101, Σχήμα: 17x24, Σελίδες: 516, € 45,86

τεχνολογια  
τροφιμων

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΠΥΡΟΣ, 
ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝ
ΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΖΑΜΠΕΤΑ
ΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Στο βιβλίο αυτό αναλύο-
νται όλες οι σύγχρονες 
εφαρμογές της τεχνο-
λογίας αλλά και της 

βιοτεχνολογίας των τροφίμων με σκοπό να δοθεί 
στον αναγνώστη ένα χρήσιμο εργαλείο σχεδίασης 
και παραγωγής τροφίμων με διατροφική αξία και 
εμπορευσιμότητα.

K.B.: 2266, Σχήμα: 17x24, Σελίδες: 240, € 20,09

Τ Ρ Ο Φ Ι Μ Α - Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Τ Ρ Ο Φ Ι Μ Α - Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Τ Ρ Ο Φ Ι Μ Α - Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η

τεχνολογια εΠεξεργασιασ  
οΠωροκηΠεΥτικων

ΚΑΡΑΟΥΛΑΝΗΣΔ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Εξετάζονται όλοι εκείνοι οι παράγοντες και οι 
μεταβολισμοί οι οποίοι επηρεάζουν την ποιότητα 
τόσο της πρωτογενούς παραγωγής όσο και των 
επεξεργασμένων οπωροκηπευτικών,καθώς και οι 
τρόποι με τους οποίους μπορούν να αντιμετωπι-
σθούν. Παρουσιάζονται οι νεότερες τεχνολογικές 
εξελίξεις, κυρίως σχετικά με τους βιομηχανικούς 
μεταβολισμούς.

K.B.: 2055, Σχήμα: 17x24, Σελίδες: 396, € 25,47

ΧηΜΕΙΑ τΡΟφΙΜωΝ

ΖΑΜΠΕΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΠΡΟΕΣΤΟΣ 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΜΑΡΚΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

– Ποιο είναι το pH του ελαιόλαδου; 
– τι είναι τα γαλακτώματα;  
– Πώς τα λιποειδή αναστέλλουν την καρδι-
οπάθεια;

Μερικά ερωτήματα που δείχνουν τη μαγεία 
και την πολυπλοκότητα της χημείας τρο-
φίμων, του κλάδου της χημείας που μελετά το 
τρόφιμο και εν τέλει μάς προσφέρει τόσο το 
«ζην» όσο και το «ευ ζην» μας. το σύγγραμμα 
αυτό καλύπτει, όσο το δυνατόν πιο σφαιρικά, 

το αντικείμενο της χημείας τροφίμων, παρέχοντας πληροφορίες και επιστημο-
νικά δεδομένα για τα θρεπτικά συστατικά που είναι χρήσιμα για τη διατροφή 
του ανθρώπου και πώς αυτά μεταβάλλονται από την πρώτη ύλη μέχρι το τελικό 
προϊόν. το βιβλίο τούτο δεν φιλοδοξεί να αποτελέσει εγκυκλοπαίδεια αλλά να 
θίξει σύγχρονα θέματα της χημείας τροφίμων μέσα από παραδείγματα σύγχρο-
νης εφαρμοσμένης έρευνας, πίνακες και σχήματα ως μια συνοπτική και συνάμα 
μεστή παρουσίαση των πιο σημαντικών θεμάτων της χημείας τροφίμων.

K.B.: 2547, Σχήμα: 17x24, Σελίδες: 408, € 30,00

ΕΚ ΔΟΣΕΙΣ Σ ΤΑΜΟΥΛΗ Α .Ε. Αθήνα: Α β έρωφ 2 , Τ.Κ . 104 3 3 , Τη λ .:  210 5238 305, Fa x : 210 5238959, in fo@stamoul i s .g r,  w w w.s tamoul i s .g r 53



το εξωγεωργικο 
εισοΔημα των 
ελληνικων αγρο-
τικων εκμεταλ-
λεΥσεων 
Β΄ Έκδοση

ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ

Η έρευνα του ΕθΙΑΓΕ 
εξετάζει την εξω-
γεωργική απασχόληση 
και τη σημασία της 
για τα προβλήματα 
ανεργίας και ανάπτυ-
ξης του αγροτικού 
τομέα στο πλαίσιο της 

εθνικής και ευρωπαϊ-
κής πολιτικής για την 
εργασία.

K.B.: 1593, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 208, € 14,27

αγροτικο  
μαρκετινγκ

ΓΑΛΑΝΗΣ  
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

K.B.: 1364, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 168, € 10,19

Α Γ Ρ Ο Τ Ι Κ Η  Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α

εΠεξεργασια και 
σΥντηρηση τρο-
φιμων

ΜΠΛΟΥΚΑΣ  
Γ. ΙΩΑΝΝΗΣ

K.B.: 1857, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 504, € 35,67

οΔηγοσ κατανα-
λωτη για ασφαλη 
μεταχειριση 
τροφιμων

ΑΡΒΑΝΙΤΟΓΙΑΝΝΗΣ 
Σ. ΙΩΑΝΝΗΣ, ΤΖΟΥ
ΡΟΣ Η. ΝΙΚΟΛΑΟΣ

K.B.: 1861, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 312, € 20,38

εργαστηριακεσ 
αναλΥσεισ και 
Ποιοτικοσ ελεγ-
χοσ στισ Βιομη-
χανιεσ τροφιμων

ΚΑΡΑΟΥΛΑΝΗΣ 
Δ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ

K.B.: 1908, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 404, € 36,69

το νεο ΠροτΥ-
Πο Ποιοτητασ & 
ασφαλειασ τροφι-
μων iso 22000
Παρουσίαση  
& Ερμηνεία

ΑΡΒΑΝΙΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Σ. 
ΙΩΑΝΝΗΣ, ΤΖΟΥΡΟΣ 
Η. ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Με το βιβλίο αυτό «απο-
κωδικοποιούνται» πλή-

ρως οι νέες απαιτήσεις που δημιουργεί το διεθνές 
πρότυπο ISO 22000,ώστε οι φορείς της διατροφι-
κής αλυσίδας να εξοπλιστούν με την απαραίτητη 
γνώση για να ανταποκριθούν σε αυτές άμεσα και 
αποτελεσματικά. Παρατίθενται οι βασικοί κανόνες 
για δειγματοληψία τροφίμων και στο συνοδευτικό 
CD εμπεριέχεται η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για τα 
τρόφιμα.

K.B.: 1964, Σχήμα: 17x24, Σελίδες: 392, € 30,58

η εξελιξη τοΥ 
κοστοΥσ Παραγω-
γησ αγροτικων 
Προϊοντων φΥτι-
κησ ΠροελεΥσησ  
(19831991) 
2η Έκδοση

ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ  
ΧΡΗΣΤΟΣ

Επιστημονικοί συνερ-
γάτες του ΕθΙΑΓΕ 
παρουσιάζουν τη δομή 
και τα συμπεράσματα 
της έρευνάς τους για 
τη διαχρονική εξέλιξη 
κόστους και τα οικο-

νομικά αποτελέσματα 
των βασικών προϊόντων 
φυτικής παραγωγής.

K.B.: 1592, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 240, € 15,28

Βιωσιμη σΥνεται-
ριστικη οικονο-
μια 
Θεωρία και Πρακτική 

Β΄ έκδοση

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ  
Λ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Γνωριμία με τα ουσι-
ώδη χαρακτηριστικά 

του συνεταιριστικού 
θεσμού και εξυπη-
ρέτηση πρακτικών 
αναγκών όσων 
ασχολούνται με τους 
συνεταιρισμούς. Περι-
λαμβάνονται, με τη 
μορφή παραρτημάτων, 
κωδικοποιημένοι νόμοι 
για όλες τις κατηγο-
ρίες συνεταιρισμών, 
υποδείγματα καταστα-
τικών και κανόνων που 
ισχύουν στην Ελλάδα 
και στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση και χρήσιμες 
πληροφορίες για το 
μάνατζμεντ των συνε-
ταιρισμών.

K.B.: 2076, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 712, € 40,77

Τ Ρ Ο Φ Ι Μ Α - Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Τ Ρ Ο Φ Ι Μ Α - Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Τ Ρ Ο Φ Ι Μ Α - Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η
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σΥνεταιριστικοι 
ΠροΒληματισμοι 
2006  2007

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙ
ΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

K.B.: 2090, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 205, € 20,39

σΥνεταιριστικοι 
ΠροΒληματισμοι 
2004  2005

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙ
ΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Κείμενα σύγχρονου 
προβληματισμού, με 
σκοπό τη συμμετοχή 
των ελληνικών συνε-
ταιρισμών και των 
ενδιαφερόμενων επι-
στημόνων στη ζύμωση 
γύρω από τα συνεται-
ριστικά θέματα.

K.B.: 1969, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 279, € 27,52

σΥνεταιριστικοι 
ΠροΒληματισμοι 
2002  2003

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙ
ΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

K.B.: 1768, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 240, € 15,28

σΥνεταιριστικοι 
ΠροΒληματισμοι 
2001

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙ
ΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

K.B.: 1708, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 262, € 18,35

αγροτικη  
Πολιτικη

ΣΠΑΘΗΣ ΠΑΥΛΟΣ, 
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Λ. 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, 
ΔΑΜΙΑΝΟΣ Δ.

το βιβλίο πραγματεύ-
εται τις εγχώριες και 
ευρωπαϊκές εκφάν-
σεις της Αγροτικής 
Πολιτικής. Πυρήνα 
του βιβλίου συνιστά η 
«αποκωδικοποίηση» 
της Κοινής Αγροτικής 
Πολιτικής (ΚΑΠ) από 
την ελληνική οπτική 
γωνία, η οποία περιλαμ-
βάνει τους στόχους, τα 
όργανα λήψεως απο-
φάσεων, τη χρηματοδό-
τηση, τις νομισματικές 
ρυθμίσεις, την κοινή 
οργάνωση αγοράς για 
τα κυριότερα ελληνικά 
προϊόντα και τη διαρ-
θρωτική πολιτική. 

K.B.: 1897, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 378, € 25,47

η ελληνικη 
αγροτικη οικο-
νομια στο Πα-
γκοσμιο Πλαισιο

ΣΠΑΘΗΣ ΠΑΥΛΟΣ, 
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Λ. 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, 
ΔΑΜΙΑΝΟΣ Δ.

Παρέχεται σφαιρική 
ενημέρωση για τα 
τεκταινόμενα στον 
αγροτικό χώρο, σκια-
γραφούνται οι επι-
τυχίες και αποτυχίες 
των παρεμβάσεων 
στη γεωργία και την 
ύπαιθρο, καθώς και τα 
κριτήρια που είναι χρή-
σιμα για την αξιολό-
γηση των επιπτώσεών 
τους σε αγρότες παρα-
γωγούς, καταναλωτές 
και φορολογούμενους. 

K.B.: 1982, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 132, € 12,23

ανασΥγκροτηση 
τοΥ αγροτικοΥ 
χωροΥ

ΕΤ. ΑΓΡ. Ο.

K.B.: 1580, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 684, € 35,67

αναζητωντασ το 
aΥριο τησ ελλη-
νικησ γεωργιασ

ΕΤ. ΑΓΡ. Ο.

K.B.: 1678, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 724, € 44,85

σΥνεταιριστικη 
ιΔεα και εΠιχειρη-
ματικοτητα στο 
Πλαισιο τησ ε.ε.

Ι.Σ.Ε.Μ

K.B.: 1852, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 172, € 13,25

Α Γ Ρ Ο Τ Ι Κ Η  Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α Α Γ Ρ Ο Τ Ι Κ Η  Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α Α Γ Ρ Ο Τ Ι Κ Η  Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α

εγχειριΔιο εΠιχειρηματικησ γεωργιασ

ΠΡΟΒΑΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Ένα βιβλίο-πυξίδα για την ανάπτυξη επιχειρηματικής 
δράσης στον αγροτικό τομέα. Ακολουθείστε τη συντε-
ταγμένη πορεία που χαράζει το παρόν εγχειρίδιο 
και μετατρέψτε τις αγροτικές σας εκμεταλλεύσεις 
σε αγροτικές επιχειρήσεις. τρόποι και μέθοδοι ανά-
πτυξης προσωπικών δεξιοτήτων, στρατηγική σκέψη, 
διαχείριση νέας τεχνολογίας, γνώση οικονομικών 
όρων, σχέσεις με τράπεζες, δημόσιες υπηρεσίες, 
προμηθευτές και αγοραστές, κατευθύνσεις για το 

πώς θα λάβει ο επιχειρηματίας αγρότης οικονομικές ενισχύσεις. 

K.B.: 2035, Σχήμα: 14x21, Σελίδες: 180, € 12,73
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ΕΙσΑγωγη 
στη στΑτΙ-
στΙκη τησ 
κΑθηΜΕ-
ΡΙΝΟτητΑσ 
ΜΑσ

ΠΕΤΡΑΚΟΣ  
ΓΙΩΡΓΟΣ

θέματα Στατιστικής 
από το ποδόσφαιρο, 

το ψάρεμα, τον κινη-
ματογράφο, την τηλεόραση, την κίνηση 

στους δρόμους, τη φοιτητική ζωή, τις διακοπές, τα 
ψώνια και άλλα κομματάκια από το παζλ της καθημε-
ρινότητάς μας, διατυπωμένα πολλές φορές με χιου-
μοριστική και μερικές άλλες με δασκαλίστικη διάθεση. 
Σε αυτό το πολύχρωμο γαϊτανάκι βρήκαν χώρο και 
κάποιες ιδιαίτερα σημαντικές εφαρμογές της Στατιστι-
κής στην Ιατρική, στη Νομική, στη Διαχείριση Κινδύ-
νου, στα χρηματοοικονομικά, στην Πληθυσμιακή Οικο-
λογία, στο Βιομηχανικό Έλεγχο Ποιότητας, αφήνοντας 
τον αναγνώστη να βγάλει αβίαστα συμπεράσματα για 
το μέγεθος και το εύρος της χρησιμότητάς της. 

K.B.: 2315, Σχήμα: 17x24, Σελίδες: 496, € 37,00

Σ Τ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Η  –  Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ε Τ Ρ Ι Α

ΠολΥΔραστηριο-
τητα και τεχνικη 
αΠοτελεσμα-
τικοτητα των 
αγροτικων εκ-
μεταλλεΥσεων 
στην ελλαΔα

ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣ
ΤΟΣ, ΦΟΥΣΕΚΗΣ ΠΑ
ΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΤΖΟΥΒΕ
ΛΕΚΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ

K.B.: 1659, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 200, € 15,28

Βιολογικη  
γεωργια 
Κόστος, Αποδοτικότη-
τα, Ανάλυση Αγοράς & 
Στρατηγικές Marketing

2η Έκδοση

ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ

K.B.: 1594, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 184, € 13,25

Βιολογικη  
γεωργια  
φΥτικη και ζωικη 
Παραγωγη 

Πρακτικά Ημερίδας

ΜΗΛΙΑΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙ
ΝΑ, ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΦΩΤΟ
ΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

K.B.: 1651, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 256, € 15,28

ο ελληνασ κατα-
ναλωτησ Βιολογι-
κων Προϊοντων 
Μια Πανελλήνια  
Ερευνα Marketing

ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ, ΚΡΥΣΤΑΛ
ΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

K.B.: 1761, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 160, € 12,23

αγροτοΠεριΒαλ-
λοντικη Πολιτικη 
για μια Βιωσιμη 
αναΠτΥξη τησ 
ΥΠαιθροΥ

ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ

K.B.: 1595, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 152, € 13,25

Α Γ Ρ Ο Τ Ι Κ Η  Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α Α Γ Ρ Ο Τ Ι Κ Η  Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α Α Γ Ρ Ο Τ Ι Κ Η  Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α

εισαγωγη στισ Πιθανοτητεσ
Θεωρία και Εφαρμογές – Μέρος Ι

Β΄ Έκδοση

ΚΟΥΤΡΑΣ ΜΑΡΚΟΣ

Για την επιλογή των λυμένων παραδειγμάτων και 
των ασκήσεων που προτείνονται προς λύση, δόθηκε 
ιδιαίτερη έμφαση σε εφαρμογές που δείχνουν τη 
χρησιμότητα της θεωρίας των πιθανοτήτων για την 
αντιμετώπιση πραγματικών προβλημάτων.

K.B.: 1880, Σχήμα: 20x25, Σελίδες: 476, € 45,86

εισαγωγη στισ Πιθανοτητεσ
Θεωρία και Εφαρμογές – Μέρος ΙΙ 

ΚΟΥτΡΑΣ ΜΑΡΚΟΣ

Μύηση του αναγνώστη στα μυστικά των πιθανοτή-
των, με παρουσίαση τόσο της απαραίτητης θεωρίας 
όσο και παραδειγμάτων από διάφορες επιστημο-
νικές περιοχές. Περιλαμβάνει πολυδιάστατες και 
δεσμευμένες κατανομές, κατανομή συναρτήσεων 
τυχαίων μεταβλητών, γεννήτριες συναρτήσεις, 
κεντρικό οριακό θεώρημα.

K.B.: 1957, Σχήμα: 20x25, Σελίδες: 364, € 35,67

56 ΕΚ ΔΟΣΕΙΣ Σ ΤΑΜΟΥΛΗ Α .Ε. Αθήνα: Α β έρωφ 2 , Τ.Κ . 104 33 , Τη λ .:  210 5238 305, Fa x : 210 5238959, in fo@stamoul i s .g r,  w w w.s tamoul i s .g r



ΕΙσΑγωγη στη θΕωΡΙΑ  
ΠΙθΑΝΟτητωΝ κΑΙ 
ΕφΑΡΜΟγΕσ

ΚΟΥΤΡΑΣ ΜΑΡΚΟΣ

Στόχος του βιβλίου αυτού είναι να μυήσει 
τον αναγνώστη στα μυστικά των πιθανοτή-
των, παρουσιάζοντας τόσο την απαραίτητη 
θεωρία όσο και ενδιαφέροντα παραδείγ-
ματα από διάφορες επιστημονικές περιο-
χές. Οι απαιτούμενες έννοιες δίνονται με τη 
μεγαλύτερη δυνατή απλότητα και σαφήνεια 

χωρίς όμως να θυσιάζεται η μαθηματική ορθότητα και 
η λογική τους συνέπεια. Περιλαμβάνονται περισσότερες από 1000 ασκήσεις, 
ταξινομημένες σε δύο διαφορετικά επίπεδα δυσκολίας, 200 παραδείγματα 
λυμένα αναλυτικά, 100 εργασίες για υπολογιστή με υποδείξεις για την αντιμε-
τώπισή τους με χρήση του προγράμματος Mathematica. 

K.B.: 2451, Σχήμα: 20x25, Σελίδες: 860, € 94,90

αναλΥση  
ΠαλινΔρομησησ
Ασκήσεις με χρήση Στατιστικών Πακέτων

ΚΟΥΤΡΑΣ ΜΑΡΚΟΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΑΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑ
ΜΠΟΣ

το βιβλίο περιλαμβάνει μια συλλογή ασκήσεων στην 
Ανάλυση Παλινδρόμησης. Σε κάθε ενότητα δίνονται 
συνοπτικά στοιχεία θεωρίας και υποδειγματικά 

λυμένες ασκήσεις, οι οποίες καλύπτουν σχεδόν 
ολόκληρο το φάσμα της αντίστοιχης θεωρίας όπως και της μεθοδο-

λογίας ανάλυσης δεδομένων (με ταυτόχρονη παράθεση και ερμηνεία outputs 
από διάφορα στατιστικά προγράμματα). 

K.B.: 2279, Σχήμα: 17x24, Σελίδες: 536, € 42,00

μεθοΔοι Πο-
λΥμεταΒλητησ 
στατιστικησ ανα-
λΥσησ

ΣΙΑΡΔΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ένα βιβλίο-εργαλείο 
που καθοδηγεί τον 
ερευνητή, με τη χρη-
σιμοποίηση παραδειγ-
μάτων, στη μεθοδική 
εφαρμογή στατιστικών 
αναλύσεων, προσαρ-
μόζοντας δικά του 
δεδομένα, σε κάθε 
περίπτωση ερευνη-
τικού σχεδιασμού και 
ποιότητας του συγκε-
ντρωμένου υλικού του.

K.B.: 1946, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 448, € 36,69

στατιστικη εΠι-
χειρησεων για 
τισ οικονομικεσ 
και κοινωνικεσ 
εΠιστημεσ

ΦΡΑΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

K.B.: 1462, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 680, € 40,77

Περιγραφικη και 
ΔιερεΥνητικη 
στατιστικη 
Ανάλυση Δεδομένων

Τόμος Α΄

ΓΕΩΡΓΙΑΚΩΔΗΣ 
ΦΩτΗΣ, τΣΙΜΠΟΣ 
ΚΛΕΩΝ

Δίτομο εγχειρίδιο, το 
οποίο εξηγεί με απλό 
και ελκυστικό τρόπο τη 
θεωρία και τις τεχνικές 
περιγραφής ποσοτικών 
και ποιοτικών στατιστι-
κών στοιχείων, καθώς 
και τις σύγχρονες 
μεθόδους διερεύνησης 
δεδομένων με γραφι-
κές μεθόδους (EDA). 

K.B.: 2258, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 384, € 44,42

Περιγραφικη και 
ΔιερεΥνητικη 
στατιστικη
Ανάλυση Δεδομένων

Τόμος Β΄

ΓΕΩΡΓΙΑΚΩΔΗΣ 
ΦΩΤΗΣ, ΤΣΙΜΠΟΣ 
ΚΛΕΩΝ

K.B.: 1579, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 196, € 18,35

εισαγωγη στισ 
Πιθανοτητεσ

ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

K.B.: 1582, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 300, € 30,58

εισαγωγη στη 
στατιστικη

ΛΟΥΚΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ, 
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

K.B.: 1647, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 364, € 28,53

θεωρια  
Πιθανoτητων 
και στατιστικησ

ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

K.B.: 1449, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 352, € 25,47

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ – ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ – ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ – ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ
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εισαγωγη στην 
ΠληθΥσμιακη 
γεωγραφια

ΤΣΙΜΠΟΣ ΚΛΕΩΝ, 
ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕ
ΩΡΓΙΑ, ΜΠΑΓΚΑΒΟΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ, ΤΡΑΓΑΚΗ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, ΨΗΜ
ΜΕΝΟΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ

το παρόν εγχειρίδιο 
επιχειρεί να φέρει σε 
επαφή τον αναγνώστη 
με το χώρο της παρα-
δοσιακής πληθυσμι-
ακής γεωγραφίας και 
προβληματικής. Στις 
επτά θεματικές ενότη-
τες που περιλαμβάνει, 
εξετάζονται θέματα 
όπως οι βασικές 
έννοιες και μέθοδοι 
που χρησιμοποιού-
νται στη δημογραφία 
και ειδικότερα στην 
τυπική δημογραφική 
ανάλυση, οι καθιερω-
μένες υπολογιστικές 
και γραφικές μέθοδοι 
ανάλυσης γεωγραφι-
κών-περιφερειακών 
πληθυσμιακών δεδο-
μένων, η πορεία του 
παγκόσμιου πληθυ-
σμού, οι μεταναστευτι-
κοί πληθυσμοί.

K.B.: 2164, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 304, € 33,63

θεωρια στοχαστι-
κων ΔιαΔικασιων 
Τόμος Α΄

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ  
Γ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Μια σύντομη και εμπε-
ριστατωμένη εισα-
γωγή στο θέμα μοντε-
λοποίηση τυχαίων φαι-
νομένων, που καλύπτει 
τη διδακτέα ύλη πάνω 
στις αλυσίδες Markov. 
Περιλαμβάνει παρα-
δείγματα και ασκήσεις 
που έχουν στόχο την 
εμπέδωση της θεω-
ρίας και ενθαρρύνουν 
τόσο την αυτενέργεια 
όσο και τη διαίσθηση 
του αναγνώστη.

K.B.: 2178, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 302, € 28,53

στατιστικη 
Περιγραφική  
Στατιστική

Τόμος Α΄

ΜΠΕΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

K.B.: 1447, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 296, € 25,47

θεωρια στοχαστι-
κων ΔιαΔικασιων 
Τόμος Β΄

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ  
Γ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

το βιβλίο αυτό 
συμπληρώνει το 
πρώτο μέρος παρου-
σιάζοντας μια σύντομη 
εισαγωγή στα θέματα 
της μοντελοποίησης 
φαινομένων διάχυ-
σης και διαδικασιών 
με ξαφνικά άλματα. 
Συγκεκριμένα καλύ-
πτει τη διδακτέα ύλη 
πάνω σε μαρτιγγάλιες 
διαδικασίες και σε 
κίνηση Brown, σε 
στοχαστικές διαφο-
ρικές εξισώσεις και 
διαδικασίες Levy, ώστε 
να μπορεί να χρησιμο-
ποιηθεί από φοιτητές 
Πανεπιστημίου μετά 
από κάποια εισαγω-
γικά μαθήματα σε 
θεωρία Πιθανοτήτων, 
Διαφορικές Εξισώσεις 
και στοιχεία Στοχαστι-
κών Διαδικασιών. 

K.B.: 2289, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 208, € 17,67

αναλΥση  
ΠαλινΔρομησησ
Θεωρία και  
Εφαρμογές

ΚΟΥΤΡΑΣ ΜΑΡΚΟΣ, 
ΕΥΑΓΓΕΛΑΡΑΣ  
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Περιλαμβάνει: 
62 παραδείγματα 
λυμένα αναλυτικά, 
230 ασκήσεις ταξι-
νομημένες σε δύο 
διαφορετικά επίπεδα, 
6 εφαρμογές της Ανά-
λυσης Παλινδρόμησης 
σε πραγματικά προ-
βλήματα αναλυτικά 
λυμένες με χρήση 
στατιστικού πακέτου.

K.B.: 2263, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 792, € 60,47

στατιστικη 
Πιθανότητες με Στατι-
στικές Εφαρμογές

Τόμος Β΄

ΜΠΕΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

K.B.: 1471, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 336, € 25,47

στατιστικη  
εΠιχειρησεων

ΜΠΕΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

K.B.: 1197, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 242, € 15,28

Δημογραφικη 
αναλΥση 
Αρχές-Μέθοδοι- 
Υποδείγματα

ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑ
ΛΗΣ, ΤΣΙΜΠΟΣ ΚΛΕΩΝ

Ποσοτική προσέγγιση 
των δημογραφικών 
φαινομένων με καθι-

ερωμένες, απλές και προωθημένες, τεχνικές 
ανάλυσης δημογραφικών δεδομένων. Μέτρηση 
των επιπέδων και περιγραφή των προτύπων των 
πληθυσμιακών συνιστωσών, ανάλυση και κατάρ-
τιση μονοπαραγοντικών και πολυπαραγοντικών 
πινάκων διαβίωσης.

K.B.: 1846, Σχήμα: 20x25, Σελίδες: 568, € 49,94
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στατιστικη εΠε-
ξεργασια και 
αναλΥση ΔεΔομε-
νων με χρηση τοΥ 
MiCrosoft exCel

ΦΡΑΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

K.B.: 1670, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 464, € 35,67

Περιγραφικη  
στατιστικη
Θεωρία, παραδείγμα-
τα, ασκήσεις

ΤΡΑΧΑΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑ
ΝΤΙΝΟΣ, ΤΣΕΒΑΣ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

K.B.: 1444, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 448, € 39,75

εφαρμογεσ  
στατιστικησ 
Τόμος Α΄

ΜΠΕΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙ
ΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥ
ΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

K.B.: 1008, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 296, € 22,42

εφαρμογεσ  
στατιστικησ 
Τόμος Β΄

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΜΠΕ
ΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

K.B.: 1009, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 312, € 23,44

μαθηματα στο-
χαστικων ΔιαΔι-
κασιων 
Τεύχος Ι

ΑΡΤΙΚΗΣ  
ΘΕΟΔΩΡΟΣ

K.B.: 1026, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 176, € 15,28

μαθηματα στο-
χαστικων ΔιαΔι-
κασιων 
Τεύχος ΙΙ

ΑΡΤΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

K.B.: 1027, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 144, € 12,23

ιατρικη στατιστι-
κη και στοιχεια 
Βιομαθηματικων 
Τόμος Α΄ 

Β΄ Έκδοση

ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ 
ΠΑΝΑΓΙΩτΗΣ, ΦΕΡΕ-
ΝτΙΝΟΣ ΚΟΣΜΑΣ

Παρουσιάζονται τα 
ιατρικά και βιολογικά 
προβλήματα και 
τα μαθηματικά και 
στατιστικά εργαλεία 
που είναι απαραίτητα 
για την ανάλυση των 
προβλημάτων αυτών. 
Επίσης, δίδονται οι 
μαθηματικές και στα-
τιστικές γνώσεις που 
είναι απαραίτητες για 
την κατανόηση άλλων 
ιατρικών μαθημάτων. 

K.B.: 1856, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 496, € 35,67

μαθηματα στο-
χαστικων ΔιαΔι-
κασιων
Τεύχος ΙΙΙ

ΑΡΤΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

K.B.: 1028, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 200, € 20,38

ΒΑσΙκΕσ ΜΕθΟΔΟΙ  
ΕκτΙΜησησ  
ΠΑΡΑΜΕτΡωΝ

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Εισαγωγή στην Εκτιμητική μέσα από πολλά 
παραδείγματα με παρατηρήσεις, σχόλια και 
παραπομπές σε θεωρία και λυμένες ασκήσεις. 
Περιλαμβάνει εκτίμηση με σημείο, ΑΟΕΔ εκτι-
μητές και εκτιμητές μέγιστης πιθανοφάνειας, 
ασυμπτωτικές ιδιότητες εκτιμητών, διαστήματα 
εμπιστοσύνης για παραμέτρους κανονικών 
πληθυσμών και ασυμπτωτικά διαστήματα εμπι-
στοσύνης.

K.B.: 2456, Σχήμα: 17x24, Σελίδες: 428, € 32,00

ΠολΥμεταΒλητη 
στατιστικη αναλΥση

ΚΑΡΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Παρουσιάζει μεθόδους 
πολυμεταβλητής ανάλυ-
σης από μια ποικιλία γνω-
στικών αντικειμένων, που 
μπορούν να αποτελέσουν 
πολύτιμα εργαλεία στα 
χέρια του ερευνητή. το 
βιβλίο προσφέρει τόσο το 

θεωρητικό υπόβαθρο των μεθόδων που παρουσιάζο-
νται όσο και πρακτικές συμβουλές για την εφαρμογή 
των μεθόδων σε ερευνητικά προβλήματα.

K.B.: 1896, Σχήμα: 17x24, Σελίδες: 496, € 35,67
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εισαγωγη στη 
σΥνΔΥαστικη 
Β΄ Έκδοση

ΚΟΥΤΡΑΣ ΜΑΡΚΟΣ

Αναλύει τις βασικές 
αρχές της Συνδυ-
αστικής (αρχή του 
αθροίσματος και πολ-
λαπλασιαστική αρχή) 
και παρουσιάζει τη 
σχέση μεταξύ συνδυ-
αστικής ανάλυσης και 
λογισμού πιθανοτήτων 
σε πεπερασμένους και 
ισοπίθανους δειγμα-
τικούς χώρους. Περι-
λαμβάνεται επίσης 
συστηματική μελέτη 
του προβλήματος 
της απαρίθμησης των 
ακέραιων λύσεων μιας 
γραμμικής εξίσωσης 
και ορισμένων μοντέ-
λων καταλήψεων, 
θέματα με εξαιρετικό 
ενδιαφέρον σε διάφο-
ρες εφαρμο σμένες 
επιστήμες. Σε κάθε 
κεφάλαιο περιλαμ-
βάνονται ασκήσεις 
εμπέδωσης και επανά-
ληψης.

K.B.: 2010, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 320, € 29,55

μεθοΔολογια 
αξιοΠοιησεωσ 
των αΠοτελε-
σματων τησ Δειγ-
ματοληΨιασ

ΜΠΕΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

K.B.: 1193, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 232, € 17,33

οικονομικη τησ 
αΒεΒαιοτητασ

ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΑΝΑΣ
ΤΑΣΙΟΣ, ΑΡΤΙΚΗΣ 
ΘΕΟΔΩΡΟΣ

K.B.: 1029, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 200, € 15,28

μεθοΔολογια Διε-
ξαγωγησ ερεΥνων

ΚΙΟΧΟΣ ΠΕΤΡΟΣ

K.B.: 1436, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 508, € 30,58

τεχνικεσ εΠιχει-
ρησιακησ ερεΥ-
νασ 
Τόμος Α΄

ΣΑΠΟΥΝΤΖΗΣ  
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

K.B.: 1277, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 248, € 15,28

ΕΙσΑγωγη στηΝ ΕΠΙΧΕΙΡησΙΑκη ΕΡΕυΝΑ

ΦΡΑΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Παρουσιάζονται οι εφαρμογές των μαθηματικών μοντέλων στη λήψη 
αποφάσεων με έμφαση στο σχηματισμό του μοντέλου (model building) 
και στις εφαρμογές με τη βοήθεια του Η/Υ και εξειδικευμένων πακέτων 
λογισμικού, έτσι ώστε να καταστεί σαφής ο τρόπος με τον οποίο τα 
μοντέλα αυτά χρησιμοποιούνται στη διοίκηση, στο εμπόριο και τη βιο-
μηχανία σήμερα. το βιβλίο «διδάσκει με παραδείγματα», καθώς σε κάθε 
κεφάλαιο υπάρχουν αρκετά παραδείγματα και ασκήσεις στα οποία 
γίνεται η εφαρμογή των μεθόδων που περιέχει η σχετική ενότητα.

K.B.: 1988, Σχήμα: 17x24, Σελίδες: 488, € 39,75

εφαρμογεσ εΠα-
γωγικησ στατιστι-
κησ με στοιχεια 
θεωριασ

ΜΠΕΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

K.B.: 1194, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 288, € 20,38

μεθοΔοι και 
τεχνικεσ Δειγμα-
τοληΨιασ

ΜΠΕΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

K.B.: 1196, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 488, € 35,67

εΠιχειρησιακη 
στατιστικη

ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ ΕΛΕΥ
ΘΕΡΙΟΣ, ΣΤΑΜΑΤΟ
ΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩ
ΡΟΣ, ΧΑΡΙΣΗΣ Χ.

K.B.: 1400, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 432, € 30,58

τεχνικεσ εΠιχει-
ρησιακησ ερεΥ-
νασ 
Τόμος Β΄

ΣΑΠΟΥΝΤΖΗΣ  
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

K.B.: 1278, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 208, € 13,25
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μαθηματα ανα-
λΥσησ ΠαλινΔρο-
μησησ

ΚΑΦΦΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

K.B.: 1154, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 240, € 20,38

θεωρητικη  
οικονομετρια 
Τόμος Α΄

ΓΚΑΜΑΛΕΤΣΟΣ  
ΘΕΟΔΩΡΟΣ

K.B.: 1053, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 352, € 20,38

σΥνΔΥαστικη 
ΒελτιστοΠοιηση

ΜΗΛΙΩΤΗΣ  
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

K.B.: 1338, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 124, € 9,17

θεωρητικη  
οικονομετρια 
Τόμος Β΄

ΓΚΑΜΑΛΕΤΣΟΣ  
ΘΕΟΔΩΡΟΣ

K.B.: 1054, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 208, € 15,28

μαθηματα  
αναλΥσεωσ Δια-
κΥμανσεωσ

ΚΑΦΦΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

K.B.: 1152, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 176, € 13,25

θεωρητικη  
οικονομετρια 
Θέματα Οικονομετρίας

Τομος Γ΄ 

ΓΚΑΜΑΛΕΤΣΟΣ 
ΘΕΟΔΩΡΟΣ

K.B.: 1055, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 256, € 18,35

μαθηματικη 
στατιστικη

ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΦΕΡΕ
ΝΤΙΝΟΣ ΚΟΣΜΑΣ

K.B.: 1584, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 292, € 22,42

εΠιχειρησιακη 
ερεΥνα 
Μέθοδοι και  
Προβλήματα

ΜΗΛΙΩΤΗΣ  
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

K.B.: 1333, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 208, € 15,28

ΕφΑΡΜΟγΕσ θΕωΡΙΑσ  
ΑΠΟφΑσΕωΝ ΠΟλλΑΠλωΝ 
κΡΙτηΡΙωΝ

ΜΟΥΡΜΟΥΡΗΣ Κ. ΙΩΑΝΝΗΣ

Βασικές έννοιες και τάσεις στην πολυκριτηριακή 
αξιολόγηση, που αποτελεί τη νέα μέθοδο στο 
χώρο της επιχειρησιακής έρευνας για την αντιμε-
τώπιση προβλημάτων στα οποία η λήψη αποφά-
σεων προσδιορίζεται βάσει πολλαπλών κριτηρίων 
και συνήθως ανταγωνιστικών στόχων. Παρουσι-
άζεται η πρακτική εφαρμογή της σε πραγματικά 
προβλήματα λήψης αποφάσεων, όπως οι μετα-
φορές, η χωροθέτηση χΥτΑ σε μητροπολιτικές 
περιοχές με παράδειγμα την ανατολική Αττική και 
η ανάπτυξη του τουρισμού. Απευθύνεται σε ερευ-
νητές, επαγγελματίες και στελέχη στο χώρο του 
management και της θεωρίας αποφάσεων. 

K.B.: 2019, Σχήμα: 17x24, Σελίδες: 136, € 15,28

Βιομετρια Βιοστατιστικη

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Ο συγγραφέας πραγματεύεται τη συλλογή στα-
τιστικών στοιχείων, εξετάζοντας τις πηγές και τη 
μέθοδο της δειγματοληψίας, την παρουσίαση των 
στατιστικών δεδομένων και θέματα υγείας, υγιεινής 
και στοιχείων δημογραφίας. Περιλαμβάνει την περι-
γραφική και την συμπερασματολογική στατιστική 
και αναφέρεται στα μέτρα θέσης κατανομής, στα 

μέτρα διασποράς κατανομής, στα μέτρα ασυμμετρίας - κύρτωσης, στις ροπές 
κατανομής συχνότητας των μονομεταβλητών πληθυσμών κ.ά. 

K.B.: 1826, Σχήμα: 17x24, Σελίδες: 356, € 25,47
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στοιχεια Πιθανο
τητων & στατιστι
κησ στην εΠι-
στημη των 
ΥΠολογιστων

ΓΕΩΡΓΙΑΚΩΔΗΣ ΦΩ
ΤΗΣ, ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ 
ΙΩΑΝΝΗΣ

Παρουσιάζονται με 
αναλυτικό και κατανο-

ητό τρόπο οι θεμελιώδεις αρχές της θεωρίας 
Πιθανοτήτων και οι βασικές μέθοδοι της Στατιστι-
κής Ανάλυσης. Η ενσωμάτωση σε κάθε κεφάλαιο 
πολλών λυμένων παραδειγμάτων από τα πεδία 
της Επιστήμης των Υπολογιστών, της Πληροφορι-
κής και της Οικονομίας, δίνει τη δυνατότητα στον 
αναγνώστη να κατανοήσει πλήρως τις έννοιες που 
παρατίθενται. 

K.B.: 2325, Σχήμα: 20x25, Σελίδες: 488, € 59,50

μαθηματα  
οικονομετριασ

ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ ΕΛΕΥ
ΘΕΡΙΟΣ, ΤΣΟΠΕΛΑΣ 
ΣΩΤΗΡΙΟΣ

Περιλαμβάνει μικρές 
ξεχωριστές ενότητες 
κατά θέμα με παραδείγ-
ματα και λυμένες ασκή-
σεις, που συνιστούν μια 

απλούστερη προσέγγιση της οικονομετρίας.

K.B.: 1103, Σχήμα: 17x24, Σελίδες: 192, € 14,27

οικονομετρια
Ανάλυση Απλής  
Παλινδρόμησης

ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ  
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

Εξετάζει βασικά οικο-
νομετρικά θέματα και 
παραθέτει ορισμένες 
αντιπροσωπευτικές 
ασκήσεις, ώστε να 
μπορεί ο αναγνώστης 
να αντιμετωπίζει τα 
προβλήματα πέρα από 
τη θεωρητική τους 
παρουσίαση.

K.B.: 1102, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 170, € 13,25

αναλΥση  
χρονολογικων 
σειρων 
Μεθοδολογία Box 
Jenkins

ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ  
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

Περιλαμβάνει φασμα-
τική ανάλυση, εξέταση 
των στάσιμων και μη 
στάσιμων χρονολογι-
κών σειρών με τα αντί-
στοιχα υποδείγματα, 
καθώς και ανάλυση 
της ταυτοποίησης, 
της εκτίμησης και του 
ελέγχου των παρα-
πάνω υποδειγμάτων. 
Με δυναμικά υποδείγ-
ματα και αναλυτικά 
παραδείγματα.

K.B.: 1100, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 184, € 13,25

μεθοΔοι εμΠει-
ρικησ οικονομι-
κησ ερεΥνασ 
Τόμος Α΄

ΣΑΛΛΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

Παρουσίαση του γραμ-
μικού υποδείγματος 
και ορισμένων απλών 
εφαρμογών, χρήσιμων 
για την κατανόηση 
της αναπτυσσόμενης 
θεωρίας, Στοιχεία 
Γραμμικής Άλγεβρας, 
Γραμμικά Συστήματα 
και ανάλυση του 
Μαθηματικού Προ-
γραμματισμού και της 
Ανάλυσης Εισροών - 
Εκροών.

K.B.: 1275, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 144, € 12,23

μεθοΔοι εμΠει-
ρικησ οικονομι-
κησ ερεΥνασ 
Τόμος Β΄

ΣΑΛΛΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

K.B.: 1276, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 138, € 12,23

εισαγωγη στη θε-
ωρια σΥλλογικοΥ 
κινΔΥνοΥ

ΠΟΛΙΤΗΣ  
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

το βιβλίο καλύπτει δύο 
από τους κυριότερους 
τομείς των ασφαλιστι-
κών μαθηματικών: το 
συλλογικό πρότυπο 

για τις συνολικές αποζημιώσεις ενός ασφαλιστι-
κού χαρτοφυλακίου και τη θεωρία χρεοκοπίας. 
Παράλληλα, δίνεται και μία συνοπτική παρουσί-
αση βασικών εννοιών από τη θεωρία πιθανοτήτων 
και τις στοχαστικές ανελίξεις. Σε κάθε κεφάλαιο 
υπάρχουν αρκετά λυμένα παραδείγματα που βοη-
θούν στην κατανόηση της θεωρίας, ενώ υπάρχουν 
και 200 περίπου ασκήσεις συνολικά, οι οποίες 
δίνονται στο τέλος κάθε κεφαλαίου.

K.B.: 2467, Σχήμα: 21x29, Σελίδες: 360, € 42,00

Πιθανοθεωρητικη 
θεμελιωση τησ 
οικονομετριασ

ΠΙΤΤΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ

Στόχος του παρόντος 
βιβλίου είναι να προ-
σφέρει στον αναγνώστη 
μια ενοποιημένη εικόνα 
της μετροθεωρητικής 
προσέγγισης της θεω-

ρίας Πιθανοτήτων καθώς και των επιμέρους απο-
τελεσμάτων που απαιτούνται για τη μελέτη των 
μεθόδων της σύγχρονης Οικονομετρίας.

K.B.: 2277, Σχήμα: 17x24, Σελίδες: 690, € 50,37

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ – ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ – ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ – ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ
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Μ Α θ Η Μ Α Τ Ι Κ Α

εξισωσεισ Διαφο-
ρων και Διαφορι-
κεσ εξισωσεισ

ΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ  
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

το βιβλίο περιλαμβά-
νει τις απαραίτητες 
μεθόδους και τεχνικές 
για την επίλυση Βασι-
κών Διαφορικών Εξι-

σώσεων και Εξισώσεων Διαφορών, 
οι οποίες συναντώνται σε μεγάλο εύρος επιστη-
μονικών πεδίων. Παρατίθενται πολλά αντιπροσω-
πευτικά παραδείγματα εξισώσεων που καλύπτουν 
θέματα ακροτάτων, πινάκων, οριζουσών, διανυσμά-
των, κυρτότητας, μεθόδου ελαχίστων τετραγώνων, 
καθώς και οικονομικές εφαρμογές.

K.B.: 2284, Σχήμα: 17x24, Σελίδες: 436, € 33,90

εισαγωγη στο μα-
θηματικο Προ-
γραμματισμο

ΜΗΛΙΩΤΗΣ  
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

K.B.: 1185, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 408, € 25,47

εφαρμοσμενα 
μαθηματικα

ΜΠΡΑΤΣΟΣ  
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

το βιβλίο αποτελείται 
από έντεκα κεφάλαια, 
στα οποία γίνεται 
μία πλήρης ανάλυση 
των σημαντικότερων 
εννοιών των Ανώτερων 
Μαθηματικών μαζί με 
μία σειρά εφαρμογών, 
έτσι ώστε ο αναγνώ-
στης να έχει αφενός μεν 
μία πλήρη γνώση της 
θεωρίας και αφετέρου 
μία εκτεταμένη εικόνα 
των εφαρμογών της. Σε 
κάθε περίπτωση γίνεται 
λύση επιλεγμένων προ-
βλημάτων με εντολές 
του προγράμματος 
MATHEMATICA v. 7.

K.B.: 2331, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 692, € 52,00

στοιχεια μαθη-
ματικοΥ Προ-
γραμματισμοΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 
ΑΝΤΩΝΙΟΣ

K.B.: 1218, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 216, € 16,31

Διακριτα  
μαθηματικα

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 
ΑΝΤΩΝΙΟΣ

K.B.: 1220, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 336, € 25,47

μαθηματικα ι

ΜΠΡΑΤΣΟΣ  
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

K.B.: 1341, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 528, € 33,63

εισαγωγη στον 
μαθηματικο 
λογισμο

ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ  
ΟΘΩΝΑΣ

K.B.: 1412, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 544, € 35,67

οικονομικα  
μαθηματικα 
2η Έκδοση

ΦΡΑΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Η γενική θεωρία του 
τόκου, του ανατοκι-
σμού και των συναφών 
θεμάτων εμπλουτι-
σμένη με πολλά πρα-
κτικά παραδείγματα. 
Εξετάζονται θέματα 
συνδεόμενα με τον 
απλό τόκο και την 
εξόφληση γραμματίων 
ή συναλλαγματικών, 
διάφορα είδη δανείων 
και οι μέθοδοι από-
σβεσής τους. Παρου-
σιάζεται επίσης το 
θέμα των κριτηρίων 
αξιολόγησης των 
επενδύσεων.

K.B.: 2007, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 400, € 30,58

αΠειροστικοσ 
λογισμοσ 
Τόμος Α΄

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 
ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΣΑΠΟΥ
ΝΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

K.B.: 1221, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 416, € 30,58

αΠειροστικοσ 
λογισμοσ 
Τόμος Β΄

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 
ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΣΑΠΟΥ
ΝΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

K.B.: 1222, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 312, € 25,47

αριθμητικη  
αναλΥση

ΣΟΦΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 
ΤΥΧΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓ
ΓΕΛΟΣ

το βιβλίο αυτό παρου-
σιάζει τα θέματα της 
Αριθμητικής Ανάλυσης 
με τέτοιο τρόπο, ώστε 
ο μελετητής να τα χρη-

σιμοποιήσει όχι μόνο σαν απλό βοήθημα, αλλά 
και σαν πηγή πληροφοριών για την επίλυση μιας 
μεγάλης ποικιλίας μαθηματικών προβλημάτων.

K.B.: 1916, Σχήμα: 17x24, Σελίδες: 376, € 30,58
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ανωτερα  
μαθηματικα

ΦΡΑΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

K.B.: 1497, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 552, € 35,67

οικονομικα  
μαθηματικα 
Μαθηματικά Πίστεως

ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ  
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

K.B.: 1241, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 176, € 13,25

οικονομικα  
μαθηματικα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ  
ΝΙΚΟΛΑΟΣ

K.B.: 1015, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 272, € 20,38

στοιχεια γραμμι-
κησ αλγεΒρασ
Τόμος Α΄

ΓΕΩΡΓΙΑΚOΔΗΣ 
ΜΙΧΑΛΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΑ
ΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

K.B.: 1362, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 400, € 29,55

θεωρια  
ΔακτΥλιων

ΓΕΩΡΓΙΑΚOΔΗΣ 
ΜΙΧΑΛΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΑ
ΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

K.B.: 1871, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 956, € 66,24

θεωρια τελεστων

ΥΦΑΝΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

K.B.: 1791, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 312, € 28,53

μαθηματικα ι

ΒΟΡΡΙΑΣ ΔΙΑΜΑ
ΝΤΗΣ, ΓΙΑΝΝΟΠΟΥ
ΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, 
ΚΑΤΑΛΕΙΦΟΥ ΑΘΗ
ΝΑΜΑΡΙΑ

Μεθοδική εισαγωγή 
στον πυρήνα της 
γλώσσας των μαθη-
ματικών - έννοιες, 
διαδικασίες και δυνα-
τότητες σύγχρονων 
εφαρμογών. Στοιχεία 
θεωρίας πιθανοτή-
των, συνδυαστικής 
ανάλυσης, κατανομές 
πιθανοτήτων, προτασι-
ακός και κατηγορικός 
λογισμός, άλγεβρες 
boole, τεχνολογικές 
εφαρμογές.

K.B.: 1704, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 624, € 40,77

μαθηματικα ιι

ΒΟΡΡΙΑΣ ΔΙΑΜΑ
ΝΤΗΣ, ΓΙΑΝΝΟΠΟΥ
ΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, 
ΚΑΤΑΛΕΙΦΟΥ ΑΘΗ
ΝΑΜΑΡΙΑ

K.B.: 1676, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 504, € 35,67

γραμμικη  
αλγεΒρα 
2η Έκδοση

ΓΕΩΡΓΙΑΚOΔΗΣ ΜΙ
ΧΑΛΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Περιέχει βασικές 
γνώσεις συναρτήσεων, 
εσωτερικών και εξω-
τερικών πράξεων και 

αλγεβρικών δομών, τη θεωρία των διανυσματικών 
χώρων, τη θεωρία μητρών (πινάκων) και τη θεωρία 
των οριζουσών των τετραγωνικών πινάκων και τη 
θεωρία των γραμμικών συστημάτων. Περιέχονται 
επίσης οι μήτρες των μορφισμών διανυσματικών 
χώρων, η θεωρία των διανυσματικών χώρων με 
εσωτερικό γινόμενο καθώς και η θεωρία των ιδιο-
τιμών και ιδιοδιανυσμάτων μητρών και μορφισμών.

K.B.: 2280, Σχήμα: 17x24, Σελίδες: 736, € 60,57

θεωρια ομαΔων

ΓΕΩΡΓΙΑΚOΔΗΣ ΜΙ
ΧΑΛΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Περιέχει βασικές 
γνώσεις (ορισμούς και 
θεωρήματα) συνόλων, 
συναρτήσεων και διμε-
λών σχέσεων, που είναι 
απαραίτητες για κάθε 

μαθηματική θεωρία και τη βασική θεωρία των ακέ-
ραιων αριθμών. Περιλαμβάνει τη θεωρία των εσωτε-
ρικών πράξεων επί ενός συνόλου και τη θεωρία των 
αλγεβρικών δομών που είναι το αντικείμενο μελέτης 
της νεώτερης άλγεβρας. Παρουσιάζεται επίσης 
αναλυτικά η θεωρία Ομάδων, που είναι η βάση για 
τη μελέτη συνθετότερων αλγεβρικών δομών.

K.B.: 2151, Σχήμα: 17x24, Σελίδες: 900, € 70,32

στοιχεια γραμμι-
κησ αλγεΒρασ 
Τόμος Β΄

ΓΕΩΡΓΙΑΚOΔΗΣ ΜΙ
ΧΑΛΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Βασικές έννοιες της 
Γραμμικής Άλγεβρας 
- θεωρία, ορισμοί, θεω-
ρήματα, παραδείγματα, 

εφαρμογές και λυμένες ασκήσεις.

K.B.: 2191, Σχήμα: 17x24, Σελίδες: 360, € 26,50
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Πρακτικη  
αριθμητικη

ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥ
ΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Απαραίτητο βοήθημα 
στους υποψήφιους 
των διαγωνισμών του 
ΑΣΕΠ, των τραπεζών 
και των Οργανισμών 
του Δημόσιου τομέα. 
Περιλαμβάνει πλήθος 
πρακτικών εφαρμογών 
καθώς και τις απαντή-
σεις προηγούμενων 
διαγωνισμών.

K.B.: 1929, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 288, € 18,34

μαθηματικοσ 
Προγραμματι-
σμοσ 
Tόμος Α΄ 

Β΄ Έκδοση

ΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ  
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Στους δύο τόμους του 
παρόντος αναθεωρη-
μένου συγγράμματος 
ο συγγραφέας εξετά-
ζει τα βασικά στοιχεία 
χειρισμού των «οικονο-
μικών υποδειγμάτων», 
καθώς και φαινόμενα 
που παρουσιάζουν 
Μη-Γραμμική Συσχέ-
τιση. 

K.B.: 1858, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 560, € 40,77

μαθηματικοσ 
Προγραμματι-
σμοσ 
Tόμος Β΄ 

Β΄ Έκδοση

ΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ  
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

K.B.: 1892, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 344, € 32,61

μαθηματικα 
οικονομικων 
και Διοικητικων 
εΠιστημων 
Τόμος Α΄

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 
ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Βασικά στοιχεία από 
την Άλγεβρα, την Ανα-
λυτική Γεωμετρία, την 
κλασική Μαθηματική 
Ανάλυση, στοιχεία 
Διαφορικού και Ολο-
κληρωτικού Λογισμού, 
Διαφορικών Εξισώ-
σεων και εξισώσεων 
Διαφορών.

K.B.: 1375, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 244, € 18,35

μαθηματικα για 
την οικονομια 
και τη Διοικηση 
εΠιχειρησεων

ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ  
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Απλουστευμένη 
παρουσίαση των 
μαθηματικών εννοιών 
και προβολή της 
χρησιμότητάς τους. 
Δίδεται έμφαση σε 
παραδείγματα και 
εφαρμογές και γίνεται 
ευρεία χρήση γραφι-
κών παραστάσεων και 
γεωμετρικών εικόνων.

K.B.: 1367, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 212, € 15,28

αλγοριθμοι στην 
καρΔιοΠνεΥμο-
νικη αναζωογο-
νηση

ΝΑΝΑΣ  
ΝΙΚ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ

το βιβλίο αυτό εξετάζει 
τις νέες κατευθυντή-
ριες οδηγίες για την 
πρακτική της καρδιο-
πνευμονικής αναζωογό-
νησης (ΚΑΡΠΑ), παρου-
σιάζοντας έναν ευρέως 
αποδεκτό τρόπο 
σχετικά με το πως θα 
έπρεπε να πραγματο-
ποιείται η ΚΑΡΠΑ.

K.B.: 1991, Σχήμα: 14x21, 
Σελίδες: 72, € 9,17
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μαθηματικα για 
οικονομολογοΥσ

ΧΟΥΒΑΡΔΑΣ ΒΑΣΙ
ΛΕΙΟΣ, ΦΡΑΓΚΟΣ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

K.B.: 1318, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 328, € 24,46

μαθηματικα 
οικονομικων 
και Διοικητικων 
εΠιστημων 
Τόμος Β΄

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 
ΑΝΤΩΝΙΟΣ

K.B.: 1379, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 336, € 24,46

εφαρμοσμενα 
μαθηματικα 
Προσεγγιστικεσ 
μεθοΔοι

ΒΟΡΡΙΑΣ ΔΙΑΜΑ
ΝΤΗΣ, ΓΙΑΝΝΟΠΟΥ
ΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, 
ΚΑΤΑΛΕΙΦΟΥ ΑΘΗ
ΝΑΜΑΡΙΑ

K.B.: 1677, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 456, € 32,61

αλγοριθμοι 
στην εΠειγοΥσα 
ιατρικη

ΝΑΝΑΣ  
ΝΙΚ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ

K.B.: 1869, Σχήμα: 14x21, 
Σελίδες: 268, € 25,47
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Βασικη οργανικη 
χημεια

ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ 
ΙΩΑΚΕΙΜ

το βιβλίο παρέχει 
συνοπτικά και με 
απλότητα τις θεμε-
λιώδεις γνώσεις 
Οργανικής χημείας 
αποφεύγοντας την 
παράθεση κουραστι-
κών λεπτομερειών. 
Απευθύνεται κυρίως 
σε φοιτητές επιστημο-
νικών κλάδων για τους 
οποίους η γνώση της 
απότελεί ένα πολύτιμο 
εργαλείο της επιστή-
μης τους. Η ύλη διαρ-
θρώθηκε έτσι ώστε να 
μην απαιτούνται προ-
ηγούμενες γνώσεις 
οργανικής χημείας. Σε 
κάθε ομόλογη σειρά 
μελετώνται οι σημαντι-
κότερες αντιδράσεις 
και συνοδεύονται από 
πολλά παραδείγματα 
για την ευκολότερη 
κατανόησή τους. 
Έμφαση δόθηκε στην 
περιγραφή ενώσεων 
και αντιδράσεων που 
έχουν τεχνολογικές 
και βιολογικές εφαρ-
μογές. Κάθε κεφάλαιο 
συνοδεύεται από 
ασκήσεις κατανόησης 
των οποίων οι απα-
ντήσεις δίνονται στο 
τέλος του βιβλίου.

K.B.: 2109, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 356, € 36,69

εργαστηριακεσ 
ασκησεισ γενι-
κησ και ανοργα-
νησ χημειασ

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ,  
ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ ΚΩΝ/
ΝΟΣ, ΚΥΡΙΤΣΗΣ  
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ,  
ΠΑΠΑΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ  
ΜΑΡΙΑ,  
ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ 
ΧΡΙΣΤΙΝΑΑΝΝΑ,  
ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ,  
ΣΤΑΜΠΑΚΗΧΑ
ΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 
ΔΕΣΠΟΙΝΑ,  
ΨΑΡΟΥΔΑΚΗΣ 
ΝΙΚΟΣ, ΚΑΛΑΤΖΗΣ 
ΓΙΩΡΓΟΣ

Λεπτομερής παρουσί-
αση βασικών εργαστη-
ριακών τεχνικών και 
ασκήσεις που συνο-
δεύονται από την απα-
ραίτητη στοιχειώδη 
θεωρία με σκοπό την 
ανάδειξη της σχέσης 
πειράματος και θεω-
ρίας. Στο πειραματικό 
μέρος δίδονται όλα τα 
όργανα και οι χημικές 
ουσίες που πρέπει να 
χρησιμοποιηθούν και 
στο τέλος του βιβλίου 
παρατίθενται χρήσιμα 
παραρτήματα.

K.B.: 1900, Σχήμα: 20x25, 
Σελίδες: 336, € 45,86

Βασικεσ αρχεσ 
ανοργανησ χη-
μειασ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΚΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΗΤΣΟ
ΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΑΝΝΑ, ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ 
ΚΩΝ/ΝΟΣ

Ατομική και Μοριακή Δομή, καθώς και έννοιες 
όπως ενέργεια ιοντισμού, ηλεκτρονική συγγένεια 
και ηλεκτραρνητικότητα. Εξετάζονται οι καταστά-
σεις που εμφανίζονται τα διάφορα υλικά σώματα 
και δίνεται έμφαση στη δομή και τις ιδιότητες της 
στερεάς κατάστασης. Παρουσιάζονται βασικές 
έννοιες της θερμοδυναμικής, της χημικής Ισορ-
ροπίας, της Κινητικής και των Μηχανισμών. Ερω-
τήσεις όπως «γιατί;» «πως;» «πότε;» διατρέχουν 
όλη την ύλη, οδηγώντας μεθοδικά στην κατανό-
ηση των εννοιών.

K.B.: 2005, Σχήμα: 21x29, Σελίδες: 548, € 71,34

ειΔικα κεφαλαια 
φΥσικησ για φοι-
τητεσ των γεωΠο-
νικων εΠιστημων

ΜΕΝΤΖΑΦΟΣ  
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Μηχανική των Ρευ-
στών, θερμότητα και 
Πυρηνική Φυσική. Περι-
λαμβάνει στατική και 
δυναμική των ρευστών, 
μοριακές δυνάμεις, 
επιφανειακά φαινόμενα, 
ενέργεια και θερμό-
τητα, μετατροπές ενέρ-
γειας, φαινόμενα μετα-
φοράς, μετατροπές-
φάσεων, ραδιενέργεια, 
σχάση και σύντηξη, και 
βιολογική δράση των 
ακτινοβολιών. 

K.B.: 1667, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 196, € 12,23

Βιοτεχνολογια
Βιολογική, Ολοκληρω-
μένη, Καταπολέμηση, 
Περιβάλλον, Υγεία, 
Γεωργία

ΤΣΑΠΙΚΟΥΝΗΣ  
ΑΝΔΡΕΑ ΦΑΝΗΣ

K.B.: 1467, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 144, € 12,23

θ Ε Τ Ι Κ Ε Σ  Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ε Σ

εργαστηριακεσ  
τεχνικεσ και  
Πειραματα  
οργανικησ χημειασ

ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ  
ΙΩΑΚΕΙΜ

Στο βιβλίο περιγράφονται 
με απλό τρόπο βασικές 

εργαστηριακές τεχνικές, 
πειραματική μελέτη φυσικών και χημικών 

ιδιοτήτων επιλεγμένων οργανικών ενώσεων, στοι-
χεία φασματοσκοπίας οργανικών ενώσεων και πει-
ράματα απομόνωσης φυσικών προϊόντων, καθώς 
και βασικής οργανικής σύνθεσης. Κάθε πείραμα 
συνοδεύεται από επαρκές θεωρητικό μέρος, που 
δεν προϋποθέτει προηγούμενες γνώσεις και πει-
ραματική πορεία που δεν απαιτεί εξειδικευμένες 
εργαστηριακές δεξιότητες.

K.B.: 2276, Σχήμα: 17x24, Σελίδες: 288, € 27,25
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Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Η

αντικειμενο-
στρεφησ Προ-
γραμματισμοσ 
C++ / visual C++

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣΧΡΗΣΤΟΣ

Εγχειρίδιο εισαγωγής 
στη γλώσσα προ-
γραμματισμού C++/ 
Microsoft Visual C++ 
σε βασικά περιβάλ-
λοντα εργασίας Unix 
και MS-Windows, 
κατάλληλο για ανα-
λυτές/προγραμματι-
στές , με έμφαση σε 
βασικές έννοιες της 
αντικειμενοστρεφούς 
τεχνολογίας

K.B.: 1702, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 492, € 35,67

σχεΔιασμοσ 
Βασεων ΔεΔομε-
νων & dBase iv/
sQl

ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

K.B.: 1033, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 328, € 24,46

τεχνολογια  
λογισμικοΥ

ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ ΕΜ
ΜΑΝΟΥΗΛ, ΔΙΑΜΑ
ΝΤΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

το βιβλίο μεταξύ 
άλλων πραγματεύεται 
την ανάπτυξη του 
λογισμικού από τη 
σύλληψη της αρχικής 
ιδέας έως και τη 
συντήρησή του.

K.B.: 2159, Σχήμα: 20x25, 
Σελίδες: 772, € 96,82

εισαγωγη στοΥσ 
μικροϋΠολο-
γιστεσ και στα 
λειτοΥργικα 
σΥστηματα

ΤΣΙΜΠΟΣ ΚΛΕΩΝ, 
ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΣ ΑΛΕ
ΞΑΝΔΡΟΣ

K.B.: 1423, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 320, € 22,42

ΔΙΑΔΙκτυΑκΟσ  
ΠΡΟγΡΑΜΜΑτΙσΜΟσ c#

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ  
ΙΩΑΝΝΗΣΧΡΗΣΤΟΣ

το βιβλίο απευθύνεται στους φοιτητές και 
σπουδαστές πανεπιστημιακών τμημάτων 
και τΕΙ που έχουν σχέση με την Κοινωνία 
της Πληροφορίας (Προγραμματιστές, 
Αναλυτές, Μηχανικούς Λογισμικού) και σε 
φοιτητές και σπουδαστές που η C# και το 
.ΝΕτ κρίνεται απαραίτητο εργαλείο στην 
ειδικότητά τους (π.χ. τμήματα Μαθηματικών, 
Φυσικής, Μηχανολόγων, Πολιτικών Μηχανι-

κών, ΜΜΕ, Ανώτατες Στρατιωτικές Σχολές κ.λπ.). Απευθύνεται παράλληλα και 
σε επαγγελματίες μηχανικούς υπολογιστών που πρέπει να εκσυγχρονίσουν 
τις γνώσεις τους σε θέματα Πληροφορικής και ειδικότερα στο διαδικτυακό 
προγραμ ματισμό, κάνοντας το πέρασμα από την JAVA στη C#.

K.B.: 2219, Σχήμα: 17x24, Σελίδες: 480, € 45,86

ΕφΑΡΜΟγΕσ ΔΙΑΔΙκτυΑ-
κΟυ ΠΡΟγΡΑΜΜΑτΙσΜΟυ 
ΜΕ JaVa

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ  
ΙΩΑΝΝΗΣΧΡΗΣΤΟΣ

Αυτό το βιβλίο αναφέρεται στο διαδικτυακό 
προγραμματισμό και επικεντρώνεται σε 
εφαρμογές με τη γλώσσα προγραμματι-
σμού JAVA. Απευθύνεται στις ακόλουθες 
ομάδες ενδιαφερομένων αναγνωστών: Σε 
επαγγελματίες απόφοιτους AEI και τΕΙ που 
έχουν σχέση με την Κοινωνία της Πληροφο-
ρίας (Προγραμματιστές, Αναλυτές, Μηχα-

νικούς Λογισμικού), σε επαγγελματίες Μηχανικούς Λογισμικού που πρέπει να 
εκσυγχρονίσουν τις γνώσεις τους σε θέματα Πληροφορικής και ειδικότερα 
στο διαδικτυακό προγραμματισμό, κάνοντας το πέρασμα από την Cobol/
Basic/C/C++ στη JAVA, καθώς και σε φοιτητές και σπουδαστές Πανεπιστημι-
ακών τμημάτων και τΕΙ. 

K.B.: 2296, Σχήμα: 17x24, Σελίδες: 616, € 62,59

ΔιαΔικτΥακοσ Προγραμματισμοσ Java

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣΧΡΗΣΤΟΣ

Παραδείγματα εκπαιδευτικών προγραμμάτων που 
εκτελούνται ανεξάρτητα από περιβάλλοντα Unix ή 
MS-Windows. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίδεται στην ανά-
πτυξη της JAVA σε σχέση με τον αντικειμενοστρεφή 
προγραμματισμό, έτσι ώστε η μύηση του αναγνώ-
στη να πραγματοποιηθεί διαλεκτικά, από το ευκολό-
τερο προς το δυσκολότερο και πιο πολύπλοκο.

K.B.: 1808, Σχήμα: 17x24, Σελίδες: 644, € 45,86
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Πληροφοριακα 
σΥστηματα εΠι-
χειρησεων ιι
Συναρτήσεις & Εφαρ-
μογές σε Excel 2000 
& XP

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, ΠΟΛ
ΛΑΛΗΣ Α. ΓΙΑΝΝΗΣ, 
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ
ΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

το βιβλίο έχει ως 
στόχο να βοηθήσει 
στελέχη οργανισμών 
και χρήστες Η/Υ στην 
ανάπτυξη Επιχειρησια-
κών Εφαρμογών όπως 
μισθοδοσία, κατηγο-
ριοποίηση πελατο-
λογίου, δημιουργία 
και επεξεργασία 
γραφημάτων κ.ά. με τη 
βοήθεια του Λογιστι-
κού Φύλλου Εργασίας 
EXCEL 2000 και XP.

K.B.: 1825, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 564, € 35,67

Διαχειριση εργων 
Πληροφορικησ

ΚΙΟΥΝΤΟΥΖΗΣ  
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

K.B.: 1514, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 328, € 22,42

σΥστηματα αΥτο-
ματοΥ ελεγχοΥ 
Εργαστηριακές  
Ασκήσεις

ΠΑΝΤΑΖΗΣ  
ΝΙΚΟΛΑΟΣ

K.B.: 1513, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 512, € 30,57

εργαστηριακη 
εφαρμογη σΥ-
στηματων αΥτο-
ματοΥ ελεγχοΥ & 
αΥτοματισμοΥ

ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΝΙΚΟ
ΛΑΟΣ,  
ΚΑΝΔΡΗΣ ΞΕΝΟ
ΦΩΝΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

Στόχος του βιβλίου είναι 
η κατανόηση βασικών 
και πιο σύνθετων 
εννοιών που αφορούν 
τα Συστήματα Αυτομά-
του Ελέγχου και Αυτο-
ματισμού μέσα από την 
πρακτική εφαρμογή 
της σχετικής θεωρίας 
σε συνηθισμένα εφαρ-
μοσμένα συστήματα. 
Παρουσιάζεται η δομή 
και λειτουργία Συστη-
μάτων Αυτομάτου 
Ελέγχου διαφόρων 
τύπων και ο αναγνώ-
στης εισάγεται στη 
χρήση των Προγραμ-

Πληροφοριακα 
σΥστηματα εΠι-
χειρησεων ι 
Εισαγωγή στην Τεχνο-
λογία & Στρατηγική

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ,  
ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΙΩΑΝ
ΝΗΣ, ΠΟΛΛΑΛΗΣ Α. 
ΓΙΑΝΝΗΣ

Οι συγγραφείς πραγ-
ματεύονται τεχνικά 
θέματα της πληροφο-
ρικής των Πληροφο-
ριακών Συστημάτων 
Διοίκησης: στρατηγική 
ευθυγράμμιση, αντα-
γωνιστικό πλεονέ-
κτημα, στρατηγικά πλη-
ροφοριακά συστήματα, 
αξιολόγηση στρατηγι-
κής πληροφοριακών 
πόρων, χρηματοοικονο-
μική αξία επενδύσεων 
σε πληροφοριακούς 
πόρους κ.λπ. 

K.B.: 1824, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 424, € 27,52

Πληροφοριακα 
σΥστηματα

ΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ  
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Εξετάζονται διεξοδικά 
τα σημαντικότερα 
ζητήματα που αφορούν 
στις νέες τεχνολογίες 
της πληροφορικής στο 
σύγχρονο επιχειρημα-

τικό περιβάλλον. το βιβλίο πραγματεύεται τη δομή 
και τις δυνατότητες των σύγχρονων συστημάτων 
πληροφοριών διοίκησης, καθώς και τις μεθόδους 
και διαδικασίες διαχείρισής τους. 

K.B.: 1926, Σχήμα: 17x24, Σελίδες: 524, € 40,77

νοημονα σΥστηματα 
Αναπαράσταση Γνώσης Κοινωνικές και Ψυχολογι-
κές Επιπτώσεις Τεχνητής Νοημοσύνης 

Τόμος Α΄

ΤΖΕΛΕΠΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ

Μια σφαιρική παρουσίαση της φύσης της νοημοσύ-
νης και των σταδίων εξέλιξης της τεχνητής νοημοσύ-
νης. Παρουσιάζονται τα επιτεύγματα και τα παρόντα 
όρια της τεχνητής νοημοσύνης με ιδιαίτερη έμφαση 
στις έννοιες αναπαράσταση" και "ανθρώπινη γνώση", 

οι οποίες αποτελούν τους ακρογωνιαίους λίθους της. Ο συγγραφέας χαρτο-
γραφεί τις βασικές ιδέες των κυριότερων "νέων" υπολογιστικών συστημάτων 
αναπαράστασης γνώσης, ενώ παραθέτει και τις κυριότερες θέσεις σχετικά με 
τις κοινωνικές και ψυχολογικές επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης.

K.B.: 1649, Σχήμα: 17x24, Σελίδες: 212, € 16,30

Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Η Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Η Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Η Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Η

ματιζόμενων Λογικών 
Ελεγκτών (P.L.C.) για 
την επίλυση προβλη-
μάτων Αυτοματισμού. 
Περιλαμβάνει κατάλ-
ληλα επιλεγμένες 
ενδεικτικές εργαστηρι-
ακές ασκήσεις.

K.B.: 2012, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 484, € 42,60

Πληροφοριακα 
σΥστηματα Διοι-
κησησ

ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΧΡΥΣΙ
ΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

K.B.: 1034, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 320, € 23,44
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ΕΙσΑγωγη στΙσ ΔΟΜΕσ 
ΔΕΔΟΜΕΝωΝ κΑΙ στΟυσ 
ΑλγΟΡΙθΜΟυσ

ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Στα κεφάλαια του βιβλίου γίνεται μια απλου-
στευμένη αναλυτική παρουσίαση των αντί-
στοιχων βασικών θεμάτων και επιλύονται 
μέσω παραδειγμάτων πολλά προβλήματα 
με προγράμματα σε C. το βιβλίο απευθύ-
νεται σε σπουδαστές και φοιτητές αλλά και 
σε όσους ασχολούνται με τον προγραμματι-
σμό, με την προϋπόθεση να έχουν βασικές 
γνώσεις της γλώσσας C.

K.B.: 2271, Σχήμα: 17x24, Σελίδες: 452, € 44,42

Δομημενοσ 
Προγραμματι-
σμοσ PasCal – 
turBo PasCal

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣΧΡΗΣΤΟΣ

K.B.: 1224, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 528, € 30,58

Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Η Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Η Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Η Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Η

νεεσ μορφεσ 
τεχνολογιασ  
γενικεΥμενα 
αΥτοματα σΥ-
στηματα  εμΠει-
ρα σΥστηματα 
turBo Prolog

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣΧΡΗΣΤΟΣ

K.B.: 1226, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 328, € 25,47

οι εΠεκτασεισ 
τοΥ arCgis 
Με CD

ΖΗΣΟΥ ΑΝτΩΝΙΟΣ

το βιβλίο απευθύνεται 
σε όσους ασχολούνται 
ή θέλουν να ασχολη-
θούν με τη διαχείριση 
τρισδιάστατων και πλεγ-
ματικών (raster) γεωγρα-
φικών δεδομένων με τη 
βοήθεια των Συστημά-
των Γεωγραφικών Πλη-
ροφοριών μέσα από την 
χρήση εφαρμογών, τα 
εκπαιδευτικά δεδομένα 
των οποίων βρίσκονται 
στο συνοδευτικό CD. 
χρησιμοποιώντας τις 
επεκτάσεις-προγράμ-
ματα Spatial Analyst, 
3D Analyst, ArcScene 
και ArcGlobe του 
ArcGIS, δίνεται ιδιαίτερη 
έμφαση στα παρακάτω 
θέματα: διαχείριση 
τρισδιάστατων γεω-
γραφικών δεδομένων, 
δημιουργία Ψηφιακού 
Μοντέλου εδάφους και 
υψομετρικών καμπύλων, 
δημιουργία τρισδιάστα-
των μοντέλων επιφα-
νειών (τΙΝ και Raster), 
μετατροπή μοντέλων 
επιφανειών από τΙΝ σε 
Raster και αντίστροφα, 
κατασκευή χαρτών 
κλίσεων, προσανατολι-
σμού, ορατότητας και 
φωτοσκιάσεων.

K.B.: 2265, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 264, € 25,13

εισαγωγη  
στα σΥστηματα 
γεωγραφικων 
Πληροφοριων 
arCgis/arCvieW
Θεωρία & εφαρμογές

ΖΗΣΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Δίνεται ιδιαίτερη 
έμφαση στις πρα-
κτικές εφαρμογές, 
όπως: Διαχείριση 
χωρικών και περιγρα-
φικών δεδομένων, 
Κατασκευή ποιοτικών 
χαρτών, Δημιουργία 
νέων βιβλιοθηκών και 
συμβόλων, Ψηφιο-
ποίηση αναλογικών 
χαρτών, χωροθέτηση 
λειτουργιών, Γεωκω-
δικοποίηση, Εισα-
γωγή αρχείων CAD, 
Κατασκευή χαρτών 
στατιστικών στοιχείων 
και γραφημάτων. Και 
επιπλέον: Συνεργασία 
ArcGIS και Google 
Earth, Υπολογισμός 
γεωμετρικών στοι-
χείων πολυγώνων-
γραμμών και σημείων, 
όπως εμβαδών, 
μηκών, περιμέτρων και 
συντεταγμένων, Εμφά-
νιση συντεταγμένων 
κορυφών πολυγώνων 
και γραμμών, καθώς 
και μεμονωμένων 
σημείων.

K.B.: 2041, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 272, € 28,53

εικονικα  
ΠεριΒαλλοντα 
Πληροφορησησ

ΚΟΚΟΤΟΣ  
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Στο βιβλίο αυτό παρου-
σιάζονται παραδείγματα 
Εικονικών Περιβαλλό-
ντων σε τρισδιάστατα 
οπτικά περιβάλλοντα, 

εξετάζονται οι εφαρμογές τους στον Ελλαδικό 
χώρο, καθώς και το σχετικό ερευνητικό έργο.

K.B.: 2043, Σχήμα: 17x24, Σελίδες: 148, € 20,38

χρησιμοΠοιω-
ντασ το exCel  
για στατιστικη 
αναλΥση

ΞΑΝΘΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

το βιβλίο αυτό γρά-
φτηκε για όσους 
επιθυμούν να αξιοποι-
ήσουν τις δυνατότητες 
του ευρύτατα διαδε-
δομένου λογιστικού 
φύλλου EXCEL για 
στατιστική ανάλυση, 
φιλοδοξώντας να 
βοηθήσει φοιτητές 
και σπουδαστές, ενώ 
παράλληλα απευθύ-
νεται και σε στελέχη 
επιχειρήσεων, για 
τα οποία το EXCEL 
αποτελεί απαραίτητο 
εργαλείο.

K.B.: 1917, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 268, € 23,44
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αρχιτεκτονικη 
ΥΠολογιστων 
και τεχνολογια 
Παραλληλησ 
εΠεξεργασιασ 
Τόμος Α΄

ΜΠΕΚΑΚΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

K.B.: 1191, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 352, € 25,47

αρχιτεκτονικη 
ΥΠολογιστων 
και τεχνολογια 
Παραλληλησ 
εΠεξεργασιασ
Τόμος Γ΄

ΜΠΕΚΑΚΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

K.B.: 1332, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 304, € 22,42

ManageMent 
εκΠαιΔεΥτικων 
μοναΔων και  
εκΠαιΔεΥσησ

ΜΠΡΙΝΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Συνδυάζοντας το 
θεωρητικό υπόβαθρο 
(know) του επιστημο-
νικού management 
με συγκεκριμένες και 

εμπεριστατωμένες προτάσεις για τις μεθόδους 
εφαρμογής του στην εκπαίδευση (how), το βιβλίο 
αυτό μεταδίδει στον αναγνώστη με τρόπο σαφή, 
εύληπτο και κατανοητό γνώσεις σχετικές με τις 
διοικητικές λειτουργίες του προγραμματισμού, 
της οργάνωσης, της διεύθυνσης, του ελέγχου 
και της λήψης αποφάσεων στην εκπαιδευτική 
μονάδα. 

K.B.: 2147, Σχήμα: 17x24, Σελίδες: 392, € 34,66

λεξικο Πληροφο-
ρικησ και ηλε-
κτρονικων ορων 
ΆγγλοΕλληνικό

ΠΑΝΤΑΖΗΣ  
ΝΙΚΟΛΑΟΣ

K.B.: 1457, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 392, € 21,40

αρχιτεκτονικη 
ΥΠολογιστων 
και τεχνολογια 
Παραλληλησ 
εΠεξεργασιασ 
Τόμος Β΄

ΜΠΕΚΑΚΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

K.B.: 1129, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 304, € 20,38

στατιστικη ανα-
λΥση ΔεΔομενων 
με το λογισμικο 
statgraPhiCs

ΤΣΙΜΠΟΣ ΚΛΕΩΝ, 
ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΣ ΑΛΕ
ΞΑΝΔΡΟΣ, ΠΑΠΑΔΑ
ΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

K.B.: 1463, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 376, € 25,47

Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Η  –  Κ Α Τ Α Ρ Τ Ι Σ Η

Διαγωνισμοσ 
εκΠαιΔεΥτικων 
α.σ.ε.Π. 
Κλάδος οικονομολόγων 
(Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι.)

ΜΠΡΙΝΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Περιλαμβάνει τόσο τη 
θεωρητική προσέγγιση 
της γενικής και ειδικής 
διδακτικής των οικονο-

μικών επιστημών και της ψυχοπαιδαγωγικής όσο 
και την επίλυση των θεμάτων των προηγούμενων 
διαγωνισμών του ΑΣΕΠ. Η συγγραφέας παρουσιάζει 
μέσα από ποικίλα παραδείγματα το πώς πρέπει να 
οργανώνεται και να εφαρμόζεται μια διδασκαλία, 
ενώ παράλληλα παρέχει βασικές ψυχοπαιδαγωγικές 
γνώσεις για την αποτελεσματικότητα της. 

K.B.: 2009, Σχήμα: 17x24, Σελίδες: 471, € 44,85

μελετεσ  
ΠεριΠτωσεων 
εκΠαιΔεΥτικων 
μοναΔων

ΜΠΡΙΝΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

K.B.: 2552, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 628, € 49,00

Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Η Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Η Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Η Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Η
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εκΠαιΔεΥση σε 
σΥνθηκεσ Πα-
γκοσμιοΠοιησησ

ΠΑΠΑΗΛΙΑΣ  
ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Φοιτητικές ανατα-
ραχές, καταλήψεις, 
αναθεώρηση του 
συντάγματος και 
νομιμοποίηση των ιδι-
ωτικών πανεπιστημίων 
αποτελούν μερικές 
από τις πτυχές μιας 
έκρυθμης κατάστασης 
στο χώρο της εκπαι-
δευτικής κοινότητας. 
Ποια είναι τα αίτια, 
οι προεκτάσεις και, 
κυρίως, ποιες μπορεί 
να είναι οι εξελίξεις 
στο άμεσο μέλλον; 

K.B.: 2003, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 164, € 15,28

εκΠαιΔεΥτικο σΥ-
στημα και αγορα 
εργασιασ
Η περίπτωση των 
λογιστών

ΠΑΠΑΗΛΙΑΣ  
ΘΕΟΔΩΡΟΣ

K.B.: 1691, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 240, € 18,35

εισαγωγη στην 
οικονομικη των 
ανθρωΠινων 
Πορων και τησ 
εκΠαιΔεΥσησ

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Π. 
ΠΕΤΡΟΣ, ΧΑΤΖΗΔΗ
ΜΑ Χ. ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ

Μια πρακτική, ποσοτική 
αξιολόγηση του αγα-
θού της εκπαίδευσης. 
Μορφές επενδυτικού 
κόστους της εκπαίδευ-
σης, τρόποι και επίπεδα 
χρηματοδότησης σε 
διάφορες εκπαιδευ-
τικές βαθμίδες και σε 
διάφορες χώρες του 
κόσμου. «Ανταποδοτι-
κότητα» της εκπαίδευ-
σης στην οικονομική 
ανάπτυξη και στο 
εθνικό εισόδημα, στην 
Ελλάδα και διεθνώς.

K.B.: 1798, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 160, € 12,23

η σΥνταξη τησ 
ΠτΥχιακησ Διατρι-
Βησ 
Dissertation

Β΄ Έκδοση

ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

Η δεύτερη βελτιωμένη 
έκδοση του βιβλίου 
αυτού απευθύνεται 
τόσο στον προπτυχιακό 

(Bachelor) όσο και στον μεταπτυχιακό (MBA) ή 
D.B.A. φοιτητή-ερευνητή. Στην νέα έκδοση αυτή 
ο συγγραφέας με σαφήνεια, παραθέτει υψηλού 
επιπέδου θεωρίες όπως για παράδειγμα την 
«Grounded Theory» η οποία κρίνεται αρκετά κατα-
τοπιστική για μία διδακτορική Διατριβή.

K.B.: 2511, Σχήμα: 17x24, Σελίδες: 348, € χχ,χχ

η εκΠαιΔεΥση  
στο σΥγχρονο  
κοινωνικο
οικονομικο  
& τεχνολογικο 
ΠεριΒαλλον

ΦΑΝΑΡΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑ
ΓΙΩΤΗΣ

Παρουσιάζεται η 
πρακτική εφαρμογή 

συστημάτων, στρατηγικών και νέων τεχνολογιών, 
που αποτελούν απαραίτητα εφόδια στην πορεία 
προς την εκπαιδευτική αλλαγή, ώστε το σχολείο 
να εξελιχθεί σε πραγματικό πλαίσιο μάθησης και 
ταυτόχρονα να προσαρμοσθεί στις απαιτήσεις του 
σύγχρονου κοινωνικοοικονομικού και τεχνολογι-
κού γίγνεσθαι. 

K.B.: 1873, Σχήμα: 17x24, Σελίδες: 320, € 20,38

english for 
aCadeMiC  
disCussion 
Classes

ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ

Οδηγός εκμάθησης 
αγγγλικής ορολογίας 
που συναντούν οι μαθη-
τές των Διεθνών Σπου-
δών. το υλικό αντλεί από 

ποικίλα θέματα της διεθνούς πραγματικότητας και 
βοηθά τον αναγνώστη να εμπλουτίσει το λεξιλόγιό 
του και να αυξήσει την επικοινωνιακή του ικανό-
τητα.

K.B.: 2139, Σχήμα: 17x24, Σελίδες: 456, € 55,03

english in Print-
ing teChnology 
graPhiC design 
& PhotograPhy

ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ

Στόχος του βιβλίου 
είναι να γνωρίσει στους 
ασχολούμενους με 
την τεχνολογία Εκτύ-
πωσης, τις Γραφικές 
τέχνες και την Φωτο-
γραφία την αντίστοιχη 
γενική ορολογία. 
Απευθύνεται ιδιαίτερα 
σε άτομα με βασικές 
γνώσεις Αγγλικών, τα 
οποία επιθυμούν να 
αποκτήσουν πιο εξει-
δικευμένο λεξιλόγιο 
και να βελτιώσουν με 
αυτό τον τρόπο τις 
επικοινωνιακές τους 
ικανότητες.

K.B.: 1085, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 400, € 25,47

Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Η - Κ Α Τ Α Ρ Τ Ι Σ Η Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Η - Κ Α Τ Α Ρ Τ Ι Σ Η Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Η - Κ Α Τ Α Ρ Τ Ι Σ Η

english for 
aCadeMiC and 
Professional 
PurPoses

ΤΟΜΠΡΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ

K.B.: 1674, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 252, € 18,35

ΔιΔακτικη και 
aξιολογηση

ΖΑΒΛΑΝΟΣ ΜΥΡΩΝ

K.B.: 1733, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 420, € 28,53
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θεματα σΥντα-
ξησ και λογοΥ 
τησ νεασ ελληνι-
κησ γλωσσασ 
Β΄ Έκδοση

ΣΑΡΑΦΙΔΟΥ  
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ

K.B.: 1765, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 240, € 15,28

ασκησεισ γραμ-
ματικησ και σΥ-
νταξησ αγγλικησ 
γλωσσασ 2

ΤΟΜΠΡΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ

K.B.: 1311, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 168, € 13,25

ασκησεισ γραμ-
ματικησ & σΥ-
νταξησ αγγλικησ 
γλωσσασ 3

ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ

K.B.: 1083, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 272, € 20,38

ασκησεισ γραμ-
ματικησ και 
σΥνταξησ τησ 
αγγλικησ γλωσ-
σασ 4

ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ

K.B.: 1820, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 288, € 15,28

κομμωτικη 
Ελεύθερο Σχέδιο 
– Χρώμα – Styling – 
Ιστορία Κομμωτικής 
– Μακιγιάζ

ΑΜΑΡΑΝτΟΥ χΛΟΗ, 
ΕΥΑΓΓΕΛΑτΟΣ Ι. ΣΠΥ-
ΡΙΔΩΝ

Αναλύεται ο τρόπος 
σχεδίασης σχημάτων 
προσώπου, κεφαλής, 
χαρακτηριστικών προ-
σώπου και σώματος. 
Επίσης, προτείνονται 
συνδυασμοί χρωμάτων 
μαλλιών, μακιγιάζ και 
ενδυμάτων. Παράλ-
ληλα, παρουσιάζονται 
στοιχεία που αφορούν 
το styling και τον τρόπο 
δημιουργίας του.

K.B.: 1998, Σχήμα: 14x21, 
Σελίδες: 224, € 17,22

κομμωτικη 
τεχνη

ΑΜΑΡΑΝΤΟΥ ΧΛΟΗ

Παρουσιάζονται βήμα 
προς βήμα όλες οι 

εργασίες που αφορούν 
την περιποίηση των 
μαλλιών, όπως λούσιμο, 
ηλεκτρικό πιστολάκι, 
ηλεκτρικό ψαλίδι, 
ρόλλευ, κούρεμα, 
κυματισμοί με ή χωρίς 
όγκο, κότσοι, περμα-
νάντ, βαφές, θεραπείες, 
ίσιωμα διαρκείας. 

K.B.: 1945, Σχήμα: 13x21, 
Σελίδες: 284, € 17,22

κομμωτικη 
Τέχνη – Δημιουργία – 
Φαντασία

ΚΩΤΣΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

το βιβλίο απευθύνεται 
στους σπουδαστές 
κομμωτικής όλων των 
σχολών (δημοσίων και 
ιδιωτικών), αλλά και 
στους καθηγητές, ως 
ένα πρακτικό εγχειρίδιο 
στο πλαίσιο της διδα-
σκαλίας τους. Περιλαμ-
βάνει, μεταξύ άλλων, 
χρήσιμες πληροφορίες 
για το λούσιμο, τα ρόλ-
λεϋ, το ηλεκτρικό πιστο-
λάκι, τα θερμαινόμενα 
σίδερα, τους κότσους, 
τα extension, τα ποστίς, 
τις βαφές, την περμα-
νάντ, την κοπή μαλλιών, 
τις θεραπείες μαλλιών, 
τις ασθένειες του δέρ-
ματος και του τριχωτού 
της κεφαλής, καθώς και 
για τα επαγγελματικά 
νοσήματα.

K.B.: 1984, Σχήμα: 14x21, 
Σελίδες: 269, € 17,22

ειΔικοτητα Βοη-
θοσ κομμωτη 
Ερωτήσεις – Απαντή-
σεις

ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Θ. 
ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΚΩΤΣΑ
ΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Περιλαμβάνει χρήσι-
μες πληροφορίες για 
την οργάνωση και λει-
τουργία κομμωτηρίου, 
την τεχνολογία υλικών, 
το σχέδιο ειδικότητας, 
την υγιεινή και ασφά-
λεια εργαστηρίου, τη 
δερματολογία, την 
ηλεκτρολογία, την υγι-
εινή δέρματος και του 
τριχωτού της κεφαλής, 
την κοπή μαλλιών, τις 
θεραπείες μαλλιών, τη 
δομή του νυχιού, τους 
τύπους προσώπων 
καθώς και όλες τις 
τεχνικές εργασίες των 
μαλλιών.

K.B.: 2275, Σχήμα: 13x21, 
Σελίδες: 104, € 9,99

ειΔικοτητα κομμωτικησ 
Ερωτήσεις-Απαντήσεις

ΑΜΑΡΑΝΤΟΥ ΧΛΟΗ, ΚΩΤΣΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Όλες οι απαραίτητες, πρακτικές οδηγίες για το 
επάγγελμα του κομμωτή. Βαφή των μαλλιών, λούσιμο, 
τεχνικές χτενίσματος και οργάνωση του κομμωτηρίου. 
Παρέχονται επίσης στοιχεία σχετικά με την ιστορία 
της τέχνης κουρέων - κομμωτών, συμβουλές για τα 
απορρυπαντικά και τις κρέμες μαλλιών, τους κανόνες 
ασφαλείας και υγιεινής, καθώς και τις τεχνικές κοπής 
μαλλιών.

K.B.: 1915, Σχήμα: 13x21, Σελίδες: 136, € 10,19

Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Η - Κ Α Τ Α Ρ Τ Ι Σ Η Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Η - Κ Α Τ Α Ρ Τ Ι Σ Η Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Η - Κ Α Τ Α Ρ Τ Ι Σ Η
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το σΥνταγμα 
1975/ 1986/ 2001

ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Tο ισχύον Σύνταγμα 
της χώρας, σε ενιαία 
μορφή, όπως αυτό 
διαμορφώθηκε 
από την πρόσφατη 
αναθεώρηση, με 
παράλληλη σύντομη 
νομοτεχνική προ-
σέγγιση. Παραθέτει 
αναλυτικά τα άρθρα, 
της παραγράφους, τα 
εδάφια και τις ερμη-
νευτικές δηλώσεις που 
προσθαφαιρέθηκαν, 
παρέχοντας στον ανα-
γνώστη πλήρη εικόνα 
της αναθεώρησης.

K.B.: 1655, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 108, € 8,16

Πρακτικοσ  
οΔηγοσ 
Εμπορικού Δικαίου, 
Δικαίου Αξιογράφων, 
Δικαίου Εταιρειών,  
Πτωχευτικού Δικαίου

ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ  
ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Ενημερωθείτε υπεύ-
θυνα, έγκυρα και 

πρακτικά για όλους τους νομικούς κανόνες και τις 
αρχές που διέπουν τους εμπόρους, τις εμπορικές 
πράξεις, τη Βιομηχανική ιδιοκτησία, το Σήμα, τον 
ανταγωνισμό, τις εφευρέσεις, το Γενικό Εμπορικό 
Μητρώο, τις εμπορικές μισθώσεις, τις μεταφορές, 
αλλά και τα αξιόγραφα (γραμμάτιο, συναλλαγ-
ματική, επιταγή), τις Εταιρείες και τους κανόνες 
του πτωχευτικού δικαίου. Με απλή διάταξη, 
ευρετηρίαση και ευκολονόητη γραφή, το βιβλίο 
αυτό καλύπτει τις ανάγκες κάθε επαγγελματία, 
παρέχοντας όλες τις απαραίτητες θεωρητικές και 
πρακτικές γνώσεις για το οικονομικό περιβάλλον 
του Εμπορίου.

K.B.: 2046, Σχήμα: 17x24, Σελίδες: 244, € 19,87

Δ Ι Κ Α Ι Ο

Δικαιο και θεσμοι 
τησ εξωτερικησ 
Πολιτικησ
Το Ελληνικό Σύστημα 
Εξωτερικής Πολιτικής

ΓΚΙΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Αντικείμενο της μελέτης 
αυτής είναι η αρμοδιό-
τητα επί των εξωτερικών 
υποθέσεων ή όπως θα 
μπορούσε ευχερώς να 

ονομαστεί, η Εξωτερική Αρμοδιότητα της Ελλη-
νικής Δημοκρατίας. Μια εποπτική παρουσίαση 
του τρόπου άσκησης της εξωτερικής πολιτικής 
στη χώρα μας, με ανάλυση των συνταγματικών 
της θεμελίων και της λειτουργίας του Υπουργείου 
Εξωτερικών.

K.B.: 1903, Σχήμα: 13,3x20,5, Σελίδες: 188, € 15,28

στΟΙΧΕΙΑ ΔΙκΑΙΟυ 
Ιδιωτικό – Δημόσιο 

3η Έκδοση

ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

το βιβλίο εξηγεί με εύληπτο τρόπο βασικά 
νομικά θέματα, αναλύοντας έννοιες του 
ιδιωτικού δικαίου, όπως δικαιοπραξία, αντι-
προσώπευση, ενοχική σχέση, εμπράγματα 
δικαιώματα, γάμος, σύμφωνο συμβίωσης, 
υιοθεσία, ιατρική υποβοήθηση της ανθρώ-
πινης αναπαραγωγής, επιτροπεία ανηλίκου, 
κληρονομική διαδοχή, υποθήκη, δικαιώματα. 
Επίσης παρουσιάζει συνοπτικά τις προσωπι-

κές και κεφαλαιουχικές εταιρείες του εμπορικού δικαίου. Επεξηγεί έννοιες του 
δημοσίου δικαίου όπως Σύνταγμα, Κράτος, εκλογικό σώμα, Βουλή, Πρόεδρος 
της Δημοκρατίας, Κυβέρνηση, Δημόσια Διοίκηση, Δικαιοσύνη, Ανεξάρτητες 
Αρχές, τοπική αυτοδιοίκηση και βασικές έννοιες του κοινοτικού δικαίου.

K.B.: 2442, Σχήμα: 17x24, Σελίδες: 424, € 28,00

Δημοσιο  
ΥΠαλληλικο  
Δικαιο

Έκδοση Η΄

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ 
ΘΕΟΔΩΡΟΣ

το βιβλίο στην νέα Η’ 
αναθεωρημένη και 
συμπληρωμένη έκδοσή 
του αναλύει τις επι-

μέρους διατάξεις του νέου ΥΠ. Κ. (ν.3528/2007) 
όπως εν τω μεταξύ έχει τροποποιηθεί με τους ν. 
3839/2010, 4024/2012 και 4111/2013 παραθέτοντας 
την σχετική νομολογία και βιβλιογραφία. 

Εξετάζει τόσο του ουσιαστικό όσο και το πει-
θαρχικό μέρος του Υπαλληλικού Δικαίου με την 
ισχύουσα διαδικασία εφαρμογής του. Ο ιδιαίτερος 
αυτός κλάδος του ειδικού διοικητικού δικαίου έχει 
σημειώσει ιδιαίτερη εξέλιξη κατά τις τελευταίες 
δεκαετίες. Δυστυχώς όμως οι αλλεπάλληλες 
τροποποιήσεις του δεν επιτρέπουν στον Υπ. Κ. 
να εδραιωθεί στη συνείδηση χιλιάδων δημοσίων 
υπαλλήλων, τη σταδιοδρομία των οποίων, και όχι 
μόνο, ρυθμίζει.

K.B.: 2536, Σχήμα: 17x24, Σελίδες: 430, € 31,00
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Ι Α Τ Ρ Ι Κ Η

ιστορια  
τησ ιατρικησ 
Ελληνική Βιβλιογρα-
φία 1750-2000

ΚΑΡΑΜΠΕΡΟΠΟΥ
ΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

K.B.: 2212, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 820, € 80,51

γενετικη  
των ΠληθΥσμων 
Τόμος Α΄

ΛΟΥΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ

K.B.: 1790, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 444, € 35,67

ιατρικη γενετικη

ΛΑΜΝΗΣΟΥ  
ΚΛΕΟΝΙΚΗ

K.B.: 1893, Σχήμα: 21x29, 
Σελίδες: 248, € 35,67

μικροσ ιατρικοσ 
σΥμΒοΥλοσ τησ 
οικογενειασ 
Βοήθεια σε ώρα 
ανάγκης

ΜΠΟΤΣΕΑΣ  
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

K.B.: 1527, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 228, € 16,30

ΠαχΥσαρκια, 
μεταΒολικο 
σΥνΔρομο και 
ΔιαΒητησ

ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΣΩΤΗ
ΡΗΣ, ΑΔΑΜΙΔΗ ΣΟΦΙΑ

Όλα όσα θα θέλατε 
να μάθετε για τις 
σύγχρονες επιδημίες 
της παχυσαρκίας και 
του διαβήτη με απλό 
τρόπο! Πώς φθάνει 
κανείς να είναι υπέρ-
βαρος; Ποιος ο ρόλος 
της κληρονομικότη-
τας; Πόσα κιλά θα μεί-
νουν στη μητέρα μετά 
τον τοκετό; «Πεθαίνω» 
στην άσκηση αλλά 
δε χάνω βάρος, τι 
συμβαίνει; Ένα παχύ-
σαρκο παιδί είναι και 
ένας παχύσαρκος ενή-
λικας; Έχω διαβήτη και 
θέλω να βγω το Σαβ-
βατοκύριακο, τι πρέπει 
να προσέξω; Υπάρχει 
μία δίαιτα για όλους; 
Συχνά ερωτήματα 
βρίσκουν απάντηση 
σε αυτό το βιβλίο που 
είναι γραμμένο υπό τη 
μορφή ερωτήσεων-
απαντήσεων.

K.B.: 2273, Σχήμα: 14x24, 
Σελίδες: 160, € 20,09

ενα αΒιΒλιογρα-
φητο κειμενο 
τοΥ 1815 για την 
Προστασια αΠο 
την Πανωλη

ΚΑΡΑΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Με την μελέτη γίνονται 
γνωστά τα αποτελέ-
σματα της έρευνας, 
σχετικά με το κείμενο 
για την προστασία 
από την πανώλη, 
του ιατρού Γεωργίου 
Κοζάκη τυπάλδου, το 
οποίο ήταν αβιβλιο-
γράφητο από την 
Ελληνική Βιβλιογρα-
φία.

K.B.: 1359, Σχήμα: 14x21, 
Σελίδες: 56, € 4,08

η ιατρικη εΥρω-
Παϊκη γνωση 
στον ελληνικο 
χωρο (17451821)

ΚΑΡΑΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

K.B.: 1823, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 436, € 25,47

ΕΙσΑγωγη στη γΕΝΕτΙκη

ΛΟΥΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ

Στο βιβλίο του Καθηγητή Γενετικής του 
Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών Μιχαήλ 
Λουκά αναλύονται με τρόπο απλό και κατα-
νοητό δύσκολες γενετικές έννοιες, ενώ 
δίνονται απαντήσεις στα ερωτήματα που 
τυχόν δημιουργούνται στον επιστήμονα, 
φοιτητή ή απλό αναγνώστη. το βιβλίο περι-
λαμβάνει δεκατέσσερα κεφάλαια με 530 
προβλήματα με τις αναλυτικές τους λύσεις 
και κοσμείται από 298 έγχρωμες φωτογρα-
φίες και σχέδια.

K.B.: 2261, Σχήμα: 17x24, Σελίδες: 840, € 85,73

ÌáèηÌáôá 
Ðõñçíéêησ 
éáôñéêησ

Dr. ΓΩΓΟΥ ΛΗΔΑ

Â΄ ¸êäïóç

Η εξέλιξη της τεχνο-
λογίας και φαρμακο-
λογίας άλλαξαν την 
άσκηση της ιατρικής 
και τις απαιτήσεις 
στην καθημερινή δια-
γνωστική. Όλα αυτά 
έδωσαν το έναυσμα 
και την παραίνεση για 
την συγγραφή της Β΄ 
Έκδοσης των ΜΑθΗ-
ΜΑτΩΝ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ 
ΙΑτΡΙΚΗΣ. Σκοπός του 
βιβλίου είναι η εκμά-
θηση της εκτέλεσης 
και ταυτόχρονα η 
εκτίμηση του αποτελέ-
σματος των εξετάσεων 
Πυρηνικής Ιατρικής. 

K.B.: 2559, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 332, € χχ,χχ
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γΕΝΙκη ΜΙκΡΟΒΙΟλΟγΙΑ

ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΚΥΡΤΣΟΥ ΑΜΑΛΙΑ

Γενική μικροβιολογία με έμφαση στη μικρο-
βιακή φυσιολογία και θέματα για τη θρέψη, 
το μεταβολισμό, τις τεχνικές αύξησης, τα 
μαθηματικά πρότυπα και την επίδραση του 
περιβάλλοντος στην ανάπτυξη μικροορ-
γανισμών. Περιλαμβάνει δώδεκα εργαστη-
ριακές ασκήσεις μικροβιολογίας για την 
τεχνική καλλιέργειας μικροοργανισμών, 
εκτίμηση μικροβιακού φορτίου δείγματος, 
έλεγχο μικροβιακής αύξησης, εργαστηρι-
ακή συντήρηση μικροοργανισμών.

K.B.: 2454, Σχήμα: 17x24, Σελίδες: 448, € 46,90

Βιολογια 
Η Μελέτη της Ζωής 

Β΄ Έκδοση

ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ – ΧΑΤΖΗ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

το βιβλίο αυτό περ-
νώντας από την απλή 
περιγραφή στην ανάλυση 
της πειραματικής προ-
σέγγισης βιολογικών 

προβλημάτων αποτολμά τη γνωριμία με τη «μαγεία» 
της ζωής. Περιλαμβάνει τη δομή και λειτουργία του 
ευκαρυωτικού κυττάρου, το γενετικό υλικό, μεταλλα-
γές, γενετική και τεχνολογία ανασυνδυασμένου DNA.

K.B.: 1884, Σχήμα: 21x29, Σελίδες: 268, € 32,61

μικροΒιολογια

ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ – 
ΚΥΡΤΣΟΥ ΑΜΑΛΙΑ

K.B.: 1491, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 336, € 35,67

μικροΒιολογια & 
μικροΒιακη  
τεχνολογια

ΑΓΓΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

το πρώτο μέρος περι-
λαμβάνει την ανάλυση 
της οργάνωσης και της 
δομής του προκαρυω-
τικού και ευκαρυωτικού 
κυττάρου και των ιών, 

καθώς και θέματα μοριακής βιολογίας και φυσι-
ολογίας μικροοργανισμών. Στο δεύτερο μέρος 
αναλύονται οι κινητικές της μικροβιακής αύξησης 
σε κλειστά συστήματα και σε συστήματα συνεχούς 
καλλιέργειας, διάφοροι τύποι βιοαντιδραστήρων 
και η επίδραση του φυσικοχημικού περιβάλλοντος 
στη μικροβιακή αύξηση. 

K.B.: 2054, Σχήμα: 17x24, Σελίδες: 692, € 80,51

εργαστηριακεσ 
ασκησεισ γενικησ 
μικροΒιολογιασ

ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ – 
ΚΥΡΤΣΟΥ ΑΜΑΛΙΑ

K.B.: 1589, Σχήμα: 21x29, 
Σελίδες: 104, € 15,28

εγχειριΔιο εργα-
στηριακων και 
Προκλινικων 
ασκησεων ακινη-
τησ Προσθετικησ

ΤΡΙΠΟΔΑΚΗΣ ΑΡΗΣ, 
ΓΟΥΣΙΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ

το παρόν εγχειρίδιο 
περιλαμβάνει τις 

απαραίτητες γνώσεις και τις οδηγίες εκτέλεσης 
είκοσι τριών Ασκήσεων της Εργαστηριακής και 
Προκλινικής Άσκησης της Ακίνητης Προσθετικής. 
Η διάρθρωσή του σκοπό έχει να συντονίσει εκπαι-
δευτικά τη ρεαλιστική διαδοχή όλων των κλινικών 
και εργαστηριακών σταδίων. 

K.B.: 2220, Σχήμα: 20x25, Σελίδες: 216, € 45,42

εισαγωγη στην 
εργαστηριακη 
ορθοΔοντικη

ΜΑΡΚΟΣΤΑΜΟΣ 
ΚΥΡΙΑΚΟΣ

K.B.: 1532, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 168, € 18,35

θωρακασ –  
καρΔια 
Για Τεχνολόγους –  
Ακτινολόγους

ΑΛΕΙΦΕΡΟΠΟΥΛΟΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

K.B.: 1397, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 168, € 16,31

ο καρκινοσ Παρα 
τοισ αρχαιοισ 
ελλησιν ιατροισ

ΚΟΥΖΗΣ  
Π. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

K.B.: 1890, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 156, € 10,19

αναΠνεΥστικον 
οργανον τησ κΥ-
κλοφοριασ τοΥ 
αιματοσ

ΚΑΡΑΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

K.B.: 2028, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 156, € 17,06
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καρΔιοαναΠνεΥ-
στικη Δοκιμασια 
κοΠωσεωσ & Προ-
γραμματα καρΔι-
οαναΠνεΥστικησ 
αΠοκαταστασησ

ΝΑΝΑΣ  
ΝΙΚ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ

K.B.: 1996, Σχήμα: 14x21, 
Σελίδες: 184, € 20,38

αιμοΔΥναμικη 
των αγγειακων 
Παθησεων 
Με σκληρό εξώφυλλο

ΚΑΤΣΑΜΟΥΡΗΣ ΑΣΤΕ
ΡΙΟΣ, ΣΕΒ.ΜΗΤΡΟΠ.
ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑ
ΟΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ

K.B.: 1599, Σχήμα: 21x29, 
Σελίδες: 384, € 119,24

θεραΠεια με ρα-
Διοφαρμακα

ΓΩΓΟΥ ΛΗΔΑ

K.B.: 2067, Σχήμα: 14x21, 
Σελίδες: 208, € 18,35

Ι Α Τ Ρ Ι Κ Η Ι Α Τ Ρ Ι Κ Η Ι Α Τ Ρ Ι Κ Η Ι Α Τ Ρ Ι Κ Η Ι Α Τ Ρ Ι Κ Η Ι Α Τ Ρ Ι Κ Η

Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν  –  Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α

ωκεανογραφια

ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΑΔΟΥ ΦΑΝΗ

Αναλύεται η ιστορική εξέλιξη του κλάδου της 
ωκεανογραφίας, η προέλευση της ζωής, τα βασικά 
ωκεανογραφικά εξαρτήματα για την εργασία 
πεδίου. Εξετάζονται οι φυσικές παράμετροι του 
Παγκόσμιου Ωκεανού, όπως η θερμοκρασία, η 
αλατότητα, η πίεση, η πυκνότητα, τα κύματα, τα 
ρεύματα, οι παλίρροιες, το φαινόμενο EL NINO, το 
χρώμα της θάλασσας και η μετάδοση του ήχου στη 

θάλασσα. τέλος, το βιβλίο πραγματεύεται την Επιχειρησιακή Ωκεανογραφία 
που συμβάλλει στην ολοκληρωμένη διαχείριση και προστασία του θαλάσσιου 
περιβάλλοντος, ενώ ειδική αναφορά γίνεται στη Μεσόγειο θάλασσα και τις 
Ελληνικές θάλασσες. 

K.B.: 2040, Σχήμα: 17x24, Σελίδες: 356, € 42,80

ωκεανογραφια 
Εισαγωγή στο  
Θαλάσσιο Περιβάλλον

ΘΕΟΔΩΡΟΥ  
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Μια σύγχρονη παρου-
σίαση της κατάστασης 
του θαλάσσιου περιβάλ-
λοντος στον πλανήτη 
μας. Ο συγγραφέας 

παρουσιάζει τη φύση και τις «ιδιορρυθμίες» του 
παγκόσμιου ωκεανού σε συνάρτηση με την κατα-
νόηση και αντιμετώπιση παγκόσμιων περιβαλλο-
ντικών προβλημάτων που σχετίζονται άμεσα με 
τον ωκεανό, όπως η υπερθέρμανση του πλανήτη, 
η «τρύπα του όζοντος», το Ελ Νίνιο, η υπεραλίευση 
και η ρύπανση του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

K.B.: 1865, Σχήμα: 17x24, Σελίδες: 716, € 52,99

αισθητικη ηλε-
κτροθεραΠεια

ΡΗΓΑ ΜΑΡΙΑ,  
ΓΛΗΓΟΡΗ ΣΟΦΙΑ

K.B.: 1943, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 336, € 35,67

18ffdg Pet

ΓΩΓΟΥ ΛΗΔΑ

Αναφέρεται στην ομώ-
νυμη απεικονιστική 
τεχνική, που προσφέ-
ρει τη δυνατότητα της 
μη επεμβατικής απει-
κόνισης με τη χρήση 
της γλυκόζης. 

K.B.: 1863, Σχήμα: 11,2x18,6, 
Σελίδες: 108, € 10,19

76 ΕΚ ΔΟΣΕΙΣ Σ ΤΑΜΟΥΛΗ Α .Ε. Αθήνα: Α β έρωφ 2 , Τ.Κ . 104 33 , Τη λ .:  210 5238 305, Fa x : 210 5238959, in fo@stamoul i s .g r,  w w w.s tamoul i s .g r



οικολογικη Δια-
χειριση κτηριων, 
οικισμων και Πο-
λεων στην εΥρω-
Παϊκη ενωση

ΜΗΤΟΥΛΑ ΡΟΪΔΩ, ΟΙ
ΚΟΝΟΜΟΥ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ

Στις σελίδες του βιβλίου, 
το οποίο είναι το πλέον 
επικαιροποιημένο στα 
θέματα τα σχετικά με την 

Οικολογική Διαχείριση των δομημέ-
νων περιοχών, αναπτύσσονται όλες οι προϋποθέ-
σεις της οικολογικής δόμησης και οι δυνατότητες 
για αναστροφή της περιβαλλοντικής κρίσης μέσα 
από την αναβάθμιση της ποιότητας του δομημέ-
νου περιβάλλοντος.

K.B.: 2283, Σχήμα: 17x24, Σελίδες: 360, € 25,13

Βιοκλιματικεσ 
εφαρμογεσ και 
καινοτομεσ 
Δρασεισ για την 
Προστασια τοΥ 
ΠεριΒαλλοντοσ

ΠΑΤΑΡΓΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩ
ΤΗΣ, ΜΠΕΝΕΤΑΚΟΥ
ΚΕΦΑΛΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

το βιβλίο επιχειρεί να 
καταγράψει όλες τις 

βιοκλιματικές και καινοτόμες δράσεις που μπο-
ρούν να εφαρμοστούν στα κτήρια και οι οποίες 
συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος 
με άμεσα αποτελέσματα στην εξοικονόμηση ενέρ-
γειας, υδάτινων πόρων και στην εφαρμογή ανα-
νεώσιμων πηγών ενέργειας με μείωση εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου. 

K.B.: 2343, Σχήμα: 17x24, Σελίδες: 212, € 19,00

ΠεριΒαλλον και  
Βιομηχανικη αναΠτΥξη 
Τόμος Β΄

ΚΑΛΔΕΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΟΝΔΥΛΗ ΑΙΜΙΛΙΑ, ΚΩΝ
ΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ, ΛΑΜΠΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗΚΑΛΟ
ΜΟΙΡΑ

Περιλαμβάνει την ανάλυση των πλανητικών προ-
βλημάτων, ξεκινώντας με το πρόβλημα της Βιοποι-
κιλότητας. Ακολουθεί η διερεύνηση του θέματος 
της Διαχείρισης Αποβλήτων, περιγράφοντας την 

παρούσα κατάσταση αλλά και τις πλέον σύγχρονες μεθόδους και τεχνολογίες 
που χρησιμοποιούνται στην επίλυση των σημαντικότατων πλέον σήμερα προ-
βλημάτων διαχείρισης Στερεών, Υγρών και τοξικών Αποβλήτων. 

K.B.: 1932, Σχήμα: 17x24, Σελίδες: 528, € 35,67

ΠεριΒαλλον και  
Βιομηχανικη αναΠτΥξη 
Τόμος Α΄

ΚΑΛΔΕΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ Ι. ΚΩΝΣΤΑ
ΝΤΙΝΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ, ΛΑΜΠΡΙ
ΔΟΥ ΕΛΕΝΗΚΑΛΟΜΟΙΡΑ

Eξετάζονται οι αναπτυξιακές επιλογές της σύγχρο-
νης κοινωνίας σε σχέση με τις υφιστάμενες περιβαλ-
λοντικές πιέσεις. Επίσης μελετώνται τα κυριότερα 
ατμοσφαιρικά πλανητικά προβλήματα. Στα πλαίσια 

αυτά εξετάζεται η ενίσχυση του φαινομένου του θερμοκηπίου, η κλιματική 
αλλαγή, η καταστροφή του στρατοσφαιρικού όζοντος, το θέμα της όξινης βρο-
χής και το νέφος των μεγαλουπόλεων και ειδικότερα το νέφος των Αθηνών. 

K.B.: 1913, Σχήμα: 17x24, Σελίδες: 376, € 27,52

Διαχειριση τησ αι-
ολικησ ενεργειασ 
2η Έκδοση

ΚΑΛΔΕΛΛΗΣ  
ΙΩΑΝΝΗΣ

Αναλύονται θέματα 
τεχνολογίας αιολικών 
μηχανών, μέτρησης 
και αξιολόγησης του 
αιολικού δυναμικού και 

υπολογισμού της ενεργειακής παραγωγής μιας 
αιολικής εγκατάστασης. Περιλαμβάνει πολλές 
εφαρμογές με υποδειγματικά παραδείγματα και 
επιλεγμένα προβλήματα. 

K.B.: 1898, Σχήμα: 17x24, Σελίδες: 595, € 35,67

Διαχειριση  
φΥσικων Πορων 
και ενεργειασ

ΚΟΔΟΣΑΚΗΣ  
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

K.B.: 1170, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 280, € 18,35

εργαστηριακεσ 
εφαρμογεσ 
ηΠιων μορφων 
ενεργειασ 
Αιολική Ενέργεια 
- Ηλιακή Ενέργεια 
- Υδάτινο Δυναμικό - 
Βιομάζα - Γεωθερμία

ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ ΚΟΣΜΑΣ, 
ΚΑΛΔΕΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

K.B.: 1635, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 372, € 25,47

ΠεριΒαλλοντικοι 
Παραγοντεσ και 
Ποιοτητα ζωησ

ΓΕΩΡΓΙΤΣΟΓΙΑΝΝΗ 
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ,  
ΑΜΠΕΛΙΩΤΗΣ ΚΩΝ
ΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

K.B.: 1777, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 199, € 15,28

Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν  –  Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν  –  Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν  –  Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α
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ΥΠολογιστικεσ εφαρμογεσ  
ηΠιων μορφων ενεργειασ 
Αιολική Ενέργεια

ΚΑΛΔΕΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ ΚΟΣΜΑΣ, 
ΛΑΜΠΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗΚΑΛΟΜΟΙΡΑ

το βιβλίο παρουσιάζει αναλυτικά μεθόδους επίλυ-
σης υπολογιστικών εφαρμογών που συνδέονται με 
την αξιοποίηση των ήπιων μορφών ενέργειας και πιο 
συγκεκριμένα της αιολικής και της υδροηλεκτρικής 
ενέργειας. Περιλαμβάνει περίπου εκατό υποδειγ-

ματικά λυμένες υπολογιστικές εφαρμογές που συμβάλλουν στην ανάλυση, 
μελέτη, σχεδιασμό και αξιολόγηση τεχνικοοικονομικά επιτυχημένων και περι-
βαλλοντικά φιλικών εφαρμογών. 

K.B.: 1958, Σχήμα: 17x24, Σελίδες: 556, € 40,77

Δικαιο  
ΠεριΒαλλοντοσ 
Δ΄ Έκδοση

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ 
ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Ανάλυση των εννοιών 
του φυσικού και πολιτι-
στικού περιβάλλοντος 
καθώς και των βασικών 
τρόπων προσβολής 
του. 

K.B.: 1881, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 576, € 32,61

ΥΠολογιστικεσ εφαρμογεσ ηΠιων  
μορφων ενεργειασ 
Hλιακή Ακτινοβολία

ΚΑΛΔΕΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Χ. 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ ΚΟΣΜΑΣ, ΛΑΜΠΡΙΔΟΥ 
ΕΛΕΝΗΚΑΛΟΜΟΙΡΑ

Παρουσιάζονται αναλυτικά μέθοδοι επίλυσης 
υπολογιστικών εφαρμογών, που συνδέονται με την 
αξιοποίηση των ήπιων μορφών ενέργειας και πιο 
συγκεκριμένα της ηλιακής ενέργειας. Περιλαμ-

βάνονται περισσότερες από πενήντα υποδειγματικά λυμένες υπολογιστικές 
εφαρμογές για την κάλυψη θερμικών φορτίων και την αντιμετώπιση προβλη-
μάτων ηλεκτροπαραγωγής. 

K.B.: 2037, Σχήμα: 17x24, Σελίδες: 396, € 30,58

Διαχειριση τοΥ 
ΠεριΒαλλοντοσ 
Επιχειρήσεις & Βιώσι-
μη Ανάπτυξη 

Β΄ έκδοση

ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΣΩΤΗ
ΡΗΣ, ΓΕΩΡΓΑΚΕΛ
ΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Οι συγγραφείς αναλύ-
ουν με εύληπτο τρόπο 
τις αξίες και αρχές της 
οικολογίας σε συνδυα-
σμό με τα πρότυπα και 
τις μεθόδους που μπο-
ρούν να εφαρμόσουν 
οι βιομηχανικές επιχει-
ρήσεις για να διαχειρι-
στούν αποτελεσματικά 
τους περιβαλλοντικούς 
κινδύνους.

K.B.: 1792, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 876, € 61,15

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Α

αναλογικη  
και Ψηφιακη τηλεοραση
Β΄ έκδοση

ΤΣΑΜΟΥΤΑΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ,  
ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

το μέσο Μαζικής Επικοινωνίας που τείνει να κυρι-
αρχήσει στην εποχή μας. Οι κυριότερες εξελίξεις 
στα συστήματα μετάδοσης ήχου, εικόνας και δεδο-
μένων, η χρήση ολοκληρωμένων κυκλωμάτων και 
μικροεπεξεργασιών άλλαξαν το χαρακτήρα και τη 
λειτουργία της. 

K.B.: 2524, Σχήμα: 17x24, Σελίδες: 672, € 61,77

τοΠογραφια

ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ  
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Οδηγός για τους 
μηχανικούς που εφαρ-
μόζουν τοπογραφικές 
μεθόδους στην πράξη. 
Κατά την ανάλυση 
των μεθόδων δίδεται 
έμφαση στην ακρίβεια. 

Εξετάζονται οι μέθοδοι μέτρησης, υπολογισμού, 
σχεδίασης και εκτίμησης της ακρίβειας, οι μέθο-
δοι μέτρησης αποστάσεων και γωνιών κ.ά.

K.B.: 1025, Σχήμα: 17x24, Σελίδες: 504, € 30,58

Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν  –  Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν  –  Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν  –  Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α
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Τ Ε Χ Ν Ι Κ Α Τ Ε Χ Ν Ι Κ Α Τ Ε Χ Ν Ι Κ Α Τ Ε Χ Ν Ι Κ Α Τ Ε Χ Ν Ι Κ Α

η γεωγραφια 
τοΥ ΠαρακτιοΥ 
και νησιωτικοΥ 
χωροΥ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΚΑΡΥ
ΜΠΑΛΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ, 
ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ

το βιβλίο περιλαμβά-
νει: α) τη μελέτη του 
φυσικού περιβάλλο-
ντος της παράκτιας 
ζώνης (κλιματική 
αλλαγή, φυσικές διερ-
γασίες και καταστρο-
φές όπως θαλάσσια 
κύματα βαρύτητας, 
πλημμύρες εκβολι-
κών συστημάτων και 
επιπτώσεις από την 
άνοδο της θαλάσσιας 
στάθμης, υδάτινο 
δυναμικό), β) την 
ανθρωπογεωγραφία 
της παράκτιας ζώνης 
(μετασχηματισμοί του 
αγροτικού χώρου, του-
ριστική ανάπτυξη και 
πιέσεις, συγκρούσεις-
ανταγωνισμοί, θεσμικό 
πλαίσιο ρύθμισης του 
παράκτιου χώρου) και 
γ) την παρουσίαση 
μεθόδων γεωγραφικής 
ανάλυσης στην παρά-
κτια ζώνη μέσα από την 
παρουσίαση συγκεκρι-
μένων μελετών περί-
πτωσης (αποτίμηση 
αλλαγών στην κάλυψη 
της γης, αξιοποίηση 
Γεωπληροφορικής, 
χαρτογράφηση του 
περιβάλλοντος κ.λπ.).

K.B.: 2481, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 340, € 22,00

σΥμΒατικα και 
σΥγχρονα οργα-
να αεροσκαφων

ΝΑΡΛΗΣ ΟΔΥΣΣΕΥΣ
ΑΙΘΩΝ ΔΡ.

το βιβλίο «Συμβατικά 
και Σύγχρονα Όργανα 
Αεροσκαφών» έρχεται 
να καλύψει το κενό στο 
γνωστικό αντικείμενο 
των ηλεκτρονικών 
συστημάτων αερο-
σκαφών (avionics). 
Περιλαμβάνει ποικιλία 
θεμάτων που εμπί-
πτουν στα αντικείμενα 
μηχανικής, αεροδυνα-
μικής, ηλεκτρονικής, 
αυτομάτου ελέγχου 
και τηλεπικοινωνιών. 
Περιγράφονται η δομή 
και η λειτουργία των 
οργάνων αεροσκαφών. 
Κατά συνέπεια, η δομή 
και η λειτουργία του 
κάθε οργάνου συνδέ-
εται αφενός με τους 
φυσικούς νόμους που 
το διέπουν και, αφετέ-
ρου, με την αξιοποίησή 
του κατά την πτήση. 
Απευθύνεται σε 
ηλεκτρονικούς μηχα-
νικούς και σε αερο-
ναυπηγούς, καλύπτει 
όμως παράλληλα τις 
απαιτήσεις των τεχνι-
κών όντας ιδιαίτερα 
χρήσιμο για τους χει-
ριστές αεροσκαφών, 
δημιουργώντας ένα 
δίαυλο επικοινωνίας 
μεταξύ των μηχανικών 
και των χειριστών.

K.B.: 2332, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 404, € 32,00

ηλεκτρονικα ι

ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑ
ΟΣ, ΠΑΝΤΑΖΗΣ Ν. 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Σκοπός του βιβλίου 
είναι να δώσει στους 
φοιτητές τις βασικές 
αρχές λειτουργίας 
των ηλεκτρονικών 
διατάξεων και να τους 
κατευθύνει κυρίως στη 
μελέτη της θεωρίας 
και των χαρακτηριστι-
κών των ηλεκτρονικών 
κυκλωμάτων καθώς 
και τη χρησιμότητά 
τους στο χώρο της 
ηλεκτρονικής επι-
στήμης. Παράλληλα, 
αποτελεί ένα χρήσιμο 
βοηθημα και για τους 
σπουδαστές ηλεκτρο-
νικής της δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης.

K.B.: 2197, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 544, € 49,94

εγχειριΔιο 
ηλεκτρονικων 
εξαρτηματων 
και Υλικων

ΓΚΙΟΚΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ

Ο τόμος αυτός 
αποτελείται από 
πέντε κεφάλαια και 
ένα παράρτημα και 
περιέχει ενδεικτικά 
στοιχεία από παθη-
τικά εξαρτήματα, τα 
οποία διατίθενται στην 
αγορά. Περιλαμβάνει 
φερρίτες, πιεζοη-
λεκτρικά κεραμικά, 
πιεζοηλεκτρικούς 
κρυστάλλους, μετα-
σχηματιστές, αισθητή-
ρες, μετατροπείς και 
ενεργοποιητές.

K.B.: 1779, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 336, € 25,47

ΠνεΥματικοι 
αΥτοματισμοι 
Θεωρία & Πράξη

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

το βιβλίο εξηγεί με 
μεθοδικό τρόπο και 
με απλή γλώσσα 
τις βασικές αρχές, 
έννοιες και λειτουργία 
των πνευματικών στοι-
χείων και μηχανισμών 
(βαλβίδες ελέγχου 
πίεσης, διεύθυνσης 
ροής κ.ά.) Παράλληλα, 
δίδεται έμφαση στην 
παραγωγή και διανομή 
πεπιεσμένου αέρα 
και την εκμάθηση των 
προτύπων γραφικών 
συμβόλων με βάση την 
ισχύουσα τυποποίηση. 

K.B.: 1687, Σχήμα: 21x29, 
Σελίδες: 164, € 22,42

η τεχνολογια τησ ΨΥξησ

ΑΛΕΞΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Παρουσιάζονται οι βασικές έννοιες που σχετίζονται 
με τη θεωρία και την πράξη των ψυκτικών εγκατα-
στάσεων. Η ύλη καλύπτει τις βασικότερες μεθόδους 
επίτευξης της ψύξης που μπορεί να συναντήσει 
κανείς, και τα σημαντικότερα τμήματα των εγκα-
ταστάσεων που τελικά δημιουργούν την τόσο απα-
ραίτητη στην εποχή μας τεχνολογία της ψύξης. τα 
επιμέρους κεφάλαια συμπληρώνονται με λυμένες 

και άλυτες ασκήσεις, που καλύπτουν τις διάφορες εφαρμογές της ψύξης. 

K.B.: 2078, Σχήμα: 17x24, Σελίδες: 412, € 32,61

ΕΚ ΔΟΣΕΙΣ Σ ΤΑΜΟΥΛΗ Α .Ε. Αθήνα: Α β έρωφ 2 , Τ.Κ . 104 3 3 , Τη λ .:  210 5238 305, Fa x : 210 5238959, in fo@stamoul i s .g r,  w w w.s tamoul i s .g r 79



αντλιεσ και  
σωληνωσεισ

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ  
ΙΩΑΝΝΗΣ

Αναλύει όλους τους 
παράγοντες που 
είναι απαραίτητοι για 
την κατανόηση της 
λειτουργίας των διαφό-
ρων τύπων αντλιών, τη 
μορφολογία τους και 
την επίδραση που αυτή 
έχει στις δυνατότητες 
χρήσης, την αξιοπιστία 
και οικονομικότητα, με 
στόχο τη σωστή επι-
λογή και χρήση.

K.B.: 1591, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 368, € 29,55

αΥτοματισμοι 
με PlC

ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Περιλαμβάνει μία σειρά 
από 40 λυμένες εφαρ-
μογές Αυτοματισμού με 
χρήση, αφενός μεν του 
Συμβατικού Αυτοματι-
σμού (π.χ. κυκλώματα 
με ρελαί κ.λπ.), αφετέ-
ρου με χρήση του PLC, 
καθώς και 10 Εργαστη-
ριακές Ασκήσεις. Απο-
τελεί χρήσιμο βοήθημα 
σε σπουδαστές σχολών 
επαγγελματικής κατάρ-
τισης.

K.B.: 1468, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 352, € 20,38

ΥΔραΥλικη ισχΥσ 
Θεωρία και Πράξη 

Τόμος Β΄

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Στο βιβλίο διερευνάται με κάθε λεπτομέρεια η 
αρχή λειτουργίας και η σκοπιμότητα των διαφόρων 
υδραυλικών δομικών στοιχείων και μηχανισμών, 
τα οποία περιγράφονται αυστηρά μέσα από την 
τυποποίηση των προτύπων γραφικών συμβόλων 
κατά DIN - ISO 1219. Εκτός από παραδείγματα 

εφαρμογής και λυμένες ασκήσεις οι οποίες ακολουθούν μετά το τέλος κάθε 
ενότητας, αναφέρεται ένας μεγάλος αριθμός δοκιμασμένων από την πείρα 
κυκλωμάτων, τα οποία βρίσκουν εκτεταμένη εφαρμογή στη βιομηχανία.

K.B.: 1522, Σχήμα: 21x29, Σελίδες: 264, € 34,66

Πολιτικη ΠρογραμματισμοΥ  
των ΥΠοΔομων

ΣΚΑΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ

Προσεγγίσεις της νεοκλασικής σκέψης αλλά και 
της κριτικής πολιτικής οικονομίας, καθώς και κατα-
νόηση των εννοιών από την πλευρά της εμπειρικής 
πραγματικότητας. Ο συγγραφέας σκιαγραφεί τον 
προγραμματισμό των υποδομών σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο, αναλύοντας τη λογική της Ε.Ε. και παρου-
σιάζει ειδικότερα τέσσερις βασικές κατηγορίες 

υποδομών: τηλεπικοινωνίες, ενέργεια, μεταφορές και υδραυλικά έργα.

K.B.: 1108, Σχήμα: 17x24, Σελίδες: 288, € 20,38

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Α Τ Ε Χ Ν Ι Κ Α Τ Ε Χ Ν Ι Κ Α Τ Ε Χ Ν Ι Κ Α Τ Ε Χ Ν Ι Κ Α

Δ Ι ΑΦ Ο ΡΑ  θ Ε Μ Α Τ Α

translating

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΛΕΝΗ

K.B.: 1024, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 194, € 15,28

Πολισ και Πολι-
τησ στην αρχαια 
ελλαΔα

ΜΗΛΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

K.B.: 2070, Σχήμα: 14x21, 
Σελίδες: 153, € 14,27

καΠνοσ και  
καΠνισμα

ΔΟΔΟΠΟΥΛΟΣ  
ΣΟΦΟΚΛΗΣ

K.B.: 1860, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 304, € 18,35

το νερο 

ΣΤΟΦΟΡΟΣ Ν. ΕΥ
ΘΥΜΙΟΣ, ΣΤΟΦΟΡΟΥ 
ΜΑΡΙΝΑ

K.B.: 1799, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 138, € 14,27

τΥροκομια
Β΄ Έκδοση

ΑΝΥΦΑΝτΑΚΗΣ 
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

K.B.: 1845, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 608, € 64,21
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μικρα  
και χρησιμα

ΠΑΝΤΕΛΙΟΥ  
ΘΕΟΔΩΡΑ

K.B.: 2189, Σχήμα: 14x21, 
Σελίδες: 164, € 12,90

κρητη
...όταν η παράδοση 
δημιουργεί το μέλλον!

ΤΣΟΥΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

K.B.: 2318, Σχήμα: 27x20,5, 
Σελίδες: 264, € 24,90

Διοικητικη 
κινΔΥνων και 
ασφαλισεισ εΠι-
χειρησεων

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ  
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ

K.B.: 2250, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 488, € 41,54

ανθρωΠογεω-
γραφιασ σΥνοΠτι-
κο λεξικο

ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

K.B.: 2501, Σχήμα: 14x21, 
Σελίδες: 268, € 15,50

ΔιΔακτικη 

ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑ  
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

K.B.: 1866, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 400, € 25,47

ΠτΥχια & αΔειεσ 
Πολιτικησ αερο-
Ποριασ

ΔΙΑΚΙΔΗΣ ΤΖΩΡΤΖΗΣ

K.B.: 1078, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 234, € 15,28

τεχνικη εκμε-
ταλλεΥση αερο-
σκαφων 
Πολιτικής Αεροπορίας

ΔΙΑΚΙΔΗΣ ΤΖΩΡΤΖΗΣ

K.B.: 1079, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 318, € 20,38

οικονομικη ενα
εριων μεταφορων 
σε Ανταγωνιστικό 
Περιβάλλον 

2η Έκδοση

ΛΑΪΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Εισαγωγή του αναγνώ-
στη στο αντικείμενο 
της οικονομικής των 
Εναερίων Μεταφορών 
τακτικών γραμμών 
και στη διοικητική λει-
τουργία του προγραμ-
ματισμού τους. 

K.B.: 1372, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 496, € 29,55

ασφαλισεισ  
ζωησ & Υγειασ

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ  
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ

K.B.: 1906, Σχήμα: 20x25, 
Σελίδες: 402, € 39,75

η ελλαΔα στισ 
φλογεσ τοΥ Πο-
λεμοΥ 19401944

ΦΑΝΑΡΙΩΤΗΣ  
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Μια μοναδική στο 
είδος της εμπεριστα-
τωμένη περιγραφή 
του Έπους του ‘40 
και των επιπτώσεων 
της Ελληνικής αντί-
στασης στις εξελίξεις 
του πολέμου. Για τη 
πληρέστερη τεκμηρί-
ωση των γεγονότων, 
γίνεται χρήση πηγών 
που προέρχονται και 
από μελέτες ξένων 
αναλυτών, κυρίως δε 
από την πλευρά των 
αντιπάλων, οι οποίες 
φωτίζουν από μιαν 
άλλη οπτική γωνία τον 
αποφασιστικό ρόλο 
της Ελλάδος στη 
νίκη των συμμαχικών 
δυνάμεων κατά τον 

δεύτερο παγκόσμιο 
πόλεμο.

K.B.: 2345, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 720, € 26,00

η οικιακη οι-
κονομια στην 
αρχαια ελλαΔα 
και οι αΠαρχεσ 
τησ σΥγχρονησ 
ανθρωΠοοικο-
λογιασ

ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑ  
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 
Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

K.B.: 1776, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 328, € 20,38

Δημοσια ΔιΠλω-
ματια και στρα-
τηγικη εΠικοι-
νωνια

ΡΑΓΙΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

K.B.: 2564, Σχήμα: 17x24, 
Σελίδες: 224, € 16,00
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Ε Υ Ρ Ε Τ Η Ρ Ι Ο

Charan raM, 
Bossidy larry

Εκτέλεση  4 

Κάντε το Σωστό!  6 

CZePiel a. Joηn, 
σιωμκοσ γεωργιοσ

Ανταγωνιστική 
στρατηγική  
μάρκετινγκ 17

fisCher Peter
Πώς να πετύχετε στη 
νέα σας θέση  5 

foerster anJa, 
kreuZ Peter

Αντισυμβατική 
σκέψη   9 

knodler torsten, 
Merg klaus

Job survival  5 

koene roBert
Wedding stories 42

Ανθοδετική  
step by step 42

rothlin PhiliP, 
Werder Peter

Ξεχάστε  
το Burnout! 11

sussMan JosePh
Εισαγωγή  
στα συστήματα  
μεταφορών 38

thoMPson ken
τα μυστικά  
του κομπόστ 47

αγαΠητοσ  
ι. γεωργιοσ

Νέα μακροοικονο-
μική & ορθολογικές 
επιχειρηματικές 
αποφάσεις 30

αγγελησ γεωργιοσ
Μικροβιολογία  
& μικροβιακή  
τεχνολογία 75

αγγελοΠοΥλοσ 
Παναγιωτησ

Εισαγωγή στα 
παράγωγα χρημα-
τοοικονομικά  
προϊόντα 24

τράπεζες και 
χρηματοπιστωτικό 
σύστημα 22

αγγιΔησ  
αθανασιοσ

Αρακάς, Μπάμια, 
Φασολάκι,  
Φινόκιο 40

αΔαμιΔησ σω-
τηρησ, αΔαμιΔη 
σοφια

Παχυσαρκία, μετα-
βολικό σύνδρομο 
και διαβήτης 74

αθανασοΠοΥλοσ 
Δημητριοσ,  
μΠενοσ Βασιλειοσ

Εφαρμογές  
στατιστικής -  
τόμος Β΄ 59

αθανασοΥλησ 
χρηστοσ

Εισαγωγή στις δη -
μόσιες σχέσεις - 
τεύχος 2 13

Προβολή 10

αλειφεροΠοΥλοσ 
Δημητριοσ

θώρακας -  
Καρδιά  75

αλεξακησ Πανα-
γιωτησ, θωμαΔα-
κησ σταΥροσ

Οικονομική των  
επιχειρήσεων 28

αλεξακησ χρησ-
τοσ, ξανθακησ 
εμμανοΥηλ

Συμπεριφορική  
χρηματο -
οικονομική 24

αλεξακησ χρησ-
τοσ, τσικοΥρασ 
αλεξανΔροσ

Ισλαμική χρηματο-
οικονομική  
και τραπεζική 24

αλεξανΔρησ  
νικολαοσ

Οικονομικά  
μαθηματικά 64

αλεξανΔρη  
χατζηαντωνιοΥ 
εΥαγγελια

Βιολογία 75

αλεξησ γεωργιοσ
Η τεχνολογία  
της Ψύξης 79

αμαραντοΥ χλοη
Κομμωτική  
τέχνη  72

αμαραντοΥ χλοη, 
εΥαγγελατοσ ι. 
σΠΥριΔων

Κομμωτική 72

αμαραντοΥ χλοη, 
κωτσακη  
αναστασια

Ειδικότητα  
κομμωτικής 72

ανΔριτσοΠοΥλοσ 
ταξιαρχησ

Κήπος & βεράντα 
στη σκιά 41

τα 100 καλύτερα 
φυτά  42

ανΔριτσοΠοΥλοσ 
ταξιαρχησ, θΥμα-
κησ νικολαοσ

Κήπος  
& βεράντα 41

ανΔριτσοΠοΥλοσ 
ταξιαρχησ, Πορε-
Βησ σωτηρησ

Λαχανικά από  
τα χέρια σας 40

ανΔριωτησ  
κωνσταντινοσ

Αειφορία και  
εναλλακτικός  
τουρισμός 37

Μάρκετινγκ  
τουριστικών  
επιχειρήσεων 11

τουριστική  
ανάπτυξη &  
σχεδιασμός 37

αντωνακησ νικο
λαοσ, κοΥρτησ 
Παναγιωτησ

Μακρο -
ο ικονομική 30

ανΥφαντακησ 
εμμανοΥηλ

τυροκομία 80

αΠοστολακησ 
κωνσταντινοσ

τοπογραφία 78

αΠοστολοΠοΥ-
λοσ θεοΔωροσ, 
αΠοστολοΠοΥλοσ 
κωνσταντινοσ

Πρακτική  
αριθμητική 65

αΠοστολοΠοΥλοσ 
ιωαννησ

Ειδικά θέματα 
χρηματοδοτικής 
διοικήσεως 23

αΠοστολοΥ ελενη
Passages on 
economics 30

Translating 80

Αγγλική εμπορική 
αλληλογραφία  8 

αρΒανιτογιαννησ 
σ. ιωαννησ,  
Βαρζακασ χ. 
θεοΔωροσ, τζιφα 
κωνσταντινα

Έλεγχος ποιότητας 
τροφίμων 53

αρΒανιτογιαννησ 
σ. ιωαννησ, κοΥρ-
τησ λαζαροσ

ISO 9000 : 2000  6 

αρΒανιτογιαννησ 
σ. ιωαννησ, τζοΥ-
ροσ η. νικολαοσ

Οδηγός κατανα-
λωτή για ασφαλή 
μεταχείριση  
τροφίμων 54

το νέο πρότυπο 
ποιότητας & ασφά-
λειας τροφίμων  
ISO 22000 54

αρτικησ  
θεοΔωροσ

Μαθήματα στοχα-
στικών διαδικασιών 
- τεύχος Ι 59

Μαθήματα στοχα-
στικών διαδικασιών 

- τεύχος ΙΙ 59

Μαθήματα στοχα-
στικών διαδικασιών 
- τεύχος ΙΙΙ 59

αΥλωνιτησ  
γεωργιοσ

Στρατηγικό βιομη-
χανικό μάρκετινγκ 
- Tόμος A΄ 12

αΥλωνιτησ γεωρ-
γιοσ, ΠαΠασταθο-
ΠοΥλοΥ ΠολΥξενη 
(Πολινα)

Marketing plans  9 

Αποτελεσματική 
διοίκηση χαρτοφυ-
λακίου προϊόντων 
και υπηρεσιών 15

ΒαξεΒανιΔοΥ 
μαρια

Εταιρική κοινωνική 
ευθύνη  12

ΒασιλακογλοΥ 
ιωαννησ

Ζιζάνια  45

Σύγχρονη  
ζιζανιολογία 45

ΒασιλακοΠοΥλοσ 
γεωργιοσ

Σχεδιασμός βάσεων 
δεδομένων & 
DBASE IV/SQL 67

ΒασιλακοΠοΥλοσ 
γεωργιοσ, χρΥσικο-
ΠοΥλοσ Βασιλησ

Πληροφοριακά 
συστήματα  
διοίκησης 68

ΒασιλειαΔησ  
χρηστοσ

Η διοικητική και  
το μάρκετινγκ  
των τουριστικών  
προορισμών 14

ΒασιλειοΥ κ. ζωησ
Πολλαπλασιαστικό 
υλικό  
κηπευτικών 40

Βελτρασ νικολαοσ
Πωλήσεις -  
Μάρκετινγκ 12
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Βλαχοσ γεωργιοσ
Διεθνής ναυτιλιακή 
πολιτική 35

Εμπορική ναυτιλία 
και θαλάσσιο περι-
βάλλον 36

Ναυπηγική  
οικονομική 34

Ναυτιλιακή  
οικονομία 35

Βλαχοσ γεωργιοσ, 
ΨΥχοΥ ξενηεΥ-
τΥχια

Ναυλώσεις 32

Βορριασ Διαμα-
ντησ, γιαννοΠοΥ-
λοσ θεοΔωροσ, 
καταλειφοΥ  
αθηναμαρια

Εφαρμοσμένα 
μαθηματικά  
προσεγγιστικές 
μέθοδοι 65

Μαθηματικά Ι 64

Μαθηματικά ΙΙ 64

γαλανακησ  
μιχαλησ

Εργασιακή  
ψυχολογία  5 

γαλανησ Βασιλειοσ
Self marketing 13

Αγροτικό  
μάρκετινγκ 54

Βασικό  
μάρκετινγκ 10

γαλανοΠοΥλοΥ 
κωνσταντινα, 
ζαμΠετακησ ιωαν-
νησ, μαΥρη μαιρη, 
σιαφακα αθανασια

Διατροφή και χη -
μεία τροφίμων 53

γαλανοΠοΥλοΥ  
σενΔοΥκα στελλα

Βιομηχανικά  
φυτά  48

γεωργακοΠοΥλοσ 
θεοΔωροσ

Η Ευρωπαϊκή 
Ένωση  30

γεωργακοΠοΥλοσ 
θεοΔωροσ, τσακα-
λωτοσ εΥκλειΔησ, 
ζανιασ γεωργιοσ, 
λΥμΠερακη αντι-
γονη, τσοΥκαλασ 
ΔιονΥσιοσ, χατζη-
μιχαλησ κωστησ

Οικονομικές πολι-
τικές της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης 31

γεωργιακoΔησ 
μιχαλησ, γεωργια-
Δησ Παναγιωτησ

Γραμμική  
άλγεβρα 64

θεωρία  
δακτυλίων 64

θεωρία ομάδων 64

Στοιχεία γραμμικής 
άλγεβρας -  
τόμος Α΄ 64

Στοιχεία γραμμικής 
άλγεβρας -  
τόμος Β΄ 64

γεωργιακωΔησ 
φωτησ, τριαντα-
φΥλλοΥ ιωαννησ

Στοιχεία πιθανοτή-
των & στατιστικής 
στην επιστήμη των 
υπολογιστών 62

γεωργιακωΔησ 
φωτησ, τσιμΠοσ 
κλεων

Περιγραφική και 
διερευνητική στατι-
στική - τόμος Α΄ 57

Περιγραφική και 
διερευνητική στατι-
στική - τόμος Β΄ 57

γεωργιτσογιαννη 
εΥαγγελια, αμΠε-
λιωτησ κωνσταντι-
νοσ

Περιβαλλοντικοί 
παράγοντες και 
ποιότητα ζωής 77

γεωργοΠοΥλοσ 
σΠΥροσ

Βασικές γνώσεις 
φυτοπαθολογίας 46

γιακοΥμακησ εμ-
μανοΥηλ, Διαμα-
ντιΔησ νικολαοσ

τεχνολογία  
λογισμικού 67

γιαλελησ κΥριακοσ
Βασικές αρχές  
διοίκησης  5 

γιαννακοΠοΥλοσ 
ΔιονΥσιοσ, Πα-
ΠοΥτσησ ιωαννησ, 
Πολλαλησ  
α. γιαννησ

Πληροφοριακά 
συστήματα επιχει-
ρήσεων Ι 68

γιαννακοΠοΥλοσ 
ΔιονΥσιοσ, Πολλα-
λησ α. γιαννησ

Ηλεκτρονικό  
επιχειρείν 14

γιαννακοΠοΥλοσ 
ΔιονΥσιοσ, Πολ-
λαλησ α. γιαννησ, 
ΔημοΠοΥλοσ κων-
σταντινοσ

Πληροφοριακά 
συστήματα  
επιχειρήσεων ΙΙ 68

γιαννακοΠοΥλοσ 
κωνσταντινοσ

Πνευματικοί Αυτο-
ματισμοί - θεωρία  
& Πράξη 79

Υδραυλική Ισχύς - 
θεωρία και Πράξη, 
τόμος Β΄ 80

γιαννακοΠοΥλοσ 
νικολαοσ

Μαθήματα καθαράς 
θεωρίας του διε-
θνούς εμπορίου 31

γκαμαλετσοσ 
θεοΔωροσ

θεωρητική οικονο-
μετρία - τόμος Α΄ 61

θεωρητική οικονο-
μετρία -  
τόμος Β΄ 61

θεωρητική οικονο-
μετρία - τομος Γ΄ 61

θεωρητική οικονο-
μική - τόμος Α΄ 28

θεωρητική οικονο-
μική - τόμος Β΄ 28

γκιζιακησ κωνστα-
ντινοσ, γοΥλιελ-
μοσ αλεξανΔροσ

Έλεγχος ποιότητας 
στην ναυτιλιακή 
επιχείρηση και στο 
πλοίο - τόμος Α΄ 33

γκιζιακησ κωνστα-
ντινοσ, ΠαΠαΔο-
ΠοΥλοσ αντωνησ, 
ΠλωμαριτοΥ η. 
ΠαρασκεΥη

Ναυλώσεις 33

γκικασ Βασιλειοσ
Δίκαιο και θεσμοί 
της εξωτερικής 
πολιτικής 73

γκιοκασ θανασησ
Εγχειρίδιο Ηλε-
κτρονικών  
Εξαρτημάτων  
και Υλικών 79

γκοτσησ  
χαραλαμΠοσ

Νομισματική I 23

Οικονομική  
πολιτική 31

τεχνολογικές  
εφαρμογές στη 
λειτουργία  
των τραπεζών 23

γοΥλιελμοσ  
αλεξανΔροσ

Management ναυ-
τιλιακών επιχειρή-
σεων - τόμος A΄ 36

Management ναυ-
τιλιακών επιχειρή-
σεων - τόμος Β΄ 36

Managerial 
economics 29

Διοίκηση  
επιχειρήσεων 36

Διοίκηση παράκτιων 
και θαλάσσιων 
βιομηχανιών - Εξε-
λίξεις και αλλαγές 
απο το 1997 36

Έλεγχος ποιότητας 
στη ναυτιλιακή 
επιχείρηση και στο 
πλοίο - τόμος Β΄ 33

Η διοίκηση της 
διαχείρισης & της 
παραγωγής στις 
ναυτιλιακές  
επιχειρήσεις 35

Η στρατηγική  
των ελληνικών  
ναυτιλιακών  
επιχειρήσεων 32

Οργάνωση & διοί-
κηση ναυτιλιακών 
επιχειρήσεων 33

χρηματοδότηση 
ναυτιλιακών  
επιχειρήσεων 36

γοΥλιελμοσ αλε-
ξανΔροσ, σαμΠρα-
κοσ εΥαγγελοσ

Ακτοπλοϊα και 
ναυτιλία μικρών 
αποστάσεων 36

γωγοΥ ληΔα
18F-FDG PET 76

θεραπεία με  
ραδιοφάρμακα 76

Μαθήματα πυρηνι-
κής ιατρικής 74

Δαλιανησ  
κωνσταντινοσ

Ανοιξιάτικα  
σιτηρά  48

Δημελη σοφια, 
κολλιντζασ τρΥ-
φων, χριστοΔοΥλα-
κησ νικοσ

Οικονομικές δια-
κυμάνσεις και ανά-
πτυξη στην Ελλάδα 
και την Ευρώπη 31

Δημητρακασ  
αθανασιοσ

Κωδικοποίηση 
Νόμου 2190/1920 
περί ανωνύμων 
εταιρειών 18

Πρακτικός σύμ-
βουλος ανωνύμων 
εταιρειών -  
τόμος Β΄ 18
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Πρακτικός σύμβου-
λος εταιρειών περι-
ορισμένης ευθύνης 
(Ε.Π.Ε.)  19

ΔημοΠοΥλοσ  
Παναγιωτησ

Βιομετρία βιοστατι-
στική  61

ΔιακιΔησ  
τζωρτζησ

Πτυχία & άδειες 
πολιτικής  
αεροπορίας 81

τεχνική εκμετάλ-
λευση αεροσκαφών 
πολιτικής  
αεροπορίας 81

Διακομανωλησ 
κων/νοσ

Η επιστήμη των 
πωλήσεων 15

Διακομιχαλησ 
μιχαηλ

Ο θαλάσσιος  
τουρισμός και  
οι οικονομικές  
επιδράσεις του 37

Διακομιχαλησ 
μιχαηλ, κελετζησ 
σΥμεων, μανΔη-
λασ αθανασιοσ

Ειδικές - Κλαδικές 
λογιστικές 20

Διαμαντησ  
γαΒριηλ

English for aca-
demic discussion 
classes 71

English in printing 
technology  
graphic design  
& photography 71

Ασκήσεις γραμμα-
τικής και σύνταξης 
της αγγλικής  
γλώσσας 4 72

Ασκήσεις γραμμα-
τικής & σύνταξης 
αγγλικής  
γλώσσας 3 72

Διαμαντησ γαΒρι-
ηλ, αναστασιοΥ 
μαρια

Business english  8 

ΔοΔοΠοΥλοσ  
σοφοκλησ

Καπνός  
και κάπνισμα 80

Δοικοσ ΠαΥλοσ, 
μαγκλαρα ελενη

Πρακτικός οδηγός 
διαχείρισης  
ευρωπαϊκών  
προγραμμάτων 28

Δρακοσ γεωργιοσ
Εισαγωγή στη 
δημόσια  
οικονομική 28

Μαθήματα δημό-
σιας οικονομικής 28

ΔρανΔακησ εμμα-
νοΥηλ, ΔημακοΥ 
Δημητρα

Ασκήσεις μικροοι-
κονομικής θεωρίας 
- τόμος Α΄ 28

εταιρεια αγροτι-
κησ οικονομιασ

Αναζητώντας το 
αύριο της ελληνι-
κής γεωργίας 55

Ανασυγκρότηση  
του αγροτικού  
χώρου  55

Συνεταιριστικοί 
προβληματισμοί 
2001  55

Συνεταιριστικοί 
προβληματισμοί 
2002 - 2003 55

Συνεταιριστικοί 
προβληματισμοί 
2004 - 2005 55

Συνεταιριστικοί 
προβληματισμοί 
2006 - 2007 55

ζαΒλανοσ μΥρων
Διδακτική και  
αξιολόγηση 71

Η Ολική  
ποιότητα στην 
εκπαίδευση  8 

Η ποιότητα  
στις παρεχόμενες 
υπηρεσίες και  
τα προϊόντα  2 

Μάνατζμεντ  7 

Οργανωτική  
συμπεριφορά  8 

ζαϊρησ αντωνησ
Οι πωλήσεις  
σε δύσκολους  
καιρούς 11

ζαμΠετακησ ιωαν-
νησ, καραντωνησ 
χαραλαμΠοσ, 
κιρκιλλησ χρΥσοσ-
τομοσ, Παντελο-
γλοΥ αθανασιοσ, 
στασινοσ σωτηρησ, 
θεοχαρησ σταμα-
τιοσ

Νομοθεσία τρο-
φίμων και διατρο -
φικοί κίνδυνοι 52

ζαμΠετακησ 
ιωαννησ, ναντσοΥ 
θεοΔοτα, γκογκοΥ 
αντωνια, φατοΥ-
ροΥ χριστινα, κοΥ-
ντοΥρασ λινοσ

Η πράσινη κρίση  5 

ζαμΠετακησ 
ιωαννησ, Προεσ-
τοσ χαραλαμΠοσ, 
μαρκακη Πανα-
γιωτα

χημεία τροφίμων 53

ζαχαριαΔησ  σοΥ-
ρασ Δημητρησ

Διεθνείς οικονομι -
κοί οργανισμοί 31

Μικροοικονομική 28

χρήμα - Πίστη - 
τράπεζες 24

ζερΒασ γιωργοσ
Διατροφή μηρυ-
καστικών ζώων 50

Κατάρτιση σιτη-
ρεσίων παραγω-
γικών ζώων 51

τα ανόργανα στοι-
χεία στη διατροφή 
των μηρυκαστικών 
ζώων  51

Φυσιολογία θρέψης 
παραγωγικών  
ζώων  51

ζερΒασ γιωργοσ, 
καλαισακησ Περι-
κλησ, φεγγεροσ 
κωνσταντινοσ

Διατροφή αγροτι-
κών ζώων 50

ζησοΥ αντωνιοσ
Εισαγωγή στα 
συστήματα γεω-
γραφικών πληρο-
φοριών ArcGIS/
ArcView 69

Οι επεκτάσεις  
του ArcGIS 69

ζοΠοΥνιΔησ  
κωνσταντινοσ

Μάνατζμεντ  
της κρίσης 7

ζοΠοΥνιΔησ 
κωνσταντινοσ, 
ΒοΥλγαρη φωτει-
νη, λεμονακησ 
χρηστοσ, γρηγο-
ροΥΔησ εΥαγγε-
λοσ, καθαρακησ 
μιχαλησ

Σύγχρονα θέματα 
χρηματοδότησης 
και στρατηγικού 
σχεδιασμού  
επιχειρήσεων 23

ηλιοΠοΥλοσ  
γεωργιοσ

Βασικές μέθοδοι 
εκτίμησης  
παραμέτρων 59

θαλασσινοσ  
ελεΥθεριοσ

Ανάλυση χρονο-
λογικών σειρών 62

Οικονομετρία 62

θαλασσινοσ ελεΥ-
θεριοσ, κΥριαζι-
Δησ θεοΔωροσ

Οι εξελίξεις στην 
ευρωπαϊκή  
χρηματοοικονομική 
αγορά μετά  
την εισαγω  γή  
του ευρώ 25

θαλασσινοσ ελεΥ-
θεριοσ, σταματο-
ΠοΥλοσ θεοΔωροσ

Διεθνή  
οικονομικά 25

θαλασσινοσ ελεΥ-
θεριοσ, σταματο-
ΠοΥλοσ θεοΔω-
ροσ, χαρισησ χ.

Επιχειρησιακή  
στατιστική 60

θαλασσινοσ ελεΥ-
θεριοσ, τσοΠελασ 
σωτηριοσ

Μαθήματα  
οικονομετρίας 62

θεοΔωρασ  
Δημητριοσ

Διοίκηση αλυσίδας 
εφοδιασμού &  
εξυπηρέτηση 
πελάτη  38

θεοΔωρατοσ  
εΥαγγελοσ

Δημόσιες  
σχέσεις 17

Διοίκηση &  
Οργανωτική  
συμπεριφορά  8 

Εργασιακές  
σχέσεις  3 

Οργάνωση  
γραφείου  8 

Οργάνωση και διοί-
κηση επιχειρήσεων 
- τόμος Α΄  7 

θεοΔωροΠοΥλοσ 
θεοΔωροσ

Επενδυτική  
στρατηγική και  
χρηματιστήριο 23

Ευρώ 30

χρηματιστηριακές 
επενδύσεις 23

θεοΔωροΠοΥλοσ 
σωτηρησ

Εξελίξεις και προ-
οπτικές της ευρω-
παϊκής οικονομικής 
ολοκλήρωσης 27
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Ευρωπαική  
οικονομική  
ολοκλήρωση 30

Η ναυτιλιακή πολι-
τική της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης 33

θεοΔωροΥ  
αθανασιοσ

Ωκεανογραφία 76

ινστιτοΥτο σΥνε-
ταιριστικων ερεΥ-
νων και μελετων

Συνεταιριστική ιδέα 
και επιχειρηματι-
κότητα στο  
πλαίσιο της Ε.Ε. 55

ιωαννοΥ γεωργιοσ
Διοίκηση  
παραγωγής  
& υπηρεσιών  4 

Ολοκληρωμένα 
συστήματα  
διαχείρισης  
επιχειρηματικών 
πόρων (ERP)  6 

ιωαννοΥ ζ.  
κωνσταντινοσ

Οδηγός εξαγωγών 
αγαθών και  
υπηρεσιών 29

καΒΒαΔιασ κοσ-
μασ, καλΔελλησ 
ιωαννησ

Εργαστηριακές 
εφαρμογές ήπιων 
μορφών ενέργειας 
- Αιολική ενέργεια 
- Ηλιακή ενέργεια 
- Υδάτινο δυναμικό 
- Βιομάζα -  
Γεωθερμία 77

καζαζησ  
νικολαοσ

Αποτελεσματικό 
marketing για  
κερδοφόρες  
πωλήσεις 10

Φαρμακευτικό  
μάρκετινγκ 16

καλαμαρασ νικο-
λαοσ, καλαμαρα 
αικατερινη

Γενική λογιστική 
θεωρία και  
εφαρμογή 19

καλΔελλησ  
ιωαννησ

Διαχείριση της αιο-
λικής ενέργειας 77

καλΔελλησ ιωαν-
νησ, καΒΒαΔιασ 
κοσμασ, λαμΠρι-
ΔοΥ ελενηκαλο-
μοιρα

Υπολογιστικές 
εφαρμογές ήπιων 
μορφών ενέργειας - 
Αιολική ενέργεια 78

καλΔελλησ ιωαν
νησ, κονΔΥλη 
αιμιλια, κωνστα-
ντινιΔησ ΠαΥλοσ, 
λαμΠριΔοΥ ελενη
καλομοιρα

Περιβάλλον και βιο-
μηχανική ανάπτυξη 
- τόμος Β΄ 77

καλΔελλησ ιωαν-
νησ, σΠΥροΠοΥλοσ 
χ. γεωργιοσ, καΒ-
ΒαΔιασ κοσμασ, 
λαμΠριΔοΥ ελενη
καλομοιρα

Υπολογιστικές εφαρ-
μογές ήπιων μορφών 
ενέργειας - Hλιακή 
ακτινοβολία 78

καλΔελλησ ιωαν-
νησ, χαλΒατζησ 
ι. κωνσταντινοσ, 
κωνσταντινιΔησ 
ΠαΥλοσ, λαμΠριΔοΥ 
ελενηκαλομοιρα

Περιβάλλον και βιο-
μηχανική ανάπτυξη 
- τόμος Α΄ 77

καλογηροΥ  
κορνηλια

Ανθρώπινες σχέ-
σεις στο χώρο 
εργασίας  3 

κανακησ ανΔρεασ
Καλλιέργεια λαχα-
νικών στο θερμοκή-
πιο - τόμος Β΄ 48

κανΔΥλησ  
κωνσταντινοσ

Πέψη & μεταβολι-
σμός στα μηρυκα-
στικά  51

καντζοσ  
κωνσταντινοσ

Λεξικό λογιστικής 
(σκληρό  
εξώφυλλο) 21

καντζοσ κωνστα-
ντινοσ, χονΔρακη 
αθηνα

Ελεγκτική 21

καραγκοΥνη 
κΥρτσοΥ αμαλια

Γενική  
μικροβιολογία 75

Εργαστηριακές 
ασκήσεις γενικής 
μικροβιολογίας 75

Μικροβιολογία 75

καρακοΥσησ  
Δημητριοσ

Εμπειρίες ενός 
μελισσοκόμου 41

τροφή και στέγη για 
τα μελίσσια μου 41

καραμΠεροΠοΥ-
λοσ Δημητριοσ

Αναπνευστικόν 
όργανον της  
κυκλοφορίας  
του αίματος 75

Ένα αβιβλιογρά-
φητο κείμενο του 
1815 για την  
προστασία από  
την πανώλη 74

Η ιατρική ευρω-
παϊκή γνώση στον 
ελληνικό χώρο 
(1745-1821) 74

Ιστορία  
της ιατρικής 74

καραοΥλανησ  
Δ. γεωργιοσ

Βιολογία και τεχνο-
λογία των οπωρο-
κηπευτικών μετά  
τη συγκομιδή 53

Εργαστηριακές 
αναλύσεις και ποιο-
τικός έλεγχος στις 
βιομηχανίες  
τροφίμων 54

τεχνολογία επεξερ-
γασίας οπωρο-
κηπευτικών 53

καρΒοΥνησ  
σωτηρησ

Ανάλυση συστημά-
των τεχνολογίας και 
βιομηχανικοί κλάδοι 
επεξεργασίας 39

Βιομηχανική  
παραγωγή 39

Διαχείριση  
τεχνολογίας και 
καινοτομίας 39

Μεθοδολογία  
εκπονήσεως  
οικονομοτεχνικών 
μελετών 31

Μεθοδολογία, 
τεχνικές και θεωρία 
για οικονομοτεχνι-
κές μελέτες 27

καρΒοΥνησ σωτη-
ρησ, γεωργακελ-
λοσ Δημητριοσ

Διαχείριση του 
περιβάλλοντος 78

Οδηγίες, προβλή-
ματα, υποδείγματα 
για οικονομοτεχνι-
κές μελέτες 27

καρλησ Δημητριοσ
Πολυμεταβλητή 
στατιστική  
ανάλυση 59

κατσαμοΥρησ 
αστεριοσ, σεΒ.μη-
τροΠ.μεσογαιασ 
νικολαοσ χατζηνι-
κολαοΥ

Αιμοδυναμική των 
αγγειακών  
παθήσεων 76

κατσανεΒασ  
θεοΔωροσ

Οικονομική της 
εργασίας και εργα-
σιακές σχέσεις  6 

κατσαροσ χρησ-
τοσ, αΠοστολακοσ 
Παναγιωτησ, γαλα-
τησ Βασιλειοσ

Εισαγωγή  
στη βοτανική 49

κατσωνη κων. Βα-
σιλικη, λαλοΥμησ 
Δημητρησ

Διοίκηση ολικής 
ποιότητας 2

καφοΥσησ  
γεωργιοσ

Γενική λογιστική - 
τόμος Α΄ 18

καφφεσ Δημητριοσ
Μαθήματα  
αναλύσεως  
διακυμάνσεως 61

Μαθήματα  
ανάλυσης  
παλινδρόμησης 61

κεχρασ ιωαννησ
Η σύγχρονη κοστο-
λόγηση κατά  
δραστηριότητα 20

Κοστολόγηση κατά 
κλάδο επιχειρή-
σεων με την ομάδα 
9 του Ε.Γ.Λ.Σ. 20

Μηνιαία (βραχυχρό-
νια) κοστολόγηση 
και αναλυτική  
λογιστική 18

κιντζιοσ σΠΥριΔων
Επιχειρηματική 
ιστοκαλλιέργεια 48

κιοΥντοΥζησ  
εΥαγγελοσ

Διαχείριση έργων 
πληροφορικής 68

κιοχοσ Πετροσ
Μεθοδολογία  
διεξαγωγής  
ερευνών 60

κιοχοσ Πετροσ, 
ΠαΠανικολαοΥ 
γεωργιοσ

Προγραμματισμός 
δράσεως  
επιχειρήσεων 6
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κιοχοσ Πετροσ, 
ΠαΠανικολαοΥ 
γεωργιοσ, κιοχοσ 
αΠοστολοσ

χρηματιστήριο 
αξιών και παραγώ-
γων Αθηνών -  
Διεθνή  
χρηματιστήρια 24

κοΔοσακησ  
Δημητριοσ

Διαχείριση  
φυσικών πόρων  
και ενέργειας 77

Νέες τεχνολογίες  
& παραγωγή 39

Οικονομική  
γεωγραφία 30

κοκοτοσ  
Δημητριοσ

Εικονικά  
περιβάλλοντα  
πληροφόρησης 69

κοκοτοσ Δημη-
τριοσ, λιναρΔατοσ 
ΔιονΥσησ

Πρόβλεψη ενερ-
γειών & υποστήριξη 
λήψης αποφάσεων 
στο ηλεκτρονικό 
επιχειρείν  4 

κοκοτοσ Δημη-
τριοσ, λιναρΔατοσ 
ΔιονΥσησ, τζανα-
τοσ σ. ερνεστοσ, 
νικητακοσ νικητασ

τεχνολογίες πληρο-
φορικής και επικοι-
νωνιών στη ναυτιλία 
- τόμος I 35

τεχνολογίες πληρο-
φορικής και επικοι-
νωνιών στη ναυτιλία 
- τόμος IΙ 35

κοκοτοσ Δημη-
τριοσ, τσελεντησ 
Βασιλησ, λιναρΔα-
τοσ ΔιονΥσησ

Εφαρμογές πληρο-
φορικής στη ναυτι-
λία - τόμος Β΄ 32

κολλιασ οΔΥσσεασ
Αλφαβητάριο  
υπηρεσιών 13

κομνακοσ  
ιωαννησ

Η καλλιέργεια  
της τομάτας  
στο θερμοκήπιο 48

κορρεσ γεωργιοσ, 
λιαργκοΒασ γ. Πα-
ναγιωτησ, κοτιοσ 
αγγελοσ

Οικονομική της 
ευρωπαϊκής  
ολοκλήρωσης 26

κορρεσ γεωργιοσ, 
ΠολΥχρονοΠοΥ-
λοσ γεωργιοσ, 
ροντοσ κωνστα-
ντινοσ

Βασικές αρχές 
οικονομίας  
και διοίκησης  7 

κοΥζησ  
Π. αριστοτελησ

Ο καρκίνος παρά 
τοις αρχαίοις  
Έλλησιν ιατροίς 75

κοΥκοΥλακησ 
ΠροΔρομοσ, 
ΠαΠαΔοΠοΥλοσ 
αριστοτελησ

Η ερμηνεία της 
ανάλυσης του  
εδάφους 47

Η ερμηνεία της 
φυλλοδιαγνω -
στικής  45

τα προβληματικά 
εδάφη και η  
βελτίωσή τους 47

κοΥρκοΥλοσ  
ανΔρεασ

Οικονομική 29

κοΥτρασ μαρκοσ
Εισαγωγή στη θεω-
ρία πιθανοτήτων  
και εφαρμογές 57

Εισαγωγή στη  
συνδυαστική 60

Εισαγωγή στις 
πιθανότητες θεωρία 
και εφαρμογές -  
Μέρος ΙΙ 56

Εισαγωγή στις 
πιθανότητες -  
Μέρος Ι 56

κοΥτρασ μαρκοσ, 
εΥαγγελαρασ  
χαραλαμΠοσ

Ανάλυση  
παλινδρόμησης 58

Ανάλυση παλινδρό-
μησης - Ασκήσεις 
με χρήση Στατιστι-
κών Πακέτων 57

κοΥτροΥμΠα  
κωνσταντινα

Διδακτική 81

κοΥτροΥμΠα 
κωνσταντινα, 
αΠοστολοΠοΥλοσ 
Δ. κωνσταντινοσ

Η οικιακή οικονο-
μία στην αρχαία 
Ελλάδα και οι απαρ-
χές της σύγχρονης 
ανθρωποοικολο-
γίας   81

κΥριτσησ  
σΠΥριΔων

Βουστάσια 50

Πτηνοτροφεία 51

κωνσταντινιΔησ  
γ. Δημητριοσ

θεωρία στοχαστι-
κών διαδικασιών - 
τόμος Α΄ 58

θεωρία στοχαστι-
κών διαδικασιών - 
τόμος Β΄ 58

κωτσακη  
αναστασια

Κομμωτική 72

λαϊνοσ ιωαννησ
Οικονομική  
εναέριων  
μεταφορών 81

λαλοΥμησ  
Δημητρησ

Διοίκηση  
ξενοδοχείων 37

Ξενοδοχειακή 
ψυχαγωγία & 
άθληση 37

λαμνησοΥ  
κλεονικη

Ιατρική γενετική 74

λεΒεντακησ  
ιωαννησ

Διεθνής μακροοικο-
νομική & χρηματο-
οικονομική 30

λιαργκοΒασ  
γ. Παναγιωτησ

Σύγχρονα θέματα 
της ελληνικής  
& διεθνούς  
οικονομίας 25

λιαργκοΒασ γ. Πα-
ναγιωτησ, κορρεσ 
γεωργιοσ

Οικονομική των  
επιχειρήσεων  4 

λιΒασ Πετροσ
Ανάλυση εισροών - 
εκροών 29

λιναρΔατοσ Διο-
νΥσησ, κοκοτοσ 
Δημητριοσ

Εφαρμογές πληρο-
φορικής στη ναυτι-
λία - τόμος Α΄ 32

λοΥκασ μιχαηλ
Γενετική των πληθυ-
σμών - τόμος Α΄ 74

Εισαγωγή  
στη γενετική 74

λοΥκασ σωτηρησ, 
ΠαΠαιωαννοΥ 
Παναγιωτησ

Εισαγωγή  
στη στατιστική 57

μαλερμΠασ  
μιχαηλ

Δίκαιο προστασίας 
θαλασσίου περι-
βάλλοντος -  
τόμος Α1 34

Δίκαιο προστασίας 
θαλασσίου περι-
βάλλοντος -  
τόμος Β1 34

Κώδιξ δημοσίου 
ναυτικού δικαίου 34

Κώδιξ δημοσίου 
ναυτικού δικαίου 
εξουσία και καθή-
κοντα πλοιάρχου 
καθήκοντα  
πληρώματος 34

Ναυτιλιακά 
έγγραφα πλοίων 
κατά κώδικα δημο-
σίου Ναυτικού 
δικαίου και διεθνείς 
συμβάσεις - οδη-
γίες Ε.Κ., Σ.τ.Ε. 34

Πειθαρχικό δίκαιο 
εμπορικού  
ναυτικού 35

Ποινικό και  
πειθαρχικό δίκαιο 
εμπορικού ναυτικού 
- τόμος Α΄ 34

μαλλιαρησ ανασ-
τασιοσ, αρτικησ 
θεοΔωροσ

Οικονομική της 
αβεβαιότητας 60

μαλλιαρησ Πετροσ
Εισαγωγή  
στο μάρκετινγκ 16

μαρκοΠοΥλοσ 
ιωαννησ, μεθε-
νιτησ κων/νοσ, 
κΥριτσησ Πανα-
γιωτησ, ΠαΠαρη-
γοΠοΥλοΥ μαρια, 
μητσοΠοΥλοΥ 
χριστινααννα, 
λΥμΠεροΠοΥλοΥ 
αλεξανΔρα, στα-
μΠακηχατζηΠα-
ναγιωτη ΔεσΠοι-
να, ΨαροΥΔακησ 
νικοσ, καλατζησ 
γιωργοσ

Εργαστηριακές 
ασκήσεις γενικής 
και ανόργανης 
χημείας 66

μαρκοσταμοσ 
κΥριακοσ

Εισαγωγή στην 
εργαστηριακή 
ορθοδοντική 75

μαΥρακησ ιωαννησ
Ναυπηγικές  
εγκαταστάσεις 32

Οργάνωση και  
διοίκηση  
ναυπηγείου 33

Παραγωγή πλοίου 
και ναυπηγείου 36
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μαΥρογενησ  
γιωργοσ

Πολιτική επικοινω-
νία & ΜΜΕ 12

μαΥρογιαννοΠοΥ-
λοσ γεωργιοσ

θερμοκήπια 48

Υδροπονικές  
εγκαταστάσεις 48

μαΥρομματη  
Π. κερη

Ασφάλεια λιμένων 
και λιμενικών  
εγκαταστάσεων 36

μαΥροΥΔησ  
ιωαννησ

Αντλίες και  
Σωληνώσεις 80

μεντζαφοσ  
Δημητριοσ

Ειδικά κεφάλαια 
φυσικής για φοιτη-
τές των γεωπονικών 
επιστημών 66

μηλιαΔοΥ ΔεσΠοι-
να, ΠαΠαναγιωτοΥ 
εΥαγγελοσ, φωτο-
ΠοΥλοσ χρηστοσ

Βιολογική γεωργία 
- Φυτική και ζωική 
παραγωγή 56

μηλιοσ ανΔρεασ
Εταιρική ταυτότητα 
& εταιρική  
εικόνα  11

Πόλις και πολίτης  
στην αρχαία 
Ελλάδα 80

μηλιωτησ  
Παναγιωτησ

Εισαγωγή στο 
μαθηματικό προ-
γραμματισμό 63

Επιχειρησιακή 
έρευνα  61

Συνδυαστική  
βελτιστοποίηση 61

μητοΥλα ροϊΔω
Βιώσιμη περιφερει-
ακή ανάπτυξη  
στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση και ανα-
συγκρότηση του 
ελληνικού αστικού 
περιβάλλοντος 27

μητοΥλα ροϊΔω, 
οικονομοΥ  
αγησιλαοσ

Οικολογική διαχεί-
ριση κτηρίων, οικι-
σμών και πόλεων 
στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση  77

μητσιοΠοΥλοσ 
γιαννησ

χρηματιστηριακές 
κρίσεις και επενδυ-
τικά εργαλεία 25

μοιρα  μΥλωνο-
ΠοΥλοΥ ΠολΥξενη

τουριστική γεωγρα-
φία, Ασία 37

τουριστική γεωγρα-
φία, Αφρική - Αμε-
ρική - Ωκεανία 37

τουριστική γεωγρα-
φία, Ευρώπη 37

μοΥρΔοΥκοΥτασ 
Πανοσ

Επιχειρηματική 
στρατηγική σε μία 
ημιπαγκοσμιοποιη-
μένη οικονομία  6 

Η παγκόσμια  
επιχείρηση 26

Η στρατηγική  
της Κίνας 30

μοΥρμοΥρησ  
κ. ιωαννησ

Εφαρμογές θεω-
ρίας αποφάσεων 
πολλαπλών  
κριτηρίων 61

Οικονομική των 
μεταφορών 27

μΠαμΠιλησ  
ι. Δημητριοσ

Αρδευτικά δίκτυα 
πρασίνου 42

μΠασαρασ  
αναστασιοσ

Logistics 38

μΠεκακοσ  
μιχαλησ

Αρχιτεκτονική υπο-
λογιστών και τεχνο-
λογία παράλληλης 
επεξεργασίας - 
τόμος Α΄ 70

Αρχιτεκτονική υπο-
λογιστών και τεχνο-
λογία παράλληλης 
επεξεργασίας - 
τόμος Β΄ 70

Αρχιτεκτονική υπο-
λογιστών και τεχνο-
λογία παράλληλης 
επεξεργασίας - 
τόμος Γ΄ 70

μΠενοσ Βασιλειοσ
Εφαρμογές επαγω-
γικής στατιστικής 
με στοιχεία  
θεωρίας 60

Μέθοδοι και  
τεχνικές δειγμα-
τοληψίας 60

Μεθοδολογία 
αξιοποιήσεως των 
αποτελεσμάτων της 
δειγματοληψίας 60

Στατιστική  
επιχειρήσεων 58

Στατιστική -  
τόμος Α΄ 58

Στατιστική -  
τόμος Β΄ 58

μΠενοσ Βασιλει-
οσ, αθανασοΠοΥ-
λοσ Δημητριοσ

Εφαρμογές  
στατιστικής -  
τόμος Α΄ 59

μΠιτζενησ  
αριστειΔησ

Διεθνής Επιχειρη-
ματικότητα  
και Επενδύσεις 25

Η δυναμική των 
αγορών της  
Νοτιοανατολικής 
Ευρώπης 31

Η δυναμική των 
βαλκανικών αγορών 
και η μετάβαση των 
χωρών της ανα-
τολικής Ευρώπης 
στην οικονομία της 
αγοράς -  
τόμος Α΄ 26

Η δυναμική των 
βαλκανικών αγορών 
και η μετάβαση των 
χωρών της ανα-
τολικής Ευρώπης 
στην οικονομία της 
αγοράς -  
τόμος Β΄ 31

Παγκοσμιοποίηση, 
πολυεθνικές,  
επενδύσεις και 
ευρωπαϊκή ολο-
κλήρωση στο νέο 
παγκόσμιο οικονο-
μικο σύστημα 26

μΠιτζενησ αρισ-
τειΔησ, μαραγκοσ 
ιωαννησ

τα οικονομικά  
της μετάβασης 26

μΠλεσιοσ  
νικολαοσ

Ποσοτική ανάλυση 
διοικητικών αποφά-
σεων - τόμος Α΄ 8

Ποσοτική ανάλυση 
διοικητικών αποφά-
σεων - τόμος Β΄ 8

μΠλοΥκασ  
γ. ιωαννησ

Επεξεργασία και 
συντήρηση  
τροφίμων 54

Συσκευασία  
τροφίμων 52

τεχνολογία  
κρέατος 50

μΠοτσεασ  
ΔιονΥσιοσ

Μικρός ιατρικός 
σύμβουλος της 
οικογένειας 74

μΠρατσοσ  
αθανασιοσ

Εφαρμοσμένα 
μαθηματικά 63

Μαθηματικά Ι 63

μΠρινια Βασιλικη
Management εκπαι-
δευτικών μονάδων 
και εκπαίδευσης 70

Management & 
συναισθηματική 
νοημοσύνη  6 

Διαγωνισμός  
εκπαιδευτικών 
Α.Σ.Ε.Π. 70

Μελέτες Περιπτώ-
σεων Εκπαιδευτι-
κών Μονάδων 70

μΥλωνοΠοΥλοσ 
Δημητριοσ

Δημόσιο και  
ιδιωτικό ναυτικό 
δίκαιο  35

Ναυτιλία 32

Στοιχεία δικαίου 73

το δίκαιο  
της αλιείας 32

το σύνταγμα  
1975/1986/ 2001 73

νανασ  
νικ. σεραφειμ

Αλγόριθμοι  
στην επείγουσα  
ιατρική  65

Αλγόριθμοι στην 
καρδιοπνευμονική 
αναζωογόνηση 65

Καρδιοαναπνευ-
στική δοκιμασία 
κοπώσεως & 
προγράμματα καρ-
διοαναπνευστικής 
αποκατάστασης 76

ναρλησ οΔΥσσεΥσ
αιθων Δρ.

Συμβατικά και 
Σύγχρονα Όργανα 
Αεροσκαφών 79

νεκταριοσ  
μιλτιαΔησ

Ασφαλίσεις ζωής  
& υγείας 81

Διοικητική κινδύνων 
και ασφαλίσεις  
επιχειρήσεων 81
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νιαρχοσ νικητασ
χρηματοοικονομική 
ανάλυση λογιστικών 
καταστάσεων 25

νικολαοΥ σΠΥροσ, 
νασοΠοΥλοΥ κων-
σταντινα, ζαμΠε-
τακησ ιωαννησ

τεχνολογία  
τροφίμων 53

ξανθακησ εμμα-
νοΥηλ, αλεξακησ 
χρηστοσ

χρηματοοικονομική 
ανάλυση  
επιχειρήσεων 24

ξανθακησ εμμα-
νοΥηλ, θωμαΔα-
κησ σταΥροσ

Αγορές χρήματος  
& κεφαλαίου 22

ξανθοσ γεωργιοσ
χρησιμοποιώντας 
το Excel για στατι-
στική ανάλυση 69

ξεΠαΠαΔεασ 
αναστασιοσ, εΥθΥ-
μογλοΥ ΠροΔρο-
μοσ

Δημόσιες  
επιχειρήσεις  5 

ολΥμΠιοσ χρηστοσ
Η τεχνική της 
καλλιέργειας των 
κηπευτικών στα 
θερμοκήπια 48

Η τεχνική της  
καλλιέργειας των  
υπαίθριων  
κηπευτικών 40

τα βολβώδη  
λαχανικά 40

Παγγειοσ ιωαννησ
Εφαρμογές στην 
κοστολόγηση 19

θεωρία κόστους - 
τόμος Α΄ 20

θεωρία κόστους - 
τόμος Β΄ 22

ΠαικοΠοΥλοσ  
γεωργιοσ

Ανάπτυξη συστή-
ματος προϋπολογι-
σμού - απολογισμού 
και τεχνική των 
αποκλίσεων 30

Παλαιολογοσ 
ιωαννησ

Ασκήσεις  
μακροοικονομικής 
θεωρίας 29

Ασκήσεις  
μικροοικονομικής 
θεωρίας 28

Σύγχρονη  
μικροοικονομική 
θεωρία  26

ΠαναγιωτοΠοΥλοσ 
αντωνιοσ

Διακριτά  
μαθηματικά 63

Μαθηματικά οικο-
νομικών και διοικη-
τικών επιστημών 
- τόμος Α΄ 65

Μαθηματικά οικο-
νομικών και διοικη-
τικών επιστημών 
- τόμος Β΄ 65

Στοιχεία μαθηματι-
κού προγραμματι-
σμού  63

ΠαναγιωτοΠοΥλοσ 
αντωνιοσ, σαΠοΥ-
νακησ αριστειΔησ

Απειροστικός λογι-
σμός - τόμος Α΄ 63

Απειροστικός λογι-
σμός - τόμος Β΄ 63

ΠαναγιωτοΠοΥλοσ 
ιωαννησχρηστοσ

Αντικειμενοστρε-
φής προγραμματι-
σμός C++ /  
Visual C++ 67

Διαδικτυακός  
προγραμματισμός 
C#   67

Διαδικτυακός  
προγραμματισμός  
Java   67

Δομημένος προ-
γραμματισμός 
Pascal -  
Turbo Pascal 69

Εφαρμογές  
διαδικτυακού  
προγραμματισμού  
με JAVA 67

Νέες μορφές 
τεχνολογίας -  
Γενικευμένα αυτό-
ματα συστήματα - 
Έμπειρα  
συστήματα  
Turbo Prolog 69

ΠαναγοΠοΥλοσ 
θεοΔωροσ

Δημόσιο Υπαλλη-
λικό Δίκαιο 73

Δίκαιο  
περιβάλλοντος 78

ΠαναγοΠοΥλοσ 
χρηστοσ

Ασθένειες καλλωπι-
στικών φυτών 45

Ασθένειες καρπο-
φόρων δένδρων  
& αμπέλου 46

Ασθένειες  
κηπευτικών  
καλλιεργειών 46

ΠανηγΥρακησ 
γεωργιοσ

Διεθνές εξαγωγικό 
μάρκετινγκ -  
τόμος Α΄ 12

Διεθνές  
μάρκετινγκ 14

Στρατηγική διοί-
κηση επωνύμου 
προϊόντος -  
τόμος Α΄ 12

Στρατηγική διοί-
κηση επωνύμου 
προϊόντος - 
τόμος Β΄ 13

ΠανηγΥρακησ γε-
ωργιοσ, μοΥρΔοΥ-
κοΥτασ Πανοσ

Ιαπωνική διοικητική 
& μάρκετινγκ - 
τόμος Α΄ 14

ΠανηγΥρακησ 
γεωργιοσ, σιωμκοσ 
γεωργιοσ

Μελέτες  
περιπτώσεων μάρ-
κετινγκ (marketing 
cases)  13

ΠανηγΥρακησ γε-
ωργιοσ, σταματησ 
γιωργοσ, ζαϊρησ 
αντωνησ

Κερδίστε  
τηλεφωνώντας 14

Πανταζησ  
νικολαοσ

Αυτοματισμοί  
με PLC  80

Λεξικό πληροφορι-
κής και ηλεκτρονι-
κών όρων 70

Συστήματα αυτομά-
του ελέγχου 68

Πανταζησ νικολα-
οσ, κανΔρησ ξενο-
φωνΔιονΥσιοσ

Εργαστηριακή 
εφαρμογή συστη-
μάτων αυτομάτου 
ελέγχου &  
αυτοματισμού 68

Πανταζησ νικολα-
οσ, Πανταζησ ν. 
αΠοστολοσ

Ηλεκτρονικά Ι 79

ΠαντελιοΥ  
θεοΔωρα

Μικρά  
και χρήσιμα 81

ΠαΠαΒασιλειοΥ 
νικολαοσ, ηντοΥ-
νασ κωνσταντινοσ

Η τιμολογιακή 
στρατηγική της  
επιχείρησης  9 

ΠαΠαγεωργιοΥ λ. 
κωνσταντινοσ

Βιώσιμη συνεταιρι-
στική οικονομία 54

ΠαΠαγεωργιοΥ 
Πετροσ

Εισαγωγή  
στο διεθνές 
management  4 

ΠαΠαγεωργιοΥ 
Πετροσ, χιονησ Π. 
ΔιονΥσιοσ

Διεθνής  
επιχειρηματική 
δραστηριότητα  
και οργανισμοί 28

ΠαΠαγεωργιοΥ Π. 
Πετροσ, χατζηΔη-
μα χ. σταματινα

Εισαγωγή στην 
οικονομική των 
ανθρωπίνων  
πόρων και της 
εκπαίδευσης 71

ΠαΠαγιαννησ Δη-
μητριοσ, κεχρασ 
ιωαννησ, μαΥρο-
κορΔατοσ ιωαννησ

Βιβλίο αποθήκης 
βραχυχρόνια ανα-
λυτική λογιστική και 
κοστολόγηση 20

ΠαΠαγιαννοΥλησ 
κωνσταντινοσ

Η παγκοσμιοποίηση 
της οικονομίας & 
η ελληνική και διε-
θνής ναυτιλία 33

ΠαΠαΔακησ μι-
χαλησ, τσιμΠοσ 
κλεων

Δημογραφική  
ανάλυση 58

ΠαΠαΔημασ  
οθωνασ

Εισαγωγή στον 
μαθηματικό  
λογισμό 63

ΠαΠαΔημητριοΥ 
εΥστρατιοσ,  
σχινασ ορεστησ

Εισαγωγή  
στα logistics 38

ΠαΠαΔημητρο-
ΠοΥλοσ αγγελοσ

Λογιστική -  
τόμος Β΄ 18
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ΠαΠαΔοΠοΥλοσ 
αΠοστολοσ, καρΥ-
μΠαλησ εΥθΥμιοσ, 
χαλκιασ χριστοσ

Η Γεωγραφία του 
Παράκτιου και 
Νησιωτικού  
χώρου  79

ΠαΠαΔοΠοΥλοσ 
γεωργιοσ

τεχνολογία  
ζωοτροφών 50

χοιροτροφία 50

ΠαΠαΔοΠοΥλοσ 
ιωαννησ

Μάρκετινγκ  
επίπλων και προϊό-
ντων ξύλου 14

ΠαΠαηλιασ  
θεοΔωροσ

Εκπαίδευση σε 
συνθήκες παγκο-
σμιοποίησης 71

Εκπαιδευτικό 
σύστημα και  
αγορά εργασίας 71

Παραγωγικότητα 
και αμοιβή  
εργασίας  8 

Παραδόσεις πολι-
τικής οικονομίας - 
Μέρος Α΄ 29

ΠαΠαιωαννοΥ 
Παναγιωτησ

Εισαγωγή στις 
πιθανότητες 57

θεωρία  
πιθανoτήτων και 
στατιστικής 57

ΠαΠαιωαννοΥ 
Παναγιωτησ, φερε-
ντινοσ κοσμασ

Ιατρική στατιστική 
και στοιχεία βιομα-
θηματικών -  
τόμος Α΄ 59

Μαθηματική  
στατιστική 61

ΠαΠαμιχαηλ  
Δημητριοσ

Μαθηματικά για  
την οικονομία και  
τη διοίκηση  
επιχειρήσεων 65

Οικονομικά  
μαθηματικά 64

ΠαΠαναγιωτοΥ 
εΥαγγελοσ, τζοΥ-
Βελεκασ Βαγγε-
λησ, φωτοΠοΥλοσ 
χρηστοσ

Η εξέλιξη της  
κτηνοτροφίας  
στην Ελλάδα 51

ΠαΠαναστασατοσ 
αναστασιοσ

το ελληνικό γενικό 
λογιστικό σχέδιο 20

ΠαΠατριανταφΥλ-
λοΥ γεωργιοσ

Εταιρική εικόνα 13

Προγράμματα 
δημοσίων  
σχέσεων 9

ΠαΠοΥτσησ  
ιωαννησ

Εισαγωγή στις 
δομές δεδομένων 
και στους  
αλγόριθμους 69

ΠαΠοΥτσογλοΥ 
σωφρονιοσ

Διατροφή  
ιχθύων  52

Εισαγωγή στις υδα-
τοκαλλιέργειες 52

Ενδοκρινολογία 
ιχθύων  52

Εφηρμοσμένη 
υδροβιολογία - 
Μέρος Α΄ Γενικό 52

Κατασκευές υδατο-
καλλιεργειών 52

ΠαΠΠησ  
κωνσταντινοσ

Διοίκηση  
παραγωγής 2

Προγραμματισμός 
παραγωγής 3

ΠαρΔαλη  
ι. αγγελικη

Η λιμενική  
βιομηχανία 32

Οικονομική και 
πολιτική  
των λιμένων 36

Παταργιασ Πανα-
γιωτησ, μΠενε-
τακοΥκεφαλα 
ΠαρασκεΥη

Βιοκλιματικές 
εφαρμογές και  
καινοτόμες  
δράσεις για την 
προστασία του 
περιβάλλοντος 77

ΠατατοΥκασ Π. κΥ-
ριακοσ, μΠατσινι-
λασ εΠαμεινωνΔασ

Σύγχρονη ανάλυση 
και διερεύνηση των 
οικονομικών  
καταστάσεων 19

Σύγχρονη λογιστική 
- τόμος Α΄ 21

Σύγχρονη λογιστική 
- τόμος Β΄ 21

Πατλησ γιαννησ
Καλλωπιστικά 
κωνοφόρα 42

Καλλωπιστικοί 
θάμνοι  42

Πολυετή  
ανθόφυτα 42

ΠαΥλοΠοΥλοσ θ. 
αντωνιοσ, κωτσα-
κη αναστασια

Ειδικότητα βοηθός 
κομμωτή 72

Πετρακησ μιχαηλ
Έρευνα  
marketing 9

Η σύνταξη της  
πτυχιακής  
διατριβής 71

Πετρακοσ γιωργοσ
Εισαγωγή στη  
στατιστική της 
καθημερινότητάς 
μας   56

ΠεχλιΒανιΔησ  
γ. Παντελησ

Ο βραχυχρόνιος 
προγραμματισμός 
της λειτουργίας των 
επιχειρήσεων 21

Π. ι. καλτσικησ
Απλά πειραματικά 
σχέδια  49

Βελτίωση φυτών 49

Γεωργικός  
πειραματισμός -  
Μη παραγοντικά 
πειράματα 49

Γεωργικός  
πειραματισμός - 
Παραγοντικά  
πειράματα 49

Ειδική βελτίωση 
φυτών  49

Πίνακες γεωργικού 
πειραματισμού 49

ΠιΠεροΠοΥλοσ 
Παναγιωτησ

Επιχειρηματικό-
τητα, καινοτομία  
& business  
clusters  4 

Πιστολησ  
τ. λοΥκασ

Διαφυλλικές  
λιπάνσεις 47

Πιττησ νικητασ
Πιθανοθεωρητική 
θεμελίωση της 
οικονομετρίας 62

ΠλωμαριτοΥ  
η. ΠαρασκεΥη

Marketing of 
shipping  
companies 33

Μάρκετινγκ  
ναυτιλιακών  
επιχειρήσεων 16

ΠνεΥματικακησ 
γεωργιοσ, μητσο-
ΠοΥλοΥ χριστινα
αννα, μεθενιτησ 
κων/νοσ

Βασικές αρχές 
ανόργανης  
χημείας 66

Πολιτησ  
κωνσταντινοσ

Εισαγωγή στη 
θεωρία συλλογικού 
κινδύνου 62

Πομονησ  
νικολαοσ

Γενική  
λογιστική ΙΙ 19

Η αναλυτική  
λογιστική της  
εκμετάλλευσης 20

Η οικονομική της 
επιχείρησης 26

Κοστολόγηση 22

Κώδικας βιβλίων  
και στοιχείων 21

Λογιστικές  
εφαρμογές 19

Λογιστική 17

Ο οικονομικός  
προγραμματισμός 
της δράσης των 
επιχειρήσεων 3

Πομονησ νικο-
λαοσ, ΠαΠαΔατοΥ 
θεοΔωρα

Η λογιστική  
των εμπορικών  
εταιρειών 17

Ποντικησ κωνστα-
ντινοσ

Γενική  
δενδροκομία 44

Ειδική δενδροκομία 
- Tόμος πρώτος 44

Ειδική δενδροκομία 
- τόμος  
δεύτερος 44

Ειδική δενδροκομία 
- τόμος πέμπτος 44

Ειδική δενδροκομία 
- τόμος  
τέταρτος 44

Ειδική δενδροκομία 
- τόμος τρίτος 44

Πολλαπλασιασμός 
καρποφόρων  
δένδρων και 
θάμνων 44
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ΠοΥλαντζασ  
νικολαοσ

Ναυτικό δίκαιο 32

το δίκαιο της 
θάλασσας -  
Β΄ έκδοση 34

Πραστακοσ  
γρηγορησ

Διοικητική  
επιστήμη  3 

Διοικητική επιστήμη 
στην πράξη 3

ΠροΒατασ  
Δημητρησ

Εγχειρίδιο  
επιχειρηματικής 
γεωργίας 55

ΠρωτοΠαΠαΔακησ 
ιωαννησ

Marketing  
εστιατορίου 37

Super flops 14

Γνωστά Ονόματα - 
Άγνωστες  
Ιστορίες 1 15

Γνωστά ονόματα - 
Άγνωστες  
ιστορίες 3 15

Δημόσιες  
σχέσεις 11

Είναι τρελός...  
ο εφευρέτης 15

Επιχειρείν  
αλά ελληνικά! 13

Ιστορίες τεσσάρων 
τροχών  17

Μάρκετινγκ υπη-
ρεσιών εφαρμογή 
στον τουρισμό 17

Παράπονα  
πελατών 14

τουριστικό  
Μάρκετινγκ 15

ΠρωτοΨαλτησ 
νικολαοσ

Αντιστάθμιση και 
λογιστική  
αντιστάθμισης 23

Γενική & αναλυτική 
Λογιστική  
ναυτιλιακών  
επιχειρήσεων 35

Ενοποιημένες  
οικονομικές  
καταστάσεις 20

Κανόνες  
αποτιμήσεως 20

Καταστάσεις  
ταμειακών ροών 18

Κωδικοποίηση 
διεθνών προτύ-
πων χρηματοοι-
κονομικής  
πληροφόρησης 19

Παραδείγματα 
Εφαρμογής Διε-
θνών Προτύπων - 
τόμος Α΄ 21

Παραδείγματα 
Εφαρμογής Διε-
θνών Προτύπων - 
τόμος Β΄ 21

Πρακτικό βοήθημα 
καταρτίσεως  
καταστάσεων  
ταμιακών ροών 21

Πρακτικός  
οδηγός 73

Πρώτη υιοθέτηση 
των διεθνών προτύ-
πων χρηματοοικο-
νομικής  
πληροφόρησης 25

ΠρωτοΨαλτησ νι-
κολαοσ, σαρακοσ-
τιΔησ Π. στεφανοσ

Ελεγκτική  
ναυτιλιακών  
επιχειρήσεων 33

ραγιεσ ιωαννησ
Δημόσια Διπλωμα-
τία και Στρατηγική 
Επικοινωνία 81

ρεΒελιωτησ  
χρηστοσ

Η αγορά  
εργασίας και  
τα μυστικά της  2 

ρεγκοΥκοσ  
Παναγιωτησ

Επιχειρηματικότητα 
σε κρίση 2

ρηγα μαρια,  
γληγορη σοφια

Αισθητική ηλεκτρο-
θεραπεία 76

ρογΔακησ  
εμμανοΥηλ

Αναπαραγωγή  
του προβάτου 50

Γενετική βελτίωση 
αγροτικών ζώων 50

Γενική ζωοτεχνία 51

ροΔησ Παναγιωτησ
Μέθοδοι συντήρη-
σης τροφίμων 52

ροΥμΠοσ ιωαννησ
Ασθένειες & εχθροί 
της αμπέλου 43

ρωσσιΔησ ιωαννησ
Εφαρμογές του 
επιχειρησιακού 
μάνατζμεντ στην 
ελληνική δημόσια 
διοίκηση  3 

σακελλαριαΔοΥ 
φανη

Ωκεανογραφία 76

σαλλασ μιχαλησ
Μέθοδοι εμπειρικής 
οικονομικής έρευ-
νας - τόμος Α΄ 62

Μέθοδοι εμπειρικής 
οικονομικής έρευ-
νας - τόμος Β΄ 62

σαμΠρακοσ  
εΥαγγελοσ

Ο τομέας των  
μεταφορών &  
οι συνδυασμένες 
εμπορευματικές 
μεταφορές 38

σαΠοΥντζησ  
κωνσταντινοσ

τεχνικές επιχειρη-
σιακής έρευνας - 
τόμος Α΄ 60

τεχνικές επιχειρη-
σιακής έρευνας - 
τόμος Β΄ 60

σαραφιΔοΥ  
τριανταφΥλλια

θέματα σύνταξης 
και λόγου της  
νέας ελληνικής 
γλώσσας 72

σαρλησ γεωργιοσ
Βελτίωση και δια-
χείριση φυσικών 
βοσκοτόπων - 
Μέρος Α΄ 51

Βελτίωση και δια-
χείριση φυσικών 
βοσκοτόπων - 
Μέρος Β΄ 51

Συστηματική  
βοτανική 49

σαρσεντησ  
Βασιλειοσ

Λογισμός  
επιχειρηματικής 
δραστηριότητας 22

σαρσεντησ Βασι-
λειοσ, ΠαΠαναστα-
σατοσ αναστασιοσ

Λογιστική  
εταιριών 18

σιαρΔοσ γεωργιοσ
Μέθοδοι πολυμετα-
βλητής στατιστικής 
ανάλυσης 57

σιΔηροΠοΥλοσ 
γεωργιοσ

Ανθρωπογεωγρα-
φίας συνοπτικό 
λεξικό  81

σιμωνησ αστεριοσ, 
γκερτσησ αθανα-
σιοσ, κοΥκοΥλα-
κησ ΠροΔρομοσ

Οργανική ουσία  
του εδάφους 46

σιωμκοσ γεωργιοσ
Εισαγωγή στο 
στρατηγικό  
μάρκετινγκ 10

Στρατηγικό  
μάρκετινγκ 10

Συμπεριφορά κατα-
ναλωτή και στρατη-
γική μάρκετινγκ 10

σιωμκοσ γεωργιοσ, 
ΒασιλικοΠοΥλοΥ 
κατερινα

Εφαρμογή μεθόδων 
ανάλυσης στην 
έρευνα αγοράς 13

σιωμκοσ γεωργιοσ, 
μαΥροσ α. Δημη-
τριοσ

Έρευνα αγοράς 12

σιωμκοσ γεωργιοσ, 
μοΥρΔοΥκοΥτασ 
Πανοσ

Καταναλωτικές  
επιδημίες 15

σιωμκοσ γεωργιοσ, 
τσιαμησ ιωαννησ

Στρατηγικό  
ηλεκτρονικό  
μάρκετινγκ 13

Στρατηγικό  
μάρκετινγκ  
προϊόντων υψηλής 
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ΚαραΚούσησ ΔημητριοσΜ ε λ ι σ σ ο κ ο Μ ι α 
Μεσα απο διαλογουσ!
Ένας αρχάριος μελισσοκόμος αρχίζει να 
συναναστρέφεται έμπειρους μελισσοκό-
μους αποκομίζοντας χρήσιμες συμβουλές. 
Αυτοτελείς ιστορίες που δίνουν απαντήσεις 
στα βασικά ζητήματα της μελισσοκομίας.

Μάθετε μεταξύ άλλων: 

• Γιατί ανανεώνουμε τη βασίλισσα του 
μελισσιού. 

• Τα μυστικά της βιολογικής μελισσοκομίας.

• Γιατί ένα μελίσσι ασθενεί.

• Με ποια κριτήρια αγοράζουμε μελίσσια.

• Γιατί συνενώνουμε μελίσσια. 

• Γιατί αναζητούμε γυρεοδοτικά φυτά.

Κόλπα, τεχνικές και μυστικά, απόσταγμα 
εμπειρίας από παλιούς μελισσοκόμους, 
που θα σας βοηθήσουν να ακολουθήσετε 
πιο αποτελεσματικούς τρόπους διαχείρισης 
μελισσιών.

καρακουσησ δηΜ
ητριοσ

εΜ
πειριεσ εΝοσ Μ

ελισσοκοΜ
ου

Ο Δημητρης ΚαραΚούςης γεν-
νήθηκε και μεγάλωσε στη  Λαμία και 
είναι απόφοιτος της σχολής Μηχα-
νικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών 
Συστημάτων του Πειραιά. Υπηρετεί 
ως εκπαιδευτικός στη Δευτεροβάθ-
μια Εκπαίδευση, ενώ συνάμα έχει 
εργαστεί και στις τρεις βαθμίδες. 
Η μεγάλη του αγάπη για τη φύση 
τον οδήγησε στον όμορφο κόσμο 
της μέλισσας και στο να παράγει 
μέλι ανθέων (θυμάρι, ερείκη, αγριο-
λούλουδα, οπωροφόρα δέντρα) και 
μελιτωμάτων (ελάτη, πεύκο), γύρη 
και βασιλικό πολτό. Από την αρχή 
της ενασχόλησής του  ενεπλάκη με 
τη νομαδική μελισσοκομία αναζη-
τώντας μελισσοβοσκές, με αποτέ-
λεσμα να αποκτήσει εμπειρία στην 
χλωρίδα του κάθε τόπου και τους 
μελισσοχειρισμούς. 

Είναι παντρεμένος και έχει δυο παι-
διά με τα οποία περνά πολύ χρόνο. 
Έργα του ιδίου: «Υπολογιστές & 
Υγεία», 2008, «Μελιπεριπέτειες 
ενός μελισσοκόμου» ebook, εκδό-
σεις Ακακία 2013.ISBN: 978-960-351-945-4Κ.Β.: 2493

www.stamoulis.gr



Αν μπορείτε να ακολουθήσετε μια απλή συνταγή 
μαγει ρικής τότε σίγουρα μπορείτε να φτιάξετε και  
το δικό σας κρασί. Είναι απλό, διασκεδαστικό και το 
απο τέ λεσμα θα δικαιώσει τόσο εσάς για τον κόπο σας 
όσο και τους γνω στούς σας που σάς εμπιστεύθηκαν 
και δοκί μασαν το κρασί σας. 

Ο συγγραφέας μέσα από την 30χρονη εμπειρία του 
καθοδηγεί τον αναγνώστη σε όλες τις φάσεις της οινο
ποί ησης. Από την εγκατάσταση και την περιποίηση του 
αμπελώνα, μέχρι τα στάδια οινοποίησης, τον εξοπλι
σμό και τη θεραπεία τυχόν ασθενειών. 
Ο πρακτικός αυτός οδηγός είναι χρήσιμος και για τον 
απλό καταναλωτή που επιθυμεί να αναγνωρίζει το καλό 
κρασί και να το απολαμβάνει στο τραπέζι του.

Ανεξάρτητα από το αν προτιμάτε το λευκό ή το κόκκι
νο, το ξηρό ή το γλυκό, το μπρούσκο ή το ελαφρύ,  τα 
«Mυστικά του Kαλού Kρασιού» θα σας αποκαλύψουν 
ό,τι χρειάζεται να γνωρίζετε για να φτιάξετε εξαιρετι
κής ποιότητας κρασί.

Βήμαβήμα οδηγίες για την παραγωγή εύγευ
στου και υψηλής ποιότητας κρασιού, χωρίς 
χημικά και επιβλαβή πρόσθετα. Θα ανακα
λύψετε πολλά μικρά μυστικά για κάθε στάδιο 
παραγωγής του κρασιού, από την επιλογή 
του μούστου και του δοχείου φύλαξης, μέχρι 
την οινοποίηση και την εμφιάλωση, που θα 
σας εξασφαλίσουν άριστο αποτέλεσμα!

Για περισσότερες πληροφορίες:
www.stamoulis.gr

Για περισσότερες πληροφορίες:
www.stamoulis.gr

Άλλα βιβλία του συγγραφέαΆλλα βιβλία του συγγραφέα

K.B.: 2551 
ISBN: 9789603519560

Π
Α

Ν
. Λ

. Τ
Σ

Ε
Τ

Ο
Υ

ΡΑ
Σ

      Τ
Α

 Μ
Υ

Σ
Τ

ΙΚ
Α

 Τ
Ο

Υ
 Κ

Α
Λ

Ο
Υ

 Κ
ΡΑ

Σ
ΙΟ

Υ

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ
ΚΡΑΣΙ

ΟιΝΟτεχΝία 
Η Επιστήμη τΟυ 

ΚρασιΟύ στην Πράξη

Η ΤέχΝη της  
ΑμπελΟυργίας
Αμπέλι ΟινΟπΟιίας



www.stamoulis.gr

Μία από τις βασικές λειτουργίες που πλήττεται 
ιδιαίτερα σε δύσκολες περιόδους είναι η λειτουργία 
των Πωλήσεων. Οι Πωλήσεις δέχονται τους 
κραδασμούς και τις πιέσεις τόσο της αγοράς όσο 
και του εσωτερικού περιβάλλοντος πωλήσεων, και 
συγκεκριμένα της Διοίκησης Πωλήσεων.

Κι εδώ είναι που ελλοχεύει ο κίνδυνος δημιουργίας 
και καλλιέργειας κλίματος πανικού με εξαιρετικά 
καταστροφικά αποτελέσματα. Αντιθέτως, χρειάζεται 
σύνεση, μετριοπάθεια και σωστή αποτίμηση της 
συνολικής κατάστασης για χάραξη της αντίστοιχης 
στρατηγικής. 

Στο μικρό αυτό εγχειρίδιο-«εργαλείο δουλειάς» 
περιγράφονται τρόποι συμπεριφοράς, μοντέλα 
πωλήσεων, παράγοντες επιτυχίας, βασικά στοιχεία 
μεθοδολογίας πωλήσεων και στρατηγικής χειρισμού 
των πελατών που αφορούν μια νέα ευέλικτη 
Στρατηγική Πωλήσεων σε δύσκολους καιρούς, 
στο πλαίσιο μιας εμπνευσμένης Επιχειρησιακής 
Στρατηγικής.

Ο Αντώνης Ζαΐρης 
γεννήθηκε το 1961 
στον Πειραιά. 
Σπούδασε Πολιτικές Επιστήμες και έκανε 
μεταπτυχιακές σπουδές (ΜΒΑ) στη Διοίκηση 
Επιχειρήσεων, ενώ συγχρόνως είναι διδάκτωρ 
Οικονομικής Κοινωνιολογίας από το Πάντειο 
Πανεπιστήμιο.

Έχει διατελέσει επί 27 χρόνια διευθυντικό 
στέλεχος πωλήσεων και μάρκετινγκ σε 
διάφορες πολυεθνικές εταιρείες και σε 
μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις, όπως 
και σύμβουλος επιχειρήσεων σε θέματα 
οργάνωσης και διοίκησης, ενώ διαθέτει 25ετή 
εμπειρία ως εκπαιδευτής στον χώρο της 
ενδοεπιχειρησιακής εκπαίδευσης.

Επιπροσθέτως υπηρέτησε ως γενικός 
διευθυντής του Συνδέσμου Επιχειρήσεων 
και Λιανικών Πωλήσεων Ελλάδας/ΣΕΛΠΕ 
(2005-2012), ως γενικός διευθυντής 
της Υπηρεσίας Διεθνούς Αναπτυξιακής 
Συνεργασίας του Υπουργείου Εξωτερικών 
(2012-2013), ενώ από τον Σεπτέμβριο του 
2013 και για ένα χρόνο ήταν αναπληρωτής 
εθνικός εκπρόσωπος στη Διακυβερνητική 
Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων του ΟΗΕ για 
θέματα βιώσιμης ανάπτυξης. Σήμερα είναι 
αναπληρωτής αντιπρόεδρος του ΣΕΛΠΕ.

Έχει δώσει σειρά διαλέξεων σε διάφορα 
πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού 
(Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά, 
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και στα 
μεταπτυχιακά προγράμματα Διοίκησης 
Επιχειρήσεων των Πανεπιστημίων University  
of New York in Tirana και University of New York 
in Prague). Έχει δημοσιεύσει πλειάδα άρθρων 
και μελετών σε οικονομικές εφημερίδες και 
επιστημονικά περιοδικά. Έχει συμμετάσχει 
σε πολλά διεθνή συνέδρια και έχει δώσει 
συνεντεύξεις σε γνωστές ελληνικές και ξένες 
εφημερίδες.

Μεταξύ άλλων, είναι συγγραφέας των βιβλίων:  
Total Business Success (σε συνεργασία με τον 
Γ. Σταμάτη, Aθ. Σταμούλης, 2009, Ο ρόλος του 
Ηγέτη-Μάνατζερ στη σύγχρονη επιχείρηση,  
Πώς να κάνετε επιτυχημένες πωλήσεις, Πρακτική 
των Πωλήσεων (Σύγχρονη Εκδοτική, 2005), 
Ανακαλύπτοντας τον τροχό – Σε αναζήτηση μιας 
νέας πολιτικής (σε συνεργασία με τον Γ. Σταμάτη, 
Δαρδανός, 2005), Για ένα νέο δημοκρατικό 
πρότυπο (Κριτική, 2010).
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γ’ έκδοση

•	 Πότε όμως ένα Σχέδιο Μάρκετινγκ θεωρείται άρτιο και αποτελεσματικό; 
•	 Πώς η ανάλυση πωλήσεων, η ανάλυση ελκυστικότητας της 

βιομηχανίας στην οποία δραστηριοποιείται η επιχείρηση και η ανάλυση 
ανταγωνιστών δίνουν στην επιχείρηση τις πληροφορίες που χρειάζεται 
για να ερμηνεύει τα σημάδια που της δίνουν οι τάσεις της αγοράς και οι 
κινήσεις των ανταγωνιστών; 

•	 Πώς η ανάλυση πελατών βοηθάει στην ικανοποίηση των απαιτήσεών 
τους; 

•	 Πώς η επιχείρηση μπορεί να τοποθετήσει τα προϊόντα της στο μυαλό 
του καταναλωτή ώστε να γίνουν μοναδικά γι’ αυτόν; 

•	 Ποια είναι η επιτυχημένη πολιτική τιμολόγησης και πώς διασφαλίζεται 
η αδιάσπαστη ροή διάθεσης προϊόντων στην αγορά;  

•	 Πώς ενεργώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο η επιχείρηση μπορεί να 
προβάλλει μια ενοποιημένη και συνεπή εικόνα στην αγορά;  

•	 Τελικά, πώς καταρτίζεται ένα Σχέδιο Μάρκετινγκ, πώς υλοποιείται και 
πώς εντοπίζονται τα λάθη στην εφαρμογή του;

Αυτά είναι μερικά από τα θέματα τα οποία πραγματεύεται το βιβλίο που κρατάτε 
στα χέρια σας. 

Ακολουθώντας τη σύγχρονη οπτική για το στρατηγικό μάρκετινγκ, σύμφωνα με 
την οποία το παραδοσιακό πεδίο μάχης παραλληλίζεται με το πεδίο της αγοράς 
και οι στρατιωτικοί πόροι με τους πόρους της επιχείρησης, καταδεικνύεται ότι το 
στρατηγικό μάρκετινγκ αποτελεί το βασικό συστατικό επιτυχίας μιας επιχείρησης 
και ότι ο στρατηγικός τρόπος σκέψης ανατρέπει τους φυσικούς νόμους, ανα-
δεικνύει τους φαινομενικά αδύναμους σε νικητές και χαρίζει βιωσιμότητα στο 
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μιας επιχείρησης.

Και βέβαια, μην ξεχνάτε ότι στο πεδίο της μάχης νικητής στέφεται μόνον όποιος 
σκέφτεται πραγματικά στρατηγικά και όχι όποιος σφετερίζεται τον τρόπο σκέψης 
των άλλων. Ο μεγαλύτερος στρατηλάτης όλων των εποχών, ο Έλληνας Μέγας 
Αλέξανδρος, την κρίσιμη στιγμή επέλεξε την απευθείας αντιπαράθεση στο πεδίο 
της μάχης και αρνήθηκε να αιφνιδιάσει τους Πέρσες τη νύχτα στα Γαυγάμηλα 
λέγοντας «ου κλέπτω την νίκην». 

Η στρατηγική και το μάρκετινγκ έχουν μια σχέση ισχυρή και 
ουσιαστική — η στρατηγική είναι μία από τις προϋποθέσεις 
επιτυχίας των επιλογών μάρκετινγκ που έχει στη διάθεσή 
της μια επιχείρηση. Η στρατηγική γεννήθηκε στα πεδία των 
μαχών πολύ πριν αποτελέσει τον αγαπημένο επιθετικό 
προσδιορισμό του όρου «μάρκετινγκ» στα πανεπιστημιακά 
εγχειρίδια και στα επιχειρηματικά Σχέδια Μάρκετινγκ. Και 
ακριβώς γι’ αυτό το μάρκετινγκ χρησιμοποιεί τον στρατηγικό 
τρόπο σκέψης στη μάχη για την επιβίωση, την ανάπτυξη και 
τη βιωσιμότητα μιας επιχείρησης στην αγορά. 

Ο Γεώργιος Ι. Σιώμκος είναι Καθηγητής Μάρκε-
τινγκ στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχει-
ρήσεων και Κοσμήτορας της νεοσύστατης Σχολής 
Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπι-
στημίου Αθηνών (ΟΠΑ – πρ. ΑΣΟΕΕ).  Είναι, επίσης, 
Διευθυντής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος 
Σπουδών στη Διοίκηση Υπηρεσιών και Διευθυντής 
του Εργαστηρίου Ανάλυσης Αγορών και Κατανα-
λωτικής Συμπεριφοράς («Αγορά») του ΟΠΑ. Έχει 
διατελέσει πρόεδρος του Τμήματος ΟΔΕ του ΟΠΑ 
και Αντιπρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του 
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Σπούδασε στο Stern School of Business του New 
York University των ΗΠΑ, από όπου έλαβε τα πτυ-
χία B.Sc. (cum laude) στο Μάρκετινγκ και το Μά-
νατζμεντ, ΜΒΑ στα Χρηματοοικονομικά, M.Sc. στη 
Στατιστική και την Επιχειρησιακή Έρευνα και Ph.D. 
στο Μάρκετινγκ και την Επιχειρησιακή Στρατηγική. 

Έχει διδάξει προπτυχιακά και μεταπτυχιακά μαθή-
ματα Μάρκετινγκ στα Πανεπιστήμια των ΗΠΑ (New 
York University/Stern School of Business και Long 
Island University) και στην Ελλάδα (ΟΠΑ, ALBA, 
Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπι-
στήμιο και Πανεπιστήμιο Μακεδονίας). Έχει διατε-
λέσει ερευνητής (research associate) στο Industrial 
Crisis Institute της Νέας Υόρκης και Doctoral 
Consortium Fellow στο Πανεπιστήμιο UC-Berkeley. 

Τα ερευνητικά, διδακτικά και επαγγελματικά του 
ενδιαφέροντα καλύπτουν τα πεδία του στρατηγι-
κού σχεδιασμού μάρκετινγκ, της συμπεριφοράς 
καταναλωτή, της διαχείρισης επιχειρησιακών κρί-
σεων (crisis management) εξαιτίας επιβλαβών 
προϊόντων και του στρατηγικού ηλεκτρονικού 
μάρκετινγκ.

Ο καθηγητής Γ. Σιώμκος είναι συγγραφέας 10 
επιστημονικών συγγραμμάτων και έχει δημοσι-
εύσει μεγάλο αριθμό άρθρων και ανακοινώσεων 
ερευνητικών του εργασιών σε διεθνή ερευνητικά-
ακαδημαϊκά περιοδικά, όπως Journal of Retailing, 
European Journal of Marketing, Journal of Consumer 
Behaviour, Journal of Business Strategy, Long Range 
Planning, Advances in Consumer Research, Journal of 
Retailing & Consumer Services, Journal of Business & 
Psychology, Marketing Intelligence & Planning, Journal 
of Targeting, Measurement and Analysis for Marketing, 
Internet Research. Πολλές ετεροαναφορές του ερευ-
νητικού έργου του εμφανίζονται στη διεθνή βιβλι-
ογραφία, σε μεγάλο αριθμό καθιερωμένων επιστη-
μονικών περιοδικών μεταξύ των οποίων τα Journal 
of Marketing, Journal of Marketing Research, Journal 
of Retailing, Marketing Science, Journal of Business 
Research, Marketing Letters, Journal of the Academy 
of Marketing Science, Journal of Consumer Psychology, 
Management Decision, Academy of Management 
Review, Academy of Management Journal.
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