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1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΓΕΝΙΚΑ
Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής καταρτίστηκε και
συντάχθηκε με γνώμονα (α) την κτηθείσα μακρόχρονη εμπειρία του Τμήματος Λογιστικής, (β) τους
επιδιωκόμενους στόχους και σκοπούς του Τμήματος όπως αυτοί καθορίστηκαν από την ειδικότητα του
Τμήματος και τον ενεργό ρόλο και συμμετοχή των αποφοίτων του στην αγορά εργασίας, (γ) Την
πρόβλεψη των μελλοντικών εξελίξεων στο χώρο της Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής και (δ) την
κείμενη νομοθεσία όπως αυτή καθορίζεται από:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Τις διατάξεις του ν.1404/83, ως ισχύει
Τα άρθρα 1-2 (κεφάλ. Α’) του ν.3404/2005
Το άρθρο14 (κεφάλ. Β’) του ν.3374/2005
Την με αριθμό 46350/Ε5/11-5-2006 Υ.Α. (κατ΄ εξουσιοδότηση του ν. 2916/2001)
Την με αριθμό Φ5/89656/Β3/13-08-07 Υ.Α. ΥΠΑΙΘ
Τις διατάξεις του ν.4009/2011 άρθρα 30, 31, 32, 34, 66 και 45, 46
Το έγγραφο 8766/24-7-2013 του Προέδρου ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας

2. ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
Το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής καλύπτει το γνωστικό
αντικείμενο της Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Επιστήμης, καθώς και τις εφαρμογές τους σε
κερδοσκοπικές ή μη κερδοσκοπικές επιχειρήσεις και οργανισμούς του Ιδιωτικού και Δημόσιου τομέα.
Tο αντικείμενο σπουδών του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του Τεχνολογικού
Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) Δυτικής Ελλάδας αποτελεί την εξέλιξη και συμπλήρωση του
επιστημονικού κλάδου της Λογιστικής και προέρχεται από τη συγχώνευση των ομώνυμων Τμημάτων των
πρώην Τ.Ε.Ι. Πάτρας και Μεσολογγίου. Τα Τμήματα Λογιστικής συγκαταλέγονται στα ιστορικά Τμήματα
των Τ.Ε.Ι. που δημιουργήθηκαν με τον ιδρυτικό νόμο 1404/1983 και ανήκουν, όπως και το Τμήμα
Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, στη Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο). Το Τμήμα Λογιστικής &
Χρηματοοικονομικής υλοποιήθηκε με το Π.Δ. 94/2013 και θα υποδεχθεί τους πρώτους φοιτητές του το
χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2103-2014.
Το Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας δεν αποτελεί ένα νέο
Τμήμα που φιλοδοξεί να θεμελιώσει τους όρους της αποδοχής του από τους υποψήφιους φοιτητές του,
την επιστημονική κοινότητα και την αγορά εργασίας. Το συγκριτικό πλεονέκτημα του μητρικού Τμήματος
Λογιστικής, από το οποίο προήλθε, και η μακροχρόνια προσφορά του στην ομώνυμη επιστήμη, η
αναγνώριση του επιπέδου των επιστημονικών και τεχνολογικών γνώσεων που παρέχει και η
τεκμηριωμένη επιστημονική και επαγγελματική αποδοχή των αποφοίτων του από την αγορά εργασίας
αποτελεί ασφαλές και αναγνωρισμένο υπόβαθρο. Αυτό το υπόβαθρο πλέον συμπληρώνεται με την
ένταξη της Χρηματοοικονομικής επιστήμης στα γνωστικά αντικείμενα με τα οποία θα συμπληρώσει και
θα διευρύνει την προσφορά του τόσο στον τομέα της «καθαρής» επιστήμης όσο και σε αυτόν της
προετοιμασίας των φοιτητών του ώστε όχι μόνο να αποτελούν δυναμικά και καταρτισμένα στελέχη στην
επιχειρηματική δραστηριότητα της ελληνικής οικονομίας αλλά να τοποθετούνται ως αυθύπαρκτες
επιστημονικές οντότητες στο χώρο της λογιστικής και χρηματοοικονομικής επιστήμης.
Η εξέλιξη του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής σε περίοδο οικονομικής ύφεσης της
ελληνικής οικονομίας φιλοδοξεί όχι απλώς να αναδιατάξει το επιτυχημένο πρόγραμμα σπουδών του
μητρικού Τμήματος αλλά να εντάξει νέα γνωστικά αντικείμενα καλύπτοντας αποτελεσματικότερα την
αδιάλειπτη ζήτηση επιστημονικά καταρτισμένων λογιστών και χρηματοοικονομικών στελεχών των
Σελ.| 4

επιχειρήσεων του Ιδιωτικού και Δημόσιου τομέα με την επέκταση και εμβάθυνση του γνωσιολογικού και
επιστημονικού του χαρακτήρα στον τομέα της Χρηματοοικονομικής.
Η επιστημονική διεύρυνση του προγράμματος σπουδών του μητρικού Τμήματος Λογιστικής με
την συμπερίληψη του χρηματοοικονομικού τομέα, και την εξέλιξή του ως Τμήμα Λογιστικής &
Χρηματοοικονομικής, συνθέτει ένα αυτόνομο επιστημονικό πεδίο όπου οι απόφοιτοι του Τμήματος
μπορούν να διευρύνουν τις σπουδές τους συμμετέχοντας σε μεταπτυχιακά προγράμματα ή
προγράμματα πιστοποίησης ή να διεκδικήσουν αποτελεσματικότερα τη θέση τους στο χώρο της
εξαρτημένης εργασίας ή της αυτοαπασχόλησης σε όλο το φάσμα του «επιχειρείν» ή του Δημόσιου
Τομέα, μεταξύ άλλων, ως αυτοαπασχολούμενοι λογιστές, στελέχη λογιστηρίων κάθε είδους επιχείρησης
ή ομίλου επιχειρήσεων, στελέχη οικονομικών διευθύνσεων, στελέχη Ελεγκτικών ή Ασφαλιστικών
Επιχειρήσεων και Τραπεζικά, Ξενοδοχειακά ή Ναυτιλιακά στελέχη.
Η διάρκεια των σπουδών του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής είναι οκτώ εξάμηνα από
τα οποία το τελευταίο περιλαμβάνει την Πρακτική Άσκηση και την εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας.
Ειδικότερα, η Πρακτική Άσκηση μπορεί να πραγματοποιηθεί σε οποιοδήποτε Επιχείρηση, Φορέα ή
Δημόσιο και Ιδιωτικό Οργανισμό (ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ) που διαθέτει λογιστήριο (τήρηση απλογραφικών ή
διπλογραφικών βιβλίων ΚΦΑΣ – νυν Γ’ κατηγορίας ΚΒΣ) ή ανεξάρτητο οικονομικό Τμήμα καθώς και
Τραπεζικές, Ξενοδοχειακές ή Ναυτιλιακές επιχειρήσεις.
Η θέση Πρακτικής Άσκησης και η απασχόληση του ασκούμενου σχετίζεται άμεσα με το
αντικείμενο σπουδών τού υποψηφίου για Πρακτική Άσκηση (λογιστική επιστήμη, εργασίες
λογιστηρίου, οικονομικές και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες). Η Πρακτική Άσκηση κάθε
ασκούμενου, που εποπτεύεται από εντεταλμένο μέλος Ε.Π. του Τμήματος, αποσκοπεί όχι μόνο
στην πρακτική εφαρμογή της επιστήμης που σπουδάζει σε συνθήκες και απαιτήσεις πραγματικής
αμειβόμενης εργασίας αλλά και στην ανατροφοδότηση (feedback), μέσω των κατάλληλων
ερωτηματολογίων και του Βιβλίου Πρακτικής Άσκησης που συμπληρώνει κάθε ασκούμενος, του
Τμήματος με τις απαραίτητες πληροφορίες. Αυτές οι πληροφορίες διαρκώς συλλέγονται και
επεξεργάζονται από το Τμήμα με σκοπό αφενός τη διαχείριση και αποκωδικοποίησή τους και
αφετέρου τη διαμόρφωση «κεφαλαίου γνώσης» προκειμένου να επιχειρούνται οι απαραίτητες
διορθωτικές παρεμβάσεις στο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος με σκοπό να το καθιστούν
ευέλικτο, σύγχρονο και αναπροσαρμόσιμο προκειμένου να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες και
μεταβαλλόμενες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας.
Η Πτυχιακή Εργασία εξ’ άλλου σκοπεύει να δομήσει τον γραπτό επιστημονικό λόγο κάθε
τελειόφοιτου μέσα από την επιστημονική έρευνα, την εφαρμογή, την τεκμηρίωση ή και την
ορθόδοξη αναίρεση του status quo παραδοχών ή «κανόνων» στα γνωστικά αντικείμενα των
σπουδών του. Η Πτυχιακή Εργασία απαιτεί από τους σπουδαστές του Τμήματος να εντρυφήσουν
στην έρευνα, εφαρμογή και τεκμηρίωση λύσεων σε δεδομένα προβλήματα, να καταγράψουν
προτάσεις από το προϊόν της έρευνάς τους και να υποδείξουν περαιτέρω πεδία έρευνας στα
πλαίσια της αναζήτησής τους μέσω του θέματος της Πτυχιακής Εργασίας που θα κληθούν να
ερευνήσουν και να παρουσιάσουν ενώπιον εξεταστικής τριμελούς επιτροπής από μέλη Ε.Π. του
Τμήματος.
Η φοίτηση στο Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής διακρίνεται στα μαθήματα της χειμερινής
περιόδου (Α’, Γ’, Ε’ και Ζ’ εξάμηνα φοίτησης) και της αντίστοιχης εαρινής (Β’, Δ’ και ΣΤ’ εξάμηνα
φοίτησης), κάθε εξαμηνιαίας περιόδου αποτελούμενης από 15 εργάσιμες εβδομάδες, καθώς και τρείς
εξεταστικές περιόδους. Ειδικότερα, στα χειμερινά και εαρινά εξάμηνα φοίτησης δίδεται από μια
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περίοδος εξετάσεων που διαδέχεται αυτή του Σεπτεμβρίου κατά την οποία οι φοιτητές έχουν δικαίωμα
εξέτασης του ετήσιου συνόλου των μαθημάτων του ατομικού τους προγράμματος.
Το σύνολο των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών του τμήματος Λογιστικής &
Χρηματοοικονομικής μαζί με την Πτυχιακή Εργασία είναι 40 και διακρίνεται σε μαθήματα1: (1)
Διοίκησης-Οικονομικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών 12.8% (ΔΟΝΑ), (2) Γενικής Υποδομής 35.9%
(ΜΓΥ), (3) Ειδικής Υποδομής 17.9% (ΜΕΥ) και (4) Ειδικότητας 33.3% (ΜΕ). Περαιτέρω, οι ώρες
διδασκαλίας των μαθημάτων στο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος διακρίνονται σε (1) Θεωρητικές
και (2) Εργαστηριακές.
Οι θεωρητικές ώρες διδασκαλίας περιλαμβάνουν τη θεωρία κάθε μαθήματος και την εφαρμογή της
θεωρίας με εφαρμογή ασκήσεων, μελέτη περιπτώσεων (case studies) και τη χρήση πινάκων, εμπειρικών
ή στατιστικών δεδομένων. Οι εργαστηριακές ώρες απαιτούν εργαστηριακό εξοπλισμό (χρήση
υπολογιστών και ιδιαίτερα λογισμικά προγράμματα ή προσαρμοσμένες εφαρμογές) που στοχεύουν στην
εμπειρική εφαρμογή της θεωρίας του μαθήματος, των νομικών και φορολογικών διατάξεων ή στην
εκμάθηση των φοιτητών στη χρήση σύγχρονων λογισμικών προγραμμάτων και εφαρμογών που
απαιτούν εξειδικευμένα γνωστικά αντικείμενα της επιστήμης της Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής.
3. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής αποσκοπεί στον
εμπλουτισμό της προσφερόμενης θεωρητικής και τεχνολογικής κατάρτισης των σπουδαστών του σε
θέματα εφαρμοσμένης λογιστικής και χρηματοοικονομικής ανάλυσης. Παράλληλα, το πρόγραμμα
σπουδών είναι προσαρμοσμένο στην τρέχουσα ελληνική πραγματικότητα και στο νέο μακροοικονομικό
περιβάλλον που δημιούργησε η πρόσφατη χρηματοοικονομική κρίση. Για την κατάρτισή του λήφθηκαν
υπόψη τα αντίστοιχα προγράμματα σπουδών των πανεπιστημιακών και ανωτάτων τεχνολογικών
Τμημάτων Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής τόσο του εσωτερικού όσο και του εξωτερικού.
Ειδικότερα, το πρόγραμμα σπουδών, μέσω της εισαγωγής νέων μαθημάτων και αναγκαίων
προσαρμογών των υφισταμένων (συμπτύξεις, αναπροσαρμογή της ύλης, και μετονομασίες), εξυπηρετεί
τις παρακάτω γνωστικές ανάγκες:
Εμβαθύνει στην ανάλυση των σύγχρονων θεωριών και συστημάτων Λογιστικής και κριτική
διερεύνηση των τρόπων λογιστικής καταγραφής των λογιστικών γεγονότων, βάση του Ελληνικού
Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (Ε.Γ.Λ.Σ) και των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης
(Δ.Π.Χ.Π).
Αποδίδει έμφαση στους κλάδους της Λογιστικής επιστήμης που ασχολούνται με την ανάλυση των
λογιστικών δεδομένων με σκοπό την παροχή πληροφοριών και την εξαγωγή συμπερασμάτων από τη
Διοίκηση (Διοικητική Λογιστική – Managerial Accounting) και τους επενδυτές (Χρηματοοικονομική
Λογιστική – Financial Accounting).
Περιλαμβάνει την ανάλυση θεμάτων λογιστικής τα οποία σχετίζονται άμεσα με την τρέχουσα
ελληνική πραγματικότητα και την πορεία της ελληνικής οικονομίας, όπως η λογιστική των Οργανισμών
Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α) και Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ).

1

Τα ποσοστά των κατηγοριών υπολογίστηκαν επί του συνόλου των μαθημάτων εκτός της Πτυχιακής Εργασίας
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Ανασυντάσσει και αποδίδει μεγαλύτερη σημασία στα εργαλεία της πληροφορικής τα οποία
σχετίζονται με την διάχυση των λογιστικών πληροφοριών και την επεξεργασία τους με σκοπό την άσκηση
αποτελεσματικής διαχείρισης των επιχειρήσεων.
Εισάγει τη διδασκαλία οικονομετρικών τεχνικών με σκοπό τη επεξεργασία των οικονομικών
δεδομένων, γεγονός που αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την άσκηση εμπειρικής έρευνας στην
Λογιστική – Χρηματοοικονομική Επιστήμη.
Ενισχύει τις εργαστηριακές υποδομές του Τμήματος σε ερευνητικό και εκπαιδευτικό επίπεδο με τη
δημιουργία τριών νέων εργαστηρίων: (i) του εργαστηρίου Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Πληροφόρησης με σκοπό τη σύνδεση της λογιστικής θεωρίας με την εφαρμοσμένη λογιστική και
χρηματοοικονομική ανάλυση. (ii) του εργαστηρίου Συστημάτων Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων και
(iii) του εργαστηρίου Στατιστικής.
Εισάγει το μάθημα της μεθοδολογίας στην επιστημονική έρευνα με σκοπό να αποκτήσουν οι
σπουδαστές του Τμήματος, αλλά και οι μελλοντικοί υποψήφιοι μεταπτυχιακών προγραμμάτων του
εσωτερικού ή εξωτερικού, την απαραίτητη επιστημονική και ερευνητική δεοντολογία που διέπει την
επιστημονική έρευνα σε επίπεδο μεταπτυχιακών ή διδακτορικών διατριβών.
Ενσωματώνει και προσαρμόζεται στις αλλαγές που επέβαλε το νέο φορολογικό νομοσχέδιο στο
περιεχόμενο των μαθημάτων που σχετίζονται με τη φορολογία εταιρειών, φυσικών και νομικών
προσώπων. Επικαιροποιεί τα λογιστικά λογισμικά πακέτα των εργαστηρίων Λογιστικών Εφαρμογών με
βάση τα προγράμματα που έχουν ευρεία απήχηση στην αγορά με στόχο την άμεση πρόσβαση των
πτυχιούχων του Τμήματος στην αγορά εργασίας και την ελαχιστοποίηση του χρόνου προσαρμογής τους
σε πραγματικές συνθήκες εργασίας.
Οι απόφοιτοι του τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής έχοντας αποκτήσει τις σύγχρονες
επιστημονικές γνώσεις που προσφέρει το πρόγραμμα σπουδών θα είναι σε θέση:






Να στελεχώνουν, με υψηλό επίπεδο γνώσης – πλήρως ενημερωμένης βάσει των σύγχρονων
εξελίξεων - οικονομικές υπηρεσίες, λογιστήρια επιχειρήσεων του ιδιωτικού και δημόσιου
τομέα, λογιστικές-ελεγκτικές εταιρείες και χρηματοοικονομικούς οργανισμούς. Παράλληλα, να
παρέχουν υψηλής ποιότητας και υπευθυνότητας λογιστικές, φορολογικές και
χρηματοοικονομικές υπηρεσίες (όπως ορίζονται στα επαγγελματικά τους δικαιώματα),
απασχολούμενοι ως ελεύθεροι επαγγελματίες.
Να προχωρούν στην εξέλιξή τους όσον αφορά στο βαθμό τάξης της άδειας του Λογιστή –
Φοροτεχνικού ή των βαθμίδων πιστοποίησής τους ως ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές.
Να διευρύνουν τις επιστημονικές τους γνώσεις έχοντας αποκτήσει τα απαραίτητα επιστημονικά
και δεοντολογικά εφόδια προκειμένου να συμμετέχουν σε μεταπτυχιακά προγράμματα του
εσωτερικού ή εξωτερικού ή να αποκτήσουν τίτλους επαγγελματικής πιστοποίησης.

4. ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Με την ολοκλήρωση των σπουδών του, ο απόφοιτος του Τμήματος ανακηρύσσεται “Πτυχιούχος
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής”, και θα διαθέτει τις απαραίτητες επιστημονικές και τεχνολογικές
γνώσεις και δεξιότητες για να μπορεί να δραστηριοποιηθεί επαγγελματικά σε όλους τους τομείς του
γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος, είτε ως στέλεχος λογιστηρίου επιχειρήσεων, οργανισμών και
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υπηρεσιών του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, είτε ως αυτοαπασχολούμενος. Ειδικότερα ο πτυχιούχος
Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής μπορεί να δραστηριοποιηθεί στα επόμενα επαγγέλματα:
4Α. Λογιστής – Φοροτεχνικός
Λογιστής–Φοροτεχνικός είναι ο κάτοχος ειδικής άδειας ασκήσεως του ομώνυμου επαγγέλματος βάσει
των επαγγελματικών δικαιωμάτων του Τμήματος όπως αυτά καθορίζονται από:
 Το Ν.2515/1997 «Άσκηση επαγγέλματος Λογιστή-Φοροτεχνικού» (ΦΕΚ 154 τ. Α’ 1007),
 Το Π.Δ. 340/1998 «Περί του επαγγέλματος του Λογιστή Φοροτεχνικού και της αδείας ασκήσεώς
του» (ΦΕΚ 228 τ. Α’ 1998) όπως τροποποιήθηκε (α) με το Ν. 2771/1999 (ΦΕΚ 280 τ. Α’ 1999) και
το άρθρο 17 Ν.3470/2006 «Εθνικό Συμβούλιο Εξαγωγών, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ 132 τ. Α’ 2006),
 Το Ν. 4152/2013
και ασχολείται κατ’ επάγγελμα ως ελεύθερος επαγγελματίας ή μισθωτός με λογιστικές και φοροτεχνικές
εργασίες επιτηδευματιών ή άλλων φυσικών προσώπων. Η εφαρμογή των λογιστικών αρχών, προτύπων
και σχεδίων γενικών και κλαδικών, η ενημέρωση και η τήρηση των φορολογικών βιβλίων, η σύνταξη,
υπογραφή και υποβολή φορολογικών δηλώσεων, συμπληρωματικών και στατιστικών στοιχείων προς τις
Δημόσιες Υπηρεσίες καθώς και μισθολογικών καταστάσεων, ασφαλιστικών εισφορών και
προγραμμάτων εργασίας, η εποπτεία και η εφαρμογή διαδικασιών για τον προσδιορισμό της
φορολογητέας ύλης και των αναλογούντων φόρων, η κατάρτιση και η υπογραφή οικονομικών
καταστάσεων, ισολογισμών και αποτελεσμάτων χρήσης επιχειρήσεων και οργανισμών, περιγράφει το
έργο των λογιστών-φοροτεχνικών.
Καθήκον του λογιστή-φοροτεχνικού είναι να ελέγχει και να παρουσιάζει με κατάλληλες
λογιστικές εγγραφές τις οικονομικές πράξεις των επιχειρήσεων, οργανισμών, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, ιδιωτών
κ.λπ. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης και
Οικονομίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) απασχολούνται σε θέματα λογιστηρίου
στους επόμενους τομείς:












Τήρησης και ενημέρωσης λογιστικών βιβλίων για τα οποία απαιτούνται επιστημονικές αναλύσεις
των οικονομικών πράξεων όπως, βιβλίο ταμείου, βιβλίο διαφόρων πράξεων, βιβλίο αγορών,
βιβλίο πωλήσεων, βιβλίο παραγωγής και κοστολογίου κ.λπ.
Τήρησης λογιστικών βιβλίων στα οποία καταχωρούνται περιοδικά τα περιουσιακά στοιχεία των
Οικονομικών μονάδων καθώς και συναφείς λογιστικές καταστάσεις, όπως βιβλίο απογραφών και
ισολογισμών κ.λπ.
Σύνταξης καταστάσεων ή άλλων εγγράφων που περιέχουν ανάλυση και λογιστική διατύπωση
οικονομικών πράξεων συνδεομένων με τα λογιστικά βιβλία χειρογράφων ή μηχανογραφημένων.
Τήρησης και έκδοσης στοιχείων που χρησιμεύουν στο λογιστήριο σαν στοιχεία πρώτης εγγραφής
όπως τιμολογίων, διπλοτύπων εισπράξεως κ.λπ.
Ενημέρωσης καρτελών.
Καταγραφής περιουσιακών στοιχείων.
Τήρησης βιβλίων και στοιχείων κοστολογίου, βιβλίων και στοιχείων αποθήκης.
Μισθοδοσίας.
Τήρησης διαφόρων στοιχείων και βιβλίων που προβλέπονται από τις διατάξεις της κείμενης
νομοθεσίας.
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Κατεύθυνσης και παρακολούθησης της εφαρμογής του όλου λογιστικού συστήματος των
οικονομικών μονάδων.
 Κατεύθυνσης και παρακολούθησης των εργασιών σε συναφή με το λογιστήριο τμήματα, όπως
κοστολόγησης, αγορών, προμηθειών κ.λπ.
Ο λογιστής-φοροτεχνικός εξάλλου μπορεί να εργαστεί ως υπάλληλος με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε
οποιαδήποτε Ιδιωτική, συμπεριλαμβανομένων των Ξενοδοχειακών, Ναυτιλιακών και Τραπεζικών
επιχειρήσεων ή Δημόσια (ΝΠΔΔ. ΝΠΙΔ, Τ.Α.) είτε να δημιουργήσει δική του επιχείρηση ως ελεύθερος
επαγγελματίας. Οι προοπτικές του επαγγέλματος διατηρούνται στην υψηλότερη κλίμακα ζήτησης για
επαγγελματική αυτοαπασχόληση ή εξαρτημένη απασχόληση δεδομένου ότι ο κλάδος είναι από τους
κορυφαίους στην Ελλάδα στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
4Β. Τραπεζικός υπάλληλος - στέλεχος τραπεζικού καταστήματος
Ο τραπεζικός υπάλληλος μπορεί να εργαστεί σε δημόσια ή ιδιωτική τράπεζα και να ανήκει στο
τμήμα του λογιστηρίου, των δανείων, της έκδοσης καρτών, του ταμείου, της διεύθυνσης μελετών κ.λπ.
Τα καθήκοντά του περιλαμβάνουν μια ολοκληρωμένη σειρά τραπεζικών εργασιών σε κατάστημα
τραπέζης ή σε κεντρική διεύθυνση όπως μεταξύ άλλων τον έλεγχο αιτήσεων για δάνεια, την αποδοχή
καταθέσεων, εντολών, μεταβιβάσεων ή αναλήψεων κεφαλαίων, την ενημέρωση βιβλιαρίων, τη λήψη και
διαβίβαση εντολών για αγορά μετοχών επιχείρησης για την οποία είναι ανάδοχος η τράπεζα που
εργάζεται, τη λήψη χρημάτων για πληρωμή λογαριασμών δημόσιων οργανισμών, τον έλεγχο
αποπληρωμής γραμματίων ή δόσεων δανείων ή άλλων οφειλών προς το Δημόσιο ή Επιχειρήσεις που
έχουν συνάψει σύμβαση με τραπεζική επιχείρηση.
4Γ. Οικονομολόγος
Οικονομολογικό επάγγελμα συνιστούν οι κατ’ επάγγελμα ασκούμενες δραστηριότητες που έχουν
ως αντικείμενο την εφαρμογή της οικονομικής επιστήμης στους διάφορους τομείς της εθνικής και
διεθνούς οικονομικής και χρηματοοικονομικής δραστηριότητας ή και την ανάπτυξη της οικονομικής
επιστήμης και σκέψης. Μεταξύ των δραστηριοτήτων του οικονομολογικού επαγγέλματος
περιλαμβάνονται:









Η ανάλυση, στατιστική επεξεργασία, ερμηνεία και μελλοντική πρόβλεψη οικονομικών μεγεθών.
Η σύνταξη και υποβολή οικονομοτεχνικών μελετών και εκθέσεων προς επιχειρήσεις,
οργανισμούς και άλλους φορείς οικονομικής δραστηριότητας.
Η παροχή συμβουλών επί οικονομικών επιχειρησιακών, αναπτυξιακών, ταμιευτικών,
χρηματοπιστωτικών και συναφών θεμάτων προς φορείς οικονομικής και επιχειρησιακής
δραστηριότητας του ιδιωτικού, του δημόσιου τομέα και της Δημόσιας Διοίκησης.
Η εφαρμογή στατιστικών και οικονομετρικών μεθόδων και η έρευνα, επεξεργασία, ανάλυση,
ερμηνεία με στόχο την αξιοποίηση των στατιστικών στοιχείων που αφορούν στην οικονομία, στα
οικονομικά μεγέθη, στους συντελεστές της παραγωγής, στην παραγωγική και αναπτυξιακή
διαδικασία.
Η παροχή υπηρεσιών οργάνωσης, διεύθυνσης των οικονομικών δραστηριοτήτων επιχειρήσεων
καθώς και φορέων οικονομικής δραστηριότητας του Δημόσιου Τομέα.
Ο έλεγχος της διαχείρισης των οικονομικών καταστάσεων βιβλίων και στοιχείων, επιχειρήσεων,
Οργανισμών, Ιδρυμάτων και γενικά φορέων οικονομικής και επιχειρησιακής δραστηριότητας ή
διαχείρισης φορέων του ιδιωτικού ή του Δημόσιου τομέα και η σύνταξη-έκδοση των αναγκαίων
πορισμάτων εκθέσεων και πιστοποιητικών. Οι απόφοιτοι του Τμήματος Λογιστικής &
Χρηματοοικονομικής έχουν το δικαίωμα απόκτησης της άδειας άσκησης Οικονομολογικού
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επαγγέλματος βάσει του N.3912/2011 (άρθρο 11 παράγρ. γ’) εφόσον αποκτήσουν και
μεταπτυχιακό δίπλωμα στην Οικονομική επιστήμη.
4Δ. Εσωτερικός Ελεγκτής
Στον ιδιωτικό τομέα η άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας και η εξ΄ αυτής επιδίωξη
κέρδους, αλλά ακόμη και η διαδικασία διαχείρισης κονδυλίων σε μη κερδοσκοπικές κοινωνικές
επιχειρήσεις του Δημοσίου τομέα οφείλουν να παρουσιάζουν τα αποτελέσματα των διαχειριστικών τους
περιόδων μέσω ισολογισμών και καταστάσεων αποτελεσμάτων χρήσης. Η απαραίτητη διαφάνεια στην
οικονομική λειτουργία των επιχειρήσεων αυτών εξασφαλίζεται από τους Εσωτερικούς Ελεγκτές (Internal
Auditiors).
Ο Εσωτερικός Έλεγχος είναι μία ανεξάρτητη, αντικειμενική και συμβουλευτική δραστηριότητα
η οποία σχεδιάζεται με σκοπό να προσθέτει αξία, διαφάνεια και να βελτιώνει τις λειτουργίες κάθε
επιχειρηματικού οργανισμού. Επίσης, στοχεύει στην επίτευξη των στόχων κάθε οικονομικής επιχείρησης
μέσω συστηματικής και οργανωμένης προσέγγισης, η οποία θα αξιολογεί και θα βελτιώνει την
αποτελεσματικότητα των διαδικασιών διαχειρίσεως κινδύνων, ελέγχου και διακυβέρνησης.
Η θέση του Εσωτερικού Ελεγκτή θεωρείται κομβική σε κάθε φορέα οικονομικής δραστηριότητας
καθώς αξιολογεί και συμβουλεύει, με βάση το υφιστάμενο σύστημα εσωτερικού ελέγχου, δηλαδή τις
πολιτικές, τις διαδικασίες και τα σημεία ελέγχου που έχουν εγκαθιδρύσει οι διοικήσεις των οργανισμών
προκειμένου να επιτυγχάνουν τους στόχους τους κάτω από το πρίσμα της επιδίωξης της βασικής
οικονομικής αρχής και της κοινωνικής υπευθυνότητας.
Οι φορείς οικονομικής δραστηριότητας στην Ελλάδα, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο
τομέα, είτε υποχρεούμενοι από το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας των επιχειρήσεων (π.χ.
επιχειρήσεις εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών), είτε αντιλαμβανόμενοι τα οφέλη που απορρέουν
από την σύσταση, στελέχωση και δραστηριοποίηση τμημάτων Εσωτερικού Ελέγχου (π.χ. τράπεζες και
πολυεθνικές επιχειρήσεις), είτε, τέλος, επειδή παρέχουν υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου (π.χ. ελεγκτικές
εταιρείες) συχνά αναζητούν εξειδικευμένα στελέχη στον τομέα του Εσωτερικού Ελέγχου.
4Ε. Ορκωτός ελεγκτής
Η πρόβλεψη της ύπαρξης από το νόμο Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών αποβλέπει στην άσκηση του
ελέγχου της οικονομικής διαχείρισης κάθε είδους δημοσίων και ιδιωτικών οργανισμών και επιχειρήσεων
ή εκμεταλλεύσεων, ανεξαρτήτως της νομικής τους μορφής (ιδρύματος, εταιρείας ή άλλου νομικού
προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου), από πρόσωπα με αυξημένα επαγγελματικά προσόντα, που
ασκούν το έργο τους με διαφάνεια και υπευθυνότητα, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η εγκυρότητα και
αξιοπιστία των πορισμάτων των διενεργούντων ελέγχους, σύμφωνα με τα διεθνώς αναγνωρισμένα
Ελεγκτικά πρότυπα και τους όρους που τίθενται από την εσωτερική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία.
Οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές πρέπει να είναι πρόσωπα με αυξημένα επαγγελματικά προσόντα.
Αυτά ορίζονται από την 8η Οδηγία 84/253 της Ε.Ε. προς την οποία προσαρμόστηκε πλήρως η Ελληνική
νομοθεσία, με την έγκριση της Ε.Ε. και την αποδοχή του Συμβουλίου της Επικράτειας (Ν.3693/2008).
Η ανάγκη για Ορκωτούς Ελεγκτές βρίσκεται σε άνθηση και κατά τα επόμενα χρόνια αναμένεται να
προσφέρει ικανό αριθμό νέων θέσεων εργασίας. Οι απόφοιτοι του Τμήματος Λογιστικής &
Χρηματοοικονομικής θα έχουν δικαίωμα να εξασκήσουν το επάγγελμα του ορκωτού ελεγκτή λογιστή
βάσει του Ν.3693/2008 που προβλέπει τα ελάχιστα προσόντα που πρέπει να έχει κάποιος για να
δραστηριοποιηθεί στο επάγγελμα
αυτό. Επίσης μπορούν σε συνδυασμό με την απόκτηση
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μεταπτυχιακού διπλώματος στην οικονομική επιστήμη να αποκτήσουν παράλληλα και την άδεια
άσκησης του οικονομολογικού επαγγέλματος διευρύνοντας τον επαγγελματικό τους ορίζοντα και
διευκολύνοντας την εξέλιξή τους στο επάγγελμα του ορκωτού ελεγκτή.
4ΣΤ. Στέλεχος επιχείρησης
Οι απόφοιτοι του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, λόγω και των γνώσεων που
αποκτούν μεταξύ άλλων στη λογιστική επιστήμη, στο φορολογικό σύστημα και τις διατάξεις του, στα
χρηματοοικονομικά, στον εσωτερικό έλεγχο, στην εταιρική κοινωνική ευθύνη, στη διαχείριση
συστημάτων επιχειρηματικών πόρων και στη διοίκηση, μπορούν να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά
ως στελέχη επιχειρήσεων. Τα στελέχη επιχειρήσεων αποτελούν τον πυρήνα του σχεδιασμού, ελέγχου,
και διάθεσης των προϊόντων ή υπηρεσιών τους και συνυφάζονται με την οικονομική υπόσταση της
επιχείρησης.
4Ζ. Εκπαιδευτικός
Οι απόφοιτοι του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας
(ΣΔΟ) των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της χώρας μπορούν να απασχολούνται στον κλάδο
της εκπαίδευσης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
5. ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ
Μετά και τις τελευταίες τροποποιήσεις στους νόμους 2515/1997 “Άσκηση επαγγέλματος Λογιστή
Φοροτεχνικού” (ΦΕΚ 154/τ. Α΄/1997) και Π.Δ. 340/1998 “Περί του επαγγέλματος του Λογιστή–
Φοροτεχνικού και της αδείας ασκήσεώς του” (ΦΕΚ 228/τ. Α’/1998), όπως τροποποιήθηκε με τον
Ν.2771/1999 (ΦΕΚ 280/τ. Α’ /1999) και με το άρθρο 17 του Ν. 3470/2006 «Εθνικό Συμβούλιο Εξαγωγών,
φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 132/τ. Α΄/ 28.6.2006) αλλά και το Ν. 4152/2013 οι
διατάξεις που διέπουν την Επαγγελματική ταυτότητα Λογιστών – φοροτεχνικών έχουν ως εξής:
Απόκτηση Επαγγελματικής ταυτότητας
Οι προϋποθέσεις για την απόκτηση επαγγελματικής ταυτότητας είναι:
 Επαγγελματική ταυτότητα Λογιστή Φοροτεχνικού Α΄ τάξης. Χορηγείται στα μέλη του Ο.Ε.Ε.,
στους πτυχιούχους Τμημάτων Οικονομικής κατεύθυνσης των Πανεπιστημίων, στους πτυχιούχους
των Τμημάτων Οικονομικής κατεύθυνσης της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας των
Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) και στα φυσικά πρόσωπα που πληρούν τις
προϋποθέσεις επαγγελματικών προσόντων του Π.Δ. 38/2010, που ασκούν επί τριετία το
επάγγελμα του Λογιστή Φοροτεχνικού Β΄ τάξης.
 Επαγγελματική ταυτότητα Λογιστή Φοροτεχνικού Β΄ τάξης. Χορηγείται από το Οικονομικό
Επιμελητήριο της Ελλάδος στα μέλη του Ο.Ε.Ε., στους πτυχιούχους τμημάτων Οικονομικής
κατεύθυνσης των Πανεπιστημίων, στους πτυχιούχους των Τμημάτων Οικονομικής κατεύθυνσης
της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) και
στα φυσικά πρόσωπα που πληρούν τις προϋποθέσεις επαγγελματικών προσόντων του Π.Δ.
38/2010 (Α΄ 78).
 Επαγγελματική ταυτότητα Λογιστή Φοροτεχνικού Β΄ τάξης. Χορηγείται από το Οικονομικό
Επιμελητήριο της Ελλάδος στους κατόχους απολυτηρίου Γενικού Λυκείου, οι οποίοι ασκούν επί
επτά (7) έτη από τη λήψη του απολυτηρίου τους το επάγγελμα του βοηθού λογιστή ή στους
κατόχους απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου κλάδου
Οικονομίας, οι οποίοι ασκούν επί έξι (6) έτη από τη λήψη του απολυτηρίου τους το επάγγελμα
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του βοηθού λογιστή ή στους κατόχους πτυχίου Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.)
Λογιστικής, οι οποίοι ασκούν επί πέντε (5) έτη το επάγγελμα του βοηθού λογιστή ή στους
αποφοίτους των μακροχρόνιων προγραμμάτων κατάρτισης του Ελληνικού Κέντρου
Παραγωγικότητας (ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ.), οι οποίοι ασκούν επί πέντε (5) έτη το επάγγελμα του βοηθού
λογιστή.
Για τους κατόχους αναγνωρισμένου μεταπτυχιακού τίτλου στη Λογιστική-Ελεγκτική, Εσωτερικό
Έλεγχο, Κοστολόγηση και Διοίκηση Επιχειρήσεων, ο απαιτούμενος χρόνος άσκησης του
επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού για την απόκτηση άδειας ανώτερης τάξης μειώνεται για
χρόνο ίσο προς τη διάρκεια σπουδών για την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου.
Η άδεια άσκησης επαγγέλματος ανωτέρας τάξεως πέραν των ετών υπηρεσίας θα αποκτάται μετά
από πιστοποίηση παρακολούθησης επιμορφωτικών σεμιναρίων σε λογιστικά και φορολογικά
θέματα και αξιολόγησης των υποψηφίων κατά τη διάρκεια παρακολούθησης αυτών. Τα
επιμορφωτικά σεμινάρια θα διενεργούνται τουλάχιστον μία φορά κάθε έτος από το Οικονομικό
Επιμελητήριο της Ελλάδος ή από το Ινστιτούτο Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης των Μελών του,
που θα χορηγούν και το σχετικό πιστοποιητικό παρακολούθησης και αξιολόγησης. Οι κάτοχοι
επαγγελματικής ταυτότητας λογιστή φοροτεχνικού Β’ τάξης διενεργούν κάθε είδους λογιστικές
και φοροτεχνικές εργασίες επιτηδευματιών που τηρούν απλογραφικά βιβλία.
Οι κάτοχοι επαγγελματικής ταυτότητας λογιστή φοροτεχνικού Α’ τάξης διενεργούν κάθε είδους
λογιστικές και φοροτεχνικές εργασίες επιτηδευματιών που τηρούν απλογραφικά και
διπλογραφικά βιβλία.

6. Πίνακας – Τάξεις λογιστών
ΤΑΞΕΙΣ ΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ /
ΚΑΤΟΧΟΙ
ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ

ΤΑΞΗ
ΛΟΓΙΣΤΗ
Β’ ΤΑΞΗ
Α’ ΤΑΞΗ

Α.Ε.Ι.2

Α.Τ.Ε.Ι.2

ΦΥΣΙΚΑ
ΠΡΟΣΩΠΑ
ΠΔ 38/2010

0
3

Ι.Ε.Κ.
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΕΠΑΛ ή ΕΠΛ
ΚΛΑΔΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΥ
ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΕΤΗ1
0
3

ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ

(εφόσον ασκούν το επάγγελμα του Βοηθού λογιστή)

0
3

5
-

5
-

6
-

7
-

(1) Έτη για την απόκτηση με προϋπόθεση ότι ασκούν επί 3ετία το επάγγελμα του λογιστή- φοροτεχνικού Β΄
τάξης
(2) Πτυχιούχους τμημάτων Οικονομικής κατεύθυνσης των Πανεπιστημίων, στους πτυχιούχους των
Τμημάτων Οικονομικής κατεύθυνσης της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας των Τεχνολογικών
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Τ.Ε.Ι.)
Για τους κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου στη Λογιστική-Ελεγκτική, Εσωτερικό Έλεγχο, Κοστολόγηση και
Διοίκηση Επιχειρήσεων, ο χρόνος άσκησης του επαγγέλματος λογιστή-φοροτεχνικού για την απόκτηση άδειας
ανώτερης τάξης μειώνεται για χρόνο ίσο με τη διάρκεια σπουδών για την απόκτηση του μεταπτυχιακού
τίτλου.
Οι κάτοχοι επαγγελματικής ταυτότητας λογιστή φοροτεχνικού Β’ τάξης διενεργούν κάθε είδους λογιστικές και
φοροτεχνικές εργασίες επιτηδευματιών που τηρούν απλογραφικά βιβλία.
Οι κάτοχοι επαγγελματικής ταυτότητας λογιστή φοροτεχνικού Α’ τάξης διενεργούν κάθε είδους λογιστικές και
φοροτεχνικές εργασίες επιτηδευματιών που τηρούν απλογραφικά και διπλογραφικά βιβλία.
Πτυχιούχοι του Τμήματος Λογιστικής και των Τμημάτων Εμπορίας και Διαφήμισης, Διοίκησης Επιχειρήσεων,
Τουριστικών Επιχειρήσεων, Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών, Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής και
Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας των Τεχνολογικών
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.).
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7. Πίνακας – Μεταφορά-Αναβάθμιση Τάξεων Λογιστών
ΜΕΤΑΦΟΡΑ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΑΞΕΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ
Πτυχιούχοι του Τμήματος Λογιστικής και των Τμημάτων Εμπορίας και Διαφήμισης,
Διοίκησης Επιχειρήσεων, Τουριστικών Επιχειρήσεων, Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών,
Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής και Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής της Σχολής
Διοίκησης και Οικονομίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.)
Κάτοχοι
ταυτότητας κατά
Αποκτούν
την ημερομηνία
ταυτότητα
ΕΤΗ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ
δημοσίευσης του
Λογιστή
πολυνομοσχεδίου
Γ’ ΤΑΞΗΣ
Β’ ΤΑΞΗΣ
Με την δημοσίευση του πολυνομοσχεδίου
Μετά από 3 έτη επαγγελματικής εμπειρίας από την
Γ’ ΤΑΞΗΣ
Α’ ΤΑΞΗΣ
έκδοση της Β’ τάξης.
Β’ ΤΑΞΗΣ
Α’ ΤΑΞΗΣ
Μετά από 2 έτη από την έκδοση της Β’ τάξης.
Π Τ Υ Χ Ι Ο Υ Χ Ο Ι - Μ Ε Λ Η Ο .Ε .Ε.
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ
Κάτοχοι
ταυτότητας κατά
Αποκτούν
την ημερομηνία
ΑΝ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ταυτότητα
δημοσίευσης του
πολυνομοσχεδίου
Γ’ ΤΑΞΗΣ
Β’ ΤΑΞΗΣ
Με την δημοσίευση του πολυνομοσχεδίου
Γ’ ΤΑΞΗΣ
Α’ ΤΑΞΗΣ
3 έτη από την έκδοση της Γ’ τάξης.
Β’ ΤΑΞΗΣ
Α’ ΤΑΞΗΣ
2 έτη από την έκδοση της Β’ τάξης.
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8. Η ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
Η διάρκεια σπουδών του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής είναι οκτώ (8) εξάμηνα. Κατά την
διάρκεια των πρώτων επτά (7) εξαμήνων οι σπουδές περιλαμβάνουν θεωρητική διδασκαλία,
εργαστηριακές ασκήσεις, σεμινάρια και επισκέψεις σε χώρους δραστηριότητας και εφαρμογής της
λογιστικής και χρηματοοικονομικής επιστήμης. Το όγδοο εξάμηνο περιλαμβάνει την εκπόνηση της
Πτυχιακής Εργασίας, ενώ στο ίδιο εξάμηνο πραγματοποιείται και η άσκηση στο επάγγελμα.
Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής καταρτίστηκε με βάση το
φόρτο εργασίας (ΦΕ) του φοιτητή. Για την επιτυχή παρακολούθηση κάθε μαθήματος καθορίζεται η
διδακτέα ύλη και οι μορφές του διδακτικού έργου σε τρόπο ώστε για κάθε ώρα θεωρητικής διδασκαλίας
ο φοιτητής να διαθέτει διπλάσιες ώρες για μελέτη, στην οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος για την
προετοιμασία των εργαστηριακών ασκήσεων κάθε μαθήματος.
Για την ανάπτυξη του προγράμματος ο ΦΕ ορίζεται σε κάθε μάθημα, και ανάλογα με την φύση του
μαθήματος πολλαπλασιαστικά 1-3 φορές, για χρόνο θεωρητικής διδασκαλίας και 1 φορά για χρόνο
εργαστηριακής άσκησης ή αθροιστικά ανάλογα με την σύνθεση κάθε μαθήματος (Θεωρία + Εργαστήριο).
Η εργαστηριακή απασχόληση και η απαιτούμενη σε αυτήν εργασία προσδιορίζονται σύμφωνα με τις
ανάγκες του κάθε εργαστηρίου και τις οδηγίες του διδάσκοντος. Ειδική βαρύτητα δίνεται στην ανάπτυξη
των προσωπικών ικανοτήτων του φοιτητή, περιλαμβανομένης της ανάπτυξης πρωτοβουλιών, της
κριτικής σκέψης και της ικανότητας επίλυσης προβλημάτων.
Σε κάθε μάθημα του προγράμματος σπουδών κατανέμεται ένας αριθμός Διδακτικών Μονάδων (ΔΜ) του
συστήματος ECTS. Το σύνολο των Διδακτικών Μονάδων των μαθημάτων κάθε εξαμήνου είναι τριάντα
(30) και κατανέμεται στα μαθήματα αναλογικά προς το ΦΕ. Κάθε διδακτική μονάδα αντιστοιχεί σε 25
ώρες ΦΕ τουλάχιστον. Στην πτυχιακή εργασία κατανέμονται 20 ΔΜ, ενώ για την Πρακτική Άσκηση 10
Δ.Μ.
Για την απόκτηση του πτυχίου, ο φοιτητής παρακολουθεί επιτυχώς πρόγραμμα σπουδών 39 μαθημάτων
πλέον της Πτυχιακής Εργασίας, το οποίο περιλαμβάνει μαθήματα γενικής υποδομής (ΜΓΥ), ειδικής
υποδομής (ΜΕΥ) και ειδικότητας (ΜΕ). Ειδική κατηγορία συνιστούν τα μαθήματα Διοίκησης, Οικονομίας,
Νομοθεσίας και Ανθρωπιστικών Σπουδών (ΔΟΝΑ) που αναφέρονται στο γνωστικό αντικείμενο του
Τμήματος. Αυτή η κατηγορία των μαθημάτων είναι στο πρόγραμμα σπουδών της τάξης του 10% του
συνόλου. Στο πρόγραμμα σπουδών διατίθενται και προαιρετικά μαθήματα, αυτά που δεν δηλώνονται
μεταξύ των κατ΄ επιλογή υποχρεωτικών μαθήματων.
Η εκπόνηση της Πτυχιακής Εργασίας, εξασφαλίζει την εμβάθυνση του τελειόφοιτου του Τμήματος, σε
ένα επίκαιρο θέμα εφαρμοσμένης έρευνας ή σε αντικείμενο που έχει άμεση σχέση με την ειδικότητα
των σπουδών.
Η Πρακτική Άσκηση στο επάγγελμα διαρκεί έξι (6) ημερολογιακούς μήνες. Είναι καθοδηγούμενη και
αξιολογούμενη, ενώ η εφαρμογή της πραγματοποιείται σε επιχειρήσεις, υπηρεσίες, Νομικά Πρόσωπα,
Τραπεζικά καταστήματα και άλλους συνεργαζόμενους φορείς, που σχετίζονται με το γνωστικό
αντικείμενο του Τμήματος.
Στα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος περιλαμβάνονται μαθήματα όπως:
1) ΓΕΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ: ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ, ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ & ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟ ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚ/ΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ,
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ,
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ &
ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ κλπ.
2) ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ-ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ, ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ, ΑΡΧΕΣ
ΜΑΡΚΕΤΙΓΚ, ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ, ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΗΘΙΚΗ &
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ, ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ.
3) ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ, ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ,
ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ, ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΚΛΑΔΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ - ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΟΣΤΟΣ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ &
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ (AUDITING), ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ κλπ.
4) ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ-ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ-ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ,
ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ, ΑΡΧΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥ (ΑΣΤΙΚΟ, ΕΜΠΟΡΙΚΟ, ΕΡΓΑΤΙΚΟ).
Τα παραπάνω μαθήματα κρίνονται απαραίτητα για την εκπαίδευση των φοιτητών του Τμήματος, σε
θέματα σχετικά με την ειδικότητα καθώς και την επίτευξη του μέγιστου βαθμού ικανότητας για άμεση
επαγγελματική απασχόληση και ελαχιστοποίηση του χρόνου προσαρμογής στις πραγματικές εργασιακές
συνθήκες που προκύπτουν από τη γοργά μεταβαλλόμενη φύση της λογιστικής, φοροτεχνικής και
χρηματοοικονομικής επιστήμης.
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9.
Α/Α
1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ άμεση πρόσβαση (Ctrl+Click)
ΤΟΜΕΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ

Α/Α

ΤΟΜΕΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

1

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι

2

ΑΡΧΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

2

ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ &
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟ ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟ
ΣΥΣΤΗΜΑ

3

ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

3

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ

4

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥΣ

4

5

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ

5

6

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

6

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

7

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

7

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι

8

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ

8

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

9

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

9

10

ΑΡΧΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

10

11

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

11

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

12

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

12

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ

13

ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

13

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

14

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

14

ΚΛΑΔΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

15

ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ

15

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
(AUDITING)

16

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

16

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ

17

ΑΡΧΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ή ΔΙΕΘΝΕΣ
ΕΜΠΟΡΙΟ

17

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

18

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

18

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ – ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΟΣΤΟΣ

19

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ
ΕΡΕΥΝΑΣ ή ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΗΘΙΚΗ &
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

20

ΔΙΕΘΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

21

ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ-ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι –
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
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10. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ & ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΝΑ
ΕΞΑΜΗΝΟ ΚΑΙ ΤΟΜΕΑ
10Α. Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ – ΤΟΜΕΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
1Α ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ
Τύπος μαθήματος: Θεωρία
Ώρες/εβδομάδα: 4
Φόρτος Εργασίας: 138
Πιστωτικές μονάδες: 4,6
Τυπικό εξάμηνο: A’
Επίπεδο μαθήματος: ΔΟΝΑ
Προαπαιτούμενα μαθήματα: Σκοπός διδασκαλίας
Σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγει τον σπουδαστή στις βασικές επιστημονικές έννοιες της
οικονομικής θεωρίας και συγκεκριμένα της μικροοικονομικής ανάλυσης. Παράλληλα, να αποκτηθούν οι
απαραίτητες γνώσεις ώστε να γίνουν κατανοητοί οι βασικοί μηχανισμοί της αγοράς και τα προβλήματα
που προκύπτουν.
Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα
Nα αποκτήσουν οι σπουδαστές τις απαραίτητες γνώσεις ώστε να:


Αντιλαμβάνονται τον τρόπο λειτουργίας διαφόρων τύπων αγορών όπως αυτή του πλήρους
ανταγωνισμού την μονωπολιακή, την ολιγοπωλιακή και τη μονοψωνιακή.



Κατανοήσουν το μηχανισμό της ισορροπίας του καταναλωτή μέσω των καμπυλών αδιαφορίας.



Κατανοήσουν τη σημαντική έννοια της ελαστικότητας (τιμής, εισοδήματος) που καθορίζει
βασικές παραμέτρους της οικονομικής πολιτικής αλλά και του διπόλου ζήτησης και προσφοράς
αγαθών και υπηρεσιών.

Περιερχόμενο του μαθήματος (Syllabus)
Η έννοια, το ιστορικό, η χρησιμότητα της πολιτικής οικονομίας και ο ρόλος της οικονομικής θεωρίας.











Το κύριο οικονομικό πρόβλημα (ανάγκες-αγαθά – παραγωγική διαδικασία-παραγωγικοί
συντελεστές).
Η καμπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων. Κόστος ευκαιρίας. Νόμος αυξανόμενου κόστους.
Το οικονομικό κύκλωμα και οι λειτουργίες του οικονομικού συστήματος
Ο ρόλος του κράτους
Η ζήτηση των αγαθών
Καμπύλες αδιαφορίας και χρησιμότητα του καταναλωτή
Η προσφορά των αγαθών και κόστη παραγωγής
Ο προσδιορισμός της τιμής
Τιμές και παραγωγή στο πλήρη ανταγωνισμό
Τιμές και παραγωγή στο μονοπώλιο
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Τιμές και παραγωγή στο ολιγοπώλιο
Τιμές και παραγωγή στο μονοπωλιακό ανταγωνισμό
Οι αμοιβές των παραγωγικών συντελεστών και η διανομή του εισοδήματος

Εξέταση μαθήματος
Το μάθημα θα εξετάζεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τον εσωτερικό κανονισμό και τον
κανονισμό σπουδών του ιδρύματος.
Βιβλιογραφία
1.
2.
3.
4.
5.

Εισαγωγή στην πολιτική οικονομία (Θ. Γεωργακόπουλου, Λιανού, Μπένου, Τσεκούρα,
Χατζηπροκοπίου, Χρήστου), Εκδόσεις Μπένου
Εισαγωγή στη σύγχρονη μικροοικονομική (Γ. Κώττη, Α. Κώττη), Εκδόσεις «Το Οικονομικό», Κ & Π
Σμπίλιας ΑΕΒΕ
1. Gravelle, H. And Rees, R. (2009), Μικροοικονομική, Τόμοι Α και Β, Εκδόσεις GUTENBERG
Hal R. Varian, “Mικροοικονομική: Μια Σύγχρονη Προσέγγιση”, τόμος Α΄, εκδόσεις Kριτική 1993.
W. Nicholson, “Μικροοικονομική Θεωρία: Βασικές Αρχές και Προεκτάσεις”, εκδόσεις
Κριτική,1999

(ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ)
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2Α ΑΡΧΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Τύπος μαθήματος: Θεωρητικό
Ώρες/εβδομάδα: 3
Φόρτος Εργασίας: 102
Πιστωτικές μονάδες: 3,4
Τυπικό εξάμηνο: Α
Επίπεδο μαθήματος: ΔΟΝΑ
Προαπαιτούμενα μαθήματα: Σκοπός διδασκαλίας
Να εξοικειωθεί ο σπουδαστής με τις βασικές έννοιες και δομές του δικαίου. Να εισαχθεί στο νομικό
τρόπο σκέψης, ώστε να αποκτήσει νομική κρίση και αντίληψη για την αντιμετώπιση απλών νομικών
προβλημάτων. Να αποκτήσει τις νομικές εκείνες γνώσεις που είναι απαραίτητες για τη μελλοντική
επιτυχή επαγγελματική σταδιοδρομία του.
Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα
Να κατανοήσει ο σπουδαστής τη διάρθρωση των έννομων σχέσεων και τις πιθανές πτυχές της ομαλής ή
ανώμαλης εξέλιξής τους. Να κατανοήσει τη θέση των φυσικών ή νομικών προσώπων στην έννομη τάξη.
Να εξοικειωθεί με την οργάνωση και λειτουργία των ενοχικών σχέσεων και των εμπράγματων
δικαιωμάτων.
Περιερχόμενο του μαθήματος (Syllabus)
Τα κεφάλαια του μαθήματος περιλαμβάνουν τις παρακάτω ενότητες:















Έννοια του Δικαίου – Ηθική – Κοινωνικά ήθη
Οι κανόνες του Δικαίου και οι Πηγές τους – Η διαίρεση του Δικαίου
Φυσικά και νομικά πρόσωπα
Το Δικαίωμα – Διακρίσεις δικαιωμάτων
Ένδικη και αυτοδύναμη προστασία των δικαιωμάτων
Δικαιοπραξίες – Προϋποθέσεις έγκυρης κατάρτισης των δικαιοπραξιών
Ελαττωματικές δικαιοπραξίες
Αίρεση – Αντιπροσώπευση – Παραγραφή
Έννοια, πηγές και διακρίσεις ενοχών
Ανώμαλη εξέλιξη των ενοχών – Ενίσχυση, Μεταβίβαση, απόσβεση της ενοχής
Επώνυμες Συμβάσεις
Το εμπράγματο δικαίωμα – Νομή και κατοχή
Κυριότητα – Δουλείες
Εμπράγματη Ασφάλεια – Υποθήκη – Ενέχυρο

Εξέταση μαθήματος
Το μάθημα εξετάζεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τον εσωτερικό κανονισμό και τον
κανονισμό σπουδών του ιδρύματος. Οι σπουδαστές θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν
προαιρετικά σε μία εργασία ανά εξάμηνο με βαθμό βαρύτητας 10% επί του συνολικού βαθμού.
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Βιβλιογραφία
1.
2.
3.
4.
5.

Γεωργιάδης / Σταθόπουλος, Αστικός Κώδιξ, Κατ’ άρθρο ερμηνεία, Εκδόσεις 1978 έως 1998
Σπυριδάκης Ι., Εισηγήσεις Αστικού Δίκαιου, Έκδοση 1995 και 2004.
Σταθόπουλος Μ., Εισαγωγή στο Αστικό Δίκαιο, Έκδοση 1992.
Βάρκα – Αδάμη, Εισαγωγή στο Αστικό Δίκαιο, Έκδοση 2003.
Βιδάκη Δ., Στοιχεία Αστικού Δικαίου, Έκδοση 2006.

(ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ)
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3Α ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Τύπος μαθήματος: Θεωρητικό
Ώρες/εβδομάδα: 4
Φόρτος Εργασίας: 138
Πιστωτικές μονάδες: 4,6
Τυπικό εξάμηνο: Α’
Επίπεδο μαθήματος: ΜΓΥ (Γενικής υποδομής)
Προαπαιτούμενα μαθήματα: Σκοπός διδασκαλίας
Σκοπός του μαθήματος είναι:








να εισαγάγει τον φοιτητή/τρια στις βασικές έννοιες της Διοίκησης των Επιχειρήσεων.
Ειδικότερα, το μάθημα πραγματεύεται τις θεμελιώδεις λειτουργίες του Μάνατζμεντ. Μία
σύντομη εξοικείωση με τις βασικές έννοιες του στελέχους, της επιχείρησης και των μορφών της,
καθώς και των συνασπισμών, ακολουθείται από την εξελικτική παρουσίαση του μάνατζμεντ και
των μεθόδων του.
Στη συνέχεια αναλύονται διεξοδικά οι λειτουργίες: Προγραμματισμός, Οργάνωση, Στελέχωση,
Ηγεσία, Έλεγχος.
Ιδιαίτερα, ο σκοπός της διδασκαλίας είναι να καταφέρουν οι φοιτητές να κατανοήσουν την
έννοια της διοίκησης των επιχειρήσεων σαν μέρος της καθημερινότητάς τους.
Να μπορέσουν να μάθουν τις έννοιες της διοίκησης όχι σαν θεωρίες αλλά να τις αντιμετωπίσουν
σαν ρεαλιστικά παραδείγματα ώστε όταν βρεθούν μελλοντικά στον εργασιακό τους χώρο να
γνωρίζουν πως θα προγραμματίσουν τις λειτουργίες μιας επιχείρησης, πώς θα την οργανώσουν,
πώς θα τη διευθύνουν αλλά και πώς θα την ελέγξουν μιας και θα έχουν αντιμετωπίσει όλα τα
θέματα της διοίκησης στο μάθημα με τα ανάλογα παραδείγματα.

Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα
Το μάθημα αποσκοπεί να εισάγει τον φοιτητή στη θεωρία, τις σύγχρονες σχολές σκέψεις και τις
βέλτιστες πρακτικές στο χώρο του μάνατζμεντ, αλλά και να παρουσιάσεις τις νέες τάσεις και εξελίξεις
στην οργάνωση και διοίκηση των επιχειρήσεων στην Ελλάδα και διεθνώς. Με την παρακολούθηση του
μαθήματος αναμένεται αυτός που θα το παρακολουθήσει να αποκτήσει γνώσεις και δεξιότητες οι οποίες
δεν μπορούν να αποκτηθούν αποκλειστικά και μόνο με την μελέτη του διδακτικού υλικού. Τέτοιες
γνώσεις αφορούν την καθημερινή πρακτική όπως αυτή βιώνεται με τη συνδρομή επίκαιρων
παραδειγμάτων από το επιχειρησιακό γίγνεσθαι. Επίσης, ο συμμετέχων στην εκπαιδευτική διαδικασία
αναμένεται να αποκτήσει την ικανότητα κριτικής σκέψης.
Περιερχόμενο του μαθήματος (Syllabus)




Επιχείρηση (ορισμός, Λόγοι δημιουργίας των επιχειρήσεων).
Στόχοι οργάνωσης (ορισμός, κατηγορίες στόχων).
Παραγωγικότητα, αποδοτικότητα, αποτελεσματικότητα.
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Περιβάλλον επιχείρησης (γενικό – ειδικό, Αβεβαιότητα περιβάλλοντος, Πηγές αβεβαιότητας
περιβάλλοντος).
Συστημική προσέγγιση της επιχείρησης.
Χαρακτηριστικά συστημάτων.
Πεδία εφαρμογής του μάνατζμεντ (κύριες λειτουργίες: γενική διεύθυνση, χρηματοοικονομική
Διοίκηση, Τμήμα Παραγωγής, Τμήμα Πωλήσεων, Τμήμα μάρκετινγκ, Τμήμα Διοίκησης
Προσωπικού. Δευτερεύουσες λειτουργίες: Τμήμα έρευνας και ανάπτυξης, Τμήμα Δημοσίων
Σχέσεων και Επικοινωνίας).
Λειτουργίες του μάνατζμεντ (ορισμοί).
Προγραμματισμός (είδη, διαδικασία, αρχές).
Λήψη αποφάσεων ( θεωρίες αποφάσεων, συνθήκες λήψης αποφάσεων, διαδικασία, τύποι,
ομαδική και ατομική λήψη αποφάσεων).
Έλεγχος (διαδικασία ελέγχου, χαρακτηριστικά αποτελεσματικού ελέγχου, αναγκαιότητα ελέγχου,
συστήματα, μέσα και τεχνικές ελέγχου).
ΟΡΓΑΝΩΣΗ:
 α) Οργανωτικός σχεδιασμός (είδη, χαρακτηριστικά οργανωτικών δομών).
 β) Σχεδιασμός θέσεων εργασίας (διαίρεση εργασίας – εξειδίκευση, διαστάσεις
εξειδίκευσης, πλεονεκτήματα – μειονεκτήματα εξειδίκευσης, προσδιοριστικοί
παράγοντες σχεδιασμού θέσεων εργασίας, τεχνικές βελτίωσης εξειδίκευσης).
 γ) Εύρος διοίκησης ή ελέγχου (χρησιμότητά του, πλεονεκτήματα – μειονεκτήματα
πολλών ιεραρχικών επιπέδων, κριτήρια καθορισμού εύρους διοίκησης).
 δ) Τμηματοποίηση (είδη τμηματοποίησης, καθορισμός κριτηρίων τμηματοποίησης,
οργανόγραμμα).
 ε) Σχέσεις εξουσίας (βασικές αρχές μεταβίβασης της εξουσίας).



ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
 α) Επικοινωνία (διαδικασία επικοινωνίας, είδη επικοινωνίας, πλεονεκτήματα –
μειονεκτήματα, εμπόδια επικοινωνίας).
 β) Ηγεσία (διαφορές μάνατζερ – ηγέτη, στυλ ηγεσίας, ηγετικές ικανότητες).
 γ) Δυναμική των ομάδων (κατηγορίες ομάδων, λόγοι δημιουργίας των ομάδων,
διατμηματικές ομάδες, αποτελεσματικότητα διατμηματικών ομάδων, εργαλεία που
κάνουμε μια ομάδα αποτελεσματική).
 δ) Παρακίνηση (διαδικασία, είδη κινήτρων).




Συγκριτική αξιολόγηση – benchmarking (χρησιμότητα, είδη).
Διοίκηση αλλαγών (αιτίες για τις οποίες οι επιχειρήσεις δεν αλλάζουν, μέθοδοι αντιμετώπισης
των αντιστάσεων στις αλλαγές).
Διοίκηση Ολικής ποιότητας (τι είναι ποιότητα, σημαντικότητα, εγχειρίδιο ποιότητας, οφέλη).
Επιχειρηματικότητα (πως δημιουργείται μια νέα επιχείρηση).




Εξέταση μαθήματος
Το μάθημα θα εξετάζεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τον εσωτερικό κανονισμό και τον
κανονισμό σπουδών του ιδρύματος. Οι σπουδαστές θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν
προαιρετικά σε μια εργασία με μέγιστο βαθμό βαρύτητας 15% επί του συνολικού βαθμού και
υποχρεωτικά στις τελικές του εξετάσεις.
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Βιβλιογραφία
1. ΜΠΟΥΡΑΝΤΑ Δ., <<MANATZMENT>>, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΠΕΝΟΥ, 2002, ΑΘΗΝΑ
2. MONTANA & CHARNOW, <<MANATZMENT>>, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ Ε.Π.Ε,, 2005, ΑΘΗΝΑ
3. BENNETT, ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ), ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ, 2002,
ΑΘΗΝΑ.
4. ΠΑΝΤΑ, ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΕΛΛΗΝ, 2009
5. ΤΕΡΖΙΔΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ. ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ. ΣΎΓΧΡΟΝΗ ΕΚΔΟΤΙΚΉ, ΑΘΉΝΑ
2004
6. ΤΖΩΡΤΖΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ/ΤΖΩΡΤΖΑΚΗ ΑΛΕΞΙΑ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ROSILI, ΑΘΗΝΑ 2007.
7. ΗΙΤΤ, Μ., BLACK, S., PORTER, L., MANAGEMENT, PEARSON EDUCATION, U.S.A. 2008
(ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ)
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4Α ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥΣ
Τύπος μαθήματος: Θεωρία
Ώρες/εβδομάδα: 4
Φόρτος Εργασίας: 156
Πιστωτικές μονάδες: 5,2
Τυπικό εξάμηνο: Α’
Επίπεδο μαθήματος: ΜΓΥ (Γενικής υποδομής)
Προαπαιτούμενα μαθήματα: Σκοπός διδασκαλίας
Ο σκοπός του μαθήματος είναι να αναφερθούν οι βασικές έννοιες των Μαθηματικών που συναντώνται
στην Οικονομία και πιο συγκεκριμένα στη Διαχείριση και Οργάνωση των Επιχειρήσεων. Ο στόχος του
μαθήματος είναι να αποκτήσουν οι σπουδαστές μαθηματικές γνώσεις κατάλληλες για την επίλυση των
διαφόρων επιχειρηματικών προβλημάτων.
Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα
Να κατανοήσει ο φοιτητής τις βασικές έννοιες Μαθηματικών. Να αποκτήσει ο φοιτητής μαθηματικές
γνώσεις κατάλληλες για την επίλυση των διαφόρων επιχειρηματικών προβλημάτων. Να εξοικειωθεί με
έναν μαθηματικό τρόπο σκέψης που θα του δώσει τη δυνατότητα να κατανοήσει πιο εξειδικευμένες
έννοιες. Να χρησιμοποιούν τα μαθηματικά για τη κατανόηση εννοιών για τη λύση προβλημάτων άλλων
μαθημάτων.
Περιερχόμενο του μαθήματος (Syllabus)











Πίνακες-Ορίζουσες
Γραμμικά Συστήματα
Συνέχεια –Παράγωγοι
Συναρτήσεις-Γραφικές Παραστάσεις
Συνδυαστική Ανάλυση
Εισαγωγή στην Πιθανότητα
Τυχαίες Μεταβλητές
Εισαγωγή στη Θεωρία Αποφάσεων
Αξιοπιστία
Ειδικά Θέματα

Εξέταση μαθήματος
Το μάθημα θα εξετάζεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τον εσωτερικό κανονισμό και τον
κανονισμό σπουδών του ιδρύματος. Οι σπουδαστές θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν
προαιρετικά σε μια έως δυο εργασίες ανά εξάμηνο με μέγιστο βαθμό βαρύτητας 15% επί του συνολικού
βαθμού. Ο ακριβής αριθμός των εργασιών και της αντίστοιχης βαθμολογικής βαρύτητας θα
αποφασίζεται από τον διδάσκοντα (ή από κοινού από τους διδάσκοντες) στην αρχή κάθε εκπαιδευτικού
εξαμήνου και θα ανακοινώνεται άμεσα στους σπουδαστές και εγγράφως στον υπεύθυνο του Τομέα που
ανήκει το μάθημα.
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Βιβλιογραφία
1. Γενικά Μαθηματικά, Μ. Βόσκογλου
2. Γενικά Μαθηματικά, Σ. Σάσσαλος
3. Γενικά Μαθηματικά, Παπαμιχαήλ Δ., Ταμπουρατζής Δ.
(ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ)

Σελ.| 25

10Β. Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ – ΤΟΜΕΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
5Α ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι
Τύπος μαθήματος : Θεωρία
Ώρες/εβδομάδα: 6
Φόρτος Εργασίας: 270
Πιστωτικές μονάδες: 9,0
Τυπικό εξάμηνο: Α’
Επίπεδο μαθήματος: ΜΓΥ (Γενικής Υποδομής)
Προαπαιτούμενα μαθήματα: Σκοπός διδασκαλίας
Σκοπός του μαθήματος είναι να εισαγάγει τους σπουδαστές στις αρχές της Γενικής Λογιστικής.
Ειδικότερα, να παρουσιάσει τις θεμελιώδεις λογιστικές έννοιες, οι οποίες είναι το απαραίτητο θεωρητικό
υπόβαθρο για την αναγνώριση, μελέτη και κατανόηση, συστηματική καταγραφή καθώς και επεξεργασία
των διαφόρων οικονομικών γεγονότων μέσα στο οικονομικό λογιστικό σύστημα και την παρουσίαση των
οικονομικών συνεπειών τους. Δίνεται έμφαση τόσο σε ζητήματα λογιστικής θεωρίας όσο και λογιστικής
πρακτικής για την εκμάθηση των διαδικασιών του λογιστικού κύκλου, το σαφή σκοπό των λογαριασμών,
το σαφή προσδιορισμό του εννοιολογικού περιεχομένου και της συλλειτουργίας τους και τη σύνταξη
χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα







Η κατανόηση εκ μέρους των σπουδαστών των γενικών αρχών και αξιωμάτων της Λογιστικής.
Η με αυστηρή λογική συνέπεια-εκμάθηση και βαθμιαία διείσδυση στις λογιστικές έννοιες και
τεχνικές, και λογιστική τυποποίηση.
Η αποκάλυψη των μηχανισμών της λογιστικής λειτουργίας με απλότητα και επιστημονική λογική.
Με εφαρμογές, ερωτήσεις και ασκήσεις η εμπέδωση των γνώσεων της Λογιστικής.
Η αντίληψη της σπουδαιότητας της Λογιστικής στη σύγχρονη οικονομική μονάδα.
Απόκτηση κριτικής σκέψης με τη συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Περιερχόμενο του μαθήματος (Syllabus)


 Περί οικονομικών οργανισμών
(έννοια / οι διακρίσεις τους / η σημασία τους στην οικονομία)



 Έννοια και σκοπός της Λογιστικής
(διακρίσεις / ιστορική και νομοθετική εξέλιξη)



 Η Λογιστική και το πεδίο εφαρμογής της
(εισαγωγικές έννοιες της Λογιστικής)



 Η επιχείρηση και τα χαρακτηριστικά της
(προβλήματα ίδρυσης – λειτουργίας και λύσης)
 Η περιουσία των επιχειρήσεων
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(έννοια / προέλευση / νομική, οικονομική και λογιστική άποψη της περιουσίας)



 Η απογραφή της περιουσίας της επιχείρησης
(έννοια / χαρακτηριστικά / τρόποι διενέργειας / έκταση απογραφής / η απογραφή σύμφωνα
με τον νόμο / υπόδειγμα απογραφής)





 Ο ισολογισμός της επιχείρησης
(έννοια / χαρακτηριστικά / χρόνος σύνταξης)
 Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης
 Οι μεταβολές των περιουσιακών στοιχείων
(εσωτερικοί και εξωτερικοί μετασχηματισμοί / απλοί και σύνθετοι / κάθετοι και οριζόντιοι /
παρακολούθηση των μετασχηματισμών με Διαδοχικούς Ισολογισμούς / παραδείγματα –
ασκήσεις)



Οι λογαριασμοί
 (έννοια / γενικοί και ειδικοί λογαριασμοί / άνοιγμα, λειτουργία, εξίσωση και
κλείσιμο λογαριασμού / χρέωση, πίστωση λογαριασμού / γραφική παράσταση
λογαριασμού / συλλειτουργία περιληπτικών και ειδικών λογαριασμών / η σημασία
των λογαριασμών / παραδείγματα – ασκήσεις)



Λογιστικά Στοιχεία / Λογιστικά Βιβλία
 (εσωτερικά και εξωτερικά δικαιολογητικά στοιχεία / όμοια και συγκεντρωτικά
δικαιολογητικά / Βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμών / Ημερολόγια / Γενικό και
Αναλυτικά καθολικά / χρόνος, τρόπος ενημέρωσης βιβλίων, θεώρηση, χρόνος
φύλαξης βιβλίων και στοιχείων, ανεπάρκεια και ανακρίβεια βιβλίων / λογιστική
τυποποίηση / η διπλογραφική μέθοδος / η καταχώρηση των λογιστικών γεγονότων
στα λογιστικά βιβλία)




Τα λογιστικά σφάλματα στα Βιβλία και η διόρθωσή τους με τον καλύτερο τρόπο
Ισοζύγια
 (έννοια / περιεχόμενο / είδη ισοζυγίων / χρησιμότητες)



Το περιεχόμενο των λογαριασμών
 (λογαριασμοί αξιών / προσωπικοί λογαριασμοί / λογαριασμοί δαπανών (κόστοςέξοδο) / λογαριασμοί εσόδων / αμιγείς και μεικτοί / αντίθετοι / διάμεσοι /
μεταβατικοί / τάξεως)




Ο λογιστικός κύκλος στην ατομική επιχείρηση
Κτήση και εκμετάλλευση παγίων στοιχείων
 (οι αποσβέσεις τους και οι μέθοδοι υπολογισμού τους)







Λογιστική των απαιτήσεων
Λογιστική βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων
Οργανικά έξοδα και έσοδα / ανόργανα αποτελέσματα
Γενικά παραδεκτές Λογιστικές Αρχές
Έννοια και λειτουργία των λογαριασμών στα πλαίσια του Ε.Γ.Λ.Σ.
 (οι βασικές αρχές του σχεδίου / η ομαδοποίηση και κωδικοποίηση των
λογαριασμών/πάγια – αποθέματα – απαιτήσεις, χρεόγραφα και διαθέσιμα καθαρή
θέση,
προβλέψεις
και
μακροπρόθεσμες
υποχρεώσεις–βραχυπρόθεσμες
υποχρεώσεις– οργανικά έξοδα – οργανικά έσοδα – λογαριασμοί αποτελεσμάτων)
Εργασίες τέλους χρήσεως
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 (απογραφή / προσδιορισμός αποτελεσμάτων / ισολογισμός)
Μέτρηση και παρουσίαση της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων δράσεως
της επιχείρησης
Παράδοση του υλικού του εργαστηριακού μέρους για τα Διπλογραφικά
βιβλία,
(συμπληρωμένα παραστατικά που αφορούν την άσκηση, εκφώνηση άσκησης).
Δίδεται η απογραφή και γίνεται η εγγραφή ανοίγματος.
Καταχωρούνται λογιστικά γεγονότα με τα παραστατικά, των οποίων γίνεται πλήρη
περιγραφή και ερμηνεία βάσει του κώδικα φορολογικής απεικόνισης συναλλαγών (δελτίο
αποστολής, το τιμολόγιο πωλήσεων, Δ.Α.-Τιμολόγιο πώλησης, Τ.Π.Υ, απόδειξη λιανικής
πώλησης, γραμμάτιο είσπραξης , ένταλμα πληρωμής…).
Ενημέρωση Γενικού ημερολογίου Διαφόρων πράξεων, Συγκεντρωτικό ημερολόγιο, Γενικών
και αναλυτικών καθολικών, Ημερολόγιο εγγραφών ισολογισμού, & βιβλίο Απογραφών και
Ισολογισμού.
Κλείσιμο μήνα δηλαδή αθροίσεις ημερολογίου και μεταφορά αυτού με εγγραφή
πρωτοβαθμίων στο συγκεντρωτικό ημερολόγιο, ενημέρωση Γενικού καθολικού από το
συγκεντρωτικό ημερολόγιο και σύνταξη, ισοζυγίου μηνός Ιανουαρίου και συμφωνία αυτού.
Απογραφή τέλους χρήσης και εγγραφές τακτοποίησης στο ημερολόγιο εγγραφών
ισολογισμού μεταφορά των πράξεων ισολογισμού στο Συγκεντρωτικό ημερολόγιο,
ενημέρωση Γεν. Καθολικού, Β΄ προσωρινού ισοζυγίου.
Προσδιορισμός του οργανικού, του μικτού και αποτελέσματος.
Επανάληψη, απορίες, διευκρινήσεις, λύση παλαιών θεμάτων.

Εξέταση μαθήματος
Το μάθημα θα εξετάζεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τον εσωτερικό κανονισμό και τον
κανονισμό σπουδών του ιδρύματος. Οι σπουδαστές θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν
προαιρετικά σε μία έως δυο εργασίες ανά εξάμηνο με μέγιστο βαθμό βαρύτητας 15% επί του συνολικού
βαθμού. Ο ακριβής αριθμός των εργασιών και της αντίστοιχης βαθμολογικής βαρύτητας θα
αποφασίζεται από τους διδάσκοντες στην αρχή κάθε εκπαιδευτικού εξαμήνου και θα ανακοινώνεται
άμεσα στους σπουδαστές και εγγράφως στον υπεύθυνο του Τομέα που ανήκει το μάθημα της Γενικής
Λογιστικής Ι.
Βιβλιογραφία
1. Κοντάκος Α., 2006, Γενική Λογιστική, Εκδ. Έλλην, Αθήνα
2. Παππάς Α., 2008, Χρηματοοικονομική λογιστική – Θεωρητικά κ Πρακτικά θέματα, Εκδ. Μπένου,
Αθήνα
3. Πομόνης Ν. ,2007, Γενική Λογιστική Ι, Εκδ. Σταμούλης
4. Αληφαντής Γ. ,2002, Εισαγωγή στη Γενική λογιστική, Εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη
(ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ)
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ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ & ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟ ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟ
ΣΥΣΤΗΜΑ

6Α

Τύπος μαθήματος : Μικτό
Ώρες /εβδομάδα: 2Θ/2Ε
Φόρτος Εργασίας: 96
Πιστωτικές μονάδες: 3,2
Τυπικό εξάμηνο: Α΄
Επίπεδο μαθήματος: ΜΓΥ (Γενικής Υποδομής)
Προαπαιτούμενα μαθήματα: Σκοπός διδασκαλίας
Η ενοποίηση θεμάτων που σχετίζονται με την οργάνωση των Λογιστικών εργασιών του Λογιστηρίου.
Τόσο ο Προϊστάμενος του Λογιστηρίου όσο και ο εργαζόμενος Λογιστής σε αυτό, θα πρέπει να έχουν
ενιαία εικόνα της οργανωμένης λογιστικής εργασίας και των κανόνων που επιβάλει η Πολιτεία. Η
εναρμόνιση των γνώσεων του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ) και των
οργανωτικών μεθόδων και επιλογών λειτουργίας του Λογιστηρίου, θα δώσει την δυνατότητα στους
σπουδαστές για αποδοτικότερη κατανόηση του πλαισίου και των κανόνων λειτουργίας και δράσης των
επιχειρήσεων και γενικότερα των επιτηδευματιών.
Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο σπουδαστής θα είναι σε θέση να γνωρίζει και να
χειρίζεται αντίστοιχα το πλαίσιο των κανόνων που θέτει η εκάστοτε Δημόσια διοίκηση σχετικά με την
λειτουργία της, τις υποχρεώσεις των υπόχρεων απεικόνισης συναλλαγών καθώς και όλη την
παρακολούθηση των Λογιστικών και λοιπών βιβλίων και τις εκδόσεις των απαιτούμενων στοιχείων
σύμφωνα με τον ΚΦΑΣ. Γνώση του Διοικητικού πλαισίου λειτουργίας του Λογιστηρίου της επιχείρησης
και του εργασιακού περιβάλλοντος σε αυτό.
Περιερχόμενο του μαθήματος (Syllabus)







Περιγραφή Θεωρητικού μέρους
Κωδικοποιημένο πλαίσιο ανάπτυξης λογιστικών εργασιών και λειτουργιών Λογιστηρίου, με βάση
τις ανάγκες του Δημόσιου και των επιχειρήσεων.
Ανάλυση του υφιστάμενου νομικού πλαισίου με βάση τον Κώδικα Φορολογικής απεικόνισης
Συναλλαγών. Υπόχρεοι ΚΦΑΣ Διάκριση υπόχρεων απεικόνισης συναλλαγών. Τήρηση
Απλογραφικών και Διπλογραφικών Βιβλίων. Τρόπος απεικόνισης Συναλλαγών. Ανάλυση όλων
των Στοιχείων που τηρούν οι υπόχρεοι ΚΦΑΣ, Βιβλία Αποθήκης – Παραγωγής – Κοστολογίου.
Βιβλία και στοιχεία Υποκαταστήματος. Πρόσθετα βιβλία. Θεώρηση – Τόπος τήρησης και
ενημέρωσης. Χρόνος ενημέρωσης των λογιστικών βιβλίων. Στοιχεία μεταφοράς αγαθών.
Υποβολή φορολογικών Στοιχείων. Μηχανογραφική τήρηση Βιβλίων και Στοιχείων. Ηλεκτρονικός
Φάκελος Ελέγχου. Πρόστιμα, Διοικητικές κυρώσεις.
Η χωροταξική οργάνωση του Λογιστηρίου και των Λογιστικών Γραφείων.
Το προσωπικό Λογιστηρίου. Αναθέσεις–Προσλήψεις – Εξέλιξη προσωπικού. Εποπτεία
προσωπικού. Ο Προϊστάμενος Λογιστηρίου. Οι Διαπροσωπικές σχέσεις εργαζομένων.
Επαγγελματικά δικαιώματα Λογιστών. Μορφές αμοιβών. Ο εξοπλισμός του Λογιστηρίου.
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Το Λογιστικό – Φοροτεχνικό Γραφείο. Μικρομεσαίες επιχειρήσεις και Λογιστικά γραφεία.
Περιγραφή Εργαστηριακού μέρους
Η οργάνωση και ο Προγραμματισμός της εργασίας στο Λογιστήριο. Περίγραμμα και
ομαδοποίηση λογιστικών εργασιών. Η ροή της οργανωμένης εργασίας. Εισαγωγή Στοιχείων και
πληροφοριών. Αποτύπωση και καταγραφή. Επεξεργασία Στοιχείων και πληροφοριών.
Ταξινόμηση – Αρχειοθέτηση. Μέθοδοι και συστήματα Αρχειοθέτησης. Έκδοση στοιχείων και
πληροφοριών.
Λειτουργικές δαπάνες Λογιστηρίου. Έλεγχος λειτουργικών δαπανών Λογιστηρίου.

Βιβλιογραφία
1.
2.
3.
4.

Ν. Πομόνης «Κ.Β.Σ»
Χ. Ν. Τότση «Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών»
Γυφτάκη « Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων»
Σταματόπουλος Δημήτριος «Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης συναλλαγών. Ανάλυση –
Ερμηνεία

(ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ)
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11Α. Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ -ΤΟΜΕΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
1Β ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ
Τύπος μαθήματος: Θεωρία
Ώρες/ εβδομάδα: 4
Φόρτος Εργασίας: 144
Πιστωτικές μονάδες: 4,8
Τυπικό εξάμηνο: Β’
Επίπεδο μαθήματος: ΔΟΝΑ
Προαπαιτούμενα μαθήματα: Σκοπός διδασκαλίας
Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές:


Τις έννοιες των βασικών μακροοικονομικών μεγεθών, (ΑΕΠ, Πληθωρισμός, Ανεργία,
Μακροοικονομική ισορροπία) και πως επηρεάζονται από
τα συνολικά μεγέθη
της
κατανάλωσης, αποταμίευσης και επένδυσης,



Τους οικονομικούς μηχανισμούς, (πολλαπλασιαστή επενδύσεων, εισοδήματος, επιταχυντή και
οικονομικές διακυμάνσεις),



Τις βασικές έννοιες Δημοσίων Οικονομικών (έσοδα - έξοδα του κράτους, κατάρτιση του
Προϋπολογισμού) και τις επιπτώσεις των στην πραγματική οικονομία.

Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα
Να κατανοήσουν οι φοιτητές:



Το αντικείμενο εξέτασης της Μακροοικονομικής και η αιτιολόγηση της ανάγκης για διαφορετική
ανάλυση από την Μικροοικονομική. Ανάπτυξη των βασικών μακροοικονομικών μεγεθών, όπως
το ΑΕΠ, ο Πληθωρισμός και η Απασχόληση και πως τα μεγέθη αυτά επηρεάζουν και
επηρεάζονται από την συνολική ζήτηση καταναλωτικών αγαθών, συνολική αποταμίευση και
ανεργία.



Τους οικονομικούς μηχανισμούς, (πολλαπλασιαστή επενδύσεων, εισοδήματος, επιταχυντή και
οικονομικές διακυμάνσεις), και πως αυτοί οι μηχανισμοί επενεργούν και μεταβάλλουν τα
βασικά μακροοικονομικά μεγέθη.



Να γνωρίσουν τις βασικές έννοιες των Δημοσίων Οικονομικών (έσοδα-έξοδα του κράτους,
κατάρτιση του Προϋπολογισμού) και την άσκηση αντικυκλικής πολιτικής.

Περιερχόμενο του μαθήματος (Syllabus)
Στη διδακτέα ύλη περιλαμβάνονται και αναπτύσσονται τα πιο κάτω θέματα:


Αναπτύσσεται το αντικείμενο εξέτασης της Μακροοικονομικής, η ακολουθούμενη μεθοδολογία
ανάλυσης, μια σύντομη ιστορική αναδρομή στους θεμελιωτές της Μακροοικονομικής ανάλυσης,
ενώ γίνεται αναλυτική παρουσίαση στο κοινωνικοοικονομικό πλαίσιο λειτουργίας της
οικονομίας.
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Προσδιορίζεται εννοιολογικά η ανάλυση του Εθνικού Προϊόντος, του Εθνικού Εισοδήματος και
της Εθνικής Δαπάνης, με πλήρη περιγραφή του τρόπου και των μεθόδων υπολογισμού των.



Ανάπτυξη της θεωρίας της συνολικής καταναλώσεως και αποταμιεύσεως , τους παράγοντες που
επηρεάζουν τα μεγέθη αυτά, την επίδραση που έχει στο ΑΕΠ τον πληθωρισμό και την ανεργία, η
μεταβολή του συνολικού ποσοστού κατανάλωσης ή αποταμίευσης.



Ανάπτυξη της θεωρίας των συνολικών επενδύσεων . Αναφέρονται οι διακρίσεις και τα κριτήρια
για την ανάληψη επιτυχούς επενδύσεως ( οριακή αποδοτικότητα των επενδύσεων κ.λπ.), και
γίνεται ανάπτυξη των προσδιοριστικών παραγόντων των επενδύσεων. Τέλος αναπτύσσεται η
αρχή του επιταχυντή και η επίδρασή της επί του μεγέθους των επενδύσεων.



Ο προσδιορισμός του συνολικού εισοδήματος ισορροπίας, η σχέση του με το επίπεδο
απασχόλησης και η επίδραση επ’ αυτού των συναρτήσεων Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων.



Αναπτύσσεται ο πολλαπλασιαστής επενδύσεων και οι συνέπειες που προκύπτουν από την
λειτουργία του πάνω στο επίπεδο του συνολικού εισοδήματος, της ζήτησης και του επιπέδου
των τιμών.



Ανάλυση της εννοίας του πληθωρισμού, τις διακρίσεις του, τις αιτίες που τον δημιουργούν και τα
αποτελέσματα που επέρχονται στην οικονομία από την βραχυχρόνια και μακροχρόνια
λειτουργία του. Επίσης γίνεται αναφορά στις μεθόδους πληθωριστικής και αντιπληθωριστικής
πολιτικής που εφαρμόζονται και τις συνέπειές των.



Οικονομικές διακυμάνσεις. Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται εννοιολογική παρουσίαση των
διακυμάνσεων, των διακρίσεων, των χαρακτηριστικών των καθώς και ανάλυση των φάσεών τους
ως και αναφορά στις θεωρίες που εξηγούν τις αιτίες του επιχειρηματικού κύκλου.



Δημόσιος τομέας. Στο μέρος αυτό αναλύονται τα δημόσια έσοδα, οι δημόσιες δαπάνες και η
κατάρτιση του Προϋπολογισμού του κράτους. Εξετάζονται οι έννοιες των δημοσίων ελλειμμάτων
και δημοσίου χρέους, ως και οι επιπτώσεις των ελλειμμάτων στα βασικά μακροοικονομικά
μεγέθη βραχυχρόνια και μακροχρόνια.



Αναλύονται πραγματικά μακροοικονομικά προβλήματα της Ελληνικής Οικονομίας και
εξετάζονται θεωρητικά διάφορα σενάρια άσκησης οικονομικής και δημοσιονομικής πολιτικής
προς αντιμετώπισή τους, ως και οι επιπτώσεις αυτών των μέτρων στην οικονομία.

Εξέταση μαθήματος
Το μάθημα θα εξετάζεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τον εσωτερικό κανονισμό και τον
κανονισμό σπουδών του ιδρύματος. Οι σπουδαστές θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν
προαιρετικά σε έως δυο εργασίες ανά εξάμηνο ή σε μία έως δύο εξετάσεις (τεστ) με μέγιστο βαθμό
βαρύτητας 15% επί του συνολικού βαθμού. Ο ακριβής αριθμός των εργασιών και των τεστ και της
αντίστοιχης βαθμολογικής βαρύτητας θα αποφασίζεται από τον διδάσκοντα στην αρχή κάθε
εκπαιδευτικού εξαμήνου και θα ανακοινώνεται άμεσα στους σπουδαστές και εγγράφως στον υπεύθυνο
του Τομέα που ανήκει το μάθημα.

Βιβλιογραφία
1.

Heilbroner Robert – Lester C.Thurow: Για την κατανόηση της Μακροοικονομικής,

2. Paul Krugman - Wells : ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
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3. Κόττης Γ. - Κόττη Α.: "Εισαγωγή στη Σύγχρονη Μακροοικονομική"
4. N.G. Mankiw .: Αρχές της Οικονομικής
5. Νικ. Απέργη : Σύγχρονη Μακροοικονομική
(ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ)
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2Β ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Τύπος μαθήματος: Θεωρητικό
Ώρες/εβδομάδα: 4
Φόρτος Εργασίας: 138
Πιστωτικές μονάδες: 4,6
Τυπικό εξάμηνο: Β
Επίπεδο μαθήματος: ΔΟΝΑ
Προαπαιτούμενα μαθήματα: Σκοπός διδασκαλίας




Να εξοικειωθεί ο σπουδαστής με τις βασικές έννοιες του εμπορικού δικαίου και τις βασικές
μορφές της εμπορικής δραστηριότητας.
Να ενημερωθεί για τη λειτουργία βασικών φορέων, θεσμών και διαδικασιών που διέπουν την
εμπορική δραστηριότητα και διαπλέκονται με το επάγγελμα του λογιστή.
Να αποκτήσει τις νομικές εκείνες γνώσεις που είναι το απαραίτητο υπόβαθρο για τη μελλοντική
επιτυχή επαγγελματική σταδιοδρομία του.

Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα






Να κατανοήσει ο σπουδαστής το περιεχόμενο και τη διάρθρωση των εμπορικών πράξεων και τις
συνέπειες από τη διενέργειά τους.
Να κατανοήσει την οργάνωση, λειτουργία και σκοπιμότητα των εμπορικών εταιριών στις
συναλλακτικές σχέσεις.
Να εξοικειωθεί με τα αξιόγραφα ως τρόπους συναλλαγής.
Να αποκτήσει βασική πληροφόρηση στις διαδικασίες πτώχευσης και στις συνέπειες που
επιφέρουν για τα εμπλεκόμενα πρόσωπα.
Να κατανοήσει τα προβλήματα του ανταγωνισμού και τις νομικές δυνατότητες προστασίας των
μερών από τον αθέμιτο ανταγωνισμό.

Περιερχόμενο του μαθήματος (Syllabus)















Τα κεφάλαια του μαθήματος περιλαμβάνουν τις παρακάτω ενότητες:
Εισαγωγή στο Εμπορικό Δίκαιο –
Βασικές έννοιες – Βασικές Αρχές – Πηγές
Εμπορικές Πράξεις – Συνέπειες από την εμπορικότητα μίας πράξης – Συστήματα προσδιορισμού
Έμπορος – Ασυμβίβαστα – Περιορισμοί – Απαγορεύσεις – Εμπορικά βιβλία
Δίκαιο Σημάτων – Ευρεσιτεχνία
Ανταγωνισμός – Προστασία από αθέμιτο ανταγωνισμό – Διαφήμιση
Εταιρίες – Είδη εταιριών – Ομόρρυθμη εταιρία
Ετερόρρυθμη εταιρία – Α.Ε.
Α.Ε. συνέχεια
ΕΠΕ – Συνεταιρισμός
Αξιόγραφα – Διακρίσεις αξιογράφων – Συναλλαγματική
Συναλλαγματική συνέχεια – Επιταγή – Γραμμάτιο σε διαταγή
Πτωχευτικό Δίκαιο – Προϋποθέσεις πτώχευσης – Όργανα Πτωχεύσεως
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Εργασίες Πτώχευσης – Περάτωση - Αποκατάσταση

Εξέταση μαθήματος
Το μάθημα εξετάζεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τον εσωτερικό κανονισμό και τον
κανονισμό σπουδών του ιδρύματος. Οι σπουδαστές θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν
προαιρετικά σε μία εργασία ανά εξάμηνο με βαθμό βαρύτητας 10% επί του συνολικού βαθμού.
Βιβλιογραφία
1.
2.
3.
4.

Ρόκας Ν. , Στοιχεία Εμπορικού Δικαίου, 1998.
Γεωργακόπουλος Λ., Εγχειρίδιο Εμπορικού Δικαίου, 1999.
Ευθυμιάτου – Πουλάκου Αντωνία, Επιτομή Εμπορικού Δικαίου, 2008.
Βελέντζας Ιωάννης, Επίτομο Εμπορικό Δίκαιο, 2008.

(ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ)
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3Β ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Τύπος μαθήματος: Θεωρία
Ώρες/εβδομάδα: 4
Φόρτος Εργασίας: 159
Πιστωτικές μονάδες: 5,3
Τυπικό εξάμηνο: Β’
Επίπεδο μαθήματος: ΜΓΥ (Γενικής υποδομής)
Προαπαιτούμενα μαθήματα: Σκοπός διδασκαλίας
Ο σκοπός του μαθήματος είναι να αναφερθούν οι πιο βασικές εφαρμοσμένες έννοιες των Μαθηματικών
που συναντώνται στην Οικονομία και πιο συγκεκριμένα στη Διαχείριση και Οργάνωση των Επιχειρήσεων.
Ο στόχος του μαθήματος είναι να αποκτήσουν οι σπουδαστές μαθηματικές γνώσεις κατάλληλες που
χρησιμοποιούνται στις τρέχουσες εμπορικές και γενικότερα στις οικονομικές συναλλαγές. Τα Οικονομικά
Μαθηματικά παρέχουν κατάλληλες γνώσεις για τον δανεισμό και την επένδυση χρημάτων με τον πιο
ασφαλή και ενδεδειγμένο τρόπο.
Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα






Να κατανοήσει ο φοιτητής τις βασικές έννοιες των Οικονομικών Μαθηματικών.
Να αποκτήσει μαθηματικές-οικονομικές γνώσεις κατάλληλες για την επίλυση των διαφόρων
επιχειρηματικών προβλημάτων.
Να εξοικειωθεί με έναν μαθηματικό τρόπο σκέψης που θα του δώσει τη δυνατότητα να
κατανοήσει πιο εξειδικευμένες έννοιες.
Να χρησιμοποιούν τα χρηματοοικονομικά μαθηματικά για τη κατανόηση εννοιών για τη λύση
προβλημάτων άλλων μαθημάτων.

Περιερχόμενο του μαθήματος (Syllabus)






Βραχυπρόθεσμες Οικονομικές Πράξεις
Απλός Τόκος
Προεξόφληση Εξωτερική-Εσωτερική
Ισοδύναμα Γραμμάτια
Μακροχρόνιες Οικονομικές Πράξεις
 Ανατοκισμός
 Ανάλογα Ισοδύναμα Επιτόκια
 Οικονομική Ισοδυναμία στον Ανατοκισμό
 Ράντες
 Δάνεια

Εξέταση μαθήματος
Το μάθημα θα εξετάζεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τον εσωτερικό κανονισμό και τον
κανονισμό σπουδών του ιδρύματος. Οι σπουδαστές θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν
προαιρετικά σε μια έως δυο εργασίες ανά εξάμηνο με μέγιστο βαθμό βαρύτητας 15% επί του συνολικού
βαθμού. Ο ακριβής αριθμός των εργασιών και της αντίστοιχης βαθμολογικής βαρύτητας θα
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αποφασίζεται από τον διδάσκοντα (ή από κοινού από τους διδάσκοντες) στην αρχή κάθε εκπαιδευτικού
εξαμήνου και θα ανακοινώνεται άμεσα στους σπουδαστές και εγγράφως στον υπεύθυνο του Τομέα που
ανήκει το μάθημα.
Βιβλιογραφία
1. Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά, Γ. Κούγιας, Δ. Γεωργίου
2. Οικονομικά Μαθηματικά, Β. Χουβαρδάς
3. Μαθηματικά για Οικονομολόγους, Οικονομικά Μαθηματικά, Τόμος Α, Σ. Σάσσαλος, Α. Παλατσός,
Α. Αλεξανδρόπουλος
4. Οικονομικά Μαθηματικά, Χ. Φράγκος
5. Οικονομικά Μαθηματικά, Δ. Παπαμιχαήλ
6. Οικονομικά Μαθηματικά και Στοιχεία Τραπεζικών Εργασιών, Θ. Αποστολόπουλος
7. Οικονομικά Μαθηματικά, Π. Κιόχος, Α. Κιόχος
(ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ)
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4Β ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ
Τύπος μαθήματος: Εργαστηριακό
Ώρες/εβδομάδα: 3
Φόρτος Εργασίας: 45
Πιστωτικές μονάδες: 1,5
Τυπικό εξάμηνο: Β’
Επίπεδο μαθήματος: ΜΓΥ (Γενικής υποδομής)
Προαπαιτούμενα μαθήματα: Σκοπός διδασκαλίας
Να εισαγάγει τον φοιτητή στην χρήση των υπολογιστικών φύλλων. Να τον καταστήσει ικανό ώστε να
χρησιμοποιεί τις προχωρημένες δυνατότητες των υπολογιστικών φύλλων για την επίλυση προβλημάτων
σχετικών με την Οικονομία/Λογιστική και τη Διοίκηση.
Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα





Να κατανοήσει ο φοιτητής τις βασικές δυνατότητες των υπολογιστικών φύλλων.
Να εξοικειωθεί με τις πιο προχωρημένες δυνατότητες των υπολογιστικών φύλλων με τελικό
σκοπό τη χρήση συναρτήσεων και μακροεντολών.
Να εξοικειωθεί με την εφαρμογή των υπολογιστικών φύλλων για την επίλυση προβλημάτων της
ειδικότητάς του και συγκεκριμένα με την Οικονομία/Λογιστική και Διοίκηση.

Περιερχόμενο του μαθήματος (Syllabus)
Περιγραφή εργαστηριακού μέρους
















Εισαγωγή στο περιβάλλον υπολογιστικού φύλλου. Γνωριμία με τις βασικές δυνατότητες. Επίλυση
απλής εφαρμογής.
Εισαγωγή δεδομένων – μορφοποίηση δεδομένων σε υπολογιστικό φύλλο. Επίλυση απλής
εφαρμογής.
Δημιουργία γραφημάτων. Επίλυση απλής εφαρμογής.
Διαχείριση δεδομένων σε υπολογιστικά φύλλα. Επίλυση απλής εφαρμογής.
Αναζήτηση στόχου. Σενάρια. Επίλυση εφαρμογής.
Ανάλυση δεδομένων – Παλινδρόμηση. Επίλυση εφαρμογής.
Παραμετροποίηση περιβάλλοντος, προστασία και ασφάλεια.
Χρήση συναρτήσεων. Επίλυση εφαρμογής.
Χρήση συναρτήσεων. Επίλυση εφαρμογής.
Χρήση συναρτήσεων. Επίλυση εφαρμογής.
Μακροεντολές. Επίλυση εφαρμογής.
Μακροεντολές. Επίλυση εφαρμογής.
Επίλυση εφαρμογής.
Επίλυση εφαρμογής.
Επίλυση εφαρμογής.
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Εξέταση μαθήματος
Το μάθημα θα εξετάζεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τον εσωτερικό κανονισμό και τον
κανονισμό σπουδών του ιδρύματος. Οι σπουδαστές θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν
προαιρετικά σε έως δυο εργασίες ανά εξάμηνο με μέγιστο βαθμό βαρύτητας 15% επί του συνολικού
βαθμού. Ο ακριβής αριθμός των εργασιών και της αντίστοιχης βαθμολογικής βαρύτητας θα
αποφασίζεται από τον διδάσκοντα (ή από κοινού από τους διδάσκοντες) στην αρχή κάθε εκπαιδευτικού
εξαμήνου και θα ανακοινώνεται άμεσα στους σπουδαστές και εγγράφως στον υπεύθυνο του Τομέα που
ανήκει το μάθημα.
Βιβλιογραφία
1.
2.
3.
4.

“Οικονομικές και Διοικητικές εφαρμογές με τα υπολογιστικά φύλλα”, B. Ταμπακάς, Β.
Γουγάς, Αθήνα 2009.
“Excel Accounting”, Carol Yacht, Michael Fujita, , McGraw-Hill Irwin, 2005.
Γεώργιος Κορρές, Σταύρος Γούτσος, Ιωάννης Κωστούρος, “Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης
Έργων”, Εκδόσεις Ε.Α.Π., 2003.
Παπαγεωργίου Γ., Εισαγωγή στην Επιχειρησιακή Έρευνα, Γραμμικός Προγραμματισμός και
Εφαρμογές”, Εκδόσεις Ε.Μ.Π, 2004.

(ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ)
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5Β ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Τύπος μαθήματος: Θεωρία
Ώρες/εβδομάδα: 4
Φόρτος Εργασίας: 144
Πιστωτικές μονάδες: 4,8
Τυπικό εξάμηνο: Β
Επίπεδο μαθήματος: ΜΓΥ (Γενικής Υποδομής)
Προαπαιτούμενα μαθήματα: Σκοπός διδασκαλίας
Η κατανόηση από τους φοιτητές των αρχών του μαθήματος όπως περιληπτικά και αναλυτικότερα
περιγράφεται παρακάτω. Ειδικότερα, η κατανόηση των λειτουργιών μιας επιχείρησης, του τρόπου που
αλληλοεπηρεάζονται και των προϋποθέσεων της επιτυχούς ανάπτυξης των οικονομικών οργανισμών.
Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα








Να κατανοήσουν/εμπεδώσουν οι φοιτήτριες /ές τη Θεωρία του μαθήματος όπως
περιληπτικά και αναλυτικά περιγράφεται παρακάτω.
Να εμπεδώνουν παιδαγωγικές πρακτικές (αναλογική σκέψη, κριτική σκέψη κ.ο.κ.).
Να τεκμηριώνουν τη διδασκαλία μέσω εργασιών (εξαμήνου και μικρότερης χρονικής
διάρκειας).
Να εκφράζουν απορίες και να συνδιαλέγονται μεταξύ τους και με τη διδάσκουσα για θέματα
που αφορούν στην ύλη του μαθήματος.
Να συνεργάζονται μεταξύ τους και με τη διδάσκουσα για θέματα που άπτονται του
μαθήματος.
Να συνεργάζονται και με τις προϊστάμενες και τις διοικητικές αρχές (ενίοτε) όταν και όπου
απαιτεί το μάθημα.
Να αξιολογούν το μάθημα και τις διάφορες υποστηρικτικές υπηρεσίες του.

Περιερχόμενο του μαθήματος (Syllabus)















Αντικείμενο της Ιδιωτικής Οικονομικής
Εσωτερική και εξωτερική χρηματοδότηση της επιχείρησης.
Η Ρευστότητα των Επιχειρήσεων.
Δείκτες διάρθρωσης κεφαλαίου, δραστηριότητας και αποδοτικότητας κεφαλαίου.
Διάρθρωση της αγοράς και θεωρία τιμών.
Τεχνικές Αριστοποίησης.
Πρόβλεψη των χρηματοδοτικών αναγκών της επιχείρησης.
Τεχνικές των προγνώσεων.
Επιχειρησιακός κίνδυνος και αποτελεσματική Διαχείριση αυτού.
Θεωρία της Ζήτησης.
Ανάλυση του Νεκρού Σημείου - Λειτουργική και Ταμιακή Μόχλευση.
Το ταμιακό πρόγραμμα σε συνδυασμό με τα άλλα βραχυχρόνια προγράμματα της
επιχείρησης.
Αξιολόγηση επενδύσεων.
Θεωρία κόστους.
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Έννοια και προσδιοριστικοί παράγοντες αύξησης της παραγωγικότητας. Οικονομικότητα και
Αποδοτικότητας.
Χρηματιστήριο – Χρηματιστηριακές συναλλαγές – Χρηματαγορά – Κεφαλαιαγορά.
Προγραμματισμός – Εναλλακτικές Στρατηγικές.
Θεωρία παραγωγής.
Γραμμικός Προγραμματισμός.

Εξέταση μαθήματος
Οι φοιτήτριες – φοιτητές εξετάζονται / αξιολογούνται βάσει:
(α) Εργασίας εξαμήνου με άριστα το «1,5» ή (και) εναλλακτικά 1-2 μικρότερης χρονικής διάρκειας
εργασιών με συνολική βαθμολογία bonus «0,5». Η βαθμολογία των εργασιών τους θα
συνυπολογίζεται στην τελική αξιολόγησή τους εφόσον το τελικό γραπτό εξετάσεων, θα αξίζει
τουλάχιστον για «4», (β) του τελικού γραπτού εξετάσεων.
Βιβλιογραφία
1. Ναούμ Χρ. (1994). Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική Λογιστική. Αθήνα: Interbooks.
2. Αποστολόπουλος Ι. (2007). Ειδικά Θέματα Χρηματοδοτικής Διοικήσεως (Μέθοδοι- Εργαλεία –
Εφαρμογές). Αθήνα:Σταμούλη.
3. Γεωργακόπουλος Θ., Λιανός Θ., Μπένος Θ., Τσεκούρας Θ., Χατζηπροκοπίου Θ., Χρήστου Θ.
(2002). Πολιτική Οικονομία. Αθήνα: Μπένου.
4. McAleese D. (2005). Οικονομική για Επιχειρησιακές Σπουδές. Αθήνα: Δαρδάνος & Δαρδάνος Ο.Ε.
5. ΠαπαλεξανδρήΝ., Μπουραντάς Δ. (2003). Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων. Αθήνα: Μπένου.
(ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ)
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11Β. Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
6Β ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ
Τύπος μαθήματος : Θεωρία
Ώρες /εβδομάδα: 6
Φόρτος Εργασίας: 270
Πιστωτικές μονάδες: 9,0
Τυπικό εξάμηνο: Β΄
Επίπεδο μαθήματος: ΜΓΥ (Γενικής Υποδομής)
Προαπαιτούμενα μαθήματα: Γενική Λογιστική Ι
Σκοπός διδασκαλίας
Να προσφέρει στον φοιτητή τις θεμελιώδεις γνώσεις της Γενικής Λογιστικής, για την άσκηση του
επαγγέλματός του. Να καταστήσει ικανό τον φοιτητή στην εκμάθηση της σύγχρονης Λογιστικής, στη
δημιουργία ερεθισμάτων για παραπέρα μελέτη και στην απόκτηση δυναμικής σκέψης για την
αντιμετώπιση των προβλημάτων που παρουσιάζονται στους οικονομικές μονάδες.
Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα







Να κατανοήσει ο φοιτητής τις βασικές έννοιες της Γενικής Λογιστικής ΙΙ.
Να κατανοήσει και να εξοικειωθεί με τις αποσβέσεις και τους λογαριασμούς παρακολούθησης
των Παγίων περιουσιακών στοιχείων, τις μεθόδους, τους τρόπους τα αίτια και τους σκοπούς των
αποσβέσεων, το Μητρώο Παγίων περιουσιακών στοιχείων.
Να κατανοήσει και να μάθει για την απογραφή και την αποτίμηση των στοιχείων της περιουσίας
των οικονομικών μονάδων.
Να γνωρίσει τη Λογιστική οργάνωση επιχειρήσεων με υποκαταστήματα.
Να εξοικειωθεί, να κατανοήσει και να μάθει για το κλείσιμο της διαχειριστικής περιόδου, την
κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων και τις λογιστικές εγγραφές κλεισίματος.

Περιερχόμενο του μαθήματος (Syllabus)














Βασικές γνώσεις περί Παγίων Στοιχείων.
Έννοια – σκοπός – ορισμός των αποσβέσεων.
Βασικά αίτια των αποσβέσεων.
Σκοποί διενέργειας των αποσβέσεων.
Προσδιοριστικοί παράγοντες των αποσβέσεων.
Μέθοδοι υπολογισμού των αποσβέσεων.
Η λογιστική των αποσβέσεων των Παγίων Περιουσιακών Στοιχείων.
Μητρώο Παγίων Περιουσιακών Στοιχείων.
Οι αποσβέσεις σύμφωνα με τη Νομοθεσία.
Έννοια και σκοποί της απογραφής.
Σημασία – λόγοι σύνταξης απογραφής.
Είδη απογραφής.
Βασικές διατάξεις της Νομοθεσίας για την απογραφή των στοιχείων της περιουσίας των
οικονομικών μονάδων.
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Η απογραφή σύμφωνα με το Ε.Γ.Λ.Σ.
Βιβλίο απογραφών και ισολογισμών.
Εισαγωγικές γνώσεις για την αποτίμηση.
Έννοια - σκοπός – σπουδαιότητα της αποτίμησης.
Αποτίμηση και Νομοθεσία.
Βασικές αρχές αποτίμησης.
Αποτίμηση ενσώματων πάγιων στοιχείων
Αποτίμηση αποθεμάτων.
Η σπουδαιότητα της απογραφής των αποθεμάτων.
Κανόνες αποτίμησης των αποθεμάτων.
Μέθοδοι υπολογισμού της τιμής κτήσης.
Κοινό παράδειγμα εφαρμογής των μεθόδων.
Αποτίμηση απαιτήσεων.
Έννοια και διακρίσεις των απαιτήσεων.
Η απόσβεση των επισφαλών απαιτήσεων σύμφωνα με την Εμπορική Νομοθεσία.
Η απόσβεση των επισφαλών απαιτήσεων σύμφωνα με την Φορολογική Νομοθεσία.
Αποτίμηση απαιτήσεων και υποχρεώσεων σε Ξένο Νόμισμα.
Βασικές γνώσεις – Αποτίμηση – Συναλλαγματικές Διαφορές.
Συναλλαγματικές Διαφορές βραχυπρόθεσμων απαιτήσεων και υποχρεώσεων σε Ξένο
Νόμισμα.
Συναλλαγματικές Διαφορές μακροπρόθεσμων απαιτήσεων και υποχρεώσεων σε Ξένο
Νόμισμα.
Συναλλαγματικές Διαφορές μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων σε Ξένο Νόμισμα που
χρησιμοποιήθηκαν για αγορά Παγίων Στοιχείων.
Αποτίμηση συμμετοχών και χρεογράφων.
Έννοια – Διακρίσεις των συμμετοχών και χρεογράφων.
Λογαριασμοί παρακολούθησης των συμμετοχών και χρεογράφων.
Περιεχόμενο και λειτουργία των λογαριασμών των συμμετοχών και χρεογράφων.
Γενικά περί επιχειρήσεων με υποκαταστήματα.
Έννοια – σκοπός – αντικείμενο εκμετάλλευσης.
Διαχείριση – Νομική Φύση των Υποκαταστημάτων.
Λογιστική Οργάνωση Επιχειρήσεων με Υποκαταστήματα.
Αυτοτελής Λογιστική Υποκαταστημάτων.
Γενική επισκόπηση.
Εξαρτημένη Λογιστική Υποκαταστημάτων.
Γενικές παρατηρήσεις.
Τι ορίζει το Ε.Γ.Λ.Σ. για την εξαρτημένη και την αυτοτελή Λογιστική Υποκαταστημάτων.
Τι ορίζει ο Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών για την εξαρτημένη και την
αυτοτελή Λογιστική Υποκαταστημάτων.
Σύνταξη της Απογραφής και των Οικονομικών Καταστάσεων.
Λογιστικός Κύκλος.
Ο λογαριασμός.
Η ανάλυση των Οικονομικών Γεγονότων.
Το Ημερολόγιο.
Το Γενικό Καθολικό.
Τα Ισοζύγια Γενικού και Αναλυτικών Καθολικών.
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Εγγραφές προσαρμογής – τακτοποίησης.
Προπληρωμένα Έξοδα.
Προεισπραγμένα Έσοδα.
Δεδουλευμένα Έσοδα.
Δεδουλευμένα Έξοδα.
Το προσωρινό και το Προσαρμοσμένο Ισοζύγιο.
Εγγραφές κατάρτισης του λογαριασμού 80 «Γενική Εκμετάλλευση».
Λογαριασμοί Τάξης.
Εγγραφές κατάρτισης του λογαριασμού 86 «Αποτελέσματα Χρήσης».
Εγγραφές κατάρτισης του λογαριασμού 88 «Αποτελέσματα προς Διάθεση».
Οριστικό Ισοζύγιο.
Σύνταξη των Οικονομικών Καταστάσεων.
Υπολογισμός Φόρων και λογιστικές εγγραφές.
Προσάρτημα του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσης.



Παράδοση του υλικού του εργαστηριακού μέρους για τα Διπλογραφικά βιβλία,
(συμπληρωμένα παραστατικά που αφορούν την άσκηση, εκφώνηση άσκησης).
Καταχώρηση λογιστικών γεγονότων που αφορούν στην αγορά παγίων περιουσιακών
στοιχείων, πώληση και καταστροφή παγίων, συναλλαγματικές διαφορές εμπορεύσιμων
αγαθών, παγίων και απαιτήσεων – υποχρεώσεων.
Καταχώρηση λογιστικών γεγονότων που αφορούν τα υποκαταστήματα.
Αποτίμηση και εγγραφές αποθεμάτων λήξης.
Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων και εγγραφές προσαρμογής.
Προσδιορισμός του αποτελέσματος και σύνταξη Ισολογισμού σύμφωνα με το ΕΓΛΣ.








Εξέταση μαθήματος
Το μάθημα θα εξετάζεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τον εσωτερικό κανονισμό και τον
κανονισμό σπουδών του ιδρύματος. Οι σπουδαστές θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν
προαιρετικά σε μια εργασία ανά εξάμηνο με μέγιστο βαθμό βαρύτητας 15% επί του συνολικού βαθμού.
Βιβλιογραφία
1. Χρηματοοικονομική Λογιστική (Δημητρίου Χ. Γκίκα) (International Financial Reporting Standards).
2. Γενική Λογιστική ΙΙ (Νικόλαος Σ. Πομόνης).
3. Εισαγωγή στη Γενική Λογιστική (Γεώργιος Στ. Αληφαντής).
(ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ)
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12Α. Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
1Γ ΑΡΧΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Τύπος μαθήματος: Θεωρητικό
Ώρες/εβδομάδα: 4
Φόρτος Εργασίας: 138
Πιστωτικές μονάδες: 4,6
Τυπικό εξάμηνο: Γ
Επίπεδο μαθήματος: ΔΟΝΑ
Προαπαιτούμενα μαθήματα: Σκοπός διδασκαλίας




Να εξοικειωθεί ο σπουδαστής με τις βασικές έννοιες και δομές του εργατικού δικαίου και της
ασφαλιστικής νομοθεσίας, ώστε να επιλύει κα να αντιμετωπίζει τρέχοντα εργασιακά θέματα.
Να ενημερωθεί για τη λειτουργία βασικών φορέων, θεσμών και διαδικασιών της εργατικής
νομοθεσίας. Να αποκτήσει τις νομικές εκείνες γνώσεις που είναι απαραίτητες για τη μελλοντική
επιτυχή επαγγελματική σταδιοδρομία του.

Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα





Να κατανοήσει ο σπουδαστής τη δομή και το περιεχόμενο της ατομικής σχέσης εργασίας.
Να εξοικειωθεί με την οργάνωση και λειτουργία των συλλογικών εργασιακών σχέσεων.
Να αποκτήσει τη βασική υποδομή για την επεξεργασία των συλλογικών συμβάσεων εργασίας
και των στοιχείων της ασφαλιστικής νομοθεσίας.

Περιερχόμενο του μαθήματος (Syllabus)
Τα κεφάλαια του μαθήματος περιλαμβάνουν τις παρακάτω ενότητες:
















Εισαγωγή στο Εργατικό Δίκαιο – Βασικές έννοιες – Βασικές Αρχές – Πηγές
Σύμβαση Εργασίας και Σχέση Εργασίας – Λοιπές έννομες σχέσεις
Οι υποχρεώσεις του μισθωτού (α’ μέρος) – Είδος εργασίας – Ωράριο
Ολοκλήρωση ωραρίου (Υπερωρίες – Κυριακές – Αργίες)
Οι υποχρεώσεις του μισθωτού (β’ μέρος) – Τόπος, τρόπος εργασίας
Ανώμαλη εξέλιξη της σύμβασης εργασίας
Οι υποχρεώσεις του εργοδότη – Θέματα σχετικά με το μισθό
Οι λοιπές υποχρεώσεις του εργοδότη – Πρόνοια, ισότητα, εργατικά ατυχήματα κτλ.
Οι άδειες των εργαζομένων
Κανονισμοί εργασίας
Λύση της Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
Λύση της Σύμβασης Εργασίας Αορίστου Χρόνου
Συνδικαλιστικό δίκαιο – Συνδ. Οργανώσεις – Συνδ. Δράση – Συνδικαλιστές - Απεργία
Συλλογική Αυτονομία – ΣΣΕ/ΔΑ – Μεσολάβηση και Διαιτησία
Κύρια και επικουρική ασφάλιση – Συστήματα ασφαλίσεως – Εισφορές
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Εξέταση μαθήματος
Το μάθημα εξετάζεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τον εσωτερικό κανονισμό και τον
κανονισμό σπουδών του ιδρύματος. Οι σπουδαστές θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν
προαιρετικά σε μία εργασία ανά εξάμηνο με βαθμό βαρύτητας 10% επί του συνολικού βαθμού.
Βιβλιογραφία
1.
2.
3.
4.
5.

Γεωργιάδου Νίκη: «Εισαγωγή στο Εργατικό Δίκαιο», Έκδοση 2009
Αγαλλοπούλου Πηνελόπη: «Εισαγωγή στο Εργατικό Δίκαιο», Έκδοση 2007
Δημαράς Νικόλαος: «Εισαγωγή στο Εργατικό Δίκαιο», Έκδοση 2007
Καρακατσάνης, Αλέξανδρος/Γαρδίκας, Σταύρος: Ατομικό εργατικό δίκαιο, 1995
Χατζηδημητρίου/Ψηλός, Ασφαλιστική Νομοθεσία, 1991

(ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ)
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2Γ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Τύπος μαθήματος: Μικτό
Ώρες/εβδομάδα: 4Θ/2Ε
Φόρτος Εργασίας: 186
Πιστωτικές μονάδες: 6,2
Τυπικό εξάμηνο: Γ’
Επίπεδο μαθήματος: ΜΓΥ (Γενικής υποδομής)
Προαπαιτούμενα μαθήματα: Σκοπός διδασκαλίας
Ο σκοπός του μαθήματος να αναφερθούν οι βασικές γνώσεις της Στατιστικής που βρίσκουν εφαρμογή
στην οικονομία. Στόχος δε να αποκτήσουν οι σπουδαστές τις θεωρητικές και πρακτικές ικανότητες για τη
στατιστική επεξεργασία. Επίσης, να παρουσιαστούν κάποιες σημαντικές μέθοδοι καθώς και η εφαρμογή
τους σε συγκεκριμένα προβλήματα της χρηματοοικονομικής και της διοίκησης.
Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα







Να κατανοήσει ο φοιτητής τις βασικές έννοιες συλλογής, παρουσίασης, επεξεργασίας
δεδομένων.
Να αποκτήσει ο φοιτητής στατιστικές γνώσεις κατάλληλες για την ανάλυση δεδομένων με
έμφαση στις Λογιστικές Εφαρμογές.
Να εξοικειωθεί με έναν μαθηματικό τρόπο σκέψης που θα του δώσει τη δυνατότητα να
ερμηνεύει αποτελέσματα.
Να έχει τη δυνατότητα να εξάγει τα κατάλληλα συμπεράσματα.
Να μπορεί να οδηγηθεί με τη χρήση κατάλληλων γνώσεων στην σωστή εκτίμηση-πρόβλεψη
μελλοντικών καταστάσεων.
Να κατανοήσει ο φοιτητής τις μεθόδους-τεχνικές που εφαρμόζονται με τη χρήση Η/Υ ώστε
να λύσουν, να μελετήσουν αλλά και να εφαρμόσουν τα αποτελέσματα σε ένα πραγματικό
πρόβλημα.

Περιερχόμενο του μαθήματος (Syllabus)
Θεωρητικό Μέρος

Περιγραφική Στατιστική

Πιθανότητες

Θεωρητικές Κατανομές

Κατανομές Δειγματοληψίας

Διαστήματα Εμπιστοσύνης-Έλεγχοι Υποθέσεων

Παλινδρόμηση

Ανάλυση Δεδομένων
Εργαστηριακό Μέρος

Στατιστικές Εφαρμογές Επιχειρηματικών Προβλημάτων

Εφαρμογές με χρήση στατιστικών πακέτων
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Εξέταση μαθήματος
Το μάθημα θα εξετάζεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τον εσωτερικό κανονισμό και τον
κανονισμό σπουδών του ιδρύματος. Οι σπουδαστές θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν
προαιρετικά σε μια έως δυο εργασίες ανά εξάμηνο με μέγιστο βαθμό βαρύτητας 15% επί του συνολικού
βαθμού. Ο ακριβής αριθμός των εργασιών και της αντίστοιχης βαθμολογικής βαρύτητας θα
αποφασίζεται από τον διδάσκοντα (ή από κοινού από τους διδάσκοντες) στην αρχή κάθε εκπαιδευτικού
εξαμήνου και θα ανακοινώνεται άμεσα στους σπουδαστές και εγγράφως στον υπεύθυνο του Τομέα που
ανήκει το μάθημα. Τα παραπάνω ισχύουν για τη θεωρία αλλά και το εργαστήριο του μαθήματος).
Βιβλιογραφία
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Στατιστική των Επιχειρήσεων, Β. Χουβαρδάς
Στατιστικές Μέθοδοι Ανάλυσης για Επιχειρηματικές Αποφάσεις, Ι..Χαλικιάς
Περιγραφική Στατιστική, Κιόχος
Εφαρμοσμένη Στατιστική, Π.Μωυσιάδης, Ε. Μπόρα
Στατιστική για Οικονομολόγους, Δ. Χατζηνικολάου
An Introduction to Statistical Modelling, Krzanowski

(ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ)
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3Γ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Τύπος μαθήματος: Μικτό
Ώρες/εβδομάδα: 3Θ/2Ε
Φόρτος Εργασίας: 139
Πιστωτικές μονάδες: 4,6
Τυπικό εξάμηνο: Γ’
Επίπεδο μαθήματος: ΜΓΥ (Γενικής υποδομής)
Προαπαιτούμενα μαθήματα: Σκοπός διδασκαλίας
Να εισαγάγει τον φοιτητή στις βασικές έννοιες της οργάνωσης και διαχείρισης των δεδομένων με τα
συστήματα διαχείρισης ΒΔ. Να καταστήσει ικανό τον φοιτητή να αναλύσει, να σχεδιάσει και να
υλοποιήσει απλές εφαρμογές Βάσεων Δεδομένων με έμφαση στο γνωστικό αντικείμενο του τμήματος.
Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα






Να κατανοήσει ο φοιτητής τις βασικές έννοιες και μοντέλα των ΒΔ.
Να εξοικειωθεί με τους τρόπους οργάνωσης και προσπέλασης δεδομένων στα σύγχρονα
μέσα αποθήκευσης.
Να εξοικειωθεί με τα επίπεδα ανάλυσης και σχεδιασμού μιας ΒΔ και συγκεκριμένα με τον
Εννοιολογικό, Λογικό και Φυσικό Σχεδιασμό ΒΔ.
Να γνωρίσει το σχεσιακό μοντέλο και να εξοικειωθεί με τη δημιουργία ερωτημάτων.
Να εξοικειωθεί με τη χρήση ενός σύγχρονου σχεσιακού ΣΔΒΔ και να αντιληφθεί στην πράξη
τις ανωτέρω έννοιες.

Περιερχόμενο του μαθήματος (Syllabus)
Περιγραφή θεωρητικού μέρους








Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ΒΔ. (Αναφορά ορολογίας, ΒΔ και ΣΔΒΔ, μοντέλα
δεδομένων, αρχιτεκτονική τριών επιπέδων.)
Το φυσικό επίπεδο των ΒΔ. (Μονάδες αποθήκευσης, αρχεία εγγραφών, οργάνωση αρχείων,
τα ευρετήρια, τα δένδρα αναζήτησης.)
Σχεδιασμός ΒΔ. (Κύκλος ζωής συστημάτων ΒΔ, ανάλυση των φάσεων σχεδιασμού ΒΔ.)
Εννοιολογικός σχεδιασμός ΒΔ. (Το μοντέλο οντοτήτων συσχετίσεων, ορολογία-έννοιες,
διαγράμματα οντοτήτων συσχετίσεων, το εκτεταμένο μοντέλο οντοτήτων συσχετίσεων.)
Σχεσιακές ΒΔ. (οι έννοιες του σχεσιακού μοντέλου, περιορισμοί ακεραιότητας, εισαγωγή στη
σχεσιακή άλγεβρα.)
Λογικός σχεδιασμός ΒΔ. (Απεικόνιση του εννοιολογικού μοντέλου στο λογικό μοντέλο,
εισαγωγή στις αρχές της κανονικοποίησης.)
Δημιουργία ερωτημάτων με τη γλώσσα SQL. (Απλή σύνταξη εντολής select, ταξινόμηση,
διαχείριση συμβολοσειρών, σύνδεση πινάκων, εντολές συνόλων, συναθροιστικές πράξεις,
ομαδοποίηση, όψεις.)
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Περιγραφή εργαστηριακού μέρους















Γενική εισαγωγή στο περιβάλλον ενός σχεσιακού ΣΔΒΔ. Δημιουργία πινάκων. Η έννοια των
κλειδιών.
Δημιουργία απλών ερωτημάτων (με γραφικό περιβάλλον) βασισμένων σε ένα πίνακα:
Ερωτήματα προβολής/επιλογής. Χρήση κριτηρίων.
Ερωτήματα (με γραφικό περιβάλλον) βασισμένα σε ένα πίνακα: με υπολογισμένες
εκφράσεις και με συναθροιστικές συναρτήσεις.
Παραμετρικά ερωτήματα (με γραφικό περιβάλλον) βασισμένα σε ένα πίνακα. Φόρμες,
Εκθέσεις.
Ανάλυση μελέτης περίπτωσης. Πίνακες, Συσχετίσεις, Ερωτήματα (με γραφικό περιβάλλον).
Ανάλυση μελέτης περίπτωσης. Ερωτήματα(με γραφικό περιβάλλον). Φόρμες.
Ανάλυση μελέτης περίπτωσης. Φόρμες, Εκθέσεις
Δημιουργία ερωτημάτων με SQL.
Δημιουργία ερωτημάτων με SQL.
Ανάλυση μελέτης σύνθετης περίπτωσης. Σχεδιασμός, Υλοποίηση σχεσιακού σχήματος.
Ανάλυση μελέτης σύνθετης περίπτωσης. Δημιουργία ερωτημάτων σε γραφικό περιβάλλον
και SQL.
Ανάλυση μελέτης σύνθετης περίπτωσης. Δημιουργία ερωτημάτων σε γραφικό περιβάλλον
και SQL.
Ανάλυση μελέτης σύνθετης περίπτωσης. Φόρμες. Εκθέσεις. Μακροεντολές.
Ανάλυση μελέτης σύνθετης περίπτωσης. Μακροεντολές.

Εξέταση μαθήματος
Το μάθημα θα εξετάζεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τον εσωτερικό κανονισμό και τον
κανονισμό σπουδών του ιδρύματος. Οι σπουδαστές θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν
προαιρετικά σε έως δυο εργασίες ανά εξάμηνο με μέγιστο βαθμό βαρύτητας 15% επί του συνολικού
βαθμού. Ο ακριβής αριθμός των εργασιών και της αντίστοιχης βαθμολογικής βαρύτητας θα
αποφασίζεται από τον διδάσκοντα (ή από κοινού από τους διδάσκοντες) στην αρχή κάθε εκπαιδευτικού
εξαμήνου και θα ανακοινώνεται άμεσα στους σπουδαστές και εγγράφως στον υπεύθυνο του Τομέα που
ανήκει το μάθημα. Τα παραπάνω ισχύουν για τη θεωρία αλλά και το εργαστήριο του μαθήματος.
Βιβλιογραφία
1. “Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων”, B. Τ. Ταμπακάς, 2009, Πάτρα.
2. “Θεμελιώδεις Αρχές Συστημάτων Βάσεων Δεδομένων”,
Δίαυλος, Α’ και Β’ τόμος, 3η έκδοση, 2004.

Elmasri R., Navathe S.B., Εκδόσεις

3. “Εισαγωγή στα Συστήματα Βάσεων Δεδομένων”, Date C. J., , Εκδόσεις Κλειδάριθμος 1996.
4. “Building Accounting Systems Using Access”, Perry J.T., Schneider G.P., Thomson South-Western,
2005.
(ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ)
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12Β. Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
4Γ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ-ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ

Τύπος μαθήματος: Θεωρία
Ώρες/εβδομάδα: 6
Φόρτος Εργασίας: 234
Πιστωτικές μονάδες: 7,8
Τυπικό εξάμηνο: Γ΄
Επίπεδο μαθήματος: ΜΕΥ (Ειδικής υποδομής)
Προαπαιτούμενα μαθήματα:
Σκοπός διδασκαλίας
Σκοπός του μαθήματος είναι:








Να γίνει εισαγωγή στην διάκριση των διαφόρων εμπορικών εταιρειών και στις διαδικασίες
ίδρυσης των.
Να παρουσιάσει τις λογιστικές τεχνικές με τις οποίες καλύπτονται οι ειδικές σχέσεις που
δημιουργούνται μέσα στις εταιρείες ανάμεσα στους εταίρους αλλά κυρίως ανάμεσα στους
εταίρους και την εταιρεία.
Επίσης αναλύονται οι λογιστικές τεχνικές που εφαρμόζονται στις συγχωνεύσεις και μετατροπές
εταιρειών καθώς και το ισχύον νομικό πλαίσιο με βάση το οποίο πραγματοποιούνται οι
συγχωνεύσεις και οι μετατροπές.
Τέλος παρατίθενται οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται στην κατάρτιση των ενοποιημένων
λογιστικών καταστάσεων.

Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα
Με την ολοκλήρωση των μαθημάτων ο φοιτητής θα είναι ικανός׃









Να γνωρίζει τα νομικά χαρακτηριστικά κάθε μορφής εμπορικής εταιρείας.
Να απεικονίζει με λογιστικές εγγραφές τα λογιστικά γεγονότα σύστασης εταιρειών, αύξησης και
μείωσης των εταιρικών τους κεφαλαίων καθώς και διανομής των αποτελεσμάτων τους στο τέλος
κάθε χρήσης, για κάθε είδους εταιρεία (Ομόρρυθμη, Ετερόρρυθμη, Εταιρεία Περιορισμένης
Ευθύνης, Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (ΙΚΕ), Ανώνυμη Εταιρία). Στην περίπτωση της
Ανώνυμης Εταιρείας θα αναφερθούν και ορισμένα λογιστικά γεγονότα που χαρακτηρίζονται από
ειδικό λογιστικό χειρισμό όπως είναι η Απόσβεση του Μετοχικού Κεφαλαίου καθώς και η
Έκδοση Ιδρυτικών Τίτλων με δικαιούχους τους ιδρυτές της Α.Ε.
Να διανέμει το αποτέλεσμα χρήσης που εμφανίζει μια εταιρεία με παράλληλη γνώση
συμπλήρωσης του αντίστοιχου φορολογικού εντύπου που αφορά την κατανομή των κερδών της
εταιρείας σε κάθε εταίρο ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής του στα κέρδη όπως ορίζει το
καταστατικό.
Να γνωρίζει την μεθοδολογία που ακολουθείται όταν μια εταιρία διαλύεται και το κεφάλαιο της
πρέπει να επιστραφεί στους εταίρους που το εισέφεραν, αφού πρώτα ικανοποιηθούν οι
πιστωτές της.
Να γνωρίζει την μεθοδολογία που ακολουθείται για την ενοποίηση των οικονομικών
καταστάσεων των επιμέρους εταιρειών ενός ομίλου και την σύνταξη των ενοποιημένων
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καταστάσεών του. Επίσης την μεθοδολογία και τις λογιστικές τεχνικές κατά την μετατροπή ή
συγχώνευση εταιρειών.
Περιερχόμενο του μαθήματος (Syllabus)



















Εισαγωγή στις Εταιρείες (Γενικό εμπορικό Μητρώο-ΓΕ.ΜΗ. Διακρίσεις εμπορικών εταιρειών, τα
συστατικά στοιχεία της εμπορικής εταιρείας, διαδικασία ίδρυσης κάθε μορφής εμπορικής
εταιρείας μέσω Εφορίας, Επιμελητηρίου ή της Υπηρεσίας μας Στάσης. Τα λογιστικά βιβλία που
τηρούνται).
Η λογιστική της Ομόρρυθμης Εταιρείας Ο.Ε και Ετερόρρυθμης εταιρείας Ε.Ε (Η λογιστική
σχηματισμού του κεφαλαίου, η λογιστική καταβολής του κεφαλαίου και οι περιπτώσεις
εισφορών, η χρονική κατανομή της καταβολής του κεφαλαίου, η λογιστική διανομής και
μεταφοράς του αποτελέσματος χρήσης και ο φορολογικός χειρισμός του, η λογιστική των
μεταβολών του κεφαλαίου)
Η λογιστική της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης Ε.Π.Ε και της Μονοπρόσωπης ΕΠΕ. (Η
λογιστική σχηματισμού του κεφαλαίου, η λογιστική καταβολής του κεφαλαίου και οι
περιπτώσεις εισφορών, η χρονική κατανομή της καταβολής του κεφαλαίου, η λογιστική διανομής
και μεταφοράς του αποτελέσματος χρήσης και ο λογιστικός χειρισμός του, η λογιστική των
μεταβολών του κεφαλαίου). Διαφορές μεταξύ Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης και Ιδιωτικής
Κεφαλαιουχικής Εταιρείας.
Η λογιστική της Ανώνυμης Εταιρείας Α.Ε ( Αξιόγραφα που εκδίδει η Α.Ε, όργανα διοίκησης της
Α.Ε, η λογιστική της σύστασης της Α.Ε, ολική και μερική καταβολή μετοχικού κεφαλαίου, η
λογιστική του οικονομικού αποτελέσματος και ο φορολογικός χειρισμός του, η λογιστική των
μεταβολών του μετοχικού κεφαλαίου, η λογιστική των αποθεματικών της Α.Ε )
Λύση των εταιρειών – Εκκαθάριση- Επιστροφή του κεφαλαίου ( λόγοι λύσης της εταιρείας, η
εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας, η λογιστική της εκκαθάρισης )
Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις (Προϋποθέσεις κατάρτισης ενοχοποιημένων
λογαριασμών, η λογιστική των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, άνοιγμα βιβλίων
ενοποίησης, εγγραφές αναμόρφωσης λόγω ενοποίησης, η λογιστική των διαφορών ενοποίησης).
Μετατροπές επιχειρήσεων. (Γενικά περί μετατροπής επιχειρήσεων, Διαδικασίες μετατροπής,
Μετατροπές επιχειρήσεων με βάση το Ν. 2166/93, Μετατροπές επιχειρήσεων με βάση το Ν.Δ
1297/72)
Συγχωνεύσεις και απορροφήσεις επιχειρήσεων. (Διαδικασίες συγχώνευσης και απορρόφησης
επιχειρήσεων-Εξαγορές, Συγχωνεύσεις και απορροφήσεις επιχειρήσεων με βάση το Ν. 2166/93,
Συγχωνεύσεις και απορροφήσεις επιχειρήσεων με βάση το Ν.Δ. 1297/72, Συγχωνεύσεις
μικρομεσαίων επιχειρήσεων με βάση το Ν. 3296/2004).
Παράδοση του υλικού του εργαστηριακού μέρους για τα Διπλογραφικά βιβλία, (συμπληρωμένα
παραστατικά που αφορούν την άσκηση, εκφώνηση άσκησης
Λογιστικές εγγραφές σύστασης επιχείρησης και αυξήσεων – μειώσεων κεφαλαίου.
Λογιστικές εγγραφές και διαδικασίες σε περίπτωση μετατροπών – συγχωνεύσεων –
απορροφήσεων επιχειρήσεων.

Εξέταση μαθήματος
Σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό σπουδών και εσωτερικό κανονισμό.
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Βιβλιογραφία
1) Η λογιστική των Εμπορικών Εταιρειών, Θεοδώρα Δ. Παπαδάτου και Νικόλαος Σ. Πομώνης,
εκδόσεις Αθ. Σταμούλης.
2) Λογιστική Εταιρειών, Δημήτριος Γκίνογλου, εκδόσεις ROSSILI.
3) Advanced financial accounting, Lewis R. and Pendrill D. 4th Edition Pitman, London U.K
4) Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις, Γ. Αληφαντής, Εκδόσεις Πάμισος.
5) Συστάσεις-Μετατάξεις-Μετατροπές-Συγχωνεύσεις-Απορροφήσεις-Λύσεις και εκκαθαρίσεις
επιχειρήσεων στην πράξη, Δ. Καραγιάννης, Ι. Καραγιάνννης, Αικ. Καραγιάννη. 4η έκδοση 2007
(ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ)
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5Γ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι
Τύπος μαθήματος: Θεωρία
Ώρες /εβδομάδα: 5
Φόρτος Εργασίας: 203
Πιστωτικές μονάδες: 6,8
Τυπικό εξάμηνο: Γ΄
Επίπεδο μαθήματος: ΜΕ (Ειδικότητας)
Προαπαιτούμενα μαθήματα: Σκοπός διδασκαλίας
Η διεύρυνση από την νομική και λογιστική παρουσίαση του Φ.Π.Α στην ευρύτερη ανάπτυξη και
παρουσίαση της φορολογίας και λειτουργίας των έμμεσων φόρων, της φοροτεχνικής τους και των
επιδράσεών τους (μέσα από την μετακύλισή τους) στην παραγωγή και την οικονομία.
Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο σπουδαστής θα είναι σε θέση να γνωρίζει και να
χειρίζεται και φοροτεχνικά τόσο τον Φ.Π.Α όσο και τους λοιπούς έμμεσους φόρους, να υπολογίζει τα
χρεωστικά και πιστωτικά υπόλοιπα σε όλη τη διάρκεια του διαχειριστικού έτους. Επίσης θα γνωρίζει να
χειρίζεται τις επιμέρους και ειδικές περιπτώσεις του φόρου προστιθέμενης αξίας ανάλογα με τον τύπο
και την δραστηριότητα των επιχειρήσεων και να συμπληρώνει επιτυχώς τα απαιτούμενα φορολογικά
έντυπα.
Περιερχόμενο του μαθήματος (Syllabus)









Τα χαρακτηριστικά των έμμεσων φόρων. Η φορολογική βάση των έμμεσων φόρων. Παραγωγική
λειτουργία και έμμεσοι φόροι.
Η διαφοροποίηση των Φορολογικών συντελεστών. Η μετακύλιση των έμμεσων φόρων.
Κατανάλωση και έμμεσοι φόροι. Φόροι κατά την εισαγωγή (Δασμοί). Η φοροδιαφυγή των
έμμεσων φόρων. Φορολογικές πράξεις, είδη, διακρίσεις. Απαλλαγές από τον φόρο. Λογιστική
παρακολούθηση του Φ.Π.Α. Αυτοπαραδόσεις αγαθών. Ειδικά καθεστώτα Φ.Π.Α. Έκπτωση και
επιστροφή φόρου. Τα τέλη.
Ο Φ.Π.Α. Αναλυτική παρουσίαση και ανάπτυξη της ισχύουσας νομοθεσίας.
Η λογιστική απεικόνιση του Φ.Π.Α στα τηρούμενα από τους υπόχρεους Απεικόνισης Συναλλαγών
βιβλία σύμφωνα με τον ΚΦΑΣ. Η φοροτεχνική του Φ.Π.Α. Δήλωση και απόδοση του φόρου.
Περιοδική και εκκαθαριστική δήλωση.
Ειδικά θέματα ειδικών διπλοτύπων απαλλαγής και επιστροφής του ΦΠΑ.
Ασκήσεις πράξης και παραδείγματα.

Βιβλιογραφία
1. Αρ. Φλώρου « Η Λογιστική του Φ.Π.Α»
2. Π.Β. Παπαδέας «Κ.Β.Σ με Φ.Π.Α και Ε.Γ.Λ.Σ»
(ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ)
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13Α. Δ’ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
1Δ

ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τύπος μαθήματος: Θεωρητικό
Ώρες / εβδομάδα: 4
Φόρτος Εργασίας: 150
Πιστωτικές μονάδες: 5,0
Τυπικό εξάμηνο: Δ’
Επίπεδο μαθήματος: ΜΓΥ (Γενικής Υποδομής)
Προαπαιτούμενα μαθήματα:
Σκοπός διδασκαλίας
Να βοηθήσει τους σπουδαστές να κατανοήσουν την φύση, τις λειτουργίες καθώς και τις δυνατότητες
του χρήματος να επηρεάσει την πραγματική οικονομία. Επίσης να γνωρίσουν τις μεθόδους νομισματικής
πολιτικής και να κατανοήσουν τον τρόπο λειτουργίας των.
Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα
Να αντιληφθούν οι φοιτητές/τριες:


Πώς δημιουργήθηκε το χρήμα ποια η φύση του, και ποιες οι λειτουργίες του.



Τι εννοούμε εσωτερική και τι εξωτερική αξία του χρήματος και πώς μετρώνται. Ποιες
θεωρητικές απόψεις έχουν διατυπωθεί σχετικά με τους παράγοντες που προσδιορίζουν
κάθε φορά την εσωτερική και εξωτερική αξία του χρήματος.



Την γενική θεωρία της προσφοράς και της ζήτησης του χρήματος και τα αποτελέσματα από
την ισορροπία και ανισορροπία αυτών.



Τα νομισματικά συστήματα.



Να λάβουν γενική γνώση του χρηματοπιστωτικού συστήματος της Ελληνικής
χρηματαγοράς και κεφαλαιαγοράς ως και των σύγχρονων χρηματοδοτικών οργανισμών.



Να αντιληφθούν την θεωρία του επιτοκίου, και πως αυτό λειτουργεί, από ποιους
παράγοντες επηρεάζεται το ύψος του και ποιους παράγοντες επηρεάζει.



Επιδιώκεται η κατανόηση της εννοίας των σκοπών και των μέσων που χρησιμοποιεί η
νομισματική πολιτική για να επηρεάσει την αξία του χρήματος.



Τέλος γίνεται περιληπτική αναφορά σε διεθνείς οργανισμούς που επιδιώκουν την
νομισματική και οικονομική σταθερότητα.

Περιερχόμενο του μαθήματος (Syllabus)
Η διδακτέα ύλη αναπτύσσεται σε τρία μέρη.
ΜΕΡΟΣ Α. ΤΟ ΧΡΗΜΑ
Στο πρώτο μέρος που αποτελείται από τέσσερα κεφάλαια αναπτύσσονται εν συντομία τα πιο κάτω
θέματα:
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Η Φύση του χρήματος. Στο κεφάλαιο αυτό αναπτύσσονται οι θεωρίες δημιουργίας του
χρήματος, η γένεση, εξέλιξη και μορφές του χρήματος, οι λειτουργίες και οι δυνατότητές του, ως
και σύντομη ιστορική επισκόπηση της δημιουργίας του ελληνικού Νομίσματος.



Η Αξία του Χρήματος. Στο κεφάλαιο αυτό αναπτύσσεται η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΑ του χρήματος, (πως
την μετρούμε και ποιες θεωρίες έχουν διατυπωθεί σχετικά με τους παράγοντες που την
μεταβάλλουν). Στο ίδιο κεφάλαιο αναπτύσσεται και η ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΑ του χρήματος ( έννοια
και θεωρίες που προσδιορίζουν τους παράγοντες που την μεταβάλλουν)



Τα νομισματικά συστήματα . Αναπτύσσονται οι θεωρίες που έχουν διατυπωθεί σχετικά με τον
προσδιορισμό από τα κράτη της νομισματικής μονάδας ( της ύλης της και τρόπου
προσδιορισμού και μεταβολής της εσωτερικής και εξωτερικής του αξίας )



Η Προσφορά και η Ζήτηση του Χρήματος. Στο κεφάλαιο αυτό εξοικειώνονται οι φοιτητές με τον
τρόπο δημιουργίας και προσφοράς χρήματος ως και με τον τρόπο ζήτησης και διακράτισής του,
καθώς και με τις συνέπειες στην πραγματική οικονομία από την ανισότητα προσφοράς και
ζήτησης χρήματος και οι σχετικές θεωρίες που έχουν διατυπωθεί.

ΜΕΡΟΣ Β. ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Το δεύτερο μέρος αποτελείται από τέσσερα κεφάλαια στα οποία αναπτύσσονται τα πιο κάτω θέματα:


Πίστης. Δίδεται η έννοια της πίστης και αναφέρονται περιληπτικά οι διακρίσεις των πιστώσεων.



Τράπεζες. Γίνεται ιστορική επισκόπηση της δημιουργίας των Τραπεζών, οι διακρίσεις και
αντικείμενο δραστηριότητας αυτών, ως και σύντομη περιγραφή του Τραπεζικού συστήματος
της Ελλάδος.



Χρηματοδοτικοί Οργανισμοί. Γίνεται σύντομη περιγραφή κυρίως νεωτέρων χρηματοδοτικών
οργανισμών (πέραν των Τραπεζών), όπως στις εταιρείες επενδύσεων κεφαλαίων (Holding
Company), Eταιρείες Επιχειρηματικών Συμμετοχών (Capital Venture), Εταιρείες Πρακτορείας
Επιχειρηματικών Απαιτήσεων (Factoring), Εταιρείες Χρηματοδοτικής Μίσθωσης (Leasing),
Πιστωτικοί Συνεταιρισμοί κ.λπ.



4. Χρηματιστήρια. Γίνεται ιστορική αναδρομή στην δημιουργία των Χρηματιστηρίων, στους
τύπους των χρηματιστηρίων που υπάρχουν και το αντικείμενο δραστηριότητος εκάστου. Κατόπιν
αναφέρεται ο σκοπός δημιουργίας του Χρηματιστηρίου Αξιών και ο τρόπος λειτουργίας του, οι
βοηθητικού θεσμοί (συνεγγυητικό κεφάλαιο, εταιρεία αποθετηρίων) οι παράγοντες που
μεταβάλλουν την τιμή των τίτλων που γίνεται διαπραγμάτευση και αναφέρονται τα βασικά
κριτήρια επιλογής των μετοχών.



Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται αναφορά στο Χρηματιστήριο Παραγώγων Αθηνών και περιληπτική
προσέγγιση των παραγώγων προϊόντων.

ΜΕΡΟΣ Γ. ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Το τρίτο μέρος αποτελείται από τρία κεφάλαια στα οποία αναπτύσσονται τα πιο κάτω θέματα:


Στο πρώτο κεφάλαιο αναπτύσσεται η θεωρία του επιτοκίου. Αφού γίνει ο απαιτούμενος
εννοιολογικός προσδιορισμός του τόκου και του επιτοκίου, γίνεται ιστορική ανασκόπηση του
τόκου και οι απόψεις που διατυπώνονται γι’ αυτόν στα «Δυτικά» και τα «Ισλαμικά» οικονομικά.
Κατόπιν εξετάζονται οι προσδιοριστικοί παράγοντες που επηρεάζουν το ύψος του επιτοκίου, και
γίνεται σύντομη αναφορά στις διατυπωθείσες θεωρίες περί τόκου στο Δυτικά οικονομικά.
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Εφαρμοσμένη Νομισματική Πολιτική. Γίνεται ανάπτυξη της εννοίας και των σκοπών της
Νομισματικής πολιτικής, καθώς και αναλυτική ανάπτυξη των μέσων και των μεθόδων που έχουν
οι νομισματικές αρχές για τον ποσοτικό και ποιοτικό επηρεασμό της πραγματικής οικονομίας.
Αναπτύσσονται οι πολιτικές της μεταβολής του επιτοκίου (αναπροεξοφλητικού κ.λπ.) η πολιτική
της ανοικτής αγοράς, μεταβολής των υποχρεωτικών ρευστών διαθεσίμων, την μεταβολή Margin
requirements κ.λπ.



Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται σύντομη αναφορά στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, τον Ο.Ο.Σ.Α, την
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και την Τράπεζα Διεθνών διακανονισμών.

Εξέταση μαθήματος
Το μάθημα θα εξετάζεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τον εσωτερικό κανονισμό και τον
κανονισμό σπουδών του ιδρύματος. Οι σπουδαστές θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν
προαιρετικά σε έως δυο εργασίες ή έως δύο αξιολογήσεις (τεστ) ανά εξάμηνο με μέγιστο βαθμό
βαρύτητας 15% επί του συνολικού βαθμού. Ο ακριβής αριθμός των εργασιών και της αντίστοιχης
βαθμολογικής βαρύτητας θα αποφασίζεται από τον διδάσκοντα στην αρχή κάθε εκπαιδευτικού
εξαμήνου και θα ανακοινώνεται άμεσα στους σπουδαστές και εγγράφως στον υπεύθυνο του Τομέα που
ανήκει το μάθημα. Επίσης είναι
Βιβλιογραφία
1. Γκότσης Χ.: Νομισματική,
2. Μπένος Θ.: Θεωρία Χρήματος,
3. Paul Grugman – Robin Wells : Μακροοικονομική
4. Richard Thorn : Νομισματική Θεωρία και Πολιτική
5. Ι.Μ.Παπαδάκη : Εισαγωγή στη Νομισματική Θεωρία
6. N.G.Mankiw : Αρχές της Οικονομικής
(ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ)
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2Δ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
Τύπος μαθήματος: Μικτό
Ώρες/εβδομάδα: 3Θ/2Ε
Φόρτος Εργασίας: 156
Πιστωτικές μονάδες: 5,2
Τυπικό εξάμηνο: Δ’
Επίπεδο μαθήματος: ΜΕΥ (Ειδικής Υποδομής)
Προαπαιτούμενα μαθήματα: Σκοπός διδασκαλίας






Να εισαγάγει τον φοιτητή στις σημαντικότερες σύγχρονες τεχνολογίες, τεχνικές και μεθόδους
που υποστηρίζουν τα σύγχρονα λογιστικά πληροφοριακά συστήματα, την ανάλυση και το
σχεδιασμό τους.
Να παρουσιαστούν οι αντίστοιχες οργανωτικές και δομικές αλλαγές της επιχείρησης και οι
έννοιες των προτύπων και των ολοκληρωμένων συστημάτων λογισμικού.
Να αναλυθούν οι μέθοδοι τεκμηρίωσης, ανάλυσης και σχεδιασμού των ανωτέρω συστημάτων με
αναφορά στους κύκλους εργασιών της επιχείρησης.

Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα







Να αντιληφθεί ο φοιτητής την έννοια του πληροφοριακού συστήματος και να
ενημερωθεί για τις σχετικές διαθέσιμες τεχνολογίες.
Να γνωρίσει τις κυριότερες τεχνικές τεκμηρίωσης, ανάλυσης και σχεδιασμού
πληροφοριακών συστημάτων.
Να αναπτύξει βασικές δεξιότητες στην τεκμηρίωση λογιστικών πληροφοριακών
συστημάτων.
Να αντιληφθεί την έννοια του γραφείου ως δομικό κύτταρο της επιχείρησης, την εξέλιξη
των συστημάτων γραφείου, τη λογική και χρήση των προτύπων και της τυποποίησης και
των ολοκληρωμένων συστημάτων διαχείρισης εγγράφων.
Να κατανοήσει τα πεδία εφαρμογής των λογιστικών πληροφοριακών συστημάτων, να
εξοικειωθεί με την ανάλυση και σχεδιασμό των υποσυστημάτων και του κύκλου
εργασιών της επιχείρησης. Να αντιληφθεί την έννοια των ηλεκτρονικών συναλλαγών και
της εγγύησης της ασφάλειας των συναλλαγών.

Περιερχόμενο του μαθήματος (Syllabus)
Περιγραφή θεωρητικού μέρους





H σύγχρονη τεχνολογική υποδομή των Λογιστικών Πληροφοριακών Συστημάτων (ΛΠΣ).
Υπολογιστές, περιφερειακά, δίκτυα και επικοινωνία δεδομένων,
Το διαδίκτυο και οι ηλεκτρονικές δοσοληψίες. Εισαγωγή στο ηλεκτρονικό εμπόριο,
θέματα ασφαλείας, τα συστήματα ασφαλείας δημοσίου κλειδιού, εφαρμογές
ηλεκτρονικών δοσοληψιών και οι τεχνολογίες ασφάλειας.
Τεχνικές ανάλυσης και τεκμηρίωσης λογιστικών συστημάτων. Αναλυτικά διαγράμματα,
Διαγράμματα ροής δεδομένων, Δένδρα αποφάσεων, πίνακες απόφασης. Τεκμηρίωση
των βασικών κύκλων εργασιών της επιχείρησης.
Σελ.| 58








Τα πληροφοριακά συστήματα και η διαδικασία ελέγχου. Η ανάγκη και τα στοιχεία της
διαδικασίας ελέγχου, η χρήση των πληροφοριακών συστημάτων στον εσωτερικό έλεγχο,
μέθοδοι και τεχνολογίες ελέγχου με τα πληροφοριακά συστήματα.
Τεχνολογίες γραφείου και διαχείριση εγγράφων. Ο κύκλος ζωής εγγράφου, ηλεκτρονικές
φόρμες, συστήματα ολοκληρωμένης διαχείρισης εγγράφων.
Ασφάλεια Λογιστικών Πληροφοριακών Συστημάτων. Βασικές έννοιες της ασφάλειας των
πληροφοριακών συστημάτων, αδύναμα σημεία και είδη απειλών των ΛΠΣ, προστασία
και διαχείριση κινδύνων.
Ανάλυση και σχεδιασμός Λογιστικών Πληροφοριακών Συστημάτων. Βασικές έννοιες,
μέθοδοι και τεχνικές, κύκλος ζωής, μελέτη σκοπιμότητας, ανάλυση συστήματος,
σχεδιασμός συστήματος.

Περιγραφή εργαστηριακού μέρους



Εξοικείωση με λογισμικό σχεδίασης διαγραμμάτων ανάλυσης και σχεδιασμού
πληροφοριακών συστημάτων.
Εξοικείωση με σύστημα διαχείρισης ηλεκτρονικών εγγράφων και διαχείρισης ροών
εργασιών (σχεδίαση συστήματος, δημιουργία εγγράφων, ανάθεση ρόλων, δρομολόγηση
εγγράφων, αρχειοθέτηση).

Εξέταση μαθήματος
Το μάθημα θα εξετάζεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τον εσωτερικό κανονισμό και τον
κανονισμό σπουδών του ιδρύματος. Οι σπουδαστές θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν
προαιρετικά σε έως δυο εργασίες ανά εξάμηνο με μέγιστο βαθμό βαρύτητας 15% επί του συνολικού
βαθμού. Ο ακριβής αριθμός των εργασιών και της αντίστοιχης βαθμολογικής βαρύτητας θα
αποφασίζεται από τον διδάσκοντα (ή από κοινού από τους διδάσκοντες) στην αρχή κάθε εκπαιδευτικού
εξαμήνου και θα ανακοινώνεται άμεσα στους σπουδαστές και εγγράφως στον υπεύθυνο του Τομέα που
ανήκει το μάθημα. Τα παραπάνω ισχύουν για τη θεωρία αλλά και το εργαστήριο του μαθήματος.)
Βιβλιογραφία
1. G.H. Bodnar and W.S. Hopwood, Accounting Information Systems, Eighth Edition, Prentice-Hall,
Inc., 2001.
2. S.A. Moscove, M.G. Simkin, and N.A. Bagranoff, Core Concepts of Accounting Information Systems,
Sixth Edition, John Wiley & Sons, Inc., 1999.
3. L. Smith and K. Smith, Accounting Information Systems, Dame, 2002.
4. Ανδρέας Ι. Νικολάου, Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα, Εκδόσεις Μπένου, 1999.
5. Δημητριάδης, Κοίλιας, Κώστας, Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα, Εκδόσεις Παπασωτηρίου,
2009.
(ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ)

Σελ.| 59

13Β. Δ’ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
3Δ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Τύπος μαθήματος: Μικτό
Ώρες/εβδομάδα: 4Θ/2Ε
Φόρτος Εργασίας: 186
Πιστωτικές μονάδες: 6,2
Τυπικό εξάμηνο: Δ’
Επίπεδο μαθήματος: ΜΓΥ (Γενικής υποδομής)
Προαπαιτούμενα μαθήματα: Σκοπός διδασκαλίας
Σκοπός του μαθήματος είναι να παρουσιάσει και να αναλύσει την θεωρία και τις πρακτικές εφαρμογές
της Χρηματοοικονομικής Διοίκησης. Καλύπτονται θέματα όπως:
Διαχρονική Αξία Χρήματος. Κριτήρια Αξιολόγησης Επενδύσεων και σύγκρισή τους – εφαρμογές. Ανάλυση
Καθαρών Ταμειακών Ροών, Αξιολόγηση Επενδύσεων σε Καθεστώς Κινδύνου, Κεφαλαιακή διάρθρωση,
Μερισματική θεωρία και πολιτική, Κεφάλαιο κίνησης, Διαχείριση αποθεμάτων, διαθεσίμων και
χρεογράφων. Παράλληλα το Εργαστήριο Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, το οποίο
εξυπηρετεί γενικά εκπαιδευτικές ανάγκες και ερευνητικές δραστηριότητες του Τμήματος σχετικές με
θέματα λογιστικής και χρηματοοικονομικής ανάλυσης, υποστηρίζει το εργαστηριακό μέρος του
μαθήματος μέσω της διδασκαλίας λογισμικού χρηματοοικονομικών εφαρμογών.
Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα
Με την ολοκλήρωση των μαθημάτων ο φοιτητής θα είναι ικανός׃






Να γνωρίζει τις βασικές έννοιες της Χρηματοοικονομικής Διοίκησης έτσι ώστε να μπορεί να
λαμβάνει σωστές και αποτελεσματικές χρηματοοικονομικές αποφάσεις.
Να μπορεί να αξιολογεί εναλλακτικές επενδυτικές προτάσεις.
Να γνωρίζει πώς οι χρηματοοικονομικές αποφάσεις για θέματα όπως η διανομή μερίσματος, η
αύξηση της δανειακής επιβάρυνσης, η διοίκηση των αποθεμάτων, απαιτήσεων και χρεογράφων,
επηρεάζουν την αξία της εταιρείας.
Μέσω των χρηματοοικονομικών εφαρμογών του Εργαστηρίου να εξοικειωθεί με τις σύγχρονες
τεχνικές ανάλυσης των λογιστικών καταστάσεων για την εξαγωγή συμπερασμάτων.

Περιερχόμενο του μαθήματος (Syllabus)
Θεωρητικό μέρος μαθήματος





Εισαγωγή ( Αντικειμενικός σκοπός μιας επιχείρησης, βασικές χρηματοοικονομικές αποφάσεις),
Διαχρονική αξία του χρήματος ( Παρούσα Αξία, Τελική Αξία),
Ανάλυση ταμειακών ροών και χρηματοοικονομικών δεικτών (Υπολογισμός των ταμειακών ροών,
δείκτες μόχλευσης, δείκτες ρευστότητας, δραστηριότητας και απόδοσης),
Κόστος κεφαλαίου (Κόστος ομολογιακού δανείου, κόστος μετοχικού και προνομιούχου
κεφαλαίου, κόστος αδιανέμητων κερδών),
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Προϋπολογισμός επενδύσεων κεφαλαίου (Η μέθοδος της καθαρής παρούσας αξίας, η μέθοδος
της περιόδου επανείσπραξης, η μέθοδος του εσωτερικού βαθμού απόδοσης),
Κεφαλαιακή διάρθρωση και Ανάλυση Μόχλευσης (Η προσέγγιση των Modigliani-Miller, ανάλυση
νεκρού σημείου, Λειτουργική μόχλευση, Χρηματοοικονομική Μόχλευση),
Πολιτική μερίσματος και Διοίκηση Κεφαλαίου κίνησης, Διαθεσίμων, Χρεογράφων, Απαιτήσεων,
Αποθεμάτων.

Εργαστηριακό μέρος μαθήματος
Οι χρηματοοικονομικές εφαρμογές καλύπτουν τα παρακάτω σημεία της θεωρίας μέσω της χρήσης της
βάσης δεδομένων του λογισμικού:











Αναλύσεις Ισολογισμών και Γενικής Εκμετάλλευσης, Διάρθρωση Ισολογισμού,
Εξέλιξη του Ισολογισμού, Ανάλυση Αποτελεσμάτων,
Πηγές-Χρήσεις Κεφαλαίων,
Κατάρτιση Ταμειακών ροών,
Τάσεις οικονομικών μεγεθών,
Νεκρό Σημείο και Ανάλυση Ευαισθησίας,
Αριθμοδείκτες - Τάσεις Αριθμοδεικτών,
Διάγραμμα αποδοτικότητας Du Pont,
Προβλέψεις των μελλοντικών Ισολογισμών της επιχείρησης,
Ενοποίηση Ισολογισμών Ομίλου.

Εξέταση μαθήματος
Το μάθημα θα εξετάζεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τον εσωτερικό κανονισμό και τον
κανονισμό σπουδών του ιδρύματος.
Βιβλιογραφία
1) Χρηματοοικονομική Διοίκηση, 2008, Δ. Βασιλείου, Ν. Ηρειώτης, Εκδόσεις Rossili
2) Χρηματοοικονομική Διοίκηση – Αποφάσεις Επενδύσεων, 2002, Γ. Αρτίκης, Εκδόσεις Interbooks
3) Corporate Finance, 2008, Ross, Westerfield, Jaffe
(ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ)
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4Δ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ
Τύπος μαθήματος: Θεωρία
Ώρες / βδομάδα: 6
Φόρτος Εργασίας: 252
Πιστωτικές μονάδες: 8,4
Τυπικό εξάμηνο: Δ΄
Επίπεδο μαθήματος: ΜΕ (Ειδικότητας)
Προαπαιτούμενα μαθήματα: Φορολογική Λογιστική Ι
Σκοπός διδασκαλίας
Η διεύρυνση από την στενή νομική παρουσίαση της φορολογίας εισοδήματος κυρίως των Φυσικών και
Νομικών Προσώπων, αλλά και των λοιπών άμεσων φόρων, στην αναλυτική λειτουργία και παρουσίαση
του πλαισίου δράσης των φόρων από οικονομική και κοινωνική άποψη στα πλαίσια της γενικότερης
Δημοσιονομικής πολιτικής και των επιπτώσεων στους συντελεστές της παραγωγής. Η δυνατότητα
ανταπόκρισης των σπουδαστών στις φορολογικές υποχρεώσεις των επιτηδευματιών και γενικότερα των
επιχειρήσεων.
Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο σπουδαστής θα είναι σε θέση να:




Διεκπεραιώνει τις φορολογικές υποχρεώσεις των επιχειρήσεων και των επιτηδευματιών σε όλη
την έκταση λειτουργίας τους ανάλογα με την μορφή και την δραστηριότητα τους.
Θα είναι επίσης σε θέση να εκτιμά τις επιπτώσεις των φορολογικών επιδράσεων και μέσα από
φορολογική διερεύνηση να προτείνει λύσεις στα πλαίσια της φορολογικής νομοθεσίας.
Τέλος θα μπορεί να συμπληρώνει επιτυχώς τα απαιτούμενα φορολογικά έντυπα και στοιχεία στη
διάρκεια και το τέλος της διαχειριστικής χρήσης, να υπολογίζει και ερμηνεύει την φορολογική
επιβάρυνση.

Περιερχόμενο του μαθήματος (Syllabus)




Ο ρόλος του Σύγχρονου Κράτους. Φορολογική πολιτική και Δημόσιος Προϋπολογισμός. Τα
χαρακτηριστικά των άμεσων φόρων. Φορολογικές αρχές.
Φοροδοτική ικανότητα. Δείκτες φοροδοτικής ικανότητας. Αντιδράσεις των φορολογουμένων
στους άμεσους φόρους. Φοροδιαφυγή, φοροαποφυγή, φοροαπαλλαγή των άμεσων φόρων.
Ανάλυση της Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών προσώπων με βάση την ισχύουσα
νομοθεσία:

Α’ ΕΝΟΤΗΤΑ: Διάκριση εισοδημάτων και μέθοδοι προσδιορισμού τους





Πηγές εισοδημάτων και περιεχόμενό τους. Ανάλυση πηγών εισοδήματος. Προσδιορισμός
εισοδημάτων.
Θετικό και αρνητικό εισόδημα. Λογιστικός και εξωλογιστικός προσδιορισμός εισοδήματος.
Ειδικός προσδιορισμός εισοδήματος. Παραδείγματα–ασκήσεις.
Προστατευόμενα μέλη φορολογούμενου. Εισοδήματα των συζύγων και των ανηλίκων τέκνων.
Ειδικές περιπτώσεις εισοδημάτων.
Παρακρατήσεις φόρου στις πηγές εισοδήματος. Προκαταβολή φόρου.
Σελ.| 62










Υπολογισμός φόρου. Συστήματα και διαδικασίες υπολογισμού του φόρου.
Παραδείγματα – ασκήσεις.
Η φοροτεχνική του φόρου. Τύπος και περιεχόμενο. Έντυπα φορολογικών δηλώσεων και
υποχρεώσεων. Διερεύνηση και ανάλυση των εντύπων. Πρακτικές ασκήσεις συμπλήρωσής των.
Φορολογία εταιρειών. Ανάπτυξη και ανάλυση της φορολογίας των Εταιρειών, Κοινοπραξιών,
Κοινωνιών. Υπολογισμός επιχειρηματικής αμοιβής και φόρου εταιρείας. Πρακτικές ασκήσεις –
παραδείγματα.
Υπόχρεοι υποβολής δηλώσεων. Αρμόδιος προϊστάμενος Δ.Ο.Υ για την υποβολή.
Συμπληρωματικές, ανακριβείς, εκπρόθεσμες δηλώσεις.
Κυρώσεις. Παραγραφή. Απόρρητο φορολογικών στοιχείων.
Βεβαίωση φόρου. Διοικητική και δικαστηριακή επίλυση διαφορών.

Β’ ΕΝΟΤΗΤΑ: Η Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων











Υποκείμενο-αντικείμενο φόρου εισοδήματος Νομικών Προσώπων.
Νομικά πρόσωπα κερδοσκοπικού και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
Χρονική περίοδος που προκύπτει το εισόδημα.
Υπολογισμός φόρου εισοδήματος Νομικών Προσώπων.
Συμπληρώσεις φορολογικών εντύπων.
Πρακτικές ασκήσεις υπολογισμού του φόρου.
Προκαταβολή φόρου.
Υποχρέωση παρακράτησης φόρου.
Βεβαίωση.
Ευθύνες.

Γ’ ΕΝΟΤΗΤΑ: Η φορολογία λοιπών άμεσων φόρων






Φόρος ακίνητης περιουσίας (Φ.Α.Π).
Φόρος μεταβίβασης ακινήτων (Φ.Μ.Α).
Φορολογία κληρονομιών και γονικών παροχών.
Φορολογία Κεφαλαίου.
Σχηματική παρουσίαση και ανάπτυξη των ανωτέρω φορολογιών. Παραδείγματα και ασκήσεις.

Δ’ ΕΝΟΤΗΤΑ: Κριτική παρουσίαση και ανάπτυξη των επιδράσεων των άμεσων φόρων στους συντελεστές
της παραγωγής.
Εξέταση μαθήματος
Το μάθημα θα εξετάζεται σύμφωνα με τα ισχύοντα. Ενδιάμεσα δίνονται εργασίες στους σπουδαστές, σε
προαιρετική βάση, προκειμένου να εξασκούνται να επιλύουν και να αποτυπώνουν τα διδαχθέντα. Η
εργασία των σπουδαστών ενισχύει τον τελικό βαθμό της εξέτασης του μαθήματος κατά 10%.
Βιβλιογραφία
1.
2.
3.
4.
5.

Χ.Ν. Τότση «Ερμηνεία Φορολογίας Εισοδήματος»
Δ.Π. Καούνης «Φορολογική Λογιστική ΙΙ»
«Φορολογική νομοθεσία και πρακτική» Εκδόσεις « Έλλην»
Αρ. Φλώρου «Φορολογική Λογιστική»
Εκδόσεις Χ.Ν Τότση : «Κ.Φ.Μ.Α», «Κ.Φ.Μ.Α.Π», «Φορολογία Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών
Παροxώv.
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6. Maurice Duvercer «Δημόσια Οικονομία» Εκδόσεις Πάμισος
(ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ)
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5Δ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ
Τύπος μαθήματος: Θεωρητικό
Ώρες/εβδομάδα: 4
Φόρτος Εργασίας: 156
Πιστωτικές μονάδες: 5,2
Τυπικό εξάμηνο: Δ΄
Επίπεδο μαθήματος: ΜΓΥ (Γενικής υποδομής)
Προαπαιτούμενα μαθήματα: Σκοπός διδασκαλίας
Σκοπός του μαθήματος είναι να παρουσιάσει στους σπουδαστές τα κυριότερα ευρήματα της έρευνας
στο χώρο της Λογιστικής. Ειδικότερα παραθέτει την συμβολή των ελληνικών λογιστικών προτύπων στη
λογιστική τυποποίηση των οικονομικών μονάδων που δραστηριοποιούνται στην χώρα μας. Παράλληλα
παρουσιάζει συνοπτικά το σκοπό και το πεδίο εφαρμογής όλων των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων
(ΔΛΠ). Οι θεματικές ενότητες του μαθήματος είναι: A) Θεωρίες της Λογιστικής (Δεοντολογικές και
θετικές), Β) Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Γ) Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα.
Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα





Να πληροφορηθεί ο φοιτητής τις θεωρίες, τις σχετικές με τη λογιστική, από την δημιουργία τους
μέχρι και σήμερα.
Να γνωρίσει τους διεθνείς οργανισμούς που ασχολούνται με την λογιστική έρευνα.
Να γνωρίσει τον εννοιολογικό προσδιορισμό, το σχέδιο λογαριασμών και την σημασία του
Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου.
Να αποκτήσει μια ολοκληρωμένη εικόνα των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων.

Περιερχόμενο του μαθήματος (Syllabus)
Α΄ Θεματική Ενότητα




Δεοντολογικές και θετικές θεωρίες Λογιστικής.
Λογιστικά Συστήματα
Λογιστικές Αρχές / Λογιστικά Αξιώματα / Λογιστικές Μέθοδοι

Β΄ Θεματική Ενότητα








Διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών που αφορούν την Λογιστική.
Διάκριση Άμεσης και Έμμεσης Φορολογίας και Λογιστικής.
Η εμπορική νομοθεσία
Άρθρα των νόμων περί Α.Ε που σχετίζονται με τις οικονομικές καταστάσεις.
Η διάρθρωση του Ε.Γ.Λ.Σ
Συνδεσμολογία των λογαριασμών
Ασκήσεις Παραδείγματα

Γ΄ Θεματική Ενότητα



Περί IASC και IASB
Διαφορές Ε.Γ.ΛΣ και Δ.Λ.Π
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Περί κατάστασης Μεταβολών Ιδίων κεφαλαίων
Πρότυπα που αναφέρονται στους λογαριασμούς του Ισολογισμού:
IFRS 7: Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις.
IAS 16: Ενσώματες Ακινητοποιήσεις.
IAS 38: Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία.
IAS 36: Μείωση της αξίας των στοιχείων του Ενεργητικού.
IAS 2: Αποθέματα.
IAS 37: Προβλέψεις.
Πρότυπα που αναφέρονται στους λογαριασμούς της Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσης.
 IAS 8: Καθαρό κέρδος ή ζημιά χρήσης: Βασικά λάθη και μεταβολές στις λογιστικές
μεθόδους.
 IAS 18: Έσοδα.
 IAS 12: Φόροι Εισοδήματος

Εξέταση μαθήματος
Η αξιολόγηση θα πραγματοποιηθεί μέσω γραπτών εξετάσεων 2ωρης διάρκειας με θεωρητικά και
πρακτικά ζητήματα.
Βιβλιογραφία
1) Χρηματοοικονομική Λογιστική – International Financial Reporting Standards, Γκίκας Δ., Εκδόσεις
Μπένου Γ., 2008 – Αθήνα.
2) Χρηματοοικονομική Λογιστική Πληροφόρηση : Βασική Θεωρία και χρήσεις σε Εθνικό και
Ευρωπαϊκό Επίπεδο, Παπαδέας Π., Εκδόσεις Παπαδέας, 2010 – Αθήνα.
(ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ)

Σελ.| 66

14Α. Ε’ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
1Ε

ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ

Τύπος μαθήματος: Θεωρία
Ώρες/εβδομάδα: 3
Φόρτος Εργασίας: 131
Πιστωτικές μονάδες: 4,4
Τυπικό εξάμηνο: Ε’
Επίπεδο μαθήματος: ΜΓΥ (Γενικής υποδομής)
Προαπαιτούμενα μαθήματα: Στατιστική Επιχειρήσεων
Σκοπός διδασκαλίας






Σκοπός της είναι ο έλεγχος της Οικονομικής Θεωρίας, η πρόβλεψη μελλοντικών τιμών για τις
οικονομικές μεταβλητές, ώστε να χρησιμεύουν για την άσκηση της σωστής Οικονομικής
Πολιτικής.
Να παρουσιαστούν κάποιες σημαντικές ποσοτικές μέθοδοι καθώς και η εφαρμογή τους σε
συγκεκριμένα χρηματοοικονομικά προβλήματα.
Επίσης, να προσδώσει εμπειρικό περιεχόμενο στις οικονομικές θεωρίες με εφαρμογή των
Μαθηματικών και της Στατιστικής.

Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα




Εμπειρική επαλήθευση ή έλεγχος της θεωρίας
Άσκηση Οικονομικής Πολιτικής
Πρόβλεψη μελλοντικών τιμών σε οικονομικές μεταβλητές

Περιερχόμενο του μαθήματος (Syllabus)
Περιγραφή Μαθήματος:












Εισαγωγικές Έννοιες-Σκοποί Οικονομετρίας
Στατιστική Θεωρία
Απλό γραμμικό μοντέλο
Πολυμεταβλητή Παλινδρόμηση
Στατιστικός έλεγχος μοντέλου
Μη γραμμικά μοντέλα
Μοντέλα με ψευδομεταβλητές
Παραβιάσεις των υποθέσεων του κλασσικού γραμμικού μοντέλου
Πολυσυγραμμικότητα
Ετεροσκεδαστικότητα
Αυτοσυσχέτιση

Εξέταση μαθήματος
Το μάθημα θα εξετάζεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τον εσωτερικό κανονισμό και τον
κανονισμό σπουδών του ιδρύματος. Οι σπουδαστές θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν
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προαιρετικά σε μια έως δυο εργασίες ανά εξάμηνο με μέγιστο βαθμό βαρύτητας 15% επί του συνολικού
βαθμού. Ο ακριβής αριθμός των εργασιών και της αντίστοιχης βαθμολογικής βαρύτητας θα
αποφασίζεται από τον διδάσκοντα (ή από κοινού από τους διδάσκοντες) στην αρχή κάθε εκπαιδευτικού
εξαμήνου και θα ανακοινώνεται άμεσα στους σπουδαστές και εγγράφως στον υπεύθυνο του Τομέα που
ανήκει το μάθημα.
Βιβλιογραφία
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Εισαγωγή στην Οικονομετρία, Χρήστου Γ.
Οικονομετρία, Σταυρινός Β., Σάκκουλας Α.
Εφαρμοσμένη Οικονομετρία, Κιντής Α.
Οικονομετρία, Α. Κάτος
Μαθήματα Οικονομετρίας, Θαλασσινός
Θεωρητική Οικονομετρία, Γκαλαμέτσος
An Introduction to Econometrics, Maddala G.S
Introduction Econometrics for Finance, Brooks
Basic Econometrics, Gujaratid N.

(ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ)
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2Ε ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
Τύπος μαθήματος: Θεωρητικό
Ώρες / εβδομάδα : 4
Φόρτος Εργασίας: 150
Πιστωτικές μονάδες: 5,0
Τυπικό εξάμηνο : Ε΄
Επίπεδο μαθήματος: ΜΕΥ (Μάθημα Ειδικής Υποδομής, Κατ΄ επιλογή υποχρεωτικό)
Προαπαιτούμενα μαθήματα :Σκοπός διδασκαλίας
Να προσδώσει στους φοιτητές τις απαραίτητες γνώσεις για την επιστημονική, με βάση τις αρχές του
προγραμματισμού, λήψη αποφάσεων σχετικά με την ίδρυση, λειτουργία και ανάπτυξη μιας επιχείρησης.
Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα





Να κατανοήσει ο φοιτητής την σπουδαιότητα μιας οικονομοτεχνικής μελέτης για την
οικονομική – περιφερειακή ανάπτυξη.
Να γνωρίσει το πλαίσιο εντός του οποίου πρέπει να κινούνται οι οικονομοτεχνικές μελέτες,
την μεθοδολογία εκπόνησης, τον τρόπο επεξεργασίας των στοιχείων και τις μεθόδους
αξιολόγησής τους, την παρουσίαση των αναμενομένων αποτελεσμάτων της επένδυσης.
Να αποκτήσει τις απαραίτητες γνώσεις τις οποίες πρέπει να έχει ένας μελλοντικός
μελετητής

Περιερχόμενο του μαθήματος (Syllabus)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ



Έννοια και διάκριση των επενδύσεων.
Τα σχέδια επένδυσης και ποια η συμβολή τους στην οικονομική ανάπτυξη.
ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
 Περιφερειακή οικονομική ανάπτυξη.
 Κίνητρα για την οικονομική ανάπτυξη. Αναπτυξιακή νομοθεσία – Βιομηχανικές περιοχές–
ζώνες κ.τ.λ.
ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ








Έννοια – στόχοι μιας οικονομοτεχνικής μελέτης.
Διακρίσεις των Οικονομοτεχνικών μελετών – (Μελέτες επενδυτικών ευκαιριών –
Αναγνωριστικές μελέτες – προμελέτες και μελέτες σκοπιμότητας – μελέτες εφαρμογής).
Η ομάδα εκπόνησης της οικονομοτεχνικής μελέτης.
Κόστος της μελέτης.
Στοιχεία απαραίτητα για την μελέτη.
(Στατιστικά στοιχεία, χρονοδιάγραμμα επενδυτικού σχεδίου, πληθωρισμός κ.τ.λ.).
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ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
 Γενικά στοιχεία (κίνητρα, στοιχεία του φορέα, στοιχεία της επένδυσης).
 Στοιχεία για την αγορά – κλάδο (Διάρθρωση του κλάδου – Προσφορά και ζήτηση – Έρευνα
και ανάλυση αγοράς).
 Στοιχεία για τον τόπο εγκατάστασης (κριτήρια και διαδικασία επιλογής της άριστης
τοποθεσίας).
 Τεχνικά στοιχεία (παραγωγική διαδικασία και παραγωγική δυναμικότητα).
 Κόστος. Χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης και χρηματοδότηση της επένδυσης. (Κόστος
κατασκευής, κεφάλαιο κίνησης, πηγές χρηματοδότησης και χρηματοοικονομικό κόστος).
 Προοπτικές βιωσιμότητας της επένδυσης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
Μέθοδοι αξιολόγησης ενός επενδυτικού σχεδίου:






Ιδιωτική αξιολόγηση,
(Χρόνος επανείσπραξης της αρχικής επένδυσης, μέσο ετήσιο ποσοστό απόδοσης,
ή καθαρή παρούσα αξία, Ανάλυση του νεκρού σημείου),
Κοινωνική αξιολόγηση,
(Κριτήρια υπαγωγής μιας επένδυσης στην αναπτυξιακή νομοθεσία),
Συμπεράσματα – Προτάσεις.

Εξέταση μαθήματος
Το μάθημα θα εξετάζεται με γραπτές εξετάσεις στο τέλος εκάστου εξαμήνου. Οι σπουδαστές θα
έχουν την δυνατότητα να λάβουν μέρος το πολύ σε δύο εργασίες προαιρετικά με μέγιστο βαθμό
βαρύτητας 15% επί του συνολικού βαθμού. Ο ακριβής αριθμός των εργασιών θα αποφασίζεται
από τον διδάσκοντα στην αρχή κάθε εκπαιδευτικού εξαμήνου και θα ανακοινώνεται άμεσα
στους σπουδαστές και εγγράφως στον υπεύθυνο του τομέα που ανήκει το μάθημα.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. Αναστασίου Θεόδωρος (2005) Οικονομοτεχνικές μελέτες - Εκδόσεις ΕΛΛΗΝ – Αθήναι.
2. Μηλιώτη Ειρήνη (2005) Οικονομοτεχνικές μελέτες – Εκδόσεις : Σύγχρονη Εκδοτική – Αθήναι.
3. Καρβούνης Σωτήρης (2006) Μεθοδολογία, Τεχνικές και θεωρία για Οικονομοτεχνικές μελέτες
Εκδόσεις : Σταμούλης – Αθήναι
(ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ)
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3Ε ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ
Τύπος μαθήματος: Θεωρητικό
Ώρες / εβδομάδα: 4
Φόρτος Εργασίας: 146
Πιστωτικές μονάδες: 4,9
Τυπικό εξάμηνο: Ε’
Επίπεδο μαθήματος: ΜΕΥ (Ειδικής Υποδομής, κατ΄επιλογή υποχρεωτικό)
Προαπαιτούμενα μαθήματα: Σκοπός διδασκαλίας
Να βοηθήσει τους σπουδαστές να κατανοήσουν πως πρέπει να διαμορφώνονται οι εθνικές οικονομίες
και οικονομικές πολιτικές, στην σύγχρονη παγκοσμιοποιημένη αγορά όπου υπάρχει σχεδόν ελεύθερη
διακίνηση κεφαλαίων, αγαθών και εργατικού δυναμικού.
Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα
Να αντιληφθούν οι φοιτητές /τριες:


Την έννοια και την σημασία του Διεθνούς εμπορίου για την οικονομική ανάπτυξη μιας χώρας.



Η επίδραση του Διεθνούς Εμπορίου στην μεταβολή του παγκόσμιου προϊόντος και τα κριτήρια
κατανομής του.



Ποια μέτρα Οικονομικής, Δημοσιονομικής και Νομισματικής πολιτικής πρέπει να λαμβάνονται
από κάθε Εθνική οικονομία ώστε να εξασφαλίζει τα μεγαλύτερα δυνατά οφέλη από την
συμμετοχή της στο Διεθνές εμπόριο.



Πως αποτυπώνονται οι διεθνείς συναλλαγές στους εθνικούς λογαριασμούς.

Περιερχόμενο του μαθήματος (Syllabus)
Στην διδακτέα ύλη αναπτύσσονται κυρίως τα πιο κάτω κεφάλαια.









Εξετάζεται εισαγωγικά η έννοια του Διεθνούς Εμπορίου και η σημασία που έχει σήμερα μετά τη
διεύρυνση της παγκοσμιοποίησης καθώς και η παρατηρούμενη ανισοκατανομή των
αποτελεσμάτων του Διεθνούς Εμπορίου.
Ανάπτυξη της Κλασσικής θεωρίας του διεθνούς εμπορίου, και της σύγχρονης εξέλιξής της. Ο
ρόλος των δασμών στο διεθνές εμπόριο και την οικονομική ανάπτυξη των εθνικών οικονομιών.
Οι συνέπειες του προστατευτικού και του ελεύθερου Διεθνούς Εμπορίου, για τις εθνικές
οικονομίες και την παγκόσμια οικονομία ως σύνολο.
Απόλυτο και συγκριτικό πλεονέκτημα διεξαγωγής διεθνών συναλλαγών. Όροι εμπορίου.
Απεικόνιση των διεθνών συναλλαγών στο ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ. Μέθοδοι προσαρμογής του.
Η αγορά συναλλάγματος και η επίδρασή της επί των διεθνών οικονομικών σχέσεων. Η επίδραση
των σταθερών και κυμαινομένων ισοτιμιών.
Το ισχύον θεσμικό πλαίσιο της διεθνούς ανταλλαγής. Η Γενική Συμφωνία Δασμών και Εμπορίου
(GATT) οι ελλείψεις της και οι εξελίξεις της. Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου.
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Εξέταση μαθήματος
Το μάθημα θα εξετάζεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τον εσωτερικό κανονισμό και τον
κανονισμό σπουδών του ιδρύματος. Οι σπουδαστές θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν
προαιρετικά σε έως δυο εργασίες ή έως δύο αξιολογήσεις (τεστ) ανά εξάμηνο με μέγιστο βαθμό
βαρύτητας 15% επί του συνολικού βαθμού. Ο ακριβής αριθμός των εργασιών και της αντίστοιχης
βαθμολογικής βαρύτητας θα αποφασίζεται από τον διδάσκοντα στην αρχή κάθε εκπαιδευτικού
εξαμήνου και θα ανακοινώνεται άμεσα στους σπουδαστές και εγγράφως στον υπεύθυνο του Τομέα που
ανήκει το μάθημα.
Βιβλιογραφία
1. Ε.Δ. Πουρναράκης : Διεθνής Οικονομική
2. P.L. Kenen : International Economics
3. P.J. Ellsworth :The International Economy
(ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ)
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4Ε ΑΡΧΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
Τύπος μαθήματος: Θεωρητικό
Ώρες/εβδομάδα: 4
Πιστωτικές μονάδες: 4,9
Φόρτος Εργασίας: 146
Τυπικό εξάμηνο: Ε’
Επίπεδο μαθήματος: ΜΕΥ (Ειδικής Υποδομής, κατ’ επιλογή υποχρεωτικό)
Προαπαιτούμενα μαθήματα: Σκοπός διδασκαλίας
Σκοπός του μαθήματος είναι να παράσχει εισαγωγικές γνώσεις στην επιστήμη του Μάρκετινγκ και της
ιδιαίτερης σημασίας του στην λειτουργία και την ανάπτυξη των επιχειρήσεων. Στο πλαίσιο αυτό
παρουσιάζονται οι βασικές έννοιες και οι κατευθύνσεις του, οι θεμελιώδεις λειτουργίες του και η
συμβολή του στην κατανόηση και αλληλεπίδραση της αγοράς και των επιχειρήσεων.
Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα






Να κατανοήσει ο φοιτητής τις βασικές έννοιες και τον ρόλο του Μάρκετινγκ στον κόσμο των
επιχειρήσεων.
Να εξοικειωθεί με το περιβάλλον, τα εργαλεία και την οργάνωση του Μάρκετινγκ
Να αφομοιώσει τους μηχανισμούς διαμόρφωσης της συμπεριφοράς του καταναλωτή και του
τρόπου λειτουργίας των καταναλωτικών κινήτρων.
Να γνωρίσει τις πολιτικές και τεχνικές τιμολόγησης προϊόντων και υπηρεσιών.
Να εξοικειωθεί με τα συστήματα διανομής, προώθησης καθώς και τις λειτουργίες της
διαφήμισης και των δημοσίων σχέσεων.

Περιερχόμενο του μαθήματος (Syllabus)
















Εισαγωγή στην επιστήμη του Μάρκετινγκ.
Ο ρόλος του Μάρκετινγκ στις επιχειρήσεις, το σύστημα Μάρκετινγκ, το περιβάλλον Μάρκετινγκ.
Σχεδιασμός, οργάνωση και έλεγχος Μάρκετινγκ.
Η συμπεριφορά του καταναλωτή.
Οι ανάγκες, η επιλεκτικότητα και ο τρόπος ζωής.
Τα 4Ρ του Μάρκετινγκ.
Το προϊόν, οι διακρίσεις του προϊόντος, η συσκευασία, η δημιουργία νέου προϊόντος, ο κύκλος
ζωής του προϊόντος.
Η διανομή, οι λειτουργίες και οι ενδιάμεσοι.
Τιμολόγηση και τιμολογιακές πολιτικές στις διάφορες μορφές αγοράς.
Τεχνικές τιμολόγησης.
Το μίγμα της προώθησης.
Η διαφήμιση, κατηγορίες, εμπλεκόμενοι, σχεδιασμός της διαφημιστικής εκστρατείας.
Ο ρόλος και οι λειτουργίες των Δημοσίων Σχέσεων.
Ο Προγραμματισμός και Στρατηγική των Δημοσίων Σχέσεων.
Η Έρευνα Δημοσίων Σχέσεων.
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Εξέταση μαθήματος
Το μάθημα θα εξετάζεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τον εσωτερικό κανονισμό και τον
κανονισμό σπουδών του ιδρύματος. Οι σπουδαστές θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν
προαιρετικά σε μία εργασία ανά εξάμηνο με μέγιστο βαθμό βαρύτητας 20% επί του συνολικού βαθμού.
Αυτό θα αποφασίζεται στην αρχή κάθε εκπαιδευτικού εξαμήνου και θα ανακοινώνεται άμεσα στους
σπουδαστές και εγγράφως στον υπεύθυνο του Τομέα που ανήκει το μάθημα.
Βιβλιογραφία
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Π.Τομαρά: Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ και την έρευνα αγοράς.
Κ.Τζωρτζάκης – Α. Τζωρτζάκη: Αρχές Μάρκετινγκ - Η ελληνική προσέγγιση» 2001.
Γ.Σιώμος: Η συμπεριφορά του καταναλωτή
Άγγελος Βάθης: Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ, 2000
Subbash-G.Jain: Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ
Philip Kotler: «Μάρκετινγκ – Μάνατζμεντ» 2002 Α+Β τόμοι.

(ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ)
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14Β. Ε’ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
5Ε ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Τύπος μαθήματος: Θεωρία
Ώρες/εβδομάδα: 3
Φόρτος Εργασίας: 113
Πιστωτικές μονάδες: 3,8
Τυπικό εξάμηνο: Ε’
Επίπεδο μαθήματος: ΜΕ (Ειδικότητας)
Προαπαιτούμενα μαθήματα: Σκοπός διδασκαλίας
Στόχος του μαθήματος είναι η ανάπτυξη της θεωρίας και της πρακτικής της τραπεζικής δραστηριότητας
από την οπτική της χρηματοοικονομικής διοίκησης. Δεδομένου ότι η χρηματοδότηση της ελληνικής
οικονομίας στηρίζεται στο τραπεζικό σύστημα είναι κρίσιμο να αναλυθούν οι λειτουργίες των
τραπεζικών ιδρυμάτων, οι βασικές ιδιαιτερότητές τους έναντι των άλλων επιχειρήσεων, οι κίνδυνοι που
οι τράπεζες αναλαμβάνουν καθώς και οι τρόποι μέτρησης της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητάς
τους.
Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα
Με την ολοκλήρωση των μαθημάτων ο φοιτητής θα είναι ικανός׃





Να γνωρίζει τον ρόλο των τραπεζών στο χρηματοπιστωτικό σύστημα, τις βασικές λειτουργίες των
τραπεζικών ιδρυμάτων καθώς και την δομή του ελληνικού χρηματοοικονομικού συστήματος.
Να γνωρίζει τις ιδιαιτερότητες των τραπεζικών επιχειρήσεων, τις χρηματοοικονομικές τους
καταστάσεις και την διάρθρωσή τους, τις τεχνικές διαχείρισης του ενεργητικού και του
παθητικού καθώς και να αξιολογεί την αποτελεσματικότητά τους.
Να αναγνωρίζει τους χρηματοοικονομικούς κινδύνους που μια τράπεζα αντιμετωπίζει καθώς και
τις τεχνικές διαχείρισης των κινδύνων αυτών με παράλληλη γνώση του θεσμικού πλαισίου της
τραπεζικής εποπτείας.

Περιερχόμενο του μαθήματος (Syllabus)






Ρόλος των τραπεζών στο χρηματοπιστωτικό σύστημα. (Βασικές λειτουργίες τραπεζικών
ιδρυμάτων, Δομή του ελληνικού χρηματοοικονομικού συστήματος και η διάκριση των
τραπεζών).
Η χρηματοοικονομικές καταστάσεις των τραπεζικών ιδρυμάτων. (Η ιδιομορφία του
ισολογισμού των τραπεζών, Ενεργητικό, Παθητικό, Ίδια κεφάλαια, Στοιχεία εκτός Ισολογισμού,
Τεχνικές διαχείρισης Ενεργητικού-Παθητικού, Καθαρά έσοδα από τόκους, Καθαρά έσοδα από
προμήθειες, Καθαρά έσοδα από χαρτοφυλάκιο συναλλαγών, Καθαρά έσοδα από το επενδυτικό
χαρτοφυλάκιο, Λειτουργικά έξοδα, Τα διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής πληροφόρησης στις
τράπεζες).
Αξιολόγηση τραπεζικών ιδρυμάτων (Βασικοί δείκτες μέτρησης της αποδοτικότητας και
αποτελεσματικότητας τραπεζών, μοντέλα αποτίμησης τραπεζών, αξιολόγηση των
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χρηματοοικονομικών κινδύνων, τεχνικές περιορισμού των κινδύνων και πλαίσιο τραπεζικής
εποπτείας).
Το σύγχρονο τραπεζικό περιβάλλον και η λιανική τραπεζική (Ιδιώτες πελάτες, Στεγαστική
πίστη, Καταναλωτική πίστη, Αποταμιευτικά και Επενδυτικά προϊόντα, Υπηρεσίες πληρωμών,
Επιχειρηματική πελατεία και ανάλυση των τεχνικών επεξεργασίας αιτημάτων χρηματοδότησης
σε επιχειρήσεις).

Εξέταση μαθήματος
Το μάθημα θα εξετάζεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τον εσωτερικό κανονισμό και τον
κανονισμό σπουδών του ιδρύματος.
Βιβλιογραφία
1. Εισαγωγή στην Τραπεζική Χρηματοοικονομική Διοικητική, 2002, Κ.Μελάς, Εκδόσεις Εξάντας.
2. Η Δυναμική του Χρηματοοικονομικού Συστήματος, 2001, Γ. Προβόπουλος, Π. Καγιόπουλος,
Εκδόσεις Κριτική
3. MacDonald, S, and T. Koch, 2006 : Management of banking, 6th edition, Thomson, USA
(ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ)
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6Ε ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
Τύπος μαθήματος: Θεωρία
Ώρες/εβδομάδα: 5
Φόρτος Εργασίας: 218
Πιστωτικές μονάδες: 7,3
Τυπικό εξάμηνο: Ε΄
Επίπεδο μαθήματος: ΜΕΥ (Ειδικής υποδομής)
Προαπαιτούμενα μαθήματα: Σκοπός διδασκαλίας
Σκοπός του μαθήματος είναι να φέρει το φοιτητή σε επαφή με το αντικείμενο της Λογιστικής Κόστους
και ειδικότερα: Mε την ανάλυση των ομοιοτήτων και των διαφορών μεταξύ της Λογιστικής Κόστους και
της Χρηματοοικονομικής Λογιστικής, τις έννοιες και τις διακρίσεις του κόστους, τα στοιχεία που
συμμετέχουν στο κόστος παραγωγής (πρώτες και βοηθητικές ύλες, άμεση εργασία, γενικά βιομηχανικά
έξοδα), τα συστήματα κοστολόγησης (κοστολόγηση κατά παραγγελία και κατά φάση κοστολόγηση), τον
τρόπο συγκέντρωσης του κόστους στα κύρια και βοηθητικά κέντρα κόστους (επιμερισμός), την
κοστολόγηση συμπαραγωγών και τέλος τον αναλυτικό προσδιορισμό, μέσω λογιστικών εγγραφών και
χρήσης των λογαριασμών της ομάδας 9, του κόστους των παραγόμενων προϊόντων, του λειτουργικού
κόστους καθώς και του μικτού και αναλυτικού αποτελέσματος εκμετάλλευσης
Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα
Με την ολοκλήρωση των μαθημάτων ο φοιτητής θα είναι ικανός׃




Να γνωρίζει αναλυτικά τα στοιχεία κόστους και τον τρόπο υπολογισμού τους, την λειτουργική
και κοστολογική οργάνωση μιας επιχείρησης και τα συστήματα κοστολόγησης.
Να γνωρίζει το περιεχόμενο και τον τρόπο λειτουργίας κάθε λογαριασμού της Αναλυτικής
Λογιστικής ( Ομάδας 9).
Να προσδιορίζει εσωλογιστικά ( μέσω λογιστικών εγγραφών της ομάδας 9) το λειτουργικό και
κατ΄ είδος προϊόντος κόστος καθώς και τα μηνιαία αναλυτικά αποτελέσματα.

Περιερχόμενο του μαθήματος (Syllabus)
1) Εισαγωγή – Σκοπός μαθήματος / Μέθοδοι διδασκαλίας (Έννοια της Λογιστικής Κόστους, Διαφορές
Χρηματοοικονομικής και Αναλυτικής Λογιστικής Εκμετάλλευσης, Έννοια της Βιομηχανικής Επιχείρησης).
2) Έννοια και ορισμοί του κόστους (Έννοια και ορισμός των εξόδων, Έννοια των όρων: "δαπάνη",
"επένδυση", "ανάλωση", Κατηγορίες του κόστους - Ανάλυση και χαρακτηριστικά τους).
3) Τα στοιχεία του κόστους (Πρώτες ύλες και λοιπά υλικά ως στοιχεία του κόστους, Κοστολόγηση των
αναλωμένων πρώτων και βοηθητικών υλών – Υλικών συσκευασίας – Αναλώσιμων Υλικών –
Ανταλλακτικών πάγιων στοιχείων και ειδών συσκευασίας , Τα έξοδα ως στοιχεία του κόστους – έξοδα
κατ’ είδος και κατά προορισμό – έξοδα κοστολογήσιμα και μη κοστολογήσιμα – οι επιμέρους
λογαριασμοί των οργανικών εξόδων, Φύλλα μερισμού).
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Οι βασικές λειτουργίες των επιχειρήσεων και Κοστολόγηση (Κοστολογική οργάνωση των
επιχειρήσεων, Κοστολόγηση - σκοποί και είδη κοστολόγησης-, Προσδιορισμός του λειτουργικού
κόστους, Κύρια τμήματα παραγωγής, Βοηθητικές υπηρεσίες παραγωγής).
Συστήματα Κοστολόγησης (Η εξατομικευμένη κοστολόγηση, η κατά φάση κοστολόγηση,
Κοστολόγηση Συμπαραγώγων και Υποπροϊόντων, Αποτίμηση αποθεμάτων βιομηχανικής
επιχείρησης).
Η ομάδα 9 του ΕΓΛΣ ( Βιβλία που καταχωρούνται οι εγγραφές και τηρούνται οι λ/σμοί της
Αναλυτικής Λογιστικής, Λογαριασμός 90 "ΔΙΑΜΕΣΟΙ – ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΜΕΝΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ",
Περιεχόμενο και σκοπός του λ/σμού 90, Λογαριασμός 91 "ΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΞΟΔΩΝ – ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ
ΕΣΟΔΩΝ", Περιεχόμενο και σκοπός του λ/σμού 91, Λογαριασμός 92 "ΚΕΝΤΡΑ (ΘΕΣΕΙΣ) ΚΟΣΤΟΥΣ",
Περιεχόμενο και σκοπός του λ/σμού 92, Λογαριασμοί 93 "ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ", Περιεχόμενο και
σκοπός του λ/σμού 93, Λογαριασμός 94 "ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ", Περιεχόμενο και λειτουργία του
λ/σμου 94, Λογαριασμός 95 "ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΟΣΤΟΣ", Έννοια, Λογαριασμοί 96
"ΕΣΟΔΑ – ΜΙΚΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ, Περιεχόμενο και λειτουργία του λ/σμού 96,
Λογαριασμός 97 "ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΥ", Περιεχόμενο και λειτουργία
των λ/σμών 97, Λογαριασμός 98 "ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ", Περιεχόμενα και λειτουργία του
λ/σμού 98, Λογαριασμός 99 "ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΙΣ", Έννοια).

Εξέταση μαθήματος
Η αξιολόγηση θα πραγματοποιηθεί μέσω γραπτών εξετάσεων 2ώρης διάρκειας με θεωρητικά και
πρακτικά ζητήματα.
Βιβλιογραφία
1) Η ομάδα 9 του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου σε μηνιαία και ετήσια βάση. Μηναία
Αποτελέσματα και μηνιαίοι Ισολογισμοί. Εμμανουήλ Σακέλλης, Εκδόσεις Βρύκους.
2) Αναλυτική Λογιστική και Λογιστική υποκαταστημάτων, Γεώργιος Αληφαντής, Εκδόσεις Πάμισος
3) Cost Accounting: A managerial emphasis. 2008. C. Horngren, G. Foster, S. Datar, M. Rajan,
Prentice Hall.
(ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ)
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7Ε ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
Τύπος μαθήματος: Μικτό
Ώρες/εβδομάδα: 2Θ/4Ε
Φόρτος Εργασίας: 144
Πιστωτικές μονάδες: 4,8
Τυπικό εξάμηνο: Ε’
Επίπεδο μαθήματος: ΜΕ (Ειδικότητας)
Προαπαιτούμενα μαθήματα: Σκοπός διδασκαλίας
Να αποκτήσουν οι φοιτητές με την χρήση ενός προγράμματος μισθοδοσίας, την εμπειρία μίας
ολοκληρωμένης παρακολούθησης των διαδικασιών που απαιτούνται από τον λογιστή, από την
πρόσληψη του προσωπικού έως την ημέρα της αποχωρήσεως του από την επιχείρηση. Επίσης να
γνωρίζουν οι φοιτητές τις υποχρεώσεις της εταιρίας που απορρέουν από την μισθοδοσία του
προσωπικού.
Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα






Να κατανοήσει ο φοιτητής τις βασικές έννοιες της παραμετροποίησης του προγράμματος
μισθοδοσίας.
Να γνωρίζει ο φοιτητής πως γίνεται η εξεύρεση του μισθού σύμφωνα με την Εθνική ή τις
κλαδικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας και τα δικαιούμενα επιδόματα.
Να γνωρίζει ο φοιτητής πως γίνεται ο υπολογισμός των Δώρων Πάσχα και Χριστουγέννων.
Να γνωρίζει ο φοιτητής τον υπολογισμό των αμοιβών για τις αργίες, τις ασθένειες, τις υπερωρίες
και πως γίνεται η εκκαθάριση της μηνιαίας μισθοδοσίας.
Να γνωρίζει ο φοιτητής τις υποχρεώσεις της επιχείρησης που απορρέουν από την μισθοδοσία
προσωπικού.

Περιερχόμενο του μαθήματος (Syllabus)









Δημιουργία εταιρίας και βασικές εργασίες παραμετροποίησης. Φορολογικοί, ασφαλιστικοί
παράμετροι και συμβάσεις εργασίας. Δημιουργία και παραμετροποίηση των συμβάσεων.
Βασικές αποδοχές, λοιπές αποδοχές και ασφαλιστικά ταμεία. Κλίμακες φόρου εισοδήματος,
πολυετιών και επιδομάτων. Διάκριση υπαλλήλων & εργατών. Δημιουργία Καρτέλας
εργαζόμενου με στοιχεία ταυτότητας, οικονομικά στοιχεία και φορολογικά στοιχεία του
εργαζόμενου.
Σύμβαση εργασίας μισθωτών και υπολογισμός μισθού και επιδομάτων. Ώρες ημερήσιας και
εβδομαδιαίας απασχόλησης.
Ασφαλιστικά ταμεία και οδηγός σύνδεσης κωδικών Ι.Κ.Α. Κλάδοι δραστηριότητας, κωδικοί
ειδικότητας και κωδικοί πακέτων κάλυψης. Λοιπά επικουρικά ταμεία.
Πρόσληψη προσωπικού. Ενέργειες πρόσληψης και βιβλίο νεοπροσλαμβανομένων του Ι.Κ.Α.
Υπογραφή σύμβασης ορισμένου ή αορίστου χρόνου. Κάρτα πρόσληψης στον Ο.Α.Ε.Δ. Κατάσταση
στην επιθεώρηση εργασίας. Αμοιβές απασχολούμενου προσωπικού. Μισθός - ημερομίσθιο
Μερική απασχόληση.
Δάνεια & προκαταβολές. Δημιουργία προκαταβολών. Ενημέρωση Μισθοδοσίας. Δάνεια
προσωπικού. Δημιουργία δανείων. Δόσεις δανείων.
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Ενημέρωση μισθοδοσίας με τα στοιχεία μεταβολών του μήνα. Ενημέρωση με τις κρατήσεις, τα
δάνεια, τις προκαταβολές. Τακτική μισθοδοσία. Εκκαθάριση μισθοδοσίας.
Υπολογισμός μισθοδοσίας, Υπερεργασία – Υπερωριακή εργασία μισθωτών – Όρια υπερωριών Νυκτερινά - Υποχρεωτικές ημέρες αργίας ή εξαιρέσιμες γιορτές. Προσαύξηση Κυριακής.
Εκτυπώσεις μηνιαίες - Μισθοδοτική κατάσταση. Λογιστικό Άρθρο μισθοδοσίας. Κατάσταση
ασφαλιστικών ταμείων. Εκκαθαριστικά μισθοδοσίας.
Υπολογισμός Δώρου Πάσχα & Δώρο Χριστουγέννων. Υπολογισμός ημερών Δώρου, Προσαύξηση
Δώρου. Επίδομα άδειας & αποζημίωση άδειας.
Ενημέρωση Βιβλίου αδειών. Ημέρες επιδόματος άδειας. Ημέρες αποζημίωσης άδειας.
Εκτυπώσεις περιοδικές Φόρου μισθωτών υπηρεσιών. Αναλυτικές περιοδικές δηλώσεις ΙΚΑ.
Εκτυπώσεις ετήσιες. Βεβαιώσεις αποδοχών. Οριστική φόρου μισθωτών υπηρεσιών. Ετήσια
κατάσταση στην επιθεώρηση εργασίας.
Αποζημίωση λόγω Απόλυσης & Σύνταξης. Υπολογισμός αποζημίωσης. Έντυπα καταγγελίας
σύμβασης κ.λ.π. Γνωστοποιήσεις. Υποχρεώσεις προς ασφαλιστικά ταμεία. Καταστάσεις
ασφαλιστικών εισφορών. Πληρωμή ασφαλιστικών εισφορών.
Υποχρεώσεις προς το Δημόσιο Πληρωμή φόρου μισθωτών υπηρεσιών. Πληρωμή παρακράτησης
φόρου λόγω απόλυσης ή συνταξιοδότησης.
Οριστική Φόρου Μισθωτών υπηρεσιών ηλεκτρονικά. Ηλεκτρονικές υποβολές Α.Π.Δ με Δισκέτα ή
μέσω Διαδικτύου. Αποστολή ηλεκτρονικού αρχείου για πληρωμή της μισθοδοσίας μέσω
τράπεζας.

Εξέταση μαθήματος
Το μάθημα θα εξετάζεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τον εσωτερικό κανονισμό και τον
κανονισμό σπουδών του ιδρύματος.
Βιβλιογραφία
1. Καραγιάννης Ι. Δημήτριος, (2008), Εργατικά – Μισθοδοσίες - Ασφαλιστικά, Έκδοση, Εκδόσεις
Γραφικές τέχνες Αρίων, Θεσσαλονίκη
2. Αληφαντής Γ., (2009), Αμοιβές και έξοδα προσωπικού, Εκδ., Πάμισος, Αθήνα
(ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ)
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15Α. ΣΤ’ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
1ΣΤ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Τύπος μαθήματος: Θεωρία
Ώρες/εβδομάδα: 4
Φόρτος Εργασίας: 146
Πιστωτικές μονάδες: 4,8
Τυπικό εξάμηνο: ΣΤ’
Επίπεδο μαθήματος: ΜΕΥ (Ειδικής Υποδομής)
Προαπαιτούμενα μαθήματα: Σκοπός διδασκαλίας
Ο κατ΄ εξοχήν αντικειμενοστραφής προσδιορισμός της ταυτότητας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών
Ιδρυμάτων δεν πρέπει να αφίσταται από το επιστημονικό υπόβαθρο των γνώσεων που προσφέρονται σε
κάθε Τμήμα και κατεύθυνση σπουδών. Έτσι, κάθε σπουδαστής είτε αρκεστεί στο βασικό του πτυχίο είτε
–πολύ περισσότερο- ακολουθήσει περαιτέρω σπουδές πρέπει να έχει λάβει τα κατάλληλα ερεθίσματα
και τις απαραίτητες κατευθύνσεις προκειμένου να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει το κεφαλαιώδους
σημασίας θέμα της επιστημονικής έρευνας που, κατά τεκμήριο, διαπιστώνεται από την Πτυχιακή του
(Διπλωματική) Εργασία.
Σκοπός της διδασκαλίας του μαθήματος είναι η αναλυτική προσέγγιση της επιστημονικής έρευνας, με
την έννοια της μεθοδολογίας που διέπει τον ερευνητή ή την ομάδα έρευνας, δηλαδή:










η οριοθέτηση του θέματος,
η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας,
η συλλογή των στοιχείων,
η επιλογή της κατάλληλης μεθοδολογίας,
η πειραματική ή εφαρμοσμένη διαδικασία,
η εξαγωγή συμπερασμάτων-προτάσεων,
η τοποθέτηση περαιτέρω πεδίων αναζήτησης και, τέλος
η παράθεση των πηγών της εργασίας με ορθό τρόπο, σύμφωνα με τα πρότυπα που ισχύουν
(APA: American Psychological Association) για τις κοινωνικές επιστήμες, συμπεριλαμβάνονται
στους σκοπούς της διδασκαλίας του μαθήματος.

Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα





Να κατανοήσει ο φοιτητής τις διαφορές των εργασιών εφαρμογής από αυτές της επιστημονικής
έρευνας.
Να γίνει αντιληπτό ότι οι βαθμοί ελευθερίας, όσον αφορά στη συγγραφή μιας επιστημονικής
εργασίας, είναι περιορισμένοι συγκριτικά με οποιαδήποτε άλλη μορφή γραπτού κειμένου.
Να παρουσιαστούν στο εργαστηριακό μέρος του μαθήματος οι κώδικες παρουσίασης των πηγών
και των παραπομπών της επιστημονικής εργασίας
Να παρουσιαστεί η μεθοδολογία και η βηματική προσέγγιση των σταδίων εκπόνησης μιας
επιστημονικής εργασίας ή άρθρου που θα υλοποιηθεί στα πλαίσια της Πτυχιακής Εργασίας όλων
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των σπουδαστών ως μέρος της υποχρέωσής τους για την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών
τους.
Να δοθούν οι απαραίτητες οδηγίες για την επιλεκτική παρουσίαση των ουσιωδών στοιχείων
μιας επιστημονικής εργασίας ενώπιον ακροατηρίου.

Περιερχόμενο του μαθήματος (Syllabus)














Ποια είναι η έννοια της έρευνας, η διαχρονική εξέλιξή της και η φιλοσοφία της.
Ο πρωτεύον/πρωτεύοντες σκοποί, οι βασικές έννοιες και οι πρακτικές που ακολουθούνται στην
εμπειρική έρευνα.
Η θεωρητική θεμελίωση η οργάνωση, η αναζήτηση στοιχείων και η υλοποίηση της επιστημονικής
έρευνας.
Τα είδη, οι μέθοδοι και οι τεχνικές της επιστημονικής έρευνας.
Οι πηγές των ερευνητικών δεδομένων.
Ανάλυση και επεξεργασία των δεδομένων της έρευνας.
Παρουσίαση της Έρευνας ΙΙ: Συγγραφή μιας Επιστημονικής. Ερευνητικής Εργασίας.
Αξιολόγηση μιας Έρευνας.
Η συγγραφή της επιστημονικής έρευνας.
 Η δομή της εργασίας
 Το εξώφυλλο
 Η περίληψη-Λέξεις κλειδιά
 Τα περιεχόμενα
 Ο πίνακας συντομογραφιών, γραφικών παραστάσεων, πινάκων, εικόνων
 Ο πρόλογος
 Η εισαγωγή
 Το κυρίως μέρος
 Ο επίλογος και τα συμπεράσματα
 Η βιβλιογραφία (πηγές)
 Το παράρτημα
Τρόποι παράθεσης των πηγών στο κείμενο (βιβλιογραφικές παραπομπές-υποσημειώσεις). Η
αναγκαιότητα χρήσης των παραπομπών
 Παράθεση του τρόπου των παραπομπών στο κείμενο
 Βασική μορφή
 Περισσότεροι του ενός συγγραφείς
 Διαφορετικοί συγγραφείς με ίδιο επίθετο
 Περισσότερα έργα από τον ίδιο συγγραφέα
 Περισσότεροι του ενός συγγραφείς που παραπέμπονται μαζί
 Φορέας/Οργανισμός
 Χωρίς να υπάρχει διαθέσιμο το όνομα του συγγραφέα
 Συγκεκριμένα τμήματα μιας πηγής
 Προσωπική επικοινωνία
Παραπομπές βιβλίων
 Τυπική καταγραφή βιβλίου
 Ανατύπωση ή επανέκδοση βιβλίου
 Πολλαπλές εκδόσεις
 Πολύτομα έργα
 Βιβλίο σε σειρά
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Κεφάλαια βιβλίου
Κεφάλαια σε βιβλίο με επιμέλεια
Ανατύπωση ή αναδημοσίευση κεφαλαίων ή άρθρων
Παραπομπές περιοδικών
Τυπική καταγραφή περιοδικού
Άρθρα με ένα συγγραφέα
Άρθρα με δύο συγγραφείς
Άρθρα με τρεις έως έξι συγγραφείς
Άρθρα με περισσότερους από έξι συγγραφείς
Άρθρα σε περιοδικά με συνεχόμενη αρίθμηση
Άρθρα σε περιοδικά χωρίς συνεχόμενη αρίθμηση
Άρθρα σε μηνιαία περιοδικά
Άρθρα σε εβδομαδιαία περιοδικά
Άρθρα εφημερίδων
Παραπομπές άλλων πηγών
Συνέντευξη
Διατριβές και εργασίες
Εγκυκλοπαίδειες ή Λεξικά
Ηλεκτρονικές πηγές
Άρθρα στο διαδίκτυο
Ιστοσελίδες
Ιστοσελίδες από επίσημους φορείς
Ιστοσελίδα με το όνομα του συγγραφέα
Ιστοσελίδα χωρίς αναφορά στο όνομα του συγγραφέα

Εξέταση μαθήματος
Το μάθημα θα εξετάζεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τον εσωτερικό κανονισμό και τον
κανονισμό σπουδών του ιδρύματος. Οι σπουδαστές θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν
προαιρετικά σε έως δυο εργασίες ανά εξάμηνο με μέγιστο βαθμό βαρύτητας 15% επί του συνολικού
βαθμού. Ο ακριβής αριθμός των εργασιών και της αντίστοιχης βαθμολογικής βαρύτητας θα
αποφασίζεται από τον διδάσκοντα (ή από κοινού από τους διδάσκοντες) στην αρχή κάθε εκπαιδευτικού
εξαμήνου και θα ανακοινώνεται άμεσα στους σπουδαστές και εγγράφως στον υπεύθυνο του Τομέα που
ανήκει το μάθημα. Τα παραπάνω ισχύουν για τη θεωρία αλλά και το εργαστήριο του μαθήματος.
Βιβλιογραφία
1. Δημητρόπουλος Ευστάθιος (2009). «Εισαγωγή στη Μεθοδολογία της Επιστημονικής Eέρευνας»
Αθήνα, εκδ. Γ.ΠΑΡΙΚΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ.
2. Babbie Earl (2011). «Εισαγωγή στην κοινωνική έρευνα» Αθήνα, εκδ. ΚΡΙΤΙΚΗ Α.Ε.
3. Christensen Larry B. (2007). «Η πειραματική μέθοδος στην επιστημονική έρευνα» Αθήνα, εκδ.
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗ ΑΕΒΕ.
4. Παππάς Θεόδωρος Γ. (2002). «Μεθοδολογία της επιστημονικής έρευνας στις ανθρωπιστικές
επιστήμες» Αθήνα, εκδ. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ - Α. ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΑ & ΣΙΑ Ο.Ε.
5. Ψαρρού Μάγδα Κ., Ζαφειρόπουλος Κώστας (2001). «Επιστημονική έρευνα» Αθήνα, εκδ. Γ.
ΔΑΡΔΑΝΟΣ - Κ. ΔΑΡΔΑΝΟΣ Ο.Ε.
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6. Ιωσηφίδης Θεόδωρος (2008). «Ποιοτικές μέθοδοι έρευνας στις κοινωνικές επιστήμες» Αθήνα,
εκδ. ΚΡΙΤΙΚΗ Α.Ε.
(ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ)
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2ΣΤ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΗΘΙΚΗ & ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
Τύπος μαθήματος: Θεωρητικό
Ώρες/εβδομάδα: 4
Φόρτος Εργασίας: 146
Πιστωτικές μονάδες: 4,8
Τυπικό εξάμηνο: Ε’
Επίπεδο μαθήματος: ΜΕΥ (Ειδικής Υποδομής, κατ΄ επιλογήν υποχρεωτικό)
Προαπαιτούμενα μαθήματα: Σκοπός διδασκαλίας









Σκοπός του μαθήματος είναι η ευαισθητοποίηση των φοιτητών στον κοινωνικό ρόλο των
σύγχρονων επιχειρήσεων. Η εξοικείωση με τις εξελίξεις, τις διαδικασίες και μεθοδολογίες που
διέπουν τόσο τον σχεδιασμό όσο και την δημιουργία και ανάπτυξη μίας σύγχρονης
επιχειρηματικής μονάδας ανθρωποκεντρικά και κοινωνιοκεντρικά προσανατολισμένης. Η
Επιχειρηματική Ηθική είναι ένας σύγχρονος τομέας της εφαρμοσμένης ηθικής φιλοσοφίας και
κοινωνικής θεωρίας, ένα εργαλείο ερμηνείας και λήψης αποφάσεων στον κόσμο των σύγχρονων
επιχειρήσεων. Η κατανόηση ότι η επιχείρηση όπως την γνωρίζουμε σήμερα, ως προϊόν των
τελευταίων πενήντα –εκατό ετών, απέκτησε καθοριστικό ρόλο στο κοινωνικό γίγνεσθαι,
οργανωμένη κοινωνική έκφραση και ως εκ τούτου μια κουλτούρα με δικές της νομοτέλειες που
καλείται να απαντήσει σε ερωτήματα όπως:
Ποια πρέπει να είναι η συμπεριφορά της προς τους πελάτες της
Προς τους εργαζόμενους
Προς τους ιδιοκτήτες των κεφαλαίων που η επιχείρηση απασχολεί
Προς το περιβάλλον γενικότερα
Αν ακολουθεί πορεία επίτευξης ενός οργανωτικού σχήματος που θα ευαισθητοποιείται από τις
κοινωνικές επιταγές και θα προάγει την ηθική συμπεριφορά και την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα









Μέσω του μαθήματος οι σπουδαστές θα κατανοήσουν την ανθρωποκεντρική διάσταση της
σύγχρονης επιχείρησης που δεν στοχοθετεί αποκλειστικά τη μεγιστοποίηση της διαφοράς
εσόδων-εξόδων.
Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη υποδηλώνει ότι μια επιχείρηση δραστηριοποιείται με στόχο όχι
μόνο την οικονομική της ανάπτυξη και κερδοφορία αλλά και οικειοθελώς ανταποκρινόμενη στον
ευρύτερο κοινωνικό της ρόλο. Ο ρόλος αυτός προϋποθέτει την υλοποίηση δράσεων με στόχο
την συμμετοχή της στην επίλυση κοινωνικών και περιβαλλοντικών προβλημάτων. Κοινωνικά
υπεύθυνη είναι η επιχείρηση που θέτει σε προτεραιότητα τις αρχές της Επιχειρηματικής Ηθικής.
Ο κοινωνικός ρόλος κάθε επιχείρησης και η αναγνώριση της εταιρικής της κοινωνικής ευθύνης
πρέπει να διέπει τις λειτουργίες της όπως το κύκλωμα του σχεδιασμού, της παραγωγής, της
διαφήμισης και της προώθησης παράλληλα με την ενεργή συμμετοχή της στην κοινωνία.
Οι σπουδαστές του μαθήματος θα κατανοήσουν ότι η αποδοχή της σύγχρονης επιχείρησης δεν
εξαντλείται στο λόγο τιμής πώλησης/υποκειμενική αξία του προϊόντος αλλά στην έντονη και
ενεργή συμμετοχή της στο κοινωνικό γίγνεσθαι και στην διείσδυσή της στην κουλτούρα των
υποκειμένων του στόχου των πωλήσεών της και της κοινωνίας γενικότερα.
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Περιερχόμενο του μαθήματος (Syllabus)
Το μάθημα θα αποτελείται από τις ενότητες:










Επιχειρηματική Ηθική (οι ρίζες της και η ανάπτυξή της, η σχέση της με την οικονομική –
διοικητική και νομική επιστήμη).
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (έννοια, θεωρίες, κόστος, αποτελέσματα, πρακτικές).
Εταιρική Διακυβέρνηση.
Ηθικά ζητήματα στη Λογιστική και στην Ελεγκτική.
Αειφόρος Ανάπτυξη (η ικανοποίηση των αναγκών του παρόντος, χωρίς να κινδυνεύει η
ικανοποίηση των αναγκών των μελλοντικών γενεών).
Κώδικες Δεοντολογίας.
Οργανισμοί –Δίκτυα Επιχειρηματικής Ηθικής & Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στην Ελλάδα
και Παγκοσμίως.
Η Επιχειρηματική Ηθική και η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στην αγορά και στον ακαδημαϊκό
χώρο.

Εξέταση μαθήματος
Το μάθημα θα εξετάζεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τον εσωτερικό κανονισμό και τον
κανονισμό σπουδών του ιδρύματος. Οι σπουδαστές βαθμολογούνται αποκλειστικά βάσει της επίδοσης
τους στις τελικές εξετάσεις του μαθήματος.
Βιβλιογραφία
1. ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ - ΜΠΡΩΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ (2010) «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΗΘΙΚΗ - ΕΤΑΙΡΙΚΗ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ Ι» Αθήνα.
2. Βαξεβανίδου Μαρία (2011) «Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη» Αθήνα, εκδ Σταμούλη Α.Ε.
3. Παπούλιας Δημήτρης Β. (2009) «Η κρίση αλλάζει τη ζωή μας και το management» Αθήνα, εκδ.
Κριτική Α.Ε.
4. PHILIP KOTLER, NANCY LEE (2009) «ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ» Αθήνα, εκδ. ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΚΕΡΚΥΡΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ Α.Ε.
(ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ)
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3ΣΤ

ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Τύπος μαθήματος: Θεωρητικό
Ώρες/εβδομάδα: 3
Φόρτος Εργασίας: 122
Πιστωτικές μονάδες: 4,1
Τυπικό εξάμηνο: ΣΤ΄
Επίπεδο μαθήματος: ΜΓΥ (Γενικής Υποδομής)
Προαπαιτούμενα μαθήματα: Σκοπός του μαθήματος












Η διεύρυνση, εμπλουτισμός και πρακτική χρήση λεξιλογίου. (Ειδική ορολογία για φοιτητές
Λογιστικής και ανάπτυξη γλωσσάριου).
Η ανάπτυξη έκφρασης & επικοινωνίας (γραπτής και προφορικής) στα Αγγλικά, κυρίως σε
συνάφεια με το επιστημονικό πεδίο των φοιτητών.
Η απόκτηση δεξιοτήτων ακαδημαϊκής γραφής.
Η σύνταξη εμπορικής / επαγγελματικής / ακαδημαϊκής αλληλογραφίας.
Η κατανόηση και η ερμηνεία τεχνικών κειμένων. (Μέθοδοι που εφαρμόζονται είναι κυρίως η
ανάλυση, ερμηνεία και επεξεργασία των κειμένων με γραπτές και προφορικές περιλήψεις,
σχόλια και απαντήσεις σε ερωτήσεις για την κατανόηση των κειμένων, καθώς και ανάλυση και
ανάπτυξη της γλωσσικής δομής, σύνταξης - και ενίοτε και γραμματικών φαινομένων που
παρουσιάζονται στα κείμενα. Ενισχυτικά, εφαρμόζονται λεξιλογικές και γραμματικές ασκήσεις).
Η ανάπτυξη της γλωσσικής δομής και γραμματικής, και η περαιτέρω εκμάθηση, ενίσχυση και
εφαρμογή των γλωσσικών δεξιοτήτων στην Αγγλική γλώσσα, ήτοι: (a) κατανόησης (Reception)
και (b) αναπαραγωγής (Production) σε πλέον προχωρημένο επίπεδο της γλώσσας. (C1)2.
Η ανάθεση προαιρετικών εργασιών για την έρευνα, επεξεργασία και ανάπτυξη ενός συναφούς
με το γνωστικό αντικείμενο θέματος.
Επίπεδο διδασκαλίας (Common European Framework of Reference for Languages): Επίπεδο Γ1 –
Advanced. Το Επίπεδο Γ1, ονομάστηκε Effective Operational Proficiency – Αποτελεσματική
Λειτουργική.

Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα








Να εξοικειωθεί ο φοιτητής με τη πρακτική χρήση του λεξιλογίου ειδικότητας.
Να αναπτύξει την ικανότητα επικοινωνίας στα Αγγλικά.
ΝΑ αποκτήσει δεξιότητες ακαδημαϊκής γραφής.
Να είναι ικανός να συντάσσει εμπορική / επαγγελματική / ακαδημαϊκή αλληλογραφία.
Να μπορεί να κατανοεί τεχνικά κείμενα της ειδικότητά του.

2

Η διδασκόμενη ύλη περιλαμβάνει σχετική με την επιστήμη ορολογία, βασίζεται σε διάφορα αυθεντικά κείμενα
και άρθρα στην αγγλική γλώσσα μέσω σημειώσεων της εκπαιδευτικού, καθώς και σημειώσεων Εμπορικής
Αλληλογραφίας. Διδάσκονται επίσης, γραμματικά φαινόμενα σε υποστηρικτικό επίπεδο κατά τη διδασκαλία
τεχνικών ερμηνείας - μετάφρασης κειμένων από την αγγλική στην ελληνική.
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Περιερχόμενο του μαθήματος (Syllabus)



The Income Statement
Vocabulary practice, multiple-choice exercises, reproduction of speech (in paragraph form).
 The Production of Accounts form a Trial Balance.
Comprehension activities, matching exercises, vocabulary practice, blank filling exercises.
 Improve your Profits.
Speaking practice, multiple-choice exercises.
 Capital and Revenue Expenditure and Receipts .
Vocabulary practice, use of derivatives, translational activities.
 Capital.
Vocabulary practice, multiple-choice exercises, comprehension activities.
 The Position Statement or Balance Sheet.
Use of authentic material (comparing and contrasting authentic Greek balance sheets to British ones),
vocabulary practice.
 The Market for Finance.
Word processing exercises, vocabulary analysis.
 The Valuation of a Business and Risk.
Multiple-choice exercices, terminology exercices.
 Financial Fraud.
Vocabulary practice, comprehension activities, matching exercises.
 Cases of Financial Fraud.
Vocabulary practice, comprehension activities, multiple-choice exercises.
 Retailing.
Vocabulary practice, translational activities, matching exercises.
 Exporting.
Special vocabulary, comprehensive exercises, matching exercises.
 Advertising and Publicity.
Vocabulary practice, summarizing the context(free speech production oral or written).
 Revision.
Week 1st: The form and style of business letters. The parts of business letters. Useful expressions in
English correspondence. Detailed analysis of English correspondence.
Week 2nd: Introduction to Business Letters. Composing of Application for jobs. Curriculum Vitae.
Testimonials. Presentation of students work.
Week 3rd: Correspondence of the Sales Department. nquires and Quotations. Common expressions in
business English. Written evaluation of students work-letters.
Week 4th: Circular Letters. Exercises. Useful expressions. Written evaluation of students work-letters.
Review on Passive Construction. Grammar Practice.
Week 5th: Orders and their Executions. Useful expressions-exercises. Written evaluation of students
work-letters. Review on Reported Speech-grammar practice.
Week 6th: Complaints, Apologies and their Adjustments. Useful expressions-exercises. Written
evaluation of students work-letters. Review on Conditional exercises.
Week 7th:The Production of Accounts from a Trial balance. Income Statement. Open / Close exercises
on vocabulary. Blank filling exercises. True-false exercises.
Week 8th: Mid-level test. Feedback.
Week 9th: Capital. The Position Statement or balance Sheet. Glossary revision. Use of English
exercises.
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Week 10th: Improve your Profits. Capital and Revenue Expenditure and Receipts. Expansion
exercises. Completion of sentences with given words.
Week 11th: The Market for Finance. The Valuation of a Business and Risks. Glossary revision.
Grammar exercises. Paragraph writing.
Week 12th: Financial Fraud. Cases of Financial Fraud. True-False exercises. Testing vocabulary.
Paraphrasing.
Week 13th: Retailing. Exporting. Grammar exercises. Vocabulary practice.
Week 14: Advertising and Publicity. Use of English exercises. Completion of sentences with given
words.
Week 15th: Final Test
Εξέταση μαθήματος
Το μάθημα εξετάζεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τον εσωτερικό κανονισμό και τον
κανονισμό σπουδών του ιδρύματος. Θα δίνονται προαιρετικές εργασίες
Βιβλιογραφία
E. Tsagarakou- Kyriakopoulou (2005), Business English, Σύγχρονη Εκδοτική, Αθήνα.
C, Antoniou (2000), Business English Studies, Σύγχρονη Εκδοτική, Αθήνα.
(ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ)
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15Β. ΣΤ’ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
3ΣΤ

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

Τύπος μαθήματος : Μικτό
Ώρες/εβδομάδα : 2Θ/3Ε
Φόρτος Εργασίας: 123
Πιστωτικές μονάδες : 4,1
Τυπικό εξάμηνο: ΣΤ΄
Επίπεδο μαθήματος: ΜΕ (Ειδικότητας)
Προαπαιτούμενα μαθήματα: Φορολογική Λογιστική Ι, ΙΙ
Σκοπός διδασκαλίας





Να εισάγει τον φοιτητή στην σημασία των απλογραφικών βιβλίων του Κώδικα Φορολογικής
Απεικόνισης Συναλλαγών.
Να καταστήσει ικανό τον φοιτητή στη δημιουργία των στηλών των απλογραφικών βιβλίων
σύμφωνα με τον Κ.Φ.Α.Σ.
Να κατανοήσει ο φοιτητής τα εκδιδόμενα παραστατικά και να υλοποιήσει με απλές εφαρμογές
την καταχώρησή τους στα απλογραφικά βιβλία που ορίζει ο Κ.Φ.Α.Σ.

Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα
Με την συμπλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να: σχεδιάζουν τις στήλες των βιβλίων
σύμφωνα με τον Κ.Φ.Α.Σ, να γνωρίζουν τα παραστατικά που εκδίδει και παραλαμβάνει η κάθε μια
επιχείρηση, και θα έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης των παραστατικών.
Περιερχόμενο του μαθήματος (Syllabus)
1. Γενική εισαγωγή στη μηχανογραφημένη τήρηση των απλογραφικών βιβλίων του Κ.Φ.Α.Σ.
Κατηγορίες λογιστικών βιβλίων (άρθρο 4 του ΚΦΑΣ). Παραστατικά που εκδίδει και
παραλαμβάνει κάθε επιχείρηση. Μηχανογραφική τήρηση των Απλογραφικών Βιβλίων.
Παρουσίαση του προγράμματος Εσόδων - Εξόδων της SINGULAR.
2. Ανάπτυξη των στηλών ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες του Φ.Π.Α (ανάπτυξη των πωλήσεων και
των αγορών καθώς και των εξόδων κατά συντελεστή Φ.Π.Α.). Οι ανάγκες της φορολογίας
εισοδήματος (ανάπτυξη των ακαθάριστων εσόδων κατά μοναδικούς συντελεστές καθαρού
κέρδους. Ανάλυση σε χονδρικές και Λιανικές πωλήσεις)
3. Παρουσίαση της δομής του προγράμματος (software). Οι λειτουργίες του προγράμματος
παρουσιάζονται σε επτά ενότητες:
 Πρώτη ενότητα με τίτλο: Γενικά (αφορά βοηθητικές Λειτουργίες του προγράμματος).
 Δεύτερη ενότητα με τίτλο: ΚΙΝΗΣΕΙΣ (αφορούν εγγραφές των βιβλίων )
 Τρίτη ενότητα με τίτλο: ΑΡΧΕΙΑ (αφορούν την εισαγωγή, την μεταβολή και την διαγραφή
πελατών, προμηθευτών, συναλλασσόμενων, Παγίων και Αξιογράφων)
 Τέταρτη ενότητα με τίτλο: ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ (δημιουργία διαχειριστικής
χρήσης, προτύπων καταχώρησης, σειρών αρίθμησης παραστατικών και παράμετροι
τήρησης των βιβλίων)
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5.
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7.
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9.
10.
11.
12.

13.

Πέμπτη ενότητα με τίτλο: ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (αυτόματη δημιουργία των περιοδικών,
εκκαθαριστικών δηλώσεων ΦΠΑ και Οικονομικών αναφορών).
Δημιουργία επιχείρησης.
Εργασίες παραμετροποίησης εταιρείας, Άνοιγμα νέας χρήσης. Παραμετροποίηση τύπων και
σειρών αρίθμησης παραστατικών. Ενημέρωση αρχείων πελατών και προμηθευτών για ΚΕΠΥΟ.
Επιλογή στηλών σύμφωνα με τον Κ.Φ.Α.Σ και παραμετροποίηση.
Παράμετροι εκτύπωσης βιβλίου. Έλεγχος ορθότητας παραμέτρων. Καταχώρηση ΠελατώνΠρομηθευτών.
Δημιουργία προτύπων εγγραφών στα απλογραφικά βιβλία.
Καταχώρηση σκελετών κινήσεων παραστατικών. Φύλαξη εγγραφών.
Καταχώρηση παραστατικών.
Εκτύπωση Απλογραφικών Βιβλίων ανά μήνα. Επεξήγηση και σύνταξη περιοδικής Δήλωσης Φ.Π.Α
απλογραφικών βιβλίων.
Επεξήγηση και σύνταξη του εντύπου Ε3, Ε5, της φορολογίας εισοδήματος. Σύνδεση στηλών με
έντυπα Ε3 και Ε5 της φορολογίας εισοδήματος.
Επεξήγηση εργασιών και εκτύπωση καταστάσεων Πελατών – Προμηθευτών για το ΚΕΠΥΟ.
Δημιουργία αρχείου συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών – προμηθευτών σε μαγνητικό
μέσο, και εκμάθηση τρόπου αποστολής του στο ΚΕΠΥΟ.
Διαχείριση αποθήκης – άνοιγμα ειδών αποθήκης – εγγραφές αποθήκης ( εισαγωγές-εξαγωγές)
και σύνδεση με την Γενική Λογιστική

Εξέταση μαθήματος
Το μάθημα εξετάζεται προφορικά – ξεχωριστά για κάθε σπουδαστή, με εφαρμογή συγκεκριμένου
λογισμικού Εσόδων - Εξόδων, μέσω ασκήσεων.
Βιβλιογραφία
1. Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών
2. Σημειώσεις από τον υπεύθυνο του μαθήματος
(ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ)
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4ΣΤ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
Τύπος μαθήματος: Μικτό
Ώρες/εβδομάδα: 2Θ/2Ε
Φόρτος Εργασίας: 105
Πιστωτικές μονάδες: 3,5
Τυπικό εξάμηνο: ΣΤ’
Επίπεδο μαθήματος: ΜΕΥ (Ειδικής Υποδομής)
Προαπαιτούμενα μαθήματα: Σκοπός διδασκαλίας






Να εισαγάγει τον φοιτητή στις βασικές έννοιες της Λογιστικής των Ν.Π.Δ.Δ. & ειδικά στη
Λογιστική των Ο.Τ.Α.
Να προσφέρει στο φοιτητή θεμελιώδεις γνώσεις στο Δημόσιο Λογιστικό και στο διπλογραφικό
Λογιστικό σύστημα που εφαρμόζεται στα Ν.Π.Δ.Δ. – Ο.Τ.Α, για να μπορέσει να ασκήσει
επαγγέλματα τα οποία απαιτούν είτε την εφαρμογή αυτών των γνώσεων είτε τη χρήση
λογιστικών πληροφοριών με ευχέρεια.
Να κατανοήσει και να αποκτήσει ο φοιτητής βέβαιες και σαφείς γνώσεις στην εφαρμογή της
Λογιστικής των Ν.Π.Δ.Δ – Ο.Τ.Α.
Να καταστήσει ικανό τον φοιτητή στην εκμάθηση της σύγχρονης Λογιστικής των Ν.Π.Δ.Δ. –
Ο.Τ.Α. με την εφαρμογή του κλαδικού λογιστικού σχεδίου, στη δημιουργία ερεθισμάτων για
παραπέρα μελέτη και στην απόκτηση δυναμικής σκέψης για την αντιμετώπιση των
προβλημάτων που παρουσιάζονται στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και στα λοιπά
Ν.Π.Δ.Δ.

Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα







Να κατανοήσει ο φοιτητής τις βασικές έννοιες της «Λογιστικής των Ν.Π.Δ.Δ. – Ο.Τ.Α.
Να κατανοήσει και να εξοικειωθεί με τις αποσβέσεις και τους λογαριασμούς παρακολούθησης
των Παγίων περιουσιακών στοιχείων των Ν.Π.Δ.Δ. – Ο.Τ.Α., τις μεθόδους, τους τρόπους τα αίτια
και τους σκοπούς των αποσβέσεων, το Μητρώο Παγίων περιουσιακών στοιχείων.
Να κατανοήσει και να μάθει για την απογραφή και την αποτίμηση των στοιχείων της περιουσίας
των Ν.Π.Δ.Δ. – Ο.Τ.Α.
Να γνωρίσει τη Λογιστική οργάνωση των Ν.Π.Δ.Δ. – Ο.Τ.Α.
Να εξοικειωθεί, να κατανοήσει και να μάθει για το κλείσιμο της διαχειριστικής περιόδου, την
κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων και τις λογιστικές εγγραφές κλεισίματος των Ν.Π.Δ.Δ. –
Ο.Τ.Α.

Περιερχόμενο του μαθήματος (Syllabus)
ΜΕΡΟΣ Ι. ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟ



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο: Το λογιστικό των Ο.Τ.Α. και οι σχέσεις του με το διπλογραφικό
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο: Οι διαδικασίες και τα βήματα μετάβασης από το Δημόσιο Λογιστικό στο
διπλογραφικό - Η μέχρι τώρα εμπειρία

ΜΕΡΟΣ ΙΙ. Η ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο: Εισαγωγή στη λογιστική
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο: Βασικές αρχές λειτουργίας της διπλογραφικής λογιστικής μεθόδου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο: Διάρθρωση και ονοματολογία των λογαριασμών
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο: Η απογραφή έναρξης του Δήμου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο: Τα πάγια επενδυτικά αγαθά των Δήμων, η περιουσία και γενικότερα οι
μακροπρόθεσμες τοποθετήσεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8ο: Τα αποθέματα που χρησιμοποιεί ο Δήμος για την
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9ο: Οι απαιτήσεις και οι ταµειακές συναλλαγές του Δήµου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10ο: Οι λογαριασµοί των ιδίων κεφαλαίων και οι µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11ο: Η παρακολούθηση των τρεχουσών υποχρεώσεων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12ο: Η παρακολούθηση των εξόδων του Δήμου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13ο: Τα έσοδα του Δήμου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14ο: Οι λογαριασμοί αποτελεσμάτων και το «κλείσιμο του ισολογισμού»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15ο: Πως αντιμετωπίζουµε πράξεις σε συνάλλαγµα και άλλα συναφή θέµατα.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16ο: Οι λογαριασµοί τάξεως και η παρακολούθηση του προϋπολογισµού του Δήµου
µε την χρησιµοποίησή τους
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 17ο: Οι οικονομικές καταστάσεις που δημοσιεύει ο Δήμος και τα υποβαλλόμενα
στοιχεία.

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ. ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΡΗΣΗΣ ΒΙΒΛΙΩΝ, ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΤΩΝ ΟΤΑ



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18ο: Πως τηρεί ο Δήμος τα λογιστικά του βιβλία στη διπλογραφική λογιστική μέθοδο
και οι υποχρεώσεις του βάσει του Κώδικα Βιβλίων & Στοιχείων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 19ο: Διάφορα θέματα λογιστικής πρακτικής και οργάνωσης

Εξέταση μαθήματος
Το μάθημα θα εξετάζεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τον εσωτερικό κανονισμό και τον
κανονισμό σπουδών του ιδρύματος. Οι σπουδαστές θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν
προαιρετικά σε μια εργασία ανά εξάμηνο με μέγιστο βαθμό βαρύτητας 15% επί του συνολικού βαθμού.
Βιβλιογραφία
1. «Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
ΜΕΘΟΔΟΥ (Π.Δ. 205/98 – Π.Δ. 146/03) του Καραγιλάνη Στέλιου, 2006.
2. «ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ
ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ» του Καραγιλάνη Στέλιου, 2002.
3. «Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ Ο.Τ.Α. ΚΑΙ Ο ΝΕΟΣ ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ –
Κ.Υ.Α. 7028/04» του Καραγιλάνη Στέλιου, 2004.
4. «ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΣΙΑ- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ- ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΑ- ΔΗΜΟΤΙΚΑ- ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ» του Καραναστάση
Μάρκου, 2003.
5. «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ», του Καραναστάση Μάρκου, 2001.
6. «ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΩΝ Ο.Τ.Α.» του Θεοδώρου Ιωάννη, 2003.
7. «ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ» του Θεοδώρου Ιωάννη, 2002.
8. «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ Ο.Τ.Α.» των Γκότορα Γιώργου και Μπέλλου Χρήστου, 2001.
(ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ)
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6ΣΤ ΚΛΑΔΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
Τύπος μαθήματος: Θεωρία
Ώρες/εβδομάδα: 5
Φόρτος Εργασίας: 195
Πιστωτικές μονάδες: 6,5
Τυπικό εξάμηνο: ΣΤ’
Επίπεδο μαθήματος: ΜΕ (Ειδικότητας)
Προαπαιτούμενα μαθήματα: Σκοπός διδασκαλίας
Ολοκληρώνει τις βασικές έννοιες της λογιστικής σε ειδικά θέματα που αντιμετωπίζουν:
α) ΟΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
β) ΟΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
γ) ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα
Παρέχεται η δυνατότητα στο σπουδαστές να εξοικειωθούν με τους όρους που ισχύουν στις αντίστοιχους
κλάδους επιχειρήσεων καθώς αποκτούν την απαιτούμενη υποδομή για οργάνωση και εφαρμογή της
λογιστικής σε ξενοδοχειακές, ναυτιλιακές και τραπεζικές επιχειρήσεις. Η μάθηση και εφαρμογή των
κλαδικών λογιστικών σχεδίων (όπου απαιτούνται) επιτρέπει τη άρτια παρακολούθηση και ορθή
καταγραφή των οικονομικών γεγονότων που αφορούν τις δραστηριότητες των επιχειρήσεων αυτών.
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων από τους φοιτητές ώστε να είναι
ικανοί να βοηθούν τους επιχειρηματίες σε θέματα οργάνωσης παραγωγικότητας και
αποτελεσματικότητας των επιχειρήσεων τους.
Περιερχόμενο του μαθήματος (Syllabus)
Η ύλη του μαθήματος χωρίζεται σε τρείς μεγάλες κατηγορίες:




Η Ξενοδοχειακή Λογιστική διδάσκεται πέντε (5) εβδομάδες επί πέντε (5) ώρες την εβδομάδα.
Η Ναυτιλιακή Λογιστική διδάσκεται πέντε (5) εβδομάδες επί πέντε (5) ώρες την εβδομάδα.
Η Τραπεζική Λογιστική διδάσκεται πέντε (5) εβδομάδες επί πέντε (5) ώρες την εβδομάδα.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ







1η εβδομάδα: Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Είδη, κατηγορίες, νομική μορφή, ιδιαιτερότητες
εκμετάλλευσης, προβλήματα ξενοδοχειακής λογιστικής.
2η εβδομάδα: Ημερήσια κατάσταση κίνησης πελατών (Main courante) Σύνταξη-ΑποφορολόγησηΛογιστικοποίηση
3η εβδομάδα: Παραδείγματα εφαρμογών Μ/c. Οι φόροι στις ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις.
4η εβδομάδα: Μισθοδοσία ξενοδοχειακών επιχειρήσεων – Εφαρμογές.
5η εβδομάδα: Δείκτες – Διοίκηση – Επιχειρηματικές αποφάσεις –Επαναλήψεις.
6η εβδομάδα: Ναυτιλία και Ελληνικός στόλος – Πλοία και τα χαρακτηριστικά τους.
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7η εβδομάδα: Ναυτιλιακές εταιρείες και η λογιστική τους – Κλαδικό λογιστικό Σχέδιο και η
ανάλυσή του.
8η εβδομάδα: Εφαρμογές εγγράφων αγοράς νέων πλοίων – Ναύλων – Σταλιών – Ασφαλιστικών
αποζημιώσεων.
9η εβδομάδα: Λογαριασμός πλοιάρχου – Εφαρμογές.
10η εβδομάδα: Επαναλήψεις με επισημάνσεις.
11η εβδομάδα: Τράπεζες και Οικονομία – Οργάνωση λογιστηρίου τραπεζών.
12η εβδομάδα: Τραπεζικές εργασίες – Μακροπρόθεσμες χορηγήσεις και η λογιστική τους –
Εφαρμογές.
13η εβδομάδα: Δάνεια σε Κεφάλαιο κίνησης και η λογιστική τους – Εφαρμογές.
14η εβδομάδα: Σύγχρονες τραπεζικές εργασίες (factoring – leasing) και η λογιστική τους.
15η εβδομάδα: Οικονομικές καταστάσεις τραπεζών με Δ.Λ.Π. – Ανάλυση, Ιδιαιτερότητες,
επισημάνσεις.

Εξέταση μαθήματος
Το μάθημα θα εξετάζεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τον εσωτερικό κανονισμό και τον
κανονισμό σπουδών του ιδρύματος. Οι σπουδαστές θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν
προαιρετικά σε έως δυο εργασίες ανά εξάμηνο με μέγιστο βαθμό βαρύτητας 15% επί του συνολικού
βαθμού. Ο ακριβής αριθμός των εργασιών και της αντίστοιχης βαθμολογικής βαρύτητας θα
αποφασίζεται από τον διδάσκοντα (ή από κοινού από τους διδάσκοντες) στην αρχή κάθε εκπαιδευτικού
εξαμήνου και θα ανακοινώνεται άμεσα στους σπουδαστές και εγγράφως στον υπεύθυνο του Τομέα που
ανήκει το μάθημα.
Βιβλιογραφία
1. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ –Γεώργιος Κοντος
2. ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΑ-Παναγιώτης Β. Παπαδέας
3. ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ –Κατερίνα Λεκαράκου-Νιζαμη, Άγγελος Παπασπύρου.
(ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ)
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7ΣΤ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Τύπος μαθήματος: Θεωρία
Ώρες/εβδομάδα: 5
Φόρτος Εργασίας: 210
Πιστωτικές μονάδες: 7,0
Τυπικό εξάμηνο: ΣΤ'
Επίπεδο μαθήματος: ΜΕ (Ειδικότητας)
Προαπαιτούμενα μαθήματα: Σκοπός διδασκαλίας
Ο σκοπός του μαθήματος είναι να αναπτύξει τις σύγχρονες μεθόδους χρηματοοικονομικής ανάλυσης
των λογιστικών καταστάσεων και αποτίμησης των επιχειρήσεων, προκειμένου τα πορίσματα της να
αποτελέσουν γνώμονα για τη λήψη αποφάσεων οικονομικού περιεχομένου με βάση επιστημονικά
κριτήρια.
Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:







Υπολογίσουν και να κατανοήσουν τους συνήθεις χρηματοοικονομικούς δείκτες στην
διαστρωματική και την διαχρονική ανάλυση.
Περιγράψουν τους εν δυνάμει χρήστες των λογιστικών πληροφοριών και τις διαφορετικές τους
απόψεις.
Αναλύουν και να ερμηνεύουν τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις των επιχειρήσεων.
Εκτιμούν την χρηματοοικονομική επίδοση (financial performance) των εταιριών σε σύγκριση με
αυτή άλλων εταιριών.
Αναπτύσσουν τα προβλήματα που συναντώνται κατά την σύγκριση χρηματοοικονομικών
καταστάσεων διαφορετικών χωρών και
Χρησιμοποιούν την πληροφορία που συνάγεται από τις λογιστικές καταστάσεις στην εκπόνηση
ερευνητικών εργασιών καθώς και στα υπόλοιπα διδασκόμενα μαθήματα.

Περιερχόμενο του μαθήματος (Syllabus)
Τα θεματικά πεδία που καλύπτονται είναι ειδικότερα:
Εβδομάδα 1η
ΕΙΣΑΓΩΓΗ & ΣΥΝΟΨΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Εισαγωγή

Ο ρόλος της χρηματοοικονομικής ανάλυσης και των αναλυτών

Ζήτηση και προσφορά λογιστικών πληροφοριών
Εβδομάδα 2η
H ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Καταστάσεις Κοινών Μεγεθών

Καταστάσεις Τάσης
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Διαστρωματικές Συγκρίσεις
Διαχρονικές Συγκρίσεις
Επιλογή Λογιστικών Μεθόδων

Εβδομάδα 3η
Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
 Ειδικά λογιστικά θέματα: λογιστική παγίων, διαθεσίμων, αποθεμάτων, υποχρεώσεων,
σχηματισμός προβλέψεων κτλ.
Εβδομάδα 4η
Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
 Εισαγωγή
 Η Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσης
 Η ποιότητα των κερδών
 Η ανάλυση των Αποτελεσμάτων Χρήσης
 Τα κέρδη ανά μετοχή
Εβδομάδα 5η
Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
 Η κατάρτιση της Κατάστασης Ταμειακών Ροών
 Αδέσμευτες ταμειακές ροές
 Πρόβλεψη ταμειακών ροών από λειτουργικές δραστηριότητες
Εβδομάδα 6η
ΑΝΑΛΥΣΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ
 Είδη αριθμοδεικτών ρευστότητας (γενική ρευστότητα, ειδική ρευστότητα, ταμειακή ρευστότητα,
αμυντικό χρονικό διάστημα), παραδείγματα και ασκήσεις.
Εβδομάδα 7η
ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
 Αριθμοδείκτες δραστηριότητας (ταχύτητα εισπράξεως απαιτήσεων, ταχύτητα εξοφλήσεως
βραχυπροθέσμων Υποχρεώσεων κ.τ.λ.), παραδείγματα και ασκήσεις.
Εβδομάδα 8η
ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
 Αριθμοδείκτες αποδοτικότητας (μικτό περιθώριο, καθαρό περιθώριο, αποδοτικότητα
απασχολουμένων κεφαλαίων, οικονομική μόχλευση κτλ), παραδείγματα και ασκήσεις.
Εβδομάδα 9η
ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
 Αριθμοδείκτης λειτουργικών εξόδων, παγίων προς αριθμό απασχολουμένων, καλύψεως
επενδύσεων κτλ), παραδείγματα και ασκήσεις.
Εβδομάδα 10η
ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΟΜΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ
 Αρθμοδείκτες ιδίων προς συνολικά κεφάλαια, ιδίων προς πάγια, καλύψεως τόκων κτλ,
παραδείγματα και ασκήσεις.
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Εβδομάδα 11η
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ
 Κέρδη ανά μετοχή, Μέρισμα ανά μετοχή, Εσωτερική αξία μετοχής
 Ταμειακή ροή ανά μετοχή, ανάλυση με αριθμοδείκτες και πληθωρισμός
 Παραδείγματα και ασκήσεις.
Εβδομάδα 12η
ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
 Υποδείγματα αποτίμησης με βάση τα μερίσματα
 Υποδείγματα αποτίμησης με βάση τις αδέσμευτες ταμειακές ροές
 Υποδείγματα αποτίμησης με βάση τα κέρδη
 Υποδείγματα αποτίμησης με βάση τις αξίες των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού
Εβδομάδα 13η
ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΕΩΣ

Ορισμός κεφαλαίου κινήσεως, Προσδιοριστικοί παράγοντες, Επάρκεια κεφαλαίου κινήσεως,
Ανεπάρκεια κεφαλαίου κινήσεως, παραδείγματα και ασκήσεις.
Εβδομάδες 14η και 15η
ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
Εξέταση μαθήματος
Το μάθημα θα εξετάζεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τον εσωτερικό κανονισμό και τον
κανονισμό σπουδών του ιδρύματος. Η τελική αξιολόγηση θα γίνεται ως εξής:



Από την εκπόνηση προαιρετικής ατομικής εργασίας κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, ο
βαθμός της οποίας θα σταθμιστεί με συντελεστή βαρύτητας 30%
Από το βαθμό της τελικής γραπτής εξέτασης, ο βαθμός της οποίας θα σταθμιστεί με
συντελεστή βαρύτητας 70%.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Αληφαντής, Γ., «Χρηματοοικονομική Λογιστική», Τόμος Α’, Εκδόσεις Πάμισος, Αθήνα 2007.
Rees, W. “Financial Analysis”. Prentice Hall, 2nd Ed. 1995.
White, Sondhi, Fried. “The Analysis & Use of Financial Statements”, Wiley 2nd Ed.,1997.
Foster, G., “Financial Statement Analysis”. Prentice Hall, 2nd Ed., 1986.
Needles, Powers and Crosson, “Principles of Accounting”, Houghton Mifflin, 2005.
Penman, S., “Financial Statement Analysis and Security Valuation”, 2007, McGraw Hill.

(ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ)
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16Α. Ζ’ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
1Ζ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Τύπος μαθήματος : Θεωρία
Ωρες/εβδομάδα: 4
Φόρτος Εργασίας: 168
Πιστωτικές μονάδες : 5,6
Τυπικό εξάμηνο : Ζ΄
Επίπεδο μαθήματος : ΜΕ (Ειδικότητας)
Προαπαιτούμενα μαθήματα: Σκοπός διδασκαλίας
Το μάθημα εστιάζει στην κατανόηση σύγχρονων και σύνθετων θεμάτων της εφαρμοσμένης
χρηματοοικονομικής σε ένα διεθνοποιημένο περιβάλλον, με έμφαση στην ανάλυση, εμβάθυνση και
λήψη κρίσιμων αποφάσεων διοίκησης που συνδέονται με τις διεθνείς διαστάσεις λειτουργίας των
επιχειρήσεων. Ειδικότερα, το μάθημα καλύπτει τις ακόλουθες κατευθύνσεις:










Ανάλυση θεμελιωδών παραμέτρων του διεθνούς χρηματοοικονομικού περιβάλλοντος,
Σημασία και λειτουργία διεθνών αγορών χρήματος και κεφαλαίου,
Διεθνοποιημένη διαχείριση επενδύσεων χαρτοφυλακίου,
Τρόποι άντλησης κεφαλαίων
Τη μερισματική πολιτική
Την αποτίμηση αξιογράφων
Την ερμηνεία των επενδυτικών αποφάσεων βασισμένων στα χρηματοοικονομικά παράγωγα
Τις αγορές συναλλάγματος και
Τις διεθνείς χρηματοοικονομικές σχέσεις.

Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα
Στο τέλος του κύκλου των μαθημάτων οι διδασκόμενοι πρέπει να έχουν κατακτήσει σε βάθος:
 Τις βασικές προτεραιότητες της διεθνούς χρηματοοικονομικής διοίκησης,
 Την ανάλυση, αξιολόγηση, αποτίμηση και λήψη επενδυτικών αποφάσεων,
 Τους μηχανισμούς, τα προϊόντα και τις μεθόδους της επιχειρηματικής χρηματοδότησης,
 Τον έλεγχο, διαχείριση και αντιστάθμιση των χρηματοοικονομικών κινδύνων,
 Τις διεθνείς νομισματικές σχέσεις
 Την έννοια του εξωτερικού χρέους και των χρηματοπιστωτικών κρίσεων,
 Την έννοια της διεθνούς οικονομικής ανάπτυξης
 Τις περιφερειακές ανισότητες σε διεθνές και εθνικό επίπεδο ως αποτέλεσμα της
ανισοκατανομής των κεφαλαιουχικών ή πλουτοπαραγωγικών πόρων ή της τεχνολογικής
υστέρησης.
Περιερχόμενο του μαθήματος (Syllabus)





Εισαγωγή στη διεθνή χρηματοοικονομική
Οι διεθνείς χρηματοοικονομικές αγορές
Το ισοζύγιο πληρωμών και οι εθνικοί λογαριασμοί
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Η χρηματοδότηση των εξαγωγών
Ο κίνδυνος και οι αποδόσεις χαρτοφυλακίου
Η αξιολόγηση και αποτίμηση αξιογράφων
Η μερισματική πολιτική
Οι επενδυτικές αποφάσεις βασισμένες σε χρηματοοικονομικά παράγωγα (option)
Ο χρηματοοικονομικός κίνδυνος και η αποτελεσματική διαχείριση
Οι σύγχρονοι θεσμοί της χρηματοδοτικής μίσθωσης (Leasing, Factoring, Forfaiting)
Τα σύγχρονα χρηματοοικονομικά θεσμικά πρότυπα
Οι διεθνείς νομισματικές σχέσεις
Η διεθνής οικονομική ανάπτυξη και οι όψεις της υπανάπτυξης
Οι χρηματοπιστωτικές κρίσεις
Η παγκοσμιοποιημένη αγορά κεφαλαίων και χρηματοοικονομικών παραγώγων
Επανάληψη, απορίες, διευκρινήσεις, μελέτη περιπτώσεων.

Εξέταση μαθήματος




Δύο ενδιάμεσες εξετάσεις με σύστημα πολλαπλής επιλογής ανά εξάμηνο, με μέγιστο βαθμό
βαρύτητας 10% επί του συνολικού βαθμού.
Γραπτή τελική εξέταση με βαθμό βαρύτητας 80%.

Βιβλιογραφία
1. Δ. Βασιλείου & Ν. Ηρειώτης (2008) «Χρηματοοικονομική Διοίκηση: Θεωρία & Πρακτική»,
Εκδόσεις Rosili.
2. Weston J.F. & E.F. Brigham (1986) «Βασικές Αρχές της Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης και
Πολιτικής», Εκδόσεις Παπαζήση.
3. Θωμαδάκης Σ. & Μ. Ξανθάκης (2006) «Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου», Εκδόσεις
Σάκκουλα.
4. Ξανθάκης Μ. & Χ. Αλεξάκης (2007) «Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων», Εκδόσεις
Σταμούλη.
5. Καραμούζης Ν., Γ. Χαρδούβελης (επιμ.) (2011) “Από την διεθνή κρίση στην κρίση της
ευρωζώνης και της Ελλάδας» Εκδόσεις Λιβάνη, Αθήνα.
6. Krugman, P.R., M. Obstfeld (2011) «Διεθνής Οικονομική: Θεωρία και Πολιτική», Εκδόσεις
Κριτική, Αθήνα.
7. McAleese, D. (2005) «Οικονομική για Επιχειρησιακές Σπουδές: Ανταγωνισμός,
Μακροσταθερότητα και Παγκοσμιοποίηση», Εκδόσεις Τυπωθήτω, Αθήνα.
8. Elton, E. & M. Gruber (2003) «Modern Portfolio Theory and Investment Analysis» J. Wiley
Publications
9. Μελάς, Κ. και Πολλάλης, Γ. (2005), Παγκοσμιοποίηση και Πολυεθνικές Επιχειρήσεις, Αθήνα,
Εκδόσεις Παπαζήση.
10. Κότιος, Α. και Παυλίδης, Γ. (2012), Διεθνείς οικονομικές κρίσεις: Κρίσεις του συστήματος
ή της πολιτικής, Αθήνα, Εκδόσεις Rosili.
11. O’ Brien, R. και Williams, M. (2011), Παγκόσμια Πολιτική Οικονομία: Εξέλιξη και Δυναμικές,
Αθήνα, Εκδόσεις Παπαζήση.
(ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ)
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2Ζ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Τύπος μαθήματος: Μικτό
Ώρες/εβδομάδα: 2Θ/3Ε
Φόρτος Εργασίας: 150
Πιστωτικές μονάδες: 5,0
Τυπικό εξάμηνο: Ζ’
Επίπεδο μαθήματος: ΜΕ (Ειδικότητας)
Προαπαιτούμενα μαθήματα: Σκοπός διδασκαλίας





Η παρουσίαση των κύριων εννοιών, της μεθοδολογίας και της πρακτικής των Συστημάτων
Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (ERP).
Η κατανόηση των σύγχρονων μεθόδων διαχείρισης της επιχειρησιακής γνώσης.
Η εξοικείωση των φοιτητών με συγκεκριμένο σύστημα ERP για την επίλυση πραγματικών
επιχειρησιακών προβλημάτων.

Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα






Να κατανοήσει ο φοιτητής τις βασικές έννοιες, τεχνολογίες και αρχιτεκτονικές των συστημάτων
ERP.
Να κατανοήσει την αξία της επιχειρηματικής γνώσης και της χρήσης των ολοκληρωμένων
πληροφοριακών συστημάτων για την παραγωγή και αξιοποίησή της.
Να εξοικειωθεί με τις σημαντικότερες επιχειρηματικές διαδικασίες και την μοντελοποίησή τους
σε υψηλό επίπεδο.
Να καταστεί ικανός να συνεισφέρει στην επιλογή και εγκατάσταση ενός σύγχρονου ERP
συστήματος.
Να γνωρίσει ένα συγκεκριμένο ERP σύστημα και να εξοικειωθεί με τη χρήση του και την
εφαρμογή του για την επίλυση επιχειρηματικών προβλημάτων.

Περιερχόμενο του μαθήματος (Syllabus)
Περιγραφή θεωρητικού μέρους








Εισαγωγή, βασικές έννοιες, χρήση και πλεονεκτήματα για την επιχείρηση, πρόδρομα συστήματα
και εξέλιξη των συστημάτων ERP, ολοκλήρωση επιχειρηματικών εφαρμογών.
Δομή ERP συστημάτων, αρχιτεκτονική, τεχνολογική υποδομή.
Διαχείριση επιχειρηματικής γνώσης, συστήματα διαχείρισης γνώσης, ανάλυση και εξόρυξη
δεδομένων, ευφυή και έμπειρα συστήματα, συστήματα αναφοράς.
Οι επιχειρηματικές διαδικασίες. Βασικές έννοιες, τα είδη επιχειρηματικών διαδικασιών,
επανασχεδιασμός επιχειρηματικών διαδικασιών, τεκμηρίωση και ανάλυση επιχειρηματικών
διαδικασιών, η διαχείριση ροής εργασιών.
Παρουσίαση βασικών επιχειρηματικών διαδικασιών. Παραγγελίες πελατών, διαχείριση
λογαριασμών, διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, προμήθειες, παραγωγή κ.λπ.
Εγκατάσταση ERP συστημάτων, λόγοι επιτυχίας και αποτυχίας, ασφάλεια, κριτήρια και
διαδικασία επιλογής, μεθοδολογίες υλοποίησης, διαδικασίες συντήρησης.
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Ανάλυση λειτουργίας των ERP συστημάτων, τμήματα, υποσυστήματα και επιχειρηματικές
περιοχές εφαρμογής.
Μελέτες περιπτώσεων εφαρμογής ERP συστημάτων σε επιχειρήσεις.

Περιγραφή εργαστηριακού μέρους





Γενική εισαγωγή στο περιβάλλον ERP συστήματος.
Εξοικείωση με το περιβάλλον ERP συστήματος, αρχιτεκτονική, εγκατάσταση, χρήση και
λειτουργία.
Ανάλυση των υποσυστημάτων (modules) (π.χ. παραγωγής, πωλήσεων, εφοδιασμού, ανθρώπινων
πόρων).
Ανάλυση, σχεδιασμός και λειτουργία ολοκληρωμένης εφαρμογής με τη συνδυασμένη χρήση των
διαφόρων υποσυστημάτων. Υλοποίηση επιχειρηματικών σεναρίων για πραγματικές εφαρμογές
(π.χ. σχεδιασμού και ελέγχου παραγωγής, επιμελητείας, διαχείρισης έργων)

Εξέταση μαθήματος
Το μάθημα θα εξετάζεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τον εσωτερικό κανονισμό και τον
κανονισμό σπουδών του ιδρύματος. Οι σπουδαστές θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν
προαιρετικά σε έως δυο εργασίες ανά εξάμηνο με μέγιστο βαθμό βαρύτητας 15% επί του συνολικού
βαθμού. Ο ακριβής αριθμός των εργασιών και της αντίστοιχης βαθμολογικής βαρύτητας θα
αποφασίζεται από τον διδάσκοντα (ή από κοινού από τους διδάσκοντες) στην αρχή κάθε εκπαιδευτικού
εξαμήνου και θα ανακοινώνεται άμεσα στους σπουδαστές και εγγράφως στον υπεύθυνο του Τομέα που
ανήκει το μάθημα. Τα παραπάνω ισχύουν για τη θεωρία αλλά και το εργαστήριο του μαθήματος.
Βιβλιογραφία
1. Ολοκληρωμένα Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρηματικών Πόρων, Γ. Ιωάννου, Εκδόσεις Σταμούλη
ΑΕ, 2006.
2. Πληροφοριακά συστήματα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων Στρατηγικές και εφαρμογές ERP,
Γιάννης Α. Πολλάλης, Αθανάσιος Π. Βοζίκης, Εκδόσεις UTOPIA, 2009.
3. Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρηματικών Πόρων Φωλίνας
Δημήτρης, Μάνθου Βασιλική, Βλαχοπούλου Μάρω, Εκδόσεις ΑΝΙΚΟΥΛΑ Ε.& Δ-Ι. ΑΛΕΞΙΚΟΣ ΟΕ,
2007.
(ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ)
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16Β. Ζ’ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
3Ζ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ (AUDITING)

Τύπος μαθήματος: Μικτό
Ώρες/εβδομάδα: 3Θ/3Ε
Φόρτος Εργασίας: 177
Πιστωτικές μονάδες: 5,9
Τυπικό εξάμηνο: Ζ’
Επίπεδο μαθήματος: ΜΕ (Ειδικότητας)
Προαπαιτούμενα μαθήματα: Σκοπός Διδασκαλίας
Σκοπός του μαθήματος είναι να φέρει τον σπουδαστή σε επαφή με την Ελεγκτική, η ύλη της οποίας
καλύπτει βασικά δύο γνωστικά αντικείμενα:




Τη θεωρητική ανάπτυξη της έννοιας του Ελέγχου, τα διάφορα είδη και τη σημασία του, καθώς
και την ιστορική του εξέλιξη και ακόμη το υποκείμενο του ελέγχου (ο ελεγκτής), το
αντικείμενο του ελέγχου (τι ελέγχεται;) και τις ελεγκτικές διαδικασίες (την τεχνική και το
περίγραμμα των εργασιών των ελεγκτών).
Τον Λογιστικό – Οικονομικό ή Εξωτερικό έλεγχο σε συνδυασμό με τον Εσωτερικό έλεγχο
(Μεθοδολογία Εξωτερικού Ελέγχου ή «Αξιολόγηση της αξιοπιστίας του συστήματος
Εσωτερικού Ελέγχου της επιχείρησης»).

Επίσης η διδασκαλία του μαθήματος έχει σκοπό να βοηθήσει τους σπουδαστές να κατανοήσουν:






τις έννοιες του εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου των ανωνύμων εταιριών.
την αναγκαιότητα του εσωτερικού ελέγχου στα πλαίσια κάθε οργανισμού και ιδιαίτερα στο
οικονομικό τμήμα, όπου θα απασχοληθούν ως λογιστές.
τις τεχνικές με βάση τις οποίες θα ελέγχουν ο ίδιοι άμεσα την λογιστική τους εργασία με βάση
την νομοθεσία που διέπει κάθε οργανισμό, αλλά και έμμεσα τις υπόλοιπες δραστηριότητες
του οργανισμού.
τις ελεγκτικές διαδικασίες με τις οποίες η λογιστική τους εργασία θα ελεγχθεί είτε από το
τμήμα εσωτερικού ελέγχου του οργανισμού, είτε από εξωτερικούς ελεγκτές.

Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα






Να γνωρίσει ο σπουδαστής την έννοια, τη φιλοσοφία, το περιεχόμενο και το νομικό πλαίσιο του
ελέγχου.
Να διαπιστώσει τους επιχειρηματικούς κινδύνους και τις καθημερινές προκλήσεις με τις οποίες
έρχονται αντιμέτωπες οι επιχειρήσεις και ως εκ τούτου την αναγκαιότητα του λογιστικού –
εξωτερικού ελέγχου και του εσωτερικού ελέγχου.
Να μελετήσει και να κατανοήσει τον Εσωτερικό Έλεγχο σε όλες του τις διαστάσεις ως ένα
εργαλείο σύγχρονης διοίκησης.
Να αποσαφηνίσει τα όρια, τις αρμοδιότητες, τις ευθύνες, τις εξουσίες και το σύγχρονο πλαίσιο
ενός σύγχρονου συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου.
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Να γνωρίσει τη διαφορά των εννοιών internal Control (σύστημα εσωτερικού ελέγχου) και internal
Auditing (υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου).
Να γνωρίσει το περιεχόμενο του Εξωτερικού Ελέγχου, την ανεξαρτησία του ελέγχου, την
κοινωνική του διάσταση , τη σχέση ελεγκτή και ελεγχόμενου, τα ελεγκτικά πρότυπα.
Να αντιληφθεί τις ομοιότητες και τις διαφορές στους στόχους εσωτερικού και εξωτερικού
ελέγχου.
Να κατανοήσει τα πλεονεκτήματα που θα προκύψουν από την ύπαρξη ενός ορθού συστήματος
εσωτερικού ελέγχου (ασφαλιστικών δικλείδων) μέσα στον οργανισμό, το οποίο συνεχώς θα
αξιολογείται και θα βελτιώνεται.
Να εξοικειωθεί με τον τρόπο που ο ίδιος θα καταστρώσει ένα σύστημα ασφαλιστικών δικλείδων
για την λειτουργία του τμήματός του, τέτοιου που θα προλαμβάνει πιθανά λάθη και άλλα
προβλήματα.
Να κατανοήσει τις τεχνικές με βάση τις οποίες ο ίδιος θα ελέγξει, και προληπτικά και εκ των
υστέρων, τις λογιστικές και λοιπές εργασίες του τμήματός του, προκειμένου τα οικονομικά
μεγέθη να είναι ακριβή με βάση την ισχύουσα νομοθεσία και οι οικονομικές καταστάσεις του
οργανισμού να καθίστανται αξιόπιστες.
Να κατανοήσει τις τεχνικές, την μεθοδολογία και τις διαδικασίες με βάση τις οποίες οι
οικονομικές καταστάσεις του οργανισμού, και συνεπώς η δική του εργασία, θα ελεγχθούν από
τους εξωτερικούς ελεγκτές, ώστε να έχει την δυνατότητα να αντιμετωπίσει ικανοποιητικά τον
εξωτερικό έλεγχο.

Περιερχόμενο του μαθήματος (Syllabus)
Περιγραφή θεωρητικού μέρους


Η φύση και το αντικείμενο της Ελεγκτικής

(Η έννοια και η σημασία του ελέγχου στην οικονομία μιας κοινωνίας. Το αντικείμενο του ελέγχου και οι
στόχοι της Ελεγκτικής. Είδη ελέγχων. Το νομικό πλαίσιο της Ελεγκτικής. Η ευθύνη του ελεγκτή.)


Επιχειρηματικοί κίνδυνοι στη διοίκηση Επιχειρήσεων

(Έλεγχος και επιχειρηματικοί κίνδυνοι. Μελέτη των κινδύνων στα πλαίσια της ελεγκτικής θεωρίας και
πρακτικής. Η σχέση του ελέγχου με την εταιρική διακυβέρνηση.)


Η ελεγκτική διαδικασία

(Αναδοχή και σχεδιασμός του ελέγχου. Στοιχεία εσωτερικής οργάνωσης και ελέγχου. Στοιχεία λογιστικού
ελέγχου. Μελέτη του συστήματος εσωτερικού ελέγχου. Έννοια και συλλογή ελεγκτικών τεκμηρίων.
Σύστημα εσωτερικών δικλείδων διεύθυνσης. Ουσιώδη σφάλματα στις οικονομικές καταστάσεις.)


Αξιολόγηση του συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου της επιχείρησης.

(Χρόνος, μέσα και μέθοδοι μελέτης και αξιολόγησης του συστήματος εσωτερικής οργάνωσης της
επιχείρησης. Μέθοδοι και τεχνικές επιλογής μονάδων από ένα πληθυσμό για εφαρμογή ελεγκτικών
διαδικασιών . Στατιστική και μη στατιστική δειγματοληψία. Τεκμηρίωση του ελέγχου και φύλλα εργασίας
του ελεγκτή.)



Οι αρχές, οι έννοιες και οι μέθοδοι των προηγουμένων κεφαλαίων, πώς εφαρμόζονται στις
επιμέρους λειτουργίες και κυκλώματα των οργανισμών και επιχειρήσεων.
Η ενότητα των Πωλήσεων και εισπρακτέων λογ\σμών.
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(Η συγκεκριμένη λειτουργία αναλύεται, αναφέρονται τα στάδια τα οποία πρέπει να διατρέχονται για να
ολοκληρώνεται αποτελεσματικά, οριοθετούνται οι υπηρεσίες που την απαρτίζουν, παρατίθενται οι
κίνδυνοι που ελλοχεύουν και την απειλούν και αναφέρονται μια σειρά από ελεγκτικά μέτρα και
διαδικασίες που λαμβάνονται και εφαρμόζονται για την αποφυγή και αντιμετώπιση των κινδύνων
αυτών).
 Η ενότητα των Αγορών και των πληρωτέων λογ\σμών
(Η συγκεκριμένη λειτουργία αναλύεται, αναφέρονται τα στάδια τα οποία πρέπει να διατρέχονται για να
ολοκληρώνεται αποτελεσματικά, οριοθετούνται οι υπηρεσίες που την απαρτίζουν, παραθέτονται οι
κίνδυνοι που ελλοχεύουν και την απειλούν και αναφέρονται μια σειρά από ελεγκτικά μέτρα και
διαδικασίες που λαμβάνονται και εφαρμόζονται για την αποφυγή και αντιμετώπιση των κινδύνων
αυτών.)
 Τα αποθέματα και η απογραφή
(Ερωτηματολόγιο εσωτερικού ελέγχου Αποθεμάτων. Πρόγραμμα ελέγχου Αποθεμάτων. Διαδικασίες
απογραφής αποθεμάτων).
 Έλεγχος Παγίων
(Ερωτηματολόγιο εσωτερικού ελέγχου Παγίων. Πρόγραμμα ελέγχου παγίων στοιχείων).
 Η ενότητα Χρηματικά Διαθέσιμα
(Ταμείο – Τράπεζες, Πιθανοί κίνδυνοι που ενέχει το κύκλωμα – Τρόποι αντιμετώπισης της από τον
Ελεγκτή).
 Χρεόγραφα – Συμμετοχές
(Αναλυτικό περιεχόμενο του κυκλώματος , κυριότεροι πιθανοί κίνδυνοι που απειλούν την ενότητα –
Τρόποι αντιμετώπισης τους από τον Ελεγκτή).
 Τα δάνεια και οι τόκοι – Λοιπές υποχρεώσεις
(Γενικές έννοιες πάνω στις οικονομικές πράξεις χρηματοδότησης. Κυριότεροι κίνδυνοι που ενέχει η
ενότητα – Τρόποι αντιμετώπισης τους από τον ελεγκτή).
 Το προσωπικό και η μισθοδοσία του
(Έξοδα προσωπικού. Κυριότεροι κίνδυνοι που απειλούν τη λειτουργία – Τρόποι αντιμετώπισης τους από
τον ελεγκτή).
 Η ολοκλήρωση και ανασκόπηση του Ελέγχου
(Η ολοκλήρωση των εργασιών του ελεγκτή, επιθεώρηση των λογιστικών επιλογών της επιχείρησης,
εξέταση των μετά τη σύνταξη του ισολογισμού γεγονότων, επαλήθευση της εφαρμογής των γενικών
αρχών σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων, έκδοση γνώμης – πιστοποιητικού, σύνταξη έκθεσης και
υποβολή της στη γενική συνέλευση των μετόχων και τέλος παρουσία των ελεγκτών στη γενική
συνέλευση των μετόχων).
Περιγραφή Εργαστηριακού μέρους





Μάθημα 1ο
Ενημέρωση των σπουδαστών για τους στόχους του μαθήματος, το συνοπτικό περίγραμμά του
και τις προαπαιτούμενες γνώσεις.
Εισαγωγή στην έννοια του ελέγχου και την σημασία του ελέγχου σε όλα τα επίπεδα της
επιχειρηματικής και κοινωνικής ζωής. Παραδείγματα.
Τα είδη του ελέγχου (οικονομικός, διαχειριστικός, φορολογικός, περιβαλλοντικός, κλπ).
Επεξήγηση των διαφορών Εσωτερικού και Εξωτερικού Ελέγχου.
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Αναφορά στο Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών & το Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών.

Μάθημα 2ο
ΜΕΡΟΣ Α’ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ







Εσωτερικός έλεγχος: ανάλυση της έννοιας, της αναγκαιότητας και των πλεονεκτημάτων του.
Ανάλυση της διαφοροποίησης των εννοιών «Internal control» (ΣΕΕ) και «internal audit».
Επισήμανση της ανάγκης συνεχούς αξιολόγησης και βελτίωσης των ΣΕΕ.
Επεξήγηση της Γενικής Διαδικασίας του Εσωτερικού Ελέγχου:
 Μέθοδοι κατανόησης & περιγραφής του ΣΕΕ.
 Επιβεβαίωση της πραγματικής ύπαρξής του και τελική περιγραφή του.
 Περιγραφική Έκθεση ενός υπάρχοντος ΣΕΕ & Διαγράμματα Ροής.
 Αξιολόγηση ΣΕΕ (internal audit), εντοπισμός αδυναμιών, κινδύνων που σχετίζονται με τις
αδυναμίες του συστήματος και έλεγχος οικονομικών δεδομένων και διαδικασιών για να
διευκρινιστεί αν οι κίνδυνοι έχουν πραγματοποιηθεί. Βελτίωση του ΣΕΕ.
 Επανάληψη της διαδικασίας Αξιολόγησης και βελτίωσης.
Άσκηση Εσωτ. Ελέγχου του Κυκλώματος των Πωλήσεων και Εισπρακτέων Λογαριασμών.



Μάθημα 3ο
Άσκηση Εσωτ. Ελέγχου του Κυκλώματος των Αγορών και Πληρωτέων Λογαριασμών.





Μάθημα 4ο
Άσκηση Εσωτ. Ελέγχου της διαδικασίας Απογραφής των Αποθεμάτων.
Άσκηση Εσωτ. Ελέγχου των Χρηματικών Διαθεσίμων.
Επεξήγηση της Βασικής Αρχής του Εσωτερικού Ελέγχου που αφορά την πλήρη διάκριση των
λειτουργικών διαδικασιών (συναλλακτικής, διαχειριστικής και λογιστικής) του οργανισμού.
Άσκηση Εσωτ. Ελέγχου που αφορά την ροή εντολών και καθηκόντων του προσωπικού, καθώς και
την ισχύ της βασικής αρχής.

ΜΕΡΟΣ Β’ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ









Από ποιους διενεργείται και πότε. Τι αφορά. Σκοπός του εξωτερικού ελέγχου. Διαδικασίες
εξωτερικού ελέγχου. Τρόπος αξιοποίησης του εσωτερικού ελέγχου από τους εξωτερικούς
ελεγκτές.
 Επεξήγηση της Γενικής Διαδικασίας του Εξωτερικού Ελέγχου:
Αξιολόγηση αποτελεσμάτων εσωτερικού ελέγχου. Δείγμα ελεγχόμενων λογαριασμών. Πρόγραμμα
του ελέγχου.
Εφαρμογή ελεγκτικών διαδικασιών (επιβεβαίωση υπολοίπων λογαριασμών, έλεγχοι συνάφειας,
φυσική παρακολούθηση, αιφνιδιαστικοί έλεγχοι κλπ).
Καταγραφή αποτελεσμάτων ελέγχου σε Φύλλα Εργασίας.
Επισήμανση αλλοιώσεων λογαριασμών και οικονομικών καταστάσεων.
Προτεινόμενες διορθώσεις.
Παρατηρήσεις στην Έκθεση Ελέγχου και την Γνωμάτευση των ελεγκτών.



Μάθημα 5ο
Επεξήγηση της ελεγκτικής διαδικασίας της Εξωτερικής Επιβεβαίωσης Υπολοίπων Πελατών με:
επιλογή -βάσει κριτηρίων- πελατών που θα ελεγχθούν, αποστολή επιστολών επιβεβαίωσης,
συλλογή απαντήσεων, καταγραφή σε Φύλλα Ελέγχου, αποτελέσματα ελέγχου, αλλοιώσεις
οικονομικών καταστάσεων, διορθώσεις. Δέκα ασκήσεις.
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Μάθημα 6ο
Έλεγχος της εφαρμογής της Αρχής του Διαχωρισμού των Χρήσεων σε σχέση με τις Πωλήσεις (5
Ασκήσεις).
Ανάλυση των επιπτώσεων των μη ορθών λογιστικών χειρισμών των λογαριασμών των Πωλήσεων
ή/και του Τελικού Αποθέματος στις Οικονομικές Καταστάσεις. Διορθώσεις.
Μάθημα 7ο
Έλεγχος της εφαρμογής της Αρχής του Διαχωρισμού των Χρήσεων σε σχέση με τις Αγορές (7
Ασκήσεις).
Ανάλυση των επιπτώσεων των μη ορθών λογιστικών χειρισμών των λογαριασμών των Αγορών
ή/και του Τελικού Αποθέματος στις Οικονομικές Καταστάσεις. Διορθώσεις.
Μάθημα 8ο
Έλεγχος Εσόδων και Εξόδων (4 Ασκήσεις).
Έλεγχος της εφαρμογής της Αρχής του Διαχωρισμού των Χρήσεων σε σχέση με τα Έσοδα και τα
Έξοδα.
Ανάλυση των επιπτώσεων των μη ορθών λογιστικών χειρισμών των λογαριασμών των Εσόδων
και Εξόδων στις Οικονομικές Καταστάσεις. Διορθώσεις.



Έλεγχος της διαδικασίας Απογραφής (5 Ασκήσεις).



Έλεγχος της Απογραφής των περιουσιακών στοιχείων του οργανισμού και ειδικά των
αποθεμάτων (επιβεβαίωση ύπαρξης, ποσότητας, αξίας αποτιμήσεως – εντοπισμός
απαξιωμένων, αχρήστων, πλεονάσματος, ελλείμματος – αναγκαιότητα εξωτερικού εκτιμητή –
αποθέματα σε τρίτους, αποθέματα τρίτων στην αποθήκη κλπ).
Ανάλυση των επιπτώσεων των μη ορθών λογιστικών χειρισμών στις Οικονομικές Καταστάσεις.
Διορθώσεις.















Μάθημα 9ο
Έλεγχος των Ενσώματων Ακινητοποιήσεων (5 Ασκήσεις), των Συμμετοχών και Χρεογράφων (1
Άσκηση) και των Χρηματικών Διαθεσίμων (2 Ασκήσεις).
Ανάλυση των επιπτώσεων των μη ορθών λογιστικών χειρισμών των παραπάνω λογαριασμών,
στις Οικονομικές Καταστάσεις. Διορθώσεις
Μάθημα 10ο
Μελέτη περίπτωσης πραγματικών δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων μιας Α.Ε.
Εντοπισμός ενδείξεων για την οικονομική κατάσταση της εταιρίας από τα οικονομικά μεγέθη της.
Μελέτη των παρατηρήσεων της Γνωμάτευσης των Ορκωτών Ελεγκτών.
Αναμόρφωση των σχετικών με τις παρατηρήσεις μεγεθών.
Υπολογισμός του πραγματικού Αποτελέσματος Χρήσης.
Μάθημα 11ο
Αναφορά στην έννοια των οψιγενών ή μεταγενέστερων της ημερομηνίας σύνταξης των
οικονομικών καταστάσεων γεγονότων και συνοπτική επεξήγηση της λογιστικής αντιμετώπισής
τους με βάση την νομοθεσία. - 5 Ασκήσεις.
Μάθημα 12ο
Ασκήσεις επανάληψης με βάση το πρόγραμμα του εκπαιδευτικού:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Εξωτερική επιβεβαίωση υπολοίπων.
Πωλήσεις.
Αγορές.
Αποθέματα.
Πάγια και Συμμετοχές.
Χρηματικά Διαθέσιμα.
Οψιγενή γεγονότα



Μάθημα 13ο
Ασκήσεις επανάληψης με βάση τα αιτήματα των σπουδαστών.

Εξέταση μαθήματος
Το θεωρητικό μέρος του μαθήματος εξετάζεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τον εσωτερικό
κανονισμό και τον κανονισμό σπουδών του ιδρύματος.
Στο εργαστηριακό μέρος οι σπουδαστές θα συμμετάσχουν σε 2 εργασίες και 3 ενδιάμεσες εξετάσεις,
15λεπτης διάρκειας, με το σύστημα πολλαπλής επιλογής κατά την διάρκεια του εξαμήνου, και στο τέλος
θα συμμετάσχουν σε Τελικές εξετάσεις
Βιβλιογραφία
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Θεοδώρα Παπαδάτου, «Εσωτερικός & Εξωτερικός Έλεγχος Α.Ε.», Εκδόσεις Σάκκουλα, 2001
Θεοδώρα Παπαδάτου, «Εσωτερικός & Εξωτερικός Έλεγχος Α.Ε. – Πρακτικές Εφαρμογές», Εκδόσεις
Σάκουλα, 2001
Κωνσταντίνος Καραμάνης, «Σύγχρονη Ελεγκτική», Εκδόσεις Οικον.Παν/μίου Αθηνών, 2008
Βασίλειος Λουμιώτης, «Θέματα Εφαρμοσμένης Λογιστικής & Ελεγκτικής», Εκδόσεις Σ.Ο.Ε.Λ., 2009.
Φίλος Ιωάννης, «Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου Επιχειρήσεων», Εκδόσεις IQ GROUP, 2004
Κάντζος Κωνσταντίνος, «Ελεγκτική – Θεωρία και Πρακτική», Εκδόσεις Σταμούλη, 2006
G. Cosserat, «Modern Auditing», Εκδόσεις John Wiley and Sons Ltd, 1999.
Meigs W., Larsen J., «Ελεγκτική», Εκδόσεις Παπαζήση, 1984

(ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ)
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ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ

Τύπος μαθήματος: Μικτό
Ωρες εβδομάδα: 2Θ/3Ε
Φόρτος Εργασίας: 135
Πιστωτικές Μονάδες: 4,5
Τυπικό εξάμηνο: Ζ’
Επίπεδο μαθήματος: ΜΕ (Ειδικότητας)
Προαπαιτούμενα μαθήματα: Λογιστική Εταιρειών-Μετατροπές Συγχωνεύσεις
Σκοπός διδασκαλίας





Να βοηθήσει τους σπουδαστές που δεν έχουν επαφή με την επαγγελματική πραγματικότητα
να πάρουν τα απαραίτητα εφόδια που θα τους κάνουν ικανούς να ανταποκριθούν στις
απαιτήσεις του λογιστηρίου μιας σύγχρονης επιχείρησης με Διπλογραφικά βιβλία του
Κ.Φ.Σ.Α.
Για την πραγματοποίηση του σκοπού ο κάθε σπουδαστής ανοίγει μια πλασματική εταιρεία
προσωπική ή ανώνυμη και δουλεύει το λογιστήριό της με μηχανογραφημένη λογιστική
αρχίζοντας από την αρχή της χρήσης με τις τρέχουσες εργασίες μέχρι και το κλείσιμο του
ισολογισμού.

Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα







Να κατανοήσουν οι σπουδαστές ότι η πολύπλοκη ονοματολογία του Ε.Λ.Σ. η υποχρεωτική
τήρηση των τριτοβάθμιων ή και των τεταρτοβάθμιων λογαριασμών και η τήρηση πολλών
αναλυτικών καθολικών επιβάλει την μηχανογραφημένη λογιστική στα οργανωμένα
λογιστήρια των επιχειρήσεων
Να κατανοήσουν ότι η μηχανοργάνωση είναι ένα μεγάλο όπλο στα χέρια του λογιστή για να
μπορεί γρήγορα και εύκολα όχι μόνο να διεκπεραιώνει την δουλειά του αλλά και να παρέχει
οποιανδήποτε πληροφορία του ζητηθεί για την πορεία της οικονομικής μονάδας
Να κατανοήσουν τα πολλά πλεονεκτήματα της μηχανογραφημένης λογιστικής σε σχέση με
της χειρόγραφης στις εργασίες του λογιστηρίου, αρχίζοντας από την τρέχουσα δουλειά μιας
χρήσης μέχρι και το κλείσιμό της.

Περιερχόμενο του μαθήματος (Syllabus)







Αναφορά στην μηχανογραφημένη λογιστική πλεονεκτήματα, μειονεκτήματα. Παράδοση υλικού
(άσκηση πλασματικής εταιρείας, λογιστικό σχέδιο, παραστατικά)
Δημιουργία μιας πλασματικής εταιρείας με Διπλογραφικά βιβλία του Κ.Φ.Α.Σ, για κάθε
σπουδαστή (επωνυμία, κωδικοποίηση λογαριασμών με βάση το Ε.Λ.Σ., αρχεία διαχειριστική
χρήση, ημερολόγια, αιτιολογίες).
Τρόπος καταχώρησης των λογαριασμών του Ε.Λ.Σ. και τρόποι διόρθωσης και διαγραφής των.
Τρόποι καταχώρησης άρθρων βάσει παραστατικών και τρόποι διόρθωσης αυτών.
Καταχωρήσεις τιμολογίων πώλησης, αγοράς και παροχής υπηρεσιών σε ένα γενικό ημερολόγιο ή
σε διαφορετικά ημερολόγια , ανάλογα τι λογιστικό σύστημα ακολουθεί η επιχείρηση. Έλεγχοι,
διόρθωση εγγραφή
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Καταχωρήσεις διαφόρων παραστατικών όπως αποδείξεις είσπραξης, πληρωμής, τιμολόγια για
αγορά αναλωσίμων και παγίων. Δημιουργία λογαριασμών που δεν υπάρχουν στο σχέδιο μας π.χ.
νέος πελάτης ή χρεώστης, πιστωτής ή προμηθευτής. Έλεγχος διόρθωση εγγραφών.
Καταχωρήσεις παραστατικών όπως πιστωτικά τιμολόγια, φορτωτικές, Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε., Δ.Ε.Υ.Α.Π.,
κινητή τηλεφωνία. Ανεύρεση καρτέλας πελάτη ή προμηθευτή από διάφορα πεδία του
προγράμματος. Έλεγχος διόρθωση εγγραφών.
Καταχωρήσεις γραμματίων, επιταγών. Γραμμάτια για είσπραξη ή προεξόφληση ή μεταβίβαση ή
για ενέχυρο σε τράπεζα για σύνοψη βραχυπρόθεσμου δανείου. Έλεγχος διόρθωση εγγραφών.
Δημιουργία τυποποιημένων άρθρων όπως μισθοδοσία, πληρωμή ασφαλίστρων οργανισμών,
πληρωμή Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε. Καταχωρήσεις άρθρων βάσει τυποποιημένων άρθρων. Τροποποιήσεις
και διόρθωση αυτών.
Εγγραφές εκκαθάρισης Φ.Π.Α., μισθοδοσία μηνός, περιοδική δήλωση Φ.Π.Α. δήλωση Φ.Μ.Υ.
Εκτυπώσεις ημερολογίου ή ημερολογίων. Εκτύπωση συγκεντρωτικού ημερολογίου. Εκτυπώσεις
γενικού και αναλυτικών καθολικών, ισοζύγια δευτεροβαθμίων, τριτοβαθμίων και εκτύπωση
θεωρημένων ισοζυγίου γενικών - αναλυτικών καθολικών μηνός.
Καταχωρήσεις εγγραφών από εκποίηση παγίου στοιχείου, από σύναψη μακροπρόθεσμων και
βραχυπρόθεσμων δανείων από ενδοκοινοτικές συναλλαγές αν υπάρχουν όπως πωλήσεις σε
χώρες της Ευρώπης ή αγοράς εμπορευμάτων από τις χώρες αυτές.
Εκτύπωση Α’ προσωρινού ισοζυγίου απογραφή, καταχωρήσεις των εγγραφών τέλους χρήσης στο
αναλυτικό ημερολόγιο εγγραφών ισολογισμού όπως τακτοποίηση εσόδων – εξόδων μέσω
μεταβατικών λογαριασμών, αποσβέσεις, τόκοι, προβλέψεις, επισφαλείς πελάτες, συμφωνίες
λογαριασμών - επιταγές - συναλλαγματικές εισπρακτέες – πληρωτέες κ.α.
Εκτύπωση Β’ προσωρινού ισοζυγίου. Μεταφορά των λογαριασμών των ομάδων 2, 6 και 7 στο
λογαριασμό 80.00 γενικής εκμετάλλευσης. Σύνταξη εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α. οριστικής
δήλωσης Φ.Μ.Υ. και εκτύπωση αυτών.
Μεταφορά των λογαριασμών της ομάδας 8 στον λογαριασμό 86 αποτελέσματα χρήσης, εξαγωγή
αποτελέσματος, διανομή αν υπάρξει κέρδος βάσει καταστατικού. Εκτύπωση ημερολογίου
εγγραφών ισολογισμού και εκτύπωση οριστικού ισοζυγίου, σύνταξη και εκτύπωση ισολογισμού
και τέλος εγγραφές κλεισίματος.

Εξέταση μαθήματος
Μία ενδιάμεση προαιρετική εξέταση με σύστημα πολλαπλής επιλογής με μέγιστο βαθμό βαρύτητας 10%
επί του συνολικού βαθμού. Προφορική τελική εξέταση με βαθμό βαρύτητας 90%
Βιβλιογραφία
1. Η σχετική νομοθεσία για την τήρηση βιβλίων και στοιχείων ΚΦΑΣ.
2. Το εκάστοτε εγχειρίδιο χρήσης του λογιστικού πακέτου
3. Λεοντάρης Μιλτιάδης «Γ.Λ.Σ.» εκδόσεις Πάμισος
4. Σταματόπουλος «Κ.Β.Σ.»
(ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ)
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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ – ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΟΣΤΟΣ

Τύπος μαθήματος: Θεωρία
Ώρες/εβδομάδα: 6
Φόρτος Εργασίας: 270
Πιστωτικές μονάδες: 9,0
Τυπικό εξάμηνο: Ζ΄
Επίπεδο μαθήματος: ΜΕ (Ειδικότητας)
Προαπαιτούμενα μαθήματα: Σκοπός του μαθήματος
Σκοπός του μαθήματος είναι η εξέταση θεμάτων που αποβλέπουν στη χρησιμοποίηση λογιστικών
πληροφοριών για τη λήψη διοικητικών και επιχειρηματικών αποφάσεων. Ειδικότερα εξετάζονται τα
θέματα της κατάρτισης, παρακολούθησης και ελέγχου του συνολικού προϋπολογισμού των
επιχειρήσεων, της ανάλυσης των αποκλίσεων που προκύπτουν από τη σύγκριση των προϋπολογισμών
με τους απολογισμούς και η λήψη αποφάσεων. Η μεθοδολογία του πρότυπου κόστους σαν ένα
αποτελεσματικό μέσο ελέγχου του κόστους των διάφορων λειτουργιών της επιχείρησης, καθώς και των
ενδιάμεσων και τελικών φορέων κόστους. Ο έλεγχος γίνεται με τη σύγκριση του πραγματικού με το
πρότυπο κόστος, τον προσδιορισμό των αποκλίσεων, την ανάλυσή τους και την λήψη μέτρων.
Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα είναι ικανός:



Να χρησιμοποιεί τους προϋπολογισμούς σαν μέσο ελέγχου των διαφόρων δραστηριοτήτων μιας
επιχείρησης και σαν εργαλεία στη λήψη των αποφάσεων μιας επιχείρησης.
Να χρησιμοποιεί το πρότυπο κόστος σαν σταθερή βάση για τον έλεγχο της κοστολογικής
διαχείρισης.

Περιερχόμενο του μαθήματος (Syllabus)















Τύποι και είδη προϋπολογισμών.
Γενικές αρχές του προϋπολογισμού.
Προϋποθέσεις της κατάρτισης του προϋπολογισμού.
Ο τρόπος και η διαδικασία κατάρτισης του προϋπολογισμού.
Η διαδικασία της προετοιμασίας του προϋπολογισμού.
Οργάνωση του προϋπολογισμού.
Η παρακολούθηση και ο έλεγχος του προϋπολογισμού.
Ανάλυση των αποκλίσεων προϋπολογισμών –απολογισμών.
Ανάλυση των διαφορών πρότυπου και προϋπολογιστικού κόστους.
Διαδικασία προσδιορισμού του πρότυπου κόστους.
Στοιχεία του πρότυπου κόστους, ποσοτικά πρότυπα, πρότυπες τιμές .
Σύνταξη ελαστικών προϋπολογισμών εξόδων.
Προσδιορισμός των αποκλίσεων από το πρότυπο κόστος και ανάλυση αυτών. Λογιστική
παρακολούθηση του πρότυπου κόστους και των αποκλίσεων.
Διαδικασία ανακοστολόγηση των αποκλίσεων.
Σελ.|111

Εξέταση μαθήματος
Το μάθημα εξετάζεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τον εσωτερικό κανονισμό και τον
κανονισμό σπουδών του ιδρύματος..
Βιβλιογραφία
6. ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΙΙ, Απόστολος Βανάκας
7. Η ΟΜΑΔΑ 9 ΤΟΥ Ε.Γ.Λ.Σ.. ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΑ ΒΑΣΗ – ΜΗΝΙΑΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΗΝΙΑΙΟΙ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ, Εμμανουήλ Σακκέλης
8. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ, Άγγελος Τσακλαγκάνος
9. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ, Γ. Βενέρης – Σ. Κοέν – Μ. Κωλέτση
10. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ, Β. Φίλιος
(ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ)
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17. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΩΡΩΝ ΑΝΑ ΜΑΘΗΜΑ & ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΑΜΗΝΩΝ Α’, Β’, Γ’
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΑΜΗΝΩΝ Δ’, Ε’
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΑΜΗΝΩΝ ΣΤ’, Ζ’, Η’
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18. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ – ΕΞΑΜΗΝΑ Α’, Β’, Γ’, Δ’
Α/Α
1
2
3
4
5

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΕΞΑΜΗΝΟ Α’
ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ
ΑΡΧΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι

ECTS
4.6
3.4
4.6
5.2

Α/Α
1
2
3
4

9.0

5

3.2

6

ECTS
4.8
5.3

Α/Α
1
2

1.5

3

4.6

4

4

ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ &
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟ ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟ
ΣΥΣΤΗΜΑ
ΕΞΑΜΗΝΟ Β’
ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚONOKIKA ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

5

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ

9.0

5

6

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

4.8

6

ECTS

Α/Α
1

6
Α/Α
1
2
3

Α/Α

ΕΞΑΜΗΝΟ Γ’

1

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

4.6

2

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ-ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ
ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ

7.8

3
4
5
Α/Α

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΑΡΧΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι
ΕΞΑΜΗΝΟ Δ’

2

6.2
4.6
6.8
ECTS

3
4
5
6
Α/Α

1

ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ

5.0

1

2

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ &
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

8.4

2

5.2

3

5.2

4

6.2

5

3
4
5

ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ
ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Α’
ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Α’
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Α
ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Α’
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Α’
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι
ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ
ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΧΡΗΜΑΤ/ΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΔΕΝ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ
ΜΑΘΗΜΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ
ΔΕΝ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ
ΜΑΘΗΜΑ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ
ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΠΕΡΙ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ
ΔΕΝ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ
ΜΑΘΗΜΑ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ
ΔΕΝ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ
ΜΑΘΗΜΑ
ΔΕΝ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ
ΜΑΘΗΜΑ
ΔΕΝ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ
ΜΑΘΗΜΑ

ECTS
7
5
4
4
8

Ε’

2

Β’
Γ’

ECTS
5
5

Γ’
Β’
Γ’

4
8
4
ECTS

ΣΤ’

8

ΣΤ’
Β’
Β’
Γ’

5
5
4
7
ECTS

Ε’

7
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ – ΕΞΑΜΗΝΑ Ε’, ΣΤ’, Ζ’

5
6

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΕΞΑΜΗΝΟ Ε’
ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ
ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
ΑΡΧΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΓΚ
ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ

7

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

3.8

7

Α/Α

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΤ’
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ECTS

Α/Α

4.1

1

7.0

2

3

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

3.5

3

4

ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

4.1

5

ΚΛΑΔΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

4
5
6
7

ΑΝΑΛΥΣΗ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

4.9

8

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

Α/Α
1
2
3
4

1
2

ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
Δ’
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι
Δ’
ΔΕΝ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΜΑΘΗΜΑ

ECTS
5.0
7.3
4.4

Α/Α
1
2
3

4.8

4

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ

Ζ’

7

4.9
4.9

5
6

ΜΑΡΚΕΤΙΓΚ
ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ
ΣΥΣΤΗΜΑ
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Β’
Δ’

4
5

Δ’

5

ΕΦΑΡΜ ΕΜΠΟΡ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Δ’

2

Ε’

5

ΣΤ’

5

Γ’
ΣΤ’
Ζ’
Ζ’

5
5
5
5

Ε’

5

6.5

ECTS
5
7

ECTS

4.9

9

ΔΕΝ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΜΑΘΗΜΑ

Α/Α
1

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ
ΕΡΕΥΝΑΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΗΘΙΚΗ & ΕΤΑΙΡΙΚΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
ΕΞΑΜΗΝΟ Ζ’
ΔΙΕΘΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ECTS
5.6

Α/Α
1

2

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ

4.5

2

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ
ΔΕΝ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΗΧ/ΝΗΣ
Ζ’
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

9.0

3

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΙΙ

Ε’

7

5.9

4

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ

ΣΤ’

7

5.0

5

ΔΕΝ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΜΑΘΗΜΑ

6
7

3
4
5

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ - ΠΡΟΤΥΠΟ
ΚΟΣΤΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
(AUDITING)
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ECTS
4

20. ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Τα προαιρετικά μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών είναι δυο και επιλέγονται από τα εξάμηνα Ε’
και ΣΤ’ από τα μαθήματα επιλογής που δεν θα επιλεγούν στο ατομικό πρόγραμμα σπουδών κάθε
φοιτητή. Συγκεκριμένα, στο εξάμηνο ΣΤ’ μπορεί να επιλεγεί το μάθημα ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ
ΕΡΕΥΝΑΣ ως προαιρετικό αν ο φοιτητής επιλέξει το μάθημα ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ή το
αντίθετο, ενώ στο εξάμηνο Ε’ μπορεί να επιλεγεί το μάθημα ΑΡΧΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΓΚ ως προαιρετικό αν ο
φοιτητής επιλέξει το μάθημα ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ή το αντίθετο.
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