Bruce, Anne, 1952Πώς να δώσετε κίνητρα στους υπαλλήλους σας : 24 δοκιµασµένες
τακτικές για τόνωση της παραγωγικότητας στο χώρο εργασίας / Anne Bruce.- Αθήνα , Economia publishing : 2007.-- 123 σ. : εικ. ; 21 εκ.
658.314 BRU
Camp, Robert C., 1935Benchmarking : the search for industry best practices that lead to
superior performance / Robert C. Camp.-- Milwaukee, Wis., ASQC Quality
Press ;, White Plains, N.Y. : Quality Resources1989.-- xv, 299 σ. : εικ. ; 24 εκ.
658.47 CAM
Flannery, Tim F., 1956Οι µάγοι του καιρού : αυτοί που "παίζουν" µε το κλίµα / Tim Flannery
; [µετάφραση Αλίν Οικονοµίδου] .-- Αθήνα , Ισόρροπον : 2006.-- 411 σ. : εικ. ;
21 εκ.
363.73874 FLA
Fleury, Alain
Un college francais en Bulgarie : "Saint-Augustin", Plovdiv, 1884-1948 /
Alain Fleury.-- Paris, L'Harmattan : 2002.-- 259 σ. : εικ. ; 22 εκ.
378.499 FLE
Katz, Helen E.
The media handbook : a complete guide to advertising media selection,
planning, research, and buying / Helen Katz.-- 3rd ed..-- Mahwah, N.J., L.
Erlbaum Associates : 2007.-- xvii, 189 σ. : εικ. ; 23 εκ..-- (LEA's communication
series)
659 KAT
Manning, Gerald L.
Selling today : creating customer value / Gerald L. Manning, Barry L.
Reece.-- 10th ed..-- Upper Saddle River, N.J., Pearson Prentice Hall : 2007.-xxxiv, 554 σ. : εικ. ; 27 εκ.
658.85 MAN
Renvoise, Patrick
Neuromarketing : understanding the "buy button" in your customer's
brain / Patrick Renvoise and Christophe Morin.-- Rev. and updated..-Nashville, Tenn., Thomas Nelson : 2007.-- xii, 243 σ. : εικ. ; 24 εκ.
658.80019 REN

Αθανασόπουλος , Τάσος Α.
Οι δικαιοπραξίες : (µε τα προσαρτώµενα στις συµβολαιογραφικές
πράξεις) και εθνικό κτηµατολόγιο / Τάσος Α. Αθανασόπουλος .-- 2η έκδ. .-Αθήνα , [χ.ό.] : 2006.-- xlvii, 1248 σ. ; 25 εκ.
347 ΑΘΑ
Αλεξανδράκης , Αθανάσιος Χ.
Χρηµατοοικονοµικά & ασφαλιστικά µαθηµατικά / Αθανάσιος Χ.
Αλεξανδράκης .-- Θεσσαλονίκη , Σοφία : 2007.-- xiii, 714 σ. : εικ. ; 25 εκ.
650.01513 ΑΛΕ
Βασιλείου , Κώστας Γ.
Οριζόντια ιδιοκτησία και κάθετη συνιδιοκτησία / Κωνσταντίνου Γ.
Βασιλείου .-- 3η έκδ., ενηµερωµένη .-- Αθήνα , [χ.ό.] : 2006.-- 877 σ. ; 24 εκ.
346.49504 ΒΑΣ
Γρηγοράκος , Θεόδωρος Γ.
Ανάλυση - ερµηνεία του ελληνικού γενικού λογιστικού σχεδίου
[γενικής και αναλυτικής λογιστικής] / Θεοδώρου Γ. Γρηγοράκου .-- 12η έκδ.
πλήρως αναθεωρηµένη και ενηµερωµένη, µε ειδική επεξεργασία των
λογιστικών χειρισµών που ανακύπτουν κατά την εφαρµογή των ∆ΛΠ, καθώς
και των θεµάτων της αναλυτικής λογιστικής για τον υπολογισµό του κόστους
και των αναλυτικών αποτελεσµάτων σε µηνιαία ή τριµηνιαία βάση .-- Αθήνα
, Κοµοτηνή : Αντ. Ν. Σάκκουλας 2007.-- 1418 σ. : πιν. ; 24 εκ.
657 ΓΡΗ
∆ιεθνή πρότυπα χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης (∆.Π.Χ.Π.) 2006 :
συµπεριλαµβανοµένων των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (∆ΛΠ) και
∆ιερµηνειών την 1η Ιανουαρίου 2006 .-- Αθήνα , Νοµική Βιβλιοθήκη ; ,
London : International Accounting Standards Board2007.-- xi, 1929 σ. ; 24 εκ.
657.0218 ∆ΙΕ
Η διεθνής αναπτυξιακή βοήθεια στα Βαλκάνια : οι αντιφάσεις της
γενναιοδωρίας (1991-2006) / επιµέλεια: Νικόλαος Τζιφάκης, Αστέρης
Χουλιάρας .-- Αθήνα , Παπαζήσης : 2007.-- 297 σ. : πίν. ; 21 εκ..-- (∆ιεθνής
πολιτική οικονοµία / Παπαζήσης )
338.9496 ∆ΙΕ
∆ιεθνής Συνάντηση "Πρακτική άσκηση, Εµπειρία, Προοπτικές'' (2007
:Καβάλα, Ελλάδα)
Πρακτικά διεθνούς συνάντησης : πρακτική άσκηση, εµπειρία,
προοπτικές : Τ.Ε.Ι. Καβάλας, 14, 15, 16 Ιουνίου 2007 .-- Καβάλα , Τ.Ε.Ι.
Καβάλας : 2007.-- 176 σ. : πίν. ; 24 εκ.
378.495 ∆ΙΕ

∆ουζένης , ∆ιονύσης Γ. , 1935Η µαστοριά των πωλήσεων / ∆ιονύσης Γ. ∆ουζένης .-- Αθήνα ,
Στέφανος ∆. Βασιλόπουλος : 2004.-- 316 σ. : εικ. ; 21 εκ.
658.85 ∆ΥΟ
Ελληνική οικονοµία : πόροι για την ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή /
εισαγωγή - επιµέλεια Θοδωρής Πελαγίδης ; Γιώργος Αλογοσκούφης ... [κ.ά.] .- Αθήνα , Παπαζήσης : 2007.-- 133 σ. ; 21 εκ..-- (Θεσµοί και µεταρρυθµίσεις /
Παπαζήσης ; 8)
330.9495 ΕΛΛ
Ζώτος , Γιώργος Χ.
∆ιαφήµιση : σχεδιασµός, ανάπτυξη, αποτελεσµατικότητα / Γιώργος Χ.
Ζώτος .-- 5η έκδ. .-- Θεσσαλονίκη , University Studio Press : 2008.-- 667 σ. : εικ.
; 24 εκ.
659.1 ΖΩΤ
Ηλιού , Φίλιππος , 1931-2004
Ψηφίδες ιστορίας και πολιτικής του εικοστού αιώνα / Φίλιππος Ηλιού
; εκδοτική φροντίδα Άννα Ματθαίου, Στρατής Μπουρνάζος, Πόπη Πολέµη .-Αθήνα , Πόλις : 2007.-- ιγ, 598 σ. ; 24 εκ..-- (Historia)
949.5 ΗΛΙ
Καραµεσίνη , Μαρία
Η απορρόφηση των πτυχιούχων πανεπιστηµίου στην αγορά εργασίας :
πανελλαδική έρευνα στους αποφοίτους των ετών 1998-2000 / Μαρία
Καραµεσίνη ; συνεργάτες Σίλια Βιτωράτου, Ερίκ Γκαζόν, Ειρήνη Μουστάκη .- Αθήνα , ∆ιόνικος : 2008.-- 371 σ. : πίν. ; 29 εκ.
331.11423509495 ΚΑΡ
Κωστούλα-Μακράκη , Νέλλη
∆ιαπολιτισµικότητα και εκπαίδευση για ένα βιώσιµο µέλλον / Νέλλη
Κωστούλα-Μακράκη & Βασίλης Γ. Μακράκης .-- Κρήτη , [χ.ό.] : 2006.-- 342 σ. ;
21 εκ.
370.117 ΚΩΣ
Λιαρµακόπουλος , Λογοθέτης Μ.
∆ιοίκηση ολικής ποιότητας : σχεδίαση, οργάνωση, έλεγχος και
βελτίωση της ποιότητας / Λιαρµακόπουλος Μιχ. Λογοθέτης .-- Αθήνα ,
Πάτρα : Λύχνος 2003.-- 638 σ. : εικ. ; 24 εκ.
658.562 ΛΙΑ

Λιαρµακόπουλος , Λογοθέτης Μ.
∆ιοίκηση συστηµάτων παραγωγής : σχεδίαση, προγραµµατισµός και
έλεγχος συστηµάτων παραγωγής : θεωρία και µέθοδοι / Λογοθέτης Μιχ.
Λιαρµακόπουλος .-- 4η έκδ. επαυξηµένη .-- Αθήνα , Πάτρα : Λύχνος 2004.-499 σ. : εικ. ; 24 εκ.
658.5 ΛΙΑ
Λουκάκη , Αργυρώ Β.
Μεσογειακή πολιτιστική γεωγραφία και αισθητική της ανάπτυξης : η
περίπτωση του Ρεθύµνου / Αργυρώ Β. Λουκάκη .-- Αθήνα , Α. Καρδαµίτσα :
2007.-- xxiii, 538 σ. : εικ., χάρτες ; 24 εκ.
338.94959 ΛΟΥ
Μακεδονισµός : ο ιµπεριαλισµός των Σκοπίων, 1944-2006 / [επιµέλεια
κειµένων Ιάκωβος Μιχαηλίδης] .-- Αθήνα , Έφεσος : [2007].-- 229 σ. : εικ.,
χάρτες ; 35 εκ.
303.48249760495 ΜΑΚ
Μακρής , Σπύρος
Πολιτική ηγεσία και άσκηση εξωτερικής πολιτικής : το µοντέλο της
δηµοκρατικής διακυβέρνησης / Σπύρος Μακρής .-- Αθήνα , Παπαζήσης :
2007.-- 255 σ. ; 21 εκ.
327.495 ΜΑΚ
Μπαµπασίδης , Κυριάκος Α. , 1970Πανεπιστηµιακό άσυλο : κοινωνικο-πολιτικές και εγκληµατολογικές
προεκτάσεις / Κυριάκος Α. Μπαµπασίδης ; πρόλογος Γιάννης Πανούσης .-Αθήνα , Εκδόσεις Βασ. Ν. Κατσαρού : 2006.-- xxiv, 503 σ. : εικ. ; 21 εκ..-(∆ηµοσιεύµατα ; 2)
378.495 ΜΠΑ
Μπέης , Ιωάννης
Ανάλυση ισολογισµών µε δείκτες για τη λήψη αποφάσεων / Ιωάννης
Μπέης .-- Θεσσαλονίκη , Επίκεντρο : [200-;].-- 254 σ. : εικ. ; 24 εκ..-(Βιβλιοθήκη του οικονοµικού ; 7)
658.4033 ΜΠΕ
Μπουχάγιαρ , Κώστας Α.
Η αντιµετώπιση των φορολογικών διακρίσεων : ενδοκοινοτικές
συναλλαγές & συναλλαγές κρατών µελών τρίτων χωρών / Κώστας Α.
Μπουχάγιαρ ; πρόλογος Κωνσταντίνος Φινοκαλιώτης .-- Αθήνα , Νοµική
Βιβλιοθήκη : 2007.-- 667 σ. ; 24 εκ.
343.056 ΜΠΟ

Οικονοµόπουλος , Νίκος
Τα µυστικά των µετοχών της Σοφοκλέους / Νίκος Οικονοµόπουλος .-Αθήνα , Μιχάλης Σιδέρης : 2007.-- 167 σ. ; 24 εκ.
332.6322 ΟΙΚ
Η παγκοσµιοποίηση της διεθνούς πολιτικής : µια εισαγωγή στις διεθνείς
σχέσεις / επιµέλεια John Baylis και Steve Smith µε τη βοήθεια της Patricia
Owens ; επιµέλεια ελληνικής έκδοσης, πρόλογος Κώστας Υφαντής .-- Αθήνα ,
Επίκεντρο : 2007.-- 983 σ. : εικ., χάρτες ; 24 εκ.
327.101 ΠΑΓ
Παντίδος , Κωνσταντίνος
Σχέση µάρκας - καταναλωτή, ξαναγράφοντας το µάρκετινγκ /
Κωνσταντίνος Παντίδος .-- Αθήνα , Profit Lever : 2007.-- xiii, 508 σ. : ειθ ; 24
εκ.
658.827 ΠΑΝ
Πέτρα & ξύλο : οι καλύτεροι ελληνικοί ξενώνες .-- [Αθήνα] , Πορφύρα : [χ.χ.].- 110 σ. : εικ. ; 20 εκ.
Πλ 647.9449501 ΠΕΤ
Πετρόγιαννης , ∆ήµος Σ.
Εγχειρίδιο οργανωτικής για µικροµεσαίους : πώς θα γίνει
ανταγωνιστική στην Ε.Ε. η ελληνική µικροµεσαία επιχείρηση / ∆ήµος Σ.
Πετρόγιαννης .-- Αθήνα , Κλειδάριθµος : 2005.-- 221 σ. : εικ. ; 24 εκ.
658.022 ΠΕΤ
Σούλτης , ∆ηµήτρης Χρ. , 1942Αύριο τι; : ενέργεια - περιβάλλον - άνθρωπος : σύγχρονες τάσεις και
κάποιες σκέψεις : µια πρώτη προσέγγιση / ∆ηµήτρης Χρ. Σούλτης .-- Αθήνα ,
∆ίαυλος : 2007.-- 173 σ. : εικ. ; 21 εκ.
333.79 ΣΟΥ
Σφήκας , Γιώργος
Τα εθνικά πάρκα της Ελλάδας / Γιώργος Σφήκας .-- Αθήνα , Explorer :
2002.-- 360 σ. : εικ. ; 22 εκ..-- (Ένας πλήρης ταξιδιωτικός οδηγός / Explorer)
Πλ 333.78309495 ΣΦΗ

Τσόλης , Κωνσταντίνος , 1965∆ιεθνή λογιστικά πρότυπα : ανάλυση και σύγκριση µε την ελληνική
πρακτική - εµπειρική διερεύνησή τους / Κων/νος Τσόλης, Βασίλειος Φ.
Φίλιος .-- Αθήνα , Σύγχρονη Εκδοτική : 2004.-- 128 σ. ; 16 εκ..-- (Η ελληνική
βιβλιοθήκη του Management ; 16)
657.0218 ΤΣΟ
Υψηλάντης , Παντελής Γ.
Επιχειρησιακή έρευνα : εφαρµογές στη σηµερινή επιχείρηση /
Παντελής Υψηλάντης .-- 2η έκδ. ανανεωµένη .-- Αθήνα , Προποµπός : 2008.-512 σ. : πίν. ; 24 εκ..-- (Ειδικές επιστηµονικές εκδόσεις / Προποµπός )
658.4034 ΥΨΗ
Φιλιππούλη , Ελισάβετ
Η αόρατη πραγµατικότητα : αλήθειες, ψέµατα και αθέατες εξελίξεις
στη διεθνή σκηνή / Ελισάβετ Φιλιππούλη .-- Αθήνα , Ελληνικά Γράµµατα :
2005.-- 237 σ. : εικ. ; 23 εκ.
327.1 ΦΙΛ
Φλώρος , Αριστείδης Γ.
Λογιστική και πρακτική αντιµετώπιση του Φ.Π.Α. : (βελτιωµένη ως
προς τη λογιστική αντιµετώπιση των συναλλαγών διακρατικού χαρακτήρα) /
Αριστείδη Γ. Φλώρου .-- 2η έκδ. .-- Αθήνα , Σύγχρονη Εκδοτική : 2005.-- 341 σ.
: πίν. ; 24 εκ.
657.46 ΦΛΩ
Χριστοφάκης , Μανώλης Σ.
Μεταφορές και περιφερειακή ανάπτυξη : η πολιτική υποδοµών
µεταφορών / Μανώλης Σ. Χριστοφάκης .-- Αθήνα , ∆ιόνικος : 2007.-- 160 σ. :
εικ. ; 24 εκ.
388.09495 ΧΡΙ

