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1. Πολιτική Ποιότητας 

Η  πολιτική  διασφάλισης  ποιότητας  του  Τμήματος  Λογιστικής  και  Χρηματοοικονομικής  είναι

πλήρως εναρμονισμένη με την πολιτική διασφάλιση ποιότητας του Ιδρύματος και εστιάζει στη

συνεχή βελτίωση της ποιότητας του προγράμματος σπουδών, του εκπαιδευτικού, ερευνητικού

και διοικητικού του έργου.

Η πολιτική αυτή δημοσιοποιείται και διαχέεται στα εμπλεκόμενα μέλη του, προκειμένου

το ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό του αλλά και οι φοιτητές του να αναλαμβάνουν την

ευθύνη για τη διασφάλιση της ποιότητας σύμφωνα με το ρόλο που τους αναλογεί.

Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής δεσμεύεται για την εφαρμογή πολιτικής

ποιότητας  η  οποία  υποστηρίζει  την  ακαδημαϊκή  φυσιογνωμία  και  τον  προσανατολισμό  του

προγράμματος σπουδών, προωθεί το σκοπό και το αντικείμενό

του, θέτει, υλοποιεί και παρακολουθεί τους στόχους ποιότητας, καθορίζει τα μέσα, τις ενέργειες

και τους τρόπους επίτευξής τους και εφαρμόζει τις ενδεικνυόμενες εσωτερικές και εξωτερικές

διαδικασίες ποιότητας με απώτερο σκοπό τη διαρκή βελτίωσή του.

Για το λόγο αυτό το ΠΠΣ του Τμήματος συγκροτείται και ανά τακτά χρονικά διαστήματα

επικαιροποιείται με άξονα την ακαδημαϊκή και εφαρμοσμένη διδασκαλία, έρευνα και αναζήτηση.

Η επικαιροποίησή του λαμβάνει υπόψη τις επιστημονικές εξελίξεις στα επιμέρους ερευνητικά

πεδία  που  θεραπεύει,  τη  διεπιστημονικότητα  και  την  ανάδυση  νέων  αντικειμένων  αιχμής.

Παράλληλα, παρακολουθεί τα προγράμματα συναφών τμημάτων των άλλων πανεπιστημίων της

Ελλάδας και του εξωτερικού.

Στόχοι της Πολιτικής Ποιότητας

Η υλοποίηση  της  πολιτικής  ποιότητας  προϋποθέτει  την  εφαρμογή  διαδικασιών  ποιότητας  οι

οποίες διασφαλίζουν τους ακόλουθους στόχους:

 την καταλληλότητα της δομής και της οργάνωσης του προγράμματος σπουδών,

 την επίτευξη μαθησιακών αποτελεσμάτων και προσόντων σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό και

το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων Ανώτατης Εκπαίδευσης,

 την προώθηση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας του διδακτικού έργου,

 την καταλληλότητα των προσόντων του διδακτικού προσωπικού,

 την  ισχυροποίηση  της  εξωστρέφειας  και  της  διεθνούς  παρουσίας  του  Τμήματος,  με

έμφαση στην αναγνώριση του Τμήματος σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο
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 τη  βελτίωση  της  σύνδεσης  με  την  τοπική  κοινωνία,  την  αγορά  εργασίας,  τους

επιστημονικούς φορείς και τους αποφοίτους του Τμήματος

 τον  καινοτομικό  προσανατολισμό  του  ΠΠΣ  τόσο  από  την  άποψη  της  μεθοδολογικής

πρωτοτυπίας (π.χ. σεμιναριακά μαθήματα) όσο και από την άποψη των μαθημάτων που

συνδέονται με δυναμικούς τομείς της αγοράς εργασίας

 την  προώθηση  της  ποιότητας  και  ποσότητας  του  ερευνητικού  έργου  των  μελών  της

ακαδημαϊκής μονάδας,

 τους τρόπους σύνδεσης της διδασκαλίας με την έρευνα,

 το επίπεδο ζήτησης των αποκτώμενων προσόντων των αποφοίτων στην αγορά εργασίας,

 την  ποιότητα  των  υποστηρικτικών  προς  τους  φοιτητές  διοικητικών  και  ηλεκτρονικών

υπηρεσιών του,

 τη  διενέργεια  της  ετήσιας  εσωτερικής  αξιολόγησης  του  προπτυχιακού  προγράμματος

σπουδών στο πλαίσιο του Εσωτερικού Συστήματος

 Διασφάλισης Ποιότητας (ΕΣΔΠ) με τη συνεργασία της ΟΜΕΑ του Τμήματος

 και της ΜΟΔΙΠ του Ιδρύματος.

Ομάδες Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜ.Ε.Α)

Στο  Τμήμα  έχει  συγκροτηθεί  από  τρία  (3)  μέλη  ΔΕΠ  και  λειτουργεί  Ομάδα  Εσωτερικής

Αξιολόγησης (ΟΜ.Ε.Α.), η οποία έχει αναλάβει τις διαδικασίες αξιολόγησης του Τμήματος. Κάθε

χρόνο  υποβάλλει  στη  ΜΟ.ΔΙ.Π.  του  Ιδρύματος  την  Ετήσια  Εσωτερική  Έκθεση,  η  οποία

περιλαμβάνει συγκεντρωτικά στοιχεία με ποσοτικά δεδομένα για τους φοιτητές, τους καθηγητές,

το  λοιπό  επιστημονικό  και  διδακτικό  προσωπικό,  τα  Προγράμματα  Σπουδών,  το  διοικητικό

προσωπικό  και  κάθε  άλλο  θέμα  που  αφορά  στη  λειτουργία  του  Τμήματος,  όπως  επίσης  τις

προτάσεις βελτίωσης και τη στοχοθεσία των Τμημάτων για τα επόμενα έτη.

Πληροφοριακό σύστημα της ΜΟ.ΔΙ.Π.

Για  την  υποστήριξη  της  Πολιτικής  Ποιότητας  το  Τμήμα  χρησιμοποιεί  το  Ολοκληρωμένο

Πληροφοριακό Σύστημα (Ο.Π.Σ.) της ΜΟ.ΔΙ.Π, πυρήνας του οποίου είναι ειδικά διαμορφωμένη

βάση  δεδομένων.  Δικαιώματα  πρόσβασης  στο  Ο.Π.Σ.  έχουν  το  διδακτικό  και  διοικητικό

προσωπικό  και  οι  γραμματείες  των  Τμημάτων  (προπτυχιακού  και  μεταπτυχιακών  κύκλων

σπουδών), το προσωπικό διοίκησης του Ιδρύματος. 
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2. Αντικείμενο – Μαθησιακά Αποτελέσματα Π.Π.Σ

Το Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής με τον Νόμο 4559/2018 (ΦΕΚ 142/Α ́/03-08-2018)

εντάχθηκε  στο  Πανεπιστήμιο  Ιωαννίνων  και  ανήκει  στη  Σχολή  Οικονομικών  και  Διοικητικών

Επιστημών μαζί με το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών. 

Σκοπός  του  Τμήματος  είναι  η  προαγωγή  της  γνώσης  και  της  έρευνας  στο  γνωστικό

αντικείμενο  της  Οικονομικής  Επιστήμης  και  ειδικότερα  στα  αντικείμενα  της  Λογιστικής,  της

Χρηματοοικονομικής και της Διοίκησης των Επιχειρήσεων. Ειδικότερα, το ανανεωμένο ΠΠΣ του

Τμήματος είναι προσαρμοσμένο στην ελληνική και διεθνή πραγματικότητα και παρέχει γνώσεις

και  δεξιότητες  σε  θέματα  σχετικά  με  τη  οργάνωση  και  λειτουργία  των  λογιστικών  και

χρηματοοικονομικών  υπηρεσιών  επιχειρήσεων  και  οργανισμών  του  ιδιωτικού  και  δημόσιου

τομέα,  σύμφωνα  με  το  Π.Δ.  475/91  «περί  οικονομολογικού  επαγγέλματος  και  της  άδειας

ασκήσεως του», Ειδικότερα, ο απόφοιτος του Τμήματος θα είναι σε θέση: 

 Να  αναλύει,  επεξεργάζεται  και  να  ερμηνεύει  οικονομικά  φαινόμενα,  μεγέθη,  να

συντάσσει   και  να  υποβάλλει  σχετικές  μελέτες  και  εκθέσεις  προς  επιχειρήσεις,

οργανισμούς και γενικά φορείς οικονομικής δραστηριότητας 

 Να  παρέχει  συμβουλές  επί  οικονομικών  επιχειρησιακών,  αναπτυξιακών,  ταμιευτικών,

χρηματοπιστωτικών, φοροτεχνικών και εμπορικών θεμάτων προς φορείς οικονομικής και

επιχειρησιακής  δραστηριότητας  του  ιδιωτικού,  του  δημόσιου  τομέα  και  της  Δημόσιας

Διοίκησης.

 Να  σχεδιάζει  υπηρεσίες  οργάνωσης,  διεύθυνσης  των  οικονομικών  δραστηριοτήτων

επιχειρήσεων καθώς και φορέων οικονομικής δραστηριότητας του Δημόσιου Τομέα.

 Να  σχεδιάζει  υπηρεσίες  οργάνωσης,  διεύθυνσης,  εποπτείας  λογιστικών  υπηρεσιών,

κατάρτισης και υπογραφής Οικονομικών καταστάσεων 

 Να παρέχει φοροτεχνικές υπηρεσίες, οργάνωση, λειτουργία και διεύθυνση γραφείων και

επιχειρήσεων 

 Να προγραμματίζει στατιστικές και οικονομετρικές μεθόδους και έρευνες επεξεργασία,

ανάλυση,  ερμηνεία  και  γενικά  επιστημονική  και  πρακτική  αξιοποίηση  στατιστικών

στοιχείων που αφορούν στην οικονομία, στα οικονομικά μεγέθη, στους συντελεστές της

παραγωγής, στην παραγωγική και αναπτυξιακή διαδικασία

 Να  ελέγχει  τη  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
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τομέα κατά τις διατάξεις της κείμενης  νομοθεσίας και η σύνταξη – έκδοση των αναγκαίων

και σχετικών πορισμάτων εκθέσεων και πιστοποιητικών

Οι  απόφοιτοι  του  Τμήματος  αναπτύσσουν  όλες  εκείνες  τις  απαραίτητες  δεξιότητες  και  έχουν

γνωστικό  - επιστημονικό υπόβαθρο, έτσι ώστε να είναι σε θέση να συνεχίσουν αυτοτελώς και με

μεγάλο βαθμό  ικανότητας  περάτωσης,  μεταπτυχιακούς  κύκλους  σπουδών στο  γνωστικό  τους

αντικείμενο.
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2. Επαγγελματικά Δικαιώματα

Το ΠΠΣ του Τμήματος  και  η ύλη των μαθημάτων έχουν δομηθεί  σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό

Σύστημα  Μεταφορά  Πιστωτικών  Μονάδων  (ECTS),  ώστε  τα  επιδιωκόμενα  μαθησιακά

αποτελέσματα να έχουν πλήρη συμβατότητα με το αντίστοιχο τετραετή πρόγραμμα σπουδών

Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Τίτλο Σπουδών και το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων με στόχο την κάλυψη των

επαγγελματικών  αναγκών  του  Διοικητικού,  Λογιστικού  και  Χρηματοοικονομικού  τομέα  της

Οικονομίας.  Οι  πτυχιούχοι  του  Τμήματος  Λογιστικής  και  Χρηματοοικονομικής  αποκτούν  τις

απαραίτητες εξειδικευμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες για τις πλέον σύγχρονες τάσεις

που επικρατούν αυτή τη στιγμή στον επιστημονικό χώρο της  λογιστικής, χρηματοοικονομικής και

διοικητικής ανάλυσης, τόσο στην ελληνική όσο και στη διεθνή πραγματικότητα. Για το λόγο αυτό

το ΠΠΣ διαρθρώνεται σε τρεις τομείς: στον τομέα μαθημάτων Διοίκησης και Οικονομίας, στον

τομέα μαθημάτων Λογιστικής και στον τομέα μαθημάτων Χρηματοοικονομικής, όπως αναλυτικά

παρουσιάζονται  παρακάτω και οι απόφοιτοί του μαθαίνουν να (ΥΑ αριθμ. Φ5/89656/Β3/13-8-

2007 -ΦΕΚ 1466/Β΄/13-8-2007):

 Τηρούν τα λογιστικά βιβλία όλων των κατηγοριών σύμφωνα με την κείμενη φορολογική

νομοθεσία, το Ε.Γ.Λ.Σ. και τα κλαδικά Λογιστικά Σχέδια.

 Συντάσσουν και να αναλύουν  χρηματοοικονομικές καταστάσεις.

 Καταρτίζουν  προϋπολογισμούς  επιχειρήσεων  και  οργανισμών  και  μπορούν  να  τους

διερευνούν αυτούς με βάση το πρότυπο κόστος.

 Εφαρμόζουν αρχές και μεθόδους κοστολόγησης.

 Εκπονούν  οικονομοτεχνικές  μελέτες,  επιχειρησιακά  σχέδια  (business  plans),  και

οικονομικές αναφορές (fnannial  epp rni). 

 Συμβουλεύουν σε οικονομικά θέματα, και συμμετέχουν σε οικονομικές έρευνες. 

 Εφαρμόζουν διαδικασίες εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου.

 Χρησιμοποιούν σύγχρονες εφαρμογές Η/Υ και πληροφοριακά συστήματα διοίκησης στη

Λογιστική και τη Χρηματοοικονομική.

Επιπλέον, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας (Ν. 2515/1997, Π.Δ. 340/1998, Ν.

2771/1999,  Ν.  4152/2013)  οι  απόφοιτοι  του  Τμήματος  έχουν  κατοχυρωμένα  με  νόμο  τα

επαγγελματικά  δικαιώματα  του  Λογιστή-Φοροτέχνη  και  έτσι  μπορούν  να  απασχοληθούν  ως

στελέχη λογιστηρίου επιχειρήσεων ή οργανισμών και ως αυτοαπασχολούμενοι. Επίσης, μπορούν

να ασκήσουν το επάγγελμα του ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή με βάση τις προϋποθέσεις που θέτει ο

Νόμος. 
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3. Δομή Προγράμματος Σπουδών
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Το  νέο  προτεινόμενο  πανεπιστημιακό  ΠΠΣ  του  Τμήματος  αποτελεί  εξέλιξη  του  ΠΠΣ  ΤΕΙ  και

δομήθηκε σύμφωνα Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων

(ECTS) και οι βασικές αρχές του έχουν ως εξής:  

Το Πρόγραμμα Σπουδών διαρθρώνεται σε οκτώ εξάμηνα και περιλαμβάνει συνολικά 54

μαθήματα (34 Υποχρεωτικά και 20 Υποχρεωτικά Επιλογής) συνολικά 240 πιστωτικών μονάδων

(ECTS). Το κάθε εξάμηνο περιλαμβάνει 5 μαθήματα, συνολικά 30 πιστωτικών μονάδων. 

Στα  Α’, Β΄, Γ’ και Δ’ εξάμηνα προσφέρονται μόνο Υποχρεωτικά Μαθήματα. Στα Ε’ και ΣΤ’

προσφέρονται τέσσερα (4) Υποχρεωτικά Μαθήματα και ο φοιτητής υποχρεούται να επιλέξει ένα

(1) ακόμη Υποχρεωτικό Επιλογής από ένα καλάθι δέκα (10) μαθημάτων. Τέλος, στα εξάμηνα Ζ’

και Η’ προσφέρονται τρία (3) Υποχρεωτικά Μαθήματα και ο φοιτητής υποχρεούται να επιλέξει

δύο (2) ακόμη Υποχρεωτικά Επιλογής από ένα καλάθι δέκα (10) μαθημάτων. 

Για τη λήψη του πτυχίου, ο φοιτητής πρέπει να εξεταστεί επιτυχώς συνολικά σε σαράντα

(40) μαθήματα και να λάβει 240 διδακτικές μονάδες (  ECTS  ).   

Στο  Ζ’  εξάμηνο  προσφέρεται  στον  φοιτητή,  προαιρετικά,  η  δυνατότητα  να

πραγματοποιήσει Πρακτική Άσκηση σε συνεργαζόμενους με το Τμήμα φορείς του δημόσιου και

ιδιωτικού  τομέα.  Η  Πρακτική  Άσκηση  διαρκεί  δύο  μήνες  (Ιούλιο-Αύγουστο),  εκφράζεται  σε

10ECTS και θα  αναφέρεται  στο Παράρτημα Διπλώματος (αναλυτικές πληροφορίες στο Γραφείο

Πρακικής Άσκησης http://daasaa.upi.i /indae..phpopprpn=np_cnpnaena&iie==a rnle&ida=154&tae_ida=211). 

Οι  προϋποθέσεις  για  να  πραγματοποιήσει  ένας  φοιτητής  Πρακτική  Άσκηση  είναι  οι
ακόλουθες:
1. Να έχει συμπληρώσει εκατόν τριάντα (130) διδακτικές μονάδες,

2. Να παρακολουθεί το Ζ’ Εξάμηνο και άνω

3. Να έχει εξεταστεί επιτυχώς στα παρακάτω μαθήματα:
α) ΑΡΧΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
β) ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ E.R.P.
γ) ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

Αναλυτικά, το νέο ΠΠΣ ανά εξάμηνο σπουδών και ανάλυσης της κατηγορίας, του τύπου,

των ωρών, του φόρτου εργασίας και των πιστωτικών μονάδων ανά μάθημα παρουσιάζεται στον

πίνακα που ακολουθεί:

1ο ΕΞΑΜΗΝΟ
Α/Α ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΥΠΟΣ ΩΡΕΣ ΦΕ ECTS
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201
Μικροοικονομική
Θεωρία

Υ
ΕΥ 4 12 6

202 Διοικητική των Επιχειρήσεων Υ ΕΥ 4 12 6
203 Εισαγωγή στη Λογιστική Υ ΕΙΔ 4 12 6
204 Μαθηματικά για οικονομολόγους Υ ΓΥ 4 12 6
205 Εισαγωγή στην Πληροφορική Υ ΓΥ 4 12 6

ΣΥΝΟΛΟ 20 60 30

2ο ΕΞΑΜΗΝΟ
Α/Α ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΥΠΟΣ ΩΡΕΣ ΦΕ ECTS

201
Μακροοικονομική
Θεωρία

Υ
ΕΥ 4 12 6

202 Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων Υ ΕΥ 4 12 6
203 Χρηματοοικονομική Λογιστική Υ ΕΙΔ 4 12 6
204 Στατιστική Επιχειρήσεων Υ ΓΥ 4 12 6

205
Αρχιτεκτονική Πληροφοριακών 
Συστημάτων

Υ
ΓΥ 4 12 6

ΣΥΝΟΛΟ 20 60 30

3ο ΕΞΑΜΗΝΟ
Α/Α ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΥΠΟΣ ΩΡΕΣ ΦΕ ECTS
301 Αρχές Χρηματοοικονομικής  Διοίκησης Υ ΕΙΔ 4 12 6
302 Επιχειρησιακή Στρατηγική & Πολιτική Υ ΓΥ 4 12 6
303 Αρχές Μάρκετινγκ Υ ΕΥ 4 12 6
304 Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ) Υ ΕΙΔ 4 12 6
305 Εμπορικό & Οικονομικό Δίκαιο Υ ΕΥ 4 12 6

ΣΥΝΟΛΟ 20 60 30

4ο ΕΞΑΜΗΝΟ
Α/Α ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΥΠΟΣ ΩΡΕΣ ΦΕ ECTS
401 Ειδικές-Κλαδικές Λογιστικές Υ ΕΙΔ 4 12 6
402 Λογιστική Κόστους Υ ΕΙΔ 4 12 6

403 Οικονομική των Επιχειρήσεων Υ ΕΥ 4 12 6

404 Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Υ ΕΥ 4 12 6

405 Επιχειρησιακή Ηθική και Δεοντολογία 
Επαγγέλματος

Υ ΓΥ 4 12 6

ΣΥΝΟΛΟ 20 60 30

5ο ΕΞΑΜΗΝΟ
Α/Α ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΥΠΟΣ ΩΡΕΣ ΦΕ ECTS
501 Επιχειρησιακή Έρευνα Υ ΓΥ 4 12 6

502 Λογιστική Εταιριών
Υ

ΕΙΔ 4 12 6

503 Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα & 
E.R.P.

Υ ΕΙΔ 4 12 6

504 Ανάλυση Χρηματοοικονομικών 
Καταστάσεων

Υ ΕΥ 4 12 6

505 Μάθημα επιλογής χειμερινού εξαμήνου ΥΕ

ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ
ΑΠΟΤΗΝ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ
ΦΟΙΤΗΤΗ

4 12 6

ΣΥΝΟΛΟ 20 60 30

6ο ΕΞΑΜΗΝΟ
Α/Α ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΥΠΟΣ ΩΡΕΣ ΦΕ ECTS

11



601 Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Υ ΕΥ 4 12 6
602 Φορολογία Εισοδήματος Υ ΕΙΔ 4 12 6
603 Διεθνής Οικονομική Υ ΕΥ 4 12 6
604 Φορολογικό Δίκαιο Υ ΕΥ 4 12 6

605 Μάθημα επιλογής εαρινού εξαμήνου ΥΕ

ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ
ΑΠΟ ΤΗΝ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ
ΦΟΙΤΗΤΗ

4 12 6

ΣΥΝΟΛΟ 20 60 30

7ο ΕΞΑΜΗΝΟ
Α/Α ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΥΠΟΣ ΩΡΕΣ ΦΕ ECTS
701 Διαχείριση Χαρτοφυλακίου & Κινδύνων Υ ΕΙΔ 4 12 6
702 Ελεγκτική Υ ΕΙΔ 4 12 6
703 Διοικητική Λογιστική & Πληροφόρηση Υ ΕΙΔ 4 12 6

704 Μάθημα επιλογής χειμερινού εξαμήνου ΥΕ

ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ
ΑΠΟ ΤΗΝ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ
ΦΟΙΤΗΤΗ

4 12 6

705 Μάθημα επιλογής χειμερινού εξαμήνου ΥΕ

ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ
ΑΠΟ ΤΗΝ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ
ΦΟΙΤΗΤΗ

4 12 6

ΣΥΝΟΛΟ 20 60 30

8ο ΕΞΑΜΗΝΟ
Α/Α ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΥΠΟΣ ΩΡΕΣ ΦΕ ECTS

801 Διεθνής Λογιστική & Χρηματοοικονομική 
Πληροφόρηση

Υ ΕΙΔ 4 12 6

802 Ποσοτικές Μέθοδοι στα Οικονομικά Υ ΓΥ 4 12 6
803 Μεθοδολογία Έρευνας Υ ΓΥ 4 12 6

804 Μάθημα επιλογής εαρινού εξαμήνου ΥΕ

ΕΞ
ΑΡ

ΤΑ
ΤΑ

Ι Α
Π
Ο

ΤΗ
Ν
 Ε

Π
ΙΛ

Ο
ΓΗ

ΤΟ
Υ 

Φ
Ο
ΙΤ

Η
ΤΗ

4 12 6

805 Μάθημα επιλογής εαρινού εξαμήνου ΥΕ

ΕΞ
ΑΡ

ΤΑ
ΤΑ

Ι Α
Π
Ο

ΤΗ
Ν
 Ε

Π
ΙΛ

Ο
ΓΗ

ΤΟ
Υ 

Φ
Ο
ΙΤ

Η
ΤΗ

4 12 6

Πρακτική Άσκηση Προσφέρεται προαιρετικά για δύο μήνες (Ιούλιο-
Αύγουστο). Έχει  10ECTS και θα αναφέρεται στο

Παράρτημα Διπλώματος. 
ΣΥΝΟΛΟ 20 60 30

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ: ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ (5ο και 7ο ΕΞΑΜΗΝΟ)
Α/Α ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΥΠΟΣ ΩΡΕΣ ΦΕ ECTS

ΥΕcΧ1 Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα
ΥΕ

ΕΥ 4 12 6

ΥΕcΧ2 Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας ΥΕ ΕΥ 4 12 6

ΥΕcΧ3 Λογιστική Εθνικών Λογαριασμών ΥΕ ΕΙΔ 4 12 6

ΥΕcΧ4 Εφαρμοσμένη Οικονομετρία ΥΕ ΓΥ 4 12 6

ΥΕcΧ5
Οικονομική της Εργασίας &  Εργασιακές 
Σχέσεις

ΥΕ
ΕΥ 4 12 6
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ΥΕcΧ6
Φορολογική Λογιστική ΥΕ ΕΙΔ 4 12 6

ΥΕcΧ7 Χρηματοοικονομικά Ακίνητης Περιουσίας ΥΕ ΕΙΔ 4 12 6

ΥΕcΧ8 Διεθνείς & Ευρωπαϊκοί Θεσμοί ΥΕ ΓΥ 4 12 6

ΥΕcΧ9 Παγκόσμιες Επιχειρήσεις και Έλεγχος ΥΕ ΕΥ 4 12 6
ΥΕc
Χ10

Οργανωσιακή Θεωρία & Συμπεριφορά ΥΕ ΓΥ 4 12 6

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ:  ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ (6ο και 8ο ΕΞΑΜΗΝΟ)
Α/Α ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΥΠΟΣ ΩΡΕΣ ΦΕ ECTS

ΥΕcΕ1
Χρηματιστήριο & Χρηματοοικονομικά 
Προϊόντα

ΥΕ ΕΙΔ 4 12 6

ΥΕcΕ2 Ψηφιακή Οικονομία ΥΕ ΓΥ 4 12 6

ΥΕcΕ3 Οικονομοτεχνικές Μελέτες ΥΕ ΕΥ 4 12 6

ΥΕcΕ4 Ευρωπαϊκό Οικονομικό Δίκαιο ΥΕ ΕΥ 4 12 6

ΥΕcΕ5
Μηχανοργάνωση Επιχειρήσεων & 
Διαχείριση Δεδομένων

ΥΕ ΕΥ 4 12 6

ΥΕcΕ6
Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Δημόσιου 
Τομέα

ΥΕ
ΕΙΔ 4 12 6

ΥΕcΕ7
Ειδικά θέματα 
Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης και 
Αποτίμησης Επιχειρήσεων 

ΥΕ
ΕΙΔ 4 12 6

ΥΕcΕ8 Εισαγωγή στην Ασφαλιστική Επιστήμη ΥΕ ΕΥ 4 12 6

ΥΕcΕ9 Οικονομικά του Περιβάλλοντος ΥΕ ΕΥ 4 12 6

ΥΕc
Ε10

Αγγλικά για Επιχειρήσεις ΥΕ ΓΥ 4 12 6

Παρατηρήσεις:
1. Κατηγορία Μαθήματος: Υ= Υποχρεωτικό, ΥΕ=Υποχρεωτικό Επιλογής
2. Τύπος Μαθήματος: ΓΥ=Γενικής Υποδομής, ΕΥ=Ειδικής Υποδομής, ΕΙΔ= Ειδικότητας
3. Η πρακτική άσκηση προσφέρεται προαιρετικά για δύο μήνες (Ιούλιο-Αύγουστο) μετά το 7ο εξάμηνο.

Έχει 10ECTS και θα αναφέρεται στο Παράρτημα Διπλώματος.  

Ειδικότερα,  το  Πρόγραμμα  Σπουδών  διακρίνεται  σε  μαθήματα  γενικής  υποδομής  για  να

αποκτήσουν  οι  φοιτητές  βασικές  γνώσεις  της  οικονομικής  και  διοικητικής  επιστήμης  και

μαθήματα  ειδικής  υποδομής  και  ειδικότητας,  προκειμένου  οι  απόφοιτοι  του  Τμήματος  να

αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες και επαγγελματικά εφόδια στη συνεχώς μεταβαλλόμενη

αγορά  εργασίας.  Συνοπτικά,  το  Πρόγραμμα  Σπουδών  του  Τμήματος  ανά  τύπο  μαθήματος

διαρθρώνεται ως εξής: 

Μαθήματα Γενικής Υποδομής (ΓΥ)
Κωδ. Τίτλος Μαθήματος
104 Μαθηματικά για Οικονομολόγους
105 Εισαγωγή στη Πληροφορική 
204 Στατιστική Επιχειρήσεων
205 Αρχιτεκτονική Πληροφοριακών Συστημάτων
302 Επιχειρησιακή Στρατηγική και Πολιτική
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405 Επιχειρησιακή Ηθική και Δεοντολογία Επαγγέλματος
501 Επιχειρησιακή Έρευνα
802 Ποσοτικές Μέθοδοι στα Οικονομικά
803 Μεθοδολογία Έρευνας
ΥΕcΧ4 Εφαρμοσμένη Οικονομετρία
ΥΕcΧ8 Διεθνείς και Ευρωπαϊκοί Θεσμοί
ΥΕcΧ10 Οργανωσιακή Θεωρία & Συμπεριφορά
ΥΕcΕ3 Ψηφιακή Οικονομία
ΥΕcΕ10 Αγγλικά για Επιχειρήσεις

Μαθήματα Ειδικής Υποδομής (ΕΥ)
Κωδ Τίτλος Μαθήματος
101 Μικροοικονομική Θεωρία
102 Διοικητική των Επιχειρήσεων
201 Μακροοικονομική Θεωρία
202 Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων
303 Αρχές Μάρκετινγκ
305 Εμπορικό και Οικονομικό Δίκαιο
403 Οικονομική των Επιχειρήσεων
404 Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου
504 Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
601 Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης
603 Διεθνής Οικονομική
604 Φορολογικό Δίκαιο
ΥΕcΧ2 Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα
ΥΕcΧ3 Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας
ΥΕcΧ5 Οικονομική της Εργασίας και Εργασιακές Σχέσεις
ΥΕcΧ9 Παγκόσμιες Επιχειρήσεις και Έλεγχος
ΥΕcΕ3 Οικονομοτεχνικές Μελέτες
ΥΕcΕ4 Ευρωπαϊκό Οικονομικό Δίκαιο
ΥΕcΕ5 Μηχανοργάνωση Επιχειρήσεων & Διαχείριση Δεδομένων
ΥΕcΕ8 Εισαγωγή στην Ασφαλιστική Επιστήμη
ΥΕcΕ9 Οικονομικά του Περιβάλλοντος
Μαθήματα Ειδικότητας (ΕΙΔ)
Κωδ. Τίτλος Μαθήματος
103 Εισαγωγή στη Λογιστική
203 Χρηματοοικονομική Λογιστική 
301 Αρχές Χρηματοοικονομικής Διοίκησης
304 Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ)
401 Ειδικές-Κλαδικές Λογιστικές
402 Λογιστική Κόστους
502 Λογιστική Εταιριών
503 Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα & ERP
602 Φορολογία Εισοδήματος                                                             
701 Διαχείριση Χαρτοφυλακίου και Κινδύνων                                               
702 Ελεγκτική
703 Διοικητική Λογιστική και Πληροφόρηση
801 Διεθνής Λογιστική & Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση
ΥΕcΧ4 Λογιστική Εθνικών Λογαριασμών
ΥΕcΧ6 Φορολογική Λογιστική
ΥΕcΧ7 Χρηματοοικονομικά Ακίνητης Περιουσίας
ΥΕcΕ3 Χρηματιστήριο & Χρηματοοικονομικά Προϊόντα
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ΥΕcΕ6 Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Δημόσιου Τομέα
ΥΕcΕ7 Ειδικά Θέματα Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης και Αποτίμησης Επιχειρήσεων

Αναλυτικά η περιγραφή του κάθε μαθήματος βρίσκεται στο Παράρτημα του παρόντος Οδηγού

Σπουδών, τόσο στα ελληνικά όσο και στα αγγλικά. Επίσης, στο Παράρτημα του παρόντος Οδηγού

Σπουδών,  περιγράφονται  αναλυτικά  οι    Μεταβατικές  Διατάξεις  για  τη  λήψη  πτυχίου  

πανεπιστημιακής  εκπαίδευσης  από  τους  ενεργούς  φοιτητές  του  Τμήματος  Λογιστικής  και

Χρηματοοικονομικής του πρώην ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ.
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4. Στελέχωση Τμήματος 

Το Τμήμα, διαθέτει δέκα πέντε (15) μόνιμα μέλη ΔΕΠ, δύο (2) μέλη Εργαστηριακού Διδακτικού

Προσωπικού, ένας (1) μέλος Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού και έξι (6) διοικητικούς υπαλλήλους.

Πιο συγκεκριμένα, τα μέλη ανά κατηγορία προσωπικού έχουν ως εξής:

Α. Μέλη ΔΕΠ
Ονοματεπώνυμο Ιστοσελίδα Βιογραφικού

Αναγνωστάκης Αριστείδης http://annfn.aeiep.i /siaes/daeuaula/fles/nicanainpsaaiis.pdau

Αρνής Νικόλαος http://annfn.aeiep.i /siaes/daeuaula/fles/a nhscelliniia.pdau

Γαλανού Αικατερίνη http://annfn.aeiep.i /siaes/daeuaula/fles/ialanp_caiiaae inicnic-
caeicipei p_.pdau

Γκανάς Ιωάννης http://annfn.aeiep.i /siaes/daeuaula/fles/nicianasci .pdau

Διακομιχάλης Μιχαήλ http://annfn.aeiep.i /siaes/daeuaula/fles/iipi afipc-daiaip_ihalisc19-4-
2019.pdau

Κιτσαντάς Θωμάς http://annfn.aeiep.i /siaes/daeuaula/fles/iiasanaascahp_ascnici c1.pdau

Καραμάνης Κωνσταντίνος http://annfn.aeiep.i /siaes/daeuaula/fles/
iipi afipcia a_aniscipnsaanrnpsc1.pdau

Κυπριωτέλης Ευστράτιος http://annfn.aeiep.i /siaes/daeuaula/fles/nici_p iiaelhs.pdau

Κυρίτσης  Κωνσταντίνος http://annfn.aeiep.i /siaes/daeuaula/fles/
ni2ci_ iasiscdaepa a_enacsiaeci c0.pdau

Μηλιτσόπουλος Κωνσταντίνος http://annfn.aeiep.i /siaes/daeuaula/fles/_iliaspppulpsnii eei.pdau

Ναξάκης Χαρίλαος http://annfn.aeiep.i /siaes/daeuaula/fles/na.aiis.pdau

Παππά Παρασκευή http://annfn.aeiep.i /siaes/daeuaula/fles/nicpappa.pdau

Σωτηρόπουλος Ιωάννης http://annfn.aeiep.i /siaes/daeuaula/fles/
i.spr ppp_lpscs_na.ciipi .c26.06.2018.pdau

Τριάρχη Ειρήνη http://annfn.aeiep.i /siaes/daeuaula/fles/a ia .hcell.pdau

Χύτης Ευάγγελος http://annfn.aeiep.i /saa//h_rs-e_aiielps

Β. ΕΔΙΠ 
 Παππάς Μιλτιάδης (ειδικότητας  Διοίκησης και Λογιστικής)  
 Τσιλιγιάννη Κωνσταντίνα (ειδικότητας  Λογιστικής)

Γ. ΕΤΕΠ
 Παππάς Θεόδωρος (ειδικότητας πληροφορικής

Δ. Διοικητικό Προσωπικό
 Κλήμη Πολυξένη (ΠΕ Διοικητικό Οικονομικό)
 Λελοβίτη Χριστίνα (ΔΕ Χειριστών Η/Υ)
 Παππά Αγγελική (ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού)
 Πάσχου Δήμητρα(ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού)
 Βλάχου Δήμητρα (ΔΕ Επιμελητών)
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http://accfin.teiep.gr/staff/hytis-eyaggelos
http://accfin.teiep.gr/sites/default/files/triarxh_ell.pdf
http://accfin.teiep.gr/sites/default/files/i.sotiropoylos_synt._viogr._26.06.2018.pdf
http://accfin.teiep.gr/sites/default/files/i.sotiropoylos_synt._viogr._26.06.2018.pdf
http://accfin.teiep.gr/sites/default/files/cv_pappa.pdf
http://accfin.teiep.gr/sites/default/files/naxakis.pdf
http://accfin.teiep.gr/sites/default/files/militsopouloscvgreek.pdf
http://accfin.teiep.gr/sites/default/files/cv2_kyritsis_department_site_gr_0.pdf
http://accfin.teiep.gr/sites/default/files/cv2_kyritsis_department_site_gr_0.pdf
http://accfin.teiep.gr/sites/default/files/cv_kyprivtelhs.pdf
http://accfin.teiep.gr/sites/default/files/viografiko_karamanis_konstantinos_1.pdf
http://accfin.teiep.gr/sites/default/files/viografiko_karamanis_konstantinos_1.pdf
http://accfin.teiep.gr/sites/default/files/kitsantas_thomas_cv_gr_1.pdf
http://accfin.teiep.gr/sites/default/files/viografiko_-diakomihalis_19-4-2019.pdf
http://accfin.teiep.gr/sites/default/files/viografiko_-diakomihalis_19-4-2019.pdf
http://accfin.teiep.gr/sites/default/files/cv_ganas_gr.pdf
http://accfin.teiep.gr/sites/default/files/galanoy_aikaterini_cv_-_tei_ipeiroy.pdf
http://accfin.teiep.gr/sites/default/files/galanoy_aikaterini_cv_-_tei_ipeiroy.pdf
http://accfin.teiep.gr/sites/default/files/arnhs_ellinika.pdf
http://accfin.teiep.gr/sites/default/files/cv_anagnostakis.pdf


 Τσίλη Καλλιόπη (ΤΕ Λογιστικού), (αποσπασμένη υπάλληλος σε άλλον φορέα)
5. Υποδομές – Υποστηρικτικές υπηρεσίες

Υποδομές

Το  Τμήμα  στεγάζεται  σε  σύγχρονες  κτιριακές  εγκαταστάσεις  που βρίσκονται  στον  οικισμό

Ψαθάκι,  σε  κοντινή  απόσταση  από  το  κέντρο  της  Πρέβεζας.   Συγκεκριμένα,  πρόκειται  για

διώροφο  κτίριο  4.270  τ.μ.  το  οποίο  καλύπτει  επαρκώς  τις  εκπαιδευτικές  και  επιστημονικές

ανάγκες του τμήματος καθώς διαθέτει: 

 Δέκα (10) αίθουσες διδασκαλίας και τρία (3) αμφιθέατρα στα οποία οι διδάσκοντες έχουν

την δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν εποπτικά και άλλα βοηθητικά μέσα διδασκαλίας ,

όπως βιντεοπροβολείς , ηχητικές και μικροφωνικές εγκαταστάσεις , inae nea. Το κεντρικό

αμφιθέατρο χρησιμοποιείται για την οργάνωση ημερίδων , σεμιναρίων και συνεδρίων.

 Έξι (6) εκπαιδευτικά εργαστήρια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών που χρησιμοποιούνται για

την  εργαστηριακή  εκπαίδευση  των  φοιτητών  αλλά   και  στα  πλαίσια  της  ευρύτερης

εκπαιδευτικής  και  διοικητικής  λειτουργίας  του  Τμήματος.  Τα  εργαστήρια  διαθέτουν

μόνιμη σύνδεση με το διαδίκτυο (tnae nea) και την κεντρική βιβλιοθήκη του ΤΕΙ Ηπείρου.

Οι  φοιτητές  του  τμήματος  μπορούν  να  χρησιμοποιούν  εξειδικευμένο  λογισμικό

Διαχείρισης  Επιχειρησιακών  Πόρων  (ERP),  λογισμικό  στατιστικής  και  οικονομετρικής

ανάλυσης  (SPSS,  Lindap,  κλπ.)  καθώς  και  την  βάση  επιχειρηματικών  δεδομένων  (tCAP

DATAPRtSMA),  με  πρόσβαση  από  τους  υπολογιστές  των  εργαστηρίων  και  της

βιβλιοθήκης.  Αίθουσα  συνεδριάσεων  με  εξοπλισμό  προηγμένης  τεχνολογίας  για  τις

γενικές συνελεύσεις του τμήματος.

 Σύγχρονη  βιβλιοθήκη  η  οποία  είναι  μέλος  του  δικτύου  των  ελληνικών ακαδημαϊκών

βιβλιοθηκών (Heal-lini). Η συλλογή ελληνικών και ξενόγλωσσων τίτλων βιβλίων, καθώς

και επιστημονικών περιοδικών που διαθέτει είναι επαρκής.  Ειδικότερα η συλλογή της

βιβλιοθήκης αποτελείται από 2.800 τίτλους βιβλίων, 10.700 αντίτυπα βιβλίων, 62 τίτλους

περιοδικών,  πληροφοριακά  βιβλία  (π.χ.  λεξικά),  οπτικοακουστικό  υλικό,  CD-ROMS,

οικονομικές εφημερίδες, φυλλάδια Τραπεζών, μελέτες, και πτυχιακές εργασίες. 

Υποστηρικτικές Υπηρεσίες

Οι υποστηρικτικές υπηρεσίες που παρέχει το Τμήμα στους φοιτητές του είναι:

 Ένταξη πρωτοετών φοιτητών
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Κάθε έτος γίνεται εκδήλωση υποδοχής των νεοεισερχόμενων στο Τμήμα φοιτητών

και διοργανώνεται ενημερωτική εκδήλωση για τις επαγγελματικές προοπτικές των

αποφοίτων  του  Τμήματος,  την  δομή  του  Τμήματος,  την  διάρθρωση  του

προγράμματος σπουδών και τις υπηρεσίες που προσφέρει το Τμήμα.

 Υπηρεσίες φοιτητικής μέριμνας

Το Τμήμα προσφέρει στους φοιτητές σίτιση, επίδομα στέγασης και υγειονομική

περίθαλψη. 

 Ο θεσμός του Συμβούλου Καθηγητή

Μέλος ΔΕΠ με το αναπληρωτή του, έχουν οριστεί από το Τμήμα ως σύμβουλοι

σπουδών, όπου  σε καθορισμένες ώρες και ημέρες συμβουλεύουν τους φοιτητές

για τα ζητήματα που τους απασχολούν.  

 Δυνατότητα συμμετοχής φοιτητών σε προγράμματα κινητικότητας.

Το Τμήμα συνεργάζεται με Πανεπιστήμια του εξωτερικού μέσω του προγράμματος

ERASMUS+,  στο  πλαίσιο  του  οποίου  έχουν  υπογραφεί  και  οι  προβλεπόμενες

διιδρυματικές  συνεργασίες.

 Υποστήριξη φοιτητών μέσω των δομών της ΔΑΣΤΑ του Ιδρύματος.

Το  Τμήμα  σε  συνεργασία  με  την   Δομή  Απασχόλησης  και  Σταδιοδρομίας

(ΔΑΣΤΑ) του  Ιδρύματος  φιλοδοξεί  να   συμβάλει  στη  δημιουργία  ενός  ενιαίου

πλαισίου για το βέλτιστο συντονισμό, τη συνέργεια και τη συμπληρωματικότητα

στην  υλοποίηση  των  δράσεων  του  Γραφείου  Διασύνδεσης,  των  δράσεων

Καινοτομίας  -  Επιχειρηματικότητας  και  των  δράσεων  που  αφορούν  στην

υλοποίηση της Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών.

H ιδιότητα του φοιτητή αποκτάται με την εγγραφή στο Τμήμα. H πρώτη εγγραφή γίνεται εντός

αποκλειστικής προθεσμίας που ανακοινώνεται από το Υπουργείο Παιδείας. Είναι υποχρεωτικό

στην  αρχή  κάθε  εξαμήνου  ο  φοιτητής  να  δηλώνει  ηλεκτρονικά  στο  σχετικό  πληροφοριακό

σύστημα  του  Ιδρύματος,  τα  μαθήματα  που  θα  παρακολουθήσει.  Αφού  γίνει  η  εγγραφή,  ο

φοιτητής λαμβάνει από τη Γραμματεία του Τμήματος: 

 Βεβαίωση Σπουδών,   

 Κωδικούς για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες (Ακαδημαϊκή ταυτότητα, n pnps, Εύδοξος κ.α.),   

 το Βιβλιάριο Υγειονομικής Περίθαλψης, μετά από αίτησή του.   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1. Αναλυτική Περιγραφή Μαθημάτων στα Ελληνικά

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ»
1. ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 101 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 1ο

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΘΕΩΡΙΑ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε
διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές

Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για
το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες

διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

Διαλέξεις 4 6

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται 
αναλυτικά στο 4.

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων,

Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης
Δεξιοτήτων

Επιστημονικής Περιοχής (ΕιδικήςΥποδομής)

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: -

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνική

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΝΑΙ (στη Γερμανική)

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

http://annfn.aeiep.i /enlass/npu ses/TMA189/

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και 
ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του 
μαθήματος.
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 
 Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα 
με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης

 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης
και Παράρτημα Β
 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Το μάθημα αυτό έχει ως σκοπό να εξοικειώσει τους φοιτητές με τα βασικά μικροοικονομικά μεγέθη και
να  βάλει  τις  βάσεις  για  την  κατανόηση  της  λειτουργίας  των  αγορών,  των  διαδικασιών  λήψης
αποφάσεων τόσο των καταναλωτών όσο και των παραγωγών αλλά και της συμπεριφοράς τους στις
αγορές.

Ειδικότερα, με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:
 Να έχει μια σαφή εικόνα των κυριότερων βασικών θεωρητικών εννοιών της οικονομικής

επιστήμης.
 Να  αξιολογούν  κριτικά  τις  θεωρητικές  προσεγγίσεις  και  να  αξιοποιούν  χωρίς
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δογματισμούς τα εργαλεία της μικροοικονομικής ανάλυσης.
 Να μελετούν και να προτείνουν λύσεις σε επιμέρους μικροοικονομικά ζητήματα.
 Να κατανοούν τα αίτια και να αναλύουν επιστημονικά τα μικροοικονομικά φαινόμενα.
 Να έχουν επαρκείς ικανότητες κατανόησης της σύνθετης οικονομικής πραγματικότητας

και έρευνάς της .
 Να αναπτύσσουν αναλυτικές και συνθετικές ικανότητες και να έχουν κριτική σκέψη.
 Να αναπτύσσουν ατομική ευθύνη και να διατυπώνουν επιστημονικής γνώμη.
 Να έχουν ικανότητα παρουσίασης ιδεών γραπτά ή προφορικά.
 Να  αναπτύσσουν  ομαδικού  συνεργατικού  επιστημονικού  πνεύμα  στα  πλαίσια  του

επιστημονικού έργου.
 Να  διαχειρίζονται  ορθολογικά  τον  χρόνο  για  την  έγκαιρη  και  ορθή  ανταπόκριση  σε

καθήκοντα.
Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές 
αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές 
αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση 
δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση 
και των απαραίτητων τεχνολογιών 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 
Λήψη αποφάσεων 
Αυτόνομη εργασία 
Ομαδική εργασία 
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην 
πολυπολιτισμικότητα 
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον 
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής 
υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και 
επαγωγικής σκέψης

 Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 
 Λήψη αποφάσεων 
 Ομαδική εργασία 
 Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
 Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψη

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
 Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη
 Οι δυνάμεις της αγοράς: Προσφορά και Ζήτηση
 Η ελαστικότητα και οι εφαρμογές της
 Η θεωρία επιλογής του καταναλωτή
 Καταναλωτές, Παραγωγοί και αποτελεσματικότητα αγοράς

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ
αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

Πρόσωπο με Πρόσωπο στην τάξη 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην
Επικοινωνία με τους φοιτητές

Ι.  χρήση προβολέα για την παρουσίαση των διαλέξεων με τη
βοήθεια του προγράμματος pp=e  ppina.
ΙΙ. ανάρτηση των διδακτικών σημειώσεων του μαθήματος, των
διαλέξεων  του  μαθήματος  και  λοιπών  πληροφοριών  και
ανακοινώσεων  στην  ηλεκτρονική  πλατφόρμα  e-nlass  του
τμήματος.
Ιtt.  τακτική  επικοινωνία  των  φοιτητών  μέσω  e_ails  και  της
ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-nlass.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται  αναλυτικά  ο  τρόπος
και μέθοδοι διδασκαλίας.
Διαλέξεις,  Σεμινάρια,  Εργαστηριακή
Άσκηση,  Άσκηση  Πεδίου,  Μελέτη  &
ανάλυση  βιβλιογραφίας,
Φροντιστήριο,  Πρακτική
(Τοποθέτηση),  Κλινική  Άσκηση,

Δραστηριότητα
Φόρτος Εργασίας

Εξαμήνου
Διαλέξεις 50
Ασκήσεις Πράξης που 
εστιάζουν στην 
μικροοικονομική θεωρία 
και ανάλυση

30
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Καλλιτεχνικό  Εργαστήριο,
Διαδραστική  διδασκαλία,
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση
μελέτης  (project),  Συγγραφή
εργασίας  /  εργασιών,  Καλλιτεχνική
δημιουργία, κ.λπ.

Αναγράφονται  οι  ώρες  μελέτης
του φοιτητή για κάθε μαθησιακή
δραστηριότητα καθώς και οι ώρες
μη  καθοδηγούμενης  μελέτης
ώστε  ο  συνολικός  φόρτος
εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να
αντιστοιχεί  στα  saandaa das  του
ECTS

Αυτοτελής Μελέτη 50
Λοιπές δραστηριότητες 
(π.χ. Ομαδική ή Ατομική  
Εργασία σε μελέτη 
περίπτωσης, εκπαιδευτική 
εκδρομή, διαλέξεις 
εξωτερικών συνεργατών 
κ.λπ.)

20

Σύνολο Μαθήματος 
(25 ώρες φόρτου 
εργασίας ανά πιστωτική 
μονάδα)

150

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Περιγραφή  της  διαδικασίας
αξιολόγησης

Γλώσσα  Αξιολόγησης,  Μέθοδοι
αξιολόγησης,  Διαμορφωτική   ή
Συμπερασματική,  Δοκιμασία
Πολλαπλής  Επιλογής,  Ερωτήσεις
Σύντομης  Απάντησης,  Ερωτήσεις
Ανάπτυξης  Δοκιμίων,  Επίλυση
Προβλημάτων,  Γραπτή  Εργασία,
Έκθεση  /  Αναφορά,  Προφορική
Εξέταση,  Δημόσια  Παρουσίαση,
Εργαστηριακή  Εργασία,  Κλινική
Εξέταση  Ασθενούς,  Καλλιτεχνική
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

Αναφέρονται   ρητά προσδιορισμένα
κριτήρια  αξιολόγησης  και  εάν  και
που  είναι  προσβάσιμα  από  τους
φοιτητές.

Ι. Γραπτή τελική εξέταση (80%-100%) που περιλαμβάνει:
- Ερωτήσεις σύντομης απάντησης,
- Επίλυση  προβλημάτων  σχετικών  με  την  μικροοικονομική

θεωρία και ανάλυση,
- Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας.
ΙΙ. Συμμετοχή στις λοιπές δραστηριότητες κατά τη διάρκεια του
εξαμήνου (0-20%)

Τα κριτήρια αξιολόγησης μπορούν να ξαναπροσδιορίζονται 
στην αρχή κάθε εξαμήνου μετά από εισήγηση του διδάσκοντα 
και απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.  

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :

 Οικονομική (Μικροοικονομική) 2017, Manii= G.N. anda Ta_lp  M.P 
 Οικονομική σε Διδακτικές Ενότητες (Μικροοικονομική) 2017, K ui_an P, & Wells R. 
 Μικροοικονομική Θεωρία και Πρακτική 2010, Badae R., M. Pa iin
 Μικροοικονομική 2009, Besanip D.A., B aeuria_ R.R.

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
 tnae narpnal Jpu nal pu Enpnp_in Thep _  
 Enpnp_in Pape s: A jpu nal pu applieda enpnp_ins anda pplin_  
 Enpnp_in Pplin_  
 tnae narpnal Enpnp_in Reiie=  
 Enpnp_in Oualppi  
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»
1. ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 102 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 1ο

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε
διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές

Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για
το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες

διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

Διαλέξεις 4 6

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται 
αναλυτικά στο 4.

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων,

Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης
Δεξιοτήτων

Επιστημονικής Περιοχής (Ειδικής Υποδομής)

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: -

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνική

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΝΑΙ (στα Αγγλικά)

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

-

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και 
ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του 
μαθήματος.
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 
 Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα 
με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης

 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης
και Παράρτημα Β
 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Το  μάθημα αποσκοπεί  να  εισάγει  τους  φοιτητές  σε  βασικές  έννοιες  οργάνωσης  και  διοίκησης  των
επιχειρήσεων.  Για  την  καλύτερη  κατανόηση  του  μαθήματος,  η  θεωρία  συνδυάζεται  με  ποικιλία
πρακτικών ασκήσεων, οι οποίες προϋποθέτουν την ενεργή συμμετοχή των φοιτητών.

Ειδικότερα,  με  την  επιτυχημένη  ολοκλήρωση  του  μαθήματος  οι  φοιτητές  αναμένεται  να  έχουν
αποκτήσει τις εξής επιμέρους ικανότητες: 

 Ανάλυσης σε βάθος του περιεχομένου των διαφορετικών μοντέλων του Μάνατζμεντ.
 Αξιολόγησης της  αποστολής,  των σκοπών και  των στόχων ενός ιδιωτικού  ή  δημόσιου

οργανισμού.
 Διάκρισης των διαφόρων μορφών επιχειρήσεων και Οργανισμών.
 Κατανόησης των χαρακτηριστικών ενός αποτελεσματικού στελέχους.
 Κατανόησης  της  σημασίας  του  στρατηγικού  σχεδιασμού-προγραμματισμού  για  την

αντιμετώπιση της αβεβαιότητας.
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 Κατανόησης της σημασίας, του περιεχομένου και των μορφών Οργάνωσης.
 Κατανόησης της σημασίας και των δραστηριοτήτων της λειτουργίας της Στελέχωσης.
 Κατανόησης  της  λειτουργίας  της  Ηγεσίας  ως  εργαλείου  βελτίωσης  της

αποτελεσματικότητας του ανθρώπινου παράγοντα.
 Κατανόησης της αναγκαιότητας της λειτουργίας του Ελέγχου και των εφαρμογών της.
 Ανάπτυξης αναλυτικών και συνθετικών ικανοτήτων και κριτικής σκέψης.
 Ανάπτυξης ατομικής ευθύνης και διατύπωσης επιστημονικής γνώμης.
 Ικανότητα παρουσίασης ιδεών γραπτά ή προφορικά.
 Ανάπτυξης  ομαδικού  συνεργατικού  επιστημονικού  πνεύματος  στα  πλαίσια  του

επιστημονικού έργου.
 Διαχείρισης ορθολογικά του χρόνου για την έγκαιρη και ορθή ανταπόκριση σε καθήκοντα.

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές 
αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές 
αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση 
δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση 
και των απαραίτητων τεχνολογιών 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 
Λήψη αποφάσεων 
Αυτόνομη εργασία 
Ομαδική εργασία 
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην 
πολυπολιτισμικότητα 
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον 
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής 
υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και 
επαγωγικής σκέψης

 Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 
 Λήψη αποφάσεων 
 Ομαδική εργασία 
 Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
 Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψη

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
 Διοικητικά συστήματα και εξέλιξη της διοικητικής σκέψης
 Φύση και λειτουργία της διοίκησης
 Προγραμματισμός
 Οργάνωση και Οργανωσιακές θεωρίες 
 Ηγεσία  και  Στελέχωση  (περισσότερη  ανάλυση  γίνεται  στο  μάθημα  ¨Διοίκηση  Ανθρωπίνων

Πόρων  του Β΄ εξαμήνου)
 Έλεγχος

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ
αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

Πρόσωπο με Πρόσωπο στην τάξη 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην
Επικοινωνία με τους φοιτητές

Ι.  χρήση προβολέα για την παρουσίαση των διαλέξεων με τη
βοήθεια του προγράμματος pp=e  ppina.
ΙΙ. ανάρτηση των διδακτικών σημειώσεων του μαθήματος, των
διαλέξεων  του  μαθήματος  και  λοιπών  πληροφοριών  και
ανακοινώσεων  στην  ηλεκτρονική  πλατφόρμα  e-nlass  του
τμήματος.
Ιtt.  τακτική  επικοινωνία  των  φοιτητών  μέσω  e_ails  και  της
ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-nlass.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται  αναλυτικά  ο  τρόπος
και μέθοδοι διδασκαλίας.
Διαλέξεις,  Σεμινάρια,  Εργαστηριακή
Άσκηση,  Άσκηση  Πεδίου,  Μελέτη  &
ανάλυση  βιβλιογραφίας,
Φροντιστήριο,  Πρακτική

Δραστηριότητα
Φόρτος Εργασίας

Εξαμήνου
Διαλέξεις 50
Ασκήσεις Πράξης που 
εστιάζουν στην 
μικροοικονομική θεωρία 
και ανάλυση

30

23



(Τοποθέτηση),  Κλινική  Άσκηση,
Καλλιτεχνικό  Εργαστήριο,
Διαδραστική  διδασκαλία,
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση
μελέτης  (project),  Συγγραφή
εργασίας  /  εργασιών,  Καλλιτεχνική
δημιουργία, κ.λπ.

Αναγράφονται  οι  ώρες  μελέτης
του φοιτητή για κάθε μαθησιακή
δραστηριότητα καθώς και οι ώρες
μη  καθοδηγούμενης  μελέτης
ώστε  ο  συνολικός  φόρτος
εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να
αντιστοιχεί  στα  saandaa das  του
ECTS

Αυτοτελής Μελέτη 50

Λοιπές δραστηριότητες 
(π.χ. Ομαδική ή Ατομική  
Εργασία σε μελέτη 
περίπτωσης, εκπαιδευτική 
εκδρομή, διαλέξεις 
εξωτερικών συνεργατών 
κ.λπ.)

20

Σύνολο Μαθήματος 
(25 ώρες φόρτου 
εργασίας ανά πιστωτική 
μονάδα)

150

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Περιγραφή  της  διαδικασίας
αξιολόγησης

Γλώσσα  Αξιολόγησης,  Μέθοδοι
αξιολόγησης,  Διαμορφωτική   ή
Συμπερασματική,  Δοκιμασία
Πολλαπλής  Επιλογής,  Ερωτήσεις
Σύντομης  Απάντησης,  Ερωτήσεις
Ανάπτυξης  Δοκιμίων,  Επίλυση
Προβλημάτων,  Γραπτή  Εργασία,
Έκθεση  /  Αναφορά,  Προφορική
Εξέταση,  Δημόσια  Παρουσίαση,
Εργαστηριακή  Εργασία,  Κλινική
Εξέταση  Ασθενούς,  Καλλιτεχνική
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

Αναφέρονται   ρητά προσδιορισμένα
κριτήρια  αξιολόγησης  και  εάν  και
που  είναι  προσβάσιμα  από  τους
φοιτητές.

Γραπτή τελική εξέταση που περιλαμβάνει:
- Ερωτήσεις σύντομης απάντησης,
- Επίλυση προβλημάτων σχετικών με τη φύση και λειτουργία

της διοίκησης,
- Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας.

Τα κριτήρια αξιολόγησης μπορούν να ξαναπροσδιορίζονται 
στην αρχή κάθε εξαμήνου μετά από εισήγηση του διδάσκοντα 
και απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.  

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :

 Rpbbins, DeCenzp και Cpulae (2012), «Διοίκηση επιχειρήσεων - ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ»
 Snhe _e hp n J. (2012), ¨Εισαγωγή στο Manaie_ena¨  
 Γιαλελής Κυριάκος (2011), ¨Βασικές Αρχές Διοίκησης¨
 Τερζίδης Κ. (2010), ¨Μάνατζμεντ-Στρατηγική Προσέγγιση¨
 Τζωρτζάκης Κ και  Τζωρτζάκη Α.  (2008),  ¨Οργάνωση και  Διοίκηση  -Το Μάνατζμεντ  της  Νέας

Εποχής¨
 Μπουραντάς Δ., (2002) ¨Μάνατζμεντ. Θεωρητικό Υπόβαθρο. Σύγχρονες Πρακτικές¨

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
 Jpu nal pu Manaie_ena Saudaies  
 Manaie_ena anda O ianizarpn Reiie=  
 Sa aaeiin Chanie
 P pdaunrpn anda Ope arpns Manaie_ena  
 Sa aaeiin Manaie_ena Jpu nal  
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»
1. ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 103 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 1ο

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε
διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές

Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για
το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες

διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

Διαλέξεις 4 6

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται 
αναλυτικά στο 4.

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων,

Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης
Δεξιοτήτων

Επιστημονικής Περιοχής (Ειδικότητας)

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνική

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΟΧΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και 
ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του 
μαθήματος.
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 
 Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα 
με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης

 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης
και Παράρτημα Β
 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος αναμένεται οι φοιτητές να έχουν τις:
Γνώσεις ώστε να μπορούν να:

 Κατανοούν τις εισαγωγικές λογιστικές έννοιες
 Κατανοούν τις λογιστικές διαδικασίες καταγραφής των λογιστικών γεγονότων, καθώς και
 Την έννοια, την λειτουργία και την χρησιμότητα των λογαριασμών.
 Κατανοούν την Περιουσία της επιχείρησης και τις Πηγές Χρηματοδότησής της.
 Κατανοούν τις έννοιες των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων και των Ιδίων Κεφαλαίων 

(Καθαρής Θέσης).
Ικανότητες ώστε να μπορούν να:

 Είναι σε θέση να καταγράφουν και να αναλύουν τις συναλλαγές (Λογιστικών Γεγονότων).
 Είναι σε θέση να εξάγουν το αποτέλεσμα της επιχειρηματικής δραστηριότητας καθώς και 

Να καταρτίζουν τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις.
Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές 
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αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές 
αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση 
δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση 
και των απαραίτητων τεχνολογιών 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 
Λήψη αποφάσεων 
Αυτόνομη εργασία 
Ομαδική εργασία 
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην 
πολυπολιτισμικότητα 
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον 
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής 
υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και 
επαγωγικής σκέψης

Το μάθημα αποσκοπεί σε:
 Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών.
 Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
 Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 Λήψη αποφάσεω

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
 Εισαγωγή στη Λογιστική και το πεδίο εφαρμογής της.
 Αρχές Λογιστικής.
 Απλογραφικό και Διπλογραφικό σύστημα.
 Παρακολούθηση των μεταβολών των περιουσιακών στοιχείων και των πηγών τους µε την 

διπλογραφική μέθοδο.
 Λογιστική ισότητα, εγγραφές.
 Λογιστική μονάδα, λογιστικά γεγονότα, λογαριασμοί.
 Λογιστικά βιβλία και στοιχεία.
 Η λογιστική διαδικασία. 
 Διάκριση λογαριασμών ανάλογα µε τη φύση και το περιεχόμενό τους. 
 Αμιγείς και Μικτοί λογαριασμοί.
 Ισοζύγιο.
 Ο λογιστικός κύκλος στην ατομική επιχείρηση.
 Λογιστικά σφάλματα και η διόρθωση τους.
 Μέτρηση και παρουσίαση της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων δράσεως της

επιχείρησης.
 Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ
αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

Στην τάξη 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην
Επικοινωνία με τους φοιτητές

Στην τάξη πρόσωπο με πρόσωπο Μέσω εξειδικευμένου 
λογισμικού υποστήριξης μαθησιακής διαδικασίας (e-nlass)
Χρήση του πίνακα
Χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-nlass
Κατά τις ώρες γραφείου
Οι παρουσιάσεις πραγματοποιούνται με χρήση Pp=e  Ppina.
Επίσης υπάρχει η δυνατότητα ηλεκτρονικής επικοινωνίας μέσω 
e-_ail στο διδάσκοντα.
Διδασκαλία από έδρας, επικουρούμενη από παρουσιάσεις σε 
ηλεκτρονική μορφή.
Διάθεση ηλεκτρονικών παρουσιάσεων διδασκαλίας στους 
φοιτητές

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται  αναλυτικά  ο  τρόπος
και μέθοδοι διδασκαλίας.
Διαλέξεις,  Σεμινάρια,  Εργαστηριακή
Άσκηση,  Άσκηση  Πεδίου,  Μελέτη  &
ανάλυση  βιβλιογραφίας,

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου

Διαλέξεις από έδρας για το
θεωρητικό τμήμα του 
μαθήματος, 
επικουρούμενη από 

50

26



Φροντιστήριο,  Πρακτική
(Τοποθέτηση),  Κλινική  Άσκηση,
Καλλιτεχνικό  Εργαστήριο,
Διαδραστική  διδασκαλία,
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση
μελέτης  (project),  Συγγραφή
εργασίας  /  εργασιών,  Καλλιτεχνική
δημιουργία, κ.λπ.

Αναγράφονται  οι  ώρες  μελέτης
του φοιτητή για κάθε μαθησιακή
δραστηριότητα καθώς και οι ώρες
μη  καθοδηγούμενης  μελέτης
ώστε  ο  συνολικός  φόρτος
εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να
αντιστοιχεί  στα  saandaa das  του
ECTS

παρουσιάσεις σε 
ηλεκτρονική μορφή.
Υποδειγματικά  λυμένες
ασκήσεις.
Πρακτική  εξάσκηση  με
επίλυση ασκήσεων.
 Διάθεση ηλεκτρονικών 
παρουσιάσεων 
διδασκαλίας στους 
φοιτητές.

30

Λοιπές δραστηριότητες 
(π.χ. Ομαδική ή Ατομική  
Εργασία σε μελέτη 
περίπτωσης, εκπαιδευτική 
εκδρομή, διαλέξεις 
εξωτερικών συνεργατών 
κ.λπ.)

20

Αυτοτελής Μελέτη 50
Σύνολο Μαθήματος 
(25 ώρες φόρτου 
εργασίας ανά πιστωτική 
μονάδα)

150

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Περιγραφή  της  διαδικασίας
αξιολόγησης

Γλώσσα  Αξιολόγησης,  Μέθοδοι
αξιολόγησης,  Διαμορφωτική   ή
Συμπερασματική,  Δοκιμασία
Πολλαπλής  Επιλογής,  Ερωτήσεις
Σύντομης  Απάντησης,  Ερωτήσεις
Ανάπτυξης  Δοκιμίων,  Επίλυση
Προβλημάτων,  Γραπτή  Εργασία,
Έκθεση  /  Αναφορά,  Προφορική
Εξέταση,  Δημόσια  Παρουσίαση,
Εργαστηριακή  Εργασία,  Κλινική
Εξέταση  Ασθενούς,  Καλλιτεχνική
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

Αναφέρονται   ρητά προσδιορισμένα
κριτήρια  αξιολόγησης  και  εάν  και
που  είναι  προσβάσιμα  από  τους
φοιτητές.

Γραπτή τελική εξέταση (100% του βαθμού): Οι φοιτητές 
καλούνται να απαντήσουν σε μια σειρά από ερωτήσεις που θα 
καλύπτουν το σύνολο της διδαχθείσας ύλης του μαθήματος. 
Αυτές θα περιλαμβάνουν:

 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
 Ερωτήσεις κρίσεως
 Επίλυση προβλημάτων σε Λογιστικά θέματα
 Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας

Η αξιολόγηση των φοιτητών είναι προσβάσιμη από αυτούς για 
επεξηγήσεις αναφορικά με την βελτίωση τους.

Τα κριτήρια αξιολόγησης μπορούν να ξαναπροσδιορίζονται 
στην αρχή κάθε εξαμήνου μετά από εισήγηση του διδάσκοντα 
και απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.  

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :

 Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική Λογιστική, Pp=e s Ma ian, Needales Belie da 
 Γενική Χρηματοοικονομική Λογιστική, Δ. Γκίνογλου, Π. Ταχυνάκης, Σ. Μωυσή 
 Γενική Χρηματοοικονομική Λογιστική (τ.Α'), Φίλιος Βασίλειος 
 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ:ΒΑΣΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΑΝΑΝΕΩΣΗ 

ΤΟΥ ΕΓΛΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΑ ΕΛΠ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΒΑΣ. ΠΑΠΑΔΕΑΣ 

 Εισαγωγή στη Λογιστική, Needales B., Ma ian P. 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥΣ»
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1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 104 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 1ο

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ  ΓΙΑ   ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε
διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές
Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία
για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες
ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

Διαλέξεις 4 6

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται 
αναλυτικά στο 4.

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων,

Επιστημονικής Περιοχής,
Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

Υποβάθρου (Γενικής Υποδομής)

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
Ελληνική

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΟΧΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και 
ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του 
μαθήματος.
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 
 Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα 
με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης

 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης
και Παράρτημα Β
 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Το μάθημα αυτό έχει ως σκοπό την κατανόηση των βασικών μαθηματικών εννοιών και μεθόδων, με 
έμφαση στην οικονομική επιστήμη.
Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές 
αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές 
αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση 
δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση 
και των απαραίτητων τεχνολογιών 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 
Λήψη αποφάσεων 
Αυτόνομη εργασία 
Ομαδική εργασία 
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην 
πολυπολιτισμικότητα 
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον 
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής 
υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και 
επαγωγικής σκέψης

 Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 
 Λήψη αποφάσεων 
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 Ομαδική εργασία 
 Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
 Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψη

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Σύνολα,  Συναρτήσεις,  πραγματικοί  και  μιγαδικοί   αριθμοί,  ακολουθίες,   συνέχεια  συναρτήσεων   ,
παράγωγος, ολοκλήρωμα. Γραμμικά συστήματα.
Εφαρμογές ακολουθιών, γραμμικών συστημάτων ,παραγώγων και ολοκληρωμάτων στα οικονομικά.
Απλή κεφαλαιοποίηση, σύνθετη κεφαλαιοποίηση, χρηματικές ροές (ράντες) , εξόφληση δανείων. 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ
αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

Στην τάξη 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην
Επικοινωνία με τους φοιτητές

 Χρήση Διαδραστικού Πίνακα και p pjenap .
 Υποστήριξη  Μαθησιακής  διαδικασίας  μέσω  της

ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-nlass

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται  αναλυτικά  ο  τρόπος
και μέθοδοι διδασκαλίας.
Διαλέξεις,  Σεμινάρια,  Εργαστηριακή
Άσκηση,  Άσκηση  Πεδίου,  Μελέτη  &
ανάλυση  βιβλιογραφίας,
Φροντιστήριο,  Πρακτική
(Τοποθέτηση),  Κλινική  Άσκηση,
Καλλιτεχνικό  Εργαστήριο,
Διαδραστική  διδασκαλία,
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση
μελέτης  (project),  Συγγραφή
εργασίας  /  εργασιών,  Καλλιτεχνική
δημιουργία, κ.λπ.

Αναγράφονται  οι  ώρες  μελέτης
του φοιτητή για κάθε μαθησιακή
δραστηριότητα καθώς και οι ώρες
μη  καθοδηγούμενης  μελέτης
ώστε  ο  συνολικός  φόρτος
εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να
αντιστοιχεί  στα  saandaa das  του
ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου

Διαλέξεις από έδρας για το
θεωρητικό τμήμα του 
μαθήματος, 
επικουρούμενη από 
παρουσιάσεις σε 
ηλεκτρονική μορφή.

50

Υποδειγματικά  λυμένες
ασκήσεις.
Πρακτική  εξάσκηση  με
επίλυση ασκήσεων.
 Διάθεση ηλεκτρονικών 
παρουσιάσεων (βίντεο) 
διδασκαλίας στους 
φοιτητές.

30

Αυτοτελής Μελέτη 50
Λοιπές δραστηριότητες 
(π.χ. Ομαδική ή Ατομική  
Εργασία σε μελέτη 
περίπτωσης, εκπαιδευτική 
εκδρομή, διαλέξεις 
εξωτερικών συνεργατών 
κ.λπ.)

20

Σύνολο Μαθήματος 
(25 ώρες φόρτου 
εργασίας ανά πιστωτική 
μονάδα)

150

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Περιγραφή  της  διαδικασίας
αξιολόγησης
Γλώσσα  Αξιολόγησης,  Μέθοδοι
αξιολόγησης,  Διαμορφωτική   ή
Συμπερασματική,  Δοκιμασία
Πολλαπλής  Επιλογής,  Ερωτήσεις
Σύντομης  Απάντησης,  Ερωτήσεις
Ανάπτυξης  Δοκιμίων,  Επίλυση
Προβλημάτων,  Γραπτή  Εργασία,
Έκθεση  /  Αναφορά,  Προφορική

 Προαιρετικές εργασίες, γραπτή εξέταση στο τέλος του 
εξαμήνου επί του συνόλου της διδαχθείσας ύλης, που 
περιλαμβάνει:
-Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
-Ανάλυση μελέτης περίπτωσης
- Επίλυση προβλημάτων σχετικών με τις βασικές μαθηματικές 
έννοιες και μεθόδους, με έμφαση στην οικονομική επιστήμη 

Τα κριτήρια αξιολόγησης μπορούν να ξαναπροσδιορίζονται 
στην αρχή κάθε εξαμήνου μετά από εισήγηση του διδάσκοντα 
και απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.  
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Εξέταση,  Δημόσια  Παρουσίαση,
Εργαστηριακή  Εργασία,  Κλινική
Εξέταση  Ασθενούς,  Καλλιτεχνική
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

Αναφέρονται   ρητά προσδιορισμένα
κριτήρια  αξιολόγησης  και  εάν  και
που  είναι  προσβάσιμα  από  τους
φοιτητές.

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
 Α. Ξεπαπαδέας  Μαθηματικές μέθοδοι στα Οικονομικά Tόμος  A.. Εκδοσεις Guaen_be i 
 Φράγκος Χ. Μαθηματικά για την διοίκηση Επιχειρήσεων κα οργανισμών.  Εκδόσεις Φράγκος 2015
 Κιόχος Π. και Κιόχος Α. (2013), Σύγχρονα Οικονομικά Μαθηματικά, Εκδόσεις Ελένη Κιόχου
 Μαύρη Μ. (2013), Οικονομικά Μαθηματικά: Μαθηματικές μέθοδοι στην επιστήμη της οικονομίας

και της διοίκησης, Εκδόσεις Προπομπός
 Chiani Alpha C., Wain= iiha Keiin (2009) Μαθηματικές μέθοδοι οικονομικής ανάλυσης, 2η έκδοση,

Εκδόσεις Κριτική

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ»
1. ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 105 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 1ο

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε
διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές

Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για
το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες

διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

Διαλέξεις 4 6

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται 
αναλυτικά στο 4.

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων,

Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης
Δεξιοτήτων

Υποβάθρου (Γενικής Υποδομής)

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνική

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

NAt 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και 
ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του 
μαθήματος.
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 
 Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα 
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με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης
και Παράρτημα Β
 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων
 Κατανόηση της δομής των σύγχρονων υπολογιστικών συστημάτων. 
 Αρχές ψηφιοποίησης και ψηφιακής αναπαράστασης της πληροφορίας. 
 Εξοικείωση με τις τεχνολογίες που υποστηρίζουν τις σύγχρονες τηλεπικοινωνίες, εμβάθυνση στις

τεχνολογίες διαδικτύου. 
 Ανάπτυξη  δεξιοτήτων  εργασίας  και  συνεργασίας  σε  διεπιστημονικά  περιβάλλοντα  με  τη  χρήση

υπολογιστικών συστημάτων.
 Αποδοτική αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση πληροφορίας με τη χρήση των σύγχρονων ΤΠΕ.
 Ανάπτυξη  δεξιοτήτων  χρήσης  πληροφοριακών  συστημάτων  στην  οικονομικών  δεδομένων  και

στοιχείων σε διαδεδομένες πλατφόρμες λογισμικού.
Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές 
αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές 
αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση 
δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση 
και των απαραίτητων τεχνολογιών 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 
Λήψη αποφάσεων 
Αυτόνομη εργασία 
Ομαδική εργασία 
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην 
πολυπολιτισμικότητα 
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον 
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής 
υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και 
επαγωγικής σκέψης

 Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 
 Λήψη αποφάσεων 
 Ομαδική εργασία 
 Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
 Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψη

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Θεωρία:
 Εξέλιξη των υπολογιστικών συστημάτων, γενιές υπολογιστών.
 Το μοντέλο “Vpn Neu_ann” και η έννοια του αποθηκευμένου προγράμματος.
 Αριθμητικά  συστήματα.  Πράξεις  με  δυαδικούς  αριθμούς.  Μετατροπή  μεταξύ  αριθμητικών

συστημάτων.
  Ψηφιοποίηση και εσωτερική αναπαράσταση των διαφόρων μορφότυπων πληροφορίας (κείμενο,

αριθμός, ήχος, εικόνα, iidaep).
 Λογικές πράξεις - Άλγεβρα Bppl.
 Βασικά  στοιχεία  αρχιτεκτονικής  υλικού:  Κεντρική  Μονάδα  Επεξεργασίας,  κύρια  και  βοηθητική

μνήμη,  μονάδες  εισόδου/εξόδου,  συνδεσιμότητα  υποσυστημάτων,  εκτέλεση  προγράμματος.
Σύνοψη RtSC/CtSC αρχιτεκτονικών.

 Δίκτυα τηλεπικοινωνιών, κατηγορίες και διατάξεις.
 Ανάλυση της έννοιας του Εύρους Ζώνης.
 Στοίβες πρωτοκόλλων OSt, TCP/tP.
 Υπηρεσίες διαδικτύου (WWW, απομακρυσμένη πρόσβαση και αποθήκευση,  e-_ail, EDt).
 Κωδικοποίηση  δεδομένων,  απωλεστικές  και  μη  απωλεστικές  μέθοδοι  συμπίεσης  (RLE,  Hu/_an,

Le_pel–Zii). 
 Εισαγωγή  στις  τεχνολογίες  ασφάλειας:  Στεγανογραφία,  κρυπτογραφία  συμμετρικού  και

ασύμμετρου κλειδιού.
Εργαστήριο
 Χειρισμός  και  παραμετροποίηση πληροφοριακού συστήματος.  Διαχείριση  αρχείων και  φακέλων

τοπικά και απομακρυσμένα.
 Υπηρεσίες διαδικτύου, τεχνολογίες νέφους.
 Προχωρημένα  θέματα  υπολογιστικών  φύλλων.  Γραφήματα  -   γραφικά.  Συγκεντρωτικοί  πίνακες.
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Ανάλυση υποθέσεων. Συναρτήσεις με έμφαση σε οικονομικές συναρτήσεις (PMT, PPMT, tPMT, FV,
PV, NPER, RATE, NPV, tRR, SLN, DB, SYD, PRtCE, YtELD). Μακροεντολές. 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ
αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

Διαλέξεις, ασκήσεις πράξης, εργαστηριακές ασκήσεις, προβολή
παρουσιάσεων.

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην
Επικοινωνία με τους φοιτητές

 Χρήση Διαδραστικού Πίνακα και p pjenap .
 Υποστήριξη  Μαθησιακής  διαδικασίας  μέσω  της

ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-nlass

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται  αναλυτικά  ο  τρόπος
και μέθοδοι διδασκαλίας.
Διαλέξεις,  Σεμινάρια,  Εργαστηριακή
Άσκηση,  Άσκηση  Πεδίου,  Μελέτη  &
ανάλυση  βιβλιογραφίας,
Φροντιστήριο,  Πρακτική
(Τοποθέτηση),  Κλινική  Άσκηση,
Καλλιτεχνικό  Εργαστήριο,
Διαδραστική  διδασκαλία,
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση
μελέτης  (project),  Συγγραφή
εργασίας  /  εργασιών,  Καλλιτεχνική
δημιουργία, κ.λπ.

Αναγράφονται  οι  ώρες  μελέτης
του φοιτητή για κάθε μαθησιακή
δραστηριότητα καθώς και οι ώρες
μη  καθοδηγούμενης  μελέτης
ώστε  ο  συνολικός  φόρτος
εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να
αντιστοιχεί  στα  saandaa das  του
ECTS

Δραστηριότητα
Φόρτος Εργασίας

Εξαμήνου
Διαλέξεις από έδρας για το
θεωρητικό τμήμα του 
μαθήματος, 
επικουρούμενη από 
παρουσιάσεις σε 
ηλεκτρονική μορφή.

50

Υποδειγματικά  λυμένες
ασκήσεις.
Πρακτική  εξάσκηση  με
επίλυση ασκήσεων.
 Διάθεση ηλεκτρονικών 
παρουσιάσεων 
διδασκαλίας στους 
φοιτητές.
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Αυτοτελής Μελέτη 50
Λοιπές δραστηριότητες 
(π.χ. Ομαδική ή Ατομική  
Εργασία σε μελέτη 
περίπτωσης, εκπαιδευτική 
εκδρομή, διαλέξεις 
εξωτερικών συνεργατών 
κ.λπ.)

20

Σύνολο Μαθήματος 
(25 ώρες φόρτου 
εργασίας ανά πιστωτική 
μονάδα)

150

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Περιγραφή  της  διαδικασίας
αξιολόγησης
Γλώσσα  Αξιολόγησης,  Μέθοδοι
αξιολόγησης,  Διαμορφωτική   ή
Συμπερασματική,  Δοκιμασία
Πολλαπλής  Επιλογής,  Ερωτήσεις
Σύντομης  Απάντησης,  Ερωτήσεις
Ανάπτυξης  Δοκιμίων,  Επίλυση
Προβλημάτων,  Γραπτή  Εργασία,
Έκθεση  /  Αναφορά,  Προφορική
Εξέταση,  Δημόσια  Παρουσίαση,
Εργαστηριακή  Εργασία,  Κλινική
Εξέταση  Ασθενούς,  Καλλιτεχνική
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

Αναφέρονται   ρητά προσδιορισμένα
κριτήρια  αξιολόγησης  και  εάν  και

Για  την  θεωρία,  ενδιάμεση πρόοδος  προαιρετικά  και  γραπτή
εξέταση  στο  τέλος  του  εξαμήνου  επί  του  συνόλου  της
διδαχθείσας ύλης.
Για  το  εργαστήριο,  εξέταση  σε  εργαστήριο  υπολογιστών  με
πρακτικές ασκήσεις και εφαρμογές.  

Τα  κριτήρια  αξιολόγησης  μπορούν  να  ξαναπροσδιορίζονται
στην αρχή κάθε εξαμήνου μετά από εισήγηση του διδάσκοντα
και απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.  
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που  είναι  προσβάσιμα  από  τους
φοιτητές.
5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
 Εισαγωγή  στην  επιστήμη  των  υπολογιστών.  Beh puz  Fp puzan και Fi puz  Mpsha  au.  Εκδόσεις
Κλειδάριθμος (3η έκδοση/2014). 
 Εισαγωγή στην Πληροφορική. Γιαγλής Γιώργος. Εκδόσεις Γκιούρδας.
 Η επιστήμη των υπολογιστών. Μια ολοκληρωμένη παρουσίαση.  J.  Glenn B ppishea  έκδοση 10η.
Εκδόσεις Κλειδάριθμος.

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ 
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ»
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1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 201 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 2ο

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε
διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές

Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για
το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες

διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

Διαλέξεις 4 6

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται 
αναλυτικά στο 4.

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων,

Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης
Δεξιοτήτων

Επιστημονικής Περιοχής (Ειδικής Υποδομής)

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: -

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνική

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΝΑΙ (στη Γερμανική)

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

http://annfn.aeiep.i /enlass/npu ses/TMA213/

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και 
ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του 
μαθήματος.
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 
 Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα 
με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης

 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης
και Παράρτημα Β
 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Σκοπός του μαθήματος είναι να δοθούν στους φοιτητές εισαγωγικές γνώσεις σχετικά με τη μέτρηση και
τον τρόπο προσδιορισμού των βασικών μεγεθών μιας οικονομίας, όπως επίσης και σχετικά με τον τρόπο
λειτουργίας της.
Ειδικότερα, με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:

 Να κατανοήσουν σε βάθος την λειτουργία του οικονομικού συστήματος και τα εργαλεία
της μακροοικονομικής ανάλυσης για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων προβλημάτων.

 Να κατανοούν τα αίτια και να αναλύουν επιστημονικά τα μακροοικονομικά φαινόμενα.
 Να αξιολογούν κριτικά τις θεωρητικές προσεγγίσεις και να αξιοποιούν τα εργαλεία της

μακροοικονομικής ανάλυσης .
 Να μελετούν και να προτείνουν λύσεις σε επιμέρους μακροοικονομικά ζητήματα.
 Να έχουν επαρκείς ικανότητες κατανόησης της σύνθετης οικονομικής πραγματικότητας

και έρευνάς της .
 Να αναπτύσσουν αναλυτικές και συνθετικές ικανότητες και να έχουν κριτική σκέψη.
 Να αναπτύσσουν ατομική ευθύνη και να διατυπώνουν επιστημονικής γνώμη.
 Να έχουν ικανότητα παρουσίασης ιδεών γραπτά ή προφορικά.
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 Να  αναπτύσσουν  ομαδικού  συνεργατικού  επιστημονικού  πνεύμα  στα  πλαίσια  του
επιστημονικού έργου.

 Να  διαχειρίζονται  ορθολογικά  τον  χρόνο  για  την  έγκαιρη  και  ορθή  ανταπόκριση  σε
καθήκοντα.

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές 
αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές 
αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση 
δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση 
και των απαραίτητων τεχνολογιών 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 
Λήψη αποφάσεων 
Αυτόνομη εργασία 
Ομαδική εργασία 
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην 
πολυπολιτισμικότητα 
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον 
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής 
υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και 
επαγωγικής σκέψης

 Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 
 Λήψη αποφάσεων 
 Ομαδική εργασία 
 Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
 Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψη

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
 Βασικά Μακροοικονομικά Μεγέθη
 Η Μέτρηση του Εθνικού Εισοδήματος (ΑΕΠ)
 Η Μέτρηση του Κόστους Ζωής (Δείκτης Τιμών Καταναλωτή)
 Οικονομική Μεγέθυνση και Οικονομική Ανάπτυξη. Διακυμάνσεις Οικονομικής Δραστηριότητας
 Ανεργία  και  Απασχόληση  (περισσότερη  ανάλυση  γίνεται  στο  μάθημα   ¨Οικονομική  της

Εργασίας & Εργασιακές Σχέσεις του Ε΄ εξαμήνου)
 Το Νομισματικό Σύστημα 
 Αξία του Χρήματος και Πληθωρισμός

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ
αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

Πρόσωπο με Πρόσωπο στην τάξη 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην
Επικοινωνία με τους φοιτητές

Ι.  χρήση προβολέα για την παρουσίαση των διαλέξεων με τη
βοήθεια του προγράμματος pp=e  ppina.
ΙΙ. ανάρτηση των διδακτικών σημειώσεων του μαθήματος, των
διαλέξεων  του  μαθήματος  και  λοιπών  πληροφοριών  και
ανακοινώσεων  στην  ηλεκτρονική  πλατφόρμα  e-nlass  του
τμήματος.
Ιtt.  τακτική  επικοινωνία  των  φοιτητών  μέσω  e_ails  και  της
ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-nlass.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται  αναλυτικά  ο  τρόπος
και μέθοδοι διδασκαλίας.
Διαλέξεις,  Σεμινάρια,  Εργαστηριακή
Άσκηση,  Άσκηση  Πεδίου,  Μελέτη  &
ανάλυση  βιβλιογραφίας,
Φροντιστήριο,  Πρακτική
(Τοποθέτηση),  Κλινική  Άσκηση,
Καλλιτεχνικό  Εργαστήριο,
Διαδραστική  διδασκαλία,
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση
μελέτης  (project),  Συγγραφή
εργασίας  /  εργασιών,  Καλλιτεχνική

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου

Διαλέξεις 50
Ασκήσεις Πράξης που 
εστιάζουν στην 
μικροοικονομική θεωρία 
και ανάλυση

30

Αυτοτελής Μελέτη 50
Λοιπές δραστηριότητες 
(π.χ. Ομαδική ή Ατομική  
Εργασία σε μελέτη 
περίπτωσης, εκπαιδευτική 
εκδρομή, διαλέξεις 

20
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δημιουργία, κ.λπ.

Αναγράφονται  οι  ώρες  μελέτης
του φοιτητή για κάθε μαθησιακή
δραστηριότητα καθώς και οι ώρες
μη  καθοδηγούμενης  μελέτης
ώστε  ο  συνολικός  φόρτος
εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να
αντιστοιχεί  στα  saandaa das  του
ECTS

εξωτερικών συνεργατών 
κ.λπ.)
Σύνολο Μαθήματος
(25 ώρες φόρτου 
εργασίας ανά πιστωτική 
μονάδα)

150

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Περιγραφή  της  διαδικασίας
αξιολόγησης

Γλώσσα  Αξιολόγησης,  Μέθοδοι
αξιολόγησης,  Διαμορφωτική   ή
Συμπερασματική,  Δοκιμασία
Πολλαπλής  Επιλογής,  Ερωτήσεις
Σύντομης  Απάντησης,  Ερωτήσεις
Ανάπτυξης  Δοκιμίων,  Επίλυση
Προβλημάτων,  Γραπτή  Εργασία,
Έκθεση  /  Αναφορά,  Προφορική
Εξέταση,  Δημόσια  Παρουσίαση,
Εργαστηριακή  Εργασία,  Κλινική
Εξέταση  Ασθενούς,  Καλλιτεχνική
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

Αναφέρονται   ρητά προσδιορισμένα
κριτήρια  αξιολόγησης  και  εάν  και
που  είναι  προσβάσιμα  από  τους
φοιτητές.

Ι. Γραπτή τελική εξέταση (80%-100%) που περιλαμβάνει:
- Ερωτήσεις σύντομης απάντησης,
- Επίλυση  προβλημάτων  σχετικών  με  την  μικροοικονομική

θεωρία και ανάλυση,
- Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας.
ΙΙ. Συμμετοχή στις λοιπές δραστηριότητες κατά τη διάρκεια του
εξαμήνου (0-20%)

Τα  κριτήρια  αξιολόγησης  μπορούν  να  ξαναπροσδιορίζονται
στην αρχή κάθε εξαμήνου μετά από εισήγηση του διδάσκοντα
και απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.  

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :

 Οικονομική (Μακροοικονομική) 2017, Manii= G.N. anda Ta_lp  M.P 
 Οικονομική σε Διδακτικές Ενότητες (Μακροοικονομική) 2017, K ui_an P, & Wells R. 
 Bau_pl W. anda Blindae  A. (2012), ¨Μακροοικονομική. Αρχές και Πολιτική¨
 Βάμβουκας Γ. (2010), ¨Σύγχρονη Μακροοικονομική Θεωρία και Πολιτική¨

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
 tnae narpnal Jpu nal pu Enpnp_in Thep _  
 Enpnp_in Pape s: A jpu nal pu applieda enpnp_ins anda pplin_  
 Enpnp_in Pplin_  
 tnae narpnal Enpnp_in Reiie=  
 Enpnp_in Oualppi  

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ»
1. ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 202 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 2ο

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ
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διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές
Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για
το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες

διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Διαλέξεις 4 6

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται 
αναλυτικά στο 4.

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων,

Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης
Δεξιοτήτων

Επιστημονικής Περιοχής (Ειδικής Υποδομής)

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνική

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΟΧΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και 
ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του 
μαθήματος.
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 
 Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα 
με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης

 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης
και Παράρτημα Β
 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Η διεύρυνση της γνώσης σε θέματα διοίκησης των ανθρώπων ως άτομα και ως ομάδες.
 Συγκεκριμένα, επιδιώκεται ο φοιτητής /τρια αφού αποκτήσει μια ευρεία και πλήρη γνώση των βασικών
εννοιών και των εξελίξεων στο χώρο της διοίκησης των ανθρωπίνων πόρων , να κατανοήσει το ρόλο και 
τη σημασία που έχει για την επιχείρηση η αποτελεσματική διαχείριση των ανθρώπινου κεφαλαίου.
Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές 
αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές 
αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση 
δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση 
και των απαραίτητων τεχνολογιών 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 
Λήψη αποφάσεων 
Αυτόνομη εργασία 
Ομαδική εργασία 
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην 
πολυπολιτισμικότητα 
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον 
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής 
υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και 
επαγωγικής σκέψης

 Αυτόνομη Εργασία
 Ομαδική Εργασία
 Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
 Εξέλιξη της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων
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 Επιστήμες Οργανωσιακής Συμπεριφοράς και Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων
 Στρατηγικός προγραμματισμός και μάνατζμεντ ανθρωπίνων πόρων
 Έρευνα, προσέλκυση και επιλογή υποψηφίων
 Ένταξη, εκπαίδευση, και ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού
 Συστήματα και πολιτικές αμοιβής εργαζομένων
 Αξιολόγηση επίδοσης εργαζομένων

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ
αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

Στην τάξη 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην
Επικοινωνία με τους φοιτητές

Χρήση Διαδραστικού Πίνακα και p pjenap .
Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας e-nlass

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται  αναλυτικά  ο  τρόπος
και μέθοδοι διδασκαλίας.
Διαλέξεις,  Σεμινάρια,  Εργαστηριακή
Άσκηση,  Άσκηση  Πεδίου,  Μελέτη  &
ανάλυση  βιβλιογραφίας,
Φροντιστήριο,  Πρακτική
(Τοποθέτηση),  Κλινική  Άσκηση,
Καλλιτεχνικό  Εργαστήριο,
Διαδραστική  διδασκαλία,
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση
μελέτης  (project),  Συγγραφή
εργασίας  /  εργασιών,  Καλλιτεχνική
δημιουργία, κ.λπ.

Αναγράφονται  οι  ώρες  μελέτης
του φοιτητή για κάθε μαθησιακή
δραστηριότητα καθώς και οι ώρες
μη  καθοδηγούμενης  μελέτης
ώστε  ο  συνολικός  φόρτος
εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να
αντιστοιχεί  στα  saandaa das  του
ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου

Διαλέξεις από έδρας για το
θεωρητικό τμήμα του 
μαθήματος, 
επικουρούμενη από 
παρουσιάσεις σε 
ηλεκτρονική μορφή.

50

 Μελέτες  περιπτώσεων
επιχειρήσεων 
 Διάθεση ηλεκτρονικών 
παρουσιάσεων 
διδασκαλίας στους 
φοιτητές.

30

Λοιπές δραστηριότητες 
(π.χ. Ομαδική ή Ατομική  
Εργασία σε μελέτη 
περίπτωσης, εκπαιδευτική 
εκδρομή, διαλέξεις 
εξωτερικών συνεργατών 
κ.λπ.)

20

Αυτοτελής Μελέτη 50
Σύνολο Μαθήματος 
(25 ώρες φόρτου 
εργασίας ανά πιστωτική 
μονάδα)

150

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Περιγραφή  της  διαδικασίας
αξιολόγησης

Γλώσσα  Αξιολόγησης,  Μέθοδοι
αξιολόγησης,  Διαμορφωτική   ή
Συμπερασματική,  Δοκιμασία
Πολλαπλής  Επιλογής,  Ερωτήσεις
Σύντομης  Απάντησης,  Ερωτήσεις
Ανάπτυξης  Δοκιμίων,  Επίλυση
Προβλημάτων,  Γραπτή  Εργασία,
Έκθεση  /  Αναφορά,  Προφορική
Εξέταση,  Δημόσια  Παρουσίαση,
Εργαστηριακή  Εργασία,  Κλινική
Εξέταση  Ασθενούς,  Καλλιτεχνική
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου επί του συνόλου της 
διδαχθείσας ύλης, που περιλαμβάνει:

 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
 Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης,
 Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων 

Τα κριτήρια αξιολόγησης μπορούν να ξαναπροσδιορίζονται 
στην αρχή κάθε εξαμήνου μετά από εισήγηση του διδάσκοντα 
και απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.  
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Αναφέρονται   ρητά προσδιορισμένα
κριτήρια  αξιολόγησης  και  εάν  και
που  είναι  προσβάσιμα  από  τους
φοιτητές.
5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
1. Dessle  G., (2012), ¨Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού, Βασικές Έννοιες και Σύγχρονες Τάσεις¨,

Εκδόσεις ΚΡΙΤΙΚΗ, Αθήνα
2. Ξυροτύρη Κουφίδου Στ.  (2010),  ¨Διοίκηση  Ανθρωπίνων Πόρων Κτίζοντας τα Θεμέλια για τη

Στρατηγική Διοίκηση των Ανθρώπων¨, Εκδόσεις ΑΝΙΚΟΥΛΑ, Θεσσαλονίκη
3. Πατρινός Δ. και Αναστασίου Α. (2009), ¨Διοίκηση και Ανάπτυξη Ανθρωπίνων Πόρων¨, Εκδόσεις

ΠΑΠΑΖΗΣΗ, Αθήνα 
4. Τζωρτζάκης Κ. και Τερζίδης Κ. (2005), ¨Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων Διοίκηση Προσωπικού¨,

Εκδόσεις ROStLt, Αθήνα.
5. Μπουραντάς  Δ.  και  Παπαλεξανδρή  Ν.,  (2002)  ¨Διοίκηση  Ανθρωπίνων  Πόρων¨,  Εκδόσεις

ΜΠΕΝΟΥ, Αθήνα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»
1. ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 203 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 1ο

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε
διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές

Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για
το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες

διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

Διαλέξεις 4 6

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται 
αναλυτικά στο 4.

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων,

Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης
Δεξιοτήτων

Επιστημονικής Περιοχής (Μάθημα Ειδικότητας)

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνική

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΟΧΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και 
ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του 
μαθήματος.
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 
 Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα 
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με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης
και Παράρτημα Β
 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος αναμένεται οι φοιτητές να έχουν τις:
Γνώσεις ώστε να μπορούν να:

 Κατανοούν την αναγνώριση αποκάλυψη και αποτίμηση των χρηματοοικονομικών όρων και των
λογιστικών τεχνικών για την απεικόνιση των χρηματοοικονομικών συναλλαγών.

 Κατανοούν την λογιστική πραγματικότητα και τις ειδικές περιπτώσεις στην καταγραφή των 
λογιστικών γεγονότων και την δυναμική τους εξέλιξη.

 Κατανοούν την σχέση μεταξύ Περιουσίας και Αποτελέσματος καθώς και την σημασία των 
διαφορετικών εκφάνσεων των Αποτελεσμάτων.

 Κατανοούν πλήρως τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις.
Ικανότητες ώστε να μπορούν να:

 Αποκτήσουν την ικανότητα λογιστικής παρακολούθησης όλων των δραστηριοτήτων της 
επιχείρησης.

 Καταγράφουν το σύνολο των λογιστικών γεγονότων
 Ενημερώνουν τα βιβλία της επιχείρησης.
 Να εξάγουν το Αποτέλεσμα
 Συντάσσουν τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις.

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές 
αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές 
αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση 
δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση 
και των απαραίτητων τεχνολογιών 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 
Λήψη αποφάσεων 
Αυτόνομη εργασία 
Ομαδική εργασία 
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην 
πολυπολιτισμικότητα 
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον 
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής 
υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και 
επαγωγικής σκέψης

Το μάθημα αποσκοπεί σε:
 Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών.
 Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
 Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 Λήψη αποφάσεων
 Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
 Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων.
 Μέθοδοι Αποτίμησης περιουσιακών στοιχείων και απογραφή βάσει των μεθόδων αποτίμησης.
 Αποσβέσεις περιουσιακών στοιχείων και μέθοδοι απόσβεσης.
 Λογιστικός χειρισμός των γραμματίων των γραμματίων. 
 Λογιστικός χειρισμός των παραγγελιών στο εξωτερικό.
 Λογιστική των συμμετοχών και των χρεογράφων.
 Μεταχρονολογημένες αγορές πωλήσεις.
 Λογιστική με βάση τα δεδουλευμένα.
 Εγγραφές προσαρμογής ισοζυγίου τέλους χρήσης.
 Μεταβατικοί λογαριασμοί.
 Λογαριασμοί Εκμετάλλευσης και Αποτελεσμάτων Χρήσεως.
 Χρηματοοικονομικές καταστάσεις Αποτελεσμάτων Χρήσεως και Ισολογισμού.
 Φύλλο μερισμού.
 Πολυκλαδικές Εκμεταλλεύσεις.
 Έννοια και λειτουργία των λογαριασμών βάσει των ομάδων των ΕΛΠ.
 Ανάλυση στοιχείων Ενεργητικού, Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων.
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4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ
αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

Στην τάξη 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην
Επικοινωνία με τους φοιτητές

την τάξη πρόσωπο με πρόσωπο Μέσω εξειδικευμένου 
λογισμικού υποστήριξης μαθησιακής διαδικασίας (e-nlass)
Χρήση του πίνακα
Χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-nlass
Κατά τις ώρες γραφείου
Οι παρουσιάσεις πραγματοποιούνται με χρήση Pp=e  Ppina.
Επίσης υπάρχει η δυνατότητα ηλεκτρονικής επικοινωνίας μέσω 
e-_ail στο διδάσκοντα.
Διδασκαλία από έδρας, επικουρούμενη από παρουσιάσεις σε 
ηλεκτρονική μορφή.
Διάθεση ηλεκτρονικών παρουσιάσεων διδασκαλίας στους 
φοιτητές

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται  αναλυτικά  ο  τρόπος
και μέθοδοι διδασκαλίας.
Διαλέξεις,  Σεμινάρια,  Εργαστηριακή
Άσκηση,  Άσκηση  Πεδίου,  Μελέτη  &
ανάλυση  βιβλιογραφίας,
Φροντιστήριο,  Πρακτική
(Τοποθέτηση),  Κλινική  Άσκηση,
Καλλιτεχνικό  Εργαστήριο,
Διαδραστική  διδασκαλία,
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση
μελέτης  (project),  Συγγραφή
εργασίας  /  εργασιών,  Καλλιτεχνική
δημιουργία, κ.λπ.

Αναγράφονται  οι  ώρες  μελέτης
του φοιτητή για κάθε μαθησιακή
δραστηριότητα καθώς και οι ώρες
μη  καθοδηγούμενης  μελέτης
ώστε  ο  συνολικός  φόρτος
εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να
αντιστοιχεί  στα  saandaa das  του
ECTS

Δραστηριότητα
Φόρτος Εργασίας

Εξαμήνου
Διαλέξεις από έδρας για το
θεωρητικό τμήμα του 
μαθήματος, 
επικουρούμενη από 
παρουσιάσεις σε 
ηλεκτρονική μορφή.

50

Υποδειγματικά  λυμένες
ασκήσεις.
Πρακτική  εξάσκηση  με
επίλυση ασκήσεων.
 Διάθεση ηλεκτρονικών 
παρουσιάσεων 
διδασκαλίας στους 
φοιτητές.

30

Λοιπές δραστηριότητες 
(π.χ. Ομαδική ή Ατομική  
Εργασία σε μελέτη 
περίπτωσης, εκπαιδευτική 
εκδρομή, διαλέξεις 
εξωτερικών συνεργατών 
κ.λπ.)

20

Αυτοτελής Μελέτη 50
Σύνολο Μαθήματος 
(25 ώρες φόρτου 
εργασίας ανά πιστωτική 
μονάδα)

150

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Περιγραφή  της  διαδικασίας
αξιολόγησης

Γλώσσα  Αξιολόγησης,  Μέθοδοι
αξιολόγησης,  Διαμορφωτική   ή
Συμπερασματική,  Δοκιμασία
Πολλαπλής  Επιλογής,  Ερωτήσεις
Σύντομης  Απάντησης,  Ερωτήσεις
Ανάπτυξης  Δοκιμίων,  Επίλυση
Προβλημάτων,  Γραπτή  Εργασία,
Έκθεση  /  Αναφορά,  Προφορική
Εξέταση,  Δημόσια  Παρουσίαση,

Γραπτή τελική εξέταση (100% του βαθμού): Οι φοιτητές 
καλούνται να απαντήσουν σε μια σειρά από ερωτήσεις που θα 
καλύπτουν το σύνολο της διδαχθείσας ύλης του μαθήματος. 
Αυτές θα περιλαμβάνουν:

 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
 Ερωτήσεις κρίσεως
 Επίλυση προβλημάτων σε Λογιστικά θέματα
 Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας

Η αξιολόγηση των φοιτητών είναι προσβάσιμη από αυτούς για 
επεξηγήσεις αναφορικά με την βελτίωση τους.

Τα κριτήρια αξιολόγησης μπορούν να ξαναπροσδιορίζονται 
στην αρχή κάθε εξαμήνου μετά από εισήγηση του διδάσκοντα 
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Εργαστηριακή  Εργασία,  Κλινική
Εξέταση  Ασθενούς,  Καλλιτεχνική
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

Αναφέρονται   ρητά προσδιορισμένα
κριτήρια  αξιολόγησης  και  εάν  και
που  είναι  προσβάσιμα  από  τους
φοιτητές.

και απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.  

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
 Χρηματοοικονομική-Λογιστική, Ha  ispn W., Hp ni en C., Thp_as W. 
 ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ, ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Ν ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ»
1. ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 204 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 2ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε
διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές

Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για
το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες

διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

Διαλέξεις 4 6

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται 
αναλυτικά στο (δ).

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
γενικού υποβάθρου, 

ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης 
γενικών γνώσεων, ανάπτυξης

δεξιοτήτων

Γενικού Υποβάθρου (Γενικής Υποδομής)

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνική

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΝΑΙ (στην Αγγλική)

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

http://annfn.aeiep.i /enlass/npu ses/TMA240/ 

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και 
ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του 
μαθήματος.
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 
 Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα 
με το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης

 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης 
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και το Παράρτημα Β
 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Με την ολοκλήρωση της μαθησιακής διαδικασίας οι φοιτητές θα είναι σε θέση 
 να κατανοούν τις αρχές συλλογής και ανάλυσης δεδομένων
 να χρησιμοποιούν μεθόδους παρουσίασης των δεδομένων 
 να ερμηνεύουν τα αποτελέσματα της ανάλυσης δεδομένων
 να χρησιμοποιούν τεχνικές για να τεκμηριώνουν τα αποτελέσματα της ανάλυσης δεδομένων

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές 
αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές 
αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση 
δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση 
και των απαραίτητων τεχνολογιών 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 
Λήψη αποφάσεων 
Αυτόνομη εργασία 
Ομαδική εργασία 
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην 
πολυπολιτισμικότητα 
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον 
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής 
υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και 
επαγωγικής σκέψης
……
Άλλες…
…….

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών 
Λήψη αποφάσεων 
Ομαδική εργασία
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
 Περιγραφική Στατιστική

Γραφικές Μέθοδοι Σύνοψης Δεδομένων: Διάγραμμα Σημείων, Διάγραμμα Μίσχου - Φύλλου, 
Κατανομή Συχνότητας, Ραβδογράμματα, Γραμμογραφήματα, Κυκλικά Διαγράμματα
Αριθμητικές Μέθοδοι Σύνοψης Δεδομένων: 
Μέτρα Κεντρικής Τάσης, Σχετικής Θέσης, Διασποράς, Σχετικής Διασποράς
Μέτρα Ασυμμετρίας, Μέτρα Κύρτωσης, Διάγραμμα Πλαισίου - Απολήξεων

 Στοιχεία Θεωρίας Πιθανοτήτων: Βασικές Έννοιες, Αξιωματική Θεμελίωση, Αρχές Απαρίθμησης, 
Δεσμευμένη Πιθανότητα, Θεώρημα Ba_es, Ανεξάρτητα Ενδεχόμενα

 Κατανομές Πιθανότητας: Βασικές Έννοιες, Διακριτές και Συνεχείς Τυχαίες Μεταβλητές, Μέτρα 
Κεντρικής Τάσης, Μέτρα Διασποράς, Ροπές

 Θεωρητικές κατανομές: 
Διακριτές Κατανομές (Διωνυμική, Ppisspn κτλ), 
Συνεχείς Κατανομές (Κανονική, a, χ2, F)

 Σημειακή Εκτίμηση Παραμέτρων
 Διαστήματα Εμπιστοσύνης 
 Έλεγχοι Υποθέσεων
 Απλή Γραμμική Παλινδρόμηση
 Ανάλυση δεδομένων με χρήση MS E.nel
4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ

αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

Πρόσωπο με πρόσωπο στην αίθουσα διδασκαλίας

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην

Χρήση Διαδραστικού Πίνακα και iidaep p pjenap .
Υποστήριξη  Μαθησιακής  διαδικασίας  μέσω  της  ηλεκτρονικής
πλατφόρμας e-nlass.
Επικοινωνία  με  τους  φοιτητές  με  χρήση  ηλεκτρονικού

43



Επικοινωνία με τους φοιτητές ταχυδρομείου καθώς και με ανακοινώσεις και μηνύματα μέσω
της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-nlass
του Τμήματος.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται  αναλυτικά  ο  τρόπος
και μέθοδοι διδασκαλίας.
Διαλέξεις,  Σεμινάρια,  Εργαστηριακή
Άσκηση,  Άσκηση  Πεδίου,  Μελέτη  &
ανάλυση  βιβλιογραφίας,
Φροντιστήριο,  Πρακτική
(Τοποθέτηση),  Κλινική  Άσκηση,
Καλλιτεχνικό  Εργαστήριο,
Διαδραστική  διδασκαλία,
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση
μελέτης  (project),  Συγγραφή
εργασίας  /  εργασιών,  Καλλιτεχνική
δημιουργία, κ.λπ.

Αναγράφονται  οι  ώρες  μελέτης
του φοιτητή για κάθε μαθησιακή
δραστηριότητα καθώς και οι ώρες
μη  καθοδηγούμενης  μελέτης
σύμφωνα με τις αρχές του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου

Διαλέξεις από έδρας, 
επικουρούμενη από 
παρουσιάσεις σε 
ηλεκτρονική μορφή.
Υποδειγματικά  λυμένες
ασκήσεις.
Πρακτική  εξάσκηση  με
επίλυση ασκήσεων.
Διάθεση ηλεκτρονικών 
παρουσιάσεων 
διδασκαλίας στους 
φοιτητές

52

Αυτοτελής Μελέτη 98
Σύνολο Μαθήματος 150

(25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα)

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Περιγραφή  της  διαδικασίας
αξιολόγησης

Γλώσσα  Αξιολόγησης,  Μέθοδοι
αξιολόγησης,  Διαμορφωτική   ή
Συμπερασματική,  Δοκιμασία
Πολλαπλής  Επιλογής,  Ερωτήσεις
Σύντομης  Απάντησης,  Ερωτήσεις
Ανάπτυξης  Δοκιμίων,  Επίλυση
Προβλημάτων,  Γραπτή  Εργασία,
Έκθεση  /  Αναφορά,  Προφορική
Εξέταση,  Δημόσια  Παρουσίαση,
Εργαστηριακή  Εργασία,  Κλινική
Εξέταση  Ασθενούς,  Καλλιτεχνική
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

Αναφέρονται   ρητά προσδιορισμένα
κριτήρια  αξιολόγησης  και  εάν  και
που  είναι  προσβάσιμα  από  τους
φοιτητές.

Γραπτή εξέταση δύο ωρών στην ελληνική στο τέλος του 
εξαμήνου επί του συνόλου της διδαχθείσας ύλης, που 
περιλαμβάνει:
Ερωτήσεις σύντομης απάντησης
Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
Επίλυση προβλημάτων 

Για τους φοιτητές E as_us, γραπτή εργασία, υλοποίηση p pjena,
προφορική εξέταση και δημόσια παρουσίαση (στην Αγγλική)

Τα κριτήρια αξιολόγησης ανακοινώνονται στην αρχή του 
εξαμήνου που προσφέρεται το μάθημα και αναρτώνται στην 
ιστοσελίδα του μαθήματος στην ηλεκτρονική πλατφόρμα e-
nlass του Τμήματος.

Τα κριτήρια αξιολόγησης μπορούν να ξαναπροσδιορίζονται 
στην αρχή κάθε εξαμήνου μετά από εισήγηση του διδάσκοντα 
και απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.  

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
Ελληνική
1. Aγγελής, B., Δημάκη Α. Στατιστική: Περιγραφική Στατιστική - Πιθανότητες - Στατιστική 

Συμπερασματολογία, Τόμος A’, Εκδόσεις Σοφία, Θεσσαλονίκη, 2011 
2. Zαχαροπούλου, X. Στατιστική: Μέθοδοι – Εφαρμογές, Τόμος Α’, 6η έκδοση, Εκδόσεις Σοφία, 

Θεσσαλονίκη 2015. 
3. Χαλικιάς, Ι. Στατιστική: Μέθοδοι Ανάλυσης για Επιχειρηματικές Αποφάσεις, 4η Έκδοση, Εκδ. Rpsili, 

Αθήνα, 2017. 
4. Be enspn L. Ma i, Leiine M. Daiida, Szabaa A. Kaah _n. Βασικές Αρχές Στατιστικής για Επιχειρήσεις - 

Έννοιες και Εφαρμογές, B pien Hill Publishe s, Λευκωσία, 2018
Ξενόγλωσση
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1. Anzel, A. D. anda Spundae pandaian, J., Cp_pleae Business Saarsrns, MnG a= – Hill P i_is, 7ah edairpn, 
2010

2. Be enspn, M. L., Leiine, D. M. anda Szabaa, K. A., Basin Business Saarsrns. Cpnnepas anda Applinarpns, 
Pea spn, 13ah Edairpn, 2015

3. Fielda A. Disnpie ini Saarsrns Usini tBM SPSS Saarsrns, 5ah edairpn, Saie Publinarpns, 2018.

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ»
1. ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 205 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 2ο

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Αρχιτεκτονική Πληροφοριακών Συστημάτων

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε
διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές

Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για
το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες

διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

Διαλέξεις 4 6

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται 
αναλυτικά στο 4.

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων,

Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης
Δεξιοτήτων

Υπόβαθρου (Γενικής Υποδομής)

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνική

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

NAt

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

http://annfn.aeiep.i /enlass/npu ses/TMA182/

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και 
ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του 
μαθήματος.
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 
 Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα 
με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης

 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης
και Παράρτημα Β
 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων
 Εμβάθυνση στη λειτουργία των σύγχρονων Λειτουργικών Συστημάτων. 
 Κατανόηση  της  κεντρικής  και  κατανεμημένης  επεξεργασίας,  των  ομότιμων  δικτύων,  των

τεχνολογιών νέφους. 
 Εξοικείωση με την διαδικασία της αλγοριθμικής επίλυσης προβλημάτων. 
 Υπολογιστικό νέφος και Λογισμικό ως Υπηρεσία (SaaS), Αρχιτεκτονικές ahin/ahini nliena.
 Κατανόηση των βασικών δομών δεδομένων και ιδιοτήτων τους.
 Εξοικείωση  με  τις  δυνατότητες  που  προσφέρουν  τα  σύγχρονα  συστήματα  διαχείρισης  βάσεων

δεδομένων.
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 Κατανόηση βασικών εννοιών εξόρυξης δεδομένων.
Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές 
αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές 
αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση 
δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση 
και των απαραίτητων τεχνολογιών 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 
Λήψη αποφάσεων 
Αυτόνομη εργασία 
Ομαδική εργασία 
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην 
πολυπολιτισμικότητα 
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον 
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής 
υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και 
επαγωγικής σκέψης

 Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των 
απαραίτητων τεχνολογιών 

 Λήψη αποφάσεων 
 Αυτόνομη εργασία 
 Ομαδική εργασία 
 Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Θεωρία
 Αρχές λειτουργικών συστημάτων (UNtX, Ms-Windap=s, Linu., iOS, Anda pida). Χρονοδρομολόγηση και

αδιεξόδα.
 Αλγόριθμοι και δομές δεδομένων, αλγοριθμική επίλυση προβλημάτων. 
 Αρχιτεκτονικές  πληροφοριακών  συστημάτων  και  δικτύων  (_ulr-re ,  nliena seie ,  nena alizeda,

daisa ibuaeda, P2P).
 Χαρακτηριστικά  γλωσσών  προγραμματισμού  (C,  C++,  Jaia,  Jaiasn ipa).  Προγραμματιστικά

υποδείγματα. 
 Βάσεις δεδομένων. Σχεδιασμός ΒΔ. Μοντέλο οντοτήτων συσχετίσεων, SQL.
 Εξόρυξη δεδομένων. Ανάλυση δεδομένων και Business tnaelliienne.
 Τεχνολογία  Λογισμικού.  Μοντελοποίηση  και  κύκλος  ζωής  συστημάτων  «έντασης  λογισμικού»

(spf=a e inaensiie s_sae_s).  Μεθοδολογίες  ανάπτυξης  συστημάτων  έντασης  λογισμικού  σε
περιβάλλοντα αυξημένης αβεβαιότητας.

 Γλώσσες μοντελοποίησης XML, UML.
 Μηχανιστική μάθηση. Έμπειρα συστήματα. Νευρωνικά δίκτυα. Τεχνητή Νοημοσύνη. 
Εργαστήριο
 Σχεδίαση και ανάπτυξη Βάσεων Δεδομένων σχεσιακά συστήματα ΒΔ (E-R DBMS).
 Σχεδίαση και ανάπτυξη απλών γραφικών διεπαφών (u pna-enda)
 Πλατφόρμες μαθηματικής και στατιστικής ανάλυσης.
4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ

αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

 Διδασκαλία  από  έδρας  για  το  θεωρητικό  τμήμα  του
μαθήματος,  επικουρούμενη  από  παρουσιάσεις  σε
ηλεκτρονική μορφή. 

 Flippeda nlass pp_ ανά περίπτωση.
 Υποδειγματικά λυμένες ασκήσεις και παραδείγματα.  
 Διάθεση ηλεκτρονικών παρουσιάσεων διδασκαλίας  στους

φοιτητές.
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην
Επικοινωνία με τους φοιτητές

Χρήση p pjenap 
Εργαστηριακές ασκήσεις σε Η/Υ
Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας e-nlass

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται  αναλυτικά  ο  τρόπος Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου
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και μέθοδοι διδασκαλίας.
Διαλέξεις,  Σεμινάρια,  Εργαστηριακή
Άσκηση,  Άσκηση  Πεδίου,  Μελέτη  &
ανάλυση  βιβλιογραφίας,
Φροντιστήριο,  Πρακτική
(Τοποθέτηση),  Κλινική  Άσκηση,
Καλλιτεχνικό  Εργαστήριο,
Διαδραστική  διδασκαλία,
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση
μελέτης  (project),  Συγγραφή
εργασίας  /  εργασιών,  Καλλιτεχνική
δημιουργία, κ.λπ.

Αναγράφονται  οι  ώρες  μελέτης
του φοιτητή για κάθε μαθησιακή
δραστηριότητα καθώς και οι ώρες
μη  καθοδηγούμενης  μελέτης
ώστε  ο  συνολικός  φόρτος
εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να
αντιστοιχεί  στα  saandaa das  του
ECTS

Διαλέξεις από έδρας για το
θεωρητικό τμήμα του 
μαθήματος, 
επικουρούμενη από 
παρουσιάσεις σε 
ηλεκτρονική μορφή.

50

Υποδειγματικά  λυμένες
ασκήσεις.
Πρακτική  εξάσκηση  με
επίλυση ασκήσεων.
 Διάθεση ηλεκτρονικών 
παρουσιάσεων 
διδασκαλίας στους 
φοιτητές.

30

Αυτοτελής Μελέτη 50
Λοιπές δραστηριότητες 
(π.χ. Ομαδική ή Ατομική  
Εργασία σε μελέτη 
περίπτωσης, εκπαιδευτική 
εκδρομή, διαλέξεις 
εξωτερικών συνεργατών 
κ.λπ.)

20

Σύνολο Μαθήματος 
(25 ώρες φόρτου 
εργασίας ανά πιστωτική 
μονάδα)

150

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Περιγραφή  της  διαδικασίας
αξιολόγησης

Γλώσσα  Αξιολόγησης,  Μέθοδοι
αξιολόγησης,  Διαμορφωτική   ή
Συμπερασματική,  Δοκιμασία
Πολλαπλής  Επιλογής,  Ερωτήσεις
Σύντομης  Απάντησης,  Ερωτήσεις
Ανάπτυξης  Δοκιμίων,  Επίλυση
Προβλημάτων,  Γραπτή  Εργασία,
Έκθεση  /  Αναφορά,  Προφορική
Εξέταση,  Δημόσια  Παρουσίαση,
Εργαστηριακή  Εργασία,  Κλινική
Εξέταση  Ασθενούς,  Καλλιτεχνική
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

Αναφέρονται   ρητά προσδιορισμένα
κριτήρια  αξιολόγησης  και  εάν  και
που  είναι  προσβάσιμα  από  τους
φοιτητές.

Για  την  θεωρία,  ενδιάμεση προαιρετική  πρόοδος  και  γραπτή
εξέταση  στο  τέλος  του  εξαμήνου  επί  του  συνόλου  της
διδαχθείσας ύλης.
Για το εργαστήριο, εξέταση σε εργαστήριο υπολογιστών με 
πρακτικές ασκήσεις και εφαρμογές.  

Τα κριτήρια αξιολόγησης μπορούν να ξαναπροσδιορίζονται 
στην αρχή κάθε εξαμήνου μετά από εισήγηση του διδάσκοντα 
και απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.  

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
 Εισαγωγή  στην  επιστήμη  των  υπολογιστών.  Beh puz  Fp puzan και Fi puz  Mpsha  au.  Εκδόσεις

Κλειδάριθμος (3η έκδοση/2014). 
 Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων. Βασίλης Ταμπακάς Εκδόσεις Κων/νος Γκότσης & ΣΙΑ ΕΕ

Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΑΡΧΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ»
1. ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 301 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 3ο

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Αρχές Χρηματοοικονομικής Διοίκησης

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε

διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές
Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για

το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες
διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

Διαλέξεις 4 6
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται 
αναλυτικά στο 4.

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων,

Επιστημονικής Περιοχής,
Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

Επιστημονικής Περιοχής (Ειδικότητας)

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνική

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΝΑΙ (στην Γαλλική)

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και 
ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του 
μαθήματος.
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 
 Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα 

με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης

και Παράρτημα Β
 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Ο σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγει τους φοιτητές στις βασικές έννοιες της Χρηματοοικονομικής
Διοίκησης,  επικεντρώνοντας  κυρίως  στον  βραχυπρόθεσμο  Χρηματοοικονομικό  Σχεδιασμό.  Επι  πλέον,
παρέχονται  όλες  οι  σύγχρονες  αναγκαίες  γνώσεις  που  αφορούν  την  ορθολογική  λήψη
χρηματοοικονομικών  αποφάσεων,  τη  διαχείριση  και  υλοποίησή  τους.  Αφορούν  κεφάλαια,
χρηματοοικονομικές  ροές  και  περιουσιακά  στοιχεία,  επενδύσεις,  μόχλευση  και  τεχνικές,  μεθόδους,
έλεγχο και αξιολόγηση.  
Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές 
αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές 
αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων
και πληροφοριών, με τη χρήση και των 
απαραίτητων τεχνολογιών 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 
Λήψη αποφάσεων 
Αυτόνομη εργασία 
Ομαδική εργασία 

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην 
πολυπολιτισμικότητα 
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον 
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής 
υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
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Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής 
σκέψης

• Αυτόνομη Εργασία
• Ομαδική Εργασία
• Σχεδιασμός και Διαχείριση Έργων
 Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 Λήψη αποφάσεων
3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Βασικές  έννοιες  της  χρηματοοικονομικής  διοίκησης  (Η  χρηματοοικονομική  λειτουργία.  Το
χρηματοοικονομικό  περιβάλλον  των  επιχειρήσεων,  λογιστική  πληροφόρηση,  ο  ρόλος  των  ταμειακών
ροών στα πλαίσια των χρηματοοικονομικών αποφάσεων).
Βραχυπρόθεσμος  Χρηματοοικονομικός  Σχεδιασμός:  1/.  Κεφάλαιο  Κίνησης  (Έννοια,  Βασικές  Αρχές
Διοίκησης,  Εναλλακτικές  Πολιτικές  Χρηματοδότησης),  2/.  Διοίκηση  Αποθεμάτων,  3/.  Διοίκηση
Απαιτήσεων,  4/.  Διοίκηση  Μετρητών,  5/.  Διοίκηση  Χρεογράφων,  6/.  Διοίκηση  Βραχυπρόθεσμων
Υποχρεώσεων.
Πρακτικές Εφαρμογές Βραχυπρόθεσμου Χρηματοοικονομικού Σχεδιασμού.
4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ

αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

Πρόσωπο με πρόσωπο στην αίθουσα διδασκαλίας

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην

Επικοινωνία με τους φοιτητές

Χρήση Διαδραστικού Πίνακα και projector. Χρήση του 
προγράμματος “κεφάλαιο” της altec. 
Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας e-class, email και skype. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται  αναλυτικά  ο  τρόπος
και μέθοδοι διδασκαλίας.
Διαλέξεις,  Σεμινάρια,  Εργαστηριακή
Άσκηση,  Άσκηση  Πεδίου,  Μελέτη  &
ανάλυση  βιβλιογραφίας,
Φροντιστήριο,  Πρακτική
(Τοποθέτηση),  Κλινική  Άσκηση,
Καλλιτεχνικό  Εργαστήριο,
Διαδραστική  διδασκαλία,
Εκπαιδευτικές  επισκέψεις,  Εκπόνηση
μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας
/ εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία,
κ.λπ.

Αναγράφονται  οι  ώρες  μελέτης
του φοιτητή για κάθε μαθησιακή
δραστηριότητα καθώς και οι ώρες
μη  καθοδηγούμενης  μελέτης
ώστε  ο  συνολικός  φόρτος
εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να
αντιστοιχεί  στα  saandaa das  του
ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις από έδρας για το 
θεωρητικό τμήμα του 
μαθήματος, 
επικουρούμενη από 
παρουσιάσεις σε 
ηλεκτρονική μορφή.

39

Υποδειγματικά  λυμένες
ασκήσεις.
Πρακτική  εξάσκηση  με
επίλυση ασκήσεων.
 Διάθεση ηλεκτρονικών 
παρουσιάσεων 
διδασκαλίας στους 
φοιτητές.

26

Λοιπές δραστηριότητες 
(π.χ. Ομαδική ή Ατομική  
Εργασία σε μελέτη 
περίπτωσης, εκπαιδευτική 
επίσκεψη, διαλέξεις 
εξωτερικών συνεργατών 
κ.λπ.). Αξιοποίηση των 
δυνατοτήτων του 
ερευνητικού εργαστηρίου 
«Χρηματοοικονομικών 
εφαρμογών και 
καινοτομίας» π.χ. στη 
συνεργασία με 
παραγωγικούς φορείς.

7

Αυτοτελής Μελέτη 78
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Σύνολο Μαθήματος 
(25 ώρες φόρτου εργασίας 
ανά πιστωτική μονάδα)

150

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Περιγραφή  της  διαδικασίας
αξιολόγησης

Γλώσσα  Αξιολόγησης,  Μέθοδοι
αξιολόγησης,  Διαμορφωτική   ή
Συμπερασματική,  Δοκιμασία
Πολλαπλής  Επιλογής,  Ερωτήσεις
Σύντομης  Απάντησης,  Ερωτήσεις
Ανάπτυξης  Δοκιμίων,   Επίλυση
Προβλημάτων,  Γραπτή  Εργασία,
Έκθεση  /  Αναφορά,  Προφορική
Εξέταση,  Δημόσια  Παρουσίαση,
Εργαστηριακή  Εργασία,  Κλινική
Εξέταση  Ασθενούς,  Καλλιτεχνική
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

Αναφέρονται   ρητά  προσδιορισμένα
κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που
είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου επί του συνόλου της 
διδαχθείσας ύλης, όπως περιγράφεται στο eclass, που 
περιλαμβάνει:
- Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
- Ανάλυση μελέτης περίπτωσης
-    Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης
-    Εργαστηριακή Εργασία
- Επίλυση προβλημάτων σχετικών με την καταχώριση 

λογιστικών/χρηματοοικονομικών γεγονότων

Τα κριτήρια αξιολόγησης μπορούν να ξαναπροσδιορίζονται στην 
αρχή κάθε εξαμήνου μετά από εισήγηση του διδάσκοντα και 
απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.  

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :

1. Κιόχος Π., Πανάγου Β. ¨Χρηματοοικονομική διοίκηση¨, Εκδ. Ε.Κιόχου, 2015, Αθήνα.
2. Ζοπουνίδης Κ., Βούλγαρη Φ., Λεμονάκης Χ., Γρηγορούδης Ε., Καθαράκης Μ., (2012) ¨Σύγχρονα

Θέματα  Χρηματοδότησης  και  Στρατηγικού  Σχεδιασμού  Επιχειρήσεων¨,  Εκδ.  Σταμούλη,  2012,
Αθήνα. 

3. Αρτίκης  Γ.,  ¨Χρηματοοικονομική  διοίκηση-Ανάλυση  και  Προγραμματισμός¨,  Εκδ.  Interbooks,
2013, Αθήνα. 

4. Αρτίκης Γ. ¨Χρηματοοικονομική διοίκηση-αποφάσεις επενδύσεων¨, Εκδ. Interbooks, 2013, 
Αθήνα.

5. Δράκου Α., Καραθανάσης Γ. ¨Χρηματοοικονομική διοίκηση των επιχειρήσεων¨, Εκδ. Γ.Μπένου,
2017, Αθήνα.

6. Βασιλείου Δ. και Ηρειώτης Ν. (2008), ¨Χρηματοοικονομική Διοίκηση Θεωρία και Πρακτική¨, Εκδ.
Rosili, 2008, Αθήνα.  

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
- International Business Researchi
- Review of Financial Studies
- Journal of Finance
- Journal of Financial Economics
- Journal of Management
- Engineering Management Researchi

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ»
1. ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 302 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 3ο

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά
μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ.
Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του

μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ
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σύνολο των πιστωτικών μονάδων
Διαλέξεις 4 6

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται 
αναλυτικά στο 4.

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων,

Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης
Δεξιοτήτων

Υποβάθρου (Γενικής Υποδομής)

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνική

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΟΧΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
(URL)

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και 
ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του 
μαθήματος.
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 
 Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα 

με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης

και Παράρτημα Β
 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Η διεύρυνση και ταυτόχρονα η ενοποίηση των γνώσεων που έχουν αποκτήσει οι φοιτητές κατά τη 
διάρκεια των σπουδών  τους, σχετικά με την επιχείρηση και το επιχειρησιακό περιβάλλον.
 Συγκεκριμένα, επιδιώκεται αφού κατανοήσει  ο φοιτητής /τρια την αναγκαιότητα της επιχειρησιακής 
στρατηγικής , το ρόλο που αυτή διαδραματίζει στο πολύπλοκο και ταχύτατα μεταβαλλόμενο 
επιχειρηματικό περιβάλλον, να αποκτήσει γνώσεις  των βασικών εννοιών, μεθόδων και εργαλείων 
διαμόρφωσης και εφαρμογής στρατηγικής στην επιχείρηση  για να εξασφαλίσει την ανταγωνιστική 
τοποθέτηση της στην αγορά ( ανάπτυξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος) και τη βιωσιμότητα της.
Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές 
αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές 
αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων
και πληροφοριών, με τη χρήση και των 
απαραίτητων τεχνολογιών 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 
Λήψη αποφάσεων 
Αυτόνομη εργασία 
Ομαδική εργασία 
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην 
πολυπολιτισμικότητα 
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον 
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής 
υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής 
σκέψης

 Αυτόνομη Εργασία
 Ομαδική Εργασία
 Σχεδιασμός και Διαχείριση Έργων
 Λήψη Αποφάσεων

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
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 Εισαγωγή στην Επιχειρησιακή Στρατηγική
 Στρατηγική ανάλυση εξωτερικού περιβάλλοντος-Πρόβλεψη μελλοντικών εξελίξεων
 Στρατηγική ανάλυση εσωτερικού περιβάλλοντος – Συγκριτική Προτυποποίηση.
 Εταιρική Αποστολή – Όραμα –Εταιρικές Δηλώσεις Αποστολής
 Βασικές Θεωρήσεις της Στρατηγικής
 Θεωρία της S.W.O.T. (Δυνατότητες – Αδυναμίες – Ευκαιρίες – Απειλές), Περιπτώσεις Μελετών με

S.W.O.T. ανάλυση
 Ανάλυση και Αξιολόγηση Εναλλακτικών Στρατηγικών
 Επιλογή κατάλληλης Στρατηγικής

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ
αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

Στην τάξη 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην

Επικοινωνία με τους φοιτητές

Χρήση Διαδραστικού Πίνακα και projector.
Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας e-class

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται  αναλυτικά  ο  τρόπος
και μέθοδοι διδασκαλίας.
Διαλέξεις,  Σεμινάρια,  Εργαστηριακή
Άσκηση,  Άσκηση  Πεδίου,  Μελέτη  &
ανάλυση  βιβλιογραφίας,
Φροντιστήριο,  Πρακτική
(Τοποθέτηση),  Κλινική  Άσκηση,
Καλλιτεχνικό  Εργαστήριο,
Διαδραστική  διδασκαλία,
Εκπαιδευτικές  επισκέψεις,  Εκπόνηση
μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας
/ εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία,
κ.λπ.

Αναγράφονται  οι  ώρες  μελέτης
του φοιτητή για κάθε μαθησιακή
δραστηριότητα καθώς και οι ώρες
μη  καθοδηγούμενης  μελέτης
ώστε  ο  συνολικός  φόρτος
εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να
αντιστοιχεί  στα  saandaa das  του
ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις από έδρας για το 
θεωρητικό τμήμα του 
μαθήματος, 
επικουρούμενη από 
παρουσιάσεις σε 
ηλεκτρονική μορφή.

50

 Μελέτες  περιπτώσεων
επιχειρήσεων 
 Διάθεση ηλεκτρονικών 
παρουσιάσεων 
διδασκαλίας στους 
φοιτητές.

30

Λοιπές δραστηριότητες 
(π.χ. Ομαδική ή Ατομική  
Εργασία σε μελέτη 
περίπτωσης, εκπαιδευτική 
εκδρομή, διαλέξεις 
εξωτερικών συνεργατών 
κ.λπ.)

20

Αυτοτελής Μελέτη 50
Σύνολο Μαθήματος 
(25 ώρες φόρτου εργασίας 
ανά πιστωτική μονάδα)

150

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Περιγραφή  της  διαδικασίας
αξιολόγησης

Γλώσσα  Αξιολόγησης,  Μέθοδοι
αξιολόγησης,  Διαμορφωτική   ή
Συμπερασματική,  Δοκιμασία
Πολλαπλής  Επιλογής,  Ερωτήσεις
Σύντομης  Απάντησης,  Ερωτήσεις
Ανάπτυξης  Δοκιμίων,  Επίλυση
Προβλημάτων,  Γραπτή  Εργασία,
Έκθεση  /  Αναφορά,  Προφορική
Εξέταση,  Δημόσια  Παρουσίαση,
Εργαστηριακή  Εργασία,  Κλινική
Εξέταση  Ασθενούς,  Καλλιτεχνική

Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου επί του συνόλου της 
διδαχθείσας ύλης, που περιλαμβάνει:

 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
 Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης,
 Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων 

Τα κριτήρια αξιολόγησης μπορούν να ξαναπροσδιορίζονται στην 
αρχή κάθε εξαμήνου μετά από εισήγηση του διδάσκοντα και 
απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.  
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Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

Αναφέρονται   ρητά  προσδιορισμένα
κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που
είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.
5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
1. Παπαδάκης Β. (2016), ¨Στρατηγική των Επιχειρήσεων: Ελληνική και Διεθνής Εμπειρία, Τόμος Α΄¨

Εκδόσεις ΜΠΕΝΟΥ, Αθήνα.
2. Μιχαλόπουλος Μ., Γρηγορούδης Ε. και Ζοπουνίδης Κ. (2007), ¨ Στρατηγική των Επιχειρήσεων ¨,

Εκδόσεις ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ, Αθήνα.
3. Γεωργόπουλος Ν. (2010), ¨Στρατηγικό Μάνατζμεντ¨, Εκδόσεις  ΜΠΕΝΟΥ, Αθήνα.

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΑΡΧΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ»
1. ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 303 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 3ο

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε

διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές
Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για

το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες
διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

Διαλέξεις 4 6
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται 
αναλυτικά στο 4.

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων,

Επιστημονικής Περιοχής,
Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

Επιστημονικής Περιοχής (Ειδικής Υποδομής)

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνική

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΟΧΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και 
ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του 
μαθήματος.
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 
 Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα 

με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης

και Παράρτημα Β
 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή των φοιτητών στις βασικές έννοιες και αρχές της επιστήμης του 
Μάρκετινγκ και η θεμελίωση της γνώσης σε θέματα σύγχρονου μάρκετινγκ.
Συγκεκριμένα, επιδιώκεται ο φοιτητής αφού αποκτήσει μια ευρεία και πλήρη εικόνα των βασικών αρχών 
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του μάρκετινγκ, να κατανοήσει το καινοτόμο πλαίσιο στο οποίο τοποθετείται το μάρκετινγκ που το 
καθιστά ως η τέχνη και η δημιουργία αξίας για τους πελάτες με αντάλλαγμα τη δέσμευση αξίας από 
αυτούς. Μέσα από την παρουσίαση της σύγχρονης σκέψης και πρακτικής του μάρκετινγκ ο φοιτητής θα 
γνωρίσει τις τρέχουσες τάσεις και προκλήσεις που αναδύονται και  τον τρόπο εφαρμογής τους στο 
σύγχρονο διαρκώς μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον.
Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές 
αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές 
αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων
και πληροφοριών, με τη χρήση και των 
απαραίτητων τεχνολογιών 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 
Λήψη αποφάσεων 
Αυτόνομη εργασία 
Ομαδική εργασία 
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην 
πολυπολιτισμικότητα 
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον 
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής 
υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής
σκέψης

 Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των 
απαραίτητων τεχνολογιών 

 Αυτόνομη Εργασία
 Ομαδική Εργασία
 Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
 Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ
 Η διαδικασία του Μάρκετινγκ: δημιουργία και δέσμευση αξίας πελατών
 Εταιρεία και Στρατηγική Μάρκετινγκ
  Ανάλυση του Περιβάλλοντος Μάρκετινγκ: Μικροπεριβάλλον και Μακροπεριβάλλον
 Διαχείριση πληροφοριών Μάρκετινγκ: Έρευνα Μάρκετινγκ
 Κατανόηση της Αγοραστικής Συμπεριφοράς 
  Σχεδιασμός μιας πελατο-κεντρικής στρατηγικής  μάρκετινγκ 
 Μείγμα μάρκετινγκ
 Ανάπτυξη Νέου Προϊόντος και Στρατηγικές Κύκλου Ζωής Προϊόντος
 Δίαυλοι/ Κανάλια Μάρκετινγκ
 Διαφήμιση και Δημόσιες Σχέσεις
 Μάρκετινγκ Υπηρεσιών
 Διαδικτυακό Μάρκετινγκ

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ
αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

Στην τάξη 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην

Επικοινωνία με τους φοιτητές

Χρήση Διαδραστικού Πίνακα και projector.
Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας e-class

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται  αναλυτικά  ο  τρόπος
και μέθοδοι διδασκαλίας.
Διαλέξεις,  Σεμινάρια,  Εργαστηριακή
Άσκηση,  Άσκηση  Πεδίου,  Μελέτη  &
ανάλυση  βιβλιογραφίας,
Φροντιστήριο,  Πρακτική
(Τοποθέτηση),  Κλινική  Άσκηση,
Καλλιτεχνικό  Εργαστήριο,
Διαδραστική  διδασκαλία,

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις από έδρας για το 
θεωρητικό τμήμα του 
μαθήματος, 
επικουρούμενη από 
παρουσιάσεις σε 
ηλεκτρονική μορφή.

50

 Μελέτες  περιπτώσεων
επιχειρήσεων 
 Διάθεση ηλεκτρονικών 

30
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Εκπαιδευτικές  επισκέψεις,  Εκπόνηση
μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας
/ εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία,
κ.λπ.

Αναγράφονται  οι  ώρες  μελέτης
του φοιτητή για κάθε μαθησιακή
δραστηριότητα καθώς και οι ώρες
μη  καθοδηγούμενης  μελέτης
ώστε  ο  συνολικός  φόρτος
εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να
αντιστοιχεί  στα  saandaa das  του
ECTS

παρουσιάσεων 
διδασκαλίας στους 
φοιτητές.
Λοιπές δραστηριότητες 
(π.χ. Ομαδική ή Ατομική  
Εργασία σε μελέτη 
περίπτωσης, διαλέξεις 
εξωτερικών συνεργατών 
κ.λπ.)

20

Αυτοτελής Μελέτη 50
Σύνολο Μαθήματος 
(25 ώρες φόρτου εργασίας 
ανά πιστωτική μονάδα)

150

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Περιγραφή  της  διαδικασίας
αξιολόγησης

Γλώσσα  Αξιολόγησης,  Μέθοδοι
αξιολόγησης,  Διαμορφωτική   ή
Συμπερασματική,  Δοκιμασία
Πολλαπλής  Επιλογής,  Ερωτήσεις
Σύντομης  Απάντησης,  Ερωτήσεις
Ανάπτυξης  Δοκιμίων,  Επίλυση
Προβλημάτων,  Γραπτή  Εργασία,
Έκθεση  /  Αναφορά,  Προφορική
Εξέταση,  Δημόσια  Παρουσίαση,
Εργαστηριακή  Εργασία,  Κλινική
Εξέταση  Ασθενούς,  Καλλιτεχνική
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

Αναφέρονται   ρητά  προσδιορισμένα
κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που
είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου επί του συνόλου της 
διδαχθείσας ύλης, που περιλαμβάνει:

 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
 Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης,
 Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων 

Τα κριτήρια αξιολόγησης μπορούν να ξαναπροσδιορίζονται στην 
αρχή κάθε εξαμήνου μετά από εισήγηση του διδάσκοντα και 
απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.  

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. Armstrong G., Kotler P., (2009), «Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ», Εκδόσεις ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ, Αθήνα.
2. Kotler P., Keller K.L., (2017), «Μάρκετινγκ Μάνατζμεντ», Εκδόσεις ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ, Αθήνα.
3. Παντουβάκης, Α.Μ., Σιώμκος, Γ.Ι., Χρήστου Ευ., (2015), « Μάρκετινγκ», Εκδόσεις Α.Α. Λιβάνη.
4. Fahiy, J., Jobber, D., (2014), «Αρχές Μάρκετινγκ», Εκδόσεις Κριτική.
5. Perreault  W.,  Cannon  J.,  McCarthiy  J.,  (2012),  ¨Βασικές  Αρχές  Μάρκετινγκ  Μία  Στρατηγική

Προσέγγιση¨, Εκδόσεις  ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ, Βιβλιοθήκη Οικονομικών Επιστημών, Αθήνα.
6. Πασχαλούδης, Δ., (2018), «Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ», Εκδόσεις Τζιόλα.
7. Kerin, R., Peterson, R.A., (2012), «Στρατηγικές Μάρκετινγκ. Μελέτες Περιπτώσεων και Σχόλια»

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ»
1. ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 304 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 3ο

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ (Ε.Λ.Π)

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ
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μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ.
Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του

μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το
σύνολο των πιστωτικών μονάδων

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Διαλέξεις 4 6

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται 
αναλυτικά στο 4.

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων,

Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης
Δεξιοτήτων

Επιστημονικής Περιοχής (Ειδικότητας)

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνική

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΟΧΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
(URL)

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και 
ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του 
μαθήματος.
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 
 Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα 

με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης

και Παράρτημα Β
 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Η κατανόηση από τους φοιτητές των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων(Ε.Λ.Π), τα οποία είναι χρήσιμα και 
αναγκαία για την οργάνωση των οικονομικών μονάδων, καθώς και της λειτουργίας των λογαριασμών των.
Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές 
αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές 
αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων
και πληροφοριών, με τη χρήση και των 
απαραίτητων τεχνολογιών 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 
Λήψη αποφάσεων 
Αυτόνομη εργασία 
Ομαδική εργασία 
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην 
πολυπολιτισμικότητα 
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον 
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής 
υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής 
σκέψης

a. Αυτόνομη Εργασία
b. Ομαδική Εργασία
c. Σχεδιασμός και Διαχείριση Έργων
d. Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Ανάλυση και ερμηνεία των διατάξεων των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων. Γενικές αρχές. Ομάδες και
Λογαριασμοί Γενικής Λογιστικής. Λειτουργία και συνδεσμολογία των λογαριασμών με διευκρινήσεις στην
ορολογία και το περιεχόμενό τους. Σχέδιο Λογαριασμών. 
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Διαφορές Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων και Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου.
Οικονομικές καταστάσεις με βάση τα Ε.Λ.Π.. Εφαρμογή των εκάστοτε ερμηνευτικών οδηγιών του 
Συμβουλίου Λογιστικής Τυποποίησης ( Σ.ΛΟ.Τ).
4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ

αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

Στην τάξη 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην

Επικοινωνία με τους φοιτητές

Χρήση   projector.
Υποστήριξη Μαθησιακής Διαδικασίας μέσω της Ηλεκτρονικής 
Πλατφόρμας e-class.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται  αναλυτικά  ο  τρόπος
και μέθοδοι διδασκαλίας.
Διαλέξεις,  Σεμινάρια,  Εργαστηριακή
Άσκηση,  Άσκηση  Πεδίου,  Μελέτη  &
ανάλυση  βιβλιογραφίας,
Φροντιστήριο,  Πρακτική
(Τοποθέτηση),  Κλινική  Άσκηση,
Καλλιτεχνικό  Εργαστήριο,
Διαδραστική  διδασκαλία,
Εκπαιδευτικές  επισκέψεις,  Εκπόνηση
μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας
/ εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία,
κ.λπ.

Αναγράφονται  οι  ώρες  μελέτης
του φοιτητή για κάθε μαθησιακή
δραστηριότητα καθώς και οι ώρες
μη  καθοδηγούμενης  μελέτης
ώστε  ο  συνολικός  φόρτος
εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να
αντιστοιχεί  στα  saandaa das  του
ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις από έδρας, 
επικουρούμενη από 
παρουσιάσεις σε 
ηλεκτρονική μορφή.
Διαδραστική διδασκαλία

50

Υποδειγματικά  λυμένες
ασκήσεις.
Πρακτική  εξάσκηση  με
επίλυση ασκήσεων.
 Διάθεση ηλεκτρονικών 
παρουσιάσεων
διδασκαλίας στους 
φοιτητές.

30

Λοιπές δραστηριότητες 
(π.χ. Ομαδική ή Ατομική  
Εργασία σε μελέτη 
περίπτωσης, διαλέξεις 
εξωτερικών συνεργατών 
κ.λπ.)

20

Αυτοτελής Μελέτη 50
Σύνολο Μαθήματος 
(25 ώρες φόρτου εργασίας 
ανά πιστωτική μονάδα)

150

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Περιγραφή  της  διαδικασίας
αξιολόγησης

Γλώσσα  Αξιολόγησης,  Μέθοδοι
αξιολόγησης,  Διαμορφωτική   ή
Συμπερασματική,  Δοκιμασία
Πολλαπλής  Επιλογής,  Ερωτήσεις
Σύντομης  Απάντησης,  Ερωτήσεις
Ανάπτυξης  Δοκιμίων,  Επίλυση
Προβλημάτων,  Γραπτή  Εργασία,
Έκθεση  /  Αναφορά,  Προφορική
Εξέταση,  Δημόσια  Παρουσίαση,
Εργαστηριακή  Εργασία,  Κλινική
Εξέταση  Ασθενούς,  Καλλιτεχνική
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

Αναφέρονται   ρητά  προσδιορισμένα
κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που
είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου επί του συνόλου της 
διδαχθείσας ύλης, που περιλαμβάνει:
- Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
- Ανάλυση μελέτης περίπτωσης
-     Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης
-      Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων
- Επίλυση προβλημάτων σχετικών με την καταχώριση 

λογιστικών γεγονότων

Τα κριτήρια αξιολόγησης μπορούν να ξαναπροσδιορίζονται στην 
αρχή κάθε εξαμήνου μετά από εισήγηση του διδάσκοντα και 
απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.  

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
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1. Σταματόπουλου Δ. - Σταματόπουλου Π. - Σταματόπουλου Γ. (2015) , Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα,
Εκδόσεις Σταματοπουλου.

2. Μπατσινίλας  Ε. – Πατατούκας Ε. (2017), Σύγχρονη Λογιστική (Σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά
Πρότυπα), Τόμοι Α, Β, Εκδόσεις ΑΘ. ΣΤΑΜΟΥΛΗ.

3. Κόντος  Γ. (2015), Χρηματοοικονομική  Λογιστική (Σύμφωνα με τα Διεθνή και Ελληνικά Λογιστικά
Πρότυπα), Εκδόσεις ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΑ.

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ»
1. ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 305 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 3ο

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά
μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ.
Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του

μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το
σύνολο των πιστωτικών μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

Διαλέξεις 4 6

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται 
αναλυτικά στο 4.

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων,

Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης
Δεξιοτήτων

Επιστημονικής Περιοχής (Ειδικής Υποδομής)

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνική

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

NAI

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
(URL)

1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και 
ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του 
μαθήματος.
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 
 Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα 

με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης

και Παράρτημα Β
 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Γενικός σκοπός  του μαθήματος του εμπορικού δικαίου είναι  να αποκτήσουν οι σπουδαστές γνώσεις
σχετικές  με  το  εμπορικό  δίκαιο,  το  εμπόριο  και  τις  εμπορικές  συναλλαγές  και  να  γνωρίζουν  να
προστατεύονται στις συναλλακτικές σχέσεις. Ειδικότερα, το μάθημα στοχεύει στην: 
κατανόηση των θεμελιωδών εννοιών του Εμπόρου και των Εμπορικών Πράξεων. 
κατανόηση της οργάνωσης  τόσο του εμπορίου όσο και του εμπορικού επαγγέλματος. 
γνώση των αξιόγραφων  με  πολύ μεγάλη σημασία, για τις συναλλακτικές σχέσεις και κατά συνέπεια για
το εμπόριο.
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κατανόηση  της ρύθμισης των σχέσεων που δημιουργούνται  στο χώρο του εμπορίου, σύμφωνα  με το
νόμο.
 κατανόηση θεμάτων της πτώχευσης της επιχείρησης, της ασφάλισης και της ναυτιλίας.
Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές 
αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές 
αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων
και πληροφοριών, με τη χρήση και των 
απαραίτητων τεχνολογιών 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 
Λήψη αποφάσεων 
Αυτόνομη εργασία 
Ομαδική εργασία 
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην 
πολυπολιτισμικότητα 
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον 
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής 
υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής 
σκέψης

 Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 
 Λήψη αποφάσεων 
 Ομαδική εργασία 
 Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
 Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψη

2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Το μάθημα αναφέρεται:  στο γενικό μέρος του εμπορικού δικαίου, στο Δίκαιο των Εμπορικών Εταιρειών,
στο   Δίκαιο  των  αξιόγραφων,  στο  Δίκαιο  της  βιομηχανικής  ιδιοκτησίας,  στο  Πτωχευτικό  δίκαιο,  σε
στοιχεία του Ασφαλιστικού και Ναυτικού.  
3. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ

αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

Στην τάξη 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην

Επικοινωνία με τους φοιτητές

 Χρήση Διαδραστικού Πίνακα και projector.
 Υποστήριξη  Μαθησιακής  διαδικασίας  μέσω  της

ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται  αναλυτικά  ο  τρόπος
και μέθοδοι διδασκαλίας.
Διαλέξεις,  Σεμινάρια,  Εργαστηριακή
Άσκηση,  Άσκηση  Πεδίου,  Μελέτη  &
ανάλυση  βιβλιογραφίας,
Φροντιστήριο,  Πρακτική
(Τοποθέτηση),  Κλινική  Άσκηση,
Καλλιτεχνικό  Εργαστήριο,
Διαδραστική  διδασκαλία,
Εκπαιδευτικές  επισκέψεις,  Εκπόνηση
μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας
/ εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία,
κ.λπ.

Αναγράφονται  οι  ώρες  μελέτης
του φοιτητή για κάθε μαθησιακή
δραστηριότητα καθώς και οι ώρες
μη  καθοδηγούμενης  μελέτης
ώστε  ο  συνολικός  φόρτος
εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να
αντιστοιχεί  στα  saandaa das  του

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις από έδρας για το 
θεωρητικό τμήμα του 
μαθήματος, 
επικουρούμενη από 
παρουσιάσεις σε 
ηλεκτρονική μορφή.

50

Υποδειγματικά  λυμένες
ασκήσεις.
Πρακτική  εξάσκηση  με
επίλυση ασκήσεων.
 Διάθεση ηλεκτρονικών 
παρουσιάσεων 
διδασκαλίας στους 
φοιτητές.

30

Αυτοτελής Μελέτη 50
Λοιπές δραστηριότητες 
(π.χ. Ομαδική ή Ατομική  
Εργασία σε μελέτη 
περίπτωσης, εκπαιδευτική 
εκδρομή, διαλέξεις 
εξωτερικών συνεργατών 

20
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ECTS κ.λπ.)
Σύνολο Μαθήματος 
(25 ώρες φόρτου εργασίας 
ανά πιστωτική μονάδα)

150

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Περιγραφή  της  διαδικασίας
αξιολόγησης
Γλώσσα  Αξιολόγησης,  Μέθοδοι
αξιολόγησης,  Διαμορφωτική   ή
Συμπερασματική,  Δοκιμασία
Πολλαπλής  Επιλογής,  Ερωτήσεις
Σύντομης  Απάντησης,  Ερωτήσεις
Ανάπτυξης  Δοκιμίων,  Επίλυση
Προβλημάτων,  Γραπτή  Εργασία,
Έκθεση  /  Αναφορά,  Προφορική
Εξέταση,  Δημόσια  Παρουσίαση,
Εργαστηριακή  Εργασία,  Κλινική
Εξέταση  Ασθενούς,  Καλλιτεχνική
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

Αναφέρονται   ρητά  προσδιορισμένα
κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που
είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου επί του συνόλου της 
διδαχθείσας ύλης, που περιλαμβάνει:
-Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
-Ανάλυση μελέτης περίπτωσης
- Επίλυση προβλημάτων σχετικών με τις θεμελιώδεις έννοιες του
Εμπόρου και των Εμπορικών Πράξεων 

Τα κριτήρια αξιολόγησης μπορούν να ξαναπροσδιορίζονται στην 
αρχή κάθε εξαμήνου μετά από εισήγηση του διδάσκοντα και 
απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.  

4. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. Αλεξανδρίδου Ε., 2007, Δίκαιο εμπορικών εταιριών, τευχ., Α΄, Προσωπικές εταιρίες, Εκδόσεις Σάκκουλα
2. Αλεξανδρίδου Ε., 2009, Δίκαιο εμπορικών εταιριών, Κεφαλαιουχικές εταιρίες, Εκδόσεις Σάκκουλα
3. Αντωνόπουλος Β., 2007, Δίκαιο προσωπικών εταιριών, Εκδόσεις Σάκκουλα
4. Αντωνόπουλος Β., 2008 Δίκαιο α.ε και ε.π.ε, Εκδόσεις Σάκκουλα
5. Βελέντζας Γ., 2008, Επίτομο Εμπορικό δίκαιο, Εκδόσεις Σάκκουλα

Δ’ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΕΙΔΙΚΕΣ – ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ»

1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 401 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 4ο

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΣ – ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ
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μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ.
Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του

μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το
σύνολο των πιστωτικών μονάδων

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Διαλέξεις 4 6

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται 
αναλυτικά στο 4.

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων,

Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης
Δεξιοτήτων

Επιστημονικής Περιοχής (Ειδικότητας)

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνική

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΝΑΙ Αγγλική

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
(URL)

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και 
ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του 
μαθήματος.
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 
 Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα 

με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης

και Παράρτημα Β
 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Η διεύρυνση και ταυτόχρονα η εξειδίκευση των γνώσεων των φοιτητών σε θέματα λογιστικού χειρισμού 
συναλλαγών που δεν καλύπτονται από τα μαθήματα της γενικής λογιστικής. Συγκεκριμένα, επιδιώκεται 
να κατανοήσει  ο φοιτητής /τρια το ιδιαίτερο επιχειρηματικό περιβάλλον των επιχειρήσεων που 
δραστηριοποιούνται στον Ναυτιλιακό, Ξενοδοχειακό, Κατασκευαστικό και Τραπεζικό κλάδο και να 
αποκτήσει τις εξειδικευμένες γνώσεις για το χειρισμό όλων των ειδικών περιπτώσεων των συναλλαγών 
που διενεργούνται στις επιχειρήσεις αυτές, καθώς και της λογιστικοποίησής τους
Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές 
αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές 
αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων
και πληροφοριών, με τη χρήση και των 
απαραίτητων τεχνολογιών 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 
Λήψη αποφάσεων 
Αυτόνομη εργασία 
Ομαδική εργασία 
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην 
πολυπολιτισμικότητα 
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον 
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής 
υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής 
σκέψης

e. Αυτόνομη Εργασία
f. Ομαδική Εργασία
g. Σχεδιασμός και Διαχείριση Έργων
hi. Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
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3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Ανάλυση όλων των Ειδικών θεμάτων των συναλλαγών που αποτελούν μέρος της δραστηριότητας των
Ναυτιλιακών, Ξενοδοχειακών, Κατασκευαστικών και Τραπεζικών επιχειρήσεων. 
Για τις ναυτιλιακές επιχειρήσεις προτείνεται ένα λογιστικό σχέδιο που να μπορεί να περιλαμβάνει όλες
τις ναυτιλιακές δραστηριότητες, ώστε να είναι δυνατή η σύγκριση οικονομικών λογαριασμών, μεγεθών
και  αξιών,  καθώς  και  η  λογιστική  «επικοινωνία»  μεταξύ  των  διαφόρων  οικονομικών  μονάδων  και
ναυτιλιακών δραστηριοτήτων, με τη μικρότερη δυνατή παρέμβαση στη δομή των λογαριασμών του ΕΓΛΣ.
Για  τις  ξενοδοχειακές  επιχειρήσεις  υποδεικνύεται  και  ερμηνεύεται  ο  τρόπος  αντιμετώπισης  των
λογιστικών ιδιαιτεροτήτων και των προβλημάτων που απαντώνται στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις μέσα
από την ανάπτυξη ενός κατάλληλα διαρθρωμένου σχεδίου λογαριασμών χωρίς την αλλοίωση της δομής
του ΕΓΛΣ.
Αναπτύσσονται  θέματα φορολογίας και  κοστολόγησης των Τεχνικών-Κατασκευαστικών επιχειρήσεων,
παράλληλα με την ανάλυση των λογαριασμών που χρήζουν ιδιαίτερης αντιμετώπισης στις επιχειρήσεις
του  κλάδου,  και  τέλος,  παρουσιάζεται  η δομή και  διάρθρωση του Κλαδικού Λογιστικού  Σχεδίου των
Τραπεζών και αναπτύσσονται οι βασικές τραπεζικές εργασίες και τα τραπεζικά προϊόντα. Επίσης γίνεται
αναλυτική  περιγραφή  των  οικονομικών  καταστάσεων  και  των  λογαριασμών  αποτελεσμάτων  των
τραπεζικών επιχειρήσεων.
4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ

αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

Στην τάξη 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην

Επικοινωνία με τους φοιτητές

Χρήση Διαδραστικού Πίνακα και projector.
Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας e-class

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται  αναλυτικά  ο  τρόπος
και μέθοδοι διδασκαλίας.
Διαλέξεις,  Σεμινάρια,  Εργαστηριακή
Άσκηση,  Άσκηση  Πεδίου,  Μελέτη  &
ανάλυση  βιβλιογραφίας,
Φροντιστήριο,  Πρακτική
(Τοποθέτηση),  Κλινική  Άσκηση,
Καλλιτεχνικό  Εργαστήριο,
Διαδραστική  διδασκαλία,
Εκπαιδευτικές  επισκέψεις,  Εκπόνηση
μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας
/ εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία,
κ.λπ.

Αναγράφονται  οι  ώρες  μελέτης
του φοιτητή για κάθε μαθησιακή
δραστηριότητα καθώς και οι ώρες
μη  καθοδηγούμενης  μελέτης
ώστε  ο  συνολικός  φόρτος
εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να
αντιστοιχεί  στα  saandaa das  του
ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις από έδρας για το 
θεωρητικό τμήμα του 
μαθήματος, 
επικουρούμενη από 
παρουσιάσεις σε 
ηλεκτρονική μορφή.

50

Υποδειγματικά  λυμένες
ασκήσεις.
Πρακτική  εξάσκηση  με
επίλυση ασκήσεων.
 Διάθεση ηλεκτρονικών 
παρουσιάσεων 
διδασκαλίας στους 
φοιτητές.

30

Λοιπές δραστηριότητες 
(π.χ. Ομαδική ή Ατομική  
Εργασία σε μελέτη 
περίπτωσης, εκπαιδευτική 
εκδρομή, διαλέξεις 
εξωτερικών συνεργατών 
κ.λπ.)

20

Αυτοτελής Μελέτη 50
Σύνολο Μαθήματος 
(25 ώρες φόρτου εργασίας 
ανά πιστωτική μονάδα)

150

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Περιγραφή  της  διαδικασίας
αξιολόγησης

Γλώσσα  Αξιολόγησης,  Μέθοδοι

Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου επί του συνόλου της 
διδαχθείσας ύλης, που περιλαμβάνει:
- Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
- Ανάλυση μελέτης περίπτωσης
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αξιολόγησης,  Διαμορφωτική   ή
Συμπερασματική,  Δοκιμασία
Πολλαπλής  Επιλογής,  Ερωτήσεις
Σύντομης  Απάντησης,  Ερωτήσεις
Ανάπτυξης  Δοκιμίων,  Επίλυση
Προβλημάτων,  Γραπτή  Εργασία,
Έκθεση  /  Αναφορά,  Προφορική
Εξέταση,  Δημόσια  Παρουσίαση,
Εργαστηριακή  Εργασία,  Κλινική
Εξέταση  Ασθενούς,  Καλλιτεχνική
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

Αναφέρονται   ρητά  προσδιορισμένα
κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που
είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

- Επίλυση προβλημάτων σχετικών με την καταχώριση 
λογιστικών γεγονότων

Τα κριτήρια αξιολόγησης μπορούν να ξαναπροσδιορίζονται στην 
αρχή κάθε εξαμήνου μετά από εισήγηση του διδάσκοντα και 
απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.  

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
 Διακομιχάλης  Μιχαήλ,  Μανδήλας  Αθανάσιος,  Κελετζής  Σίμος  (2013) Ειδικές  -  Κλαδικές

Λογιστικές  (Ναυτιλιακή,  Ξενοδοχειακή,  Κατασκευαστικών,  Τραπεζική), Εκδόσεις  ΣΤΑΜΟΥΛΗ,
Αθήνα.

 Ασβεστά  Στ.,  Πετροπούλου  Γαρ (2009),  Κλαδική  Λογιστική  (Ξενοδοχειακή,  Ναυτιλιακή,
Τραπεζική), Γαρυφαλλιά Πετροπούλου

 Καραχοντζίτης Δ. – Σάρλης Κ.(1989) Ξενοδοχειακή Λογιστική, Εκδόσεις INTERBOOKS, Αθήνα.
 Λεκαράκου Κ., – Παπασπύρου A.,(2011) Ναυτιλιακή Λογιστική, Πειραιάς
 Παπαδέας Παν., (2011) Τράπεζες και Τραπεζικές Εργασίες, Εκδόσεις Σταμούλη, Αθήνα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ»
1. ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 402 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 4ο

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά
μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ.
Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του

μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το
σύνολο των πιστωτικών μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

Διαλέξεις 4 6

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται 
αναλυτικά στο 4.

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων,

Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης
Δεξιοτήτων

Επιστημονικής Περιοχής (Ειδικότητας)

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνική

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΟΧΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
(URL)
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2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και 
ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του 
μαθήματος.
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 
 Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα 

με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης

και Παράρτημα Β
 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Εφαρμογή και κατανόηση από τους φοιτητές των βασικών κανόνων της Λογιστικής Κόστους. Περιγραφή 
των ειδικότερων αντικειμένων της λογιστικής κόστους και χρησιμοποίησης καταστάσεων μέσα στην 
επιχείρηση. Παροχή πληροφοριών με βάση την ανάλυση του κόστους λειτουργίας της επιχείρησης, οι 
οποίες είναι απαραίτητες για προγραμματισμό, έλεγχο, αξιολόγηση της δραστηριότητας της επιχείρησης, 
με τελικό στόχο την λήψη αποφάσεων που αφορούν την αποτελεσματική διοίκηση της. Κατανόηση των 
εννοιών και της χρησιμότητας των διαφόρων τύπων κόστους, με παράλληλη ικανότητα των φοιτητών για 
σύνταξη προϋπολογισμού.
Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές 
αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές 
αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων
και πληροφοριών, με τη χρήση και των 
απαραίτητων τεχνολογιών 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 
Λήψη αποφάσεων 
Αυτόνομη εργασία 
Ομαδική εργασία 
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην 
πολυπολιτισμικότητα 
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον 
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής 
υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής 
σκέψης

• Αυτόνομη Εργασία
• Ομαδική Εργασία
• Σχεδιασμός και Διαχείριση Έργων
 Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Βασικές έννοιες και διακρίσεις του Κόστους. Συστατικά στοιχεία του κόστους των αγαθών και υπηρεσιών.
Φύλλο Μερισμού των Γενικών Βιομηχανικών Εξόδων –Επανεπιμερισμός Γ.Β.Ε.  
Οργάνωση Κοστολόγησης – Διαδικασίες και τεχνικές διαχείρισης του κόστους. Συστήματα κοστολόγησης.
Άμεση και Πλήρη Κοστολόγηση.  Η Τυπολογία του Κόστους.
Οριακό  Κόστος,  Διαφορικό  Κόστος,  Κόστος  διατήρησης  των  αποθεμάτων,  Ενωμένο  ή  Συνδεδεμένο
Κόστος, Κόστος Ευκαιρίας κ.λπ. 
Κοστολόγηση  βάσει  δραστηριοτήτων(Activity  Based  Costing  -ABC).  Κέντρα  δραστηριοτήτων(activity
centers) και Οδηγοί Κόστους (cost drivers). 
Πρότυπη  κοστολόγηση.  Έννοια  του  πρότυπου  κόστους,  Διαδικασία  προσδιορισμού  προτύπων,
Αποκλίσεις πρώτων υλών, Άμεσης εργασίας και Γ..Β.Ε, Λογιστικοί χειρισμοί των αποκλίσεων. 
Αναλυτική Λογιστική Εκμετάλλευσης. 
Προϋπολογισμός και έλεγχος. Έννοια, στόχοι, είδη προϋπολογισμών – Κατάρτιση προϋπολογισμών – 
Στατικός και Ελαστικός προϋπολογισμός. 
Νεκρό Σημείο Ισορροπίας. Ανάλυση Ν.Σ.Ι για ένα και περισσότερα προϊόντα. Σχέσεις κόστους και κέρδους,
Περιθώριο ασφαλείας, Περιθώριο συνεισφοράς.

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ
Στην τάξη 
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αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην

Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην
Επικοινωνία με τους φοιτητές

Χρήση  projector.
Υποστήριξη Μαθησιακής Διαδικασίας μέσω της Ηλεκτρονικής 
Πλατφόρμας e-class

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται  αναλυτικά  ο  τρόπος
και μέθοδοι διδασκαλίας.
Διαλέξεις,  Σεμινάρια,  Εργαστηριακή
Άσκηση,  Άσκηση  Πεδίου,  Μελέτη  &
ανάλυση  βιβλιογραφίας,
Φροντιστήριο,  Πρακτική
(Τοποθέτηση),  Κλινική  Άσκηση,
Καλλιτεχνικό  Εργαστήριο,
Διαδραστική  διδασκαλία,
Εκπαιδευτικές  επισκέψεις,  Εκπόνηση
μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας
/ εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία,
κ.λπ.

Αναγράφονται  οι  ώρες  μελέτης
του φοιτητή για κάθε μαθησιακή
δραστηριότητα καθώς και οι ώρες
μη  καθοδηγούμενης  μελέτης
ώστε  ο  συνολικός  φόρτος
εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να
αντιστοιχεί  στα  saandaa das  του
ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις από έδρας, 
επικουρούμενη από 
παρουσιάσεις σε 
ηλεκτρονική μορφή.
Διαδραστική διδασκαλία

50

Υποδειγματικά  λυμένες
ασκήσεις.
Πρακτική  εξάσκηση  με
επίλυση ασκήσεων.
 Διάθεση ηλεκτρονικών 
παρουσιάσεων 
διδασκαλίας στους 
φοιτητές.

30

Λοιπές δραστηριότητες 
(π.χ. Ομαδική ή Ατομική  
Εργασία σε μελέτη 
περίπτωσης, εκπαιδευτική 
εκδρομή, διαλέξεις 
εξωτερικών συνεργατών 
κ.λπ.)

20

Αυτοτελής Μελέτη 50
Σύνολο Μαθήματος 
(25 ώρες φόρτου εργασίας 
ανά πιστωτική μονάδα)

150

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Περιγραφή  της  διαδικασίας
αξιολόγησης

Γλώσσα  Αξιολόγησης,  Μέθοδοι
αξιολόγησης,  Διαμορφωτική   ή
Συμπερασματική,  Δοκιμασία
Πολλαπλής  Επιλογής,  Ερωτήσεις
Σύντομης  Απάντησης,  Ερωτήσεις
Ανάπτυξης  Δοκιμίων,  Επίλυση
Προβλημάτων,  Γραπτή  Εργασία,
Έκθεση  /  Αναφορά,  Προφορική
Εξέταση,  Δημόσια  Παρουσίαση,
Εργαστηριακή  Εργασία,  Κλινική
Εξέταση  Ασθενούς,  Καλλιτεχνική
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

Αναφέρονται   ρητά  προσδιορισμένα
κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που
είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου επί του συνόλου της 
διδαχθείσας ύλης, που περιλαμβάνει:
- Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
- Ανάλυση μελέτης περίπτωσης
-     Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης
-      Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων
- Επίλυση προβλημάτων σχετικών με την καταχώριση 

λογιστικών γεγονότων

Τα κριτήρια αξιολόγησης μπορούν να ξαναπροσδιορίζονται στην 
αρχή κάθε εξαμήνου μετά από εισήγηση του διδάσκοντα και 
απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.  

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
 1. Φίλιος Βασίλειος (2012),  Διοικητική Λογιστική – Κοστολόγηση & Λογιστική Κόστους για τη λήψη
 επιχειρηματικών αποφάσεων. Εκδόσεις, Ε.Α.και Δ.Π. του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθήνας. 
2.  Kaplan  R.-  Atkison  A(2017),  Διοικητική  Λογιστική  –  Τεχνικές  Ελέγχου  Επιχειρηματικών  Επιδόσεων,
Εκδόσεις Broken Hill Publishers LTD.
3. Needles – Powers – Crosson (2017), Διοικητική Λογιστική, Εκδόσεις Broken Hill Publishers LTD.
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4. Needles – Powers – Crosson (2017), Τεχνικές & Διαχείριση Κόστους, Εκδόσεις Broken Hill Publishers LTD.
5.  Δημητράς  Α.,–  Μπάλας  Α.(2009)  Διοικητική  Λογιστική  για  προγραμματισμό  και  έλεγχο,  Εκδόσεις
GUTENBERG, Αθήνα.
6. Πομώνης, Ν. (2009), Κοστολόγηση, Εκδόσεις  Σταμούλη, 6η  έκδοση, Αθήνα.
 7. Βενιέρης Γ. (2005) Λογιστική Κόστους, Εκδόσεις Σταμούλη,  Αθήνα.
 8.  Κεχράς  Ι.  (2011),  Κοστολόγηση  –  Η  Λογιστική  Διαδικασία  Προσδιορισμού  του  Κόστους,  Εκδόσεις

Οικονομική Βιβλιοθήκη.

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»
1. ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 403 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 4ο

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Οικονομική των Επιχειρήσεων

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά
μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ.
Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του

μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το
σύνολο των πιστωτικών μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

Διαλέξεις 4 6

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται 
αναλυτικά στο 4.

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων,

Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης
Δεξιοτήτων

Επιστημονικής Περιοχής (ΕιδικήςΥποδομής)

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: Άμεση συσχέτιση με το «Μικροοικονομική Θεωρία»

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνική

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΝΑΙ (στη Γερμανική)

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
(URL)

-

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και 
ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του 
μαθήματος.
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 
 Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα 

με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης

και Παράρτημα Β
 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Το  μάθημα  αυτό  έχει  ως  σκοπό  να  εξοικειώσει  τους  φοιτητές  με  προχωρημένα  μικροοικονομικά
ζητήματα,  όπως  είναι  η  κατανόηση  και  η  ανάλυση  των  πράξεων  και  των  συμπεριφορών  των
επιχειρήσεων. Ειδικότερα, με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση
να:

 Να εξετάζει  τους επιχειρησματικούς στόχους και πως αυττοί μπορούν να οδηγήσουν σε
διαφοροποιείσεις στη συμπεριφορά
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 Να  αξιολογούν  τα  βραχυπρόθεσμα  και  μακροπρόσθεσμα  κόστη  και  έσοδα  των
επιχειρήσεων

 Να μελετούν τις τιμολογιακές αποφάσεις των επιχειρήσεων στις διαφορετικές δομές της
αγοράς

 Να έχουν επαρκείς ικανότητες κατανόησης της σύνθετης οικονομικής πραγματικότητας και
έρευνάς της .

 Να αναπτύσσουν αναλυτικές και συνθετικές ικανότητες και να έχουν κριτική σκέψη.
 Να αναπτύσσουν ατομική ευθύνη και να διατυπώνουν επιστημονικής γνώμη.
 Να έχουν ικανότητα παρουσίασης ιδεών γραπτά ή προφορικά.
 Να  αναπτύσσουν  ομαδικού  συνεργατικού  επιστημονικού  πνεύμα  στα  πλαίσια  του

επιστημονικού έργου.
 Να  διαχειρίζονται  ορθολογικά  τον  χρόνο  για  την  έγκαιρη  και  ορθή  ανταπόκριση  σε

καθήκοντα.
Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές 
αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές 
αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων
και πληροφοριών, με τη χρήση και των 
απαραίτητων τεχνολογιών 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 
Λήψη αποφάσεων 
Αυτόνομη εργασία 
Ομαδική εργασία 
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην 
πολυπολιτισμικότητα 
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον 
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής 
υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής 
σκέψης

 Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 
 Λήψη αποφάσεων 
 Ομαδική εργασία 
 Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
 Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψη

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
 Παραγωγή και κόστος της επιχείρησης
 Δομή αγοράς και τέλειος ανταγωνισμός
 Μονοπώλιο
 Μονοπωλιακός ανταγωνισμός
 Ολιγοπώλειο

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ
αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

Πρόσωπο με Πρόσωπο στην τάξη 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην

Επικοινωνία με τους φοιτητές

Ι.  χρήση  προβολέα  για  την  παρουσίαση  των  διαλέξεων  με  τη
βοήθεια του προγράμματος power point.
ΙΙ.  ανάρτηση των  διδακτικών σημειώσεων του μαθήματος, των
διαλέξεων  του  μαθήματος  και  λοιπών  πληροφοριών  και
ανακοινώσεων  στην  ηλεκτρονική  πλατφόρμα  e-class  του
τμήματος.
ΙII.  τακτική  επικοινωνία  των  φοιτητών  μέσω  emails  και  της
ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται  αναλυτικά  ο  τρόπος
και μέθοδοι διδασκαλίας.
Διαλέξεις,  Σεμινάρια,  Εργαστηριακή
Άσκηση,  Άσκηση  Πεδίου,  Μελέτη  &
ανάλυση  βιβλιογραφίας,
Φροντιστήριο,  Πρακτική

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 50
Ασκήσεις Πράξης που 
εστιάζουν στην 
μικροοικονομική θεωρία 
και ανάλυση

30
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(Τοποθέτηση),  Κλινική  Άσκηση,
Καλλιτεχνικό  Εργαστήριο,
Διαδραστική  διδασκαλία,
Εκπαιδευτικές  επισκέψεις,  Εκπόνηση
μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας
/ εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία,
κ.λπ.

Αναγράφονται  οι  ώρες  μελέτης
του φοιτητή για κάθε μαθησιακή
δραστηριότητα καθώς και οι ώρες
μη  καθοδηγούμενης  μελέτης
ώστε  ο  συνολικός  φόρτος
εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να
αντιστοιχεί  στα  saandaa das  του
ECTS

Αυτοτελής Μελέτη 50
Λοιπές δραστηριότητες 
(π.χ. Ομαδική ή Ατομική  
Εργασία σε μελέτη 
περίπτωσης, εκπαιδευτική 
εκδρομή, διαλέξεις 
εξωτερικών συνεργατών 
κ.λπ.)

20

Σύνολο Μαθήματος 
(25 ώρες φόρτου εργασίας 
ανά πιστωτική μονάδα)

150

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Περιγραφή  της  διαδικασίας
αξιολόγησης

Γλώσσα  Αξιολόγησης,  Μέθοδοι
αξιολόγησης,  Διαμορφωτική   ή
Συμπερασματική,  Δοκιμασία
Πολλαπλής  Επιλογής,  Ερωτήσεις
Σύντομης  Απάντησης,  Ερωτήσεις
Ανάπτυξης  Δοκιμίων,  Επίλυση
Προβλημάτων,  Γραπτή  Εργασία,
Έκθεση  /  Αναφορά,  Προφορική
Εξέταση,  Δημόσια  Παρουσίαση,
Εργαστηριακή  Εργασία,  Κλινική
Εξέταση  Ασθενούς,  Καλλιτεχνική
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

Αναφέρονται   ρητά  προσδιορισμένα
κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που
είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

Ι. Γραπτή τελική εξέταση (80%-100%) που περιλαμβάνει:
- Ερωτήσεις σύντομης απάντησης,
- Επίλυση  προβλημάτων  σχετικών  με  την  μικροοικονομική

θεωρία και ανάλυση,
- Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας.
ΙΙ. Συμμετοχή στις λοιπές δραστηριότητες κατά τη διάρκεια του
εξαμήνου (0-20%)

Τα κριτήρια αξιολόγησης μπορούν να ξαναπροσδιορίζονται στην 
αρχή κάθε εξαμήνου μετά από εισήγηση του διδάσκοντα και 
απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.  

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :

 Οικονομική των Επιχειρήσεων 2018. Mankiw G.N., Taylor M.P and Ashiwin A. 
 Οικονομική (Μικροοικονομική) 2017, Mankiw G.N. and Taylor M.P 
 Οικονομική σε Διδακτικές Ενότητες (Μικροοικονομική) 2017, Krugman P, & Wells R. 
 Μικροοικονομική Θεωρία και Πρακτική 2010, Bade R., M. Parkin
 Μικροοικονομική 2009, Besanko D.A., Braeutigam R.R.

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
 International Journal of Economic Thieory  
 Economic Papers: A journal of applied economics and policy  
 Economic Policy  
 International Economic Review  
 Economic Outlook  

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ»
1. ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 404 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 4ο
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ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ & ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά
μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ.
Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του

μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το
σύνολο των πιστωτικών μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

Διαλέξεις 4 6

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται 
αναλυτικά στο 4.

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων,

Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης
Δεξιοτήτων

Επιστημονικής Περιοχής (Ειδικής Υποδομής)

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνική

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΝΑΙ (στην Γαλλική)

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
(URL)

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και 
ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του 
μαθήματος.
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 
 Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα 

με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης

και Παράρτημα Β
 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Το μάθημα αυτό έχει  ως σκοπό να εξοικειώσει  τους φοιτητές με τις λειτουργίες των πιο σημαντικών
χρηματοοικονομικών οργανισμών στα πλαίσια του διεθνούς χρηματοοικονομικού συστήματος και με την
φύση των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών που προσφέρουν οι οργανισμοί αυτοί. Στη σύγχρονη εποχή,
που χαρακτηρίζεται  από την επανάσταση των τεχνολογιών πληροφορικής και  επικοινωνιών, το χρήμα
αποκτά  αυξανόμενη  σημασία.  Η  επιστημονική  του  αντιμετώπιση  είναι  προϋπόθεση  επιτυχούς
διαχείρισης. Στο μάθημα αναλύονται όλες οι εκδοχές (κλασσική έως ψηφιακή) και δίνεται έμφαση στις
αναπτυξιακές δυνατότητες των αγορών χρήματος και κεφαλαίου.
Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές 
αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές 
αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων
και πληροφοριών, με τη χρήση και των 
απαραίτητων τεχνολογιών 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 
Λήψη αποφάσεων 
Αυτόνομη εργασία 
Ομαδική εργασία 
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην 
πολυπολιτισμικότητα 
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον 
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής 
υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής 
σκέψης
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 Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 
 Λήψη αποφάσεων 
 Ομαδική εργασία 
 Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
 Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Το Χρηματοπιστωτικό Σύστημα. Χρηματοοικονομικοί φορείς και αγορές
 Θεωρία χρήματος, νομισματικές θεωρίες, Προσφορά και ζήτηση χρήματος
• Αγορές χρήματος. Τραπεζικό σύστημα/χρηματοπιστωτικό σύστημα
• Αγορές κεφαλαίου/χρηματιστήρια και χρηματοπιστωτικό σύστημα
Αγορές ομολόγων 
Αγορές μετοχών
Σύγχρονοι χρηματοπιστωτικοί θεσμοί και σύγχρονα χρηματοπιστωτικά προϊόντα
Θεωρία Αποτελεσματικών Αγορών (Μορφές και εμπειρικός έλεγχος της θεωρίας)
Διεθνής Χρηματοοικονομική, Αγορές Συναλλάγματος και Διεθνείς Σχέσεις Ισοτιμίας 
Θεωρίες προσδιορισμού της συναλλαγματικής ισοτιμίας 
Διεθνείς αγορές χρήματος και κεφαλαίου
Εισαγωγή  στις  Αγορές  Παραγώγων  (Προθεσμιακά  Συμβόλαια,  Συμβόλαια  Μελλοντικής  Εκπλήρωσης,
Συμβόλαια Δικαιωμάτων Προαίρεσης, Συμφωνίες Ανταλλαγής)
Χρηματοοικονομικά παράγωγα και αποτίμηση επενδύσεων σε διεθνές περιβάλλον. 
Χρηματοοικονομικά παράγωγα συναλλάγματος και κάλυψη συναλλαγματικού κινδύνου
Ψηφιακό χρήμα και αγορές
4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ

αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

Πρόσωπο με πρόσωπο στην αίθουσα διδασκαλίας

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην

Επικοινωνία με τους φοιτητές

 Χρήση  Διαδραστικού  Πίνακα  και  projector.  Χρήση
διαδικτύου. 

 Υποστήριξη  Μαθησιακής  διαδικασίας  μέσω  της
ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class, email και skype.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται  αναλυτικά  ο  τρόπος
και μέθοδοι διδασκαλίας.
Διαλέξεις,  Σεμινάρια,  Εργαστηριακή
Άσκηση,  Άσκηση  Πεδίου,  Μελέτη  &
ανάλυση  βιβλιογραφίας,
Φροντιστήριο,  Πρακτική
(Τοποθέτηση),  Κλινική  Άσκηση,
Καλλιτεχνικό  Εργαστήριο,
Διαδραστική  διδασκαλία,
Εκπαιδευτικές  επισκέψεις,  Εκπόνηση
μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας
/ εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία,
κ.λπ.

Αναγράφονται  οι  ώρες  μελέτης
του φοιτητή για κάθε μαθησιακή
δραστηριότητα καθώς και οι ώρες
μη  καθοδηγούμενης  μελέτης
ώστε  ο  συνολικός  φόρτος
εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να
αντιστοιχεί  στα  saandaa das  του
ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις από έδρας για το 
θεωρητικό τμήμα του 
μαθήματος, 
επικουρούμενη από 
παρουσιάσεις σε 
ηλεκτρονική μορφή.

50

Υποδειγματικά  λυμένες
ασκήσεις.
Πρακτική  εξάσκηση  με
επίλυση ασκήσεων.
 Διάθεση ηλεκτρονικών 
παρουσιάσεων 
διδασκαλίας στους 
φοιτητές.

30

Αυτοτελής Μελέτη 50
Λοιπές δραστηριότητες 
(π.χ. Ομαδική ή Ατομική  
Εργασία σε μελέτη 
περίπτωσης, εκπαιδευτική 
επίσκεψη, διαλέξεις 
εξωτερικών συνεργατών 
κ.λπ.). Αξιοποίηση των 
δυνατοτήτων του 
ερευνητικού εργαστηρίου 

20

70



«Χρηματοοικονομικών 
εφαρμογών και 
καινοτομίας» π.χ. στη 
συνεργασία με 
παραγωγικούς φορείς.
Σύνολο Μαθήματος 
(25 ώρες φόρτου εργασίας 
ανά πιστωτική μονάδα)

150

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Περιγραφή  της  διαδικασίας
αξιολόγησης
Γλώσσα  Αξιολόγησης,  Μέθοδοι
αξιολόγησης,  Διαμορφωτική   ή
Συμπερασματική,  Δοκιμασία
Πολλαπλής  Επιλογής,  Ερωτήσεις
Σύντομης  Απάντησης,  Ερωτήσεις
Ανάπτυξης  Δοκιμίων,  Επίλυση
Προβλημάτων,  Γραπτή  Εργασία,
Έκθεση  /  Αναφορά,  Προφορική
Εξέταση,  Δημόσια  Παρουσίαση,
Εργαστηριακή  Εργασία,  Κλινική
Εξέταση  Ασθενούς,  Καλλιτεχνική
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

Αναφέρονται   ρητά  προσδιορισμένα
κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που
είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου επί του συνόλου της 
διδαχθείσας ύλης, όπως περιγράφεται στο eclass, που 
περιλαμβάνει:
- Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
- Ανάλυση μελέτης περίπτωσης
-    Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης
-    Εργαστηριακή Εργασία
-    Επίλυση Προβλημάτων

Τα κριτήρια αξιολόγησης μπορούν να ξαναπροσδιορίζονται στην
αρχή  κάθε  εξαμήνου  μετά  από  εισήγηση  του  διδάσκοντα  και
απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.  

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
  Κιόχος  Π.  Σωτηρόπουλος  Ι.  Παπανικολάου  Γ.  ¨Αγορές  χρήματος  κεφαλαίου  και  διαχείριση

χαρτοφυλακίου χρεογράφων¨. Εκδ. Ε.Κιόχου, 2018, Αθήνα
 Γκίκας, Γρ. Χυζ Αλίνα. Χρήμα και χρηματοπιστωτικό σύστημα. Εκδ. Broken Hill, 2017, Nicosia, Cyprus
 Θωμαδάκης Σ. και Ξανθάκης Μ. (2011), ¨Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου¨. Εκδ. Σταμούλης, 2011,

Αθήνα
     Νούλας Α., ¨Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου¨ Εκδ. Α.Γ.Νούλας, 2016, Αθήνα
     Θάνος Γ., Κούλης Α. ¨Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου¨, Εκδ. Σύγχρονη Εκδοτική, 2011, Αθήνα
     Σπύρου Σ., ¨Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου¨, Εκδ. Μπένου, 2013, Αθήνα
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

- International Journal of Economics and Finance
- Review of Financial Studies
- Journal of Finance
- Journal of Financial Economics
- Journal of Money, credit and banking

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ»
1. ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 405 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 4ο

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά
μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ.
Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του

μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ
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σύνολο των πιστωτικών μονάδων
Διαλέξεις 4 6

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται 
αναλυτικά στο 4.

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων,

Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης
Δεξιοτήτων

Υποβάθρου ( ΓενικήςΥποδομής)

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνική

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΟΧΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
(URL)

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και 
ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του 
μαθήματος.
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 
 Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα 

με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης

και Παράρτημα Β
 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Το μάθημα αυτό έχει ως σκοπό να διδαχθεί ο φοιτητής την επιχειρησιακή ηθική, τις υποχρεώσεις και τις
ευθύνες του κατά την άσκηση του επαγγέλματος σύμφωνα με τη σύγχρονη επιχειρηματική αντίληψη και
το γενικότερο κοινωνικό πλαίσιο.
Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές 
αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές 
αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων
και πληροφοριών, με τη χρήση και των 
απαραίτητων τεχνολογιών 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 
Λήψη αποφάσεων 
Αυτόνομη εργασία 
Ομαδική εργασία 
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην 
πολυπολιτισμικότητα 
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον 
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής 
υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής 
σκέψης

 Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 
 Λήψη αποφάσεων 
 Ομαδική εργασία 
 Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
 Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψη

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
 Θεσμικές υποχρεώσεις
 Επαγγελματικοί φορείς
 Κοινωνικός ρόλος επαγγέλματος
 Θεσμικό πλαίσιο επιπτώσεων για παράβαση καθήκοντος
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 Δεοντολογία συμπεριφοράς
4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ

αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

Στην τάξη 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην

Επικοινωνία με τους φοιτητές

 Χρήση Διαδραστικού Πίνακα και projector.
 Υποστήριξη  Μαθησιακής  διαδικασίας  μέσω  της

ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται  αναλυτικά  ο  τρόπος
και μέθοδοι διδασκαλίας.
Διαλέξεις,  Σεμινάρια,  Εργαστηριακή
Άσκηση,  Άσκηση  Πεδίου,  Μελέτη  &
ανάλυση  βιβλιογραφίας,
Φροντιστήριο,  Πρακτική
(Τοποθέτηση),  Κλινική  Άσκηση,
Καλλιτεχνικό  Εργαστήριο,
Διαδραστική  διδασκαλία,
Εκπαιδευτικές  επισκέψεις,  Εκπόνηση
μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας
/ εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία,
κ.λπ.

Αναγράφονται  οι  ώρες  μελέτης
του φοιτητή για κάθε μαθησιακή
δραστηριότητα καθώς και οι ώρες
μη  καθοδηγούμενης  μελέτης
ώστε  ο  συνολικός  φόρτος
εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να
αντιστοιχεί  στα  saandaa das  του
ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις από έδρας για το 
θεωρητικό τμήμα του 
μαθήματος, 
επικουρούμενη από 
παρουσιάσεις σε 
ηλεκτρονική μορφή.

50

Υποδειγματικά  λυμένες
ασκήσεις.
Πρακτική  εξάσκηση  με
επίλυση ασκήσεων.
 Διάθεση ηλεκτρονικών 
παρουσιάσεων 
διδασκαλίας στους 
φοιτητές.

30

Αυτοτελής Μελέτη 50
Λοιπές δραστηριότητες 
(π.χ. Ομαδική ή Ατομική  
Εργασία σε μελέτη 
περίπτωσης, εκπαιδευτική 
εκδρομή, διαλέξεις 
εξωτερικών συνεργατών 
κ.λπ.)

20

Σύνολο Μαθήματος 
(25 ώρες φόρτου εργασίας 
ανά πιστωτική μονάδα)

150

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Περιγραφή  της  διαδικασίας
αξιολόγησης
Γλώσσα  Αξιολόγησης,  Μέθοδοι
αξιολόγησης,  Διαμορφωτική   ή
Συμπερασματική,  Δοκιμασία
Πολλαπλής  Επιλογής,  Ερωτήσεις
Σύντομης  Απάντησης,  Ερωτήσεις
Ανάπτυξης  Δοκιμίων,  Επίλυση
Προβλημάτων,  Γραπτή  Εργασία,
Έκθεση  /  Αναφορά,  Προφορική
Εξέταση,  Δημόσια  Παρουσίαση,
Εργαστηριακή  Εργασία,  Κλινική
Εξέταση  Ασθενούς,  Καλλιτεχνική
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες
Αναφέρονται   ρητά  προσδιορισμένα
κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που
είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου επί του συνόλου της 
διδαχθείσας ύλης, που περιλαμβάνει:
-Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
-Ανάλυση μελέτης περίπτωσης

Τα κριτήρια αξιολόγησης μπορούν να ξαναπροσδιορίζονται στην
αρχή  κάθε  εξαμήνου  μετά  από  εισήγηση  του  διδάσκοντα  και
απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.  

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
 Αμάρτυα Σ. (200), ¨Για την ηθική και την οικονομία¨
 Κάντζος Κ. (2011), ¨Λογιστική δεοντολογία¨
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 Κυρίδης Α. και Χρονοπούλου Α. (2008), ¨Περί επιστημονικής δεοντολογίας και πρακτικής¨

Ε’ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ»
1. ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 501 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 5ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά
μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ.
Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του

μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το
σύνολο των πιστωτικών μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

4 6
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Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται 
αναλυτικά στο (δ).

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
γενικού υποβάθρου, 

ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης 
γενικών γνώσεων, ανάπτυξης

δεξιοτήτων

Υποβάθρου (Γενικής Υποδομής)

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνική

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΝΑΙ (στην Αγγλική)

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
(URL)

hittp://accfn.teiep.gr/eclass/courses/TMA247/ 

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και 
ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του 
μαθήματος.
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 
 Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα 

με το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και

το Παράρτημα Β
 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Με την ολοκλήρωση της μαθησιακής διαδικασίας οι φοιτητές θα είναι σε θέση 
 Να σχηματίσουν μια ολοκληρωμένη εικόνα για τους στόχους, τον ρόλο και τη γενική προσέγγιση της 

επιχειρησιακής έρευνας στην επίλυση επιχειρησιακών προβλημάτων
 Να αντιληφθούν τη σημασία της μοντελοποίησης στην ανάπτυξη ενός ορθολογικού τρόπου 

ανάλυσης πολύπλοκων προβλημάτων
 Να προσδιορίσουν και να περιγράψουν τα δομικά στοιχεία ενός μοντέλου επιχειρησιακής έρευνας 

σε σχέση με προβλήματα του πραγματικού κόσμου
 Να γνωρίζουν τη βασική ορολογία που χρησιμοποιείται στα προβλήματα της επιχειρησιακής έρευνας
 Να διακρίνουν τις διαφορετικές κατηγορίες τεχνικών της επιχειρησιακής έρευνας και τα πεδία 

εφαρμογών τους
 Να κατανοήσουν το ρόλο των εργαλείων πληροφορικής για την επίλυση επιχειρησιακών 

προβλημάτων
Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές 
αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές 
αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων
και πληροφοριών, με τη χρήση και των 
απαραίτητων τεχνολογιών 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 
Λήψη αποφάσεων 
Αυτόνομη εργασία 
Ομαδική εργασία 
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην 
πολυπολιτισμικότητα 
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον 
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής 
υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής 
σκέψης
……
Άλλες…
…….
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Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών 
Λήψη αποφάσεων 
Ομαδική εργασία
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
 Εισαγωγή στο Γραμμικό Προγραμματισμό
 Μοντελοποίηση προβλημάτων γραμμικού προγραμματισμού
 Εφαρμογές γραμμικού προγραμματισμού
 Γραφική Μέθοδος Επίλυσης

Ειδικές  Περιπτώσεις:  προβλήματα  με  άπειρες  λύσεις,  προβλήματα  χωρίς  εφικτή  περιοχή,  μη
φραγμένα προβλήματα
Ανάλυση Ευαισθησίας

 Μέθοδος Simplex, Οικονομική ερμηνεία, Ανάλυση Ευαισθησίας
 Το δυϊκό πρόβλημα
 Το πρόβλημα της μεταφοράς
 Επίλυση προβλημάτων Γραμμικού Προγραμματισμού με χρήση MS-Excel/Solver
 Δικτυωτή Ανάλυση

Αλγόριθμος συντομότερης διαδρομής
Αλγόριθμος μέγιστης ροής
Αλγόριθμος ελάχιστου ζευγνύοντος δένδρου

Το μάθημα περιλαμβάνει θεωρητική παρουσίαση του αντικειμένου και εφαρμογές με υπολογιστικά
πακέτα. Στο πρώτο μέρος, παρουσιάζονται οι βασικές έννοιες, αναλύονται οι μέθοδοι και τεχνικές
και επιλύονται σχετικές ασκήσεις. Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζεται τo υπολογιστικό πακέτο
Επιχειρησιακής Έρευνας Solver/Excel και οι φοιτητές εκπαιδεύονται στη χρήση του και
στην ερμηνεία των αποτελεσμάτων του.
4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ

αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

Πρόσωπο με πρόσωπο στην αίθουσα διδασκαλίας

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην

Επικοινωνία με τους φοιτητές

Χρήση Διαδραστικού Πίνακα και video projector.
Υποστήριξη  Μαθησιακής  διαδικασίας  μέσω  της  ηλεκτρονικής
πλατφόρμας e-class
Επικοινωνία  με  τους  φοιτητές  με  χρήση  ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου καθώς και με ανακοινώσεις και μηνύματα μέσω
της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class
του Τμήματος

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται  αναλυτικά  ο  τρόπος
και μέθοδοι διδασκαλίας.
Διαλέξεις,  Σεμινάρια,  Εργαστηριακή
Άσκηση,  Άσκηση  Πεδίου,  Μελέτη  &
ανάλυση  βιβλιογραφίας,
Φροντιστήριο,  Πρακτική
(Τοποθέτηση),  Κλινική  Άσκηση,
Καλλιτεχνικό  Εργαστήριο,
Διαδραστική  διδασκαλία,
Εκπαιδευτικές  επισκέψεις,  Εκπόνηση
μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας
/ εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία,
κ.λπ.

Αναγράφονται  οι  ώρες  μελέτης

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις από έδρας, 
επικουρούμενη από 
παρουσιάσεις σε 
ηλεκτρονική μορφή.
Υποδειγματικά  λυμένες
ασκήσεις.
Πρακτική  εξάσκηση  με
επίλυση ασκήσεων.
Διάθεση ηλεκτρονικών 
παρουσιάσεων 
διδασκαλίας στους 
φοιτητές

52

Ομαδική ή ατομική  
προαιρετική εργασία σε 
μελέτη περίπτωσης και 

18
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του φοιτητή για κάθε μαθησιακή
δραστηριότητα καθώς και οι ώρες
μη  καθοδηγούμενης  μελέτης
σύμφωνα με τις αρχές του ECTS

επίλυση προβλημάτων
Αυτοτελής Μελέτη 80
Σύνολο Μαθήματος 150

(25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα)

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Περιγραφή  της  διαδικασίας
αξιολόγησης

Γλώσσα  Αξιολόγησης,  Μέθοδοι
αξιολόγησης,  Διαμορφωτική   ή
Συμπερασματική,  Δοκιμασία
Πολλαπλής  Επιλογής,  Ερωτήσεις
Σύντομης  Απάντησης,  Ερωτήσεις
Ανάπτυξης  Δοκιμίων,  Επίλυση
Προβλημάτων,  Γραπτή  Εργασία,
Έκθεση  /  Αναφορά,  Προφορική
Εξέταση,  Δημόσια  Παρουσίαση,
Εργαστηριακή  Εργασία,  Κλινική
Εξέταση  Ασθενούς,  Καλλιτεχνική
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

Αναφέρονται   ρητά  προσδιορισμένα
κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που
είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

Γραπτή εξέταση δύο ωρών στην ελληνική στο τέλος του 
εξαμήνου επί του συνόλου της διδαχθείσας ύλης, που 
περιλαμβάνει:

ερωτήσεις σύντομης απάντησης
ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
επίλυση προβλημάτων 

και προαιρετικές εργασίες στη διάρκεια του εξαμήνου

Για τους φοιτητές Erasmus, γραπτή εργασία, υλοποίηση project, 
προφορική εξέταση και δημόσια παρουσίαση (στην Αγγλική)

Τα κριτήρια αξιολόγησης ανακοινώνονται στην αρχή του 
εξαμήνου που προσφέρεται το μάθημα και αναρτώνται στην 
ιστοσελίδα του μαθήματος στην ηλεκτρονική πλατφόρμα e-class 
του Τμήματος.

Τα κριτήρια αξιολόγησης μπορούν να ξαναπροσδιορίζονται στην 
αρχή κάθε εξαμήνου μετά από εισήγηση του διδάσκοντα και 
απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.  

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
Ελληνική
1. Υψηλάντης, Γ. Π., Επιχειρησιακή Έρευνα: Μέθοδοι και Τεχνικές Λήψης Αποφάσεων, 5η έκδοση, 

Εκδόσεις Προπομπός, Αθήνα, 2017.
2. Γεωργίου Α.Κ., Οικονόμου Γ.Σ, Τσιότρας Γ.Δ, Μελέτες Περιπτώσεων Επιχειρησιακής Έρευνας, Τόμος 

Α΄, Εκδόσεις Μπένου, Αθήνα, 2006.
3. Οικονόμου Γ.Σ. και Γεωργίου, Α.Κ., Επιχειρησιακή Έρευνα για τη Λήψη Διοικητικών Αποφάσεων, B’ 

έκδοση, Εκδόσεις Μπένου, Αθήνα, 2016.
4. Πραστάκος Γ., Διοικητική Επιστήμη, Λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων στην Κοινωνία της 

Πληροφορίας, Εκδόσεις Σταμούλης, Αθήνα, 2000.
5. Τσάντας, Ν. Δ., Βασιλείου, Γ. Π-Χ, Εισαγωγή στην Επιχειρησιακή Έρευνα. Εκδόσεις Ζήτη, 

Θεσσαλονίκη, 2000.
Ξενόγλωσση
4. Αnderson, D. R., Sweeney D. J., Williams T. A., Martin K., An Introduction to Management Science: 

Quantitative Approachies for Decision Making, Cengage Learning, 13rd edition, 2011
5. Hillier, F. S., Lieberman, G. J., Introduction to Operations Researchi, McGraw Hill, 10thi Edition, 2014
6. Tahia, H. A., Operations Researchi: An Introduction, Pearson, 10thi Edition, 2017
7. Winston, W. L., Operations Researchi: Applications and Algorithims, Cengage Learning, 4thi edition, 

2004.

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ»
1. ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 502 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 5ο

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά
μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ.
Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ
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μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το
σύνολο των πιστωτικών μονάδων

Διαλέξεις,  ασκήσεις πράξεις, 4 6

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται 
αναλυτικά στο 4.

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων,

Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης
Δεξιοτήτων

Επιστημονικής Περιοχής (Ειδικότητας)

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνική

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΟΧΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
(URL)

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και 
ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του 
μαθήματος.
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 
 Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα 

με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης

και Παράρτημα Β
 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος αναμένεται οι φοιτητές να έχουν τις:
Γνώσεις ώστε να μπορούν να:

 Αναλύουν τις εταιρικές μορφές των επιχειρήσεων
 Αναλύουν λογιστικά τις περιπτώσεις και τις διαδικασίες ίδρυσης μετατροπής, συγχώνευσης, 

εκκαθάρισης καθώς και 
 Λογιστικές διαδικασίες της διανομής των αποτελεσμάτων των εταιρειών
 Καθώς και η διαδικασίες διανομής σύμφωνα με την εκάστοτε κείμενη νομοθεσία
 Ικανότητα διάκρισης των μειονεκτημάτων και πλεονεκτημάτων των διαφόρων μορφών εταιρικής 

συγκρότησης (Ο.Ε, Ε.Ε, A.E. E.Π.E, Ι.Κ.Ε.)
Δεξιότητες ώστε να μπορούν να: εφαρμόζουν τη θεωρητική γνώση και να επιλύουν σύνθετα προβλήματα 
λογιστικής που

 πιθανόν να ανακύπτουν σε εξειδικευμένο επιχειρησιακό περιβάλλον.
 εξετάζουν εναλλακτικές βάσεις αποτίμησης στοιχείων διαφόρων μορφών εταιρικής συγκρότησης

Ικανότητες ώστε να μπορούν να:
 σχεδιάζουν ένα ολοκληρωμένο λογιστικό σύστημα συγχώνευσης μιας επιχείρησης
 συμμετέχουν ενεργά στην οργάνωση και ανάπτυξη ενός λογιστικού τμήματος μιας σύγχρονης 

εταιρείας.
 αξιολογούν την εταιρική συγκρότηση διαφορετικών μορφών όπως οι Ο.Ε, Ε.Ε, A.E., E.Π.E. και 

Ι.Κ.Ε.
 προτείνουν δράσεις για βελτίωση.
 αναδιοργανώνουν τα αποτελεσμάτων των εταιριών σύμφωνα με την εκάστοτε κείμενη 

νομοθεσία με σκοπό τη αύξηση της αποτελεσματικότητάς του.
Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές 
αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές 
αποσκοπεί το μάθημα;.
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Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων
και πληροφοριών, με τη χρήση και των 
απαραίτητων τεχνολογιών 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 
Λήψη αποφάσεων 
Αυτόνομη εργασία 
Ομαδική εργασία 
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην 
πολυπολιτισμικότητα 
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον 
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής 
υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής 
σκέψης

Το μάθημα αποσκοπεί σε:
 Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των 

απαραίτητων τεχνολογιών
 Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
 Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 Αυτόνομη εργασία
 Λήψη αποφάσεων

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
 Αρχές και έννοιες της εταιρικής συνεργασίας, η έννοια της εταιρείας.
 Προσωπικές Εταιρίες και το Κεφάλαιο τους.
 Εγγραφές κάλυψης, καταβολής του Κεφαλαίου
 Διαδικασία σύστασης O.E., E.E, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΑΕ
 Αύξηση – Μείωση Κεφαλαίου – Εγγραφές αύξησης και μείωσης Κεφαλαίου
 Λογιστικά Βιβλία O.E,E.E Α.Ε, Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε.
 Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις
 Συγχώνευση Α.Ε
 Εκκαθάριση Α.Ε
 Μετατροπή Α.Ε
 Διαδικασία σύστασης Ι.Κ.Ε
 Λογιστικές Εγγραφές Διανομής – Αποτελέσματα. – Λογιστικές Καταστάσεις. – Διάθεση Κερδών. – 

Υπολογισμός Διάθεσης Κερδών. – Προβλέψεις.
 Λύση-Εκκαθάριση. – Εγγραφές Λύσης.
 Ετερόρρυθμη Εταιρία. – Λογιστικές ιδιορρυθμίες των Ε.Ε.
 Ανώνυμη Εταιρία. – Κεφάλαιο. – Μετοχικό Κεφάλαιο. – Κατηγορίες Μετοχών. – Καταβολή, 

Αύξηση, Μείωση, Απόσβεση Μ.Κ.
 Υπολογισμός Φόρου. Μικτές Εταιρείες. Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης.
 Νομικές και φορολογικές ρυθμίσεις που αφορούν τις διάφορες εταιρικές μορφές.
 Εταιρίες επενδύσεων, χαρτοφυλακίου και αμοιβαίων κεφαλαίων

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ
αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

Στην τάξη 

. ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην

Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην
Επικοινωνία με τους φοιτητές

Στην τάξη πρόσωπο με πρόσωπο Μέσω εξειδικευμένου 
λογισμικού υποστήριξης μαθησιακής διαδικασίας (e-class)
Χρήση του πίνακα
Χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class
Κατά τις ώρες γραφείου
Οι παρουσιάσεις πραγματοποιούνται με χρήση Power Point.
Επίσης υπάρχει η δυνατότητα ηλεκτρονικής επικοινωνίας μέσω 
e-mail στο διδάσκοντα.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται  αναλυτικά  ο  τρόπος
και μέθοδοι διδασκαλίας.
Διαλέξεις,  Σεμινάρια,  Εργαστηριακή
Άσκηση,  Άσκηση  Πεδίου,  Μελέτη  &
ανάλυση  βιβλιογραφίας,
Φροντιστήριο,  Πρακτική

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις από έδρας για το 
θεωρητικό τμήμα του 
μαθήματος, 
επικουρούμενη από 
παρουσιάσεις σε 
ηλεκτρονική μορφή.

50
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(Τοποθέτηση),  Κλινική  Άσκηση,
Καλλιτεχνικό  Εργαστήριο,
Διαδραστική  διδασκαλία,
Εκπαιδευτικές  επισκέψεις,  Εκπόνηση
μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας
/ εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία,
κ.λπ.

Αναγράφονται  οι  ώρες  μελέτης
του φοιτητή για κάθε μαθησιακή
δραστηριότητα καθώς και οι ώρες
μη  καθοδηγούμενης  μελέτης
ώστε  ο  συνολικός  φόρτος
εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να
αντιστοιχεί  στα  saandaa das  του
ECTS

Διαδραστική διδασκαλία
Υποδειγματικά  λυμένες
ασκήσεις.
Πρακτική  εξάσκηση  με
επίλυση ασκήσεων.
 Διάθεση ηλεκτρονικών 
παρουσιάσεων 
διδασκαλίας στους 
φοιτητές.

30

Λοιπές δραστηριότητες 
(π.χ. Ομαδική ή Ατομική  
Εργασία σε μελέτη 
περίπτωσης, εκπαιδευτική 
εκδρομή, διαλέξεις 
εξωτερικών συνεργατών 
κ.λπ.)

20

Αυτοτελής Μελέτη 50
Σύνολο Μαθήματος 
(25 ώρες φόρτου εργασίας 
ανά πιστωτική μονάδα)

150

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Περιγραφή  της  διαδικασίας
αξιολόγησης
Γλώσσα  Αξιολόγησης,  Μέθοδοι
αξιολόγησης,  Διαμορφωτική   ή
Συμπερασματική,  Δοκιμασία
Πολλαπλής  Επιλογής,  Ερωτήσεις
Σύντομης  Απάντησης,  Ερωτήσεις
Ανάπτυξης  Δοκιμίων,  Επίλυση
Προβλημάτων,  Γραπτή  Εργασία,
Έκθεση  /  Αναφορά,  Προφορική
Εξέταση,  Δημόσια  Παρουσίαση,
Εργαστηριακή  Εργασία,  Κλινική
Εξέταση  Ασθενούς,  Καλλιτεχνική
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες
Αναφέρονται   ρητά  προσδιορισμένα
κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που
είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

 Γραπτή τελική εξέταση (100% του βαθμού): Οι φοιτητές 
καλούνται να απαντήσουν σε μια σειρά από ερωτήσεις που θα 
καλύπτουν το σύνολο της διδαχθείσας ύλης του μαθήματος. 
Αυτές θα περιλαμβάνουν:

 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
 Ερωτήσεις κρίσεως
 Επίλυση προβλημάτων σε Λογιστικά θέματα
 Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας

Η αξιολόγηση των φοιτητών είναι προσβάσιμη από αυτούς για 
επεξηγήσεις αναφορικά με την βελτίωση τους.

Τα κριτήρια αξιολόγησης μπορούν να ξαναπροσδιορίζονται στην 
αρχή κάθε εξαμήνου μετά από εισήγηση του διδάσκοντα και 
απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.  

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :

 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (2016), ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ
 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 

(2015), ΝΕΓΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (2006), ΡΕΒΑΝΟΓΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ, ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Δ. ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ & ERP»
1. ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 503 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 5ο

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ & ERP (Accounting 
Information Systems & ERP) 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά
μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ.

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ
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Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του
μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το

σύνολο των πιστωτικών μονάδων
Διαλέξεις 4 6

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται 
αναλυτικά στο 4.

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων,

Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης
Δεξιοτήτων

Επιστημονικής Περιοχής (Ειδικότητας)

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνική

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΟΧΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
(URL)

hittp://accfn.teiep.gr/eclass/courses/TMA211/

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και 
ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του 
μαθήματος.
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 
 Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα 

με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης

και Παράρτημα Β
 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Το  μάθημα  αποσκοπεί  στην  εκπαίδευση  των  φοιτητών  στις  διαδικασίες,  Λογιστικής  Τυποποίησης
επεξεργασίας και άντλησης Λογιστικών Πληροφοριών με την μηχανογραφικών συστημάτων (ERP) σε ένα
σύγχρονο επιχειρησιακό περιβάλλον 
Στο τέλος του μαθήματος οι φοιτητές:
•  θα γνωρίζουν σε ικανοποιητικό βαθμό  τις δυνατότητες που προσφέρουν τα σύγχρονα Συστήματα
Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (E.R.P.) .
• θα έχουν κατανοήσει σε βάθος τον τρόπο λειτουργίας ενός  Λογιστικού Πληροφοριακού Συστήματος
μιας  επιχείρησης,  θα  είναι  σε  θέση  να  διεκπεραιώνουν  τις  καθημερινές  λογιστικές  εργασίες,  να
προετοιμάσουν  τις  χρηματοοικονομικές  καταστάσεις  και  να  αποστείλουν  στην  ΓΓΠΣ  /  Υπουργείο
Οικονομικών  τις  προβλεπόμενες Μηχανογραφικές Καταστάσεις και Αναφορές.
Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές 
αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές 
αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων
και πληροφοριών, με τη χρήση και των 
απαραίτητων τεχνολογιών 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 
Λήψη αποφάσεων 
Αυτόνομη εργασία 
Ομαδική εργασία 
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην 
πολυπολιτισμικότητα 
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον 
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής 
υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής 
σκέψης

i. Αυτόνομη Εργασία
j. Ομαδική Εργασία
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k. Σχεδιασμός και Διαχείριση Έργων
l. Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
1. Αξιολόγηση των αναγκών Οικονομικής και Λογιστικής Πληροφόρησης της επιχείρησης- 
2. Μηχανογραφική Τήρηση  Λογιστικών Αρχείων 
3. Το Κύκλωμα των Χρηματοοικονομικών (Εισπράξεις – Πληρωμές Κινήσεις Τραπεζών ,  Αξιόγραφων

και επιταγών ) 
4. Το  Κύκλωμα  των  Αγορών  (Παραγγελιοδοσία,  Τιμολογιακές  Πολιτικές,  Συμφωνίες/  Διαχείριση

Υπολοίπων Προμηθευτών 
5.  Το Κύκλωμα των αποθεμάτων(Είδη, Αποθηκευτικοί χώροι , Φυσική Απογραφή  /Αποτίμηση
6. Το  Κύκλωμα  των  Πωλήσεων  (Παραγγελιοληψία,  Τιμολογιακές  Πολιτικές  ,  Προγραμματισμός

Παραδόσεων , Συμφωνίες /Διαχείριση Υπολοίπων  Πελατών
7. Το κύκλωμα των Παγίων  (Τήρηση Μητρώου Παγίων) 
8. Το Κύκλωμα του Προϋπολογισμού (κατάρτιση / παρακολούθηση Reporting) 
9. Ειδικά θέματα Μηχανογραφημένης Λογιστικής  (Μισθοδοσία , Έλεγχος  &  Συμφωνίες  Φ.Π.Α. και

λοιπών  παρακρατούμενων  Φόρων  –  Μηχανογραφική    συμπλήρωση  εντύπων    –-  Έκδοση
Ισοζυγίων -  Κλείσιμο Μήνα ) 

10. Εργασίες   Τέλους  Χρήσεως  (Αποσβέσεις  -  Παγίων  -  Απογραφή -  Αποτίμηση   -  Μεταβατικοί
Λογαριασμοί )

11. Εγγραφές   προσδιορισμού  Αποτελεσμάτων  -  Υπολογισμός  Φόρου  Εισοδήματος  –  Διάθεση
Αποτελεσμάτων.

12. Σύνταξη  Οικονομικών  Καταστάσεων  -  Διοικητικών  Αναφορών  -  Πληροφοριακών  Συστημάτων
(ΓΓΠΣ)

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ
αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην

Επικοινωνία με τους φοιτητές

-Χρήση Δια δραστικού Πίνακα και projector.
-Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της  
  ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class
- Χρήση συγχρόνων μηχανογραφικών  λογιστικών πακέτων

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται  αναλυτικά  ο  τρόπος
και μέθοδοι διδασκαλίας.
Διαλέξεις,  Σεμινάρια,  Εργαστηριακή
Άσκηση,  Άσκηση  Πεδίου,  Μελέτη  &
ανάλυση  βιβλιογραφίας,
Φροντιστήριο,  Πρακτική
(Τοποθέτηση),  Κλινική  Άσκηση,
Καλλιτεχνικό  Εργαστήριο,
Διαδραστική  διδασκαλία,
Εκπαιδευτικές  επισκέψεις,  Εκπόνηση
μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας
/ εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία,
κ.λπ.

Αναγράφονται  οι  ώρες  μελέτης
του φοιτητή για κάθε μαθησιακή
δραστηριότητα καθώς και οι ώρες
μη  καθοδηγούμενης  μελέτης
ώστε  ο  συνολικός  φόρτος
εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να
αντιστοιχεί  στα  saandaa das  του
ECTS

Δραστηριότητα
Φόρτος

Εργασίας
Εξαμήνου

Διαλέξεις από έδρας για το θεωρητικό τμήμα
του μαθήματος, επικουρούμενη από 
παρουσιάσεις σε ηλεκτρονική μορφή.

50

Πρακτική εξάσκηση σε εργαστήριο 
υπολογιστών. Κάθε  φοιτητής  θα έχει την 
δυνατότητα να  δημιουργήσει το δικό του 
εταιρικό περιβάλλον (εικονική εταιρεία),  και 
να  αποτυπώσει τα Οικονομικά - Λογιστικά 
γεγονότα μιας επιχείρησης.

30

Λοιπές δραστηριότητες (Ομαδική ή Ατομική  
Εργασία σε μελέτη περίπτωσης, 
εκπαιδευτική εκδρομή σε επιχειρήσεις με 
πλήρως μηχανογραφημένο περιβάλλον, 
διαλέξεις εξωτερικών συνεργατών κ.λπ.)

20

Αυτοτελής Μελέτη 50
Σύνολο Μαθήματος 
(25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική 
μονάδα)

150

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Περιγραφή  της  διαδικασίας Αξιολόγηση στην  Ελληνική γλώσσα  με : 
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αξιολόγησης

Γλώσσα  Αξιολόγησης,  Μέθοδοι
αξιολόγησης,  Διαμορφωτική   ή
Συμπερασματική,  Δοκιμασία
Πολλαπλής  Επιλογής,  Ερωτήσεις
Σύντομης  Απάντησης,  Ερωτήσεις
Ανάπτυξης  Δοκιμίων,  Επίλυση
Προβλημάτων,  Γραπτή  Εργασία,
Έκθεση  /  Αναφορά,  Προφορική
Εξέταση,  Δημόσια  Παρουσίαση,
Εργαστηριακή  Εργασία,  Κλινική
Εξέταση  Ασθενούς,  Καλλιτεχνική
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

Αναφέρονται   ρητά  προσδιορισμένα
κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που
είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

     Γραπτή ή και Προφορική Εξέταση  στο τέλος του   
    εξαμήνου επί του συνόλου   της διδαχθείσας ύλης, που 
     περιλαμβάνει:
- Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 
-    Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης
-    εξέταση σε υπολογιστές ( Λογιστικοί χειρισμοί      
       Οικονομικών Συναλλαγών και οικονομικές Αναφορές).
 
Ενημέρωση κατά την διδασκαλία και προσβάσιμα μέσω του e 
class 

Τα κριτήρια αξιολόγησης μπορούν να ξαναπροσδιορίζονται στην 
αρχή κάθε εξαμήνου μετά από εισήγηση του διδάσκοντα και 
απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.  

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
 Βενιέρης  Γεώργιος,  Κοέν  Σάνδρα,  Βλήσμας  Ορέστης  (2015)  :  Λογιστικά  Πληροφοριακά

Συστήματα,  Εκδόσεις  Εταιρείας  Αξιοποίησης  και  Διαχείρισης  Περιουσίας  Οικονομικού
Πανεπιστημίου Αθηνών. 

 Στεφάνου Κ. και Μπιάλας Χ. (2018) :  Συστήματα επιχειρησιακών πόρων και εφαρμογές με το
σύστημα SAP, Εκδότης: Αλτιντζής Αθανάσιος

 Καραγιώργος  Θεοφάνης (2017), Μηχανογραφημένη Λογιστική Θεωρία και Πράξη,
 Πολλάλης  Ιωάννης  ,  Βοζίκης  Αθανάσιος  (2012):  Πληροφοριακά  Συστήματα  Διαχείρισης

Επιχειρησιακών Πόρων- Στρατηγικές Εφαρμογές , Εκδόσεις Ουτοπία   
 Γκίνογλου  Δ.,  Π.  Ταχυνάκης  ,  Ν.  Πρωτόγερος   (2004):  Λογιστικά  Πληροφοριακά  Συστήματα,

εκδόσεις Rosili.
 Πανεπιστημιακά Συγγράμματα (2018), Χύτης Ευάγγελος 
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ»

1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 504 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 5ο

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά
μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ.
Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του

μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το
σύνολο των πιστωτικών μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

Διαλέξεις 4 6

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται 
αναλυτικά στο 4.

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων,

Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης
Δεξιοτήτων

Επιστημονικής Περιοχής (Ειδικής Υποδομής)

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και Ελληνική
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ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS
ΟΧΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
(URL)

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και 
ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του 
μαθήματος.
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 
 Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα 

με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης

και Παράρτημα Β
 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Κατανόηση από τους φοιτητές της ανάγκης και της εφαρμογής των τεχνικών και των μεθόδων, της 
ανάλυσης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.   Αξιοποίηση της λογιστικής πληροφόρησης για τη 
λήψη επιχειρηματικών και επενδυτικών  αποφάσεων. 
Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές 
αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές 
αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων
και πληροφοριών, με τη χρήση και των 
απαραίτητων τεχνολογιών 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 
Λήψη αποφάσεων 
Αυτόνομη εργασία 
Ομαδική εργασία 
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην 
πολυπολιτισμικότητα 
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον 
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής 
υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής 
σκέψης

m. Αυτόνομη Εργασία
n. Ομαδική Εργασία
o. Σχεδιασμός και Διαχείριση Έργων
p. Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Έννοια - Φύση – Σκοποί της Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης. Επιλογή Οικονομικών Στοιχείων – Αξιολόγηση
και Ερμηνεία.
Μέθοδοι Ανάλυσης – Κάθετη Ανάλυση, Οριζόντια Ανάλυση, Μέθοδος ανάλυσης χρονολογικών σειρών.
Έννοια και Σπουδαιότητα της χρήσης των Αριθμοδεικτών. Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της χρήσης
των αριθμοδεικτών. 
Κατηγορίες Αριθμοδεικτών. Αριθμοδείκτες Ρευστότητας, Δραστηριότητας, Αποδοτικότητας, Διάρθρωσης
Κεφαλαίων και Βιωσιμότητας, Επενδυτικοί Αριθμοδείκτες.
4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ

αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

Στην τάξη 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην

Επικοινωνία με τους φοιτητές

Χρήση Διαδραστικού Πίνακα και projector.
Υποστήριξη Μαθησιακής Διαδικασίας μέσω της Ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας e-class

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται  αναλυτικά  ο  τρόπος
και μέθοδοι διδασκαλίας.

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις από έδρας, 
επικουρούμενη από 

50
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Διαλέξεις,  Σεμινάρια,  Εργαστηριακή
Άσκηση,  Άσκηση  Πεδίου,  Μελέτη  &
ανάλυση  βιβλιογραφίας,
Φροντιστήριο,  Πρακτική
(Τοποθέτηση),  Κλινική  Άσκηση,
Καλλιτεχνικό  Εργαστήριο,
Διαδραστική  διδασκαλία,
Εκπαιδευτικές  επισκέψεις,  Εκπόνηση
μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας
/ εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία,
κ.λπ.

Αναγράφονται  οι  ώρες  μελέτης
του φοιτητή για κάθε μαθησιακή
δραστηριότητα καθώς και οι ώρες
μη  καθοδηγούμενης  μελέτης
ώστε  ο  συνολικός  φόρτος
εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να
αντιστοιχεί  στα  saandaa das  του
ECTS

παρουσιάσεις σε 
ηλεκτρονική μορφή.
Υποδειγματικά  λυμένες
ασκήσεις.
Πρακτική  εξάσκηση  με
επίλυση ασκήσεων.
 Διάθεση ηλεκτρονικών 
παρουσιάσεων 
διδασκαλίας στους 
φοιτητές.

30

Λοιπές δραστηριότητες 
(π.χ. Ομαδική ή Ατομική  
Εργασία σε μελέτη 
περίπτωσης, εκπαιδευτική 
εκδρομή, διαλέξεις 
εξωτερικών συνεργατών 
κ.λπ.)

20

Αυτοτελής Μελέτη 50
Σύνολο Μαθήματος 
(25 ώρες φόρτου εργασίας 
ανά πιστωτική μονάδα)

150

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Περιγραφή  της  διαδικασίας
αξιολόγησης

Γλώσσα  Αξιολόγησης,  Μέθοδοι
αξιολόγησης,  Διαμορφωτική   ή
Συμπερασματική,  Δοκιμασία
Πολλαπλής  Επιλογής,  Ερωτήσεις
Σύντομης  Απάντησης,  Ερωτήσεις
Ανάπτυξης  Δοκιμίων,  Επίλυση
Προβλημάτων,  Γραπτή  Εργασία,
Έκθεση  /  Αναφορά,  Προφορική
Εξέταση,  Δημόσια  Παρουσίαση,
Εργαστηριακή  Εργασία,  Κλινική
Εξέταση  Ασθενούς,  Καλλιτεχνική
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

Αναφέρονται   ρητά  προσδιορισμένα
κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που
είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου επί του συνόλου της 
διδαχθείσας ύλης, που περιλαμβάνει:
- Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
- Ανάλυση μελέτης περίπτωσης

Τα κριτήρια αξιολόγησης μπορούν να ξαναπροσδιορίζονται στην 
αρχή κάθε εξαμήνου μετά από εισήγηση του διδάσκοντα και 
απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.  

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
1. Γεωργόπουλος Α.(2014), Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, Εκδόσεις Ε. Μπένου.
2.Subramanyam K. R. (2017) Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, Εκδόσεις Broken Hill Publishers
LTD.
3. Λαζαρίδης Θ., Κοντέος Γ., Σαριαννίδης Ν.(2013)  Σύγχρονη Χρηματοοικονομική Ανάλυση 
4. Νιάρχος Ν. (2004) Χρηματοοικονομική Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΑΕ. 
5. Κάντζος Κ. (2013), Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, Εκδόσεις ΦΑΙΔΙΜΟΣ
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ΣΤ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ»
1. ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 601 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 6ο

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε
διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές

Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για
το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες

διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

Διάλεξη 4 6

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται 
αναλυτικά στο 4.

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων,

Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης
Δεξιοτήτων

Επιστημονικής Περιοχής (Ειδικής Υποδομής), 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνική
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ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS Yes

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες 
και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση
του μαθήματος.
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 
 Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών 
σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης

 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου 
Μάθησης

και Παράρτημα Β
 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα είναι ικανός: 
 Να  διευρύνει  τις  γνώσεις  του  όσον  αφορά  σε  θέματα  επιχειρησιακά  και τεχνικά  των

Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης. 
 Να κατανοήσει και να περιγράψει ένα Πληροφοριακό Σύστημα Διοίκησης.
 Να  κατανοήσει  τη  διαδικασία  λήψης  αποφάσεων  μέσα  από  ένα  ολοκληρωμένο

παράδειγμα.

 Να αναγνωρίσει τα πλεονεκτήματα – μειονεκτήματα από την εφαρμογή ενός σύγχρονου
Πληροφοριακού Συστήματος Διοίκησης.

 Να αναλύσει σύνθετες θεωρίες, διαδικασίες και φάσεις σχεδιασμού των Πληροφοριακών
Συστημάτων Διοίκησης.

 Να αποκτήσει την απαραίτητη γνώση και εμπειρία,  ώστε να μπορεί να αξιολογήσει ένα
Πληροφοριακό σύστημα Διοίκησης.  

 Να αποκτήσει τις απαραίτητες γνώσεις, που τους παρέχονται για περεταίρω ανάπτυξη και
εφαρμογή  νέων ιδεών και εννοιών στο χώρο των Πληροφοριακών Συστημάτων.

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές 
αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές
αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση 
δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση 
και των απαραίτητων τεχνολογιών 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 
Λήψη αποφάσεων 
Αυτόνομη εργασία 
Ομαδική εργασία 
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην 
πολυπολιτισμικότητα 
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον 
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής 
υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και 
επαγωγικής σκέψης

• Αυτόνομη Εργασία
• Ομαδική Εργασία
• Άσκηση κριτικής σκέψης
3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 Εισαγωγή - Βασικές έννοιες των Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης.
 Εξέλιξη και συνιστώσες των Πληροφοριακών Συστημάτων.
 Οι κυριότεροι λόγοι υιοθέτησης και εφαρμογής των Πληροφοριακών Συστημάτων.
 Κόστος  εγκατάστασης,  υπολογισμός  επένδυσης,  χρήσης,  και  συντήρησης  των

Πληροφοριακών Συστημάτων.
 Ανάπτυξη,  ανάλυση,  και  υποστήριξη επιχειρηματικών διαδικασιών των Πληροφοριακών

Συστημάτων. 
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 Το επιχειρησιακό κύκλωμα και τα υποσυστήματα των Πληροφοριακών Συστημάτων.
 Επεξεργασία  και  διαχείριση  βάσεων  δεδομένων  διάμεσου   των  Πληροφοριακών

Συστημάτων.
 Ο κύκλος ζωής των Πληροφοριακών Συστημάτων.
 Ασφάλεια και ηθικά θέματα των Πληροφοριακών Συστημάτων. 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ
αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

Στην τάξη 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην
Επικοινωνία με τους φοιτητές

Χρήση Διαδραστικού Πίνακα και p pjenap .
Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-nlass

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται  αναλυτικά  ο  τρόπος
και μέθοδοι διδασκαλίας.
Διαλέξεις,  Σεμινάρια,  Εργαστηριακή
Άσκηση,  Άσκηση  Πεδίου,  Μελέτη  &
ανάλυση  βιβλιογραφίας,
Φροντιστήριο,  Πρακτική
(Τοποθέτηση),  Κλινική  Άσκηση,
Καλλιτεχνικό  Εργαστήριο,
Διαδραστική  διδασκαλία,
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση
μελέτης  (project),  Συγγραφή
εργασίας  /  εργασιών,  Καλλιτεχνική
δημιουργία, κ.λπ.

Αναγράφονται  οι  ώρες  μελέτης  του
φοιτητή  για  κάθε  μαθησιακή
δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη
καθοδηγούμενης  μελέτης  ώστε  ο
συνολικός  φόρτος  εργασίας  σε
επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα
standards του ECTS

Δραστηριότητα
Φόρτος Εργασίας

Εξαμήνου
Διαλέξεις από έδρας για το
θεωρητικό τμήμα του 
μαθήματος, 
επικουρούμενη από 
παρουσιάσεις σε 
ηλεκτρονική μορφή.

50

Υποδειγματικά  λυμένες
ασκήσεις.
Πρακτική  εξάσκηση  με
επίλυση ασκήσεων.
 Διάθεση ηλεκτρονικών 
παρουσιάσεων 
διδασκαλίας στους 
φοιτητές.

30

Λοιπές δραστηριότητες 
(π.χ. Ομαδική ή Ατομική  
Εργασία σε μελέτη 
περίπτωσης, εκπαιδευτική 
εκδρομή, διαλέξεις 
εξωτερικών συνεργατών 
κ.λπ.)

20

Αυτοτελής Μελέτη 50
Σύνολο Μαθήματος 
(25 ώρες φόρτου 
εργασίας ανά πιστωτική 
μονάδα)

150

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Περιγραφή  της  διαδικασίας
αξιολόγησης

Γλώσσα  Αξιολόγησης,  Μέθοδοι
αξιολόγησης,  Διαμορφωτική   ή
Συμπερασματική,  Δοκιμασία
Πολλαπλής  Επιλογής,  Ερωτήσεις
Σύντομης  Απάντησης,  Ερωτήσεις
Ανάπτυξης  Δοκιμίων,  Επίλυση
Προβλημάτων,  Γραπτή  Εργασία,
Έκθεση  /  Αναφορά,  Προφορική
Εξέταση,  Δημόσια  Παρουσίαση,
Εργαστηριακή  Εργασία,  Κλινική

Ι.  Γραπτή τελική εξέταση (100%) για το θεωρητικό μέρος 
του μαθήματος :

 Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου επί του 
συνόλου της διδαχθείσας ύλης, που περιλαμβάνει:
- Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
- Ερωτήσεις ανάπτυξης
- Επίλυση προβλημάτων

Τα κριτήρια αξιολόγησης μπορούν να ξαναπροσδιορίζονται
στην αρχή κάθε εξαμήνου μετά από εισήγηση του
διδάσκοντα και απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.
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Εξέταση  Ασθενούς,  Καλλιτεχνική
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

Αναφέρονται   ρητά προσδιορισμένα
κριτήρια  αξιολόγησης  και  εάν  και
που  είναι  προσβάσιμα  από  τους
φοιτητές.
5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 MnKinne_ Ea l, K penie Daiida  (2017). Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης:
Διεργασίες, Συστήματα και Πληροφορίες. Εκδόσεις B pien Hill Publishe s Lada.

 K penie M.Daiida, Bp_le J.Randaall (2016). Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης στην Πράξη.
Εκδόσεις B pien Hill Publishe s Lada.

 Στεφάνου Κ. και Μπιάλας Χ. (2018) :  Συστήματα επιχειρησιακών πόρων και εφαρμογές με
το σύστημα SAP, Εκδότης: Αλτιντζής Αθανάσιος

 Laudapn K. C. anda J. P. Laudapn, (2010). Manaie_ena tnup _arpn S_sae_s, P enrne Hall, Ne=
Je se_, 11ah edairpn.

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ»

1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 602 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 6ο

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ  (CORPORATE INCOME TAX)

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε

διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές
Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για

το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες
διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

Διαλέξεις 4 6

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται 
αναλυτικά στο 4.

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων,

Επιστημονικής Περιοχής,
Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

Επιστημονικής Περιοχής (Ειδικότητας)

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνική

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΟΧΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

hittp://accfn.teiep.gr/eclass/courses/TMA221/

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και 
ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του 
μαθήματος.
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 
 Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα 
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με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης

και Παράρτημα Β
 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Σκοπός  του  μαθήματος  είναι  να  μεταδώσει  στους  φοιτητές  τις  αρχές,  δομές  και  διαδικασίες  της
φορολογίας των επιχειρήσεων, να διδάξει τα κατάλληλα εργαλεία ανάλυσης υπολογισμού των φόρων, να
ερμηνεύσει  και  να αναλύσει  τις μεθόδους και τεχνικές προσδιορισμού των φορολογητέων κερδών με
τελικό στόχο, οι διοικητές των οικονομικών μονάδων (μάνατζερ) να είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν τις
πληροφορίες των φόρων για χάραξη της μελλοντικής στρατηγικής της επιχείρησης. Ασχολείται σε βάθος
με  την  εφαρμογή  της  φορολογικής  νομοθεσίας  στα  κέρδη  των  επιχειρήσεων,  των  νομικών  γενικά
προσώπων (Ο.Ε, ΕΕ, ΕΠΕ, ΑΕ ΣΥΝΠΕ ΙΜΕ), σύμφωνα με τις απαιτήσεις των φορολογικών νόμων για την
εξαγωγή του αποτελέσματος και της απόδοσης των φόρων στο κράτος και την Φορολογία Κεφαλαίου.
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, επιδιώκεται από τους φοιτητές:

 Να έχουν κατανοήσει το λογιστικό χειρισμό των φόρων.
 Να μπορούν να απεικονίσουν τους φόρους στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις.
 Να μπορούν να αναλύσουν τους φόρους που απεικονίζονται στις χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις και να εξάγουν συμπεράσματα για το φορολογικό σχεδιασμό των 
επιχειρήσεων. 

 Να γνωρίζουν τη φορολογική αντιμετώπιση των δαπανών που πραγματοποιούνται από τις 
επιχειρήσεις.

 Να προσδιορίζουν τον φόρο εισοδήματος μέσα από φορολογική αναμόρφωση.
Να γνωρίζουν τις φορολογικές επιπτώσεις των ενδοομιλικών συναλλαγών

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές 
αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές 
αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων
και πληροφοριών, με τη χρήση και των 
απαραίτητων τεχνολογιών 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 
Λήψη αποφάσεων 
Αυτόνομη εργασία 
Ομαδική εργασία 
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην 
πολυπολιτισμικότητα 
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον 
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής 
υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής 
σκέψης

q. Αυτόνομη Εργασία
r. Ομαδική Εργασία
s. Σχεδιασμός και Διαχείριση Έργων
t. Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
1.  ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
2. Η ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
3. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ (ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ)
4. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 
5. ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΚΕΡΔΗ 
6. ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
7. ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΥΠΕΡΑΞΙΑ 
8. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ 
9. ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ  ΦΟΡΟΙ
10. ΠΡΟΚΑΤΑΒΑΛΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ
11. ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 
12. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
13.  ΘΕΜΑΤΑ ΦΟΡΟΑΠΟΦΥΓΗΣΚΑΙ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ

Μελέτες περιπτώσεων (case studies)

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
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ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ

αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

Στην τάξη 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην

Επικοινωνία με τους φοιτητές

Χρήση Διαδραστικού Πίνακα και projector.
Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας e-class

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται  αναλυτικά  ο  τρόπος
και μέθοδοι διδασκαλίας.
Διαλέξεις,  Σεμινάρια,  Εργαστηριακή
Άσκηση,  Άσκηση  Πεδίου,  Μελέτη  &
ανάλυση  βιβλιογραφίας,
Φροντιστήριο,  Πρακτική
(Τοποθέτηση),  Κλινική  Άσκηση,
Καλλιτεχνικό  Εργαστήριο,
Διαδραστική  διδασκαλία,
Εκπαιδευτικές  επισκέψεις,  Εκπόνηση
μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας
/ εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία,
κ.λπ.

Αναγράφονται  οι  ώρες  μελέτης
του φοιτητή για κάθε μαθησιακή
δραστηριότητα καθώς και οι ώρες
μη  καθοδηγούμενης  μελέτης
ώστε  ο  συνολικός  φόρτος
εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να
αντιστοιχεί  στα  saandaa das  του
ECTS

Δραστηριότητα
Φόρτος

Εργασίας
Εξαμήνου

Διαλέξεις από έδρας επικουρούμενη από 
παρουσιάσεις σε ηλεκτρονική μορφή.

50

Υποδειγματικά  λυμένες  ασκήσεις,  μελέτες
περιπτώσεων  (case  studies)  και  πρακτικές
εφαρμογές  από  τον  ελληνικό  και  διεθνή
χώρο  που  βοηθούν  στην  κατανόηση  των
θεωρητικών ενοτήτων.

25

Λοιπές δραστηριότητες (π.χ. Ομαδική ή 
Ατομική  Εργασία σε μελέτη περίπτωσης, 
εκπαιδευτική εκδρομή, διαλέξεις εξωτερικών
συνεργατών κ.λπ.)

25

Αυτοτελής Μελέτη 50
Σύνολο Μαθήματος 
(25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική 
μονάδα)

150

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Περιγραφή  της  διαδικασίας
αξιολόγησης

Γλώσσα  Αξιολόγησης,  Μέθοδοι
αξιολόγησης,  Διαμορφωτική   ή
Συμπερασματική,  Δοκιμασία
Πολλαπλής  Επιλογής,  Ερωτήσεις
Σύντομης  Απάντησης,  Ερωτήσεις
Ανάπτυξης  Δοκιμίων,  Επίλυση
Προβλημάτων,  Γραπτή  Εργασία,
Έκθεση  /  Αναφορά,  Προφορική
Εξέταση,  Δημόσια  Παρουσίαση,
Εργαστηριακή  Εργασία,  Κλινική
Εξέταση  Ασθενούς,  Καλλιτεχνική
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες
Αναφέρονται   ρητά  προσδιορισμένα
κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που
είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

 Γραπτή / προφορική εξέταση στο τέλος του εξαμήνου επί του 
συνόλου 
    της διδαχθείσας ύλης, που περιλαμβάνει:
- Ερωτήσεις Ανάπτυξης και πολλαπλής επιλογής
- Ασκήσεις  εφαρμογής  αποτιμήσεων , Λογιστικών  Εγγραφών  

και σύνταξης  ενοποιημένων  οικονομικών καταστάσεων 
Προαιρετικές εργασίες κατά την διάρκεια του εξαμήνου.

Ενημέρωση κατά την διδασκαλία και προσβάσιμα μέσω του e 
class

Τα κριτήρια αξιολόγησης μπορούν να ξαναπροσδιορίζονται στην 
αρχή κάθε εξαμήνου μετά από εισήγηση του διδάσκοντα και 
απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.  

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

1. Σταματόπουλος  Δημήτρης,  Καραβοκύρης  Αντώνης  (2014),  Κώδικας Φορολογίας  Εισοδήματος,
Διαθέτης (Εκδότης): Ι. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.

2. Καραγιώργος  Θεοφάνης  (2015)  ,  Φορολογική  Πρακτική,  Διαθέτης  (Εκδότης)  ΑΦΟΙ  Θ.
ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ Ο.Ε.
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3. Χέβας Δημοσθένης (2017), θέματα φορολογικής Λογιστικής , Διαθέτης (Εκδότης): ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΩΤ.
ΜΠΕΝΟΥ

4. Γκίνογλου  Δημήτριος  (2014).  Φορολογική  Λογιστική  (ΙΙ),  Διαθέτης  (Εκδότης):  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΚΙΝΟΓΛΟΥ

5. Πανεπιστημιακές Σημειώσεις (2018), Χύτης Ευάγγελος 
6. ΝΟΜΟΣ  ΥΠ'  ΑΡΙΘ.  2238 «Κύρωση  του  Κώδικα Φορολογίας  Εισοδήματος  (ΦΕΚ Α'  151/16-09-

1994)»
7. ΝΟΜΟΣ  ΥΠ’  ΑΡΙΘ.  4172 «Φορολογία  εισοδήματος,  επείγοντα  μέτρα  εφαρμογής  του  ν.

4046/2012, ν. 4093/2012 και ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις “ (ΦΕΚ Α' 167/23-07-2013)

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ»
1. ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 603 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 6ο

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜIKH

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε

διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές
Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για

το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες
διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

Διαλέξεις 4 6
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται 
αναλυτικά στο 4.

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων,

Επιστημονικής Περιοχής,
Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

Επιστημονικής Περιοχής (Ειδικής Υποδομής)

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνική

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΟΧΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και 
ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του 
μαθήματος.
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 
 Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα 

με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης

και Παράρτημα Β
 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Σκοπός του μαθήματος είναι  η εισαγωγή των φοιτητών στις βασικές έννοιες της διεθνούς οικονομικής ως
μεθόδου ανάλυσης των εξελίξεων που συντελούνται στην παγκόσμια οικονομία. 
Συγκεκριμένα,  επιδιώκεται  μέσα  από  την  μελέτη  των  παραδοσιακών  και  σύγχρονων  θεωριών  του
διεθνούς εμπορίου, ειδικών θεμάτων μακροοικονομικής πολιτικής και διεθνούς χρηματοοικονομικής,  να
κατανοήσει  ο φοιτητής  τις αιτίες των παγκόσμιων οικονομικών μεταβολών που προκύπτουν από την
αλληλεπίδραση των επιμέρους πολιτικών, καθώς και των διαφορών μεταξύ των χωρών. 
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Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές 
αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές 
αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων
και πληροφοριών, με τη χρήση και των 
απαραίτητων τεχνολογιών 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 
Λήψη αποφάσεων 
Αυτόνομη εργασία 
Ομαδική εργασία 
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην 
πολυπολιτισμικότητα 
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον 
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής 
υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής 
σκέψης

 Αυτόνομη Εργασία
 Ομαδική Εργασία
 Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
 Εισαγωγή στη Διεθνής Οικονομική.
 Εξέλιξη θεωριών διεθνούς εμπορίου.
 Σύγχρονες Θεωρίες και Εφαρμογές Διεθνούς Εμπορίου. 
 Δασμολογική και μη δασμολογική προστασία. Νέος Προστατευτισμός.
 Μακροοικονομική  των  συναλλαγματικών  ισοτιμιών  και  της  ανοικτής  οικονομίας:  Η  αγορά

συναλλάγματος και ο καθορισμός της ισοτιμίας. Η προθεσμιακή αγορά συναλλάγματος, 
 Μηχανισμοί προσαρμογής του ισοζυγίου πληρωμών.
 Διεθνείς Ροές Αγαθών και Κεφαλαίου. 
 Επιχειρήσεις στην παγκοσμιοποιημένη οικονομία.

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ
αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

Στην τάξη 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην

Επικοινωνία με τους φοιτητές

Χρήση Διαδραστικού Πίνακα και projector.
Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας e-class

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται  αναλυτικά  ο  τρόπος
και μέθοδοι διδασκαλίας.
Διαλέξεις,  Σεμινάρια,  Εργαστηριακή
Άσκηση,  Άσκηση  Πεδίου,  Μελέτη  &
ανάλυση  βιβλιογραφίας,
Φροντιστήριο,  Πρακτική
(Τοποθέτηση),  Κλινική  Άσκηση,
Καλλιτεχνικό  Εργαστήριο,
Διαδραστική  διδασκαλία,
Εκπαιδευτικές  επισκέψεις,  Εκπόνηση
μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας
/ εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία,
κ.λπ.

Αναγράφονται  οι  ώρες  μελέτης
του φοιτητή για κάθε μαθησιακή
δραστηριότητα καθώς και οι ώρες
μη  καθοδηγούμενης  μελέτης
ώστε  ο  συνολικός  φόρτος
εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις από έδρας για το 
θεωρητικό τμήμα του 
μαθήματος, 
επικουρούμενη από 
παρουσιάσεις σε 
ηλεκτρονική μορφή.

50

 Μελέτες  περιπτώσεων
επιχειρήσεων 
 Διάθεση ηλεκτρονικών 
παρουσιάσεων 
διδασκαλίας στους 
φοιτητές.

30

Λοιπές δραστηριότητες 
(π.χ. Ομαδική ή Ατομική  
Εργασία, διαλέξεις 
εξωτερικών συνεργατών 
κ.λπ.)

20

Αυτοτελής Μελέτη 50
Σύνολο Μαθήματος 
(25 ώρες φόρτου εργασίας 

150
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αντιστοιχεί  στα  saandaa das  του
ECTS

ανά πιστωτική μονάδα)

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Περιγραφή  της  διαδικασίας
αξιολόγησης

Γλώσσα  Αξιολόγησης,  Μέθοδοι
αξιολόγησης,  Διαμορφωτική   ή
Συμπερασματική,  Δοκιμασία
Πολλαπλής  Επιλογής,  Ερωτήσεις
Σύντομης  Απάντησης,  Ερωτήσεις
Ανάπτυξης  Δοκιμίων,  Επίλυση
Προβλημάτων,  Γραπτή  Εργασία,
Έκθεση  /  Αναφορά,  Προφορική
Εξέταση,  Δημόσια  Παρουσίαση,
Εργαστηριακή  Εργασία,  Κλινική
Εξέταση  Ασθενούς,  Καλλιτεχνική
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες
Αναφέρονται   ρητά  προσδιορισμένα
κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που
είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου επί του συνόλου της 
διδαχθείσας ύλης, που περιλαμβάνει:

 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
 Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης,
 Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων 
 Επίλυση Προβλημάτων

Τα κριτήρια αξιολόγησης μπορούν να ξαναπροσδιορίζονται στην 
αρχή κάθε εξαμήνου μετά από εισήγηση του διδάσκοντα και 
απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.  

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. Krugman, P., Obsteld M.,(2016), «Διεθνής Οικονομική. Θεωρία και Πολιτική» (4η   Βελτιωμένη

Έκδοση):, Εκδόσεις ΚΡΙΤΙΚΗ, Αθήνα.
2. Salvatore D., (2017), «Διεθνής Οικονομική», Εκδόσεις Τζιόλα
3. Βαμβούκας,  Γ.(2016)  ,  «Διεθνείς  Οικονομικές  Σχέσεις:  Θεωρία,  Μεθοδολογία,  Εφαρμογές»,

Εκδόσεις Μπένου, Αθήνα
4. Feenstra C. R., Taylor M. A.,  (2014),  «Διεθνής Οικονομική» Εκδόσεις Επίκεντρο, Αθήνα.

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ»
1. ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό
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ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 604 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ6ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Φορολογικό Δίκαιο 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά
μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ.
Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του

μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το
σύνολο των πιστωτικών μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

Διαλέξεις και Ασκήσεις Πράξης 4 6

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται 
αναλυτικά στο 4.
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ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων,

Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης
Δεξιοτήτων

Επιστημονικής Περιοχής (Μάθημα Υποδομής)

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: -

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνική

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

ΝΑΙ (στην Αγγλική)

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
(URL)

-

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα
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Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες 
και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση 
του μαθήματος.
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 

 Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών 
σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης

 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης

και Παράρτημα Β

 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Το μάθημα αυτό έχει ως σκοπό να εξοικειώσει τους φοιτητές με τις βασικές έννοιες του Φορολογικού
Δικαίου και ιδιαίτερα με τις διατάξεις που διέπουν τη φορολογική διαδικασία.
Ειδικότερα, με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:

  Αναλύει και κατανοεί τις αρχές που διέπουν το φορολογικό δίκαιο. 
 Κατανοούν τη δομή ενός φορολογικού προβλήματος και να προτείνουν λύση για αυτό. 
Κρίνεται αναγκαία η εφαρμογή των γνώσεων σε πραγματικές φορολογικές καταστάσεις, μέσω
εξέτασης και επίλυσης διαφόρων υποθέσεων εργασίας στην τάξη. 

  Αναλύει τις πρακτικές εφαρμογές και επιδράσεις του φορολογικού δικαίου σε ένα διεθνές 
και Ευρωπαϊκό φορολογικό περιβάλλον. 

 Κατανοεί τη  σχέση μεταξύ του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του φορολογικού 
δικαίου. 
Ερευνα΄τη νομοθεσία του Φορολογικού δικαίου.
Αναλύει τον τρόπο με τον οποίο το φορολογικό δίκαιο επιδρά στο επενδυτικό περιβάλλον. 
Αξιολογεί κριτικά τις περιπτώσεις εφαρμογής της εμπορικής και οικονομικής νομοθεσίας.

  κατανοεί  τα αίτια και να αναλύουν επιστημονικά περιπτώσεις εφαρμογής του φορολογικού 
δικαίου.

 Αναπτύσσει ν αναλυτικές και συνθετικές ικανότητες και να έχουν κριτική σκέψη.
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 Αναπτύσσει ατομική ευθύνη και διατυπώνει  επιστημονικής γνώμη. 
 Αποκτά παρουσίασης ιδεών γραπτά ή προφορικά.
 Αναπτύσσει ομαδικό συνεργατικό επιστημονικό πνεύμα στα πλαίσια του επιστημονικού 

έργου.
 Διαχειρίζεται ορθολογικά τον χρόνο για την έγκαιρη και ορθή ανταπόκριση σε καθήκοντα.

Γενικές Ικανότητες

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές 
αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές 
αποσκοπεί το μάθημα;.

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων 
και πληροφοριών, με τη χρήση και των 
απαραίτητων τεχνολογιών 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 
Λήψη αποφάσεων 
Αυτόνομη εργασία 
Ομαδική εργασία 
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην 
πολυπολιτισμικότητα 
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον 
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής 
υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και 
επαγωγικής σκέψης
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 Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 
 Λήψη αποφάσεων 
 Ομαδική εργασία 
 Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
 Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψη

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

• Εισαγωγή στο φορολογικό δίκαιο, 
• Έννοια και τα ουσιώδη στοιχεία του φόρου, 
• Διακρίσεις φόρων -ανταποδοτικών τελών , 
• η φοροδιαφυγή, η φοροαποφυγή, 
• η διπλή Φορολογία, 
• τα είδη των φόρων, 
• οι θεμελιώδεις και συνταγματικές αρχές του φορολογικού δικαίου,
•  ο φόρος εισοδήματος (φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων- φόρος εισοδήματος νομικών 

προσώπων), 
• οι φόροι περιουσίας (οι φόροι κατοχής περιουσίας και οι φόροι μεταβίβασης της περιουσίας), 
• οι φόροι κατανάλωσης (ΦΠΑ, δασμοί κτλ.), 
• διεθνές και Ευρωπαϊκό φορολογικό δίκαιο,
•  εισαγωγή στα δημόσια δάνεια, έννοια και διακρίσεις των δημοσίων δανείων και
• εισαγωγή στις δημόσιες δαπάνες. 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ

Πρόσωπο με Πρόσωπο στην τάξη 
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αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην

Επικοινωνία με τους φοιτητές

Ι.  Χρήση προβολέα για την παρουσίαση των διαλέξεων με τη
βοήθεια προγραμμάτων παρουσιάσεων.
ΙΙ. ανάρτηση των διδακτικών σημειώσεων του μαθήματος, των
διαλέξεων  του  μαθήματος  και  λοιπών  πληροφοριών  και
ανακοινώσεων  στην  ηλεκτρονική  πλατφόρμα  e-class  του
τμήματος.
ΙII.  τακτική  επικοινωνία  των  φοιτητών  μέσω  emails  και  της
ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται  αναλυτικά  ο  τρόπος
και μέθοδοι διδασκαλίας.
Διαλέξεις,  Σεμινάρια,  Εργαστηριακή
Άσκηση,  Άσκηση  Πεδίου,  Μελέτη  &
ανάλυση  βιβλιογραφίας,
Φροντιστήριο,  Πρακτική
(Τοποθέτηση),  Κλινική  Άσκηση,
Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική
διδασκαλία,  Εκπαιδευτικές
επισκέψεις,  Εκπόνηση  μελέτης
(project),  Συγγραφή  εργασίας  /
εργασιών,  Καλλιτεχνική  δημιουργία,
κ.λπ.

Αναγράφονται  οι  ώρες  μελέτης  του
φοιτητή  για  κάθε  μαθησιακή
δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη
καθοδηγούμενης  μελέτης  ώστε  ο
συνολικός  φόρτος  εργασίας  σε
επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα
standards του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις από έδρας για το 
θεωρητικό τμήμα του 
μαθήματος, 
επικουρούμενη από 
παρουσιάσεις σε 
ηλεκτρονική μορφή.

50

 Μελέτες  περιπτώσεων
επιχειρήσεων 
 Διάθεση ηλεκτρονικών 
παρουσιάσεων 
διδασκαλίας στους 
φοιτητές.

30

Λοιπές δραστηριότητες 
(π.χ. Ομαδική ή Ατομική  
Εργασία, διαλέξεις 
εξωτερικών συνεργατών 
κ.λπ.)

20

Αυτοτελής Μελέτη 50
Σύνολο Μαθήματος 
(25 ώρες φόρτου εργασίας 
ανά πιστωτική μονάδα)

150

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Περιγραφή  της  διαδικασίας
αξιολόγησης

Ι. Γραπτή τελική εξέταση (80%) που περιλαμβάνει:

- Αξιολόγηση  τεκμηριωμένων  απαντήσεων  σε   πρακτικά
θέματα σχετικά με το Εμπορικό και ΟΙκονομικό Δίκαιο,

-

100



Γλώσσα  Αξιολόγησης,  Μέθοδοι
αξιολόγησης,  Διαμορφωτική   ή
Συμπερασματική,  Δοκιμασία
Πολλαπλής  Επιλογής,  Ερωτήσεις
Σύντομης  Απάντησης,  Ερωτήσεις
Ανάπτυξης  Δοκιμίων,  Επίλυση
Προβλημάτων,  Γραπτή  Εργασία,
Έκθεση  /  Αναφορά,  Προφορική
Εξέταση,  Δημόσια  Παρουσίαση,
Εργαστηριακή  Εργασία,  Κλινική
Εξέταση  Ασθενούς,  Καλλιτεχνική
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

Αναφέρονται   ρητά  προσδιορισμένα
κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που
είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

ΙΙ.  Απαλλακτική  Εργασία  ή   συμμετοχή  στις  λοιπές
δραστηριότητες κατά τη διάρκεια του εξαμήνου (20%)

Τα  κριτήρια  αξιολόγησης  μπορούν  να  ξαναπροσδιορίζονται
στην αρχή κάθε εξαμήνου μετά από εισήγηση του διδάσκοντα
και απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.  

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 Σαββαίδου Κ, Αναγνωστόπουλος, Παπακυριάκου Θ. ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΔΙΚΑΙΟΥ, Εκδόσεις Σάκκουλα, 2016

 Φορτσάκης Θ. ΔΙΚΑΙΟ, Εκδ. Αντ. Ν. Σακκουλα, ε ́ έκδοση, 2014
 Φινοκαλιώτης Κ., ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, Εκδ. Σακκουλα, ε’ έκδοση 2014 
 Φινοκαλιώτης Κ., ΕυρωπαΪκό φορολογικό και τελωνειακό δίκαιο, Εκδ. Σάκκουλα, 2015
 Μπάρμπας Ν., ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ, β’ έκδοση, Εκδ. Σακκουλα, 2018 
 Gormley, L., EU TAXATION LAW, Richimond Law and Tax Ltd, 2005. 
 Terra B.J.M. and Wattel P.J., EUROPEAN TAX LAW, Kluwer, 5thi Edition. 
 Morse G. and Williams D., PRINCIPLES OF TAX LAW, Sweet & Maxwell , Latest Edition 
 Μπάρμπας Ν., ΑΜΕΣΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, Εκδ. Σάκκουλα, 2005.

101



Ζ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΩΝ»
1. ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 701 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7ο

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά
μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ.
Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του

μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το
σύνολο των πιστωτικών μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

Διαλέξεις 4 6

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται 
αναλυτικά στο 4.

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων,

Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης
Δεξιοτήτων

Επιστημονικής Περιοχής (Ειδικότητας)

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνική

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΝΑΙ (στην Γαλλική)

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
(URL)

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και 
ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του 
μαθήματος.
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 
 Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα

με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
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 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης
και Παράρτημα Β
 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Ο κύριος σκοπός του μαθήματος είναι να διδαχτούν οι φοιτητές τις θεωρίες και τα εμπειρικά πορίσματα
που  σχετίζονται  με  τη  σύνθεση,  διαχείριση  και  αξιολόγηση  χαρτοφυλακίων  μετοχών  και  άλλων
αξιογράφων, καθώς και να καλύψει σφαιρικά τη διαχείριση κινδύνου.
Επίσης αναφέρεται σε μεθοδολογίες διαχείρισης χαρτοφυλακίου και τις εφαρμογές τους στη διάρκεια
του  κύκλου  ζωής  των  χρηματοοικονομικών  επενδύσεων,  έτσι  ώστε  ο  φοιτητής/τρια  να  έχει  μία
συνολική αντίληψη των διαδικασιών και μεθοδολογιών στη διαχείριση χαρτοφυλακίου. Τέλος, στόχο
του  μαθήματος  αποτελεί  η  κατανόηση  από  τους  σπουδαστές  της  σημασίας  της  διαχείρισης
χαρτοφυλακίου στη σύγχρονη οικονομία και της μετεξέλιξης της διαχείρισης χαρτοφυλακίου σε ένα
διακριτό επιστημονικό πεδίο / επάγγελμα.
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:
- Έχει κατανοήσει τα βασικά και κρίσιμα χαρακτηριστικά των επενδύσεων χαρτοφυλακίου, τη σύνδεσή
τους  με  γενικότερους  οικονομικούς  και  επιχειρησιακούς  στόχους  και  τις  αρχές  του  κύκλου  ζωής
επενδύσεων.
-  Έχει  γνώση  των  εργαλείων  και  των  τεχνικών  της  διαχείρισης  χαρτοφυλακίου  και  πως  αυτά
χρησιμοποιούνται για να εξασφαλίσουν την επιτυχή ολοκλήρωση των επενδύσεων (χρονοδιαγράμματα
και προϋπολογισμοί).
- Είναι σε θέση να διακρίνει τους βασικούς άξονες σε μία μελέτη περίπτωσης χαρτοφυλακίου και να
εκτιμήσει το ρόλο των ενδιαφερομένων μερών στην υλοποίηση των χρηματοοικονομικών επενδύσεων.
- Χρησιμοποιεί τις μεθοδολογίες διαχείρισης χαρτοφυλακίου για να προσδιορίσει βασικά στοιχεία όπως
δείκτες  θεμελιώδους  και  τεχνικής  ανάλυσης,  όγκοι  συναλλαγών,  τάσεις,  απόδοση  κεφαλαίων,
επενδυτικές στρατηγικές/μέσα.
- Αναλύει και υπολογίζει τα βασικά στοιχεία κόστους και τη σύνδεσή τους με το χρονοδιάγραμμα των
επενδύσεων σε αξιόγραφα κ.α. αξίες και τίτλους.
- Συνεργαστεί με τους συμφοιτητές/τριές του για να δημιουργήσουν και να παρουσιάσουν ένα σχέδιο
σε μια μελέτη περίπτωσης χαρτοφυλακίου.
- Χρησιμοποιεί εξειδικευμένο λογισμικό και ειδικά on line.
Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές 
αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές 
αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων
και πληροφοριών, με τη χρήση και των 
απαραίτητων τεχνολογιών 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 
Λήψη αποφάσεων 
Αυτόνομη εργασία 
Ομαδική εργασία 
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην 
πολυπολιτισμικότητα 
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον 
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής 
υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και 
επαγωγικής σκέψης

 Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των 
απαραίτητων τεχνολογιών

 Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 
 Λήψη αποφάσεων 
 Αυτόνομη εργασία
 Ομαδική εργασία 
 Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
 Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
 Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
 Θεωρία Χαρτοφυλακίου και Κεφαλαιαγορών.
 Απόδοση και κίνδυνος 
Αποτίμηση αξιογράφων και περιουσιακών στοιχείων
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Εκτίμηση του υποδείγματος της αγοράς
Απόδοση κ κίνδυνος. Διαφοροποίηση κινδύνου. 
Αποδοτικά χαρτοφυλάκια. 
Χαρτοφυλάκιο αγοράς. 
Γραμμή Κεφαλαιαγοράς και Γραμμές Αξιογράφων. 
Συντελεστής beta
Προβλήματα στην εκτίμηση του συστηματικού κινδύνου 
Εμπειρική διερεύνηση των μοντέλων αποτίμησης στοιχείων
Θεμελιώδης ανάλυση
Τεχνική ανάλυση
Διεθνής διαφοροποίηση χαρτοφυλακίου 
Διαδικασία διαχείρισης χαρτοφυλακίου 
Αξιολόγηση απόδοσης χαρτοφυλακίου
Αντιστάθμιση του κινδύνου ενός χαρτοφυλακίου 
Ορισμός κινδύνων αγοράς, πιστωτικός, λειτουργικός, κ.ά. χρηματοοικονομικός κίνδυνος
Χρήση  των  μεθόδων  Value  at  Risk,  VaR  (αξία  σε  κίνδυνο)  στη  μέτρηση  κινδύνων.  Εναλλακτικές
προσεγγίσεις στον υπολογισμό του VaR. Εναλλακτικοί τρόποι μέτρησης των κινδύνων
Κατανομή πόρων και αξιολόγηση δραστηριοτήτων βάσει μέτρων απόδοσης ανά μονάδα κινδύνου
Υπολογισμός των κεφαλαιακών απαιτήσεων βάσει  των κανόνων της «Επιτροπής της Βασιλείας»
Ανάλυση διεθνούς χαρτοφυλακίου. Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων της διεθνούς αγοράς.

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ
αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

Πρόσωπο με πρόσωπο στην αίθουσα διδασκαλίας

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην

Επικοινωνία με τους φοιτητές

 Χρήση  Διαδραστικού  Πίνακα  και  projector.  Χρήση
διαδικτύου  και  σε  σύνδεση  με  το  Χρηματιστήριο
Αθηνών. 

 Υποστήριξη  Μαθησιακής  διαδικασίας  μέσω  της
ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class, email και skype.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται  αναλυτικά  ο  τρόπος
και μέθοδοι διδασκαλίας.
Διαλέξεις,  Σεμινάρια,  Εργαστηριακή
Άσκηση,  Άσκηση  Πεδίου,  Μελέτη  &
ανάλυση  βιβλιογραφίας,
Φροντιστήριο,  Πρακτική
(Τοποθέτηση),  Κλινική  Άσκηση,
Καλλιτεχνικό  Εργαστήριο,
Διαδραστική  διδασκαλία,
Εκπαιδευτικές  επισκέψεις,  Εκπόνηση
μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας
/ εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία,
κ.λπ.

Αναγράφονται  οι  ώρες  μελέτης
του φοιτητή για κάθε μαθησιακή
δραστηριότητα καθώς και οι ώρες
μη  καθοδηγούμενης  μελέτης
ώστε  ο  συνολικός  φόρτος
εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να
αντιστοιχεί  στα  saandaa das  του
ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις από έδρας για το 
θεωρητικό τμήμα του 
μαθήματος, 
επικουρούμενη από 
παρουσιάσεις σε 
ηλεκτρονική μορφή.

50

Υποδειγματικά  λυμένες
ασκήσεις.
Πρακτική  εξάσκηση  με
επίλυση ασκήσεων.
 Διάθεση ηλεκτρονικών 
παρουσιάσεων 
διδασκαλίας στους 
φοιτητές.

30

Αυτοτελής Μελέτη 50
Λοιπές δραστηριότητες 
(π.χ. Ομαδική ή Ατομική  
Εργασία σε μελέτη 
περίπτωσης, εκπαιδευτική 
επίσκεψη στο 
Χρηματιστήριο και εταιρίες 
διαχείρισης 
χαρτοφυλακίου, διαλέξεις 
εξωτερικών συνεργατών 
κ.λπ.). Αξιοποίηση των 
δυνατοτήτων του 
ερευνητικού εργαστηρίου 

20
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«Χρηματοοικονομικών 
εφαρμογών και 
καινοτομίας» π.χ. στη 
συνεργασία με 
παραγωγικούς φορείς.
Σύνολο Μαθήματος 
(25 ώρες φόρτου εργασίας 
ανά πιστωτική μονάδα)

150

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Περιγραφή  της  διαδικασίας
αξιολόγησης
Γλώσσα  Αξιολόγησης,  Μέθοδοι
αξιολόγησης,  Διαμορφωτική   ή
Συμπερασματική,  Δοκιμασία
Πολλαπλής  Επιλογής,  Ερωτήσεις
Σύντομης  Απάντησης,  Ερωτήσεις
Ανάπτυξης  Δοκιμίων,  Επίλυση
Προβλημάτων,  Γραπτή  Εργασία,
Έκθεση  /  Αναφορά,  Προφορική
Εξέταση,  Δημόσια  Παρουσίαση,
Εργαστηριακή  Εργασία,  Κλινική
Εξέταση  Ασθενούς,  Καλλιτεχνική
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

Αναφέρονται   ρητά  προσδιορισμένα
κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που
είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

•Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου επί του συνόλου της 
διδαχθείσας ύλης, όπως περιγράφεται στο eclass, που 
περιλαμβάνει:

- Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
- Ανάλυση ρόλων και ενδιαφερομένων μερών σε σύντομη 

μελέτη περίπτωσης
-    Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης
-    Εργαστηριακή Εργασία
- Επίλυση προβλημάτων 
- Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας
-    Ασκήσεις σχετικές με την απόδοση και των κίνδυνο, την 

αποτίμηση αξιογράφων και περιουσιακών στοιχείων, της 
απόδοσης χαρτοφυλακίου, των μεθόδων VaR, του 
υπολογισμού των κεφαλαιακών απαιτήσεων κ.λπ.

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
 Κιόχος Π. Σωτηρόπουλος Ι. Παπανικολάου Γ. ¨Αγορές χρήματος κεφαλαίου και διαχείριση 

χαρτοφυλακίου χρεογράφων¨. Εκδ. Ε.Κιόχου, 2018, Αθήνα
 Γκίκας, Γρ. Χυζ Αλίνα. Χρήμα και χρηματοπιστωτικό σύστημα. Εκδ. Broken Hill, 2017, Nicosia, 

Cyprus
 Βασιλείου Δ. και Ν. Ηρειώτης, ¨Ανάλυση επενδύσεων και διαχείριση χαρτοφυλακίου¨. Εκδ. 

Rosili, 2009, Αθήνα
 Ξυδώνας Π., Ψαρράς Ι. και Κ. Ζοπουνίδης, ¨Σύγχρονη Θεωρία Χαρτοφυλακίου¨. Εκδ. 

Κλειδάριθμος, 2010, Αθήνα
 Ζοπουνίδης Κ. και Χ. Λεμονάκης, ¨Διαχείριση Πιστωτικού Κινδύνου¨. Εκδ. Κλειδάριθμος, 2009, 

Αθήνα
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

- International Journal of Economics and Finance
- Review of Financial Studies
- Thie journal of portolio management (JPM)

       - Thie Journal of Alternative Investments
- Thie Journal of Derivatives
- Thie Journal of Fixed Income
- Thie Journal of Index Investing
- Thie Journal of Investing
- Thie Journal of Private Equity
- Thie Journal of Retirement
- Thie Journal of Structured Finance
- Thie Journal of Trading
- Thie Journal of Wealthi Management

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ»
1. ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
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ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 702 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7ο

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά
μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ.
Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του

μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το
σύνολο των πιστωτικών μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

Διαλέξεις 4 6

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται 
αναλυτικά στο 4.

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων,

Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης
Δεξιοτήτων

Επιστημονικής Περιοχής (Ειδικότητας)

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνική

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΝΑΙ Αγγλική

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
(URL)

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και 
ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του 
μαθήματος.
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 
 Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα 

με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης

και Παράρτημα Β
 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Ικανότητα κατανόησης από τους φοιτητές της Ελεγκτικής επιστήμης καθώς και της διαδικασίας και της
σκοπιμότητας του Ελέγχου για τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς.
Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές 
αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές 
αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων
και πληροφοριών, με τη χρήση και των 
απαραίτητων τεχνολογιών 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 
Λήψη αποφάσεων 
Αυτόνομη εργασία 
Ομαδική εργασία 
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην 
πολυπολιτισμικότητα 
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον 
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής 
υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής 
σκέψης

u. Αυτόνομη Εργασία
v. Ομαδική Εργασία
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w. Σχεδιασμός και Διαχείριση Έργων
x. Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Βασικές  προσεγγίσεις  του  ελέγχου  των  δημοσιευμένων  λογιστικών  καταστάσεων.  Κανόνες  &  αρχές
ελέγχου.  Αξιολόγηση  εσωτερικού  λογιστικού  ελέγχου.  Εξωτερικός  λογιστικός  έλεγχος.  Μέθοδοι  και
πρακτικές του εξωτερικού λογιστικού ελέγχου. Αποδεικτικά στοιχεία και έγγραφα τεκμηρίωσης. Φύλλα
εργασίας. Δειγματοληπτικός Έλεγχος. Έκθεση ελεγκτή. Νομοθεσία Ελεγκτικής.

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ
αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

Στην τάξη 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην

Επικοινωνία με τους φοιτητές

Χρήση Διαδραστικού Πίνακα και projector.
Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας e-class

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται  αναλυτικά  ο  τρόπος
και μέθοδοι διδασκαλίας.
Διαλέξεις,  Σεμινάρια,  Εργαστηριακή
Άσκηση,  Άσκηση  Πεδίου,  Μελέτη  &
ανάλυση  βιβλιογραφίας,
Φροντιστήριο,  Πρακτική
(Τοποθέτηση),  Κλινική  Άσκηση,
Καλλιτεχνικό  Εργαστήριο,
Διαδραστική  διδασκαλία,
Εκπαιδευτικές  επισκέψεις,  Εκπόνηση
μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας
/ εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία,
κ.λπ.

Αναγράφονται  οι  ώρες  μελέτης
του φοιτητή για κάθε μαθησιακή
δραστηριότητα καθώς και οι ώρες
μη  καθοδηγούμενης  μελέτης
ώστε  ο  συνολικός  φόρτος
εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να
αντιστοιχεί  στα  saandaa das  του
ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις από έδρας για το 
θεωρητικό τμήμα του 
μαθήματος, 
επικουρούμενη από 
παρουσιάσεις σε 
ηλεκτρονική μορφή.

50

Υποδειγματικά  λυμένες
ασκήσεις.
Πρακτική  εξάσκηση  με
επίλυση ασκήσεων.
 Διάθεση ηλεκτρονικών 
παρουσιάσεων 
διδασκαλίας στους 
φοιτητές.

30

Λοιπές δραστηριότητες 
(π.χ. Ομαδική ή Ατομική  
Εργασία σε μελέτη 
περίπτωσης, εκπαιδευτική 
εκδρομή, διαλέξεις 
εξωτερικών συνεργατών 
κ.λπ.)

20

Αυτοτελής Μελέτη 50
Σύνολο Μαθήματος 
(25 ώρες φόρτου εργασίας 
ανά πιστωτική μονάδα)

150

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Περιγραφή  της  διαδικασίας
αξιολόγησης

Γλώσσα  Αξιολόγησης,  Μέθοδοι
αξιολόγησης,  Διαμορφωτική   ή
Συμπερασματική,  Δοκιμασία
Πολλαπλής  Επιλογής,  Ερωτήσεις
Σύντομης  Απάντησης,  Ερωτήσεις
Ανάπτυξης  Δοκιμίων,   Επίλυση
Προβλημάτων,  Γραπτή  Εργασία,
Έκθεση  /  Αναφορά,  Προφορική
Εξέταση,  Δημόσια  Παρουσίαση,
Εργαστηριακή  Εργασία,  Κλινική
Εξέταση  Ασθενούς,  Καλλιτεχνική

Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου επί του συνόλου της 
διδαχθείσας ύλης, που περιλαμβάνει:
- Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
- Ανάλυση μελέτης περίπτωσης
- Επίλυση προβλημάτων σχετικών με την καταχώριση 

λογιστικών γεγονότων

Τα κριτήρια αξιολόγησης μπορούν να ξαναπροσδιορίζονται στην 
αρχή κάθε εξαμήνου μετά από εισήγηση του διδάσκοντα και 
απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.  
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Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

Αναφέρονται   ρητά  προσδιορισμένα
κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που
είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :

1. Νεγκάκης Χρήστος,Ταχυνάκης Παναγιώτης. (2017) Ελεγκτική, Εσωτερικός Έλεγχος - Θεωρία και 
Εφαρμογές, ISBN: 978-618-83377-0-1, Αειφόρος Λογιστική Μονοπρόσωπη ΙΚΕ

2. Καραμάνης Κ. (2008). Σύγχρονη Ελεγκτική, Εκδόσεις ΟΠΑ, Αθήνα
3. Robertson, J. and F. Davis (1982), Auditing, Business Publications Inc., Piano Texas.
4. C.P.A., Legislation of Certifed Public Accountants’ Institute (1989), S.O.L. Athiens
5. Μeigs W. – Larsen J., Meigs R., (1985)  Principles of Auditing,  N.Y. 
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

Accounting, Auditing and Accountability Journal
Auditing: A Journal of Practice and Thieory
Journal of Accounting, Auditing and Finance
Journal of International Accounting. Auditing and Taxation
International Journal of Accounting Auditing and Performance Evaluation (UAAPE)
International Journal of Auditing

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ»
1. ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 703 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7ο

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε
διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές

Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για
το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες

διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

Διάλεξη 4 6

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται 
αναλυτικά στο 4.

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων,

Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης
Δεξιοτήτων

Επιστημονικής Περιοχής (Μάθημα Ειδικότητας), 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνική

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS Όχι

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες 
και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση
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του μαθήματος.
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 
 Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών 
σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης

 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου 
Μάθησης

και Παράρτημα Β
 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα είναι ικανός: 
 Να κατανοήσει τη χρησιμότητα της Διοικητικής Λογιστικής για την παροχή πληροφοριών,

με βάση την ανάλυση του κόστους για μακροπρόθεσμο προγραμματισμό και  την λήψη
στρατηγικών αποφάσεων.

 Να  ελέγχει  και  να  αναλύει  τα  περιουσιακά  στοιχεία,  τα  αποθέματα  και  τους
προϋπολογισμούς της Επιχείρησης.

 Να αποτιμήσει και να αναλύσει το κόστος των παραγόμενων προϊόντων, υπηρεσιών και
διαδικασιών.

 Να  διευρύνει  τις  γνώσεις  τους  σε  θέματα  πληροφόρησης  με  βάση  την  ανάλυση  του
κόστους των επιχειρήσεων.

 Να διαχειρίζεται τα λογιστικά στοιχεία και πληροφορίες για την αποτελεσματική διοίκηση 
της επιχείρησης.

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές 
αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές
αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση 
δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση 
και των απαραίτητων τεχνολογιών 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 
Λήψη αποφάσεων 
Αυτόνομη εργασία 
Ομαδική εργασία 
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην 
πολυπολιτισμικότητα 
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον 
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής 
υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και 
επαγωγικής σκέψης

• Λήψη Αποφάσεων
• Αυτόνομη Εργασία
• Ομαδική Εργασία
3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 Εισαγωγή στη Διοικητική Λογιστική και Πληροφόρηση
 Διοικητική  και Χρηματοοικονομική Λογιστική
 Έννοια του Κόστους- Λειτουργικό κόστος - Μέτρηση του κόστους
 Διοικητικός έλεγχος και Διοικητική Λογιστική
 Κοστολόγηση Βάση Δραστηριοτήτων και πληροφόρηση.
 Διοικητική Λογιστική και Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ
αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

Στην τάξη 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην
Επικοινωνία με τους φοιτητές

Χρήση Διαδραστικού Πίνακα και p pjenap .
Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-nlass

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται  αναλυτικά  ο  τρόπος
και μέθοδοι διδασκαλίας.

Δραστηριότητα
Φόρτος Εργασίας

Εξαμήνου
Διαλέξεις από έδρας για το 50
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Διαλέξεις,  Σεμινάρια,  Εργαστηριακή
Άσκηση,  Άσκηση  Πεδίου,  Μελέτη  &
ανάλυση  βιβλιογραφίας,
Φροντιστήριο,  Πρακτική
(Τοποθέτηση),  Κλινική  Άσκηση,
Καλλιτεχνικό  Εργαστήριο,
Διαδραστική  διδασκαλία,
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση
μελέτης  (project),  Συγγραφή
εργασίας  /  εργασιών,  Καλλιτεχνική
δημιουργία, κ.λπ.

Αναγράφονται  οι  ώρες  μελέτης  του
φοιτητή  για  κάθε  μαθησιακή
δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη
καθοδηγούμενης  μελέτης  ώστε  ο
συνολικός  φόρτος  εργασίας  σε
επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα
standards του ECTS

θεωρητικό τμήμα του 
μαθήματος, 
επικουρούμενη από 
παρουσιάσεις σε 
ηλεκτρονική μορφή.
Υποδειγματικά  λυμένες
ασκήσεις.
Πρακτική  εξάσκηση  με
επίλυση ασκήσεων.
 Διάθεση ηλεκτρονικών 
παρουσιάσεων 
διδασκαλίας στους 
φοιτητές.

20

Λοιπές δραστηριότητες 
(π.χ. Ομαδική ή Ατομική  
Εργασία σε μελέτη 
περίπτωσης, εκπαιδευτική 
εκδρομή, διαλέξεις 
εξωτερικών συνεργατών 
κ.λπ.)

30

Αυτοτελής Μελέτη 50
Σύνολο Μαθήματος 
(25 ώρες φόρτου 
εργασίας ανά πιστωτική 
μονάδα)

150

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Περιγραφή  της  διαδικασίας
αξιολόγησης

Γλώσσα  Αξιολόγησης,  Μέθοδοι
αξιολόγησης,  Διαμορφωτική   ή
Συμπερασματική,  Δοκιμασία
Πολλαπλής  Επιλογής,  Ερωτήσεις
Σύντομης  Απάντησης,  Ερωτήσεις
Ανάπτυξης  Δοκιμίων,   Επίλυση
Προβλημάτων,  Γραπτή  Εργασία,
Έκθεση  /  Αναφορά,  Προφορική
Εξέταση,  Δημόσια  Παρουσίαση,
Εργαστηριακή  Εργασία,  Κλινική
Εξέταση  Ασθενούς,  Καλλιτεχνική
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

Αναφέρονται   ρητά προσδιορισμένα
κριτήρια  αξιολόγησης  και  εάν  και
που  είναι  προσβάσιμα  από  τους
φοιτητές.

Ι.  Γραπτή τελική εξέταση (100%) για το θεωρητικό μέρος 
του μαθήματος :

 Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου επί του 
συνόλου της διδαχθείσας ύλης, που περιλαμβάνει:
- Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
- Ερωτήσεις ανάπτυξης
- Επίλυση προβλημάτων

Τα κριτήρια αξιολόγησης μπορούν να ξαναπροσδιορίζονται
στην αρχή κάθε εξαμήνου μετά από εισήγηση του
διδάσκοντα και απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :

1. Δημητράς  Αυγουστίνος  –  Απόστολος  Μπάλας  (2009).  Διοικητική  Λογιστική  για
προγραμματισμό και έλεγχο. Εκδόσεις GUTENBERG, Αθήνα. 

2. Φίλιος Β., (2013). Διοικητική Λογιστική, Εκδ ΟΠΑ, Αθήνα.
3. D u _, C., 2007. Manaie_ena anda Cpsa Annpunrni, 7ah Edairpn,Ceniaie Lea nini EMEA.
4. Ga  ispn.R., Np een. E., (2003). Διοικητική Λογιστική, Εκδ  Παπαζήση, Αθήνα.
5. R. Ga  ispn – E. Np een, 2006. Διοικητική Λογιστική, Κλειδάριθμος.
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Η’ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΔΙΕΘΝΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ»
1. ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 801 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 8ο

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Διεθνής Λογιστική & Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση (I.F.R.S.) 
– (International Accounting and Financial Reporting) 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά
μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ.
Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του

μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το
σύνολο των πιστωτικών μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

Διαλέξεις  4 6

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται 
αναλυτικά στο 4.

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων,

Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης

Επιστημονικής Περιοχής (Ειδικότητας)
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Δεξιοτήτων
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνική

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
(URL)

hittp://accfn.teiep.gr/eclass/courses/TMA212/

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και 
ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του 
μαθήματος.
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 
 Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα 

με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης

και Παράρτημα Β
 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Σκοπός του μαθήματος είναι να  παρουσιάσει στους Φοιτητές τις Αρχές,, τους Κανόνες, τις Μεθόδους και
τις Διαδικασίες που ακολουθούνται για την  αποτύπωση και παρουσίαση των οικονομικών γεγονότων
μίας  επιχειρηματικής  μονάδας,  με  βάση  τα  (Διεθνή  Λογιστικά  Πρότυπα/  Διεθνή  Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς –IAS/IFRS).
 Στο τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα έχουν  να κατανοήσει  τις βασικές αρχές, την συλλογιστική και
την  μεθοδολογία  των  διεθνών  λογιστικών  προτύπων  και  θα  είναι  σε  θέση  να  εφαρμόζουν  τις  νέες
λογιστικές  αρχές  και  πρακτικές,  σε  αντιστοιχία  με  τα  Ελληνικά  Λογιστικά  Πρότυπα,   ώστε   να
ανταποκρίνονται  στις απαιτήσεις  του σύγχρονου διεθνοποιημένου  Χρηματοοικονομικού και Λογιστικού
περιβάλλοντος. 

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές 
αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές 
αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων
και πληροφοριών, με τη χρήση και των 
απαραίτητων τεχνολογιών 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 
Λήψη αποφάσεων 
Αυτόνομη εργασία 
Ομαδική εργασία 
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην 
πολυπολιτισμικότητα 
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον 
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής 
υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής 
σκέψης

y. Αυτόνομη Εργασία
z. Ομαδική Εργασία
aa. Σχεδιασμός και Διαχείριση Έργων
bb. Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
1. Παρουσίαση Αρχών Μεθόδων Λογιστικής σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Αναφοράς (IFRS/IAS).  
2. Πλαίσιο κατάρτισης και παρουσίασης των Οικονομικών Καταστάσεων (IAS 1)
3. Kατάσταση Ταμειακών Ροών  
4. Ενσώματα Πάγια &  Ακινητοποιήσεις (IAS. 16 ,38, 40)
5. Ασώματα (Άυλα) Πάγια (IAS 38)
6. Aπομείωση αξίας πάγιων περιουσιακών στοιχείων (IAS 36)  
7. Αποθέματα (IAS 2)
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8. Χρηματοοικονομική και λειτουργική μίσθωση (IAS 17).
9. Χρηματοοικονομικά Περιουσιακά Στοιχεία (IFRS 9) 
10. Απαιτήσεις Υποχρεώσεις - Προβλέψεις (IAS  32,39,37).
11. Προγράμματα αποχωρήσεων και  Παροχές σε εργαζόμενους ( IAS 19). 
12.  Έσοδα – αναγνώριση (IAS 18)  
13. Λογιστική Επενδύσεων και Λογιστική Κρατικών Επιχορηγήσεων. (IAS 20).
14.  Αναβαλλόμενη Φορολογία, Φόροι εισοδήματος  (IAS 12) 
15. Οικονομικές Καταστάσεις Ομίλων Επιχειρήσεων 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ
αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

Στην τάξη 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην

Επικοινωνία με τους φοιτητές

Χρήση Διαδραστικού Πίνακα και projector.
Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας e-class

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται  αναλυτικά  ο  τρόπος
και μέθοδοι διδασκαλίας.
Διαλέξεις,  Σεμινάρια,  Εργαστηριακή
Άσκηση,  Άσκηση  Πεδίου,  Μελέτη  &
ανάλυση  βιβλιογραφίας,
Φροντιστήριο,  Πρακτική
(Τοποθέτηση),  Κλινική  Άσκηση,
Καλλιτεχνικό  Εργαστήριο,
Διαδραστική  διδασκαλία,
Εκπαιδευτικές  επισκέψεις,  Εκπόνηση
μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας
/ εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία,
κ.λπ.

Αναγράφονται  οι  ώρες  μελέτης
του φοιτητή για κάθε μαθησιακή
δραστηριότητα καθώς και οι ώρες
μη  καθοδηγούμενης  μελέτης
ώστε  ο  συνολικός  φόρτος
εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να
αντιστοιχεί  στα  saandaa das  του
ECTS

Δραστηριότητα
Φόρτος

Εργασίας
Εξαμήνου

Διαλέξεις από έδρας , επικουρούμενη από 
παρουσιάσεις σε ηλεκτρονική μορφή.

50

Υποδειγματικά  λυμένες  ασκήσεις,  μελέτες
περιπτώσεων  (case  studies)  και  πρακτικές
εφαρμογές  από  τον  ελληνικό  και  διεθνή
χώρο  που  βοηθούν  στην  κατανόηση  των
θεωρητικών ενοτήτων.

25

Λοιπές δραστηριότητες ( Ομαδική ή Ατομική  
Εργασία σε μελέτη περίπτωσης, 
εκπαιδευτική εκδρομή, διαλέξεις εξωτερικών
συνεργατών κ.λπ.)

25

Αυτοτελής Μελέτη 50
Σύνολο Μαθήματος 
(25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική 
μονάδα)

150

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Περιγραφή  της  διαδικασίας
αξιολόγησης

Γλώσσα  Αξιολόγησης,  Μέθοδοι
αξιολόγησης,  Διαμορφωτική   ή
Συμπερασματική,  Δοκιμασία
Πολλαπλής  Επιλογής,  Ερωτήσεις
Σύντομης  Απάντησης,  Ερωτήσεις
Ανάπτυξης  Δοκιμίων,  Επίλυση
Προβλημάτων,  Γραπτή  Εργασία,
Έκθεση  /  Αναφορά,  Προφορική
Εξέταση,  Δημόσια  Παρουσίαση,
Εργαστηριακή  Εργασία,  Κλινική
Εξέταση  Ασθενούς,  Καλλιτεχνική
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

     Γραπτή ή και Προφορική Εξέταση στο τέλος του   
       εξαμήνου επί του συνόλου της διδαχθείσας ύλης, 
       που περιλαμβάνει:
- Ερωτήσεις Ανάπτυξης και πολλαπλής επιλογής
- Ασκήσεις  εφαρμογής  αποτιμήσεων , Λογιστικών  Εγγραφών  

και σύνταξης  οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα 
Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα . 

Προαιρετικές εργασίες κατά την διάρκεια του εξαμήνου.

Ενημέρωση κατά την διδασκαλία και προσβάσιμα μέσω του e 
class

Τα κριτήρια αξιολόγησης μπορούν να ξαναπροσδιορίζονται στην 
αρχή κάθε εξαμήνου μετά από εισήγηση του διδάσκοντα και 
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Αναφέρονται   ρητά  προσδιορισμένα
κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που
είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.   

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
1. Θεοφάνης Καργιώργος, Ανδρέας Πετρίδης (2017),    Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα , Εκδότης: ΑΦΟΙ Θ.

ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ Ο.Ε.
2. Κόντος Γεώργιος (2014), Χρηματοοικονομική Λογιστική Σύμφωνα με τα Διεθνή και Ελληνικά Λογιστικά

Πρότυπα ,Εκδότης: Κόντου Αγγελική
3. Νεγκάκης Χρήστος, Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς – θεωρία και Εφαρμογές (2014) ,

Εκδότης: ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ
4. GRANT THORNTON (2016) , Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, Εκδότης: Αναστάσιος Δ.

Οικονομόπουλος
1. Φίλος Ιωάννης, Αποστόλου Απόστολος (2010): Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα – θεωρητική προσέγγιση &

εφαρμογές μετατροπής, Εκδόσεις Κλειδάριθμος 
2. Βλάχος Χρίστος- Λουκάς Λουκά (2009),  Διεθνή Λογιστικά  Πρότυπα , Εκδόσεις Globaltraining  

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ»
1. ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 802 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 8

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά
μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ.
Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του

μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το
σύνολο των πιστωτικών μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

Διαλέξεις 4 6

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται 
αναλυτικά στο 4.

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων,

Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης
Δεξιοτήτων

Υποβάθρου (Γενικής Υποδομής)

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνική

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΝΑΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
(URL)

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και 
ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του 
μαθήματος.
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 
 Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα 
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με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης

και Παράρτημα Β
 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Στόχος  το  μαθήματος  για  τους  φοιτητές  είναι  να  εξασκηθούν  σε  πρακτικές  αριθμητικές  εφαρμογές,
μαθηματικών, στατιστικών κλπ. μεθόδων σε προχωρημένα θέματα μικροοικονομικής, μακροοικονομικής,
θεωρίας χαρτοφυλακίου, λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων κλπ.
Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές 
αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές 
αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων
και πληροφοριών, με τη χρήση και των 
απαραίτητων τεχνολογιών 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 
Λήψη αποφάσεων 
Αυτόνομη εργασία 
Ομαδική εργασία 
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην 
πολυπολιτισμικότητα 
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον 
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής 
υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής 
σκέψης

 Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 
 Λήψη αποφάσεων 
 Ομαδική εργασία 
 Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
 Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψη

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
1. Μη παραμετρικοί έλεγχοι υποθέσεων. Εφαρμογές με λογισμικό.
2. Ανάλυση διασποράς (ANOVA). Εφαρμογές με λογισμικό.
3. Γενικό γραμμικό μοντέλο Παλινδρόμησης. Εφαρμογές με λογισμικό στα οικονομικά
4. Λογιστική παλινδρόμηση (Logistic regression) 
5. Διαχωριστική ανάλυση (Discriminant analysis) 
6. Παραγοντική Ανάλυση (Factor analysis) 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ
αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

Στην τάξη 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην

Επικοινωνία με τους φοιτητές

 Χρήση Διαδραστικού Πίνακα και projector.
 Υποστήριξη  Μαθησιακής  διαδικασίας  μέσω  της

ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται  αναλυτικά  ο  τρόπος
και μέθοδοι διδασκαλίας.
Διαλέξεις,  Σεμινάρια,  Εργαστηριακή
Άσκηση,  Άσκηση  Πεδίου,  Μελέτη  &
ανάλυση  βιβλιογραφίας,
Φροντιστήριο,  Πρακτική
(Τοποθέτηση),  Κλινική  Άσκηση,
Καλλιτεχνικό  Εργαστήριο,
Διαδραστική  διδασκαλία,
Εκπαιδευτικές  επισκέψεις,  Εκπόνηση
μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας
/ εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία,
κ.λπ.

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις από έδρας για το 
θεωρητικό τμήμα του 
μαθήματος, 
επικουρούμενη από 
παρουσιάσεις σε 
ηλεκτρονική μορφή.

50

Υποδειγματικά  λυμένες
ασκήσεις.
Πρακτική  εξάσκηση  με
επίλυση ασκήσεων.
 Διάθεση ηλεκτρονικών 
παρουσιάσεων (video) 
διδασκαλίας στους 
φοιτητές.

30
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Αναγράφονται  οι  ώρες  μελέτης
του φοιτητή για κάθε μαθησιακή
δραστηριότητα καθώς και οι ώρες
μη  καθοδηγούμενης  μελέτης
ώστε  ο  συνολικός  φόρτος
εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να
αντιστοιχεί  στα  saandaa das  του
ECTS

Αυτοτελής Μελέτη 50
Λοιπές δραστηριότητες 
(π.χ. Ομαδική ή Ατομική  
Εργασία σε μελέτη 
περίπτωσης, εκπαιδευτική 
εκδρομή, διαλέξεις 
εξωτερικών συνεργατών 
κ.λπ.)

20

Σύνολο Μαθήματος 
(25 ώρες φόρτου εργασίας 
ανά πιστωτική μονάδα)

150

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Περιγραφή  της  διαδικασίας
αξιολόγησης
Γλώσσα  Αξιολόγησης,  Μέθοδοι
αξιολόγησης,  Διαμορφωτική   ή
Συμπερασματική,  Δοκιμασία
Πολλαπλής  Επιλογής,  Ερωτήσεις
Σύντομης  Απάντησης,  Ερωτήσεις
Ανάπτυξης  Δοκιμίων,  Επίλυση
Προβλημάτων,  Γραπτή  Εργασία,
Έκθεση  /  Αναφορά,  Προφορική
Εξέταση,  Δημόσια  Παρουσίαση,
Εργαστηριακή  Εργασία,  Κλινική
Εξέταση  Ασθενούς,  Καλλιτεχνική
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

Αναφέρονται   ρητά  προσδιορισμένα
κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που
είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

 Προαιρετικές εργασίες, γραπτή εξέταση στο τέλος του 
εξαμήνου επί του συνόλου της διδαχθείσας ύλης, που 
περιλαμβάνει:
-Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
-Ανάλυση μελέτης περίπτωσης
-Επίλυση  προβλημάτων  σχετικών  με  πρακτικές  αριθμητικές
εφαρμογές,  μαθηματικών,  στατιστικών  κλπ  μεθόδων  σε
προχωρημένα  θέματα  μικροοικονομικής,  μακροοικονομικής,
θεωρίας  χαρτοφυλακίου,  λήψης  επιχειρηματικών  αποφάσεων
κλπ.

Τα κριτήρια αξιολόγησης μπορούν να ξαναπροσδιορίζονται στην
αρχή  κάθε  εξαμήνου  μετά  από  εισήγηση  του  διδάσκοντα  και
απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.  

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
 Φράγκος Χ. Στατιστική επεξεργασία και ανάλυση πολυδιάστατων δεδομένων ΙΙ. Εκδόσεις Φράγκος 

2016.
 Κιντής, Α. (1994) Στατιστικές και Οικονομετρικές Μέθοδοι, Gutenberg.
 Watshiam, T.J., Parramore, K. (1997) Quantitative Methiods in Finance, Thiomson.
 Benninga, S. (1997) Financial Modelling, MIT Press.

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ»
1. ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 803 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 8ο

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά
μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ.
Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του

μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το
σύνολο των πιστωτικών μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

Διαλέξεις 4 6

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται 
αναλυτικά στο 4.
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ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων,

Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης
Δεξιοτήτων

Υποβάθρου (Γενικής Υποδομής)

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνική

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΟΧΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
(URL)

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και 
ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του 
μαθήματος.
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 
 Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα 

με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης

και Παράρτημα Β
 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Το μάθημα αυτό έχει ως σκοπό την εκμάθηση τη διαδικασίας και των τεχνικών της έρευνας με έμφαση σε
θέματα της χρηματοοικονομικής, λογιστικής και διοικητικής επιστήμης
Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές 
αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές 
αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων
και πληροφοριών, με τη χρήση και των 
απαραίτητων τεχνολογιών 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 
Λήψη αποφάσεων 
Αυτόνομη εργασία 
Ομαδική εργασία 
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην 
πολυπολιτισμικότητα 
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον 
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής 
υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής 
σκέψης

 Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 
 Λήψη αποφάσεων 
 Ομαδική εργασία 
 Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
 Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψη

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Επιστημονική Προσέγγιση Κοινωνικών Φαινομένων και Προβλημάτων 
Αντικειμενικότητα, Εγκυρότητα, και Αξιοπιστία
Ηθικές διαστάσεις και προβληματισμοί. Βασική και Εφαρμοσμένη Έρευνα
Η Διαδικασία της Κοινωνικής Έρευνας
Σχεδιασμός και Στάδια Διεξαγωγής της Έρευνας 
Προβλήματα Μέτρησης, Δειγματοληψίας, Συλλογής και Ανάλυσης Δεδομένων 
Διαμόρφωση Ερωτηματολογίων. 
  -Τεχνική Συνέντευξης. 
  -Επεξεργασία Δεδομένων. 
  -Ανάλυση και Ερμηνεία

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην τάξη 
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Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ
αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην

Επικοινωνία με τους φοιτητές

 Χρήση Διαδραστικού Πίνακα και projector.
 Υποστήριξη  Μαθησιακής  διαδικασίας  μέσω  της

ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται  αναλυτικά  ο  τρόπος
και μέθοδοι διδασκαλίας.
Διαλέξεις,  Σεμινάρια,  Εργαστηριακή
Άσκηση,  Άσκηση  Πεδίου,  Μελέτη  &
ανάλυση  βιβλιογραφίας,
Φροντιστήριο,  Πρακτική
(Τοποθέτηση),  Κλινική  Άσκηση,
Καλλιτεχνικό  Εργαστήριο,
Διαδραστική  διδασκαλία,
Εκπαιδευτικές  επισκέψεις,  Εκπόνηση
μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας
/ εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία,
κ.λπ.

Αναγράφονται  οι  ώρες  μελέτης
του φοιτητή για κάθε μαθησιακή
δραστηριότητα καθώς και οι ώρες
μη  καθοδηγούμενης  μελέτης
ώστε  ο  συνολικός  φόρτος
εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να
αντιστοιχεί  στα  saandaa das  του
ECTS

Δραστηριότητα
Φόρτος

Εργασίας
Εξαμήνου

Υποδειγματικά λυμένες ασκήσεις.
Πρακτική  εξάσκηση  με  επίλυση
ασκήσεων.
 Διάθεση ηλεκτρονικών παρουσιάσεων 
διδασκαλίας στους φοιτητές.

50

Αυτοτελής Μελέτη 50
Λοιπές δραστηριότητες (π.χ. Ομαδική ή 
Ατομική  Εργασία σε μελέτη περίπτωσης, 
εκπαιδευτική εκδρομή, διαλέξεις 
εξωτερικών συνεργατών κ.λπ.)

50

Σύνολο Μαθήματος 
(25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική
μονάδα)

150

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Περιγραφή  της  διαδικασίας
αξιολόγησης
Γλώσσα  Αξιολόγησης,  Μέθοδοι
αξιολόγησης,  Διαμορφωτική   ή
Συμπερασματική,  Δοκιμασία
Πολλαπλής  Επιλογής,  Ερωτήσεις
Σύντομης  Απάντησης,  Ερωτήσεις
Ανάπτυξης  Δοκιμίων,  Επίλυση
Προβλημάτων,  Γραπτή  Εργασία,
Έκθεση  /  Αναφορά,  Προφορική
Εξέταση,  Δημόσια  Παρουσίαση,
Εργαστηριακή  Εργασία,  Κλινική
Εξέταση  Ασθενούς,  Καλλιτεχνική
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες
Αναφέρονται   ρητά  προσδιορισμένα
κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που
είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

Κατάθεση  και  προφορική  παρουσίαση  γραπτής  εργασίας
σχετικής   με  θέματα  γενικά  της  οικονομικής  επιστήμης  και
ειδικότερα  της  λογιστικής  και  χρηματοοικονομικής  κατά  τη
διάρκεια του εξαμήνου.

Τα κριτήρια αξιολόγησης μπορούν να ξαναπροσδιορίζονται στην
αρχή  κάθε  εξαμήνου  μετά  από  εισήγηση  του  διδάσκοντα  και
απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.  

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
 Σιώμκος Γ. και Μαύρος Δ. (2008), ¨Έρευνα αγοράς¨
 Φράγκος Χ. (2004), ¨Μεθοδολογία Έρευνας Αγοράς και Ανάλυση Δεδομένων¨
 Σαχίνη Καρδάση Α. (2004), ¨Μεθοδολογία Έρευνας¨
 Δημητριάδη Ζ. (2000), ¨Μεθοδολογία επιχειρηματικής έρευνας¨
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ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»
1. ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΥΕ_Χ1 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7ο

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
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σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά
μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ.
Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του

μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το
σύνολο των πιστωτικών μονάδων

ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Διαλέξεις 4 6

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται 
αναλυτικά στο 4.

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων,

Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης
Δεξιοτήτων

Επιστημονικής Περιοχής (Ειδικής Υποδομής)

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνική

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΟΧΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
(URL)

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και 
ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του 
μαθήματος.
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 
 Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα 

με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης

και Παράρτημα Β
 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Σκοπός  του  μαθήματος  είναι  η  κατανόηση  του  παραγωγικού  συντελεστή  επιχειρηματικότητα  και  η
σύνδεσή του με την  παραγωγή καινοτόμων προϊόντων,  η εισαγωγή καινοτομιών στην  οργάνωση,  την
διανομή και το μάρκετινγκ.
Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές 
αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές 
αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων
και πληροφοριών, με τη χρήση και των 
απαραίτητων τεχνολογιών 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 
Λήψη αποφάσεων 
Αυτόνομη εργασία 
Ομαδική εργασία 
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην 
πολυπολιτισμικότητα 
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον 
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής 
υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής 
σκέψης

 Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 
 Λήψη αποφάσεων 
 Ομαδική εργασία 
 Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
 Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψη

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
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 Εισαγωγή στην καινοτομία και στην επιχειρηματικότητα
 Η καινοτομία και η επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση
 Κανόνες επιτυχίας & εμπόδια στις καινοτομίες και στην επιχειρηματικότητα, 
 Διαδικασία εφαρμογής καινοτομίας,
 Αξιοποίηση της Έρευνας – Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας, 
 Καινοτόμα χρηματοδοτικά εργαλεία και χρηματοδότηση καινοτόμων επιχειρήσεων
 Βασικές δεξιότητες επιχειρηματικότητας,
 Ένταξη επιχειρηματικών επιλογών σε προγράμματα υλοποίησης,
 Χρηματοοικονομική καινοτομία και επιχειρηματικότητα

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ
αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

Στην τάξη 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην

Επικοινωνία με τους φοιτητές

 Χρήση Διαδραστικού Πίνακα και projector.
 Υποστήριξη  Μαθησιακής  διαδικασίας  μέσω  της

ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται  αναλυτικά  ο  τρόπος
και μέθοδοι διδασκαλίας.
Διαλέξεις,  Σεμινάρια,  Εργαστηριακή
Άσκηση,  Άσκηση  Πεδίου,  Μελέτη  &
ανάλυση  βιβλιογραφίας,
Φροντιστήριο,  Πρακτική
(Τοποθέτηση),  Κλινική  Άσκηση,
Καλλιτεχνικό  Εργαστήριο,
Διαδραστική  διδασκαλία,
Εκπαιδευτικές  επισκέψεις,  Εκπόνηση
μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας
/ εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία,
κ.λπ.

Αναγράφονται  οι  ώρες  μελέτης
του φοιτητή για κάθε μαθησιακή
δραστηριότητα καθώς και οι ώρες
μη  καθοδηγούμενης  μελέτης
ώστε  ο  συνολικός  φόρτος
εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να
αντιστοιχεί  στα  saandaa das  του
ECTS

Δραστηριότητα
Φόρτος

Εργασίας
Εξαμήνου

Διαλέξεις από έδρας για το θεωρητικό 
τμήμα του μαθήματος, επικουρούμενη 
από παρουσιάσεις σε ηλεκτρονική μορφή.

50

Υποδειγματικά λυμένες ασκήσεις.
Πρακτική  εξάσκηση  με  επίλυση
ασκήσεων.
 Διάθεση ηλεκτρονικών παρουσιάσεων 
διδασκαλίας στους φοιτητές.

30

Αυτοτελής Μελέτη 50
Λοιπές δραστηριότητες (π.χ. Ομαδική ή 
Ατομική  Εργασία σε μελέτη περίπτωσης, 
εκπαιδευτική εκδρομή, διαλέξεις 
εξωτερικών συνεργατών κ.λπ.)

20

Σύνολο Μαθήματος 
(25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική
μονάδα)

150

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Περιγραφή  της  διαδικασίας
αξιολόγησης
Γλώσσα  Αξιολόγησης,  Μέθοδοι
αξιολόγησης,  Διαμορφωτική   ή
Συμπερασματική,  Δοκιμασία
Πολλαπλής  Επιλογής,  Ερωτήσεις
Σύντομης  Απάντησης,  Ερωτήσεις
Ανάπτυξης  Δοκιμίων,  Επίλυση
Προβλημάτων,  Γραπτή  Εργασία,
Έκθεση  /  Αναφορά,  Προφορική
Εξέταση,  Δημόσια  Παρουσίαση,
Εργαστηριακή  Εργασία,  Κλινική
Εξέταση  Ασθενούς,  Καλλιτεχνική
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου επί του συνόλου της 
διδαχθείσας ύλης, που περιλαμβάνει:
-Ερωτήσεις ανάπτυξης και πολλαπλής επιλογής
-Ανάλυση μελέτης περίπτωσης

Τα κριτήρια αξιολόγησης μπορούν να ξαναπροσδιορίζονται στην
αρχή  κάθε  εξαμήνου  μετά  από  εισήγηση  του  διδάσκοντα  και
απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.  
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Αναφέρονται   ρητά  προσδιορισμένα
κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που
είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.
5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Καραγιάννης Η. και Μπακούρος Ι. (2010), ¨ Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα¨
Χατζηκωνσταντίνου Γ. και Γωνιάδης Η. (2009), ¨ Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία¨
Μάρκελλος Κ,  Μάρκελλου Π, Ρήγκου Μ, Συρμακέσης Σ,  Τσακαλίδης Α. (2006). e-επιχειρηματικότητα.
από την ιδέα στην υλοποίηση
Δουκίδης Γ. (2010) Καινοτομία, στρατηγική, ανάπτυξη κα πληροφοριακά συστήματα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ»
1. ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΥΕ_Χ2 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 5ο / 7ο

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά
μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ.
Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του

μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το
σύνολο των πιστωτικών μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

4 6

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται 
αναλυτικά στο (δ).

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
γενικού υποβάθρου, 

ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης 
γενικών γνώσεων, ανάπτυξης

δεξιοτήτων

Ειδικού Υποβάθρου

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνική

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΝΑΙ (στην Αγγλική)

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
(URL)

hittp://accfn.teiep.gr/eclass/courses/TMA248/ 

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και 
ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του 
μαθήματος.
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 
 Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα 

με το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και

το Παράρτημα Β
 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Με την ολοκλήρωση της μαθησιακής διαδικασίας οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:
 προγραμματίσουν, σχεδιάσουν και εκτελέσουν τις κύριες και υποστηρικτικές λειτουργίες της 
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Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας (ΔΕΑ),
 επιλέξουν τον κατάλληλο τύπο λειτουργίας της ΔΕΑ λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά του 

προϊόντος/υπηρεσίας και τις απαιτήσεις που αυτά επιβάλουν στη λειτουργία της ΔΕΑ,
 εφαρμόσουν μια συστημική και ολιστική προσέγγιση στη λειτουργία της ΔΕΑ με τη θεώρηση των 

ισχυρών αλληλεξαρτήσεων ανάμεσα στις διαφορετικές συνιστώσες κόστους της ΔΕΑ
 εφαρμόσουν κατάλληλες μεθόδους και εργαλεία για τη βελτιστοποίηση του σχεδιασμού και της 

λειτουργίας της ΔΕΑ με κύρια έμφαση σε προβλήματα χωροθέτησης εγκαταστάσεων, μαθηματικής 
προτυποποίησης προβλημάτων μεταφορών, καθώς και διαχείρισης αποθεμάτων 

 επιλύουν προβλήματα συντομότερης διαδρομής, ελάχιστου ζευγνύοντος δέντρου και μέγιστης ροής
 κατανοούν τη σημασία της πληροφορίας στην εφοδιαστική αλυσίδα,
 αξιολογούν την απόδοση εφοδιαστικών αλυσίδων βάσει ποσοτικών κριτηρίων
Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές 
αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές 
αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων
και πληροφοριών, με τη χρήση και των 
απαραίτητων τεχνολογιών 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 
Λήψη αποφάσεων 
Αυτόνομη εργασία 
Ομαδική εργασία 
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην 
πολυπολιτισμικότητα 
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον 
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής 
υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής 
σκέψης
……
Άλλες…
…….

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών 
Λήψη αποφάσεων 
Ομαδική εργασία
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Το μάθημα  αναδεικνύει  το  στρατηγικό  ρόλο  και  τη  σπουδαιότητα  της  λειτουργίας  της  εφοδιαστικής
αλυσίδας  και  παρουσιάζει  αναδυόμενες  τάσεις  και  σύγχρονες  προοπτικές  στη  Διαχείριση  της
Εφοδιαστικής Αλυσίδας (ΔΕΑ) στο παγκόσμιο επιχειρηματικό περιβάλλον.
Στόχος  του μαθήματος είναι  να καταδείξει  ότι  η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων
αντιμετωπίζεται πλέον ως ανταγωνισμός μεταξύ εφοδιαστικών αλυσίδων παρά ως ανταγωνισμός μεταξύ
μεμονωμένων επιχειρήσεων.  Η επιχείρηση θεωρείται  πλέον μέρος ενός ευρύτερου συστήματος και  η
βελτίωση επιτυγχάνεται μέσω του συντονισμού των επί μέρους τμημάτων της εφοδιαστικής αλυσίδας.
Το μάθημα καλύπτει τις ακόλουθες θεματικές ενότητες:
 Λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας. Βασικοί παράγοντες επιτυχίας σε μια εφοδιαστική αλυσίδα. 

Εμπόδια ολοκλήρωσης σε μια εφοδιαστική αλυσίδα
 Σχεδιασμός δικτύου εφοδιαστικής αλυσίδας. Μορφές δικτύων. Μοντέλα επιλογής θέσης 

εγκατάστασης και κατανομής δυναμικότητας
 Πρόβλεψη ζήτησης: ποσοτικές και ποιοτικές μέθοδοι
 Συγκεντρωτικός Προγραμματισμός (ΣΠ) σε μια Εφοδιαστική Αλυσίδα. Ο ρόλος του ΣΠ σε μια 

Εφοδιαστική Αλυσίδα. Συντονισμός προμήθειας και ζήτησης
 Διαχείριση αποθεμάτων
 Μεταφορές, σχεδίαση διαδρομών και προγραμματισμός δρομολογίων
 Διαχείριση πληροφοριών σε μια Εφοδιαστική Αλυσίδα - το φαινόμενο Bullwhiip,
 Ολοκληρωμένη διαχείριση – συντονισμός Εφοδιαστικής Αλυσίδας
4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ

Πρόσωπο με πρόσωπο στην αίθουσα διδασκαλίας
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αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην

Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην
Επικοινωνία με τους φοιτητές

Χρήση Διαδραστικού Πίνακα και video projector.
Υποστήριξη  Μαθησιακής  διαδικασίας  μέσω  της  ηλεκτρονικής
πλατφόρμας e-class
Επικοινωνία  με  τους  φοιτητές  με  χρήση  ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου καθώς και με ανακοινώσεις και μηνύματα μέσω
της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class
του Τμήματος

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται  αναλυτικά  ο  τρόπος
και μέθοδοι διδασκαλίας.
Διαλέξεις,  Σεμινάρια,  Εργαστηριακή
Άσκηση,  Άσκηση  Πεδίου,  Μελέτη  &
ανάλυση  βιβλιογραφίας,
Φροντιστήριο,  Πρακτική
(Τοποθέτηση),  Κλινική  Άσκηση,
Καλλιτεχνικό  Εργαστήριο,
Διαδραστική  διδασκαλία,
Εκπαιδευτικές  επισκέψεις,  Εκπόνηση
μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας
/ εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία,
κ.λπ.

Αναγράφονται  οι  ώρες  μελέτης
του φοιτητή για κάθε μαθησιακή
δραστηριότητα καθώς και οι ώρες
μη  καθοδηγούμενης  μελέτης
σύμφωνα με τις αρχές του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις από έδρας, 
επικουρούμενη από 
παρουσιάσεις σε 
ηλεκτρονική μορφή.
Υποδειγματικά  λυμένες
ασκήσεις.
Πρακτική  εξάσκηση  με
επίλυση ασκήσεων.
Διάθεση ηλεκτρονικών 
παρουσιάσεων 
διδασκαλίας στους 
φοιτητές

50

Ομαδική ή ατομική  
προαιρετική εργασία σε 
μελέτη περίπτωσης και 
επίλυση προβλημάτων

20

Αυτοτελής Μελέτη 80
Σύνολο Μαθήματος 150

(25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα)

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Περιγραφή  της  διαδικασίας
αξιολόγησης

Γλώσσα  Αξιολόγησης,  Μέθοδοι
αξιολόγησης,  Διαμορφωτική   ή
Συμπερασματική,  Δοκιμασία
Πολλαπλής  Επιλογής,  Ερωτήσεις
Σύντομης  Απάντησης,  Ερωτήσεις
Ανάπτυξης  Δοκιμίων,  Επίλυση
Προβλημάτων,  Γραπτή  Εργασία,
Έκθεση  /  Αναφορά,  Προφορική
Εξέταση,  Δημόσια  Παρουσίαση,
Εργαστηριακή  Εργασία,  Κλινική
Εξέταση  Ασθενούς,  Καλλιτεχνική
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

Αναφέρονται   ρητά  προσδιορισμένα
κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που
είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

Γραπτή εξέταση δύο ωρών στην ελληνική στο τέλος του 
εξαμήνου επί του συνόλου της διδαχθείσας ύλης, που 
περιλαμβάνει:

ερωτήσεις σύντομης απάντησης
ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
επίλυση προβλημάτων 

και προαιρετικές εργασίες στη διάρκεια του εξαμήνου

Για τους φοιτητές Erasmus, γραπτή εργασία, υλοποίηση project, 
προφορική εξέταση και δημόσια παρουσίαση (στην Αγγλική)

Τα κριτήρια αξιολόγησης ανακοινώνονται στην αρχή του 
εξαμήνου που προσφέρεται το μάθημα και αναρτώνται στην 
ιστοσελίδα του μαθήματος στην ηλεκτρονική πλατφόρμα e-class 
του Τμήματος.

Τα κριτήρια αξιολόγησης μπορούν να ξαναπροσδιορίζονται στην 
αρχή κάθε εξαμήνου μετά από εισήγηση του διδάσκοντα και 
απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.  

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
Ελληνική

 Βιδάλης, Μ., (2017), Εφοδιαστική (Logistics): Μία Ποσοτική Προσέγγιση, 2η Έκδοση, Εκδόσεις 
Κλειδάριθμος, Αθήνα, 2017.

 Chiopra, S. and P. Meindl, Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας: Στρατηγική, Προγραμματισμός και 
Λειτουργία, 11η Έκδοση, Εκδόσεις Τζιόλα, Θεσσαλονίκη 2014.

 Chiristophier, M., Logistics και Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας, 2η Έκδοση, Εκδόσεις Κριτική, 
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Αθήνα, 2017.
 Russel, R. S., Taylor, B., W, Οργάνωση Παραγωγής και Διοίκηση Εφοδιασμού, 8η Έκδοση, 

Εκδόσεις Τζιόλα, Θεσσαλονίκη 2016.
Ξενόγλωσση

 Ballou, R., Business Logistics/Supply Chiain Management, 5thi Edition, Prentice Hall, 2004.
 Chiopra, S., Meindl, P., Supply Chiain Management: Strategy, Planning, and Operation, 6thi Edition, 

Pearson Education, 2015.
 Jonsson, P., Logistics and Supply Chiain Management, McGraw-Hill, 2008.
 Simchii-Levi, D., Kaminsky, P., Simchii-Levi, E., Designing and Managing thie Supply Chiain: Concepts,

Strategies and Case Studies. 3rd Edition, McGraw-Hill Irwin, 2008.

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ»
1. ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΥΕ_Χ3 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 5ο/7ο

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Λογιστική Εθνικών Λογαριασμών

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά
μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ.
Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του

μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το
σύνολο των πιστωτικών μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

Διαλέξεις 4 6

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται 
αναλυτικά στο 4.

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων,

Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης
Δεξιοτήτων

Επιστημονικής Περιοχής (Ειδικότητας)

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνική

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

NAI, Αγγλική

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
(URL)

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και 
ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του 
μαθήματος.
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 
 Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα 

με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης

και Παράρτημα Β
 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Η απόκτηση των γνώσεων για τις έννοιες, τους ορισμούς, τις ταξινομήσεις και τους κανόνες υπολογισμού 
των διάφορων εθνικών (μακρο)οικονομικών μεγεθών, που αποτελούν τη βάση για την κατανόηση της 
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οικονομικής θεωρίας και πολιτικής, όπως των θεωριών της παραγωγής και της καταναλώσεως, των τιμών 
και του χρήματος, του εθνικού εισοδήματος, των εισροών-εκροών, της οικονομικής μεγέθυνσης κλπ. 
Ειδικότερα, το μάθημα αποσκοπεί στη συστηματική παρουσίαση και ανάλυση των απαραίτητων 
στατιστικών στοιχείων για τη λήψη των κατάλληλων αποφάσεων από τους αρμόδιους φορείς, δημόσιους 
και ιδιωτικούς, σε επίπεδο περιφέρειας, χώρας ή ομάδας χωρών
Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές 
αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές 
αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων
και πληροφοριών, με τη χρήση και των 
απαραίτητων τεχνολογιών 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 
Λήψη αποφάσεων 
Αυτόνομη εργασία 
Ομαδική εργασία 
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην 
πολυπολιτισμικότητα 
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον 
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής 
υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής 
σκέψης

cc. Αυτόνομη Εργασία
dd. Ομαδική Εργασία
ee. Σχεδιασμός και Διαχείριση Έργων
ff. Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Ανάλυση  των  βασικών  εννοιών  της  Μακροοικονομικής  Λογιστικής  και  του  συστήματος  των  εθνικών
λογαριασμών που αποτελούν τους ακρογωνιαίους λίθους της οικονομικής ποσοτικής ανάλυσης. Επίσης,
γίνεται ανάλυση των συναλλαγών  του συστήματος λογαριασμών και  η παρουσίαση των λογαριασμών.
Αναλύονται οι Πίνακες Εισροών - Εκροών, οι αριθμοδείκτες, ο πληθυσμός και οι εισροές εργασίας.
4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ

αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

Στην τάξη 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην

Επικοινωνία με τους φοιτητές

Χρήση Διαδραστικού Πίνακα και projector.
Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας e-class

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται  αναλυτικά  ο  τρόπος
και μέθοδοι διδασκαλίας.
Διαλέξεις,  Σεμινάρια,  Εργαστηριακή
Άσκηση,  Άσκηση  Πεδίου,  Μελέτη  &
ανάλυση  βιβλιογραφίας,
Φροντιστήριο,  Πρακτική
(Τοποθέτηση),  Κλινική  Άσκηση,
Καλλιτεχνικό  Εργαστήριο,
Διαδραστική  διδασκαλία,
Εκπαιδευτικές  επισκέψεις,  Εκπόνηση
μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας
/ εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία,
κ.λπ.

Αναγράφονται  οι  ώρες  μελέτης
του φοιτητή για κάθε μαθησιακή
δραστηριότητα καθώς και οι ώρες
μη  καθοδηγούμενης  μελέτης
ώστε  ο  συνολικός  φόρτος

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις από έδρας για το 
θεωρητικό τμήμα του 
μαθήματος, 
επικουρούμενη από 
παρουσιάσεις σε 
ηλεκτρονική μορφή.

50

Υποδειγματικά  λυμένες
ασκήσεις.
Πρακτική  εξάσκηση  με
επίλυση ασκήσεων.
 Διάθεση ηλεκτρονικών 
παρουσιάσεων 
διδασκαλίας στους 
φοιτητές.

30

Λοιπές δραστηριότητες 
(π.χ. Ομαδική ή Ατομική  
Εργασία σε μελέτη 
περίπτωσης, εκπαιδευτική 
εκδρομή, διαλέξεις 

20

126



εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να
αντιστοιχεί  στα  saandaa das  του
ECTS

εξωτερικών συνεργατών 
κ.λπ.)
Αυτοτελής Μελέτη 50
Σύνολο Μαθήματος 
(25 ώρες φόρτου εργασίας 
ανά πιστωτική μονάδα)

150

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Περιγραφή  της  διαδικασίας
αξιολόγησης

Γλώσσα  Αξιολόγησης,  Μέθοδοι
αξιολόγησης,  Διαμορφωτική   ή
Συμπερασματική,  Δοκιμασία
Πολλαπλής  Επιλογής,  Ερωτήσεις
Σύντομης  Απάντησης,  Ερωτήσεις
Ανάπτυξης  Δοκιμίων,  Επίλυση
Προβλημάτων,  Γραπτή  Εργασία,
Έκθεση  /  Αναφορά,  Προφορική
Εξέταση,  Δημόσια  Παρουσίαση,
Εργαστηριακή  Εργασία,  Κλινική
Εξέταση  Ασθενούς,  Καλλιτεχνική
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

Αναφέρονται   ρητά  προσδιορισμένα
κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που
είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου επί του συνόλου της 
διδαχθείσας ύλης, που περιλαμβάνει:
- Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
- Ανάλυση μελέτης περίπτωσης
- Επίλυση προβλημάτων σχετικών με την καταχώριση 

λογιστικών γεγονότων

Τα κριτήρια αξιολόγησης μπορούν να ξαναπροσδιορίζονται στην 
αρχή κάθε εξαμήνου μετά από εισήγηση του διδάσκοντα και 
απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.  

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :

 Σκούντζος Θ.,  Διακομιχάλης  Μ. (2012),  ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ,  εκδόσεις  ΣΤΑΜΟΥΛΗ,
Αθήνα,

 Γιαννόπουλος  Κ.,  Διακομιχάλης  Μ  (2012)  ΔΟΡΥΦΟΡΟΣ  ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ  ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ:  Η  Εθνική
Λογιστική του Τουρισμού και μία εμπειρική εφαρμογή στην Ελλάδα. Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 

 Σιδηρόπουλος  Μωϋσής  (2008),  ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ-ΘΕΩΡΙΑ  ΚΑΙ  ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ.
Εκδόσεις ΖΥΓΟΣ - Ιωάννης Μάρκου & Υιος Ο.Ε. , ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
            Review of Income and Wealthi
            Journal of Governmental & Nonproft Accounting
            Journal of Public Budgeting, Accounting and Financial Management
            Public Money and Management
            Advances in Public Interest Accounting
            International Tax and Public Finance

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ»
1. ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΥΕ_Χ4 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 5ο / 7ο

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά
μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ.
Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του

μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το
σύνολο των πιστωτικών μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

Διαλέξεις 4 6

127



Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται 
αναλυτικά στο 4.

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων,

Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης
Δεξιοτήτων

Υποβάθρου (Γενικής Υποδομής) 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνική

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΝΑΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
(URL)

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και 
ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του 
μαθήματος.
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 
 Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα 

με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης

και Παράρτημα Β
 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

 Στόχος το μαθήματος για τους φοιτητές είναι να εξασκηθούν σε πρακτικές αριθμητικές εφαρμογές,
μαθηματικών,  στατιστικών  κλπ  μεθόδων  σε  προχωρημένα  θέματα  μικροοικονομικής,
μακροοικονομικής, θεωρίας χαρτοφυλακίου, λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων κλπ.

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές 
αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές 
αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων
και πληροφοριών, με τη χρήση και των 
απαραίτητων τεχνολογιών 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 
Λήψη αποφάσεων 
Αυτόνομη εργασία 
Ομαδική εργασία 
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην 
πολυπολιτισμικότητα 
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον 
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής 
υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής 
σκέψης

 Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 
 Λήψη αποφάσεων 
 Ομαδική εργασία 
 Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
 Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψη

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Απλό και πολλαπλό γραμμικό υπόδειγμα με χρήση λογισμικού :

 εκτίμηση (ελαχίστων τετραγώνων)
 ερμηνεία συντελεστών (συντελεστής κλίσης)
 συντελεστής προσδιορισμού
 έλεγχος στατιστικής σημαντικότητας
 τυπικό σφάλμα παλινδρόμησης
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 πρόβλεψη
 εφαρμογές στα χρηματιστήρια  και διατραπεζική αγορά

Χρονολογικές σειρές 
1. Τα μοντέλα ARMA. Εφαρμογές στα χρηματοοικονομικά
2. Φασματική ανάλυση (Spectral Analysis). . Εφαρμογές στα χρηματιστήρια και διατραπεζική 

αγορά.
4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ

αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

Στην τάξη 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην

Επικοινωνία με τους φοιτητές

 Χρήση Διαδραστικού Πίνακα και projector.
 Υποστήριξη  Μαθησιακής  διαδικασίας  μέσω  της

ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται  αναλυτικά  ο  τρόπος
και μέθοδοι διδασκαλίας.
Διαλέξεις,  Σεμινάρια,  Εργαστηριακή
Άσκηση,  Άσκηση  Πεδίου,  Μελέτη  &
ανάλυση  βιβλιογραφίας,
Φροντιστήριο,  Πρακτική
(Τοποθέτηση),  Κλινική  Άσκηση,
Καλλιτεχνικό  Εργαστήριο,
Διαδραστική  διδασκαλία,
Εκπαιδευτικές  επισκέψεις,  Εκπόνηση
μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας
/ εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία,
κ.λπ.

Αναγράφονται  οι  ώρες  μελέτης
του φοιτητή για κάθε μαθησιακή
δραστηριότητα καθώς και οι ώρες
μη  καθοδηγούμενης  μελέτης
ώστε  ο  συνολικός  φόρτος
εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να
αντιστοιχεί  στα  saandaa das  του
ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις από έδρας για το 
θεωρητικό τμήμα του 
μαθήματος, 
επικουρούμενη από 
παρουσιάσεις σε 
ηλεκτρονική μορφή.

26

Υποδειγματικά  λυμένες
ασκήσεις.
Πρακτική  εξάσκηση  με
επίλυση ασκήσεων.
 Διάθεση ηλεκτρονικών 
παρουσιάσεων (βίντεο) 
διδασκαλίας στους 
φοιτητές.

26

Αυτοτελής Μελέτη 78
Λοιπές δραστηριότητες 
(π.χ. Ομαδική ή Ατομική  
Εργασία σε μελέτη 
περίπτωσης, εκπαιδευτική 
εκδρομή, διαλέξεις 
εξωτερικών συνεργατών 
κ.λπ.)

20

Σύνολο Μαθήματος 
(25 ώρες φόρτου εργασίας 
ανά πιστωτική μονάδα)

150

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Περιγραφή  της  διαδικασίας
αξιολόγησης
Γλώσσα  Αξιολόγησης,  Μέθοδοι
αξιολόγησης,  Διαμορφωτική   ή
Συμπερασματική,  Δοκιμασία
Πολλαπλής  Επιλογής,  Ερωτήσεις
Σύντομης  Απάντησης,  Ερωτήσεις
Ανάπτυξης  Δοκιμίων,  Επίλυση
Προβλημάτων,  Γραπτή  Εργασία,
Έκθεση  /  Αναφορά,  Προφορική
Εξέταση,  Δημόσια  Παρουσίαση,
Εργαστηριακή  Εργασία,  Κλινική
Εξέταση  Ασθενούς,  Καλλιτεχνική
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

 Προαιρετικές εργασίες , γραπτή εξέταση στο τέλος του 
εξαμήνου επί του συνόλου της διδαχθείσας ύλης, που 
περιλαμβάνει:
-Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
-Ανάλυση μελέτης περίπτωσης
-Επίλυση  προβλημάτων  σχετικών  με  πρακτικές  αριθμητικές
εφαρμογές,  μαθηματικών,  στατιστικών  κλπ  μεθόδων  σε
προχωρημένα  θέματα  μικροοικονομικής,  μακροοικονομικής,
θεωρίας  χαρτοφυλακίου,  λήψης  επιχειρηματικών  αποφάσεων
κλπ.

Τα κριτήρια αξιολόγησης μπορούν να ξαναπροσδιορίζονται στην
αρχή  κάθε  εξαμήνου  μετά  από  εισήγηση  του  διδάσκοντα  και
απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.  
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Αναφέρονται   ρητά  προσδιορισμένα
κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που
είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.
5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
 Φράγκος Χ. Στατιστική επεξεργασία και ανάλυση πολυδιάστατων δεδομένων ΙΙ. Εκδόσεις Φράγκος 

2016.
 Κιντής, Α. (1994) Στατιστικές και Οικονομετρικές Μέθοδοι, Gutenberg.
 J. Johinston J. Dihinardo Οικονομετρικές μέθοδοι. Εκδόσεις κλειδάριθμος 2004
 Benninga, S. (1997) Financial Modelling, MIT Press.
 Κ. Χρήστου Εισαγωγή στην Οικονομετρία τόμος Α, Β. Εκδόσεις Gutenberg 2002
 Τσιώνας Ε. Εφαρμοσμένη Οικονομετρία (ΟΠΑ 2010)

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ»
1. ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΥΕ_Χ5 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 5ο   / 7ο

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά
μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ.
Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του

μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το
σύνολο των πιστωτικών μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

Διαλέξεις 4 6

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται 
αναλυτικά στο 4.

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων,

Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης
Δεξιοτήτων

Επιστημονικής Περιοχής (Ειδικής Υποδομής)

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: -

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνική

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΟΧΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
(URL)

hittp://accfn.teiep.gr/eclass/courses/TMA191/

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και 
ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του 
μαθήματος.
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 
 Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα 

με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης

και Παράρτημα Β
 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Το μάθημα στοχεύει στην παρουσίαση των ζητημάτων που σχετίζονται με την οικονομική της εργασίας
και  τις  εργασιακές  σχέσεις,  όπως  και  των  πολιτικών  που  εφαρμόζονται  τόσο  σε  θεωρητικό  όσο  και
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εμπειρικό επίπεδο.
Ειδικότερα, με την επιτυχημένη ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές αναμένεται να έχουν αποκτήσει
γνώσεις σε επιμέρους θέματα όπως: 

 Εργατικό δυναμικό, απασχόληση, ανεργία.
 Προσφορά και ζήτηση εργασίας. 
 Διαμόρφωση των μισθών και των ημερομισθίων.
 Σύστημα εργασιακών σχέσεων, όροι και συνθήκες εργασίας.
 Σχέσεις μισθωτών - εργοδοτών – κράτους.
 Συλλογικές διαπραγματεύσεις.
 Ρόλος και λειτουργία των συνδικαλιστικών οργανώσεων. 

Επιπλέον με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:
 Να αναπτύσσουν αναλυτικές και συνθετικές ικανότητες και να έχουν κριτική σκέψη.
 Να αναπτύσσουν ατομική ευθύνη και να διατυπώνουν επιστημονικής γνώμη.
 Να έχουν ικανότητα παρουσίασης ιδεών γραπτά ή προφορικά.
 Να  αναπτύσσουν  ομαδικού  συνεργατικού  επιστημονικού  πνεύμα  στα  πλαίσια  του

επιστημονικού έργου.
 Να  διαχειρίζονται  ορθολογικά  τον  χρόνο  για  την  έγκαιρη  και  ορθή  ανταπόκριση  σε

καθήκοντα.
Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές 
αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές 
αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων
και πληροφοριών, με τη χρήση και των 
απαραίτητων τεχνολογιών 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 
Λήψη αποφάσεων 
Αυτόνομη εργασία 
Ομαδική εργασία 
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην 
πολυπολιτισμικότητα 
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον 
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής 
υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής 
σκέψης

 Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 
 Λήψη αποφάσεων 
 Ομαδική εργασία 
 Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
 Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψη

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
 Εισαγωγή στη Θεωρία της Οικονομικής της Εργασίας
 Εισαγωγή στη Θεωρία των Εργασιακών Σχέσεων 
 Εργατικό Δυναμικό, Απασχόληση και Ανεργία 
 Εργατικός Μισθός και Απασχόληση (Προσφορά και Ζήτηση Εργασίας) 
 Σχέσεις μισθωτών, εργοδοτών και κράτους
 Συνδικαλιστικές οργανώσεις και Συλλογικές Διαπραγματεύσεις
 Οι εργασιακές σχέσεις στην Ελλάδα

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ
αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

Πρόσωπο με Πρόσωπο στην τάξη 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην

Επικοινωνία με τους φοιτητές

Ι.  χρήση  προβολέα  για  την  παρουσίαση  των  διαλέξεων  με  τη
βοήθεια του προγράμματος power point.
ΙΙ.  ανάρτηση των  διδακτικών σημειώσεων του μαθήματος, των
διαλέξεων  του  μαθήματος  και  λοιπών  πληροφοριών  και
ανακοινώσεων  στην  ηλεκτρονική  πλατφόρμα  e-class  του
τμήματος.
ΙII.  τακτική  επικοινωνία  των  φοιτητών  μέσω  emails  και  της
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ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class.
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται  αναλυτικά  ο  τρόπος
και μέθοδοι διδασκαλίας.
Διαλέξεις,  Σεμινάρια,  Εργαστηριακή
Άσκηση,  Άσκηση  Πεδίου,  Μελέτη  &
ανάλυση  βιβλιογραφίας,
Φροντιστήριο,  Πρακτική
(Τοποθέτηση),  Κλινική  Άσκηση,
Καλλιτεχνικό  Εργαστήριο,
Διαδραστική  διδασκαλία,
Εκπαιδευτικές  επισκέψεις,  Εκπόνηση
μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας
/ εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία,
κ.λπ.

Αναγράφονται  οι  ώρες  μελέτης
του φοιτητή για κάθε μαθησιακή
δραστηριότητα καθώς και οι ώρες
μη  καθοδηγούμενης  μελέτης
ώστε  ο  συνολικός  φόρτος
εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να
αντιστοιχεί  στα  saandaa das  του
ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου

Διαλέξεις 50
Ασκήσεις Πράξης που 
εστιάζουν στην 
μικροοικονομική θεωρία και 
ανάλυση

30

Αυτοτελής Μελέτη 50
Λοιπές δραστηριότητες (π.χ. 
Ομαδική ή Ατομική  Εργασία 
σε μελέτη περίπτωσης, 
εκπαιδευτική εκδρομή, 
διαλέξεις εξωτερικών 
συνεργατών κ.λπ.)

20

Σύνολο Μαθήματος 
(25 ώρες φόρτου εργασίας 
ανά πιστωτική μονάδα)

150

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Περιγραφή  της  διαδικασίας
αξιολόγησης

Γλώσσα  Αξιολόγησης,  Μέθοδοι
αξιολόγησης,  Διαμορφωτική   ή
Συμπερασματική,  Δοκιμασία
Πολλαπλής  Επιλογής,  Ερωτήσεις
Σύντομης  Απάντησης,  Ερωτήσεις
Ανάπτυξης  Δοκιμίων,  Επίλυση
Προβλημάτων,  Γραπτή  Εργασία,
Έκθεση  /  Αναφορά,  Προφορική
Εξέταση,  Δημόσια  Παρουσίαση,
Εργαστηριακή  Εργασία,  Κλινική
Εξέταση  Ασθενούς,  Καλλιτεχνική
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

Αναφέρονται   ρητά  προσδιορισμένα
κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που
είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

Ι. Γραπτή τελική εξέταση (80-100%) που περιλαμβάνει:
- Ερωτήσεις σύντομης απάντησης,
- Επίλυση προβλημάτων σχετικών με τον υπολογισμό της 

απασχόλησης και της ανεργίας, την ανάλυση της προσφοράς 
και της ζήτησης εργασίας και τον υπολογισμό του μισθού και 
των επιδομάτων στην ελληνική αγορά εργασίας 

- Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας.
ΙΙ. Συμμετοχή στις λοιπές δραστηριότητες κατά τη διάρκεια του
εξαμήνου (0-20%)

Τα κριτήρια αξιολόγησης μπορούν να ξαναπροσδιορίζονται στην 
αρχή κάθε εξαμήνου μετά από εισήγηση του διδάσκοντα και 
απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.  

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :

 Boeri T. Και Van Ours J. (2011), ¨Οικονομικά της Εργασίας¨
 Κατσανέβας Θ. (2007), ¨Οικονομική της Εργασίας και Εργασιακές Σχέσεις¨
 Λιανός Θ. και Νταούλη-Ντεμούση Α. (1998), ¨Οικονομική της Εργασίας¨
 Mankiw G. και Taylor M. (2010), ¨Αρχές Οικονομικής Θεωρίας-Τόμος Β’¨

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
 International Labour Review
 Industrial Relations Journal
 Employment Relations Today  
 LABOUR  
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»
1. ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΥΕ_Χ6 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 5ο / 7ο                 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε

διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές
Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για

το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες
διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

Διαλέξεις 4 6

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται 
αναλυτικά στο 4.

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων,

Επιστημονικής Περιοχής,
Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

Επιστημονικής Περιοχής (Ειδικότητας)

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: Συσχετίζεται με το μάθημα Φορολογία Εισοδήματος

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνική

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΟΧΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και 
ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του 
μαθήματος.
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 
 Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα 

με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης

και Παράρτημα Β
 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Η Φορολογική λογιστική,  ασχολείται με την εφαρμογή της φορολογικής νομοθεσίας, την καταγραφή των
λογιστικών  γεγονότων,  σύμφωνα  με  τις  απαιτήσεις  των  φορολογικών  νόμων  για  την  εξαγωγή  του
αποτελέσματος και της απόδοσης των άμεσων και έμμεσων φόρων στο κράτος. Επιπλέον, παρουσιάζει τη
λογιστική αντιμετώπιση των εσόδων, εξόδων καθώς και των κάθε είδους φόρων  και παρακρατούμενων
φόρων στα πλαίσια των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων και της Φορολογικής Νομοθεσίας.. 
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, επιδιώκεται οι φοιτητές:

 Να έχουν κατανοήσει  την λειτουργία και τον  λογιστικό χειρισμό του ΦΠΑ .
 Να έχουν κατανοήσει  την Φορολογία εισοδήματος Φυσικών  Προσώπων (ΦΠ)

και των  κερδών από Επιχειρηματική Δραστηριότητα 
 Να γνωρίζουν τον Εναλλακτικό  Τρόπο  Υπολογισμού Ελάχιστης Φορολογίας
 Να γνωρίζουν την λειτουργία - Παρακράτησης και Απόδοσης των Φόρων και Εισφορών 
 Να χειριστούν - υποβάλλουν Δηλώσεις  Φορολογίας Εισοδήματος  και Ακίνητης Περιουσίας 
 Να χειριστούν Φορολογικά και Ασφαλιστικά  Πρόστιμα-κυρώσεις.
 Να μπορούν να απεικονίσουν τους φόρους στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις.
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Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές 
αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές 
αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων
και πληροφοριών, με τη χρήση και των 
απαραίτητων τεχνολογιών 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 
Λήψη αποφάσεων 
Αυτόνομη εργασία 
Ομαδική εργασία 
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην 
πολυπολιτισμικότητα 
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον 
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής 
υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής 
σκέψης

• Αυτόνομη Εργασία
• Ομαδική Εργασία
• Σχεδιασμός και Διαχείριση Έργων
 Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Λογιστική των Άμεσων και των Έμμεσων φόρων.
Α. Έμμεσοι Φόροι και  Φ.Π.Α.

1. Ανάλυση της λειτουργίας  του Φ.Π.Α.
2. Τήρηση λογαριασμών για την παρακολούθηση Φ.Π.Α.
3. Σύνταξη ‘Έλεγχος Αποστολή  και πληρωμή περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α.
4. Εφαρμογές σε συνδυασμό με τα ΕΛΠ. 

Β. Φορολογία εισοδήματος I 
5. Γενικές Αρχές Φορολογίας Εισοδήματος 
6. Φορολογία εισοδήματος Φυσικών  Προσώπων
7. Φορολογία κερδών από Επιχειρηματική Δραστηριότητα 
8. Εναλλακτικός Τρόπος Υπολογισμού Ελάχιστης Φορολογίας 
9. Παρακράτηση και Απόδοσης Φόρων (Εισοδήματος, Εργολάβων, ΜΥ, Τόκων κλπ ) 
10. Βασικά θέματα Εργατικών και Ασφαλιστικών Υποχρεώσεων  
11. Δηλώσεις  φορολογίας εισοδήματος  και Ακίνητης  Περιουσία 
12. Φορολογικά και Ασφαλιστικά – Πρόστιμα και Κυρώσεις.

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ
αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

Στην τάξη 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην

Επικοινωνία με τους φοιτητές

Χρήση  projector.
Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας e-class

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται  αναλυτικά  ο  τρόπος
και μέθοδοι διδασκαλίας.
Διαλέξεις,  Σεμινάρια,  Εργαστηριακή
Άσκηση,  Άσκηση  Πεδίου,  Μελέτη  &
ανάλυση  βιβλιογραφίας,
Φροντιστήριο,  Πρακτική
(Τοποθέτηση),  Κλινική  Άσκηση,
Καλλιτεχνικό  Εργαστήριο,
Διαδραστική  διδασκαλία,
Εκπαιδευτικές  επισκέψεις,  Εκπόνηση
μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας
/ εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία,
κ.λπ.

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις από έδρας για το 
θεωρητικό τμήμα του 
μαθήματος, 
επικουρούμενη από 
παρουσιάσεις σε 
ηλεκτρονική μορφή.
Διαδραστική διδασκαλία

50

Υποδειγματικά  λυμένες
ασκήσεις.
Πρακτική  εξάσκηση  με
επίλυση ασκήσεων.
 Διάθεση ηλεκτρονικών 
παρουσιάσεων 

25
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Αναγράφονται  οι  ώρες  μελέτης
του φοιτητή για κάθε μαθησιακή
δραστηριότητα καθώς και οι ώρες
μη  καθοδηγούμενης  μελέτης
ώστε  ο  συνολικός  φόρτος
εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να
αντιστοιχεί  στα  saandaa das  του
ECTS

διδασκαλίας στους 
φοιτητές.
Λοιπές δραστηριότητες 
(π.χ. Ομαδική ή Ατομική  
Εργασία σε μελέτη 
περίπτωσης, εκπαιδευτική 
εκδρομή, διαλέξεις 
εξωτερικών συνεργατών 
κ.λπ.)

25

Αυτοτελής Μελέτη 50
Σύνολο Μαθήματος 
(25 ώρες φόρτου εργασίας 
ανά πιστωτική μονάδα)

150

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Περιγραφή  της  διαδικασίας
αξιολόγησης

Γλώσσα  Αξιολόγησης,  Μέθοδοι
αξιολόγησης,  Διαμορφωτική   ή
Συμπερασματική,  Δοκιμασία
Πολλαπλής  Επιλογής,  Ερωτήσεις
Σύντομης  Απάντησης,  Ερωτήσεις
Ανάπτυξης  Δοκιμίων,  Επίλυση
Προβλημάτων,  Γραπτή  Εργασία,
Έκθεση  /  Αναφορά,  Προφορική
Εξέταση,  Δημόσια  Παρουσίαση,
Εργαστηριακή  Εργασία,  Κλινική
Εξέταση  Ασθενούς,  Καλλιτεχνική
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

Αναφέρονται   ρητά  προσδιορισμένα
κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που
είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου επί του συνόλου της 
διδαχθείσας ύλης, που περιλαμβάνει:
- Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
- Ανάλυση μελέτης περίπτωσης
-     Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης
-      Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων
- Επίλυση προβλημάτων. 

Ενημέρωση κατά την διδασκαλία και προσβάσιμα μέσω του e 
class

Τα κριτήρια αξιολόγησης μπορούν να ξαναπροσδιορίζονται στην 
αρχή κάθε εξαμήνου μετά από εισήγηση του διδάσκοντα και 
απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.  

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
1. Λογιστικά Αρχεία-  Βιβλία και Στοιχεία με ΕΛΠ και ΦΠΑ (2017), Παναγιώτης Παπαδέας,  (Εκδότης):

Δανάη Παπαδέα.
2. Καραγιάννης Δ., Καραγιάννης Ι. και Καραγιάννη Α.Ε. (2016), ¨Λογιστικά-Κοστολόγηση-Φοροτεχνικά -

ΕΛΠ  στην Πράξη¨, (Εκδότης): Δ., Καραγιάννης
3. Γκίνογλου Δημήτριος (2014). Φορολογική Λογιστική (ΙΙ), Διαθέτης (Εκδότης): ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΚΙΝΟΓΛΟΥ
4. Τότσης Π. (2009), ¨Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων¨
5. Παύλου Χ. και Γκούρλιας Ι. (2011), (Εκδότης): ¨Φορολογική Λογιστική¨

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ»
1. ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΥΕ_Χ7 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 5ο /7ο

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά
μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ.
Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του

μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το
σύνολο των πιστωτικών μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ
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Διαλέξεις 4 6

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται 
αναλυτικά στο 4.

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων,

Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης
Δεξιοτήτων

Επιστημονικής Περιοχής (Ειδικότητας)

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνική

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΟΧΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
(URL)

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και 
ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του 
μαθήματος.
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 
 Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα 

με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης

και Παράρτημα Β
 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Σκοπός του μαθήματος είναι να καλύψει τις βασικές πτυχές του κλάδου των χρηματοοικονομικών που
αφορούν την ακίνητη περιουσία (real estate fnance), όπως: η αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας  του
Δημοσίου, η χρηματοοικονομική ανάλυση και χρηματοδότηση ακινήτων (στεγαστικά δάνεια, επενδύσεις
σε κατοικίες  και  εμπορικά ακίνητα),  η διαχείριση και  η αποτίμηση ακινήτων,  αποδόσεις  και  κίνδυνος
επενδύσεων  σε  ακίνητα,  η  οικονομία  του  διαμοιρασμού,  κλπ..  Ειδικότερα,  οι  φοιτητές  με  την
ολοκλήρωση του μαθήματος θα έχουν:

 γνώση των βασικών εννοιών των χρηματοοικονομικών της ακίνητης περιουσίας
 γνώση της σημασίας της αγοράς ακινήτων για την οικονομία
 κατανόηση της χρηματοοικονομικής ανάλυσης και των μορφών χρηματοδότησης των ακινήτων
 κατανόηση της σημασίας της ακίνητης περιουσίας ως επενδυτικό προϊόν 
 γνώση των μηχανισμών διαχείρισης και αποτίμησης χρηματοφυλακίου ακινήτων 

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές 
αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές 
αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων
και πληροφοριών, με τη χρήση και των 
απαραίτητων τεχνολογιών 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 
Λήψη αποφάσεων 
Αυτόνομη εργασία 
Ομαδική εργασία 
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην 
πολυπολιτισμικότητα 
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον 
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής 
υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής 
σκέψης

 Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 
 Λήψη αποφάσεων 
 Ομαδική εργασία 
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 Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
 Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψη

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
 Ιστορική προσέγγιση της οικονομικής θεωρίας και της έννοιας της προσόδου. 
 Παράγοντες που επηρεάζουν την αξία ενός ακινήτου
 Διαδικασία των εκτιμήσεων
 Μέθοδοι εκτίμησης:

-Συγκριτική μέθοδος
-Μέθοδος αντιπαροχής
-Υπολειμματική μέθοδος
-Μέθοδος των προσόδων
-Μέθοδος του Kόστους αντικατάστασης

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ
αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

Στην τάξη 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην

Επικοινωνία με τους φοιτητές

 Χρήση Διαδραστικού Πίνακα και projector.
 Υποστήριξη  Μαθησιακής  διαδικασίας  μέσω  της

ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται  αναλυτικά  ο  τρόπος
και μέθοδοι διδασκαλίας.
Διαλέξεις,  Σεμινάρια,  Εργαστηριακή
Άσκηση,  Άσκηση  Πεδίου,  Μελέτη  &
ανάλυση  βιβλιογραφίας,
Φροντιστήριο,  Πρακτική
(Τοποθέτηση),  Κλινική  Άσκηση,
Καλλιτεχνικό  Εργαστήριο,
Διαδραστική  διδασκαλία,
Εκπαιδευτικές  επισκέψεις,  Εκπόνηση
μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας
/ εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία,
κ.λπ.

Αναγράφονται  οι  ώρες  μελέτης
του φοιτητή για κάθε μαθησιακή
δραστηριότητα καθώς και οι ώρες
μη  καθοδηγούμενης  μελέτης
ώστε  ο  συνολικός  φόρτος
εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να
αντιστοιχεί  στα  saandaa das  του
ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις από έδρας για το 
θεωρητικό τμήμα του 
μαθήματος, 
επικουρούμενη από 
παρουσιάσεις σε 
ηλεκτρονική μορφή.

50

Υποδειγματικά  λυμένες
ασκήσεις.
Πρακτική  εξάσκηση  με
επίλυση ασκήσεων.
 Διάθεση ηλεκτρονικών 
παρουσιάσεων 
διδασκαλίας στους 
φοιτητές.

30

Αυτοτελής Μελέτη 50
Λοιπές δραστηριότητες 
(π.χ. Ομαδική ή Ατομική  
Εργασία σε μελέτη 
περίπτωσης, εκπαιδευτική 
εκδρομή, διαλέξεις 
εξωτερικών συνεργατών 
κ.λπ.)

20

Σύνολο Μαθήματος 
(25 ώρες φόρτου εργασίας 
ανά πιστωτική μονάδα)

150

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Περιγραφή  της  διαδικασίας
αξιολόγησης
Γλώσσα  Αξιολόγησης,  Μέθοδοι
αξιολόγησης,  Διαμορφωτική   ή
Συμπερασματική,  Δοκιμασία
Πολλαπλής  Επιλογής,  Ερωτήσεις
Σύντομης  Απάντησης,  Ερωτήσεις
Ανάπτυξης  Δοκιμίων,  Επίλυση
Προβλημάτων,  Γραπτή  Εργασία,

Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου επί του συνόλου της 
διδαχθείσας ύλης, που περιλαμβάνει:
-Ερωτήσεις ανάπτυξης και πολλαπλής επιλογής
-Ανάλυση μελέτης περίπτωσης

Τα κριτήρια αξιολόγησης μπορούν να ξαναπροσδιορίζονται στην
αρχή  κάθε  εξαμήνου  μετά  από  εισήγηση  του  διδάσκοντα  και
απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.  
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Έκθεση  /  Αναφορά,  Προφορική
Εξέταση,  Δημόσια  Παρουσίαση,
Εργαστηριακή  Εργασία,  Κλινική
Εξέταση  Ασθενούς,  Καλλιτεχνική
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

Αναφέρονται   ρητά  προσδιορισμένα
κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που
είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.
5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Καρανικόλας, Ν. (2010), Η εκίμηση των ακινήτων
Κίοχος, Π. (2009). Μεθοδολογία εκτίμησης της αξίας κινητών και ακίνητων περιουσιακών στοιχείων

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ»
1. ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΥΕ_Χ8 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 5ο /7ο

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά
μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ.
Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του

μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το
σύνολο των πιστωτικών μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

Διαλέξεις 4 6

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται 
αναλυτικά στο 4.

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων,

Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης
Δεξιοτήτων

Υποβάθρου (Γενικής Υποδομής)

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνική

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

NAI

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
(URL)

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και 
ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του 
μαθήματος.
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 
 Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα 

με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης

και Παράρτημα Β
 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων
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Εξοικείωση του φοιτητή με τους διεθνείς θεσμούς που διαμορφώνουν το οικονομικό περιβάλλον και
εξοικείωση με έννοιες και τους όρους που διέπουν τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και λοιπών
Ευρωπαϊκών και Διεθνών θεσμών. Ειδικότερα, με την συμπλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι
σε θέση:
Να γνωρίζουν τους κύριους Διεθνείς Θεσμούς και τη λειτουργία τους 
Να γνωρίζουν τους θεσμούς, δομές και λειτουργίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Να κατανοούν την προώθηση της Οικονομικής Ολοκλήρωσης με κεντρικά ζητήματα μεταξύ άλλων, την
δημιουργία της Ο.Ν.Ε. και τις πολιτικές Οικονομικής και Κοινωνικής συνοχής.
Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές 
αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές 
αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων
και πληροφοριών, με τη χρήση και των 
απαραίτητων τεχνολογιών 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 
Λήψη αποφάσεων 
Αυτόνομη εργασία 
Ομαδική εργασία 
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην 
πολυπολιτισμικότητα 
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον 
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής 
υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής 
σκέψης

 Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 
 Λήψη αποφάσεων 
 Ομαδική εργασία 
 Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
 Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψη

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Το μάθημα επικεντρώνεται σε  παρουσίαση διεθνών οικονομικών οργανισμών όπως ο ΠΟΕ, η Παγκόσμια
Τράπεζα  το  ΔΝΤ  και  το  G20.  Σκοπός  του  μαθήματος  είναι  να  εξετάσει  τον  τρόπο  με  τον  οποίο  το
μεταλλασσόμενο γίγνεσθαι της παγκόσμιας πολιτικής οικονομίας επηρεάζει τη φύση, τη θέση και το ρόλο
των οργανισμών αυτών. Στο πλαίσιο αυτό η έννοια της «πολιτικής» γίνεται κατανοητή και εξετάζεται τόσο
ως  πρόγραμμα  και  σύνολο  προτάσεων  για  την  επίλυση  συγκεκριμένων  προβλημάτων,  όσο  και  ως
διαπραγμάτευση και διακύβευμα που αφορά στην ίδια τη φύση και εξέλιξη της παγκόσμιας πολιτικής
οικονομία.
Η συγκρότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομίας εξετάζεται όχι μόνο ως απλό ιστορικό φαινόμενο, αλλά και ως
προϊόν των οικονομικών πολιτικών που συμφωνούνται και εφαρμόζονται από τα κράτη μέλη. Εξετάζεται
επίσης όχι μόνο το ζήτημα των επιπτώσεων της εφαρμοζόμενης πολιτικής, αλλά κυρίως οι επιπτώσεις στη
συγκρότηση και ανάδειξη ενός Ευρωπαϊκού Οικονομικού συνόλου με δικούς του κανόνες λειτουργίας και
ολοκλήρωσης  που  υπερβαίνουν  εκείνες  των  κρατών  μελών.  Ειδικότερα  το  κεντρικό  ζήτημα  είναι  η
ευρωπαϊκή νομισματική ολοκλήρωση και οι επιπτώσεις της στην οικονομική ολοκλήρωση, στην ανάπτυξη
και απασχόληση του ευρωπαϊκού οικονομικού συνόλου.
4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ

αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

Στην τάξη 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην

Επικοινωνία με τους φοιτητές

 Χρήση Διαδραστικού Πίνακα και projector.
 Υποστήριξη  Μαθησιακής  διαδικασίας  μέσω  της

ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται  αναλυτικά  ο  τρόπος
και μέθοδοι διδασκαλίας.
Διαλέξεις,  Σεμινάρια,  Εργαστηριακή
Άσκηση,  Άσκηση  Πεδίου,  Μελέτη  &
ανάλυση  βιβλιογραφίας,

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις από έδρας για το 
θεωρητικό τμήμα του 
μαθήματος, 
επικουρούμενη από 
παρουσιάσεις σε 

50
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Φροντιστήριο,  Πρακτική
(Τοποθέτηση),  Κλινική  Άσκηση,
Καλλιτεχνικό  Εργαστήριο,
Διαδραστική  διδασκαλία,
Εκπαιδευτικές  επισκέψεις,  Εκπόνηση
μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας
/ εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία,
κ.λπ.

Αναγράφονται  οι  ώρες  μελέτης
του φοιτητή για κάθε μαθησιακή
δραστηριότητα καθώς και οι ώρες
μη  καθοδηγούμενης  μελέτης
ώστε  ο  συνολικός  φόρτος
εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να
αντιστοιχεί  στα  saandaa das  του
ECTS

ηλεκτρονική μορφή.
Υποδειγματικά  λυμένες
ασκήσεις.
Πρακτική  εξάσκηση  με
επίλυση ασκήσεων.
 Διάθεση ηλεκτρονικών 
παρουσιάσεων 
διδασκαλίας στους 
φοιτητές.

30

Αυτοτελής Μελέτη 50
Λοιπές δραστηριότητες 
(π.χ. Ομαδική ή Ατομική  
Εργασία σε μελέτη 
περίπτωσης, εκπαιδευτική 
εκδρομή, διαλέξεις 
εξωτερικών συνεργατών 
κ.λπ.)

20

Σύνολο Μαθήματος 
(25 ώρες φόρτου εργασίας 
ανά πιστωτική μονάδα)

150

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Περιγραφή  της  διαδικασίας
αξιολόγησης
Γλώσσα  Αξιολόγησης,  Μέθοδοι
αξιολόγησης,  Διαμορφωτική   ή
Συμπερασματική,  Δοκιμασία
Πολλαπλής  Επιλογής,  Ερωτήσεις
Σύντομης  Απάντησης,  Ερωτήσεις
Ανάπτυξης  Δοκιμίων,  Επίλυση
Προβλημάτων,  Γραπτή  Εργασία,
Έκθεση  /  Αναφορά,  Προφορική
Εξέταση,  Δημόσια  Παρουσίαση,
Εργαστηριακή  Εργασία,  Κλινική
Εξέταση  Ασθενούς,  Καλλιτεχνική
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

Αναφέρονται   ρητά  προσδιορισμένα
κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που
είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου επί του συνόλου της 
διδαχθείσας ύλης, που περιλαμβάνει:
-Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
-Ανάλυση μελέτης περίπτωσης

Τα κριτήρια αξιολόγησης μπορούν να ξαναπροσδιορίζονται στην
αρχή  κάθε  εξαμήνου  μετά  από  εισήγηση  του  διδάσκοντα  και
απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.  

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Μούσης, Ν. (2007), Ένωση, Δίκαιο-Οικονομία-Πολιτική Αθήνα: Παπαζήσης
Ζαχαριάδης, Σούρας Δημήτρης: Διεθνείς Οικονομικοί Οργανισμοί - Β΄ Έκδοση, Αθήνα Εκδ. Σταμούλη

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ»
1. ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΥΕ_Χ9 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 5ο /7ο

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά
μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ.
Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του

μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το
σύνολο των πιστωτικών μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

140



Διαλέξεις 4 6
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται 
αναλυτικά στο 4.

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων,

Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης
Δεξιοτήτων

Επιστημονικής Περιοχής (Ειδικής Υποδομής)

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνική

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

NAI

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
(URL)

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και 
ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του 
μαθήματος.
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 
 Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα 

με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης

και Παράρτημα Β
 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος αναμένεται οι φοιτητές να έχουν τις:
Γνώσεις ώστε να μπορούν να:

 Κατανοούν το παγκόσμιο επιχειρηματικό περιβάλλον.
 Κατανοούν την διεθνοποίηση, παγκοσμιοποίηση της οικονομίας και του ελέγχου, καθώς και 
 Τις μεταβολές στις μορφές των επιχειρήσεων και την δυναμική τους εξέλιξη από την 

διεθνοποίηση στην παγκοσμιοποίηση.
 Αντιλαμβάνονται τον ρόλο της «αλλαγής» ως μόνιμο χαρακτηριστικό του συστήματος ελέγχου.
 Κατανοούν την διεπιστημονικότητα στην οποία στηρίζεται ο έλεγχος, που περιλαμβάνει μεταξύ 

άλλων την Θεωρία Συστημάτων και την Στρατηγική
Ικανότητες ώστε να μπορούν να:

 Γνωρίζουν τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο παγκόσμιο περιβάλλον και ιδιαίτερα τις 
παγκόσμιες επιχειρήσεις, καθώς και

 Τις ιδιαιτερότητες και τις αλλαγές που επέφερε η παγκοσμιοποίηση στο επιχειρηματικό 
περιβάλλον και την επίδραση στην επιχειρηματικότητα.

 Αναλύουν την σχέση του ελέγχου και των παγκόσμιων επιχειρήσεων.
 Γνωρίζουν τον σκοπό του ελέγχου στις παγκόσμιες επιχειρήσεις, καθώς και
 Την σημασία και την σχέση του συστήματος ρύθμισης της οικονομίας και του ελέγχου.
 Γνωρίζουν τους θεσμούς που αποτελούν μηχανισμούς ρύθμισης της οικονομίας και ελέγχου

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές 
αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές 
αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων
και πληροφοριών, με τη χρήση και των 
απαραίτητων τεχνολογιών 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 
Λήψη αποφάσεων 
Αυτόνομη εργασία 
Ομαδική εργασία 
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην 
πολυπολιτισμικότητα 
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον 
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής 
υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής 
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Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

σκέψης

 Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 
 Λήψη αποφάσεων 
 Ομαδική εργασία 
 Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
 Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψη

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
 Παγκόσμιο επιχειρηματικό περιβάλλον.
 Η επίδραση της παγκοσμιοποίησης στις επιχειρήσεις.
 Μορφές επιχειρήσεων, Διεθνής Επιχείρηση, Πολυεθνική Επιχείρηση, Διεθνική Επιχείρηση, 

Υπερεθνική Επιχείρηση.
 Το μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον και αλλαγές στην φύση της διοίκησης 

επιχειρήσεων.
 Επιχειρηματικότητα και διεθνείς θεσμοί – περιορισμοί, κανόνες και παγκόσμιες επιχειρηματικές 

πολιτικές.
 Το μεταβαλλόμενο παγκόσμιο επιχειρηματικό περιβάλλον και οι στρατηγικές διοίκησης και 

ελέγχου
 Μορφές ελέγχου στο διεθνές και παγκόσμιο περιβάλλον.
 Διεθνής και Υπερεθνικός Εξωτερικός Έλεγχος.
 Το φυσικό περιβάλλον και περιβαλλοντικός έλεγχος των επιχειρήσεων, πολιτικές και στόχοι.
 Ρύθμιση και έλεγχος στην παγκόσμια οικονομία.
 Ο παγκόσμιος έλεγχος, η παγκόσμια διακυβέρνηση και η δομή του παγκόσμιου οικονομικού 

συστήματος. 
4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ

αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

Στην τάξη 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην

Επικοινωνία με τους φοιτητές

διαδικασίας (e-class)
Χρήση του πίνακα
Χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class
Κατά τις ώρες γραφείου
Οι παρουσιάσεις πραγματοποιούνται με χρήση Power Point.
Επίσης υπάρχει η δυνατότητα ηλεκτρονικής επικοινωνίας μέσω 
e-mail στο διδάσκοντα.
Διδασκαλία από έδρας, επικουρούμενη από παρουσιάσεις σε 
ηλεκτρονική μορφή.
Διάθεση ηλεκτρονικών παρουσιάσεων διδασκαλίας στους 
φοιτητές

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται  αναλυτικά  ο  τρόπος
και μέθοδοι διδασκαλίας.
Διαλέξεις,  Σεμινάρια,  Εργαστηριακή
Άσκηση,  Άσκηση  Πεδίου,  Μελέτη  &
ανάλυση  βιβλιογραφίας,
Φροντιστήριο,  Πρακτική
(Τοποθέτηση),  Κλινική  Άσκηση,
Καλλιτεχνικό  Εργαστήριο,
Διαδραστική  διδασκαλία,
Εκπαιδευτικές  επισκέψεις,  Εκπόνηση
μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας
/ εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία,
κ.λπ.

Αναγράφονται  οι  ώρες  μελέτης
του φοιτητή για κάθε μαθησιακή
δραστηριότητα καθώς και οι ώρες

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις από έδρας για το 
θεωρητικό τμήμα του 
μαθήματος, 
επικουρούμενη από 
παρουσιάσεις σε 
ηλεκτρονική μορφή.

50

Υποδειγματικά  λυμένες
ασκήσεις.
Πρακτική  εξάσκηση  με
επίλυση ασκήσεων.
 Διάθεση ηλεκτρονικών 
παρουσιάσεων 
διδασκαλίας στους 
φοιτητές.

30

Αυτοτελής Μελέτη 50
Λοιπές δραστηριότητες 
(π.χ. Ομαδική ή Ατομική  

20
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μη  καθοδηγούμενης  μελέτης
ώστε  ο  συνολικός  φόρτος
εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να
αντιστοιχεί  στα  saandaa das  του
ECTS

Εργασία σε μελέτη 
περίπτωσης, εκπαιδευτική 
εκδρομή, διαλέξεις 
εξωτερικών συνεργατών 
κ.λπ.)
Σύνολο Μαθήματος 
(25 ώρες φόρτου εργασίας 
ανά πιστωτική μονάδα)

150

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Περιγραφή  της  διαδικασίας
αξιολόγησης
Γλώσσα  Αξιολόγησης,  Μέθοδοι
αξιολόγησης,  Διαμορφωτική   ή
Συμπερασματική,  Δοκιμασία
Πολλαπλής  Επιλογής,  Ερωτήσεις
Σύντομης  Απάντησης,  Ερωτήσεις
Ανάπτυξης  Δοκιμίων,  Επίλυση
Προβλημάτων,  Γραπτή  Εργασία,
Έκθεση  /  Αναφορά,  Προφορική
Εξέταση,  Δημόσια  Παρουσίαση,
Εργαστηριακή  Εργασία,  Κλινική
Εξέταση  Ασθενούς,  Καλλιτεχνική
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

Αναφέρονται   ρητά  προσδιορισμένα
κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που
είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

Γραπτή τελική εξέταση (80% του βαθμού): Οι φοιτητές 
καλούνται να απαντήσουν σε μια σειρά από ερωτήσεις που θα 
καλύπτουν το σύνολο της διδαχθείσας ύλης του μαθήματος. 
Αυτές θα περιλαμβάνουν:

 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
 Ερωτήσεις κρίσεως
 Επίλυση προβλημάτων σε Λογιστικά θέματα
 Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας

(B):Ατομική εργασία (20% του βαθμού): Οι φοιτητές θα 
καλούνται να λύσουν μια άσκηση που θα τους δοθεί 
χρησιμοποιώντας κατάλληλα δομημένες βιβλιοαναφορές, πάνω 
σε ένα θέμα σχετικό με την ύλη του μαθήματος Η αξιολόγηση 
των φοιτητών είναι προσβάσιμη από αυτούς για επεξηγήσεις 
αναφορικά με την βελτίωση τους. 

Τα κριτήρια αξιολόγησης μπορούν να ξαναπροσδιορίζονται στην 
αρχή κάθε εξαμήνου μετά από εισήγηση του διδάσκοντα και 
απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.  

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
 Peni, M. W. (2009). Glpbal Business 
 Gilpin, R., (2001) Glpbal Pplirnal Enpnp__

Journals:
 Glpbal Sa aaei_ Jpu nal  
 Jpu nal pu tnae narpnal Business Saudaies  
 Jpu nal pu Glpbal Business anda Enpnp_ins  
 Sa aaeiin Ena ep eneu ship Jpu nal  

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΕΡΙΦΟΡΑ»
1. ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΥΕ_Χ10 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 5ο και 7ο

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΘΕΩΡΙΑ & ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά
μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ.
Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του

μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το
σύνολο των πιστωτικών μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

Διαλέξεις 4 6

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται 
αναλυτικά στο 4.

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων,

Υποβάθρου  (Γενικής Υποδομής)
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Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης
Δεξιοτήτων

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνική

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΟΧΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
(URL)

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και 
ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του 
μαθήματος.
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 
 Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα 

με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης

και Παράρτημα Β
 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Στόχος  του  μαθήματος  είναι  να  εισάγει  τους  φοιτητές/τριες  στις  έννοιες,  τη  συνεισφορά  και  τους
περιορισμούς των βασικών θεωριών οργάνωσης και ογανωσιακής συμπεριφοράς, ώστε να δύνανται να
κατανοούν τις δομές και τις σχέσεις εξουσίας που αναπτύσσονται στο εργασιακό τους περιβάλλον , όπως
επίσης και να αναγνωρίζουν και να διαχειρίζονται τις τυπικές και άτυπες σχέσεις που αναπτύσσονται εκεί.
Τα μαθησιακά αποτελέσματα που αναμένεται  να εξελιχθούν και  να εμπλουτίσουν τις δεξιότητες  των
μελλοντικών  στελεχών  διοίκησης  ,  αναφέρονται  στα  θέματα  της  σχεδίασης  οργανωτικής  δομής
οργανισμών, στη δυναμική των ομάδων, στην επικοινωνία, στην υποκίνηση, και στην ηγεσία. 
Πιο συγκεκριμένα, το μάθημα θα επιτρέψει στους φοιτητές να αποκτήσουν το γνωστικό υπόβαθρο ώστε :
• Να είναι σε θέση να σχεδιάζουν/επανασχεδιάζουν αποτελεσματικά τη δομή, τις θέσεις εργασίας και τις
διαδικασίες ενός οργανισμού. 
• Nα αντιλαμβάνονται καλύτερα τη συμπεριφορά των ανθρώπων στο χώρο των οργανώσεων 
• Να  διαμορφώνουν  συνθήκες  και  να  παρέχουν  κίνητρα/συστήματα  κινήτρων  που  να
υποκινούν/ενδυναμώνουν τους εργαζόμενους ώστε να εκτελούν αποτελεσματικά το έργο τους 
• Να κατανοήσουν τους ηγετικούς ρόλους και τις ηγετικές συμπεριφορές των στελεχών, καθώς και τη
σημασία τους για την ανταγωνιστικότητα και την επιτυχία των επιχειρήσεων και της δικής τους καριέρας. 
• Να αναπτύξουν σύγχρονες ηγετικές ικανότητες όπως: επικοινωνίας, ομαδικής συνεργασίας, διοίκησης
αλλαγών, διοίκησης εταιρικής κουλτούρας.
Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές 
αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές 
αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων
και πληροφοριών, με τη χρήση και των 
απαραίτητων τεχνολογιών 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 
Λήψη αποφάσεων 
Αυτόνομη εργασία 
Ομαδική εργασία 
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην 
πολυπολιτισμικότητα 
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον 
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής 
υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής 
σκέψης

 Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των 

απαραίτητων τεχνολογιών
 Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 Λήψη αποφάσεων
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 Ομαδική εργασία
 Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα 

φύλου
 Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
 Eισαγωγή στην Oργανωσιακή Θεωρία. 
 Kλασικές και σύγχρονες θεωρίες οργάνωσης. 
 Σχεδιασμός οργανωτικής δομής. 

Εισαγωγή στην Οργανωσιακή Συμπεριφορά. 
 Το άτομο και οι ομάδες στον Οργανισμό: Θεωρίες και προσδιοριστικοί παράγοντες ατομικής και 

ομαδικής συμπεριφοράς. 
 Χαρακτηριστικά γνωρίσματα του ατόμου (ατομικά γνωρίσματα, συναισθήματα και διαθέσεις, 

στάσεις, αντίληψη, προσωπικότητα και αξίες). 
 Θεωρίες και πρακτικές ηγεσίας, παρακίνησης, επικοινωνίας, και διοίκησης ομάδων στις 

οργανώσεις. 
 Δύναμη και έλεγχος στις οργανώσεις. 
 Xειρισμός συγκρούσεων. 
 Οργανωσιακή αλλαγή.

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ
αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

Στην τάξη 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην

Επικοινωνία με τους φοιτητές

Χρήση Διαδραστικού Πίνακα και projector.
Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας e-class

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται  αναλυτικά  ο  τρόπος
και μέθοδοι διδασκαλίας.
Διαλέξεις,  Σεμινάρια,  Εργαστηριακή
Άσκηση,  Άσκηση  Πεδίου,  Μελέτη  &
ανάλυση  βιβλιογραφίας,
Φροντιστήριο,  Πρακτική
(Τοποθέτηση),  Κλινική  Άσκηση,
Καλλιτεχνικό  Εργαστήριο,
Διαδραστική  διδασκαλία,
Εκπαιδευτικές  επισκέψεις,  Εκπόνηση
μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας
/ εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία,
κ.λπ.

Αναγράφονται  οι  ώρες  μελέτης
του φοιτητή για κάθε μαθησιακή
δραστηριότητα καθώς και οι ώρες
μη  καθοδηγούμενης  μελέτης
ώστε  ο  συνολικός  φόρτος
εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να
αντιστοιχεί  στα  saandaa das  του
ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις από έδρας για το 
θεωρητικό τμήμα του 
μαθήματος, 
επικουρούμενη από 
παρουσιάσεις σε 
ηλεκτρονική μορφή.

50

 Μελέτες  περιπτώσεων
επιχειρήσεων 
 Διάθεση ηλεκτρονικών 
παρουσιάσεων 
διδασκαλίας στους 
φοιτητές.

30

Λοιπές δραστηριότητες 
(π.χ. Ομαδική ή Ατομική  
Εργασία σε μελέτη 
περίπτωσης, εκπαιδευτική 
εκδρομή, διαλέξεις 
εξωτερικών συνεργατών 
κ.λπ.)

20

Αυτοτελής Μελέτη 50
Σύνολο Μαθήματος 
(25 ώρες φόρτου εργασίας 
ανά πιστωτική μονάδα)

150

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Περιγραφή  της  διαδικασίας
αξιολόγησης

Η  αξιολόγηση των φοιτητών, τριών συνδυάζει τρείς τρόπους: - 
Ενεργή συμμετοχή στην ανάλυση μελέτης περιπτώσεων, στη 
συζήτηση που διεξάγεται στο πλαίσιο του μαθήματος και στις 
εκδηλώσεις του μαθήματος, - Πραγματοποίηση ομαδικών 
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Γλώσσα  Αξιολόγησης,  Μέθοδοι
αξιολόγησης,  Διαμορφωτική   ή
Συμπερασματική,  Δοκιμασία
Πολλαπλής  Επιλογής,  Ερωτήσεις
Σύντομης  Απάντησης,  Ερωτήσεις
Ανάπτυξης  Δοκιμίων,  Επίλυση
Προβλημάτων,  Γραπτή  Εργασία,
Έκθεση  /  Αναφορά,  Προφορική
Εξέταση,  Δημόσια  Παρουσίαση,
Εργαστηριακή  Εργασία,  Κλινική
Εξέταση  Ασθενούς,  Καλλιτεχνική
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

Αναφέρονται   ρητά  προσδιορισμένα
κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που
είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

εργασιών (συγγραφή και παρουσίαση), - Συμμετοχή στις τελικές 
γραπτές εξετάσεις. 
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών

 Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής 
(Διαμορφωτική)

 Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης 
(Διαμορφωτική, Συμπερασματική)

 Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης 
(Διαμορφωτική)

 Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, 

Συμπερασματική)
 Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων 

(Διαμορφωτική)
Τα κριτήρια αξιολόγησης μπορούν να ξαναπροσδιορίζονται στην 
αρχή κάθε εξαμήνου μετά από εισήγηση του διδάσκοντα και 
απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.  

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
1) Mullins L. (2014). Μάνατζμεντ και Οργανωσιακή Συμπεριφορά, UTOPIA (Κωδικός βιβλίου στον 

Εύδοξο: 41955712) 
2) Χυτήρης, Λ. (2013). Οργανωσιακή Συμπεριφορά. Η Ανθρώπινη Συμπεριφορά σε Οργανισμούς και 

Επιχειρήσεις, εκδ. Ε. Αντωνακοπούλου, Αθήνα (Κωδικός βιβλίου στον Εύδοξο: 32998934) 
3) Μπουραντάς, Δ. (2015). Μάνατζμεντ, Γ.Σ. Μπένου, Εκδ. Α, ISBN 960-8249-23-6 (Κωδικός βιβλίου στον

Εύδοξο: 50659975)
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
1. Robbins S. P. and Judge T. A. (2012). Organizational Behiaviour. Pearson, 15thi ed. 2. 
2. Frenchi, R. (2011). Organizational Behiaviour, Wiley, 2nd ed. 
3.  Buchianan, D. and Huczynski, A. (2013), Organizational Behiaviour, Pearson, 8thi ed.
4.  Mullins, L. (2011). Essentials of Organizational Behiaviour, Pearson, 3rd ed. 
5.  Robbins, S. (2008). Organisational Behiaviour, Pearson, 5thi ed.
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ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ»
1. ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΥΕ_Ε1 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 6ο / 8Ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά
μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ.
Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του

μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το
σύνολο των πιστωτικών μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

Διαλέξεις 4 6

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται 
αναλυτικά στο 4.

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων,

Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης
Δεξιοτήτων

Επιστημονικής Περιοχής (Μάθημα Ειδικής Υποδομής)

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνική
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ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΝΑΙ (στην Γαλλική)

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
(URL)

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και 
ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του 
μαθήματος.
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 
 Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα 

με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης

και Παράρτημα Β
 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Βασικός σκοπός του μαθήματος είναι η απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων σχετικά με τη σημασία, το
ρόλο και τον τρόπο λειτουργίας των χρηματιστηρίων, καθώς και των σύγχρονων χρηματοοικονομικών
προϊόντων που αυτά παρέχουν. Η αξία των χρηματιστηριακών επενδύσεων οντας δυνητικά αυξανόμενη
με  την  διεθνοποίηση  και  ψηφιοποίηση  των  αγορών,  η  επιστημονική  γνώση  του  εύρους  και  βάθους
λειτουργίας  των χρηματιστηρίων (αξιών και  προϊόντων),  των καινοτόμων προϊόντων και  διαδικασιών,
αποτελεί όρο ανάπτυξης επιχειρήσεων και οργανισμών δημοσίου και ιδιωτικού τομέα της οικονομίας. 
Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές 
αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές 
αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων
και πληροφοριών, με τη χρήση και των 
απαραίτητων τεχνολογιών 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 
Λήψη αποφάσεων 
Αυτόνομη εργασία 
Ομαδική εργασία 
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην 
πολυπολιτισμικότητα 
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον 
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής 
υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής 
σκέψης

 Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 
 Λήψη αποφάσεων 
 Ομαδική εργασία 
 Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
 Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Βασικές έννοιες – πρωτογενής και δευτερογενής αγορά. Οργάνωση και λειτουργία 
Κύρια, παράλληλη και νέα χρηματιστηριακή αγορά. Χρηματιστήρια Παραγώγων
Τα σύγχρονα χρηματοοικονομικά προϊόντα της αγοράς αξιών και της αγοράς παραγώγων
Απόδοση χρηματιστηριακών προϊόντων
 Κίνδυνος (ρίσκο) χρηματιστηριακών προϊόντων. Αντιστάθμιση κινδύνου
 Ανάλυση απόδοσης-κινδύνου
Θεωρία των αποτελεσματικών αγορών
Αποτίμηση ομολόγων
 Αποτίμηση μετοχών
Διεθνείς αγορές ομολόγων
 Διεθνείς αγορές μετοχών
Καινοτομικά χρηματιστηριακά προϊόντα
•Συστήματα ηλεκτρονικών χρηματιστηριακών συναλλαγών 
Χρηματιστηριακή ανάλυση

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

148



ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ

αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

Πρόσωπο με πρόσωπο στην αίθουσα διδασκαλίας

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην

Επικοινωνία με τους φοιτητές

 Χρήση  Διαδραστικού  Πίνακα  και  projector.  Χρήση
διαδικτύου  και  σε  σύνδεση  με  το  Χρηματιστήριο
Αθηνών. 

 Υποστήριξη  Μαθησιακής  διαδικασίας  μέσω  της
ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class, email και skype.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται  αναλυτικά  ο  τρόπος
και μέθοδοι διδασκαλίας.
Διαλέξεις,  Σεμινάρια,  Εργαστηριακή
Άσκηση,  Άσκηση  Πεδίου,  Μελέτη  &
ανάλυση  βιβλιογραφίας,
Φροντιστήριο,  Πρακτική
(Τοποθέτηση),  Κλινική  Άσκηση,
Καλλιτεχνικό  Εργαστήριο,
Διαδραστική  διδασκαλία,
Εκπαιδευτικές  επισκέψεις,  Εκπόνηση
μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας
/ εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία,
κ.λπ.

Αναγράφονται  οι  ώρες  μελέτης
του φοιτητή για κάθε μαθησιακή
δραστηριότητα καθώς και οι ώρες
μη  καθοδηγούμενης  μελέτης
ώστε  ο  συνολικός  φόρτος
εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να
αντιστοιχεί  στα  saandaa das  του
ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις από έδρας για το 
θεωρητικό τμήμα του 
μαθήματος, 
επικουρούμενη από 
παρουσιάσεις σε 
ηλεκτρονική μορφή.

50

Υποδειγματικά  λυμένες
ασκήσεις.
Πρακτική  εξάσκηση  με
επίλυση ασκήσεων.
 Διάθεση ηλεκτρονικών 
παρουσιάσεων 
διδασκαλίας στους 
φοιτητές.

30

Αυτοτελής Μελέτη 50
Λοιπές δραστηριότητες 
(π.χ. Ομαδική ή Ατομική  
Εργασία σε μελέτη 
περίπτωσης, εκπαιδευτική 
επίσκεψη στο 
Χρηματιστήριο και 
εταιρίες, διαλέξεις 
εξωτερικών συνεργατών 
κ.λπ.). Αξιοποίηση των 
δυνατοτήτων του 
ερευνητικού εργαστηρίου 
«Χρηματοοικονομικών 
εφαρμογών και 
καινοτομίας» π.χ. στη 
συνεργασία με 
παραγωγικούς φορείς.

20

Σύνολο Μαθήματος 
(25 ώρες φόρτου εργασίας 
ανά πιστωτική μονάδα)

125

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Περιγραφή  της  διαδικασίας
αξιολόγησης
Γλώσσα  Αξιολόγησης,  Μέθοδοι
αξιολόγησης,  Διαμορφωτική   ή
Συμπερασματική,  Δοκιμασία
Πολλαπλής  Επιλογής,  Ερωτήσεις
Σύντομης  Απάντησης,  Ερωτήσεις
Ανάπτυξης  Δοκιμίων,  Επίλυση
Προβλημάτων,  Γραπτή  Εργασία,
Έκθεση  /  Αναφορά,  Προφορική
Εξέταση,  Δημόσια  Παρουσίαση,
Εργαστηριακή  Εργασία,  Κλινική
Εξέταση  Ασθενούς,  Καλλιτεχνική

Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου επί του συνόλου της 
διδαχθείσας ύλης, όπως περιγράφεται στο eclass, που 
περιλαμβάνει:
- Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
- Ανάλυση μελέτης περίπτωσης
-    Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης
-    Εργαστηριακή Εργασία
-    Επίλυση Προβλημάτων

Τα κριτήρια αξιολόγησης μπορούν να ξαναπροσδιορίζονται στην
αρχή  κάθε  εξαμήνου  μετά  από  εισήγηση  του  διδάσκοντα  και
απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.  
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Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

Αναφέρονται   ρητά  προσδιορισμένα
κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που
είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.
5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
  Κιόχος  Π.  Σωτηρόπουλος  Ι.  Παπανικολάου  Γ.  ¨Αγορές  χρήματος  κεφαλαίου  και  διαχείριση

χαρτοφυλακίου χρεογράφων¨. Εκδ. Ε.Κιόχου, 2018, Αθήνα
 Αλεξάκης Χ., ¨Χρηματιστήριο¨. Εκδ. Κριτική ΑΕ, 2003, Αθήνα  
Αλεξάκης Χ., ¨Το ελληνικό χρηματιστήριο κάτω από τις ευρωπαϊκές χρηματιστηριακές εξελίξεις¨. Εκδ. Γ.
Παρίκος και ΣΙΑ ΕΕ, 2006, Αθήνα 
Μαλινδρέτου Β., ¨Σύγχρονα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα¨ Εκδ. Παπαζήση ΑΕΒΕ, 2002, Αθήνα
Λαφάργκ Π.,  ¨Η οικονομική  λειτουργία του Χρηματιστηρίου¨.  Εκδ.  Πεδιώτη Ελένη και  ΣΙΑ Ο.Ε.,  2006,
Αθήνα
Ντελμπεντέρης Ν., ¨Χρηματιστηριακή Διοίκηση – Λειτουργία¨. Εκδ. Νικητόπουλος Ε. και ΣΙΑ ΟΕ, 2002,
Αθήνα 
Lodewijk P., ¨Η γέννηση του Χρηματιστηρίου¨. Εκδ. Άρης Λασκαράτος και ΣΙΑ ΕΕ, 2013, Αθήνα

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
- International Journal of Economics and Finance

       - WSJ Markets, Europe edition 
- Review of Financial Studies
- Journal of Financ  ial markets, Elsevier  

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ»
1. ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΥΕ_Ε2 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 6ο  / 8ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά
μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ.
Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του

μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το
σύνολο των πιστωτικών μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

Διαλέξεις 4 6

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται 
αναλυτικά στο 4.

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων,

Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης
Δεξιοτήτων

Υποβάθρου (Γενικής Υποδομής)

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνική

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΟΧΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
(URL)
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2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και 
ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του 
μαθήματος.
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 
 Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα 

με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης

και Παράρτημα Β
 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγει το φοιτητή στις αρχές και της σύγχρονης ψηφιακής οικονομίας 
που συνίσταται στην καθολική εφαρμογή των ΤΠΕ τόσο στο τομέα της παραγωγής, των συναλλαγών 
προϊόντων και υπηρεσιών, όσο και στο τομέα της προβολής και του marketing.
Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές 
αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές 
αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων
και πληροφοριών, με τη χρήση και των 
απαραίτητων τεχνολογιών 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 
Λήψη αποφάσεων 
Αυτόνομη εργασία 
Ομαδική εργασία 
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην 
πολυπολιτισμικότητα 
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον 
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής 
υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής 
σκέψης

 Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των 
απαραίτητων τεχνολογιών 

 Αυτόνομη Εργασία
 Ομαδική Εργασία
 Σχεδιασμός και Διαχείριση Έργων
 Λήψη Αποφάσεων
 Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
 Εισαγωγή  στο  Ηλεκτρονικό  Εμπόριο.  Ηλεκτρονικό  Επιχειρείν.  Κατηγορίες  εφαρμογών

Ηλεκτρονικού Εμπορίου. Κατευθυντήριες δυνάμεις του Ηλεκτρονικού Εμπορίου. 
 Οι επιπτώσεις της Ψηφιακής Οικονομίας στην  κοινωνία και την επιχειρηματικότητα.    Ψηφιακή

διακυβέρνηση.  Μορφές ανταλλακτικής οικονομίας και χρονομερισμού, Crowd funding & crowd
sourcing. 

 Επιχειρηματικά μοντέλα στην Ψηφιακή Οικονομία.  
 Η ασφάλεια στην Ψηφιακή Οικονομία.  Στρατηγική ασφάλειας. Απαιτήσεις ασφάλειας. Τεχνικές

επιθέσεων. 
 Κρυπτογραφία Δημόσιου-Ιδιωτικού κλειδιού, ψηφιακή υπογραφή.
 Μοντέλα εσόδων στη σύγχρονη Ψηφιακή Οικονομία. 
 Μοντέλα  συναλλαγών  στην  Ψηφιακή  Οικονομία.  Ψηφιακά  νομίσματα.  Κρυπτογραφικά

νομίσματα. Η τεχνολογία Blockchiain.
 Σύγχρονες  μέθοδοι  ψηφιακής  προβολής.  Παράμετροι  και  χαρακτηριστικά  μέτρησης  της

απόδοσης (CPC, CPM, Conversion Rate). 
 Εξατομίκευση της πληροφορίας. 
 Νέες τεχνολογικές τάσεις στην Ψηφιακή Οικονομία  Web 3.0, 4.0, 5.0, IoT)

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ
αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

Στην τάξη 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ  Διδασκαλία  από  έδρας  για  το  θεωρητικό  τμήμα  του
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ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην

Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην
Επικοινωνία με τους φοιτητές

μαθήματος,  επικουρούμενη  από  παρουσιάσεις  σε
ηλεκτρονική μορφή. 

 Flipped classroom ανά περίπτωση.
 Υποδειγματικά λυμένες ασκήσεις.  
 Διάθεση  ηλεκτρονικών  παρουσιάσεων  διδασκαλίας  στους

φοιτητές.
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται  αναλυτικά  ο  τρόπος
και μέθοδοι διδασκαλίας.
Διαλέξεις,  Σεμινάρια,  Εργαστηριακή
Άσκηση,  Άσκηση  Πεδίου,  Μελέτη  &
ανάλυση  βιβλιογραφίας,
Φροντιστήριο,  Πρακτική
(Τοποθέτηση),  Κλινική  Άσκηση,
Καλλιτεχνικό  Εργαστήριο,
Διαδραστική  διδασκαλία,
Εκπαιδευτικές  επισκέψεις,  Εκπόνηση
μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας
/ εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία,
κ.λπ.

Αναγράφονται  οι  ώρες  μελέτης
του φοιτητή για κάθε μαθησιακή
δραστηριότητα καθώς και οι ώρες
μη  καθοδηγούμενης  μελέτης
ώστε  ο  συνολικός  φόρτος
εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να
αντιστοιχεί  στα  saandaa das  του
ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις από έδρας για το 
θεωρητικό τμήμα του 
μαθήματος, 
επικουρούμενη από 
παρουσιάσεις σε 
ηλεκτρονική μορφή.

50

Υπόδειγμα
οικονομοτεχνικών μελετών
Υποδειγματικά  λυμένες
ασκήσεις.
Πρακτική  εξάσκηση  με
επίλυση ασκήσεων.
 Διάθεση ηλεκτρονικών 
παρουσιάσεων 
διδασκαλίας στους 
φοιτητές.

30

Λοιπές δραστηριότητες 
(π.χ. Ομαδική ή Ατομική  
Εργασία για εκπόνηση 
επενδυτικού σχεδίου, , 
διαλέξεις εξωτερικών 
συνεργατών κ.λπ.)

20

Αυτοτελής Μελέτη 50
Σύνολο Μαθήματος 
(25 ώρες φόρτου εργασίας 
ανά πιστωτική μονάδα)
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Περιγραφή  της  διαδικασίας
αξιολόγησης

Γλώσσα  Αξιολόγησης,  Μέθοδοι
αξιολόγησης,  Διαμορφωτική   ή
Συμπερασματική,  Δοκιμασία
Πολλαπλής  Επιλογής,  Ερωτήσεις
Σύντομης  Απάντησης,  Ερωτήσεις
Ανάπτυξης  Δοκιμίων,  Επίλυση
Προβλημάτων,  Γραπτή  Εργασία,
Έκθεση  /  Αναφορά,  Προφορική
Εξέταση,  Δημόσια  Παρουσίαση,
Εργαστηριακή  Εργασία,  Κλινική
Εξέταση  Ασθενούς,  Καλλιτεχνική
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

Αναφέρονται   ρητά  προσδιορισμένα
κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που
είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

 Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου επί του συνόλου
της διδαχθείσας ύλης

 Προαιρετικές εργασίες κατά την διάρκεια του εξαμήνου

Τα κριτήρια αξιολόγησης μπορούν να ξαναπροσδιορίζονται στην 
αρχή κάθε εξαμήνου μετά από εισήγηση του διδάσκοντα και 
απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.  

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
 Ψηφιακές Επιχειρήσεις και Ηλεκτρονικό Εμπόριο: στρατηγική, υλοποίηση και εφαρμογή.   DAVE

CHAFFEY Έκδοση 6η 2016. Εκδόσεις Κλειδάριθμος ΕΠΕ
 Ηλεκτρονικό εμπόριο 2010.  Turban Efraim, King David, Lee Jae, Ting-Peng Liang, Turban Deborahi
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Έκδοση: 1η εκδ./2011,   Εκδόσεις Χ. Γκιούρδα & ΣΙΑ ΕΕ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ»
1. ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΥΕ_Ε3 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 6ο  / 8ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά
μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ.
Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του

μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το
σύνολο των πιστωτικών μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

Διαλέξεις 4 6

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται 
αναλυτικά στο 4.

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων,

Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης
Δεξιοτήτων

Επιστημονικής Περιοχής (Ειδικής Υποδομής)

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνική

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΟΧΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
(URL)

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και 
ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του 
μαθήματος.
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 
 Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα 

με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης

και Παράρτημα Β
 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Η διεύρυνση και ταυτόχρονα η εξειδίκευση των γνώσεων των φοιτητών στη σύγχρονη μεθοδολογία 
εκπόνησης οικονομοτεχνικών μελετών. 
 Συγκεκριμένα, επιδιώκεται αφού κατανοήσει  ο φοιτητής τη χρησιμότητα της οικονομοτεχνικής μελέτης 
και το ευρύ πεδίο εφαρμογής της στο σύγχρονο επιχειρηματικό  περιβάλλον, να αποκτήσει τις 
απαιτούμενες ποσοτικές γνώσεις ώστε να δύναται να προχωρήσει στην εκπόνηση οικονομοτεχνικών 
μελετών καθώς και την χρηματοδότηση-αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων όπως αυτή προβλέπεται στην 
πράξη από τους ισχύοντες αναπτυξιακούς νόμους.
Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές 
αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές 
αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
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και πληροφοριών, με τη χρήση και των 
απαραίτητων τεχνολογιών 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 
Λήψη αποφάσεων 
Αυτόνομη εργασία 
Ομαδική εργασία 
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην 
πολυπολιτισμικότητα 
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον 
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής 
υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής 
σκέψης

 Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των 
απαραίτητων τεχνολογιών 

 Αυτόνομη Εργασία
 Ομαδική Εργασία
 Σχεδιασμός και Διαχείριση Έργων
 Λήψη Αποφάσεων
 Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
 Έννοια και χρησιμότητα της οικονομοτεχνικής μελέτης
 Τύποι Επενδυτικού Σχεδίου
 Θεωρητική και Πρακτική προσέγγιση της αξιολόγησης επενδυτικών σχεδίων
 Ανάλυση ισχύοντος αναπτυξιακού νόμου, επιδοτήσεις από κοινοτικά κ.ά. προγράμματα
 Χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων, χρηματοπιστωτικά εργαλεία
 Μεθοδολογία σύνταξης οικονομοτεχνικών μελετών.
 Παραδείγματα εκπόνησης μελετών σκοπιμότητας και επιχειρηματικών σχεδίων

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ
αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

Στην τάξη 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην

Επικοινωνία με τους φοιτητές

Χρήση Διαδραστικού Πίνακα και projector.
Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας e-class

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται  αναλυτικά  ο  τρόπος
και μέθοδοι διδασκαλίας.
Διαλέξεις,  Σεμινάρια,  Εργαστηριακή
Άσκηση,  Άσκηση  Πεδίου,  Μελέτη  &
ανάλυση  βιβλιογραφίας,
Φροντιστήριο,  Πρακτική
(Τοποθέτηση),  Κλινική  Άσκηση,
Καλλιτεχνικό  Εργαστήριο,
Διαδραστική  διδασκαλία,
Εκπαιδευτικές  επισκέψεις,  Εκπόνηση
μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας
/ εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία,
κ.λπ.

Αναγράφονται  οι  ώρες  μελέτης
του φοιτητή για κάθε μαθησιακή
δραστηριότητα καθώς και οι ώρες
μη  καθοδηγούμενης  μελέτης
ώστε  ο  συνολικός  φόρτος
εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να
αντιστοιχεί  στα  saandaa das  του

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις από έδρας για το 
θεωρητικό τμήμα του 
μαθήματος, 
επικουρούμενη από 
παρουσιάσεις σε 
ηλεκτρονική μορφή.

50

Υπόδειγμα
οικονομοτεχνικών μελετών
Υποδειγματικά  λυμένες
ασκήσεις.
Πρακτική  εξάσκηση  με
επίλυση ασκήσεων.
 Διάθεση ηλεκτρονικών 
παρουσιάσεων 
διδασκαλίας στους 
φοιτητές.

30

Λοιπές δραστηριότητες 
(π.χ. Ομαδική ή Ατομική  
Εργασία για εκπόνηση 
επενδυτικού σχεδίου, , 
διαλέξεις εξωτερικών 
συνεργατών κ.λπ.)

20
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ECTS Αυτοτελής Μελέτη 50
Σύνολο Μαθήματος 
(25 ώρες φόρτου εργασίας 
ανά πιστωτική μονάδα)

150

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Περιγραφή  της  διαδικασίας
αξιολόγησης

Γλώσσα  Αξιολόγησης,  Μέθοδοι
αξιολόγησης,  Διαμορφωτική   ή
Συμπερασματική,  Δοκιμασία
Πολλαπλής  Επιλογής,  Ερωτήσεις
Σύντομης  Απάντησης,  Ερωτήσεις
Ανάπτυξης  Δοκιμίων,  Επίλυση
Προβλημάτων,  Γραπτή  Εργασία,
Έκθεση  /  Αναφορά,  Προφορική
Εξέταση,  Δημόσια  Παρουσίαση,
Εργαστηριακή  Εργασία,  Κλινική
Εξέταση  Ασθενούς,  Καλλιτεχνική
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

Αναφέρονται   ρητά  προσδιορισμένα
κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που
είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου επί του συνόλου της 
διδαχθείσας ύλης, που περιλαμβάνει:

 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
 Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης,
 Επίλυση Προβλημάτων

Τα κριτήρια αξιολόγησης μπορούν να ξαναπροσδιορίζονται στην 
αρχή κάθε εξαμήνου μετά από εισήγηση του διδάσκοντα και 
απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.  

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
 Καρβούνης,  Σ.  (2006),  «Μεθοδολογία,  Τεχνικές  και  Θεωρία  για  Οικονομοτεχνικές  Μελέτες»,

Εκδόσεις  ΣΤΑΜΟΥΛΗ, Αθήνα.
 Νικολαϊδης Μ. (2016), «Εγχειρίδιο Εκπόνησης Οικον/κων Μελετών» , Εκδόσεις Δίσιγμα
 Αραβώσης, Κ., (2011), «Κατάρτιση και Αξιολόγηση Επενδυτικών Σχεδίων και Προγραμμάτων από

τη θεωρία στην πράξη», Εκδόσεις Οικονομική Βιβλιοθήκη.
 Γεωργακέλλος  Δ.  και  Καρβούνης  Σ.  (2010),  «Οδηγίες,  Προβλήματα,  Υποδείγματα  για

Οικονομοτεχνικές Μελέτες», Εκδόσεις  Σταμούλη, Αθήνα.
 Αναστασίου Θ. (2009), «Οικονομοτεχνικές Μελέτες», Εκδόσεις Έλλην.

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ»
1. ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

155



ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΥΕ_Ε4 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ6ο  / 8ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ευρωπαϊκό Οικονομικό Δίκαιο 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά
μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ.
Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του

μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το
σύνολο των πιστωτικών μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

Διαλέξεις 4 6
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Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται 
αναλυτικά στο 4.

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων,

Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης
Δεξιοτήτων

Επιστημονικής Περιοχής (Μάθημα Υποδομής)

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: -

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνική

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

ΝΑΙ (στην Αγγλική)

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
(URL)

-

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
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Μαθησιακά Αποτελέσματα

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες 
και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση 
του μαθήματος.
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 

 Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών 
σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης

 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης

και Παράρτημα Β

 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Το μάθημα αυτό έχει ως σκοπό να εξοικειώσει τους φοιτητές με τις βασικές έννοιες του Δικαίου και
ιδιαίτερα με τις λειτουργίες του Εμπορικού και ΟΙκονομικού Δικαίου.
Ειδικότερα, με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:

 Να έχει μια σαφή εικόνα των κυριότερων βασικών θεωρητικών εννοιών του Εμπορικού
και  ΟΙκονομικού  Δικαίου   και  της  σύνδεσης  της  Νομικής  και  της  Οικονομικης
επιστήμης .

 Να  αξιολογούν  κριτικά  τις  περιπτώσεις  εφαρμογής  της  εμπορικής  και  οικονομικής
νομοθεσίας.

 Να μελετούν και να προτείνουν λύσεις σε επιμέρους νομικά ζητήματα.
 Να κατανοούν  τα  αίτια  και  να  αναλύουν επιστημονικά  περιπτώσεις  εφαρμογής  του
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εμπορικού και οικονομικού δικαίου.
 Να έχουν επαρκείς ικανότητες κατανόησης της εμπορικής νομοθεσίας και νομολογίας.
 Να αναπτύσσουν αναλυτικές και συνθετικές ικανότητες και να έχουν κριτική σκέψη.
 Να αναπτύσσουν ατομική ευθύνη και να διατυπώνουν επιστημονικής γνώμη.
 Να έχουν ικανότητα παρουσίασης ιδεών γραπτά ή προφορικά.
 Να  αναπτύσσουν  ομαδικού  συνεργατικό  επιστημονικό  πνεύμα  στα  πλαίσια  του

επιστημονικού έργου.
 Να  διαχειρίζονται  ορθολογικά  τον  χρόνο  για  την  έγκαιρη  και  ορθή  ανταπόκριση  σε

καθήκοντα.

Γενικές Ικανότητες

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές 
αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές 
αποσκοπεί το μάθημα;.

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων 
και πληροφοριών, με τη χρήση και των 
απαραίτητων τεχνολογιών 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 
Λήψη αποφάσεων 
Αυτόνομη εργασία 
Ομαδική εργασία 
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην 
πολυπολιτισμικότητα 
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον 
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής 
υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και 
επαγωγικής σκέψης

 Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 
 Λήψη αποφάσεων 
 Ομαδική εργασία 
 Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
 Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψη
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3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 Το αντικείμενο του ουσιαστικού δικαίου της Ε.Ε. 
 Εναρμόνιση νομοθεσίας της εσωτερικής αγοράς
 Η ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων 
 Η ελευθερία κυκλοφορίας των προσώπων
 Η ελευθερία εγκατάστασης και η ελευθερία παροχής υπηρεσιών 
 Ελευθερία κίνησης κεφαλαίων και πληρωμών 
 Δίκαιο ανταγωνισμού 
 Απαγορευμένες συμπράξεις
 Κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης 
 Κρατικές ενισχύσεις και ανταγωνισμός 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ

αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

Πρόσωπο με Πρόσωπο στην τάξη 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην

Επικοινωνία με τους φοιτητές

Ι.  Χρήση  προβολέα  για  την  παρουσίαση  των  διαλέξεων  με  τη
βοήθεια προγραμμάτων παρουσιάσεων.
ΙΙ.  ανάρτηση των διδακτικών σημειώσεων  του μαθήματος,  των
διαλέξεων  του  μαθήματος  και  λοιπών  πληροφοριών  και
ανακοινώσεων  στην  ηλεκτρονική  πλατφόρμα  e-class  του
τμήματος.
ΙII.  τακτική  επικοινωνία  των  φοιτητών  μέσω  emails  και  της
ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class.
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ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται  αναλυτικά  ο  τρόπος
και μέθοδοι διδασκαλίας.
Διαλέξεις,  Σεμινάρια,  Εργαστηριακή
Άσκηση,  Άσκηση  Πεδίου,  Μελέτη  &
ανάλυση  βιβλιογραφίας,
Φροντιστήριο,  Πρακτική
(Τοποθέτηση),  Κλινική  Άσκηση,
Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική
διδασκαλία,  Εκπαιδευτικές
επισκέψεις,  Εκπόνηση  μελέτης
(project),  Συγγραφή  εργασίας  /
εργασιών,  Καλλιτεχνική  δημιουργία,
κ.λπ.

Αναγράφονται  οι  ώρες  μελέτης  του
φοιτητή  για  κάθε  μαθησιακή
δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη
καθοδηγούμενης  μελέτης  ώστε  ο
συνολικός  φόρτος  εργασίας  σε
επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα
standards του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις από έδρας για το 
θεωρητικό τμήμα του 
μαθήματος, 
επικουρούμενη από 
παρουσιάσεις σε 
ηλεκτρονική μορφή.

50

Υποδειγματικά  λυμένες
ασκήσεις.
Πρακτική  εξάσκηση  με
επίλυση ασκήσεων.
 Διάθεση ηλεκτρονικών 
παρουσιάσεων 
διδασκαλίας στους 
φοιτητές.

15

Λοιπές δραστηριότητες 
(π.χ. Ομαδική ή Ατομική  
Εργασία σε μελέτη 
περίπτωσης, εκπαιδευτική 
εκδρομή, διαλέξεις 
εξωτερικών συνεργατών 
κ.λπ.)

35

Αυτοτελής Μελέτη 50
Σύνολο Μαθήματος 
(25 ώρες φόρτου εργασίας 
ανά πιστωτική μονάδα)

150

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Περιγραφή  της  διαδικασίας
αξιολόγησης

Γλώσσα  Αξιολόγησης,  Μέθοδοι
αξιολόγησης,  Διαμορφωτική   ή
Συμπερασματική,  Δοκιμασία
Πολλαπλής  Επιλογής,  Ερωτήσεις
Σύντομης  Απάντησης,  Ερωτήσεις
Ανάπτυξης  Δοκιμίων,  Επίλυση
Προβλημάτων,  Γραπτή  Εργασία,
Έκθεση  /  Αναφορά,  Προφορική
Εξέταση,  Δημόσια  Παρουσίαση,
Εργαστηριακή  Εργασία,  Κλινική
Εξέταση  Ασθενούς,  Καλλιτεχνική
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

Αναφέρονται   ρητά  προσδιορισμένα
κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που
είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

Ι. Γραπτή τελική εξέταση (80%) που περιλαμβάνει:

- Αξιολόγηση  τεκμηριωμένων  απαντήσεων  σε   πρακτικά
θέματα σχετικά με το ΕυρωπαΪκό ΟΙκονομικό Δίκαιο,

-
ΙΙ.  Απαλλακτική  Εργασία  ή   συμμετοχή  στις  λοιπές
δραστηριότητες κατά τη διάρκεια του εξαμήνου (20%)

Τα κριτήρια αξιολόγησης μπορούν να ξαναπροσδιορίζονται στην
αρχή  κάθε  εξαμήνου  μετά  από  εισήγηση  του  διδάσκοντα  και
απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.  
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5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Κοτσίρης, Λ, Ευρωπαϊκό Εμπορικό Δίκαιο , Εκδ. Σάκκουλα , 3η εκδοση , 2018
Ζευγώλης Ν, Κάθετες συμφωνίες και Ανταγωνισμός, Εκδ.Σάκκουλα, 2012
Πλιάκος Α,Εισαγωγή στο Οικονομικό Δίκαιο , Εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, 2011

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ»
1. ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΥΕ_Ε5 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 6ο / 8ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΡΓΡΑΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ 
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε
διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές

Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για
το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες

διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

Διάλεξη 4 6

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται 
αναλυτικά στο 4.

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων,

Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης
Δεξιοτήτων

Επιστημονικής Περιοχής (Ειδικής Υποδομής)

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνική

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS Όχι

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες 
και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση
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του μαθήματος.
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 
 Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών 
σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης

 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου 
Μάθησης

και Παράρτημα Β
 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα είναι ικανός: 
 Να διευρύνει τις γνώσεις του σε θέματα τεχνικά και επιχειρησιακά της Μηχανοργάνωσης

των Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Δεδομένων. 
 Να γνωρίζει τις σύγχρονες μεθόδους ανάλυσης και αξιολόγησης της Μηχανοργάνωσης των

Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Δεδομένων. 
 Να  κατανοεί  και  να  αξιολογεί  τις  ανάγκες  των  επιχειρήσεων  σε  θέματα   σχεδίασης,

υλοποίησης και εγκατάστασης Λογισμικών και Εφαρμογών.
 Να  επιλέγει  τις  κατάλληλες  τεχνικές  και  εργαλεία  για  την  επίλυση  προβλημάτων  και

εξόρυξη πληροφοριών. 
Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές 
αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές
αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση 
δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση 
και των απαραίτητων τεχνολογιών 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 
Λήψη αποφάσεων 
Αυτόνομη εργασία 
Ομαδική εργασία 
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην 
πολυπολιτισμικότητα 
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον 
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής 
υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και 
επαγωγικής σκέψης

• Αυτόνομη Εργασία
• Ομαδική Εργασία
3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 Εισαγωγή και  ανάλυση του περιβάλλοντος της  Μηχανοργάνωσης των Επιχειρήσεων και
Διαχείρισης Δεδομένων.

 Ανάλυση των Βασικών Εννοιών της Μηχανοργάνωσης των Επιχειρήσεων και Διαχείρισης
Δεδομένων.

 Αξιολόγηση και επιλογή του κατάλληλου λογισμικού Ha da=a e και Spf=a e για τις ανάγκες
της επιχείρησης. 

 Παραμετροποίηση, διαχείριση και συντήρηση των συστημάτων της επιχείρησης. 

 Εξοικείωση  με  τη  χρήση  σύγχρονων  Πληροφοριακών  Συστημάτων  Διοίκησης,  όπως
υποσυστήματα  Λογισμικών  εφαρμογών,  Γενικής  Λογιστικής,  Οικονομικής  Διαχείρισης,
Κοστολόγησης, Προμηθευτών Πελατών, Τιμολόγησης, Μισθοδοσίας, κτλ. 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ
αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

Στην τάξη 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην
Επικοινωνία με τους φοιτητές

Χρήση Διαδραστικού Πίνακα και p pjenap .
Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-nlass

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται  αναλυτικά  ο  τρόπος Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου

163



και μέθοδοι διδασκαλίας.
Διαλέξεις,  Σεμινάρια,  Εργαστηριακή
Άσκηση,  Άσκηση  Πεδίου,  Μελέτη  &
ανάλυση  βιβλιογραφίας,
Φροντιστήριο,  Πρακτική
(Τοποθέτηση),  Κλινική  Άσκηση,
Καλλιτεχνικό  Εργαστήριο,
Διαδραστική  διδασκαλία,
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση
μελέτης  (project),  Συγγραφή
εργασίας  /  εργασιών,  Καλλιτεχνική
δημιουργία, κ.λπ.

Αναγράφονται  οι  ώρες  μελέτης  του
φοιτητή  για  κάθε  μαθησιακή
δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη
καθοδηγούμενης  μελέτης  ώστε  ο
συνολικός  φόρτος  εργασίας  σε
επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα
standards του ECTS

Διαλέξεις από έδρας για το
θεωρητικό τμήμα του 
μαθήματος, 
επικουρούμενη από 
παρουσιάσεις σε 
ηλεκτρονική μορφή.

50

Υποδειγματικά  λυμένες
ασκήσεις.
Πρακτική  εξάσκηση  με
επίλυση ασκήσεων.
 Διάθεση ηλεκτρονικών 
παρουσιάσεων 
διδασκαλίας στους 
φοιτητές.

15

Λοιπές δραστηριότητες 
(π.χ. Ομαδική ή Ατομική  
Εργασία σε μελέτη 
περίπτωσης, εκπαιδευτική 
εκδρομή, διαλέξεις 
εξωτερικών συνεργατών 
κ.λπ.)

35

Αυτοτελής Μελέτη 50
Σύνολο Μαθήματος 
(25 ώρες φόρτου 
εργασίας ανά πιστωτική 
μονάδα)

150

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Περιγραφή  της  διαδικασίας
αξιολόγησης

Γλώσσα  Αξιολόγησης,  Μέθοδοι
αξιολόγησης,  Διαμορφωτική   ή
Συμπερασματική,  Δοκιμασία
Πολλαπλής  Επιλογής,  Ερωτήσεις
Σύντομης  Απάντησης,  Ερωτήσεις
Ανάπτυξης  Δοκιμίων,  Επίλυση
Προβλημάτων,  Γραπτή  Εργασία,
Έκθεση  /  Αναφορά,  Προφορική
Εξέταση,  Δημόσια  Παρουσίαση,
Εργαστηριακή  Εργασία,  Κλινική
Εξέταση  Ασθενούς,  Καλλιτεχνική
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

Αναφέρονται   ρητά προσδιορισμένα
κριτήρια  αξιολόγησης  και  εάν  και
που  είναι  προσβάσιμα  από  τους
φοιτητές.

Ι.  Γραπτή τελική εξέταση (100%) για το θεωρητικό μέρος 
του μαθήματος :

 Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου επί του 
συνόλου της διδαχθείσας ύλης, που περιλαμβάνει:
- Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
- Ερωτήσεις ανάπτυξης
- Επίλυση προβλημάτων

Τα κριτήρια αξιολόγησης μπορούν να ξαναπροσδιορίζονται
στην αρχή κάθε εξαμήνου μετά από εισήγηση του
διδάσκοντα και απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :

1. Αθανάσιου  Δημήτριος  (2015).  Η  Σύγχρονη  Μηχανογραφική  Οργάνωση  Επιχειρήσεων.
Εκδότης ΔΙΣΙΓΜΑ ΙΚΕ. 

2. Ευρ.  Λουκής,  Απ.  Ανδριτσάκης,  Βασ.  Διαμαντοπούλου  (2009).  Ολοκληρωμένη
Μηχανογραφική Υποστήριξη Επιχειρήσεων με SAP. Εκδότης: Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ»
1.  ΓΕΝΙΚΑ
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ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΥΕ_Ε6 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 8ο

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Δημόσιου Τομέα (I.P.S.A.S)

- International Public Accounting Standards 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά
μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ.
Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του

μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το
σύνολο των πιστωτικών μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

Διαλέξεις  4 6

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται 
αναλυτικά στο 4.

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων,

Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης
Δεξιοτήτων

Επιστημονικής Περιοχής (Ειδικότητας)

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: Συνδέεται   με το μάθημα  Διεθνής Λογιστική και 
Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνική

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
(URL)

hittp://accfn.teiep.gr/eclass/courses/TMA212/

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και 
ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του 
μαθήματος.
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 
 Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα 

με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης

και Παράρτημα Β
 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Σκοπός του μαθήματος είναι να  παρουσιάσει στους Φοιτητές τις Αρχές,, τους Κανόνες, τις Μεθόδους και
τις Διαδικασίες που ακολουθούνται για την  αποτύπωση και παρουσίαση των οικονομικών γεγονότων
μίας Δημόσιας Οικονομικής μονάδας ή Οργανισμού σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Δημόσιου
Τομέα -ΔΛΠΔ (I.P.S.A.S)
Στο τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα έχουν  να κατανοήσει  τις βασικές αρχές, την συλλογιστική και
την μεθοδολογία των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων  που έχουν εκδοθεί για τις ανάγκες του Δημόσιου
Τομέα και θα είναι σε θέση να εφαρμόζουν τις νέες λογιστικές αρχές και πρακτικές, σε αντιστοιχία,  ώστε
να  ανταποκρίνονται   στις  απαιτήσεις   του  σύγχρονου  διεθνοποιημένου   Χρηματοοικονομικού  και
Λογιστικού περιβάλλοντος σε Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμούς. 
Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές 
αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές 
αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων
και πληροφοριών, με τη χρήση και των 
απαραίτητων τεχνολογιών 

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην 
πολυπολιτισμικότητα 
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Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 
Λήψη αποφάσεων 
Αυτόνομη εργασία 
Ομαδική εργασία 
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον 
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής 
υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής 
σκέψης

gg. Αυτόνομη Εργασία
hihi. Ομαδική Εργασία
ii. Σχεδιασμός και Διαχείριση Έργων
jj. Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΔΛΠΔΤ 1 Παρουσίαση Οικονομικών καταστάσεων
ΔΛΠΔΤ 2 Καταστάσεις Ταμειακών Ροών
ΔΛΠΔΤ 3 Λογιστικές Πολιτικές, Μεταβολές των λογιστικών εκτιμήσεων και  Λάθη
ΔΛΠΔΤ 14 Γεγονότα μετά την ημερομηνία αναφοράς
ΔΛΠΔΤ 16 Επενδύσεις σε Ακίνητα
ΔΛΠΔΤ 17 Ενσώματες Ακινητοποιήσεις
ΔΛΠΔΤ 31 Άυλα περιουσιακά στοιχεία
ΔΛΠΔΤ 12 Αποθέματα
ΔΛΠΔΤ 15   Χρηματοοικονομικά μέσα: Αναγνώριση και Επιμέτρηση
        28- 29
ΔΛΠΔΤ 5 Κόστη Δανεισμού
ΔΛΠΔΤ 19 Προβλέψεις, ενδεχόμενες υποχρεώσεις  και ενδεχόμενες απαιτήσεις
ΔΛΠΔΤ 21 Απομείωση περιουσιακών στοιχείων χωρίς Ταμειακές Ροές
ΔΛΠΔΤ 25 Παροχές σε εργαζομένους
ΔΛΠΔΤ 13 Μισθώσεις
ΔΛΠΔΤ 23 Έσοδα από μη ανταλλακτικές συναλλαγές  
ΔΛΠΔΤ 33 Πρώτη εφαρμογή της Δεδουλευμένης Βάσης των ΔΛΠΔΤ
ΔΛΠΔΤ 34-35 Ατομικές & Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις
ΔΛΠΔΤ 22 Γνωστοποιήσεις Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης για το Γενικό    
                     Κυβερνητικό Τομέα
ΔΛΠΔΤ 24 Παρουσίαση πληροφόρησης για τον Προϋπολογισμό στις Οικονομικές               
                     Καταστάσεις

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ
αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

Στην τάξη 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην

Επικοινωνία με τους φοιτητές

Χρήση Διαδραστικού Πίνακα και projector.
Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας e-class

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται  αναλυτικά  ο  τρόπος
και μέθοδοι διδασκαλίας.
Διαλέξεις,  Σεμινάρια,  Εργαστηριακή
Άσκηση,  Άσκηση  Πεδίου,  Μελέτη  &
ανάλυση  βιβλιογραφίας,
Φροντιστήριο,  Πρακτική
(Τοποθέτηση),  Κλινική  Άσκηση,
Καλλιτεχνικό  Εργαστήριο,
Διαδραστική  διδασκαλία,
Εκπαιδευτικές  επισκέψεις,  Εκπόνηση
μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας
/ εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία,
κ.λπ.

Δραστηριότητα
Φόρτος

Εργασίας
Εξαμήνου

Διαλέξεις από έδρας για το θεωρητικό τμήμα
του μαθήματος, επικουρούμενη από 
παρουσιάσεις σε ηλεκτρονική μορφή.

50

Υποδειγματικά  λυμένες  ασκήσεις,  μελέτες
περιπτώσεων  (case  studies)  και  πρακτικές
εφαρμογές  από  τον  ελληνικό  και  διεθνή
χώρο  που  βοηθούν  στην  κατανόηση  των
θεωρητικών ενοτήτων.

25

Λοιπές δραστηριότητες (π.χ. Ομαδική ή 
Ατομική  Εργασία σε μελέτη περίπτωσης, 
εκπαιδευτική εκδρομή, διαλέξεις εξωτερικών

25
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Αναγράφονται  οι  ώρες  μελέτης
του φοιτητή για κάθε μαθησιακή
δραστηριότητα καθώς και οι ώρες
μη  καθοδηγούμενης  μελέτης
ώστε  ο  συνολικός  φόρτος
εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να
αντιστοιχεί  στα  saandaa das  του
ECTS

συνεργατών κ.λπ.)
Αυτοτελής Μελέτη 50
Σύνολο Μαθήματος 
(25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική 
μονάδα)

150

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Περιγραφή  της  διαδικασίας
αξιολόγησης

Γλώσσα  Αξιολόγησης,  Μέθοδοι
αξιολόγησης,  Διαμορφωτική   ή
Συμπερασματική,  Δοκιμασία
Πολλαπλής  Επιλογής,  Ερωτήσεις
Σύντομης  Απάντησης,  Ερωτήσεις
Ανάπτυξης  Δοκιμίων,  Επίλυση
Προβλημάτων,  Γραπτή  Εργασία,
Έκθεση  /  Αναφορά,  Προφορική
Εξέταση,  Δημόσια  Παρουσίαση,
Εργαστηριακή  Εργασία,  Κλινική
Εξέταση  Ασθενούς,  Καλλιτεχνική
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες
Αναφέρονται   ρητά  προσδιορισμένα
κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που
είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

     Γραπτή ή και Προφορική Εξέταση  στο τέλος του    
       εξαμήνου επί του συνόλου της διδαχθείσας ύλης,
       που περιλαμβάνει:
- Ερωτήσεις Ανάπτυξης και πολλαπλής επιλογής
- Ασκήσεις  εφαρμογής  αποτιμήσεων , Λογιστικών  Εγγραφών  

και σύνταξης  οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα 
Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα . 

Προαιρετικές εργασίες κατά την διάρκεια του εξαμήνου.
   Ενημέρωση κατά την διδασκαλία και προσβάσιμα μέσω     
    του e class

Τα κριτήρια αξιολόγησης μπορούν να ξαναπροσδιορίζονται στην 
αρχή κάθε εξαμήνου μετά από εισήγηση του διδάσκοντα και 
απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.  

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :

1. International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) Board, Handbook of International Public
Sector Accounting Pronouncements (New York: IFAC, 2008).

2. Deloitte, (2012), IPSAS Summary: International Public Sector Accounting Standards (IPSAS)
3. Deloitte, (2015), IPSAS in your pocket, Edition 2015
4. Deloitte, (2017), IPSAS in your pocket, Edition 2017
5. Σώμα Ορκωτών  Ελεγκτών Λογιστών,(2016), An Introduction to International Public Sector
6. Λουμιώτης Β.Ι.,(2014), Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Δημοσίου Τομέα (IPSAS), Αθήνα, ΣΟΕΛ.
7. Λουμιώτης Β.Ι.,(2014), Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Δημοσίου Τομέα. Μία πρώτη προσέγγιση των

IPSAS (International Public Sector Accounting Standards), από hittp: hittp://www.solae.gr

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»
1. ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΥΕ_Ε7 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 6ο / 8ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ 
ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά
μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ.
Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του

μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το
σύνολο των πιστωτικών μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

Διαλέξεις 4 6
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Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται 
αναλυτικά στο 4.

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων,

Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης
Δεξιοτήτων

Επιστημονικής Περιοχής (Ειδικότητας) 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνική

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΟΧΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
(URL)

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και 
ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του 
μαθήματος.
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 
 Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα 

με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης

και Παράρτημα Β
 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Κατανόηση από τους φοιτητές 
-Της σπουδαιότητας των καταστάσεων των ταμειακών ροών και μεταβολών των ιδίων κεφαλαίων και των 
πληροφοριών που πηγάζουν από αυτές και σχετίζονται με τη ρευστότητα και τη βιωσιμότητα των 
επιχειρήσεων.
- Της σπουδαιότητας της πρόβλεψης της χρεοκοπίας των επιχειρήσεων και 
- Της χρηματοοικονομικής αποτίμησης των επιχειρήσεων.
Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές 
αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές 
αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων
και πληροφοριών, με τη χρήση και των 
απαραίτητων τεχνολογιών 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 
Λήψη αποφάσεων 
Αυτόνομη εργασία 
Ομαδική εργασία 
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην 
πολυπολιτισμικότητα 
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον 
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής 
υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής 
σκέψης

kk. Αυτόνομη Εργασία
ll. Ομαδική Εργασία
mm. Σχεδιασμός και Διαχείριση Έργων
nn. Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Ανάλυση Ταμειακών Ροών (Λειτουργικών,  Επενδυτικών και Χρηματοδοτικών) και της δομής των ιδίων
κεφαλαίων και αξιολόγηση της ρευστότητας και της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων.
Μέθοδοι πρόβλεψης χρεοκοπίας των επιχειρήσεων με τη χρήση χρηματοοικονομικών δεικτών.
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Βασικά  στάδια  για  τη  διενέργεια  αποτίμησης  των  επιχειρήσεων  και  μέθοδοι  χρηματοοικονομικής
αποτίμησης των επιχειρήσεων.

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ
αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

Στην τάξη 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην

Επικοινωνία με τους φοιτητές

Χρήση Διαδραστικού Πίνακα και projector.
Υποστήριξη Μαθησιακής Διαδικασίας μέσω της Ηλεκτρονικής 
Πλατφόρμας e-class.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται  αναλυτικά  ο  τρόπος
και μέθοδοι διδασκαλίας.
Διαλέξεις,  Σεμινάρια,  Εργαστηριακή
Άσκηση,  Άσκηση  Πεδίου,  Μελέτη  &
ανάλυση  βιβλιογραφίας,
Φροντιστήριο,  Πρακτική
(Τοποθέτηση),  Κλινική  Άσκηση,
Καλλιτεχνικό  Εργαστήριο,
Διαδραστική  διδασκαλία,
Εκπαιδευτικές  επισκέψεις,  Εκπόνηση
μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας
/ εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία,
κ.λπ.

Αναγράφονται  οι  ώρες  μελέτης
του φοιτητή για κάθε μαθησιακή
δραστηριότητα καθώς και οι ώρες
μη  καθοδηγούμενης  μελέτης
ώστε  ο  συνολικός  φόρτος
εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να
αντιστοιχεί  στα  saandaa das  του
ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις από έδρας, 
επικουρούμενη από 
παρουσιάσεις σε 
ηλεκτρονική μορφή.

52

Υποδειγματικά  λυμένες
ασκήσεις.
Πρακτική  εξάσκηση  με
επίλυση ασκήσεων.
 Διάθεση ηλεκτρονικών 
παρουσιάσεων 
διδασκαλίας στους 
φοιτητές.

35

Λοιπές δραστηριότητες 
(π.χ. Ομαδική ή Ατομική  
Εργασία σε μελέτη 
περίπτωσης, εκπαιδευτική 
εκδρομή, διαλέξεις 
εξωτερικών συνεργατών 
κ.λπ.)

15

Αυτοτελής Μελέτη 48
Σύνολο Μαθήματος 
(25 ώρες φόρτου εργασίας 
ανά πιστωτική μονάδα)

150

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Περιγραφή  της  διαδικασίας
αξιολόγησης

Γλώσσα  Αξιολόγησης,  Μέθοδοι
αξιολόγησης,  Διαμορφωτική   ή
Συμπερασματική,  Δοκιμασία
Πολλαπλής  Επιλογής,  Ερωτήσεις
Σύντομης  Απάντησης,  Ερωτήσεις
Ανάπτυξης  Δοκιμίων,  Επίλυση
Προβλημάτων,  Γραπτή  Εργασία,
Έκθεση  /  Αναφορά,  Προφορική
Εξέταση,  Δημόσια  Παρουσίαση,
Εργαστηριακή  Εργασία,  Κλινική
Εξέταση  Ασθενούς,  Καλλιτεχνική
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

Αναφέρονται   ρητά  προσδιορισμένα
κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που
είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου επί του συνόλου της 
διδαχθείσας ύλης, που περιλαμβάνει:
- Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
- Ανάλυση μελέτης περίπτωσης

Τα κριτήρια αξιολόγησης μπορούν να ξαναπροσδιορίζονται στην 
αρχή κάθε εξαμήνου μετά από εισήγηση του διδάσκοντα και 
απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.  

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
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-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
1.Subramanyam K. R. (2017) Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, Εκδόσεις Broken Hill Publishers
LTD.
2. Λαζαρίδης Θ., Κοντέος Γ., Σαριαννίδης Ν.(2013)  Σύγχρονη Χρηματοοικονομική Ανάλυση 
3. Κιόχος Π., Παπανοκολάου Γ., Κιόχος Α.(2014) Αποτίμηση Επιχειρήσεων, Εκδόσεις Ελένη Κιόχου.
4. Φίλιος Β.(2006) Αποτιμητική, Εκδόσεις Παπαζήση.

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ»
1. ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΥΕ_Ε8 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 6ο / 8ο

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά
μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ.
Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του

μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το
σύνολο των πιστωτικών μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

Διαλέξεις 4 6

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται 
αναλυτικά στο 4.

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων,

Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης
Δεξιοτήτων

Επιστημονικής Περιοχής (Ειδικής Υποδομής)

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνική

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΟΧΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
(URL)

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και 
ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του 
μαθήματος.
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 
 Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα 

με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης

και Παράρτημα Β
 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Γενικός σκοπός  του μαθήματος είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές γνώσεις σχετικές με την Ασφαλιστική
επιστήμη και τους φορείς άσκησης της ασφαλιστικής δραστηριότητας, με ιδιαίτερη έμφαση στην ιδιωτική
ασφάλιση. Να έρθουν σε μια πρώτη επαφή με τον χώρο των επιχειρήσεων που ασκούν ασφαλιστική
δραστηριότητα και να εξοικειωθούν με το ρόλο του Ασφαλιστικού θεσμού .
Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές 
αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές 
αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
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και πληροφοριών, με τη χρήση και των 
απαραίτητων τεχνολογιών 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 
Λήψη αποφάσεων 
Αυτόνομη εργασία 
Ομαδική εργασία 
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην 
πολυπολιτισμικότητα 
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον 
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής 
υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής 
σκέψης

oo. Αυτόνομη Εργασία
pp. Ομαδική Εργασία
qq. Σχεδιασμός και Διαχείριση Έργων
rr. Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Έννοια της Ασφάλισης. Διακρίσεις Ασφαλίσεων.  Έννοια και οι Κατηγορίες του Κινδύνου. Επιστημονική και
Νομική Θεμελίωση της Ασφάλισης. Ιδιωτική και Κοινωνική Ασφάλιση. Ιστορική Εξέλιξη του Ασφαλιστικού
Θεσμού .Δίκαιο  της  Ιδιωτικής  Ασφάλισης. Ασφαλιστική Επιχείρηση - Κανόνες Ίδρυσης και Λειτουργίας
της. Οργάνωση Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων και Οργανισμών. Πρακτόρευση και Παραγωγή Ασφαλίσεων.
Ασφαλιστική Σύμβαση.  Δικαιώματα και Υποχρεώσεις  των Συμβαλλόμενων.  Καθήκοντα Συμπεριφοράς. 
Ασφαλίσεις Ζημιάς: Αντικείμενο Ασφάλισης, Παροχή του Ασφαλιστή, Χερσαίες και Θαλάσσιες Ασφαλίσεις
Ζημιάς. Ομαδικές -  Ατομικές Ασφαλίσεις. Αντασφάλιση, Underwriting, Αποζημιώσεις. Ασφαλίσεις Ποσού
και Ασφαλίσεις Ζωής. Μελέτη των Ασφαλιστηρίων και των Νομικών Προβλημάτων τους.
4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ

αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

Στην τάξη 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην

Επικοινωνία με τους φοιτητές

Χρήση  projector.
Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας e-class

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται  αναλυτικά  ο  τρόπος
και μέθοδοι διδασκαλίας.
Διαλέξεις,  Σεμινάρια,  Εργαστηριακή
Άσκηση,  Άσκηση  Πεδίου,  Μελέτη  &
ανάλυση  βιβλιογραφίας,
Φροντιστήριο,  Πρακτική
(Τοποθέτηση),  Κλινική  Άσκηση,
Καλλιτεχνικό  Εργαστήριο,
Διαδραστική  διδασκαλία,
Εκπαιδευτικές  επισκέψεις,  Εκπόνηση
μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας
/ εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία,
κ.λπ.

Αναγράφονται  οι  ώρες  μελέτης
του φοιτητή για κάθε μαθησιακή
δραστηριότητα καθώς και οι ώρες
μη  καθοδηγούμενης  μελέτης
ώστε  ο  συνολικός  φόρτος
εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να
αντιστοιχεί  στα  saandaa das  του
ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις από έδρας για το 
θεωρητικό τμήμα του 
μαθήματος, 
επικουρούμενη από 
παρουσιάσεις σε 
ηλεκτρονική μορφή.
Διαδραστική διδασκαλία

50

Υποδειγματικά  λυμένες
ασκήσεις.
Πρακτική  εξάσκηση  με
επίλυση ασκήσεων.
 Διάθεση ηλεκτρονικών 
παρουσιάσεων 
διδασκαλίας στους 
φοιτητές.

30

Λοιπές δραστηριότητες 
(π.χ. Ομαδική ή Ατομική  
Εργασία σε μελέτη 
περίπτωσης, εκπαιδευτική 
εκδρομή, διαλέξεις 
εξωτερικών συνεργατών 
κ.λπ.)

20

Αυτοτελής Μελέτη 50
Σύνολο Μαθήματος 
(25 ώρες φόρτου εργασίας 

150
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ανά πιστωτική μονάδα)
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

Περιγραφή  της  διαδικασίας
αξιολόγησης

Γλώσσα  Αξιολόγησης,  Μέθοδοι
αξιολόγησης,  Διαμορφωτική   ή
Συμπερασματική,  Δοκιμασία
Πολλαπλής  Επιλογής,  Ερωτήσεις
Σύντομης  Απάντησης,  Ερωτήσεις
Ανάπτυξης  Δοκιμίων,  Επίλυση
Προβλημάτων,  Γραπτή  Εργασία,
Έκθεση  /  Αναφορά,  Προφορική
Εξέταση,  Δημόσια  Παρουσίαση,
Εργαστηριακή  Εργασία,  Κλινική
Εξέταση  Ασθενούς,  Καλλιτεχνική
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

Αναφέρονται   ρητά  προσδιορισμένα
κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που
είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου επί του συνόλου της 
διδαχθείσας ύλης, που περιλαμβάνει:
- Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
- Ανάλυση μελέτης περίπτωσης
-     Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης
-      Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων
- Επίλυση προβλημάτων. 

Τα κριτήρια αξιολόγησης μπορούν να ξαναπροσδιορίζονται στην 
αρχή κάθε εξαμήνου μετά από εισήγηση του διδάσκοντα και 
απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.  

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1.  ΡΟΚΑΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ   Ιδιωτική  Ασφάλιση.  Δίκαιο  της  ασφαλιστικής  σύμβασης  και  της  ασφαλιστικής
επιχείρησης, έκδοση για χρήση των φοιτητών, Εκδόσεις Σάκκουλα , Αθήνα 2006
2. Μιλτιάδης Νεκτάριος , Εισαγωγή στην Ιδιωτική Ασφάλιση εκδ. ΡΟΥΧΩΤΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ Αθήνα 2003
3. ΧΑΤΖΗΓΑΓΙΟΣ ΘΩΜΑΣ Ιδιωτικό Ασφαλιστικό Δίκαιο Ε.&Δ.ΑΝΙΚΟΥΛΑ-Ι.ΑΛΕΞΙΚΟΣ ΟΕ Θεσσαλονίκη 2009

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ»
1. ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΥ_Ε9 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 6/8

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε

διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές
Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για

το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες
διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

Διαλέξεις 4 6

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται 
αναλυτικά στο 4.

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων,

Επιστημονικής Περιοχής,
Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
Ελληνική

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΝΑΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)
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2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και 
ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του 
μαθήματος.
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 
 Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα 

με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης

και Παράρτημα Β
 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Η καλή σχέση ανάμεσα στο φυσικό περιβάλλον του πλανήτη , την συλλογική ευημερία της κοινωνίας  και
την οικονομία και επιχειρηματικότητα αποτελεί την μεγαλύτερη πρόκληση στον παρόντα αιώνα για την
επιβίωση της ανθρωπότητας και δημιουργία ενός μη αυτοκαταστροφικού πολιτισμού. Ο κύριος σκοπός
του  μαθήματος  είναι  να  κατανοηθεί  η  βαθιά  και  αμφίδρομη  αλληλεξάρτηση  της  οικονομίας  και
επιχειρηματικότητας, με το οικολογικό και πλανητικό φυσικό κλιματικό  περιβάλλον και την συλλογική
ευημερία  της  ανθρωπότητας.  Έτσι  θα  αποκαλυφθούν  τα  αίτια  της  υποβάθμισης  της  φύσης  και  οι
δημόσιες θεραπείες για την σωστή διαχείριση και προστασία του περιβάλλοντος που αποτελεί θεμέλιο
για την αειφόρο ανάπτυξη.
Ειδικότερα, μετά το πέρας των μαθημάτων ο φοιτητής/τρια  θα είναι σε θέση να:

 Αναγνωρίζει τη σχέση μεταξύ οικολογικού και κλιματικού περιβάλλοντος και οικονομικής-
επιχειρηματικής  δραστηριότητας

 Αναγνωρίζει τις βασικές επιπτώσεις της οικονομικής-επιχειρηματικής  δραστηριότητας στην 
ποιότητα του φυσικού οικολογικού και κλιματικού-ατμοσφαιρικού  περιβάλλοντος αλλά και της 
ανθρώπινης ζωής 

 Κατανοεί  έννοιες της οικονομικής θεωρίας με τη χρήση μαθηματικών και ποσοτικών μεθόδων, 
μοντελοποίησης συστημάτων με χρήση των μεθόδων αυτών, αποτελεσματικής ανάλυσης και 
σύνθεσης δεδομένων με απώτερο στόχο την ανάπτυξη διάφορων τρόπων σκέψης (επαγωγικής, 
παραγωγικής) και την ανάπτυξη στρατηγικών επίλυσης περιβαλλοντικών προβλήματος που 
δημιουργεί η οικονομία και επιχειρηματικότητα με στόχο την αειφόρο οικονομία . 

 Αναγνωρίζει τη σημασία των εξωτερικών οικονομιών στην οικονομική ανάπτυξη
 Είναι σε θέση να διατυπώνει μέτρα για τον περιορισμό των περιβαλλοντικών προβλημάτων
 Προτείνει οικονομικές λύσεις προκειμένου να περιοριστούν τα περιβαλλοντικά προβλήματα.
 Αξιολογεί επιτυχώς τις οικονομικές περιβαλλοντικές πολιτικές και τη συνεισφορά τους στη 

βιώσιμη ανάπτυξη.
Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές 
αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές 
αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων
και πληροφοριών, με τη χρήση και των 
απαραίτητων τεχνολογιών 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 
Λήψη αποφάσεων 
Αυτόνομη εργασία 
Ομαδική εργασία 
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην 
πολυπολιτισμικότητα 
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον 
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής 
υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής 
σκέψης

 Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 
 Λήψη αποφάσεων 
 Ομαδική εργασία 
 Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
 Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψη

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Βασικές έννοιες περιβαλλοντικής ηθικής. Η έννοια και πρακτική  της αειφόρου καλλιέργειας, οικονομίας
και  ανάπτυξης.  Οικολογία  και  οικοσυστήματα.  Ενέργεια,  φαινόμενο  θερμοκηπίου  και  παγκόσμια
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κλιματική αλλαγή. Έννοια και επίπεδα ανάπτυξης, εισόδημα ανά κεφαλή και ισοδυναμία αγοραστικής
δύναμης. Τάσεις εξέλιξης του παγκόσμιου πληθυσμού και της διεθνούς οικονομίας. Φτώχεια και πείνα σε
βόρειο και νότιο ημισφαίριο. Οικολογικές,  κοινωνικές και οικονομικές πτυχές της βιώσιμης ανάπτυξη.
Εξωτερικό  κόστος  και  μέθοδοι  ενσωμάτωσης  αυτού  στις  παραδοσιακές  αγορές.  Βέλτιστο  επίπεδο
ρύπανσης. Οι τέσσερεις παράμετροι: οικονομία, ενέργεια, περιβάλλον και η εκθετική αύξηση. Εξίσωση
IPAT.  Περιβαλλοντικές  καμπύλες Kuznets.  Ατζέντα 21. Μελέτες κόστους-ωφέλειας.  Προσδιορισμός του
άριστου  επιπέδου ρύπανσης.  Η επίτευξη  του άριστου επιπέδου ρύπανσης μέσω της λειτουργίας της
αγοράς. Μέτρα περιβαλλοντικής πολιτικής: Τα αμιγώς οικονομικά μέσα της περιβαλλοντικής πολιτικής.
Μέτρα  περιβαλλοντικής  πολιτικής:  Τα  διοικητικά  μέσα  της  περιβαλλοντικής  πολιτικής.  Οικονομική
αξιολόγηση φυσικού περιβάλλοντος. Περιβάλλον, φυσικοί πόροι και διατηρήσιμη ανάπτυξη. Προσαρμογή
των Εθνικών Λογαριασμών) Περιβαλλοντική διπλωματία και πολιτική Διμερή, περιφερειακά και πλανητικά
προβλήματα  διασυνοριακής  ρύπανσης.  Στρατηγικά  παίγνια  σε  παγκόσμιες  ενεργειακές  και
περιβαλλοντικές διαπραγματεύσεις.
4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ

αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

Στην τάξη 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην

Επικοινωνία με τους φοιτητές

 Χρήση Διαδραστικού Πίνακα και projector.
 Υποστήριξη  Μαθησιακής  διαδικασίας  μέσω  της

ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται  αναλυτικά  ο  τρόπος
και μέθοδοι διδασκαλίας.
Διαλέξεις,  Σεμινάρια,  Εργαστηριακή
Άσκηση,  Άσκηση  Πεδίου,  Μελέτη  &
ανάλυση  βιβλιογραφίας,
Φροντιστήριο,  Πρακτική
(Τοποθέτηση),  Κλινική  Άσκηση,
Καλλιτεχνικό  Εργαστήριο,
Διαδραστική  διδασκαλία,
Εκπαιδευτικές  επισκέψεις,  Εκπόνηση
μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας
/ εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία,
κ.λπ.

Αναγράφονται  οι  ώρες  μελέτης
του φοιτητή για κάθε μαθησιακή
δραστηριότητα καθώς και οι ώρες
μη  καθοδηγούμενης  μελέτης
ώστε  ο  συνολικός  φόρτος
εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να
αντιστοιχεί  στα  saandaa das  του
ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις από έδρας για το 
θεωρητικό τμήμα του 
μαθήματος, 
επικουρούμενη από 
παρουσιάσεις σε 
ηλεκτρονική μορφή.

50

Υποδειγματικά  λυμένες
ασκήσεις.
Πρακτική  εξάσκηση  με
επίλυση ασκήσεων.
 Διάθεση ηλεκτρονικών 
παρουσιάσεων (βίντεο) 
διδασκαλίας στους 
φοιτητές.

30

Αυτοτελής Μελέτη 50
Λοιπές δραστηριότητες 
(π.χ. Ομαδική ή Ατομική  
Εργασία σε μελέτη 
περίπτωσης, εκπαιδευτική 
εκδρομή, διαλέξεις 
εξωτερικών συνεργατών 
κ.λπ.)

20

Σύνολο Μαθήματος 
(25 ώρες φόρτου εργασίας 
ανά πιστωτική μονάδα)

150

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Περιγραφή  της  διαδικασίας
αξιολόγησης
Γλώσσα  Αξιολόγησης,  Μέθοδοι
αξιολόγησης,  Διαμορφωτική   ή
Συμπερασματική,  Δοκιμασία
Πολλαπλής  Επιλογής,  Ερωτήσεις
Σύντομης  Απάντησης,  Ερωτήσεις
Ανάπτυξης  Δοκιμίων,  Επίλυση

 Προαιρετικές εργασίες, γραπτή εξέταση στο τέλος του 
εξαμήνου επί του συνόλου της διδαχθείσας ύλης, που 
περιλαμβάνει:
-Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
-Ανάλυση μελέτης περίπτωσης
- Επίλυση προβλημάτων σχετικών με τις βασικές  έννοιες και 
μεθόδους.

Τα κριτήρια αξιολόγησης μπορούν να ξαναπροσδιορίζονται στην 
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Προβλημάτων,  Γραπτή  Εργασία,
Έκθεση  /  Αναφορά,  Προφορική
Εξέταση,  Δημόσια  Παρουσίαση,
Εργαστηριακή  Εργασία,  Κλινική
Εξέταση  Ασθενούς,  Καλλιτεχνική
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

Αναφέρονται   ρητά  προσδιορισμένα
κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που
είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

αρχή κάθε εξαμήνου μετά από εισήγηση του διδάσκοντα και 
απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος. 

 
5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Στην Ελληνική γλώσσα
1. Γ. Χάλκος (2012), Οικονομία & περιβάλλον Μέθοδοι αποτίμησης και διαχείρισης.
Εκδόσεις Liberal Books.
2. T. Tietenberg, L. Lewis (2010), Οικονομική του Περιβάλλοντος και των Φυσικών
Πόρων. Μετάφραση: Ανδρέας Σοκοδήμος, επιμέλεια: Ανδρέας Παπανδρέου
Εκδόσεις Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός.
3. Βλάχου Α. (2001), Περιβάλλον και φυσικοί πόροι, τόμος α' ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΕ
4.  Οικονομική των φυσικών πόρων και του περιβάλλοντος, Fauchieux Sylvie, Noel Jean - Francois 
5. Οικονομία και περιβάλλον, Passet Rene 
Ξενόγλωσσα :

1.Hanley,  Nick,  Jason  F  Shiogren,  and  Ben  Whiite.  Introduction  to  Environmental  Economics.
Oxford ; New York: Oxford University Press, 2001.(Νέα έκδοση το Φεβρουάριο του 2011)
2. Perman, Roger, and Roger Perman. Natural Resource and Environmental Economics. Harlow,
Essex; New York: Pearson Addison Wesley, 2011.

Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 
Environmental and Resource Economics 
Journal of Environmental Economics and Management 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»
1. ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ YE_E10 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 6ο και 8ο

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά
μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ.
Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του

μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το
σύνολο των πιστωτικών μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

Διαλέξεις 4 6

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται 
αναλυτικά στο 4.

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων,

Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης
Δεξιοτήτων

Υποβάθρου (Γενικής Υποδομής)

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Αγγλική  και Ελληνική
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ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΟΧΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
(URL)

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και 
ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του 
μαθήματος.
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 
 Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα 

με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης

και Παράρτημα Β
 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος αναμένεται οι φοιτητές να έχουν τις 
Γνώσεις ώστε να μπορούν να:
Να κατανοούν και να παράγουν τον προφορικό λόγο με εμπλουτισμένο λεξιλόγιο και εκφράσεις, ώστε
να μπορούν οι φοιτητές να αναπτύξουν ένα θέμα (εισήγηση) ή να επικοινωνήσουν αποτελεσματικά σε
ένα ξενόγλωσσο επαγγελματικό περιβάλλον.
Να συνθέσουν ένα συνοπτικό ή /και εκτενές γραπτό κείμενο με γλωσσική ευχέρεια, χρησιμοποιώντας
την απαιτούμενη επιστημονική ορολογία του γνωστικού τους αντικειμένου.
Δεξιότητες ώστε να μπορούν να:
Να αναπτύξουν την ακουστική τους κατανόηση και τον προφορικό λόγο στην αγγλική γλώσσα, με την
ορολογία που αυτή χρησιμοποιείται από τα διοικητικά στελέχη επιχειρήσεων στην καθημερινή πρακτική.
Να αναπτύξουν τον γραπτό λόγο (επιχειρηματικών θεμάτων,  επιστολών,  αναφορών, περιλήψεων και
υπομνημάτων ) με σαφήνεια και ευχέρεια. 

Ικανότητες ώστε να μπορούν να:
 Να  γράφουν  και  να  ασκούν  κριτική  σε  ξενόγλωσσα  επιστημονικά  άρθρα  της

ειδικότητας(Διοίκηση Επιχειρήσεων).
 Να παρακολουθούν και να πραγματοποιούν προφορική παρουσίαση θεμάτων της ειδικότητάς

τους συμμετέχοντάς σε επακόλουθη συζήτηση.
 Να έχουν πρόσβαση σε ξένη βιβλιογραφία, περιοδικά και έρευνες.
 Κατανοούν και να συγγράφουν προτάσεις συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές 
αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές 
αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων
και πληροφοριών, με τη χρήση και των 
απαραίτητων τεχνολογιών 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 
Λήψη αποφάσεων 
Αυτόνομη εργασία 
Ομαδική εργασία 
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην 
πολυπολιτισμικότητα 
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον 
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής 
υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής 
σκέψης

 Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 
 Αυτόνομη εργασία 
 Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 
 Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 Σεβασμός στην διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
 Μετάφραση και διαμόρφωση επιστημονικών, εμπορικών και οικονομικών κειμένων από 
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ελληνικά στα αγγλικά και αντιστρόφως. 
 Γραφή επιστημονικών, αγγλικών άρθρων ,προτάσεων, υπομνημάτων και επιστολών σχετικά με 

την ειδικότητα τους.
 Διαπραγμάτευση και σύναψη συμφωνιών στην αγγλική γλώσσα.
 Κανόνες για τη διαμόρφωση και εδραίωση επιχειρηματικής κουλτούρας σε διεθνές περιβάλλον. 
 Business idioms.

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ
αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

Στην τάξη 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην

Επικοινωνία με τους φοιτητές

Χρήση Διαδραστικού Πίνακα και projector.
Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας e-class

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται  αναλυτικά  ο  τρόπος
και μέθοδοι διδασκαλίας.
Διαλέξεις,  Σεμινάρια,  Εργαστηριακή
Άσκηση,  Άσκηση  Πεδίου,  Μελέτη  &
ανάλυση  βιβλιογραφίας,
Φροντιστήριο,  Πρακτική
(Τοποθέτηση),  Κλινική  Άσκηση,
Καλλιτεχνικό  Εργαστήριο,
Διαδραστική  διδασκαλία,
Εκπαιδευτικές  επισκέψεις,  Εκπόνηση
μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας
/ εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία,
κ.λπ.

Αναγράφονται  οι  ώρες  μελέτης
του φοιτητή για κάθε μαθησιακή
δραστηριότητα καθώς και οι ώρες
μη  καθοδηγούμενης  μελέτης
ώστε  ο  συνολικός  φόρτος
εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να
αντιστοιχεί  στα  saandaa das  του
ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις από έδρας για το 
θεωρητικό τμήμα του 
μαθήματος, 
επικουρούμενη από 
παρουσιάσεις σε 
ηλεκτρονική μορφή.

50

Μικρές  ατομικές  εργασίες
εξάσκησης

20

Μελέτη  και  ανάλυση
βιβλίων και άρθρων

30

Αυτοτελής Μελέτη 50
Σύνολο Μαθήματος 
(25 ώρες φόρτου εργασίας 
ανά πιστωτική μονάδα)

150

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Περιγραφή  της  διαδικασίας
αξιολόγησης

Γλώσσα  Αξιολόγησης,  Μέθοδοι
αξιολόγησης,  Διαμορφωτική   ή
Συμπερασματική,  Δοκιμασία
Πολλαπλής  Επιλογής,  Ερωτήσεις
Σύντομης  Απάντησης,  Ερωτήσεις
Ανάπτυξης  Δοκιμίων,  Επίλυση
Προβλημάτων,  Γραπτή  Εργασία,
Έκθεση  /  Αναφορά,  Προφορική
Εξέταση,  Δημόσια  Παρουσίαση,
Εργαστηριακή  Εργασία,  Κλινική
Εξέταση  Ασθενούς,  Καλλιτεχνική
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

Αναφέρονται   ρητά  προσδιορισμένα
κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που

Γλώσσα Αξιολόγησης: Αγγλική -Ελληνική. 

Η αξιολόγηση των φοιτητών θα γίνεται με: Γραπτή τελική 
εξέταση (100%του βαθμού ) με συνδυασμό ερωτήσεων 
πολλαπλής επιλογής και ερωτήσεων σύντομης απάντησης.

Τα κριτήρια αξιολόγησης μπορούν να ξαναπροσδιορίζονται στην 
αρχή κάθε εξαμήνου μετά από εισήγηση του διδάσκοντα και 
απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.  
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είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.
5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :

 MakenzieI., (2010), «Englishi for Business Studies», Εκδίδεται και διατίθεται από την Cambridge
University Press.

 Alexander, R., (2000), «New International Business Englishi Student’s Book: Communication Skills
in Englishi for Business Purposes», Εκδίδεται και διατίθεται από την Cambridge University Press.

2. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ

MICROECONOMIC THEORY
1. GENERALLY

SCHOOL Snhppl pu Enpnp_ins anda Ada_inisa arie Sniennes
ACADEMIC UNIT DEPARTMENT OF ACCOUNTtNG AND FtNANCE

LEVEL OF STUDIES UNDERGRADUATE 
COURSE CODE 101 SEMESTER 1

COURSE TITLE Min penpnp_in Thep _

INDEPENDENT TEACHING ACTIVITIES 
if credits are awarded for separate components of the course,
e.g. lectures, laboratory exercises, etc. If the credits are awarded
for the whole of the course, give the weekly teaching hours and

the total credits

WEEKLY
TEACHING

HOURS
CREDITS

Lenau es 4 6
Add rows if necessary. The organisaton of teaching and the 
teaching methods used are described in detail at (d).

COURSE TYPE
general background, 

special background, specialised
general knowledge, skills

development

Spenial banii punda

PREREQUISITE COURSES:

LANGUAGE OF INSTRUCTION and
EXAMINATIONS:

G eei 

IS THE COURSE OFFERED TO
ERASMUS STUDENTS

Yes

COURSE WEBSITE (URL) http://annfn.aeiep.i /enlass/npu ses/TMA189/
2. LEARNING OUTCOMES

Learning outcomes
The course learning outcomes, specifc knowledge, skills and competences of an appropriate level, 
which the students will acquire with the successful completon of the course are described.
Consult Appendix A 
 Descripton of the level of learning outcomes for each qualifcatons cycle, according to the 
Qualifcatons Framework of the European Higher Educaton Area

 Descriptors for Levels 6, 7 & 8 of the European Qualifcatons Framework for Lifelong Learning and
Appendix B

 Guidelines for writng Learning Outcomes 
Uppn sunnessuul np_plerpn pu ahe npu se a saudaena =ill be able ap:

 Undae saanda hp= hpusehpldas (dae_anda) anda businesses (suppl_) inae ana in ia ipus _a iea 
sa unau es ap daeae _ine p ine anda quanra_ pu a ippda p pdauneda.

 Undae saanda ahe linis bea=een hpusehplda behaiip  anda ahe enpnp_in _pdaels pu dae_anda.
 Undae saanda ahe linis bea=een p pdaunrpn npsas anda ahe enpnp_in _pdaels pu suppl_.
 Appl_ enpnp_in  easpnini ap indaiiidaual anda f _ behaiip .
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 Undae saanda ahe _eanini pu _a iinal  eienue anda _a iinal npsa 
 Undae saanda ahe _ajp  nha anae isrns pu dai/e ena _a iea sa unau es

General Competences 
Taking into consideraton the general competences that the degree-holder must acquire (as these 
appear in the Diploma Supplement and appear below), at which of the following does the course aim?
Search for, analysis and synthesis of data and 
informaton, with the use of the necessary 
technology 
Adaptng to new situatons 
Decision-making 
Working independently 
Team work
Working in an internatonal environment 
Working in an interdisciplinary environment 
Producton of new research ideas 

Project planning and management 
Respect for diference and multculturalism 
Respect for the natural environment 
Showing social, professional and ethical 
responsibility and sensitvity to gender issues 
Critcism and self-critcism 
Producton of free, creatve and inductve thinking
……
Others…
…….

• Adaaprni ap ne= siauarpns
• Denisipn _aiini
• Tea_=p i
• C irnal ahiniini
• P pdaunrpn pu u ee, n earie anda indaunrie ahiniini

3. SYLLABUS
• tna pdaunrpn ap Enpnp_ins
• De_anda, suppl_ anda Elasrnires  
• Cpnsu_e  Thep _
• Ma iea Efnienn_
4. TEACHING and LEARNING METHODS - EVALUATION

DELIVERY
Face-to-face, Distance learning, etc.

Fane ap uane

USE OF INFORMATION AND
COMMUNICATIONS TECHNOLOGY 
Use of ICT in teaching, laboratory
educaton, communicaton with

students

• Teanhini usini pu tnae anrie Bpa da anda p pjenap .
• Suppp a lea nini p pness ah puih elena pnin e-nlass 
platfp _.

TEACHING METHODS
The manner and methods of teaching
are described in detail.
Lectures,  seminars,  laboratory
practce,  feldwork,  study  and
analysis  of  bibliography,  tutorials,
placements,  clinical  practce,  art
workshop,  interactve  teaching,
educatonal  visits,  project,  essay
writng, artstc creatvity, etc.

The saudaena's sauda_ hpu s up  eanh
lea nini anriia_ a e iiien as =ell
as ahe hpu s pu npn-dai enaeda sauda_
annp daini ap ahe p inniples pu ahe
ECTS

Activityi Semester workload
Lenau es up  ahe ahep ernal
pa a pu ahe npu se, assisaeda
b_  p esenaarpns in
elena pnin up _.

50

• E.e nises.
• Disppsal pu elena pnin 
aeanhini p esenaarpns ap 
saudaenas.

30

tndaependaena sauda_ 50
Oahe  anriires (G pup 
anda/p  tndaiiidaual Wp i 
nase sauda_, lenau es b_ 
p puessipnals, ean.)

20

Cpu se apaal 150
STUDENT PERFORMANCE

EVALUATION
Descripton  of  the  evaluaton
procedure

o W itten e.a_inarpn 
o Mulrple nhpine quesrpns
o Case sauda_
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Language  of  evaluaton,  methods  of
evaluaton, summatve or conclusive,
multple choice questonnaires, short-
answer  questons,  open-ended
questons,  problem  solving,  writen
work, essay/report, oral examinaton,
public presentaton, laboratory work,
clinical  examinaton  of  patent,  art
interpretaton, other

Specifcally-defned  evaluaton
criteria  are  given,  and if  and where
they are accessible to students.

5. ATTACHED BtBLtOGRAPHY
Books:

1. Manii= G. & Ta_lp  M. (2017), “Min penpnp_ins”
2. K ui_an P, & Wells R. (2017), “Enpnp_ins in Mpdaules”
3. Rpbin Badae & Minhael Pa iin (2010), ¨ Fpundaarpns pu Min penpnp_ins¨

Journals:
4. tnae narpnal Jpu nal pu Enpnp_in Thep _  
5. Enpnp_in Pape s: A jpu nal pu applieda enpnp_ins anda pplin_  
6. Enpnp_in Pplin_  
7. tnae narpnal Enpnp_in Reiie=  
8. Enpnp_in Oualppi  
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BUSINESS ADMINISTRATION
1. GENERALLY

FACULTY Snhppl pu Enpnp_ins anda Ada_inisa arie Sniennes
DEPARTMENT ACCOUNTtNG & FtNANCE

LEVEL OF EDUCATION UNDERGRADUATE
COURSE CODE 102 SEMESTER 1sa

COURSE TITLE BUStNESS ADMtNtSTRATtON 

INDEPENDENT TEACHING ACTIVITIES 
In the case of credits are granted in separate parts of the course
e.g. Lectures, Laboratory Exercises, etc. If credits are granted

united for the entre course, insert the weekly teaching hours and
the total credits

TEACHING
HOURS PER

WEEK
CREDITS

Lenau es 4 6

Add lines if necessary. The teaching organizaton and teaching 
methods used are described in detail in 4

COURSE TYPE
general background, 

special background, specialised
general knowledge, skills

development

Spenial Banii punda

REQUIRED COURSES: -

TEACHING LANGUAGE and
EXAMS:

G eei 

THE COURSE IS OFFERED TO
ERASMUS STUDENTS

YES 

COURSE SITE (URL)  http://annfn.aeiep.i /enlass/npu ses/TMA212/
2. LEARNtNG OUTCOMES

Learning Outcomes
The learning outcomes of the course are described, the specifc knowledge, skills and abilites in  an 
appropriate level that students will acquire upon successful completon of the course.
Refer Appendix A

 Descripton of the Level of Learning Outcomes for each relevant course according to the
European Higher Educaton Qualifcatons Framework 

 Descriptve Indicators Levels 6, 7 & 8 of the European Qualifcatons Framework 
Lifelong Learning and Appendix B 

 Summary Specifcaton Guide of Learning Outcomes
The npu se ai_s ap ina pdaune saudaenas ap basin npnnepas pu business p ianizarpn anda _anaie_ena.
Fp  ahe  bette  undae saandaini  pu  ahe  npu se,  ahe  ahep _  is  np_bineda  =iah  a  ia iea_  pu  p anrnal
e.e nises, =hinh  equi e ahe anrie pa rniparpn pu saudaenas.

tn pa rnula , =iah ahe sunnessuul np_plerpn pu  ahe npu se,  saudaenas a e e.penaeda ap anqui e ahe
upllp=ini spenifn siills: 

 tn-daepah anal_sis pu ahe npnaena pu dai/e ena _pdaels pu Manaie_ena.
 Assess_ena pu ahe _issipn, ipals anda pbjenries pu a p iiaae p  publin p ianizarpn.
 Diiisipn bea=een ahe dai/e ena a_pes pu np_panies anda p ianizarpns.
 Undae saandaini ahe nha anae isrns pu an e/enrie e.enurie.
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 Undae saandaini ahe i_pp aanne pu sa aaeiin plannini-p pi a__ini up  npnu pnrni ahe
unne aaina_.

 Undae saandaini ahe i_pp aanne pu npnaena anda up _s pu p ianizarpn.
 Undae saandaini ahe i_pp aanne anda anriires pu Saafni uunnrpn.
 Undae saandaini ahe uunnrpn pu Leadae ship as a appl ap enhanne ahe e/enrieness pu ahe

hu_an uanap .
 Undae saandaini ahe nenessia_ pu ahe ppe arpn pu Cpna pl anda ias applinarpns.
 Deielpp_ena pu anal_rnal anda s_nahern siills anda n irnal ahiniini.
 Deielpp_ena pu indaiiidaual  esppnsibilia_ anda up _ularpn pu snienrfn ppinipns.
 Abilia_ pu p esenrni idaeas in = irni p  p all_.
 Deielpp_ena pu aea_ npppe arie snienrfn spi ia =iahin ahe snienrfn =p i.
 Rarpnal r_e _anaie_ena up  p p_pa anda  iiha  esppnse ap aasis.

General Skills
Taking into account the general competences to be acquired by the graduate (as listed in the Diploma
Supplement and listed below) in what / which of these the course aims?
Search, analysis and synthesis of data and 
informaton, with the use of the required 
technologies
Adaptng to new situatons
Decision Making
Individual work 
Team work 
Working in a natonal environment 
Working in a multdisciplinary environment 
Developing new research ideas 

Design and project management
Respect to diversity and multculturalism
Respect to natural environment 
Demonstraton of social, professional and ethical 
responsibility and sensitvity to gender issues 
Critcism and self-critcism  
Promoton of free, creatve and inductve thinking 

 Adaapaarpn ap ne= siauarpns
 Denisipn _aiini
 Tea_ =p i
 C irnis_ anda selu-n irnis_   
 P p_prpn pu u ee, n earie anda indaunrie ahiniini
3. COURSE CONTENT
 Ada_inisa arie s_sae_s anda daeielpp_ena pu _anaie_ena ahiniini
 Naau e anda uunnrpnini pu ahe ada_inisa arpn
 Plannini
 O ianizini anda O ianizarpnal ahep ies 
 Leadaini anda Saafni 
 Cpna pllini 
4. TEACHtNG anda LEARNtNG METHODS - EVALUATtON

LECTURE METHOD
Face to face, Distance Learning etc.

Fane ap uane in ahe nlass

USE OF INFORMATION AND
COMMUNICATION TECHNOLOGIES
Using ICT Teaching in Laboratory

Training in the Communicaton with
students

Ι. Use pu p pjenap  up  ahe p esenaarpn pu lenau es =iah ahe
help pu pp=e  ppina p pi a_.
ΙΙ. Ppsrni nlass npaes pu ahe npu se, ahe npu se lenau es anda
pahe  inup _arpn  anda  annpunne_enas  ap  ahe  elena pnin
platfp _ e-nlass pu ahe daepa a_ena.
Ιtt.  Reiula  npnaana  pu  saudaenas  iia  e_ails  anda  ahe  pnline
platfp _ e-nlass.

TEACHING ORGANIZATION
Detailed descripton of  the  way  and
the teaching methods.
Lectures,  Seminars,  Laboratory
Exercise,  Exercise  Field,  Study  and
literature  analysis,  Tutorial,  Practce
(Placement),  Clinical  Practce,  Art
Workshop,  Interactve  Teaching,
Study Visits, Study (project) Writng /
work, Artstc creaton etc.

Activityi Workload Semester
Lenau es 50
P anrne E.e nises ahaa 
upnus pn _in penpnp_in 
ahep _ anda anal_sis

30

tndaependaena Sauda_ 50

Oahe  anriires (e.i. G pup 
p  tndaiiidaual Wp i nase 
sauda_, edaunarpnal a ip, 

20
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The  sauda_  hpu s  pu  ahe  saudaena
a e  daispla_eda  up  eanh  lea nini
anriia_ anda ahe hpu s npn-iuidaeda
sauda_ sp ahaa ahe apaal =p ilpada in
se_esae  leiel np  esppndas ap ahe
saandaa das pu ECTS

lenau es pu e.ae nal 
asspniaae ean.)
Course Total
(25 hours workload per 
credit unit)

150

STUDENT EVALUATION 
Descripton of the evaluaton process

Language  Evaluaton,  Evaluaton
Methods,  Formatve  or  Concluding,
Multple  Choice  Test,  Short-Answer
Questons,  Test  Development
Questons,  Troubleshootng,  Writen
Work,  Essay/Report,  Oral
examinaton,  Public  Presentaton,
Laboratory  Work,  Clinical
Examinaton  of  the  Patent,  artstc
Interpretaton, Other/Others

Explicitly  defned  evaluaton  criteria
are referred and whether and which
are accessible to students.

Ι. W irni fnal e.a_ (80%) ahaa innludaes:
- Shp a-ans=e  quesrpns,
- P pble_ spliini  elaaeda ap ahe naau e anda ahe uunnrpn pu

ada_inisa arpn,
- Bennh_a iini pu ahe ahep _ ele_enas.

ΙΙ. Pa rniparpn in pahe  anriires dau ini ahe se_esae  (20%)

5. RECOMMENDED-BtBLtOGRAPHY
-Recommended Bibliography:

 Snhe _e hp n J. (2012), ¨tna pdaunrpn ap Manaie_ena¨  
 Gialelis Ki iaips (2011), ¨ Basin P inniples pu Manaie_ena ¨
 Te zidais K. (2010), ¨ Manaie_ena-Sa aaei_ App panh ¨
 Tzp azaiis K anda Tzp azaii A. (2008), ¨ O ianizarpn anda Manaie_ena - Manaie_ena pu ahe

Ne= Aie ¨
 Bpu adaas D., (2002) ¨ Manaie_ena. Thep ernal banii punda. Mpdae n P anrnes ¨

- Related Journals:
 Jpu nal pu Manaie_ena Saudaies  
 Manaie_ena anda O ianizarpn Reiie=  
 Sa aaeiin Chanie
 P pdaunrpn anda Ope arpns Manaie_ena  
 Sa aaeiin Manaie_ena Jpu nal  
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INTRODUCTION TO ACCOUNTING
1. GENERALLY

SCHOOL Snhppl pu Enpnp_ins anda Ada_inisa arie Sniennes
ACADEMIC UNIT DEPARTMENT OF ACCOUNTtNG AND FtNANCE

LEVEL OF STUDIES UNDERGRADUATE 
COURSE CODE 105 SEMESTER 1

COURSE TITLE tna pdaunrpn ap Annpunrni

INDEPENDENT TEACHING ACTIVITIES 
if credits are awarded for separate components of the course,
e.g. lectures, laboratory exercises, etc. If the credits are awarded
for the whole of the course, give the weekly teaching hours and

the total credits

WEEKLY
TEACHING

HOURS
CREDITS

Lenau es 4 4
Add rows if necessary. The organisaton of teaching and the 
teaching methods used are described in detail at (d).

COURSE TYPE
general background, 

special background, specialised
general knowledge, skills

development

Siills daeielpp_ena

PREREQUISITE COURSES:

LANGUAGE OF INSTRUCTION and
EXAMINATIONS:

G eei 

IS THE COURSE OFFERED TO
ERASMUS STUDENTS

Yes

COURSE WEBSITE (URL)
2. LEARNING OUTCOMES

Learning outcomes
The course learning outcomes, specifc knowledge, skills and competences of an appropriate level, 
which the students will acquire with the successful completon of the course are described.
Consult Appendix A 
 Descripton of the level of learning outcomes for each qualifcatons cycle, according to the 
Qualifcatons Framework of the European Higher Educaton Area

 Descriptors for Levels 6, 7 & 8 of the European Qualifcatons Framework for Lifelong Learning and
Appendix B

 Guidelines for writng Learning Outcomes 
Uppn sunnessuul np_plerpn pu ahe npu se a saudaena =ill be able ap:

 De_pnsa aae anda undae saandaini pu annpunrni p inniples
 P pness fnannial daaaa.
 Lisa in p ppe  sequenne ahe saeps in ahe annpunrni n_nle.
 Classiu_ annpunas as eiahe  assea, liabilia_, p=ne 's equia_,  eienue, p  e.pense.
 De_pnsa aae an undae saandaini pu ahe pu ppses pu anda p pnedau es up   enp daini anda

ppsrni a ansanrpns.
 P epa e fnannial saaae_enas (innp_e saaae_ena, saaae_ena pu p=ne 's equia_, anda

balanne sheea).
 Gene aae annpunrni  epp as.

General Competences 
Taking into consideraton the general competences that the degree-holder must acquire (as these 
appear in the Diploma Supplement and appear below), at which of the following does the course aim?
Search for, analysis and synthesis of data and Project planning and management 
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informaton, with the use of the necessary 
technology 
Adaptng to new situatons 
Decision-making 
Working independently 
Team work
Working in an internatonal environment 
Working in an interdisciplinary environment 
Producton of new research ideas 

Respect for diference and multculturalism 
Respect for the natural environment 
Showing social, professional and ethical 
responsibility and sensitvity to gender issues 
Critcism and self-critcism 
Producton of free, creatve and inductve thinking
……
Others…
…….

• Adaaprni ap ne= siauarpns
• Denisipn _aiini
• Tea_=p i
• C irnal ahiniini
• P pdaunrpn pu u ee, n earie anda indaunrie ahiniini

3. SYLLABUS
• Renp daini fnannial a ansanrpns.
• The p pfa anda lpss annpuna anda balanne sheea.
 Asseas anda liabilires.
 Annpunrni up  Reneiiables.
• Budaierni.
• Adajusrni ahe Annpunas.
• Cp_plerpn pu Annpunrni C_nle.
4. TEACHING and LEARNING METHODS - EVALUATION

DELIVERY
Face-to-face, Distance learning, etc.

Fane ap uane

USE OF INFORMATION AND
COMMUNICATIONS TECHNOLOGY 
Use of ICT in teaching, laboratory
educaton, communicaton with

students

• Teanhini usini pu tnae anrie Bpa da anda p pjenap .
• Suppp a lea nini p pness ah puih elena pnin e-nlass 
platfp _.

TEACHING METHODS
The manner and methods of teaching
are described in detail.
Lectures,  seminars,  laboratory
practce,  feldwork,  study  and
analysis  of  bibliography,  tutorials,
placements,  clinical  practce,  art
workshop,  interactve  teaching,
educatonal  visits,  project,  essay
writng, artstc creatvity, etc.

The saudaena's sauda_ hpu s up  eanh
lea nini anriia_ a e iiien as =ell
as ahe hpu s pu npn-dai enaeda sauda_
annp daini ap ahe p inniples pu ahe
ECTS

Activityi Semester workload
Lenau es up  ahe ahep ernal
pa a pu ahe npu se, assisaeda
b_  p esenaarpns in
elena pnin up _.

50

• E.e nises.
• Disppsal pu elena pnin 
aeanhini p esenaarpns ap 
saudaenas.

30

tndaependaena sauda_ 50
Oahe  anriires (G pup 
anda/p  tndaiiidaual Wp i 
nase sauda_, lenau es b_ 
p puessipnals, ean.)

20

Cpu se apaal 150
STUDENT PERFORMANCE

EVALUATION
Descripton  of  the  evaluaton
procedure

Language  of  evaluaton,  methods  of
evaluaton, summatve or conclusive,

o W itten e.a_inarpn 
o Mulrple nhpine quesrpns
o Case sauda_
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multple choice questonnaires, short-
answer  questons,  open-ended
questons,  problem  solving,  writen
work, essay/report, oral examinaton,
public presentaton, laboratory work,
clinical  examinaton  of  patent,  art
interpretaton, other

Specifcally-defned  evaluaton
criteria  are  given,  and if  and where
they are accessible to students.

5. ATTACHED BtBLtOGRAPHY
Books (In Greek Language):

 Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική Λογιστική, Pp=e s Ma ian, Needales Belie da 
 Γενική Χρηματοοικονομική Λογιστική, Δ. Γκίνογλου, Π. Ταχυνάκης, Σ. Μωυσή 
 Γενική Χρηματοοικονομική Λογιστική (τ.Α'), Φίλιος Βασίλειος 
 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ:ΒΑΣΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΜΕ 

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΟΥ ΕΓΛΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΑ ΕΛΠ,
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΣ. ΠΑΠΑΔΕΑΣ 

 Εισαγωγή στη Λογιστική, Needales B., Ma ian P. 
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MATHEMATICS FOR ECONOMISTS
1. GENERALLY

SCHOOL Snhppl pu Enpnp_ins anda Ada_inisa arie Sniennes
ACADEMIC UNIT DEPARTMENT OF ACCOUNTtNG AND FtNANCE

LEVEL OF STUDIES UNDERGRADUATE 
COURSE CODE 104 SEMESTER 1

COURSE TITLE Mathematics for Economists

INDEPENDENT TEACHING ACTIVITIES 
if credits are awarded for separate components of the course,
e.g. lectures, laboratory exercises, etc. If the credits are awarded
for the whole of the course, give the weekly teaching hours and

the total credits

WEEKLY
TEACHING

HOURS
CREDITS

Lenau es 4 6
Add rows if necessary. The organisaton of teaching and the 
teaching methods used are described in detail at (d).

COURSE TYPE
general background, 

special background, specialised
general knowledge, skills

development

Gene al banii punda

PREREQUISITE COURSES:

LANGUAGE OF INSTRUCTION and
EXAMINATIONS:

G eei 

IS THE COURSE OFFERED TO
ERASMUS STUDENTS

Yes

COURSE WEBSITE (URL)
2. LEARNING OUTCOMES

Learning outcomes
The course learning outcomes, specifc knowledge, skills and competences of an appropriate level, 
which the students will acquire with the successful completon of the course are described.
Consult Appendix A 
 Descripton of the level of learning outcomes for each qualifcatons cycle, according to the 
Qualifcatons Framework of the European Higher Educaton Area

 Descriptors for Levels 6, 7 & 8 of the European Qualifcatons Framework for Lifelong Learning and
Appendix B

 Guidelines for writng Learning Outcomes 
Uppn  sunnessuul  np_plerpn  pu  ahe  npu se  a  saudaena  =ill  be  able  ap  undae saanda  ahe  basin
_aahe_arnal npnnepas anda _eahpdas, =iah an e_phasis pn enpnp_in snienne.
General Competences 
Taking into consideraton the general competences that the degree-holder must acquire (as these 
appear in the Diploma Supplement and appear below), at which of the following does the course aim?
Search for, analysis and synthesis of data and 
informaton, with the use of the necessary 
technology 
Adaptng to new situatons 
Decision-making 
Working independently 
Team work
Working in an internatonal environment 
Working in an interdisciplinary environment 
Producton of new research ideas 

Project planning and management 
Respect for diference and multculturalism 
Respect for the natural environment 
Showing social, professional and ethical 
responsibility and sensitvity to gender issues 
Critcism and self-critcism 
Producton of free, creatve and inductve thinking
……
Others…
…….

• Adaaprni ap ne= siauarpns
• Denisipn _aiini
• Tea_=p i
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• C irnal ahiniini
• P pdaunrpn pu u ee, n earie anda indaunrie ahiniini

3. SYLLABUS
Real  anda np_ple. nu_be s,  sequennes,  npnrnuu_ uunnrpns,  dae iiarie,  inaei al.  Linea  s_sae_s.
Applinarpns pu sequennes, linea  s_sae_s, dae iiaries anda inaei als in fnanne. Si_ple napiaalizarpn,
np_ple. napiaalizarpn, nash fp=s (lpan),  epa__ena pu lpans.

4. TEACHING and LEARNING METHODS - EVALUATION
DELIVERY

Face-to-face, Distance learning, etc.
Fane ap uane

USE OF INFORMATION AND
COMMUNICATIONS TECHNOLOGY 
Use of ICT in teaching, laboratory
educaton, communicaton with

students

• Teanhini usini pu tnae anrie Bpa da anda p pjenap .
• Suppp a lea nini p pness ah puih elena pnin e-nlass 
platfp _.

TEACHING METHODS
The manner and methods of teaching
are described in detail.
Lectures,  seminars,  laboratory
practce,  feldwork,  study  and
analysis  of  bibliography,  tutorials,
placements,  clinical  practce,  art
workshop,  interactve  teaching,
educatonal  visits,  project,  essay
writng, artstc creatvity, etc.

The saudaena's sauda_ hpu s up  eanh
lea nini anriia_ a e iiien as =ell
as ahe hpu s pu npn-dai enaeda sauda_
annp daini ap ahe p inniples pu ahe
ECTS

Activityi Semester workload
Lenau es up  ahe ahep ernal
pa a pu ahe npu se, assisaeda
b_  p esenaarpns in
elena pnin up _.

50

• E.e nises.
• Disppsal pu elena pnin 
aeanhini p esenaarpns ap 
saudaenas.

30

tndaependaena sauda_ 50
Oahe  anriires (G pup 
anda/p  tndaiiidaual Wp i 
nase sauda_, lenau es b_ 
p puessipnals, ean.)

20

Cpu se apaal 150
STUDENT PERFORMANCE

EVALUATION
Descripton  of  the  evaluaton
procedure

Language  of  evaluaton,  methods  of
evaluaton, summatve or conclusive,
multple choice questonnaires, short-
answer  questons,  open-ended
questons,  problem  solving,  writen
work, essay/report, oral examinaton,
public presentaton, laboratory work,
clinical  examinaton  of  patent,  art
interpretaton, other

Specifcally-defned  evaluaton
criteria  are  given,  and if  and where
they are accessible to students.

o W itten e.a_inarpn 
o Mulrple nhpine quesrpns
o Case sauda_

5. ATTACHED BtBLtOGRAPHY
Books (In Greek Language):
 Α. Ξεπαπαδέας  Μαθηματικές μέθοδοι στα Οικονομικά Tόμος  A.. Εκδοσεις Guaen_be i
 Φράγκος  Χ.  Μαθηματικά  για  την  διοίκηση Επιχειρήσεων  κα οργανισμών.   Εκδόσεις

Φράγκος 2015
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 Κιόχος  Π.  και  Κιόχος  Α.  (2013),  Σύγχρονα  Οικονομικά  Μαθηματικά,  Εκδόσεις  Ελένη
Κιόχου

 Μαύρη Μ. (2013), Οικονομικά Μαθηματικά: Μαθηματικές μέθοδοι στην επιστήμη της
οικονομίας και της διοίκησης, Εκδόσεις Προπομπός

 Chiani Alpha C., Wain= iiha Keiin (2009) Μαθηματικές μέθοδοι οικονομικής ανάλυσης,
2η έκδοση, Εκδόσεις Κριτική

INTRODUCTION TO INFORMATION TECHNOLOGY
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1. GENERALLY
SCHOOL Snhppl pu Enpnp_ins anda Ada_inisa arie Sniennes

ACADEMIC UNIT DEPARTMENT OF ACCOUNTtNG AND FtNANCE
LEVEL OF STUDIES UNDERGRADUATE 

COURSE CODE 105 SEMESTER 1

COURSE TITLE Introduction to Information Technology

INDEPENDENT TEACHING ACTIVITIES 
if credits are awarded for separate components of the course,
e.g. lectures, laboratory exercises, etc. If the credits are awarded
for the whole of the course, give the weekly teaching hours and

the total credits

WEEKLY
TEACHING

HOURS
CREDITS

Lenau es 4 6
Add rows if necessary. The organisaton of teaching and the 
teaching methods used are described in detail at (d).

COURSE TYPE
general background, 

special background, specialised
general knowledge, skills

development

Gene al banii punda

PREREQUISITE COURSES:

LANGUAGE OF INSTRUCTION and
EXAMINATIONS:

G eei 

IS THE COURSE OFFERED TO
ERASMUS STUDENTS

COURSE WEBSITE (URL)  
2. LEARNING OUTCOMES
Learning outcomes
The course learning outcomes, specifc knowledge, skills and competences of an appropriate level, 
which the students will acquire with the successful completon of the course are described.
Consult Appendix A 
 Descripton of the level of learning outcomes for each qualifcatons cycle, according to the 
Qualifcatons Framework of the European Higher Educaton Area

 Descriptors for Levels 6, 7 & 8 of the European Qualifcatons Framework for Lifelong Learning and
Appendix B

 Guidelines for writng Learning Outcomes 
 Basin np_puae  s_sae_s a nhiaenau e anda sa unau e undae saandaini. 
 Diiirzarpn anda daiiiaal inup _arpn  ep esenaarpn
 Fa_ilia ia_ =iah ahe aenhnplpiies ahaa suppp a _pdae n aelenp__uninarpns anda in-daepah inae nea

inu asa unau e undae saandaini
 Deielpp_ena pu np_peaennes in =p iini anda npllabp arni in _ulrdaisniplina _ enii pn_enas 

e.plpirni inae nea aenhnplpiies
 Esaablisheda siills in urlizini _pdae n tT aenhnplpiies ap adada ess np__pn issues
 Fluenn_ in fnannial platfp _s applinarpns, in basin anda adaianneda enpnp_in uunnrpns
General Competences 
Taking into consideraton the general competences that the degree-holder must acquire (as these 
appear in the Diploma Supplement and appear below), at which of the following does the course aim?
Search for, analysis and synthesis of data and 
informaton, with the use of the necessary 
technology 
Adaptng to new situatons 
Decision-making 
Working independently 
Team work
Working in an internatonal environment 
Working in an interdisciplinary environment 

Project planning and management 
Respect for diference and multculturalism 
Respect for the natural environment 
Showing social, professional and ethical 
responsibility and sensitvity to gender issues 
Critcism and self-critcism 
Producton of free, creatve and inductve thinking
……
Others…
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Producton of new research ideas …….
 Sea nh up , anal_sis anda s_nahesis pu daaaa anda inup _arpn, =iah ahe use pu npiel tCT’s
 Adaaprni ap ne= siauarpns 
 Denisipn-_aiini baseda pn daaaa anal_sis
 Wp iini in an inae daisniplina _ enii pn_ena urlizini _pdae n insa u_enas 

3. SYLLABUS
Theory:
 Eiplurpn pu np_puae  s_sae_s, np_puae  iene arpns.
 The Vpn Neu_ann _pdael, ahe nprpn pu “sap eda p pi a_”. 
 Nu_e inal s_sae_s. Ope arpns =iah bina _ nu_be s, nu_be  npnie sipns bea=een nu_e al 

s_sae_s.
 Diiirsarpn anda daaaa  ep esenaarpn pu ia ipus inup _arpn up _aas (ae.aual, nu_e in, i_aies, 

spunda anda iidaep).
 Lpiinal ppe arpns – Bppl alieb a pie iie=. 
 Cp_puae  a nhiaenau e (HW) basins: Cena al p pnessini unia, p i_a _ anda au.ilia _ _e_p _, inpua-

puapua unias, npnnenrni subs_sae_s, p pi a_ e.enurpn. RtSC anda CtSC a nhiaenau es pie iie=. 
 Cp__uninarpn Nea=p is: Caaeip ies anda daeiines. 
 The OSt saani anal_seda. 
 Banda=idaah nprpn anal_seda.  
 The tnae nea np__uninarpn p papnpl, TCP/tP saani 
 tnae nea se iines (Wp lda Widae Web as a se iine, Re_pae anness anda sap aie, e-_ail p papnpls)
 Daaa ennpdaini/np_p essipn _eahpdas (Lpssless: RLE, Hu/_an). Lpss_ np_p essipn _eahpdas. 
 tna pdaunrpn ap tT senu ia_ aenhnplpiies: Saeianpi aph_, s___ea in anda as___ea in ie_ 

n _papi aph_.
Laboratory:
 Cp_puae  handalini. Basin OS ada_inisa arpn aasis.
 Glpbal OS Va iables anda setnis. 
 File s_sae_ _anaie_ena. 
 tnae nea se iines. 
 Sp eadasheeas uunnrpns =iah e_phasis in fnanne anda enpnp__ (PMT, PPMT, tPMT, FV, PV, NPER, 

RATE, NPV, tRR, SLN, DB, SYD, PRtCE, YtELD). Man ps.Cha as-G aphins. 
• tna pdaunrpn in basin aable uunnrpns anda daaaabases p inniples.

4. TEACHING and LEARNING METHODS - EVALUATION
DELIVERY

Face-to-face, Distance learning, etc.
Fane ap uane

USE OF INFORMATION AND
COMMUNICATIONS TECHNOLOGY 
Use of ICT in teaching, laboratory
educaton, communicaton with

students

• Teanhini usini pu tnae anrie Bpa da anda p pjenap .
• Suppp a lea nini p pness ah puih elena pnin e-nlass 
platfp _.

TEACHING METHODS
The manner and methods of teaching
are described in detail.
Lectures,  seminars,  laboratory
practce,  feldwork,  study  and
analysis  of  bibliography,  tutorials,
placements,  clinical  practce,  art
workshop,  interactve  teaching,
educatonal  visits,  project,  essay
writng, artstc creatvity, etc.

The saudaena's sauda_ hpu s up  eanh
lea nini anriia_ a e iiien as =ell
as ahe hpu s pu npn-dai enaeda sauda_
annp daini ap ahe p inniples pu ahe
ECTS

Activityi
Lenau es up  ahe ahep ernal pa a pu ahe npu se, assisaeda
b_ p esenaarpns in elena pnin up _.
• E.e nises. Disppsal pu ahe Lenau es’ p esenaarpns 
ah puih ahe e-nlass platfp _ undae  Cp__pn C earie 
Linense.
Lenau es up  ahe ahep ernal pa a pu ahe npu se, assisaeda
b_ p esenaarpns in elena pnin up _.
• E.e nises. Disppsal pu ahe Lenau es’ p esenaarpns 
ah puih ahe e-nlass platfp _ undae  Cp__pn C earie 
Linense.
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STUDENT PERFORMANCE
EVALUATION

Descripton  of  the  evaluaton
procedure

Language  of  evaluaton,  methods  of
evaluaton, summatve or conclusive,
multple choice questonnaires, short-
answer  questons,  open-ended
questons,  problem  solving,  writen
work, essay/report, oral examinaton,
public presentaton, laboratory work,
clinical  examinaton  of  patent,  art
interpretaton, other

Specifcally-defned  evaluaton
criteria  are  given,  and if  and where
they are accessible to students.

 Fp  ahe ahep _: inae i_ p pi ess anda = itten 
e.a_inarpn aa ahe enda pu ahe se_esae  pn ahe enr e 
s_llabus.

 Fp  ahe labp aap _: e.a_inarpn in ahe np_puae  lab 
=iah p anrnal e.e nises anda applinarpns.

5. ATTACHED BtBLtOGRAPHY
Books:
 tna pdaunrpn in np_puae  snienne. Beh puz Fp puzan anda Fi puz Mpsha  au. Kleidaa iah_ps (2014).
 The np_puae  snienne. An inaei aaeda p esenaarpn. J . Glenn B ppishea . Kleidaa iah_ps (2009).
 Min pspf Ofne EXCEL.  Thep _-Funnrpns-VBA –  Applinarpns.  Ka plidais  – Xa nhaips.  Ve sipns

Abanus.

MACROECONOMIC THEORY
1. GENERALLY

SCHOOL Snhppl pu Enpnp_ins anda Ada_inisa arie Sniennes
ACADEMIC UNIT DEPARTMENT OF ACCOUNTtNG AND FtNANCE
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LEVEL OF STUDIES UNDERGRADUATE 
COURSE CODE 201 SEMESTER 2

COURSE TITLE Man penpnp_in Thep _

INDEPENDENT TEACHING ACTIVITIES 
if credits are awarded for separate components of the course,
e.g. lectures, laboratory exercises, etc. If the credits are awarded
for the whole of the course, give the weekly teaching hours and

the total credits

WEEKLY
TEACHING

HOURS
CREDITS

Lenau es 4 6

Add rows if necessary. The organisaton of teaching and the 
teaching methods used are described in detail at (d).

COURSE TYPE
general background, 

special background, specialised
general knowledge, skills

development

Spenial banii punda

PREREQUISITE COURSES:

LANGUAGE OF INSTRUCTION and
EXAMINATIONS:

G eei 
 

IS THE COURSE OFFERED TO
ERASMUS STUDENTS

Yes

COURSE WEBSITE (URL) hittp://accfn.teiep.gr/eclass/courses/TMA213/
2. LEARNING OUTCOMES

Learning outcomes
The course learning outcomes, specifc knowledge, skills and competences of an appropriate level, 
which the students will acquire with the successful completon of the course are described.
Consult Appendix A 
 Descripton of the level of learning outcomes for each qualifcatons cycle, according to the 
Qualifcatons Framework of the European Higher Educaton Area

 Descriptors for Levels 6, 7 & 8 of the European Qualifcatons Framework for Lifelong Learning and
Appendix B

 Guidelines for writng Learning Outcomes 
Uppn sunnessuul np_plerpn pu ahe npu se a saudaena =ill be able ap:

 Appl_ enpnp_in  easpnini ap undae saanda ahe ppe arpn pu an enpnp__
 Undae saanda ahe nauses anda npnsequennes pu business n_nles
 Undae saanda uanap s ahaa npna ibuae ap anda daea ana u p_ lpni-ae _ enpnp_in i p=ah
 Undae saanda ahe uanap s daeae _inini i pss dap_esrn p pdauna, e_plp__ena, ahe iene al leiel 

pu p ines, anda inae esa  aaes.
 Measu e liiini saandaa das, infarpn, anda une_plp__ena up  use as enpnp_in indainaap s.
 Undae saanda =h_ hpusehplda, business, ipie n_ena anda ilpbal behaiip  daeae _ine ahe 

aii eiaae dae_anda up  ippdas anda se iines
 Undae saanda ahe  ples pu fsnal anda _pneaa _ pplin_ in fihrni  enessipns anda infarpn
 Anal_ze ahe daeae _inanas pu ahe  elarie sa eniahs pu fsnal anda _pneaa _ pplin_ up  a/enrni 

i pss dap_esrn p pdauna.
General Competences 
Taking into consideraton the general competences that the degree-holder must acquire (as these 
appear in the Diploma Supplement and appear below), at which of the following does the course aim?
Search for, analysis and synthesis of data and 
informaton, with the use of the necessary 
technology 
Adaptng to new situatons 
Decision-making 
Working independently 

Project planning and management 
Respect for diference and multculturalism 
Respect for the natural environment 
Showing social, professional and ethical 
responsibility and sensitvity to gender issues 
Critcism and self-critcism 
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Team work
Working in an internatonal environment 
Working in an interdisciplinary environment 
Producton of new research ideas 

Producton of free, creatve and inductve thinking
……
Others…
…….

• Adaaprni ap ne= siauarpns
• Denisipn _aiini
• Tea_=p i
• C irnal ahiniini
• P pdaunrpn pu u ee, n earie anda indaunrie ahiniini

3. SYLLABUS
• Man p Ke_ Sizes
• The Measu e_ena pu Narpnal tnnp_e (GNt)
• The Measu e pu Liue Cpsa (Cpnsu_e  P ine tndae.)
• G p=ah anda Enpnp_in Deielpp_ena. 
• Une_plp__ena anda E_plp__ena (more analysis is done on economic lesson of Labour &

Industrial Relatons in 5/7 semester)
• The Mpneaa _ S_sae_
• Value pu Mpne_ anda tnfarpn

4. TEACHING and LEARNING METHODS - EVALUATION
DELIVERY

Face-to-face, Distance learning, etc.
Fane ap uane

USE OF INFORMATION AND
COMMUNICATIONS TECHNOLOGY 
Use of ICT in teaching, laboratory
educaton, communicaton with

students

• Teanhini usini pu tnae anrie Bpa da anda p pjenap .
• Suppp a lea nini p pness ah puih elena pnin e-nlass 
platfp _.

TEACHING METHODS
The manner and methods of teaching
are described in detail.
Lectures,  seminars,  laboratory
practce,  feldwork,  study  and
analysis  of  bibliography,  tutorials,
placements,  clinical  practce,  art
workshop,  interactve  teaching,
educatonal  visits,  project,  essay
writng, artstc creatvity, etc.

The saudaena's sauda_ hpu s up  eanh
lea nini anriia_ a e iiien as =ell
as ahe hpu s pu npn-dai enaeda sauda_
annp daini ap ahe p inniples pu ahe
ECTS

Activityi Semester workload
Lenau es up  ahe ahep ernal
pa a pu ahe npu se, assisaeda
b_  p esenaarpns in
elena pnin up _.

50

• E.e nises.
• Disppsal pu elena pnin 
aeanhini p esenaarpns ap 
saudaenas.

30

tndaependaena sauda_ 50
Oahe  anriires (G pup 
anda/p  tndaiiidaual Wp i 
nase sauda_, lenau es b_ 
p puessipnals, ean.)

20

Cpu se apaal 150
STUDENT PERFORMANCE

EVALUATION
Descripton  of  the  evaluaton
procedure

Language  of  evaluaton,  methods  of
evaluaton, summatve or conclusive,
multple choice questonnaires, short-
answer  questons,  open-ended
questons,  problem  solving,  writen
work, essay/report, oral examinaton,

o W itten e.a_inarpn 
o Mulrple nhpine quesrpns
o Case sauda_
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public presentaton, laboratory work,
clinical  examinaton  of  patent,  art
interpretaton, other

Specifcally-defned  evaluaton
criteria  are  given,  and if  and where
they are accessible to students.

5. ATTACHED BtBLtOGRAPHY
Bppis:

1. Manii= G., Ta_lp  M. & A. Ash=in (2018), “Business Enpnp_ins”
2. Manii= G. & Ta_lp  M. (2017), “Man penpnp_ins”
3. K ui_an P, & Wells R. (2017), “Enpnp_ins in Mpdaules”
4. Bau_pl W. & Blindae  A. (2012), ¨Man penpnp_ins: P inniples anda Pplin_¨

Journals:
5. tnae narpnal Jpu nal pu Enpnp_in Thep _  
6. Enpnp_in Pape s: A jpu nal pu applieda enpnp_ins anda pplin_  
7. Enpnp_in Pplin_  
8. tnae narpnal Enpnp_in Reiie=  
9. Enpnp_in Oualppi  

HUMAN RESOURSE MANAGEMENT 
1. GENERALLY

SCHOOL Snhppl pu Enpnp_ins anda Ada_inisa arie Sniennes
ACADEMIC UNIT DEPARTMENT OF ACCOUNTtNG AND FtNANCE

LEVEL OF STUDIES UNDERGRADUATE 
COURSE CODE 202 SEMESTER 2
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COURSE TITLE Human Resource Management

INDEPENDENT TEACHING ACTIVITIES 
if credits are awarded for separate components of the course,
e.g. lectures, laboratory exercises, etc. If the credits are awarded
for the whole of the course, give the weekly teaching hours and

the total credits

WEEKLY
TEACHING

HOURS
CREDITS

Lenau es 4 6
Add rows if necessary. The organisaton of teaching and the 
teaching methods used are described in detail at (d).

COURSE TYPE
general background, 

special background, specialised
general knowledge, skills

development

Gene al banii punda

PREREQUISITE COURSES: -

LANGUAGE OF INSTRUCTION and
EXAMINATIONS:

G eei 
 

IS THE COURSE OFFERED TO
ERASMUS STUDENTS

Yes

COURSE WEBSITE (URL) http://annfn.aeiep.i /enlass/npu ses/TMA212/
2. LEARNING OUTCOMES

Learning outcomes
The course learning outcomes, specifc knowledge, skills and competences of an appropriate level, 
which the students will acquire with the successful completon of the course are described.
Consult Appendix A 
 Descripton of the level of learning outcomes for each qualifcatons cycle, according to the 
Qualifcatons Framework of the European Higher Educaton Area

 Descriptors for Levels 6, 7 & 8 of the European Qualifcatons Framework for Lifelong Learning and
Appendix B

 Guidelines for writng Learning Outcomes 
Uppn np_plerpn pu ahis npu se, saudaenas =ill be able ap: 

 daeielpp a  nlea  anda  _eaniniuul  undae saandaini  pu  hu_an  espu ne _anaie_ena  ahep _,
uunnrpns anda p anrnes,

 undae saanda anda daeuenda ahe  ple anda ialue pu sa aaeiin hu_an  espu ne _anaie_ena in ahe
sunness pu _pdae n p ianizarpns

 daesn ibe ahe p anrnes ap fnda anda hi e ahe besa e_plp_ees anda daesn ibe ahe np_pensarpn
anda benefas

 anal_ze e_plp_ee-e_plp_e  issues usini  eleiana eahinal anda leial p pnesses.
General Competences 
Taking into consideraton the general competences that the degree-holder must acquire (as these 
appear in the Diploma Supplement and appear below), at which of the following does the course aim?
Search for, analysis and synthesis of data and 
informaton, with the use of the necessary 
technology 
Adaptng to new situatons 
Decision-making 
Working independently 
Team work
Working in an internatonal environment 
Working in an interdisciplinary environment 
Producton of new research ideas 

Project planning and management 
Respect for diference and multculturalism 
Respect for the natural environment 
Showing social, professional and ethical 
responsibility and sensitvity to gender issues 
Critcism and self-critcism 
Producton of free, creatve and inductve thinking
……
Others…
…….

• Adaaprni ap ne= siauarpns
• Denisipn _aiini
• Tea_=p i
• C irnal ahiniini
• P pdaunrpn pu u ee, n earie anda indaunrie ahiniini 
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3. SYLLABUS
 tna pdaunrpn ap Hu_an Respu ne Manaie_ena (HRM)

o Hu_an Respu nes Manaie_ena-Rples anda Resppnsibilires
o The Chaniini Rple pu HRM 
o HRM - Cu  ena anda uuau e Challenies 

 Sa aaeiin plannini in HRM
o Cp pp aae Sa aaei_ anda HRM sa aaei_ 
o Plannini p pnedau e in HRM 

 Ren uia_ena anda Selenrpn
o Ren uia_ena Sa aaeiies
o P pnesses up  Selenrni ahe Besa Candaidaaae

 Cp_pensarpn anda Renpinirpn
o E_plp_ee Cp_pensarpn
o tnnenries anda Re=a das
o E_plp_ee Benefas anda Se iines

 E/enrie E_plp_ee Relarpns
o Esaablishini a Ppsirie Wp i Enii pn_ena

Fpundaarpns pu E/enrie E_plp_ee Relarpns
4. TEACHING and LEARNING METHODS - EVALUATION

DELIVERY
Face-to-face, Distance learning, etc.

Fane ap uane

USE OF INFORMATION AND
COMMUNICATIONS TECHNOLOGY 
Use of ICT in teaching, laboratory
educaton, communicaton with

students

• Teanhini usini pu tnae anrie Bpa da anda p pjenap .
• Suppp a lea nini p pness ah puih elena pnin e-nlass 
platfp _.

TEACHING METHODS
The manner and methods of teaching
are described in detail.
Lectures,  seminars,  laboratory
practce,  feldwork,  study  and
analysis  of  bibliography,  tutorials,
placements,  clinical  practce,  art
workshop,  interactve  teaching,
educatonal  visits,  project,  essay
writng, artstc creatvity, etc.

The saudaena's sauda_ hpu s up  eanh
lea nini anriia_ a e iiien as =ell
as ahe hpu s pu npn-dai enaeda sauda_
annp daini ap ahe p inniples pu ahe
ECTS

Activityi Semester workload
Lenau es up  ahe ahep ernal
pa a pu ahe npu se, assisaeda
b_  p esenaarpns in
elena pnin up _.

50

• E.e nises.
• Disppsal pu elena pnin 
aeanhini p esenaarpns ap 
saudaenas.

30

tndaependaena sauda_ 20
Oahe  anriires (G pup 
anda/p  tndaiiidaual Wp i 
nase sauda_, lenau es b_ 
p puessipnals, ean.)

50

Cpu se apaal 150
STUDENT PERFORMANCE

EVALUATION
Descripton  of  the  evaluaton
procedure

Language  of  evaluaton,  methods  of
evaluaton, summatve or conclusive,
multple choice questonnaires, short-
answer  questons,  open-ended
questons,  problem  solving,  writen
work, essay/report, oral examinaton,

o W itten e.a_inarpn 
o Mulrple nhpine quesrpns
o Case sauda_
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public presentaton, laboratory work,
clinical  examinaton  of  patent,  art
interpretaton, other

Specifcally-defned  evaluaton
criteria  are  given,  and if  and where
they are accessible to students.

5. ATTACHED BtBLtOGRAPHY
Books:
6. Dessle  G., (2012), ¨Hu_an Respu ne Manaie_ena-Basin issues anda nu  ena a endas” (K irii).
7. Gp_ez-Mejia  L.,  Baliin  D,  Ca da_  R.  (2016),  “Hu_an  Respu ne  Manaie_ena”  (B pien  Hill

Publishe s Lada)
8. Xi pr i-Kpufdapu., (2010), ¨Hu_an Respu ne Manaie_ena- Buildaini ahe upundaarpns pu HRM¨, 

(Aniipula)

FINANCIAL ACCOUNTING
1. GENERALLY

SCHOOL Snhppl pu Enpnp_ins anda Ada_inisa arie Sniennes
ACADEMIC UNIT DEPARTMENT OF ACCOUNTtNG AND FtNANCE

LEVEL OF STUDIES UNDERGRADUATE 
COURSE CODE 203 SEMESTER 2

COURSE TITLE Finannial Annpunrni
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INDEPENDENT TEACHING ACTIVITIES 
if credits are awarded for separate components of the course,
e.g. lectures, laboratory exercises, etc. If the credits are awarded
for the whole of the course, give the weekly teaching hours and

the total credits

WEEKLY
TEACHING

HOURS
CREDITS

Lenau es anda e.e nises 4 4
Add rows if necessary. The organisaton of teaching and the 
teaching methods used are described in detail at (d).

COURSE TYPE
general background, 

special background, specialised
general knowledge, skills

development

Siills daeielpp_ena

PREREQUISITE COURSES:

LANGUAGE OF INSTRUCTION and
EXAMINATIONS:

G eei 

IS THE COURSE OFFERED TO
ERASMUS STUDENTS

Yes

COURSE WEBSITE (URL)
2. LEARNING OUTCOMES

Learning outcomes
The course learning outcomes, specifc knowledge, skills and competences of an appropriate level, 
which the students will acquire with the successful completon of the course are described.
Consult Appendix A 
 Descripton of the level of learning outcomes for each qualifcatons cycle, according to the 
Qualifcatons Framework of the European Higher Educaton Area

 Descriptors for Levels 6, 7 & 8 of the European Qualifcatons Framework for Lifelong Learning and
Appendix B

 Guidelines for writng Learning Outcomes 
Uppn sunnessuul np_plerpn pu ahe npu se a saudaena =ill be able ap:

 Undae saanda ahe npnnepas anda _easu e_enas ahaa undae lie fnannial saaae_enas.
 Deielpp ahe siills needaeda ap anal_ze fnannial saaae_enas e/enriel_.
 P epa e ahe _ulrsaep innp_e saaae_ena, e.plain ahe pbjenries anda pu ppses pu ahis 

saaae_ena.
 tdaenru_ anda e.plain all pu ahe uundaa_enaal annpunas ahaa np_p ise  eienue, asseas, liabilires

anda sapnihpldae s’ equia_.
 Calnulaae ann uals anda daeue  als; idaenru_ annpunas; anda  enp da ann ual anda daeue  al ena ies.
 Renp da bpah e_plp_e  anda e_plp_ee a ansanrpns anda annpuna up  all pahe  aspenas pu a 

pa_ pll annpunrni s_sae_
 tdaenru_, appl_ anda anal_ze ahe ialuarpn pu tnienap _ anda Cpsa pu Gppdas Splda, Meahpdas pu 

Esr_arni tnienap ies.
General Competences 
Taking into consideraton the general competences that the degree-holder must acquire (as these 
appear in the Diploma Supplement and appear below), at which of the following does the course aim?
Search for, analysis and synthesis of data and 
informaton, with the use of the necessary 
technology 
Adaptng to new situatons 
Decision-making 
Working independently 
Team work
Working in an internatonal environment 
Working in an interdisciplinary environment 
Producton of new research ideas 

Project planning and management 
Respect for diference and multculturalism 
Respect for the natural environment 
Showing social, professional and ethical 
responsibility and sensitvity to gender issues 
Critcism and self-critcism 
Producton of free, creatve and inductve thinking
……
Others…
…….

• Adaaprni ap ne= siauarpns
• Denisipn _aiini
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• Tea_=p i
• C irnal ahiniini
• P pdaunrpn pu u ee, n earie anda indaunrie ahiniini

3. SYLLABUS
• Asseas Value anda O=ne ’s Equia_
• tna pdaunrpn ap Dep eniarpn
• Annpunrni up  Me nhandaisini Ope arpns
 tnienap ies anda Cpsa pu Gppdas Splda, Meahpdas pu Esr_arni tnienap ies
 Lpni-Te _ Asseas
• Liabilires
• Pa_ pll Annpunrni
• Ann uals anda daeue  als
• Finannial Saaae_enas
4. TEACHING and LEARNING METHODS - EVALUATION

DELIVERY
Face-to-face, Distance learning, etc.

Fane ap uane

USE OF INFORMATION AND
COMMUNICATIONS TECHNOLOGY 
Use of ICT in teaching, laboratory
educaton, communicaton with

students

• Teanhini usini pu tnae anrie Bpa da anda p pjenap .
• Suppp a lea nini p pness ah puih elena pnin e-nlass 
platfp _.

TEACHING METHODS
The manner and methods of teaching
are described in detail.
Lectures,  seminars,  laboratory
practce,  feldwork,  study  and
analysis  of  bibliography,  tutorials,
placements,  clinical  practce,  art
workshop,  interactve  teaching,
educatonal  visits,  project,  essay
writng, artstc creatvity, etc.

The saudaena's sauda_ hpu s up  eanh
lea nini anriia_ a e iiien as =ell
as ahe hpu s pu npn-dai enaeda sauda_
annp daini ap ahe p inniples pu ahe
ECTS

Activityi Semester workload
Lenau es up  ahe ahep ernal
pa a pu ahe npu se, assisaeda
b_  p esenaarpns in
elena pnin up _.

50

• E.e nises.
• Disppsal pu elena pnin 
aeanhini p esenaarpns ap 
saudaenas.

30

tndaependaena sauda_ 50
Oahe  anriires (G pup 
anda/p  tndaiiidaual Wp i 
nase sauda_, lenau es b_ 
p puessipnals, ean.)

20

Cpu se apaal 150
STUDENT PERFORMANCE

EVALUATION
Descripton  of  the  evaluaton
procedure

Language  of  evaluaton,  methods  of
evaluaton, summatve or conclusive,
multple choice questonnaires, short-
answer  questons,  open-ended
questons,  problem  solving,  writen
work, essay/report, oral examinaton,
public presentaton, laboratory work,
clinical  examinaton  of  patent,  art
interpretaton, other

Specifcally-defned  evaluaton

o W itten e.a_inarpn 
o Mulrple nhpine quesrpns
o Case sauda_
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criteria  are  given,  and if  and where
they are accessible to students.

5. ATTACHED BtBLtOGRAPHY
Books (In Greek Language):
 Χρηματοοικονομική-Λογιστική, Ha  ispn W., Hp ni en C., Thp_as W. 
 ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ, ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Ν ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

BUSINESS STATISTICS 
1. GENERALLY

SCHOOL Snhppl pu Enpnp_ins anda Ada_inisa arie Sniennes
ACADEMIC UNIT DEPARTMENT OF ACCOUNTtNG AND FtNANCE

LEVEL OF STUDIES UNDERGRADUATE 
COURSE CODE 204 SEMESTER 2

COURSE TITLE Business Statistics 

INDEPENDENT TEACHING ACTIVITIES 
if credits are awarded for separate components of the course,
e.g. lectures, laboratory exercises, etc. If the credits are awarded

WEEKLY
TEACHING

HOURS

CREDITS
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for the whole of the course, give the weekly teaching hours and
the total credits

Lenau es 4 6

Add rows if necessary. The organisaton of teaching and the 
teaching methods used are described in detail at (d).

COURSE TYPE
general background, 

special background, specialised
general knowledge, skills

development

Gene al banii punda
Cp_pulsp _

PREREQUISITE COURSES:

LANGUAGE OF INSTRUCTION and
EXAMINATIONS:

G eei 

IS THE COURSE OFFERED TO
ERASMUS STUDENTS

Yes (Enilish)

COURSE WEBSITE (URL) http://annfn.aeiep.i /enlass/npu ses/TMA240/
2. LEARNING OUTCOMES
Learning outcomes
The course learning outcomes, specifc knowledge, skills and competences of an appropriate level, 
which the students will acquire with the successful completon of the course are described.
Consult Appendix A 
 Descripton of the level of learning outcomes for each qualifcatons cycle, according to the 
Qualifcatons Framework of the European Higher Educaton Area

 Descriptors for Levels 6, 7 & 8 of the European Qualifcatons Framework for Lifelong Learning and
Appendix B

 Guidelines for writng Learning Outcomes 
Aa ahe np_plerpn pu ahe npu se, ahe saudaenas =ill be able ap:
 Undae saanda ahe DCOVA p pble_-spliini u a_e=p i ahaa p esenas daisn eae saeps ap daefne, 

npllena, p ianize, iisualize, anda anal_ze daaaa 
 De_pnsa aae undae saandaini pu saarsrnal ahiniini anda daaaa anal_sis aenhniques up  daenisipn-

_aiini undae  unne aaina_
 Appl_ saarsrnal aenhniques ap daaaa seas, anda np  enal_ inae p ea ahe  esulas
 Use MS-E.nel as a appl ap pe up _ saarsrnal anal_sis

General Competences 
Taking into consideraton the general competences that the degree-holder must acquire (as these 
appear in the Diploma Supplement and appear below), at which of the following does the course aim?
Search for, analysis and synthesis of data and 
informaton, with the use of the necessary 
technology 
Adaptng to new situatons 
Decision-making 
Working independently 
Team work
Working in an internatonal environment 
Working in an interdisciplinary environment 
Producton of new research ideas 

Project planning and management 
Respect for diference and multculturalism 
Respect for the natural environment 
Showing social, professional and ethical 
responsibility and sensitvity to gender issues 
Critcism and self-critcism 
Producton of free, creatve and inductve thinking
……
Others…
…….

a. Sea nh up , anal_sis anda s_nahesis pu daaaa anda inup _arpn, =iah ahe use pu ahe 
nenessa _ aenhnplpi_ 

b. Denisipn-_aiini 
n. Wp iini indaependaenal_ 
da. P pdaunrpn pu u ee, n earie anda indaunrie ahiniini
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3. SYLLABUS
 tna pdaunrpn ap saarsrns
 Desn iprie saarsrns (innludaini i aphinal _eahpdas), Measu es pu nena al aendaenn_ anda 

daispe sipn
 An ina pdaunrpn ap p pbabilia_ ahep _: basin npnnepas, daefnirpns pu p pbabilia_, npndairpnal 

P pbabilia_, Ba_es’ ahep e_
 P pbabilia_ daisa iburpns: Disn eae daisa iburpns (Binp_ial daisa iburpn, Ppisspn daisa iburpn). 

Cpnrnupus daisa iburpns (np _al daisa iburpn, a, χ2, F)
 Meahpdas u p_ anal_rn saarsrns: Linea  np  elarpn, Si_ple linea   ei essipn, _ulrple 

 ei essipn, h_ppahesis aesrni, esr_arni =iah npnfdaenne inae ials, anal_sis pu ia ianne 

4. TEACHING and LEARNING METHODS - EVALUATION
DELIVERY

Face-to-face, Distance learning, etc.
Fane ap uane

USE OF INFORMATION AND
COMMUNICATIONS TECHNOLOGY 
Use of ICT in teaching, laboratory
educaton, communicaton with

students

• Teanhini usini pu tnae anrie Bpa da anda p pjenap .
• Suppp a lea nini p pness ah puih elena pnin e-nlass 

platfp _.

TEACHING METHODS
The manner and methods of teaching
are described in detail.
Lectures,  seminars,  laboratory
practce,  feldwork,  study  and
analysis  of  bibliography,  tutorials,
placements,  clinical  practce,  art
workshop,  interactve  teaching,
educatonal  visits,  project,  essay
writng, artstc creatvity, etc.

The saudaena's sauda_ hpu s up  eanh
lea nini anriia_ a e iiien as =ell
as ahe hpu s pu npn-dai enaeda sauda_
annp daini ap ahe p inniples pu ahe
ECTS

Activityi Semester workload
 Lenau es up  ahe 

ahep ernal pa a pu ahe 
npu se, assisaeda b_ 
p esenaarpns in 
elena pnin up _.

52

 tndaependaena sauda_ 98
Cpu se  apaal 150

STUDENT PERFORMANCE
EVALUATION

Descripton  of  the  evaluaton
procedure

Language  of  evaluaton,  methods  of
evaluaton, summatve or conclusive,
multple choice questonnaires, short-
answer  questons,  open-ended
questons,  problem  solving,  writen
work, essay/report, oral examinaton,
public presentaton, laboratory work,
clinical  examinaton  of  patent,  art
interpretaton, other

Specifcally-defned  evaluaton
criteria  are  given,  and if  and where
they are accessible to students.

o W itten e.a_inarpn 
o P pble_ spliini
o W itten =p i
o P pjena =p i anda p esenaarpns up  E as_us 

saudaenas

5. ATTACHED BtBLtOGRAPHY
1. Anzel, A. D. anda Spundae pandaian, J., Cp_pleae Business Saarsrns, MnG a= – Hill P i_is, 7ah 

edairpn, 2010
2. Be enspn, M. L., Leiine, D. M. anda Szabaa, K. A., Basin Business Saarsrns. Cpnnepas anda 
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Applinarpns, Pea spn, 13ah Edairpn, 2015
3. Fielda A. Disnpie ini Saarsrns Usini tBM SPSS Saarsrns, 5ah edairpn, Saie Publinarpns, 2018.

INFORMATION SYSTEMS’ ARCHITECTURES
1. GENERALLY

SCHOOL Snhppl pu Enpnp_ins anda Ada_inisa arie Sniennes
ACADEMIC UNIT DEPARTMENT OF ACCOUNTtNG AND FtNANCE

LEVEL OF STUDIES UNDERGRADUATE 
COURSE CODE 205 SEMESTER 2

COURSE TITLE Computer Systems’ Architectures

INDEPENDENT TEACHING ACTIVITIES 
if credits are awarded for separate components of the course,
e.g. lectures, laboratory exercises, etc. If the credits are awarded
for the whole of the course, give the weekly teaching hours and

WEEKLY
TEACHING

HOURS

CREDITS
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the total credits
Lenau es 4 6

Add rows if necessary. The organisaton of teaching and the 
teaching methods used are described in detail at (d).

COURSE TYPE
general background, 

special background, specialised
general knowledge, skills

development

Gene al banii punda

PREREQUISITE COURSES:

LANGUAGE OF INSTRUCTION and
EXAMINATIONS:

G eei 

IS THE COURSE OFFERED TO
ERASMUS STUDENTS

COURSE WEBSITE (URL)  
2. LEARNING OUTCOMES
Learning outcomes
The course learning outcomes, specifc knowledge, skills and competences of an appropriate level, 
which the students will acquire with the successful completon of the course are described.
Consult Appendix A 
 Descripton of the level of learning outcomes for each qualifcatons cycle, according to the 
Qualifcatons Framework of the European Higher Educaton Area

 Descriptors for Levels 6, 7 & 8 of the European Qualifcatons Framework for Lifelong Learning and
Appendix B

 Guidelines for writng Learning Outcomes 
 Undae saandaini pu ahe a nhiaenau e anda ppe arpn pu _pdae n Ope arni S_sae_s
 Fa_ilia ia_ =iah ahe p pness pu alip iah_in p pble_ spliini
 Clpuda Cp_purni anda Spf=a e as a Se iine. Thin/ahini nliena a nhiaenau es
 Splida i punda pn daaaa sa unau es att ibuaes
 Fluenn_ in daesiinini anda daeielppini basin daaaabase snhe_es in np__pn RDBMS’s
 Daaa ha iesrni anda daaaa _inini
 Undae saandaini ahe basin p inniples pu _anhine lea nini anda At

General Competences 
Taking into consideraton the general competences that the degree-holder must acquire (as these 
appear in the Diploma Supplement and appear below), at which of the following does the course aim?
Search for, analysis and synthesis of data and 
informaton, with the use of the necessary 
technology 
Adaptng to new situatons 
Decision-making 
Working independently 
Team work
Working in an internatonal environment 
Working in an interdisciplinary environment 
Producton of new research ideas 

Project planning and management 
Respect for diference and multculturalism 
Respect for the natural environment 
Showing social, professional and ethical 
responsibility and sensitvity to gender issues 
Critcism and self-critcism 
Producton of free, creatve and inductve thinking
……
Others…
…….

 Sea nh up , anal_sis anda s_nahesis pu daaaa anda inup _arpn, =iah ahe use pu npiel tCT’s
 Adaaprni ap ne= siauarpns 
 Denisipn-_aiini 
 Wp iini in an inae daisniplina _ enii pn_ena urlizini _pdae n insa u_enas 

3. SYLLABUS
Theory:
 Ope arni S_sae_s (UNtX, Ms-Windap=s, Linu., iOS, Anda pida) 
 Ti_e snhedaulini / Ti_e Sha ini / Deadalpnis
 Alip iah_s anda Daaa Sa unau es, alip iah_in p pble_ spliini
 tnup _arpn s_sae_s anda nea=p i a nhiaenau es (_ulr-re , nliena-se ie , nena alizeda, daisa ibuaeda, 

P2P)
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 P pi a__ini _pdaels. tna pdaunrpn ap sa unau eda anda OO p pi a__ini
 P pi a__ini laniuaies tna pdaunrpn (C, C++, Jaia, Jaiasn ipa), sa_ple p pi a_s
 Enra_-Relarpnship _pdael, Daaabases anda RDBMS’s, SQL
 Daaa _inini, daaaa anal_sis anda business inaelliienne 
 Spf=a e eniinee ini. Mpdaelini anda liuen_nle pu spf=a e inaensiie s_sae_s. Spf=a e 

daeielpp_ena anda p pjena ada_inisa arpn _eahpdaplpiies
 Mpdaelini laniuaies tna pdaunrpn (UML, XML)
 A rfnial tnaelliienne, E.pe a s_sae_s anda Neu al Nea=p is iniraries.
Laboratory:
 Adaianneda Sp eadasheeas. E-R Daaabases’ Desiin anda Deielpp_ena.
 Si_ple u pna-enda Ut daesiin anda daeielpp_ena
 Anal_sis anda 
4. TEACHING and LEARNING METHODS - EVALUATION

DELIVERY
Face-to-face, Distance learning, etc.

Fane ap uane

USE OF INFORMATION AND
COMMUNICATIONS TECHNOLOGY 
Use of ICT in teaching, laboratory
educaton, communicaton with

students

• Teanhini usini pu tnae anrie Bpa da anda p pjenap .
• Suppp a lea nini p pness ah puih elena pnin e-nlass 
platfp _.

TEACHING METHODS
The manner and methods of teaching
are described in detail.
Lectures,  seminars,  laboratory
practce,  feldwork,  study  and
analysis  of  bibliography,  tutorials,
placements,  clinical  practce,  art
workshop,  interactve  teaching,
educatonal  visits,  project,  essay
writng, artstc creatvity, etc.

The saudaena's sauda_ hpu s up  eanh
lea nini anriia_ a e iiien as =ell
as ahe hpu s pu npn-dai enaeda sauda_
annp daini ap ahe p inniples pu ahe
ECTS

Activityi
 Lenau es up  ahe  ahep ernal pa a pu  ahe  npu se,

assisaeda b_ daiiiaal p esenaarpns.
 Pe  nase fippeda nlass pp_s
 E.e nises. Disppsal pu ahe Lenau es’ p esenaarpns 

ah puih ahe e-nlass platfp _ undae  Cp__pn C earie 
Linense. 

 P anrne in Cp_puae  Labs
 E.e_pla _ e.e nises
 Disppsal pu ahe daiiiaal p esenaarpns anda _aae ial 

STUDENT PERFORMANCE
EVALUATION

Descripton  of  the  evaluaton
procedure

Language  of  evaluaton,  methods  of
evaluaton, summatve or conclusive,
multple choice questonnaires, short-
answer  questons,  open-ended
questons,  problem  solving,  writen
work, essay/report, oral examinaton,
public presentaton, laboratory work,
clinical  examinaton  of  patent,  art
interpretaton, other

Specifcally-defned  evaluaton
criteria  are  given,  and if  and where
they are accessible to students.

 Fp  ahe ahep _: inae i_ p pi ess anda = itten 
e.a_inarpn aa ahe enda pu ahe se_esae  pn ahe enr e 
s_llabus

 Fp  ahe labp aap _: e.a_inarpn in ahe np_puae  lab 
=iah p anrnal e.e nises anda applinarpns

5. ATTACHED BtBLtOGRAPHY
Books:
 tna pdaunrpn in np_puae  snienne. Beh puz Fp puzan anda Fi puz Mpsha  au. Kleidaa iah_ps (2014).
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 The np_puae  snienne. An inaei aaeda p esenaarpn. J. Glenn B ppishea . Kleidaa iah_ps (2009).
 Enae p ise inup _arpn s_sae_s tt. Ppllalis, Giannaipppulps, De_pppulps. Saa_pulis Publinarpns

(2004).

PRINCIPLES OF FINANCIAL MANAGEMENT 
1. GENERALLY

SCHOOL Snhppl pu Enpnp_ins anda Ada_inisa arie Sniennes
ACADEMIC UNIT DEPARTMENT OF ACCOUNTtNG AND FtNANCE

LEVEL OF STUDIES UNDERGRADUATE 
COURSE CODE 301 SEMESTER 3

COURSE TITLE PRtNCtPLES OF FtNANCtAL MANAGEMENT

INDEPENDENT TEACHING ACTIVITIES 
if credits are awarded for separate components of the course, e.g.
lectures, laboratory exercises, etc. If the credits are awarded for
the whole of the course, give the weekly teaching hours and the

total credits

WEEKLY
TEACHING

HOURS
CREDITS

Lenau es 4 6
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Add rows if necessary. The organisaton of teaching and the 
teaching methods used are described in detail at (d).

COURSE TYPE
general background, 

special background, specialised
general knowledge, skills

development

Spenial banii punda
COMPULSORY

PREREQUISITE COURSES:

LANGUAGE OF INSTRUCTION and
EXAMINATIONS:

G eei 

IS THE COURSE OFFERED TO
ERASMUS STUDENTS

Yes

COURSE WEBSITE (URL)   
2. LEARNING OUTCOMES
Learning outcomes
The course learning outcomes, specifc knowledge, skills and competences of an appropriate level, 
which the students will acquire with the successful completon of the course are described.
Consult Appendix A 
 Descripton of the level of learning outcomes for each qualifcatons cycle, according to the 
Qualifcatons Framework of the European Higher Educaton Area

 Descriptors for Levels 6, 7 & 8 of the European Qualifcatons Framework for Lifelong Learning and
Appendix B

 Guidelines for writng Learning Outcomes 
The pu ppse pu ahe npu se is ap ina pdaune saudaenas ap ahe basin npnnepas pu Finannial Manaie_ena,
upnusini _ainl_ pn shp a-ae _ Finannial Plannini. tn adadairpn, all ahe nenessa _ inp=ledaie pu  arpnal
daenisipn-_aiini,  _anaie_ena  anda  i_ple_enaarpn  is  p piidaeda.  The_  ua_ilia ize  =iah  napiaal,
fnannial fp=s anda asseas, iniesa_enas, leie aie anda aenhniques, _eahpdas, npna pl anda eialuarpn pu
fnannial p pdaunas.
General Competences 
Taking into consideraton the general competences that the degree-holder must acquire (as these 
appear in the Diploma Supplement and appear below), at which of the following does the course aim?
Search for, analysis and synthesis of data and 
informaton, with the use of the necessary 
technology 
Adaptng to new situatons 
Decision-making 
Working independently 
Team work
Working in an internatonal environment 
Working in an interdisciplinary environment 
Producton of new research ideas 

Project planning and management 
Respect for diference and multculturalism 
Respect for the natural environment 
Showing social, professional and ethical 
responsibility and sensitvity to gender issues 
Critcism and self-critcism 
Producton of free, creatve and inductve thinking
……
Others…
…….

• Adaaprni ap ne= siauarpns
• Denisipn _aiini
• Tea_=p i
• C irnal ahiniini
• P pdaunrpn pu u ee, n earie anda indaunrie ahiniini
3. SYLLABUS
Basin npnnepas pu fnannial _anaie_ena (Finannial ppe arpn. The business fnannial enii pn_ena, 
Annpunrni tnup _arpn, The Rple pu Cash Flp=s undae  fnannial daenisipns).
Shp a-ae _ Finannial Plannini: 1 /. Wp iini Capiaal (Cpnnepa, Basin P inniples pu Manaie_ena, 
Alae narie Finannini Pplinies) 2 /. tnienap _ Manaie_ena, 3 /. Reneiiables Manaie_ena, 4 /. Cash 
Manaie_ena, 5 /. Sapni Manaie_ena, 6 /. Cu  ena liabilires _anaie_ena
Applinarpns pu Shp a-ae _ Finannial Plannini.
4. TEACHING and LEARNING METHODS - EVALUATION

DELIVERY
Face-to-face, Distance learning, etc.

Fane ap uane
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USE OF INFORMATION AND
COMMUNICATIONS TECHNOLOGY 
Use of ICT in teaching, laboratory
educaton, communicaton with

students

• Teanhini usini pu tnae anrie Bpa da anda p pjenap .
• Suppp a lea nini p pness ah puih elena pnin e-nlass 
platfp _.

TEACHING METHODS
The manner and methods of teaching
are described in detail.
Lectures,  seminars,  laboratory
practce,  feldwork,  study  and
analysis  of  bibliography,  tutorials,
placements,  clinical  practce,  art
workshop,  interactve  teaching,
educatonal  visits,  project,  essay
writng, artstc creatvity, etc.

The saudaena's sauda_ hpu s up  eanh
lea nini anriia_ a e iiien as =ell
as ahe hpu s pu npn-dai enaeda sauda_
annp daini ap ahe p inniples pu ahe
ECTS

Activityi Semester workload
Lenau es up  ahe ahep ernal
pa a pu ahe npu se, assisaeda
b_  p esenaarpns in
elena pnin up _.

50

• E.e nises.
• Disppsal pu elena pnin 
aeanhini p esenaarpns ap 
saudaenas.

30

tndaependaena sauda_ 50
Oahe  anriires (G pup 
anda/p  tndaiiidaual Wp i 
nase sauda_, lenau es b_ 
p puessipnals, ean.)

20

Cpu se apaal 150
STUDENT PERFORMANCE

EVALUATION
Descripton  of  the  evaluaton
procedure

Language  of  evaluaton,  methods  of
evaluaton, summatve or conclusive,
multple choice questonnaires, short-
answer  questons,  open-ended
questons,  problem  solving,  writen
work, essay/report, oral examinaton,
public presentaton, laboratory work,
clinical  examinaton  of  patent,  art
interpretaton, other

Specifcally-defned  evaluaton
criteria  are  given,  and if  and where
they are accessible to students.

o W itten e.a_inarpn 
o Mulrple nhpine quesrpns
o Case sauda_

5. ATTACHED BtBLtOGRAPHY
- Recommended Bibliography:
- Kioxos p., Panagou B. (2018). “Financial management”. Ed. E.Kioxou, Athens.
- Zopounidis K., Voulgari F., Lemonakis Ch., Grigoroudis E., Katharakis M., (2012) “Contemporary 
  Issues Funding and Strategic Business Planning”. Ed. A.Stamoulis, Athens.
- Artkis G. (2013), “Financial Management-Analysis and Planning”, Ed. Interbooks, Athens.
- Vasileiou D. and Ireiots  . (2008), “Financial Management Theory and Practce”. Ed. Rosili, 
   Athens.
- Artkis G. (2013), “Financial management-investment decisions”, Ed. Interbooks, Athens. 

-Related Scientfc Journals:
- Internatonal Business Research
- Review of Financial Studies
- Journal of Finance
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- Journal of Financial Economics
- Journal of Management
- Engineering Management Research

BUSINESS STRATEGY AND POLICY
1. GENERALLY

FACULTY Snhppl pu Enpnp_ins anda Ada_inisa arie Sniennes
DEPARTMENT ACCOUNTtNG & FtNANCE

LEVEL OF EDUCATION Bachelor
COURSE CODE 505 SEMESTER 5ο

COURSE TITLE BUSINESS STRATEGY AND POLICY

INDEPENDENT TEACHING ACTIVITIES 
In the case of credits are granted in separate parts of the course
e.g. Lectures, Laboratory Exercises, etc. If credits are granted

united for the entre course, insert the weekly teaching hours and
the total credits

TEACHING
HOURS PER

WEEK
CREDITS

Lenau es 4 5

Add lines if necessary. The teaching organizaton and teaching 
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methods used are described in detail in 4
COURSE TYPE

general background, 
special background, specialised

general knowledge, skills
development

Gene al Banii punda

REQUIRED COURSES:

TEACHING LANGUAGE and EXAMS: G eei anda Enilish (pprpnal)

THE COURSE IS OFFERED TO
ERASMUS STUDENTS

Yes

COURSE SITE (URL) http://annfn.aeiep.i /enlass/npu ses/TMA212/
2. LEARNING OUTCOMES

Learning Outcomes
The learning outcomes of the course are described, the specifc knowledge, skills and abilites in an 
appropriate level that students will acquire upon successful completon of the course.
Refer Appendix A

 Descripton of the Level of Learning Outcomes for each relevant course according to the
European Higher Educaton Qualifcatons Framework 

 Descriptve Indicators Levels 6, 7 & 8 of the European Qualifcatons Framework 
Lifelong Learning and Appendix B 

 Summary Specifcaton Guide of Learning Outcomes
The enla ie_ena anda si_ulaanepusl_ ahe npnsplidaarpn pu ahe inp=ledaie ahaa saudaenas anqui eda 
dau ini ahei  saudaies, abpua ahe business anda ahe business enii pn_ena.
Spenifnall_, ia is ai_eda afe  saudaenas undae saanda ahe nenessia_ pu business sa aaei_, ahe  ple ia pla_s 
in ahe np_ple. anda  apidal_ nhaniini business enii pn_ena, ap anqui e inp=ledaie pu ahe basin 
npnnepas, _eahpdas anda sa aaei_ up _ularpn anda i_ple_enaarpn appls in business in p dae  ap ensu e 
np_perrie ppsirpnini in ahe _a iea (daeielpp_ena pu np_perrie adaianaaie) anda susaainabilia_.

General Skills
Taking into account the general competences to be acquired by the graduate (as listed in the Diploma
Supplement and listed below) in what / which of these the course aims?
Search, analysis and synthesis of data and 
informaton, with the use of the required 
technologies
Adaptng to new situatons
Decision Making
Individual work 
Team work 
Working in a natonal environment 
Working in a multdisciplinary environment 
Developing new research ideas 

Design and project management
Respect to diversity and multculturalism
Respect to natural environment 
Demonstraton of social, professional and ethical 
responsibility and sensitvity to gender issues 
Critcism and self-critcism  
Promoton of free, creatve and inductve thinking 

 tndaiiidaual Wp i
 Tea_ Wp i
 Desiin anda P pjena Manaie_ena
 Denisipn Maiini

3. COURSE CONTENT
 tna pdaunrpn ap Business Sa aaei_
 Sa aaeiin anal_sis pu ahe e.ae nal enii pn_ena-P piidaenne pu uuau e daeielpp_enas
 Sa aaeiin inae nal enii pn_ena anal_sis - Cp_pa arie T_pifnarpn.
 Cp pp aae Missipn - Visipn – Cp pp aae Denla arpn Missipn 
 Basin Sa aaei_ Assu_prpns
 Thep _ pu S.W.O.T. (Capabilires - Weainesses - Oppp aunires - Th eaas) Sauda_ Cases =iah 

S.W.O.T. anal_sis
 Anal_sis anda Eialuarpn pu Alae narie Sa aaeiies
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 Selenrpn pu ahe app pp iaae Sa aaei_
4. TEACHtNG anda LEARNtNG METHODS - EVALUATtON

LECTURE METHOD
Face to face, Distance Learning etc.

tn nlass 

USE OF INFORMATION AND
COMMUNICATION TECHNOLOGIES
Using ICT Teaching in Laboratory

Training in the Communicaton with
students

Use pu tnae anrie Whiaebpa da anda p pjenap .
Suppp a Lea nini p pness ah puih ahe elena pnin platfp _ e-
nlass 

TEACHING ORGANIZATION
Detailed descripton of  the  way  and
the teaching methods.
Lectures,  Seminars,  Laboratory
Exercise,  Exercise  Field,  Study  and
literature  analysis,  Tutorial,  Practce
(Placement),  Clinical  Practce,  Art
Workshop,  Interactve  Teaching,
Study Visits, Study (project) Writng /
work, Artstc creaton etc.

The  sauda_  hpu s  pu  ahe  saudaena
a e  daispla_eda  up  eanh  lea nini
anriia_ anda ahe hpu s npn-iuidaeda
sauda_ sp ahaa ahe apaal =p ilpada in
se_esae  leiel np  esppndas ap ahe
saandaa das pu ECTS

Activityi Workload Semester
Lenau es u p_ ahe nhai  up  
ahe ahep ernal pa a pu ahe 
npu se, assisaeda b_ 
p esenaarpns in elena pnin 
up _.

50

 Business Case Saudaies 
 Disppsal pu elena pnin 
aeanhini p esenaarpns ap 
saudaenas.

30

Oahe  anriires (e.i. G pup 
p  tndaiiidaual Wp i nase 
sauda_, edaunarpnal a ip, 
lenau es pu e.ae nal 
asspniaae ean.)

20

tndaependaena Sauda_ 50
Course Total
(25 hours workload per 
credit unit)

150

STUDENT EVALUATION 
Descripton of the evaluaton process

Language  Evaluaton,  Evaluaton
Methods,  Formatve  or  Concluding,
Multple  Choice  Test,  Short-Answer
Questons,  Test  Development
Questons,  Troubleshootng,  Writen
Work,  Essay/Report,  Oral
examinaton,  Public  Presentaton,
Laboratory  Work,  Clinical
Examinaton  of  the  Patent,  artstc
Interpretaton, Other/Others

Explicitly  defned  evaluaton  criteria
are referred and whether and which
are accessible to students.

 W itten e.a_inarpn aa ahe enda pu ahe se_esae  pu ahe 
apaal pu ahe nu  inulu_, =hinh innludaes:

 Mulrple Chpine Quesrpns
 Shp a Ans=e s Quesrpns,
 Quesrpns Essa_s Deielpp_ena

5. RECOMMENDED-BtBLtOGRAPHY
- Recommended Bibliography:
1.Papadaaiis V. (2016),  ¨ Business Sa aaei_:  G eei anda tnae narpnal E.pe ienne, Vplu_e A, Benpu
Publinarpns, Aahens.
2.Minhalpppulps M.,  G iip pudais E.  και Zpppunidais K.  (2007),  ¨  Business Sa aaei_ ¨,  Kleidaa iah_ps
Publinarpns, Aahens.
3.Gep ipppulps N. (2010), ¨Sa aaeiin Manaie_ena¨, Benpu Publinarpns, Aahens.
4.Hitt,  M.,  D.R.,  t elanda  anda  R.E.  Hpsiisspn,  Sa aaeiin  Manaie_ena:  Cp_perrieness  anda
Glpbalizarpn, Spuah-Wesae n Ceniaie Lea nini, 10ah edairpn, 2013.
5. G ana, R.M., Cpnae_pp a _ Sa aaei_ Anal_sis, Blani=ell Publishini, seienah edairpn, 2010. 
6  Hill,  C.  anda  G.  Jpnes,  Sa aaeiin  Manaie_ena  Thep _:  An  tnaei aaeda  App panh,  Spuah-Wesae n
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Ceniaie Lea nini, 10ah edairpn, 2012.

PRINCIPLES OF MARKETING
1. GENERALLY

SCHOOL Snhppl pu Enpnp_ins anda Ada_inisa arie Sniennes
ACADEMIC UNIT DEPARTMENT OF ACCOUNTtNG AND FtNANCE

LEVEL OF STUDIES UNDERGRADUATE 
COURSE CODE 303 SEMESTER 3

COURSE TITLE Principles of Marketing

INDEPENDENT TEACHING ACTIVITIES 
if credits are awarded for separate components of the course, e.g.
lectures, laboratory exercises, etc. If the credits are awarded for
the whole of the course, give the weekly teaching hours and the

total credits

WEEKLY
TEACHING

HOURS
CREDITS

Lenau es 4 6
Add rows if necessary. The organisaton of teaching and the 
teaching methods used are described in detail at (d).

COURSE TYPE
general background, 

special background, specialised
general knowledge, skills

Gene al banii punda
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development
PREREQUISITE COURSES: -

LANGUAGE OF INSTRUCTION and
EXAMINATIONS:

G eei 

IS THE COURSE OFFERED TO
ERASMUS STUDENTS

Yes

COURSE WEBSITE (URL)
2. LEARNING OUTCOMES

Learning outcomes
The course learning outcomes, specifc knowledge, skills and competences of an appropriate level, 
which the students will acquire with the successful completon of the course are described.
Consult Appendix A 
 Descripton of the level of learning outcomes for each qualifcatons cycle, according to the 
Qualifcatons Framework of the European Higher Educaton Area

 Descriptors for Levels 6, 7 & 8 of the European Qualifcatons Framework for Lifelong Learning and
Appendix B

 Guidelines for writng Learning Outcomes 
Uppn np_plerpn pu ahis npu se, saudaenas =ill be able ap: 

 E.a_ine anda daisnuss ahe ie_ npnnepas anda p inniples pu _a ierni. 
 Assess _a ierni’s  ple in daisnpie ini anda sarsu_ini npnsu_e ’s needas, =anas anda behaiip s
 Defne ahe  ple pu _a ierni in business
 Urlize enii pn_enaal snannini ap idaenru_ pppp aunires anda ah eaas in ahe _a ierni 

enii pn_ena.
General Competences 
Taking into consideraton the general competences that the degree-holder must acquire (as these 
appear in the Diploma Supplement and appear below), at which of the following does the course aim?
Search for, analysis and synthesis of data and 
informaton, with the use of the necessary 
technology 
Adaptng to new situatons 
Decision-making 
Working independently 
Team work
Working in an internatonal environment 
Working in an interdisciplinary environment 
Producton of new research ideas 

Project planning and management 
Respect for diference and multculturalism 
Respect for the natural environment 
Showing social, professional and ethical 
responsibility and sensitvity to gender issues 
Critcism and self-critcism 
Producton of free, creatve and inductve thinking
……
Others…
…….

• Adaaprni ap ne= siauarpns
• Denisipn _aiini
• Tea_=p i
• C irnal ahiniini
• P pdaunrpn pu u ee, n earie anda indaunrie ahiniini 

3. SYLLABUS
 tna pdaunrpn ap Ma ierni, 
 The P pness pu Ma ierni: C earni anda Capau ini Cusap_e s ialue
 Ma ierni Plannini in Business 
 Anal_sis pu Ma ierni Enii pn_ena
 Cpnsu_e  Behaiipu 
 Sa aaeiin _a ierni plannini
 Ma ierni Mi.
 Ne= P pdauna Deielpp_ena 
 Se iine _a ierni 
 Ma ierni Cp__uninarpn
 Adaie rse_ena anda Publin Relarpns
 Se iine Ma ierni
 tnae nea Ma ierni
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4. TEACHING and LEARNING METHODS - EVALUATION
DELIVERY

Face-to-face, Distance learning, etc.
Fane ap uane

USE OF INFORMATION AND
COMMUNICATIONS TECHNOLOGY 
Use of ICT in teaching, laboratory
educaton, communicaton with

students

• Teanhini usini pu tnae anrie Bpa da anda p pjenap .
• Suppp a lea nini p pness ah puih elena pnin e-nlass 
platfp _.

TEACHING METHODS
The manner and methods of teaching
are described in detail.
Lectures,  seminars,  laboratory
practce,  feldwork,  study  and
analysis  of  bibliography,  tutorials,
placements,  clinical  practce,  art
workshop,  interactve  teaching,
educatonal  visits,  project,  essay
writng, artstc creatvity, etc.

The saudaena's sauda_ hpu s up  eanh
lea nini anriia_ a e iiien as =ell
as ahe hpu s pu npn-dai enaeda sauda_
annp daini ap ahe p inniples pu ahe
ECTS

Activityi Semester workload
Lenau es up  ahe ahep ernal
pa a pu ahe npu se, assisaeda
b_  p esenaarpns in
elena pnin up _.

50

• E.e nises.
• Disppsal pu elena pnin 
aeanhini p esenaarpns ap 
saudaenas.

30

tndaependaena sauda_ 20
Oahe  anriires (G pup 
anda/p  tndaiiidaual Wp i 
nase sauda_, lenau es b_ 
p puessipnals, ean.)

50

Cpu se apaal 150
STUDENT PERFORMANCE

EVALUATION
Descripton  of  the  evaluaton
procedure

Language  of  evaluaton,  methods  of
evaluaton, summatve or conclusive,
multple choice questonnaires, short-
answer  questons,  open-ended
questons,  problem  solving,  writen
work, essay/report, oral examinaton,
public presentaton, laboratory work,
clinical  examinaton  of  patent,  art
interpretaton, other

Specifcally-defned  evaluaton
criteria  are  given,  and if  and where
they are accessible to students.

o W itten e.a_inarpn 
o Mulrple nhpine quesrpns
o short-answer questons
o Case sauda_

o publin p esenaarpn

5. ATTACHED BtBLtOGRAPHY
1. Books:
2. Kpale  P., Kelle  K.L. (2017), “Ma ierni-Manaie_ena”, (Kleidaa iah_ps).
3. Pasnhapudais, D., (2018), “tna pdaunrpn ap Ma ierni”, (Tzipla).
4. Panapuiaiis, A.M., Sip_ips, G.., Ch isapu, E., (2015), “Ma ierni” (A.A.Ltiani)
5. A _sa pni G., Kpale  P., (2009), “tna pdaunrpn ap Ma ierni”, 9ah Edairpn, ( Epiiena p)  
6. Fah_ J., Jpbbe  D., (2014) “Fpundaarpns pu Ma ierni”1sa Edairpn (K irii)
7. Pe  eaula  W.,  Cannpn  J.,  MnCa ah_  J.,  (2012),  ¨Basin  Ma ierni  –A  Ma ierni  Sa aaeiin

App panh¨, 18ah Edairpn (MnG a=-Hill t =in)
8. Ke in, R., Peae spn, R.A., (2012), “Ma ierni Sa aaeiies: Case Saudaies anda Reiie=s” (Tzipla) 
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HELLENIC ACCOUNTING STANDARDS (H.A.S)
1. GENERAL

SCHOOL SCHOOLOF ECONOMtCS AND ADMtNtSTRATtVE SCtENCES
DEPARTMENT ACCOUNTtNG AND FtNANCE

LEVEL OF STUDIES Undae i adauaae
COURSE CODE 304 SEMESTER 3 da

COURSE TITLE HELLENtC ACCOUNTtNG STANDARDS(H.A.S)

INDEPENDENT TEACHING ACTIVITIES 
if credits are awarded for separate components of the course, e.g.
lectures, laboratory exercises, etc. If the credits are awarded for
the whole of the course, give the weekly teaching hours and the

total credits

WEEKLY
TEACHING

HOURS
CREDITS

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 

                                             Lenau es 4 6

Add rows if necessary. The organisaton of teaching and the 
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teaching methods used are described in detail at (d).

COURSE TYPE
general background, 

special background, specialised
general knowledge, skills

development

Snienrfn A ea

PREREQUISITE COURSES:

LANGUAGE OF INSTRUCTION and
EXAMINATIONS:

G eei

        IS THE COURSE OFFERED TO     
ERASMUS STUDENTS

NO

COURSE WEBSITE (URL))

2. LEARNING OUTCOMES
Learning outcomes
The course learning outcomes, specifc knowledge, skills and competences of an appropriate level, 
which the students will acquire with the successful completon of the course are described.
Consult Appendix A
 Descripton of the level of learning outcomes for each qualifcatons cycle, according to the 
Qualifcatons Framework of the European Higher Educaton Area

 Descriptors for Levels 6, 7 & 8 of the European Qualifcatons Framework for Lifelong Learning and
Appendix B

Guidelines for writng Learning Outcomes

The undae  saandaini u p_ ahe saudaenas pu ahe G eei Annpunrni Saandaa das, =hinh a e useuul anda 
nenessa _ up  ahe p ianizarpn pu fnannial unias anda ahe ppe arpn pu ahei  annpunas.

General Competences
Taking into consideraton the general competences that the degree-holder must acquire (as these 
appear in the Diploma Supplement and appear below), at which of the following does the course aim?

 Search for, analysis and synthesis of 
data and informaton, with the use 
of the necessary technology 

 Adaptng to new situatons
 Decision Making
 Working Independency
 Teamwork
 Working in  an Internatonal 

Environment 
 Working on  an interdisciplinary

 

 P pjena Plannini anda Manaie_ena
 Respect for diference and multculturalism 
 Respect for the natural environment
 Showing social, professional and ethical 

responsibility and sensitvity to gender 
issues

 Critcism and self-critcism
 Producton of free, creatve and inductve 

thinking
 Others

• Auapnp_pus =p i
• Tea_=p i
• Desiin anda P pjena _anaie_ena
• Adaapa ap ne= siauarpns

3. SYLLABUS
Anal_sis anda inae p eaarpn pu ahe p piisipns pu ahe G eei Annpunrni Saandaa das. Gene al p inniples. 
G pups anda annpunas pu Gene al Annpunrni. Funnrpnini anda liniini pu annpunas =iah nla ifnarpns in 
ae _inplpi_ anda ahei  npnaena. Annpunas daesiin. Di/e ennes pu G eei Annpunrni Saandaa das anda 
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G eei Gene al Annpunrni Plan. Finannial saaae_enas baseda pn ahe G eei Annpunrni Saandaa das. 
t_ple_enaarpn pu ahe ia ipus tnae p eaarie insa unrpns pu ahe Annpunrni Saandaa daizarpn Cpunnil 
4. TEACHtNG anda LEARNtNG METHODS – EVALUATtON

DELIVERY
Face-to-face, Distance learning, etc..

tn nlass

USE OF INFORMATION AND
COMMUNICATIONS TECHNOLOGY 
Use of ICT in teaching, laboratory
educaton, communicaton with

students

Usini a p pjenap . Suppp a Lea nini P pness ah puih ahe e-
nlass Elena pnin Platfp _.

TEACHING METHODS
The manner and methods of teaching
are described in detail.
Lectures,  seminars,  laboratory
practce,  feldwork,  study  and
analysis  of  bibliography,  tutorials,
placements,  clinical  practce,  art
workshop,  interactve  teaching,
educatonal  visits,  project,  essay
writng, artstc creatvity, etc.

The student's studyi hours for each
learning activityi are given as well as

the hours of non-directed studyi
according to the principles of the

ECTS

Activityi Semester workload 
Lenau es u p_ hp_e, assisaeda b_ 
p esenaarpns in elena pnin up _.
tnae anrie aeanhini

52

Splieda e.e nises.
P anrnini ah puih spliini
dai/e ena e.e nises
Saudaena =ill be p piidaeda 
=iah elena pnin 
p esenaarpn _aae ial.

35

Oahe  anriires  (e.i.
aea_=p i  p  indaiiidaual
=p i  in  a  nase  sauda_,
e.ae nal  npllabp arie
lenau es, ean.

15

Selu-sauda_ini 48
Course Total
(25 hours of workload per unit of 
credit) 150

EVALUATION OF STUDENTS
Desn iprpn pu ahe eialuarpn p pness

Language  of  evaluaton,  methods  of
evaluaton, summatve or conclusive,
multple choice questonnaires, short-
answer  questons,  open-ended
questons,  problem  solving,  writen
work, essay/report, oral examinaton,
public presentaton, laboratory work,
clinical  examinaton  of  patent,  art
interpretaton, other

Specifcally-defned  evaluaton
criteria  are  given,  and if  and where
they are accessible to students.

W itten e.a_inarpn aa ahe enda pu ahe se_esae  pn ahe 
pie all subjena, innludaini:
 -Mulrple nhpine quesrpns
 -Case sauda_ anal_sis
- Shp a ans=e  quesrpns
- Tesa Deielpp_ena Quesrpns
- Spliini p pble_s  elaaeda ap ahe  enp daini pu annpunrni eienas

5. ATTACHED BIBLIOGRAPHY
In Greek Language: 
4. Σταματόπουλου  Δ.  -  Σταματόπουλου  Π.  -  Σταματόπουλου  Γ.  (2015)  ,  Ελληνικά  Λογιστικά

Πρότυπα, Εκδόσεις Σταματοπουλου.
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5. Μπατσινίλας   Ε.  –  Πατατούκας  Ε.  (2017),  Σύγχρονη  Λογιστική  (Σύμφωνα  με  τα  Ελληνικά
Λογιστικά Πρότυπα), Τόμοι Α, Β, Εκδόσεις ΑΘ. ΣΤΑΜΟΥΛΗ.

6. Κόντος  Γ. (2015), Χρηματοοικονομική  Λογιστική (Σύμφωνα με τα Διεθνή και Ελληνικά Λογιστικά
Πρότυπα), Εκδόσεις ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΑ.

  
COMMERCIAL AND ECONOMIC LAW
1. Gene al

FACULTY Snhppl pu Enpnp_ins anda Ada_inisa arie Sniennes
DEPARTMENT ACCOUNTtNG & FtNANCE
COURSE LEVEL Undergraduate
COURSE CODE 305 SEMESTER of STUDIES 3ο

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ COMMERCIAL AND ECONOMIC LAW

INDIVIDUAL TEACHING ACTIVITIES WEEKLY
TEACHING

HOURS
ECTS

Lenau es 4 6

TYPE OF COURSE LEGAL, ECONOMtC STUDtES (FOUNDATtON COURSE)

PREREQUISITE COURSES: -

TEACHING AND EXAMINIATION
LANGUAGES:

GREEK, ENGLtSH
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COURSE OFFERED TO ERASMUS
STUDENTS

YES

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

-

2. LEARNtNG OUTCOMES
LEARNING RESULTS 
This npu se ai_s ap ua_ilia ize undae i adauaae saudaenas =iah ie_ nprpns pu Cp__e nial La=, anda
np__e nial a ansanrpns anda lea ahe_ anqui e uundaa_enaal inp=ledaie pu ahe basin la=s ahaa ipie n
ahe feldas pu business anda enpnp_in a ansanrpns in iene al. The_ shpulda be able ap eialuaae  eal liue
siauarpns anda p pppse splurpns ap issues  aiseda =iahin ahe  espenrie felda. The_ shpulda be able ap
np_p ehenda ahe npnaena anda alsp da af basin dapnu_enas inhe ena in ahe felda pu Cp__e nial anda
Enpnp_in La=.

3. SYLLABUS
 tna pdaunrpn ap Cp__e nial La=
 tndainarie Cp__e nial T ansanrpns,
 tnaellenaual P ppe a_ La=
 Cp_pan_ La=
 tnsplienn_ La=
 Senu ires 

4. TEACHtNG AND EVALUATtON METHODS 
TEACHING METHOD. Lenau es, P anrnal T ainini

IT USE Ι. MOOC 
Open E-nlass npnaena

TEACHING PLAN Activityi Semester Work Load
Lenau es 50
P anrnal tssues 30
tndaiiidaual Sauda_ 50

Oahe  Anriires ( i.e. 
Me_p andau_) 

20

COURSE TOTAL 
(25 hours of work load per 
credit)

150

STUDENT EVALUATION Ι. WRtTTEN EXAM (80%) ahaa innludaes:
- Shp a ans=e s,
- Spliini pu p anrnal snena ips

ΙΙ. Me_p andau_ dau ini ahe se_esae  (20%) 
5. P pppseda Liae aau e
In Greek Language:
Αλεξανδρίδου  Ε.,  2007,  Δίκαιο  εμπορικών  εταιριών,  τευχ.,  Α΄,  Προσωπικές  εταιρίες,  Εκδόσεις
Σάκκουλα
2. Αλεξανδρίδου Ε., 2009, Δίκαιο εμπορικών εταιριών, Κεφαλαιουχικές εταιρίες, Εκδόσεις Σάκκουλα
3. Αντωνόπουλος Β., 2007, Δίκαιο προσωπικών εταιριών, Εκδόσεις Σάκκουλα
4. Αντωνόπουλος Β., 2008 Δίκαιο α.ε και ε.π.ε, Εκδόσεις Σάκκουλα
5. Βελέντζας Γ., 2008, Επίτομο Εμπορικό δίκαιο, Εκδόσεις Σάκκουλα
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SPECIAL- SECTORS ACCOUNTING 
1. GENERALLY

SCHOOL Snhppl pu Enpnp_ins anda Ada_inisa arie Sniennes
ACADEMIC UNIT DEPARTMENT OF ACCOUNTtNG AND FtNANCE

LEVEL OF STUDIES UNDERGRADUATE 
COURSE CODE 401 SEMESTER  4ο  

COURSE TITLE SPECIAL - SECTORS ACCOUNTING

INDEPENDENT TEACHING ACTIVITIES 
if credits are awarded for separate components of the course,
e.g. lectures, laboratory exercises, etc. If the credits are awarded
for the whole of the course, give the weekly teaching hours and

the total credits

WEEKLY
TEACHING

HOURS
CREDITS

Lenau es 4 6

Add rows if necessary. The organisaton of teaching and the 
teaching methods used are described in detail at (d).

COURSE TYPE
general background, 

special background, specialised
general knowledge, skills

Spenial banii punda
OPTIONAL
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development
PREREQUISITE COURSES:

LANGUAGE OF INSTRUCTION and
EXAMINATIONS:

G eei 

IS THE COURSE OFFERED TO
ERASMUS STUDENTS

Yes

COURSE WEBSITE (URL)  
2. LEARNING OUTCOMES
Learning outcomes
The course learning outcomes, specifc knowledge, skills and competences of an appropriate level, 
which the students will acquire with the successful completon of the course are described.
Consult Appendix A 
 Descripton of the level of learning outcomes for each qualifcatons cycle, according to the 
Qualifcatons Framework of the European Higher Educaton Area

 Descriptors for Levels 6, 7 & 8 of the European Qualifcatons Framework for Lifelong Learning and
Appendix B

 Guidelines for writng Learning Outcomes 
The anquisirpn pu inp=ledaie uppn ahe siinifnannes, ahe daefnirpns, ahe nlassifnarpns anda ahe  ules 
pu assess_ena pu ia ipus narpnal Man penpnp_in ialues, ahaa npnsrauae ahe base up  ahe 
np_p ehensipn pu enpnp_in ahep _ anda pplin_, sunh as ahe ahep ies pu p pdaunrpn, npnsu_prpn, 
p ines anda _pne_, narpnal innp_e, tnpua-Ouapua aables, enpnp_in enla ie_ena ean. Mp e 
spenifnall_, ahe npu se ai_s ahe s_sae_arn p esenaarpn anda anal_sis pu essenral saarsrnal ialues 
 equi eda up   daenisipn-_aiini b_ ahe pplin_ _aie s pu ahe publin anda p iiaae senap s, aa narpnal p  
 eiipnal p  lpnal leiel, p  eien npnne nini a unipn pu npuna ies sunh as ahe EU.
General Competences 
Taking into consideraton the general competences that the degree-holder must acquire (as these 
appear in the Diploma Supplement and appear below), at which of the following does the course aim?
Search for, analysis and synthesis of data and 
informaton, with the use of the necessary 
technology 
Adaptng to new situatons 
Decision-making 
Working independently 
Team work
Working in an internatonal environment 
Working in an interdisciplinary environment 
Producton of new research ideas 

Project planning and management 
Respect for diference and multculturalism 
Respect for the natural environment 
Showing social, professional and ethical 
responsibility and sensitvity to gender issues 
Critcism and self-critcism 
Producton of free, creatve and inductve thinking
……
Others…
…….

• Adaaprni ap ne= siauarpns
• Denisipn _aiini
• Tea_=p i
• C irnal ahiniini
• P pdaunrpn pu u ee, n earie anda indaunrie ahiniini
3. SYLLABUS
Anal_sis pu basin npnnepas pu Man penpnp_in Annpunaann_ anda pu Narpnal Annpunrni S_sae_ =hinh 
a e npnsidae eda as ahe upundaarpns pu ahe enpnp_in quanraarie anal_sis. Besidaes, ahe a ansanrpns 
=iahin ahe Narpnal Annpunrni S_sae_ a e p esenaeda anda anal_zeda, as =ell as ahe tnpua-Ouapua 
Tables, Enpnp_in tndaines, ahe pppularpn anda e_plp__ena.
4. TEACHING and LEARNING METHODS - EVALUATION

DELIVERY
Face-to-face, Distance learning, etc.

Fane ap uane

USE OF INFORMATION AND
COMMUNICATIONS TECHNOLOGY 
Use of ICT in teaching, laboratory
educaton, communicaton with

students

• Teanhini usini pu tnae anrie Bpa da anda p pjenap .
• Suppp a lea nini p pness ah puih elena pnin e-nlass 
platfp _.
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TEACHING METHODS
The manner and methods of teaching
are described in detail.
Lectures,  seminars,  laboratory
practce,  feldwork,  study  and
analysis  of  bibliography,  tutorials,
placements,  clinical  practce,  art
workshop,  interactve  teaching,
educatonal  visits,  project,  essay
writng, artstc creatvity, etc.

The saudaena's sauda_ hpu s up  eanh
lea nini anriia_ a e iiien as =ell
as ahe hpu s pu npn-dai enaeda sauda_
annp daini ap ahe p inniples pu ahe
ECTS

Activityi Semester workload
Lenau es up  ahe ahep ernal
pa a pu ahe npu se, assisaeda
b_  p esenaarpns in
elena pnin up _.

26

• E.e nises.
• Disppsal pu elena pnin 
aeanhini p esenaarpns ap 
saudaenas.

39

tndaependaena sauda_ 52
Oahe  anriires (G pup 
anda/p  tndaiiidaual Wp i 
nase sauda_, lenau es b_ 
p puessipnals, ean.)

33

Cpu se apaal 150
STUDENT PERFORMANCE

EVALUATION
Descripton  of  the  evaluaton
procedure

Language  of  evaluaton,  methods  of
evaluaton, summatve or conclusive,
multple choice questonnaires, short-
answer  questons,  open-ended
questons,  problem  solving,  writen
work, essay/report, oral examinaton,
public presentaton, laboratory work,
clinical  examinaton  of  patent,  art
interpretaton, other

Specifcally-defned  evaluaton
criteria  are  given,  and if  and where
they are accessible to students.

o W itten e.a_inarpn 
o Mulrple nhpine quesrpns
o Case sauda_

5. ATTACHED BtBLtOGRAPHY
1. Diaip_ihalis  M.,  Mandailas  A.,  Keleazis  S.  (2013)  Spenial  –Senap al  Annpunrni  (Shippinhs,

Hpael, Cpnsa unrpn, Baniini), Saa_pulis Edairpns, Aahens.
2. Asiesaa  S.,  Pea pppulpu  G.  (2009),  Senap al  Annpunrni  (Shippinhs,  Hpael,   Baniini),

Pea pppulpu Edairpns, G eene
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COST ACCOUNTING
1. GENERAL

SCHOOL SCHOOLOF ECONOMtCS AND ADMtNtSTRATtVE SCtENCES
DEPARTMENT ACCOUNTtNG AND FtNANCE

LEVEL OF STUDIES Undae i adauaae
COURSE CODE 402 SEMESTER 4ah

COURSE TITLE COST ACCOUNTtNG

INDEPENDENT TEACHING ACTIVITIES 
if credits are awarded for separate components of the course, e.g.
lectures, laboratory exercises, etc. If the credits are awarded for
the whole of the course, give the weekly teaching hours and the

total credits

WEEKLY
TEACHING

HOURS
CREDITS

Lenau es 4 6

Add rows if necessary. The organisaton of teaching and the 
teaching methods used are described in detail at (d).

                                         COURSE TYPE
general background, 

special background, specialised
general knowledge, skills

development

Snienrfn a ea
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PREREQUISITE COURSES:
LANGUAGE OF INSTRUCTION and

EXAMINATIONS:
G eei

            IS THE COURSE OFFERED TO 
               ERASMUS STUDENTS

NO

COURSE WEBSITE (URL)
2.  LEARNING OUTCOMES
 Learning outcomes
The course learning outcomes, specifc knowledge, skills and competences of an appropriate level, 
which the students will acquire with the successful completon of the course are described.
Consult Appendix A
 Descripton of the level of learning outcomes for each qualifcatons cycle, according to the 
Qualifcatons Framework of the European Higher Educaton Area

 Descriptors for Levels 6, 7 & 8 of the European Qualifcatons Framework for Lifelong Learning and
Appendix B

 Guidelines for writng Learning Outcomes

Appl_ini anda undae saandaini b_ saudaenas pu ahe basin  ules pu Annpunrni Cpsa.  Desn iprpn pu ahe
_p e  spenifn  iae_s  pu  npsa  annpunrni  anda  use  pu  siauarpns  =iahin  ahe  enae p ise.  P piisipn  pu
inup _arpn baseda pn ahe anal_sis pu ahe ppe arni npsas pu ahe np_pan_, =hinh a e nenessa _ up 
plannini,  npna pllini,  eialuarni  ahe  anriia_  pu  ahe  np_pan_,  =iah  ahe  ulr_aae  ipal  pu  aaiini
daenisipns   eia daini  ias  e/enrie  ada_inisa arpn.  Undae saandaini  ahe  npnnepas  anda  useuulness  pu
dai/e ena a_pes pu npsas, =hile allp=ini saudaenas ap p epa e a budaiea.
General Competences
Taking into consideraton the general competences that the degree-holder must acquire (as these 
appear in the Diploma Supplement and appear below), at which of the following does the course aim?

 Search for, analysis and synthesis of 
data and informaton, with the use 
of the necessary technology 

 Adaptng to new situatons
 Decision Making
 Working Independency
 Teamwork
 Working in  an Internatonal 

Environment 
 Working on  an interdisciplinary 

Environment
 Producton of new research ideas

 

 P pjena Plannini anda Manaie_ena
 Respect for diference and multculturalism 
 Respect for the natural environment
 Showing social, professional and ethical 

responsibility and sensitvity to gender 
issues

 Critcism and self-critcism
 Producton of free, creatve and inductve 

thinking
 Others

• Auapnp_pus =p i
• Tea_=p i
• Desiin anda P pjena _anaie_ena
• Adaapa ap ne= siauarpns

3.  SYLLABUS
Basin Cpnnepas anda Cpsa Disn i_inarpn. Cp_ppnenas pu ahe npsa pu ippdas anda se iines. Disa iburpn
Sheea  pu  Gene al  tndausa ial  E.penses.  Cpsrni  O ianizarpn  -  P pnedau es  anda  Cpsa  Manaie_ena
Tenhniques. Cpsrni s_sae_s. tnsaana anda Full Cpsrni. The Cpsa T_pplpi_. Ma iinal Cpsa, Di/e enral
Cpsa, Sapni Keepini Cpsa, Uniaeda p  Cpnnenaeda Cpsa, Oppp aunia_ Cpsa, ean.
Anriia_  Baseda  Cpsrni  (ABC).  Anriia_  Cena es  anda  Cpsa  D iie s.  Saandaa da  npsrni.  Saandaa da  npsa
npnnepa,  Patte n  daeae _inarpn  p pnedau e,  Deiiarpns  pu   a= _aae ials,  Di ena  labpu  anda  GVA,
Annpunrni pu  daeiiarpns.  Anal_rnal  Ope arni E.pense.  Budaiea  anda npna pl.  Cpnnepa,  pbjenries,
a_pes pu budaieas - Budaierni - Saarn anda Elasrn Budaiea. Deada Ppina pu Balanne. NSt anal_sis up  pne
anda _p e p pdaunas. Cpsa anda P pfa Relarpnships, Senu ia_ Ma iin, Cpna iburpn Ma iin
4. TEACHING and LEARNING METHODS – EVALUATION

DELIVERY tn nlass
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Face-to-face, Distance learning, etc..
USE OF INFORMATION AND

COMMUNICATIONS TECHNOLOGY 
Use of ICT in teaching, laboratory
educaton, communicaton with

students

Usini a p pjenap . Suppp a Lea nini P pness ah puih ahe e-
nlass Elena pnin Platfp _

TEACHING METHODS
The manner and methods of teaching
are described in detail.
Lectures,  seminars,  laboratory
practce,  feldwork,  study  and
analysis  of  bibliography,  tutorials,
placements,  clinical  practce,  art
workshop,  interactve  teaching,
educatonal  visits,  project,  essay
writng, artstc creatvity, etc.

The student's study hours for each
learning actvity are given as well as

the hours of non-directed study
according to the principles of the

ECTS

Activityi Semester workload 
Lenau es u p_ hp_e, assisaeda b_ 
p esenaarpns in elena pnin up _.
tnae anrie aeanhini

52

Splieda e.e nises.
P anrnini ah puih spliini
dai/e ena e.e nises
 Saudaena =ill be p piidaeda 
=iah elena pnin 
p esenaarpn _aae ial

35

Oahe anriires (e.i. 
aea_=p i p  indaiiidaual 
=p i in a nase sauda_, 
e.ae nalnpllabp arie 
lenau es, ean

15

Selu sauda_ini 48
Course total
(25 hours of workload per unit of 
credit) 150

STUDENT PERFORMANCE
EVALUATION

Descripton  of  the  evaluaton
procedure
Language  of  evaluaton,  methods  of
evaluaton, summatve or conclusive,
multple choice questonnaires, short-
answer  questons,  open-ended
questons,  problem  solving,  writen
work, essay/report, oral examinaton,
public presentaton, laboratory work,
clinical  examinaton  of  patent,  art
interpretaton, other
Specifcally-defned evaluaton 
criteria are given, and if and where 
they are accessible to students.

W itten e.a_inarpn aa ahe enda pu ahe se_esae  pn ahe =hple pu ahe subjena, 
innludaini:
-Mulrple nhpine quesrpns
Case sauda_ anal_sis
- Shp a ans=e  quesrpns
- Tesa Deielpp_ena Quesrpns
- Spliini p pble_s  elaaeda ap ahe  enp daini pu annpunrni eienas

5. ATTACHED BtBLtOGRAPHY
Books (In Greek Language):

 Φίλιος Βασίλειος (2012),  Διοικητική Λογιστική – Κοστολόγηση & Λογιστική Κόστους για τη
λήψη

 επιχειρηματικών  αποφάσεων.  Εκδόσεις,  Ε.Α.και  Δ.Π.  του  Οικονομικού  Πανεπιστημίου
Αθήνας.

 Δημητράς  Α.,–  Μπάλας  Α.(2009)  Διοικητική  Λογιστική  για  προγραμματισμό  και  έλεγχο,
Εκδόσεις GUTENBERG, Αθήνα.

 Πομώνης, Ν. (2009), Κοστολόγηση, Εκδόσεις  Σταμούλη, 6η  έκδοση, Αθήνα.
 Βενιέρης Γ. (2005) Λογιστική Κόστους, Εκδόσεις Σταμούλη,  Αθήνα.
 Κεχράς  Ι.  (2011),  Κοστολόγηση  –  Η  Λογιστική  Διαδικασία  Προσδιορισμού  του  Κόστους,
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Εκδόσεις Οικονομική Βιβλιοθήκη.

BUSINESS ECONOMICS
1. GENERALLY

SCHOOL Snhppl pu Enpnp_ins anda Ada_inisa arie Sniennes
ACADEMIC UNIT DEPARTMENT OF ACCOUNTtNG AND FtNANCE

LEVEL OF STUDIES UNDERGRADUATE 
COURSE CODE 403 SEMESTER 4

COURSE TITLE Business Enpnp_ins

INDEPENDENT TEACHING ACTIVITIES 
if credits are awarded for separate components of the course,
e.g. lectures, laboratory exercises, etc. If the credits are awarded
for the whole of the course, give the weekly teaching hours and

the total credits

WEEKLY
TEACHING

HOURS
CREDITS

Lenau es 4 6
Add rows if necessary. The organisaton of teaching and the 
teaching methods used are described in detail at (d).

COURSE TYPE
general background, 

special background, specialised
general knowledge, skills

development

Spenial banii punda

PREREQUISITE COURSES:

LANGUAGE OF INSTRUCTION and
EXAMINATIONS:

G eei 

IS THE COURSE OFFERED TO
ERASMUS STUDENTS

Yes
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COURSE WEBSITE (URL)
2. LEARNING OUTCOMES
Learning outcomes
The course learning outcomes, specifc knowledge, skills and competences of an appropriate level, 
which the students will acquire with the successful completon of the course are described.
Consult Appendix A 
 Descripton of the level of learning outcomes for each qualifcatons cycle, according to the 
Qualifcatons Framework of the European Higher Educaton Area

 Descriptors for Levels 6, 7 & 8 of the European Qualifcatons Framework for Lifelong Learning and
Appendix B

 Guidelines for writng Learning Outcomes 
Uppn sunnessuul np_plerpn pu ahe npu se a saudaena =ill be able ap:

 Undae saanda hp= hpusehpldas (dae_anda) anda businesses (suppl_) inae ana in ia ipus _a iea 
sa unau es ap daeae _ine p ine anda quanra_ pu a ippda p pdauneda.

 Undae saanda ahe linis bea=een hpusehplda behaiip  anda ahe enpnp_in _pdaels pu dae_anda.
 Undae saanda ahe linis bea=een p pdaunrpn npsas anda ahe enpnp_in _pdaels pu suppl_.
 Appl_ enpnp_in  easpnini ap indaiiidaual anda f _ behaiip .
 Undae saanda ahe _eanini pu _a iinal  eienue anda _a iinal npsa 
 Undae saanda ahe _ajp  nha anae isrns pu dai/e ena _a iea sa unau es

General Competences 
Taking into consideraton the general competences that the degree-holder must acquire (as these 
appear in the Diploma Supplement and appear below), at which of the following does the course aim?
Search for, analysis and synthesis of data and 
informaton, with the use of the necessary 
technology 
Adaptng to new situatons 
Decision-making 
Working independently 
Team work
Working in an internatonal environment 
Working in an interdisciplinary environment 
Producton of new research ideas 

Project planning and management 
Respect for diference and multculturalism 
Respect for the natural environment 
Showing social, professional and ethical 
responsibility and sensitvity to gender issues 
Critcism and self-critcism 
Producton of free, creatve and inductve thinking
……
Others…
…….

• Adaaprni ap ne= siauarpns
• Denisipn _aiini
• Tea_=p i
• C irnal ahiniini
• P pdaunrpn pu u ee, n earie anda indaunrie ahiniini
3. SYLLABUS

• P pdauna Thep _ anda Cpsa
• Ma iea Sa unau e Anal_sis
• Pe uena Cp_perrpn
• Mpnpppl_
• Oliipppl_
• Mpnpppl_ Cp_perrpn

4. TEACHING and LEARNING METHODS - EVALUATION
DELIVERY

Face-to-face, Distance learning, etc.
Fane ap uane

USE OF INFORMATION AND
COMMUNICATIONS TECHNOLOGY 
Use of ICT in teaching, laboratory
educaton, communicaton with

students

• Teanhini usini pu tnae anrie Bpa da anda p pjenap .
• Suppp a lea nini p pness ah puih elena pnin e-nlass 
platfp _.

TEACHING METHODS
The manner and methods of teaching
are described in detail.
Lectures,  seminars,  laboratory
practce,  feldwork,  study  and

Activityi Semester workload
Lenau es up  ahe ahep ernal
pa a pu ahe npu se, assisaeda
b_  p esenaarpns in
elena pnin up _.

50
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analysis  of  bibliography,  tutorials,
placements,  clinical  practce,  art
workshop,  interactve  teaching,
educatonal  visits,  project,  essay
writng, artstc creatvity, etc.

The saudaena's sauda_ hpu s up  eanh
lea nini anriia_ a e iiien as =ell
as ahe hpu s pu npn-dai enaeda sauda_
annp daini ap ahe p inniples pu ahe
ECTS

• E.e nises.
• Disppsal pu elena pnin 
aeanhini p esenaarpns ap 
saudaenas.

30

tndaependaena sauda_ 50
Oahe  anriires (G pup 
anda/p  tndaiiidaual Wp i 
nase sauda_, lenau es b_ 
p puessipnals, ean.)

20

Cpu se apaal 150
STUDENT PERFORMANCE

EVALUATION
Descripton  of  the  evaluaton
procedure

Language  of  evaluaton,  methods  of
evaluaton, summatve or conclusive,
multple choice questonnaires, short-
answer  questons,  open-ended
questons,  problem  solving,  writen
work, essay/report, oral examinaton,
public presentaton, laboratory work,
clinical  examinaton  of  patent,  art
interpretaton, other

Specifcally-defned  evaluaton
criteria  are  given,  and if  and where
they are accessible to students.

o W itten e.a_inarpn 
o Mulrple nhpine quesrpns
o Case sauda_

5. ATTACHED BtBLtOGRAPHY
Books:

1. Manii= G. και Ta_lp  M. (2017), “Man penpnp_ins”
2. K ui_an P, & Wells R. (2017), “Enpnp_ins in Mpdaules”

Journals:
 tnae narpnal Jpu nal pu Enpnp_in Thep _  
 Enpnp_in Pape s: A jpu nal pu applieda enpnp_ins anda pplin_  
 Enpnp_in Pplin_  
 tnae narpnal Enpnp_in Reiie=  
 Enpnp_in Oualppi  

229

http://eu.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-ECOL.html
http://eu.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-IERE.html
http://eu.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-ECOP.html
http://eu.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-ECPA.html
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MONEY AND CAPITAL MARKETS
1. GENERALLY

SCHOOL Snhppl pu Enpnp_ins anda Ada_inisa arie Sniennes
ACADEMIC UNIT DEPARTMENT OF ACCOUNTtNG AND FtNANCE

LEVEL OF STUDIES UNDERGRADUATE 
COURSE CODE 404 SEMESTER 4

COURSE TITLE MONEY AND CAPtTAL MARKETS

INDEPENDENT TEACHING ACTIVITIES 
if credits are awarded for separate components of the course, e.g.
lectures, laboratory exercises, etc. If the credits are awarded for
the whole of the course, give the weekly teaching hours and the

total credits

WEEKLY
TEACHING

HOURS
CREDITS

Lenau es 4 6

Add rows if necessary. The organisaton of teaching and the 
teaching methods used are described in detail at (d).

COURSE TYPE
general background, 

special background, specialised
general knowledge, skills

development

 Spenial banii punda
COMPULSORY

PREREQUISITE COURSES:

LANGUAGE OF INSTRUCTION and
EXAMINATIONS:

G eei 

IS THE COURSE OFFERED TO
ERASMUS STUDENTS

Yes

COURSE WEBSITE (URL)   
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2. LEARNING OUTCOMES
Learning outcomes
The course learning outcomes, specifc knowledge, skills and competences of an appropriate level, 
which the students will acquire with the successful completon of the course are described.
Consult Appendix A 
 Descripton of the level of learning outcomes for each qualifcatons cycle, according to the 
Qualifcatons Framework of the European Higher Educaton Area

 Descriptors for Levels 6, 7 & 8 of the European Qualifcatons Framework for Lifelong Learning and
Appendix B

 Guidelines for writng Learning Outcomes 
Uppn sunnessuul np_plerpn pu ahe npu se, saudaenas =ill be able ap:
1/. Desn ibe ahe sa unau e anda ppe arpn pu _ajp  fnannial insraurpns anda _a ieas in ahe npnae.a pu 
ahe inae narpnal fnannial s_sae_, 
2/. Deae _ine ahe naau e pu ahe fnannial se iines, 
3/. E.plain ie_ fnannial ahep ies anda p anrnes, 
4/. Eialuaae shp a anda _edaiu_ ap lpni ae _ fnannial insa u_enas
5/. Anal_ze fnannial issues in np pp aae anda iniesa_ena setnis, 
6/. P pness inup _arpn anda up _ulaae an app pp iaae p pble_ spliini sa aaei_. 
7/. Splie p pble_s usini anal_rnal appls.
Finall_, saudaenas =ill be able ap esr_aae anda anal_ze  eau n  aaes pu ia ipus fnannial p pdaunas anda 
e.plain ahe uanap s ahaa daeae _ine ahe_. 
General Competences 
Taking into consideraton the general competences that the degree-holder must acquire (as these 
appear in the Diploma Supplement and appear below), at which of the following does the course aim?
Search for, analysis and synthesis of data and 
informaton, with the use of the necessary 
technology 
Adaptng to new situatons 
Decision-making 
Working independently 
Team work
Working in an internatonal environment 
Working in an interdisciplinary environment 
Producton of new research ideas 

Project planning and management 
Respect for diference and multculturalism 
Respect for the natural environment 
Showing social, professional and ethical 
responsibility and sensitvity to gender issues 
Critcism and self-critcism 
Producton of free, creatve and inductve thinking
……
Others…
…….

• Adaaprni ap ne= siauarpns
• Denisipn _aiini
• Tea_=p i
• C irnal ahiniini
• P pdaunrpn pu u ee, n earie anda indaunrie ahiniini
3. SYLLABUS
• The Finannial S_sae_. Finannial insraurpns anda _a ieas
• Mpne_ Thep _, Mpneaa _ Thep ies, Mpne_ Suppl_ anda De_anda 
• Mpne_ _a ieas. Baniini / fnannial s_sae_
• Capiaal _a ieas / sapni e.nhanies anda fnannial s_sae_
• Bpnda _a ieas
• Sha es _a ieas
• Mpdae n fnannial insraurpns anda _pdae n fnannial p pdaunas
• Thep _ pu E/enrie Ma ieas (Fp _s anda e_pi inal iniesriarpn pu ahep _)
• tnae narpnal Finanne, Fp eiin E.nhanie Ma ieas anda tnae narpnal E.nhanie  aae 
• Thep ies pu e.nhanie  aae daeae _inarpn
• tnae narpnal _a ieas pu _pne_ anda napiaal 
• tna pdaunrpn ap De iiaries Ma ieas (Fuau es, Oprpns Cpna anas, S=aps)
• Finannial dae iiaries anda ialuarpn pu iniesa_enas in an inae narpnal enii pn_ena.
• Fp eiin e.nhanie dae iiaries anda up eiin e.nhanie  isi npie aie
• Diiiaal _pne_ anda _a ieas
4. TEACHING and LEARNING METHODS - EVALUATION
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DELIVERY
Face-to-face, Distance learning, etc.

Fane ap uane

USE OF INFORMATION AND
COMMUNICATIONS TECHNOLOGY 
Use of ICT in teaching, laboratory
educaton, communicaton with

students

• Teanhini usini pu tnae anrie Bpa da anda p pjenap .
• Suppp a lea nini p pness ah puih elena pnin e-nlass 
platfp _.

TEACHING METHODS
The manner and methods of teaching
are described in detail.
Lectures,  seminars,  laboratory
practce,  feldwork,  study  and
analysis  of  bibliography,  tutorials,
placements,  clinical  practce,  art
workshop,  interactve  teaching,
educatonal  visits,  project,  essay
writng, artstc creatvity, etc.

The saudaena's sauda_ hpu s up  eanh
lea nini anriia_ a e iiien as =ell
as ahe hpu s pu npn-dai enaeda sauda_
annp daini ap ahe p inniples pu ahe
ECTS

Activityi Semester workload
Lenau es up  ahe ahep ernal
pa a pu ahe npu se, assisaeda
b_  p esenaarpns in
elena pnin up _.

50

• E.e nises.
• Disppsal pu elena pnin 
aeanhini p esenaarpns ap 
saudaenas.

30

tndaependaena sauda_ 50
Oahe  anriires (G pup 
anda/p  tndaiiidaual Wp i 
nase sauda_, lenau es b_ 
p puessipnals, ean.)

20

Cpu se apaal 150
STUDENT PERFORMANCE

EVALUATION
Descripton  of  the  evaluaton
procedure

Language  of  evaluaton,  methods  of
evaluaton, summatve or conclusive,
multple choice questonnaires, short-
answer  questons,  open-ended
questons,  problem  solving,  writen
work, essay/report, oral examinaton,
public presentaton, laboratory work,
clinical  examinaton  of  patent,  art
interpretaton, other

Specifcally-defned  evaluaton
criteria  are  given,  and if  and where
they are accessible to students.

o W itten e.a_inarpn 
o Mulrple nhpine quesrpns
o Case sauda_

5. ATTACHED BtBLtOGRAPHY
- Recommended references:
 Kip.ps P., Spr pppulps t., Papaniiplapu G., (2018). “Mpne_-napiaal _a ieas anda pp tfplip 
_anaie_ena”. Eda. E.Kip.pu. Aahens, G eene.
 Giias G., H_z, Α., (2016), “Capiaal & fnannial s_sae_”, Eda. Gef a, Aahens, G eene.
 Thp_adaaiis  S.  &  Xanahaiis  M.  (2011),  ¨Mpne_  anda  Capiaal  Ma iea¨  Eda.  A.Saa_pulis,  Aahens,
G eene.
 Npulas  Α. (2016), ¨Mpne_ anda Capiaal Ma iea¨, Eda. Npulas. Aahens, G eene.
 Spi pu S.. (2013), ¨Mpne_ anda Capiaal Ma iea¨, Eda. Benpu. Aahens, G eene. 

-Related scientfc journals:
- tnae narpnal Jpu nal pu Enpnp_ins anda Finanne

232

http://ccsenet.org/journal/index.php/ijef


- Reiie= pu Finannial Saudaies
- Jpu nal pu Finanne
- Jpu nal pu Finannial Enpnp_ins
- Jpu nal pu Mpne_, n edaia anda baniini

BUSINESS ETHICS
1. GENERALLY

SCHOOL Snhppl pu Enpnp_ins anda Ada_inisa arie Sniennes
ACADEMIC UNIT DEPARTMENT OF ACCOUNTtNG AND FtNANCE

LEVEL OF STUDIES UNDERGRADUATE 
COURSE CODE 405 SEMESTER 4

COURSE TITLE Business Eahins

INDEPENDENT TEACHING ACTIVITIES 
if credits are awarded for separate components of the course,
e.g. lectures, laboratory exercises, etc. If the credits are awarded
for the whole of the course, give the weekly teaching hours and

the total credits

WEEKLY
TEACHING

HOURS
CREDITS

Lenau es 4 6
Add rows if necessary. The organisaton of teaching and the 
teaching methods used are described in detail at (d).

COURSE TYPE
general background, 

special background, specialised
general knowledge, skills

development

Gene al banii punda

PREREQUISITE COURSES:

LANGUAGE OF INSTRUCTION and
EXAMINATIONS:

G eei 

IS THE COURSE OFFERED TO
ERASMUS STUDENTS

Np

COURSE WEBSITE (URL)
2. LEARNING OUTCOMES
Learning outcomes
The course learning outcomes, specifc knowledge, skills and competences of an appropriate level, 
which the students will acquire with the successful completon of the course are described.
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Consult Appendix A 
 Descripton of the level of learning outcomes for each qualifcatons cycle, according to the 
Qualifcatons Framework of the European Higher Educaton Area

 Descriptors for Levels 6, 7 & 8 of the European Qualifcatons Framework for Lifelong Learning and
Appendix B

 Guidelines for writng Learning Outcomes 
Uppn sunnessuul np_plerpn pu ahe npu se a saudaena =ill be able ap:

 Undae saanda ahe i_pp aanne pu business eahins.
 Undae saanda ahe pbliiarpns anda  esppnsibilires in ahe e.e nise pu ahe p puessipn.
 Undae saanda ahe _pdae n business pe neprpn anda ahe iene al spnial npnae.a.

General Competences 
Taking into consideraton the general competences that the degree-holder must acquire (as these 
appear in the Diploma Supplement and appear below), at which of the following does the course aim?
Search for, analysis and synthesis of data and 
informaton, with the use of the necessary 
technology 
Adaptng to new situatons 
Decision-making 
Working independently 
Team work
Working in an internatonal environment 
Working in an interdisciplinary environment 
Producton of new research ideas 

Project planning and management 
Respect for diference and multculturalism 
Respect for the natural environment 
Showing social, professional and ethical 
responsibility and sensitvity to gender issues 
Critcism and self-critcism 
Producton of free, creatve and inductve thinking
……
Others…
…….

• Adaaprni ap ne= siauarpns
• Denisipn _aiini
• Tea_=p i
• C irnal ahiniini
• P pdaunrpn pu u ee, n earie anda indaunrie ahiniini
3. SYLLABUS

 tnsraurpnal pbliiarpns
 P puessipnal O ianizarpns
 Spnial  ple pu p puessipn
 tnsraurpnal u a_e=p i 
 Behaiip al eahins

4. TEACHING and LEARNING METHODS - EVALUATION
DELIVERY

Face-to-face, Distance learning, etc.
Fane ap uane

USE OF INFORMATION AND
COMMUNICATIONS TECHNOLOGY 
Use of ICT in teaching, laboratory
educaton, communicaton with

students

• Teanhini usini pu tnae anrie Bpa da anda p pjenap .
• Suppp a lea nini p pness ah puih elena pnin e-nlass 
platfp _.

TEACHING METHODS
The manner and methods of teaching
are described in detail.
Lectures,  seminars,  laboratory
practce,  feldwork,  study  and
analysis  of  bibliography,  tutorials,
placements,  clinical  practce,  art
workshop,  interactve  teaching,
educatonal  visits,  project,  essay
writng, artstc creatvity, etc.

The saudaena's sauda_ hpu s up  eanh
lea nini anriia_ a e iiien as =ell
as ahe hpu s pu npn-dai enaeda sauda_

Activityi Semester workload
Lenau es up  ahe ahep ernal
pa a pu ahe npu se, assisaeda
b_  p esenaarpns in
elena pnin up _.

50

• E.e nises.
• Disppsal pu elena pnin 
aeanhini p esenaarpns ap 
saudaenas.

30

tndaependaena sauda_ 50
Oahe  anriires (G pup 
anda/p  tndaiiidaual Wp i 
nase sauda_, lenau es b_ 
p puessipnals, ean.)

20
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annp daini ap ahe p inniples pu ahe
ECTS

Cpu se apaal 150
STUDENT PERFORMANCE

EVALUATION
Descripton  of  the  evaluaton
procedure

Language  of  evaluaton,  methods  of
evaluaton, summatve or conclusive,
multple choice questonnaires, short-
answer  questons,  open-ended
questons,  problem  solving,  writen
work, essay/report, oral examinaton,
public presentaton, laboratory work,
clinical  examinaton  of  patent,  art
interpretaton, other

Specifcally-defned  evaluaton
criteria  are  given,  and if  and where
they are accessible to students.

o W itten e.a_inarpn 
o Mulrple nhpine quesrpns
o Case sauda_

5. ATTACHED BtBLtOGRAPHY
Books (in Greek language):

 Αμάρτυα Σ. (200), ¨Για την ηθική και την οικονομία¨
 Κάντζος Κ. (2011), ¨Λογιστική δεοντολογία¨
 Κυρίδης Α. και Χρονοπούλου Α. (2008), ¨Περί επιστημονικής δεοντολογίας και πρακτικής¨
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ORERATIONS RESEARCH
1. GENERALLY   

SCHOOL Snhppl pu Enpnp_ins anda Ada_inisa arie Sniennes
ACADEMIC UNIT DEPARTMENT OF ACCOUNTtNG AND FtNANCE

LEVEL OF STUDIES UNDERGRADUATE 
COURSE CODE 501 SEMESTER 5

COURSE TITLE Operations Research  

INDEPENDENT TEACHING ACTIVITIES 
if credits are awarded for separate components of the course,
e.g. lectures, laboratory exercises, etc. If the credits are awarded
for the whole of the course, give the weekly teaching hours and

the total credits

WEEKLY
TEACHING

HOURS
CREDITS

Lenau es 4 6

Add rows if necessary. The organisaton of teaching and the 
teaching methods used are described in detail at (d).

COURSE TYPE
general background, 

special background, specialised
general knowledge, skills

development

Gene al banii punda
Cp_pulsp _

PREREQUISITE COURSES:

LANGUAGE OF INSTRUCTION and
EXAMINATIONS:

G eei

IS THE COURSE OFFERED TO
ERASMUS STUDENTS

Yes (Enilish)

COURSE WEBSITE (URL) http://annfn.aeiep.i /enlass/npu ses/TMA247/
2. LEARNING OUTCOMES
Learning outcomes
The course learning outcomes, specifc knowledge, skills and competences of an appropriate level, 
which the students will acquire with the successful completon of the course are described.
Consult Appendix A 
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 Descripton of the level of learning outcomes for each qualifcatons cycle, according to the 
Qualifcatons Framework of the European Higher Educaton Area

 Descriptors for Levels 6, 7 & 8 of the European Qualifcatons Framework for Lifelong Learning and
Appendix B

 Guidelines for writng Learning Outcomes 
On np_plerpn pu ahis npu se, ahe saudaenas =ill be able ap
 Fp _ulaae a  eal-=p lda p pble_ as a _aahe_arnal p pi a__ini _pdael
 t_ple_ena anda splie ahe _pdael in EXCEL
 Undae saanda ahe ahep ernal =p iinis pu ahe si_ple. _eahpda up  linea  p pi a__ini anda pe up _

iae arpns pu ia b_ handa
 Undae saanda ahe  elarpnship bea=een a linea  p pi a_ anda ias daual, innludaini sa pni daualia_ anda

np_ple_enaa _ slaniness
 Pe up _ sensiriia_  anal_sis  ap daeae _ine ahe dai enrpn anda _ainiaudae pu nhanie pu a _pdael’s

ppr_al splurpn as ahe daaaa nhanie
 Splie spenializeda linea  p pi a__ini p pble_s liie ahe a anspp aarpn anda assiin_ena p pble_s
 Splie  nea=p i  _pdaels  liie  ahe  shp aesa  paah,  _ini_u_  spannini  a ee  anda  _a.i_u_  fp=

p pble_s
 Undae saanda ahe _eanini pu quanraarie _eahpdas in aaiini business daenisipns 
 Appl_  ppe arpns   esea nh  aenhniques  anda  alip iah_s  ap  splie  fnannial  anda  _anaie_ena

p pble_s
 P esena _anaie ial  enp__endaarpns baseda pn ppr_al splurpns anda sensiriia_ anal_sis.

General Competences 
Taking into consideraton the general competences that the degree-holder must acquire (as these 
appear in the Diploma Supplement and appear below), at which of the following does the course aim?
Search for, analysis and synthesis of data and 
informaton, with the use of the necessary 
technology 
Adaptng to new situatons 
Decision-making 
Working independently 
Team work
Working in an internatonal environment 
Working in an interdisciplinary environment 
Producton of new research ideas 

Project planning and management 
Respect for diference and multculturalism 
Respect for the natural environment 
Showing social, professional and ethical 
responsibility and sensitvity to gender issues 
Critcism and self-critcism 
Producton of free, creatve and inductve thinking
……
Others…
…….

a. Sea nh up , anal_sis anda s_nahesis pu daaaa anda inup _arpn, =iah ahe use pu ahe nenessa _
aenhnplpi_ 

b. Denisipn-_aiini 
n. Wp iini indaependaenal_ 
da. P pdaunrpn pu u ee, n earie anda indaunrie ahiniini

3. SYLLABUS
 tna pdaunrpn ap Ope arpns Resea nh: tna pdaunrpn, Hisap inal Banii punda, Snppe pu 

Ope arpns Resea nh, Feaau es pu Ope arpns Resea nh, Phases pu Ope arpns Resea nh, T_pes pu 
Ope arpns Resea nh Mpdaels, Ope arpns Resea nh Meahpdaplpi_, Ope arpns Resea nh 
Tenhniques anda Tppls, Sa unau e pu ahe Maahe_arnal Mpdaels

 Linea  P pi a__ini: tna pdaunrpn,  Linea  P pi a__ini  P pble_,  Requi e_enas  pu  LPP,
Maahe_arnal  Fp _ularpn  pu  LPP,  Case  Saudaies  pu  LPP,  G aphinal  Meahpdas  ap  Splie  Linea 
P pi a__ini P pble_s, Applinarpns

 G aphinal  Anal_sis  pu  Linea  P pi a__ini  P pble_s: tna pdaunrpn,  G aphinal  Anal_sis  ap
Splie LPP, Sp_e E.neprpnal Cases, Sensiriia_ Anal_sis

 Si_ple. Meahpda: tna pdaunrpn, Saandaa da Fp _ pu LPP, Fundaa_enaal ahep e_ pu LPP, Splurpn
pu  LPP  –  Si_ple.  Meahpda,  The  Si_ple.  Alip iah_,  Penala_  Cpsa  Meahpda  p  Bii  M-_eahpda,
Sensiriia_ Anal_sis, Splieda P pble_s, Case Saudaies, Enpnp_in inae p eaarpn pu ahe  esulas

 Usini MS-E.nel/Splie  ap splie linea  p pi a__ini p pble_s
 Dualia_  in  Linea  P pi a__ini  P pble_: tna pdaunrpn,  t_pp aanne  pu  Dualia_  Cpnnepas,
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Fp _ularpn pu Dual P pble_, Enpnp_in tnae p eaarpn pu Dualia_, Sensiriia_ Anal_sis
 T anspp aarpn  P pble_: tna pdaunrpn,  Fp _ularpn  pu  T anspp aarpn  P pble_  (TP),

T anspp aarpn Alip iah_ (MODt Meahpda), ahe tniral Basin Feasible Splurpn, Mpiini Tp=a das
Opr_alia_, Case Saudaies

 Nea=p i _pdaels: Shp aesa – Rpuae P pble_, Mini_al Spannini T ee P pble_, Ma.i_al Flp=
P pble_

4. TEACHING and LEARNING METHODS - EVALUATION
DELIVERY

Face-to-face, Distance learning, etc.
Fane ap uane

USE OF INFORMATION AND
COMMUNICATIONS TECHNOLOGY 
Use of ICT in teaching, laboratory
educaton, communicaton with

students

• Teanhini usini pu tnae anrie Bpa da anda p pjenap .
• Suppp a lea nini p pness ah puih elena pnin e-nlass 

platfp _.

TEACHING METHODS
The manner and methods of teaching
are described in detail.
Lectures,  seminars,  laboratory
practce,  feldwork,  study  and
analysis  of  bibliography,  tutorials,
placements,  clinical  practce,  art
workshop,  interactve  teaching,
educatonal  visits,  project,  essay
writng, artstc creatvity, etc.

The saudaena's sauda_ hpu s up  eanh
lea nini anriia_ a e iiien as =ell
as ahe hpu s pu npn-dai enaeda sauda_
annp daini ap ahe p inniples pu ahe
ECTS

Activityi Semester workload
 Lenau es up  ahe 

ahep ernal pa a pu ahe 
npu se, assisaeda b_ 
p esenaarpns in 
elena pnin up _.

 Disppsal pu elena pnin 
aeanhini _aae ial ap ahe
saudaenas.

52

 E.e nises – s_all 
p pjena.

18

 tndaependaena sauda_ 80
Cpu se  apaal 150

STUDENT PERFORMANCE
EVALUATION

Descripton  of  the  evaluaton
procedure

Language  of  evaluaton,  methods  of
evaluaton, summatve or conclusive,
multple choice questonnaires, short-
answer  questons,  open-ended
questons,  problem  solving,  writen
work, essay/report, oral examinaton,
public presentaton, laboratory work,
clinical  examinaton  of  patent,  art
interpretaton, other

Specifcally-defned  evaluaton
criteria  are  given,  and if  and where
they are accessible to students.

o W itten e.a_inarpn 
o P pble_ spliini
o W itten =p i
o P pjena =p i anda p esenaarpns up  E as_us 

saudaenas

5. ATTACHED BtBLtOGRAPHY
1. Andae spn,  D.  R.,  S=eene_  D.  J.,  Willia_s  T.  A.,  Ma rn  K.,  An  tna pdaunrpn  ap  Manaie_ena

Snienne: Quanraarie App panhes up  Denisipn Maiini, Ceniaie Lea nini, 13 da edairpn, 2011
2. Hillie , F. S.,  Liebe _an, G. J.,  tna pdaunrpn ap Ope arpns Resea nh, MnG a= Hill, 10 ah Edairpn,

2014
3. Taha, H. A., Ope arpns Resea nh: An tna pdaunrpn, Pea spn, 10ah Edairpn, 2017
4. Winsapn, W. L., Ope arpns Resea nh: Applinarpns anda Alip iah_s, Ceniaie Lea nini, 4ah edairpn,

2004.
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ACCOUNTING FOR CORPORATIONS
1. GENERALLY

SCHOOL Snhppl pu Enpnp_ins anda Ada_inisa arie Sniennes
ACADEMIC UNIT DEPARTMENT OF ACCOUNTtNG AND FtNANCE

LEVEL OF STUDIES UNDERGRADUATE 
COURSE CODE 502 SEMESTER 5

COURSE TITLE Annpunrni up  Cp pp arpns

INDEPENDENT TEACHING ACTIVITIES 
if credits are awarded for separate components of the course,
e.g. lectures, laboratory exercises, etc. If the credits are awarded
for the whole of the course, give the weekly teaching hours and

the total credits

WEEKLY
TEACHING

HOURS
CREDITS

Lenau es anda e.e nises 4 6
Add rows if necessary. The organisaton of teaching and the 
teaching methods used are described in detail at (d).

COURSE TYPE
general background, 

special background, specialised
general knowledge, skills

development

siills daeielpp_ena

PREREQUISITE COURSES:

LANGUAGE OF INSTRUCTION and
EXAMINATIONS:

G eei 

IS THE COURSE OFFERED TO
ERASMUS STUDENTS

Yes

COURSE WEBSITE (URL)
2. LEARNING OUTCOMES
Learning outcomes
The course learning outcomes, specifc knowledge, skills and competences of an appropriate level, 
which the students will acquire with the successful completon of the course are described.
Consult Appendix A 
 Descripton of the level of learning outcomes for each qualifcatons cycle, according to the 
Qualifcatons Framework of the European Higher Educaton Area

 Descriptors for Levels 6, 7 & 8 of the European Qualifcatons Framework for Lifelong Learning and
Appendix B

 Guidelines for writng Learning Outcomes 
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Uppn sunnessuul np_plerpn pu ahe npu se a saudaena =ill be able ap:
 Undae saanda Cp pp aae Fp _ pu O ianizarpn.
 Undae saanda Equia_ fnannini – ahe _eahpda pu pbaainini uundas b_ issuini p daina _ p  

p eue enne sha es.
 Adaianaaies anda Disadaianaaies pu a np pp arpn.
 Basins pu Capiaal Sapni.
 Anal_ze annpunrni nases anda ahe p pnedau es up  esaablishini, npnie rni, _e iini, nlea ini.
 Annpunrni up  Cash Diiidaendas.
 Undae saanda ahe ia ipus up _s pu p ianizarpn (business pa ane ships, Cp pp arpn 

Pa ane ship, Jpina-sapni Cp_pan_, Li_iaeda Liabilia_ Cp pp arpns, P iiaae Cp_pan_, Publin 
Cp_pan_.

General Competences 
Taking into consideraton the general competences that the degree-holder must acquire (as these 
appear in the Diploma Supplement and appear below), at which of the following does the course aim?
Search for, analysis and synthesis of data and 
informaton, with the use of the necessary 
technology 
Adaptng to new situatons 
Decision-making 
Working independently 
Team work
Working in an internatonal environment 
Working in an interdisciplinary environment 
Producton of new research ideas 

Project planning and management 
Respect for diference and multculturalism 
Respect for the natural environment 
Showing social, professional and ethical 
responsibility and sensitvity to gender issues 
Critcism and self-critcism 
Producton of free, creatve and inductve thinking
……
Others…
…….

• Adaaprni ap ne= siauarpns
• Denisipn _aiini
• Tea_=p i
• C irnal ahiniini
• P pdaunrpn pu u ee, n earie anda indaunrie ahiniini
3. SYLLABUS

• Naau e, Fp _arpn anda Ope arpn pu a Pa ane ship
• O ianizarpn anda Fp _arpn pu Cp pp arpn
 Annpunrni P pnedau es in ahe tssuanne pu Sha e Capiaal
• Annpunrni up  Pa ane ship Ope arpns, Dissplurpn anda Liquidaarpn
• Sha e Capiaal, Annu_ulaaes Ea ninis/lpss, Reaaineda Ea ninis, Diiidaendas anda Ea ninis pe  

Sha e.
4. TEACHING and LEARNING METHODS - EVALUATION

DELIVERY
Face-to-face, Distance learning, etc.

Fane ap uane

USE OF INFORMATION AND
COMMUNICATIONS TECHNOLOGY 
Use of ICT in teaching, laboratory
educaton, communicaton with

students

• Teanhini usini pu tnae anrie Bpa da anda p pjenap .
• Suppp a lea nini p pness ah puih elena pnin e-nlass 
platfp _.

TEACHING METHODS
The manner and methods of teaching
are described in detail.
Lectures,  seminars,  laboratory
practce,  feldwork,  study  and
analysis  of  bibliography,  tutorials,
placements,  clinical  practce,  art
workshop,  interactve  teaching,
educatonal  visits,  project,  essay
writng, artstc creatvity, etc.

The saudaena's sauda_ hpu s up  eanh
lea nini anriia_ a e iiien as =ell

Activityi Semester workload
Lenau es up  ahe ahep ernal
pa a pu ahe npu se, assisaeda
b_  p esenaarpns in
elena pnin up _.

50

• E.e nises.
• Disppsal pu elena pnin 
aeanhini p esenaarpns ap 
saudaenas.

30

tndaependaena sauda_ 50
Oahe  anriires (G pup 
anda/p  tndaiiidaual Wp i 
nase sauda_, lenau es b_ 

20
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as ahe hpu s pu npn-dai enaeda sauda_
annp daini ap ahe p inniples pu ahe
ECTS

p puessipnals, ean.)

Cpu se apaal 150
STUDENT PERFORMANCE

EVALUATION
Descripton  of  the  evaluaton
procedure

Language  of  evaluaton,  methods  of
evaluaton, summatve or conclusive,
multple choice questonnaires, short-
answer  questons,  open-ended
questons,  problem  solving,  writen
work, essay/report, oral examinaton,
public presentaton, laboratory work,
clinical  examinaton  of  patent,  art
interpretaton, other

Specifcally-defned  evaluaton
criteria  are  given,  and if  and where
they are accessible to students.

o W itten e.a_inarpn 
o Mulrple nhpine quesrpns
o Case sauda_

5. ATTACHED BtBLtOGRAPHY
Books (In Greek Language):

o ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (2016), ΘΕΟΦΑΝΗΣ 
ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ 

o ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ
(2015), ΝΕΓΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

o ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (2006), ΡΕΒΑΝΟΓΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ, ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Δ. ΙΩΑΝΝΗΣ
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ACCOUNTING INFORMATION SYSTEMS & ERP
1.GENERALLY

SCHOOL Snhppl pu Enpnp_ins anda Ada_inisa arie Sniennes
ACADEMIC UNIT DEPARTMENT OF ACCOUNTtNG AND FtNANCE

LEVEL OF STUDIES UNDERGRADUATE 
COURSE CODE 503 SEMESTER 5th

COURSE TITLE Accounting Information Systems & ERP

INDEPENDENT TEACHING ACTIVITIES 
if credits are awarded for separate components of the course,
e.g. lectures, laboratory exercises, etc. If the credits are awarded
for the whole of the course, give the weekly teaching hours and

the total credits

WEEKLY
TEACHING

HOURS
CREDITS

Lenau es anda e.e nises 4 6

Add rows if necessary. The organisaton of teaching and the 
teaching methods used are described in detail at (d).

COURSE TYPE
general background, 

special background, specialised
general knowledge, skills

development

Spenial banii punda

PREREQUISITE COURSES: Npne

LANGUAGE OF INSTRUCTION and
EXAMINATIONS:

G eei 

IS THE COURSE OFFERED TO
ERASMUS STUDENTS

Νο

COURSE WEBSITE (URL) http://annfn.aeiep.i /enlass/npu ses/TMA211/
2. LEARNING OUTCOMES

Learning outcomes
The course learning outcomes, specifc knowledge, skills and competences of an appropriate level, which 
the students will acquire with the successful completon of the course are described.
Consult Appendix A 
 Descripton of the level of learning outcomes for each qualifcatons cycle, according to the 
Qualifcatons Framework of the European Higher Educaton Area

 Descriptors for Levels 6, 7 & 8 of the European Qualifcatons Framework for Lifelong Learning and 
Appendix B

 Guidelines for writng Learning Outcomes 
The npu se ai_s ap edaunaae saudaenas npnne nini Annpunrni Saandaa daizarpn, p pnessini anda e.a anrpn
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pu annpunrni inup _arpn =iah ERP s_sae_s in a _pdae n business enii pn_ena
Uppn sunnessuul np_plerpn pu ahe npu se a saudaena =ill be able ap:
• np_p ehenda ahe ppssibilires p piidaeda  b_ a _pdae n Enae p ise Respu ne Plannini
• ahp puihl_ undae saanda ahe ppe arni =a_ pu ahe annpunrni inup _arpn s_sae_ pu _psa enrres
• handale eie _daa_ annpunrni aasis
• p epa e fnannial saaae_enas 
•  epp rni ap ahe _inisa _ pu fnanne anda ahe G eei tnae nal  eienue se iine (AADE).
General Competences 
Taking into consideraton the general competences that the degree-holder must acquire (as these appear 
in the Diploma Supplement and appear below), at which of the following does the course aim?
Search for, analysis and synthesis of data and 
informaton, with the use of the necessary 
technology 
Adaptng to new situatons 
Decision-making 
Working independently 
Team work
Working in an internatonal environment 
Working in an interdisciplinary environment 
Producton of new research ideas 

Project planning and management 
Respect for diference and multculturalism 
Respect for the natural environment 
Showing social, professional and ethical responsibility 
and sensitvity to gender issues 
Critcism and self-critcism 
Producton of free, creatve and inductve thinking
……
Others…
…….

ss. Wp iini indaependaenal_
tt. Tea_ =p i
uu. C irnal ahiniini
ii. P pjena plannini anda _anaie_ena 
==. Adaaprni ap ne= siauarpns
... Sea nh up , anal_sis anda s_nahesis pu daaaa anda inup _arpn, =iah ahe use pu ahe 

nenessa _ aenhnplpi_
3. SYLLABUS
13. Eialuarpn pu Enpnp_in anda Annpunrni Repp rni needas pu enrres 
14. Mpdaule pu Annpunas Reneiiable anda pa_able 
15. Mpdaule pu Annpuna Pu nhases 
16. Mpdaule pu Annpunas tnienap _ 
17. Mpdaule pu Annpunas Sales 
18. Mpdaule pu Annpunas Asseas 
19. Mpdaule pu Annpunas Budaiea 
20. Mpdaule pu Hu_an Respu ne 
21. Spenial  subjenas pu annpunrni  pn ERP  (Pa_ pll,  VAT & =iahhpldaini Ta.es )  Renpnniliarpn –

Ledaie  & balanne  epp as 
22.  Finannial  epp rni p epa arpn  (a_p rzarpn – daep eniarpn pu asseas – sapni npuna -- inienap _

ialuarpn – p piisipns -- ann uals)
23. tnnp_e aa. – daisa iburpn pu ea ninis annp daini ap G eei np pp aae la= 
24. P epa arpn pu fnannial saaae_enas – Manaie_ena  epp as 
25. Repp rni ap ahe _inisa _ pu fnanne anda ahe G eei tnae nal Reienue Se iine (AADE &TAXtSNET)
4. TEACHtNG anda LEARNtNG METHODS - EVALUATtON

DELIVERY
Face-to-face, Distance learning, etc.

Fane ap uane

USE OF INFORMATION AND
COMMUNICATIONS TECHNOLOGY 
Use of ICT in teaching, laboratory
educaton, communicaton with

students

• Teanhini usini pu tnae anrie Bpa da anda p pjenap .
• Suppp a lea nini p pness ah puih elena pnin e-nlass platfp _.
• Use pu up ap daaae ERP s_sae_s

TEACHING METHODS
The manner and methods of teaching
are described in detail.
Lectures,  seminars,  laboratory
practce,  feldwork,  study  and
analysis  of  bibliography,  tutorials,

Activityi Semester
workload

Lenau es up  ahe ahep ernal pa a pu ahe 
npu se, assisaeda b_ p esenaarpns in 
elena pnin up _.

50
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placements,  clinical  practce,  art
workshop,  interactve  teaching,
educatonal  visits,  project,  essay
writng, artstc creatvity, etc.

The saudaena's sauda_ hpu s up  eanh
lea nini anriia_ a e iiien as =ell
as ahe hpu s pu npn-dai enaeda sauda_
annp daini ap ahe p inniples pu ahe
ECTS

E.e nise in np_puae  lab. Eie _ saudaena =ill 
be able ap n eaae ias p=n ii aual np_pan_ 
anda be able ap inpua annpunrni daaaa in up ap
daaae ERP s_sae_s.

30

Oahe  anriires (G pup anda/p  tndaiiidaual 
Wp i nase sauda_, felda a ips ap enrres =iah  
ERP enii pn_ena, lenau es b_ p puessipnals, 
ean.) 

20

tndaependaena sauda_ 50
Cpu se apaal 150

STUDENT PERFORMANCE
EVALUATION

Descripton  of  the  evaluaton
procedure

Language  of  evaluaton,  methods  of
evaluaton, summatve or conclusive,
multple choice questonnaires, short-
answer  questons,  open-ended
questons,  problem  solving,  writen
work, essay/report, oral examinaton,
public presentaton, laboratory work,
clinical  examinaton  of  patent,  art
interpretaton, other

Specifcally-defned  evaluaton
criteria  are  given,  and if  and where
they are accessible to students.

Assess_ena in G eei laniuaie  : 
The curriculum will be orally and writen examed at the end of 
the semester  
b_ ahe use pu:
- _ulrple nhpine quesrpns 
-    shp a Resppnse Quesrpns
-    np_puae  e.a_s (daaaa inpua,  epp as)

Updaaae dau ini nlasses anda annessible ah puih e nlass

Eialuarpn n iae ia nan be  eassesseda in ahe saa a pu eanh 
se_esae  uppn ahe  enp__endaarpn pu ahe p puessp  anda 
Denisipn pu ahe Asse_bl_ pu ahe Depa a_ena.

5. ATTACHED BtBLtOGRAPHY
-Suggested bibliography:

1. Vene is Gep iips, Cpen Sanda a, Vlis_as O esrs (2015): Annpunrni tnup _arpn S_sae_s, Publinarpns
pu ahe Aahens Uniie sia_ pu Enpnp_ins anda Business.
2. Saeuanpu K. anda Bialas X (2018): Enae p ise Respu ne Plannini S_sae_s anda applinarpns =iah ahe SAP
s_sae_, Publishe : Alinazis Aahanasips
3. Ka aiip ips Thepphanis (2017), Cp_puae izeda Annpunrni Thep _ anda P anrne, Th. Ka aiip ipu B ps
4.  Pplalis  tpannis,  Vpziiis  Aahanasips  (2012):  Enae p ise  Respu ne  Plannini  S_sae_s  -Manaie_ena
tnup _arpn S_sae_s - Sa aaeiin Applinarpns, Uappia Publinarpns
5. Ginpilpu D., P. Taenhiaiis, N. P papie ps (2004): Annpunrni tnup _arpn S_sae_s, Rpsili Publishini.
6. Uniie sia_ Te.as (2018), Ch_rs Eianielps
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FINANCIAL STATEMENT ANALYSIS
1. GENERAL

SCHOOL SCHOOLOF ECONOMtCS AND ADMtNtSTRATtVE SCtENCES
DEPARTMENT ACCOUNTtNG AND FtNANCE

LEVEL OF STUDIES Undae i adauaae
COURSE CODE 504 SEMESTER 5ah

COURSE TITLE FtNANCtAL STATEMENT ANALYStS

INDEPENDENT TEACHING ACTIVITIES 
if credits are awarded for separate components of the course,
e.g. lectures, laboratory exercises, etc. If the credits are awarded
for the whole of the course, give the weekly teaching hours and

the total credits

WEEKLY
TEACHING

HOURS
CREDITS

Lenau es 4 6

Add rows if necessary. The organisaton of teaching and the 
teaching methods used are described in detail at (d).

                               COURSE TYPE
general background, 

special background, specialised
general knowledge, skills

development

Snienrfn A ea

PREREQUISITE COURSES:
LANGUAGE OF INSTRUCTION and

EXAMINATIONS:
G eei

IS THE COURSE OFFERED TO
ERASMUS STUDENTS

NO

COURSE WEBSITE (URL))
2.   LEARNING OUTCOMES
Learning outcomes
The course learning outcomes, specifc knowledge, skills and competences of an appropriate level, 
which the students will acquire with the successful completon of the course are described.
Consult Appendix A
 Descripton of the level of learning outcomes for each qualifcatons cycle, according to the 
Qualifcatons Framework of the European Higher Educaton Area

 Descriptors for Levels 6, 7 & 8 of the European Qualifcatons Framework for Lifelong Learning and
Appendix B

 Guidelines for writng Learning Outcomes
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Undae saandaini pu ahe needa anda applinarpn pu aenhniques anda _eahpdas, anal_sis pu fnannial saaae_enas. Urlizarpn pu annpunrni inup _arpn up  
_aiini business anda iniesa_ena daenisipns.

General Competences
Taking into consideraton the general competences that the degree-holder must acquire (as these 
appear in the Diploma Supplement and appear below), at which of the following does the course aim?

 Search for, analysis and synthesis of 
data and informaton, with the use 
of the necessary technology 

 Adaptng to new situatons
 Decision Making
 Working Independency
 Teamwork
 Working in  an Internatonal 

Environment 
 Working on  an interdisciplinary 

Environment
 Producton of new research ideas

 

 P pjena Plannini anda Manaie_ena
 Respect for diference and multculturalism 
 Respect for the natural environment
 Showing social, professional and ethical 

responsibility and sensitvity to gender 
issues

 Critcism and self-critcism
 Producton of free, creatve and inductve 

thinking
 Others

 Auapnp_pus =p i
 Tea_=p i
 Desiin anda P pjena _anaie_ena
 Adaapa ap ne= siauarpns

3. SYLLABUS
Cpnnepa - Naau e - Pu ppses pu Finannial Anal_sis. Finannial Daaa Selenrpn - Eialuarpn anda tnae p eaarpn.
Anal_sis Meahpdas - Ve rnal Anal_sis, Hp izpnaal Anal_sis, Ti_e Se ies Anal_sis Meahpda.
 Meanini anda t_pp aanne pu ahe Use pu Nu_e als. Adaianaaies anda daisadaianaaies pu usini ahe indae.es.
Caaeip ies pu Nu_be s. tndainaap s pu Liquidaia_, Anriia_, P pfaabilia_, Capiaal Sa unau e anda Susaainabilia_, tniesa_ena tndainaap s

4. TEACHING and LEARNING METHODS – EVALUATION
DELIVERY

Face-to-face, Distance learning, etc
tn nlass

USE OF INFORMATION AND
COMMUNICATIONS TECHNOLOGY 
Use of ICT in teaching, laboratory
educaton, communicaton with

students

Usini a p pjenap . Suppp a Lea nini P pness ah puih ahe e-
nlass Elena pnin Platfp _

TEACHING METHODS
The manner and methods of teaching
are described in detail.
Lectures,  seminars,  laboratory
practce,  feldwork,  study  and
analysis  of  bibliography,  tutorials,
placements,  clinical  practce,  art
workshop,  interactve  teaching,
educatonal  visits,  project,  essay
writng, artstc creatvity, etc.

The student's study hours for each
learning actvity are given as well as

the hours of non-directed study
according to the principles of the

ECTS

Activityi Semester workload 
Lenau es u p_ hp_e, assisaeda b_ 
p esenaarpns in elena pnin up _.
tnae anrie aeanhini

52

Splieda e.e nises.
P anrnini ah puih spliini
dai/e ena e.e nises
 Saudaena =ill be p piidaeda 
=iah elena pnin 
p esenaarpn _aae ial

35

Oahe anriires (e.i. 
aea_=p i p  indaiiidaual 
=p i in a nase sauda_, 
e.ae nalnpllabp arie 
lenau es, ean

15

Selu sauda_ini 48
Course total
(25 hours of workload per unit of 
credit)

150

STUDENT PERFORMANCE
EVALUATION W itten e.a_inarpn aa ahe enda pu ahe se_esae  pn ahe =hple pu ahe subjena, =hinh 

innludaes:
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Descripton  of  the  evaluaton
procedure
Language  of  evaluaton,  methods  of
evaluaton, summatve or conclusive,
multple choice questonnaires, short-
answer  questons,  open-ended
questons,  problem  solving,  writen
work, essay/report, oral examinaton,
public presentaton, laboratory work,
clinical  examinaton  of  patent,  art
interpretaton, other
Specifcally-defned evaluaton 
criteria are given, and if and where 
they are accessible to students.

-Mulrple nhpine quesrpns
-Case sauda_ anal_sis

5.   ATTACHED BIBLIOGRAPHY
In Greek Language:
1. Γεωργόπουλος Α.(2014), Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, Εκδόσεις Ε. Μπένου.
3. Λαζαρίδης Θ., Κοντέος Γ., Σαριαννίδης Ν.(2013)  Σύγχρονη Χρηματοοικονομική Ανάλυση 
4. Νιάρχος Ν. (2004) Χρηματοοικονομική Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ
ΑΕ. 
5. Κάντζος Κ. (2013),Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, Εκδόσεις ΦΑΙΔΙΜΟΣ
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MANAGEMENT INFORMATIONS SYSTEM
1. GENERALLY 

SCHOOL Snhppl pu Enpnp_ins anda Ada_inisa arie Sniennes
ACADEMIC UNIT DEPARTMENT OF ACCOUNTtNG AND FtNANCE

LEVEL OF STUDIES UNDERGRADUATE 
COURSE CODE 601 SEMESTER 6ο

COURSE TITLE Manaie_ena tnup _arpn S_sae_s

INDEPENDENT TEACHING ACTIVITIES 
if credits are awarded for separate components of the course,
e.g. lectures, laboratory exercises, etc. If the credits are awarded
for the whole of the course, give the weekly teaching hours and

the total credits

WEEKLY
TEACHING

HOURS
CREDITS

Lenau es 4 6
Add rows if necessary. The organisaton of teaching and the 
teaching methods used are described in detail at (d).

COURSE TYPE
general background, 

special background, specialised
general knowledge, skills

development

Spenial Banii punda

PREREQUISITE COURSES:
Np

LANGUAGE OF INSTRUCTION and
EXAMINATIONS:

G eei 

IS THE COURSE OFFERED TO
ERASMUS STUDENTS

Yes

COURSE WEBSITE (URL)
2. LEARNING OUTCOMES

Learning outcomes
The course learning outcomes, specifc knowledge, skills and competences of an appropriate level, 
which the students will acquire with the successful completon of the course are described.
Consult Appendix A 
 Descripton of the level of learning outcomes for each qualifcatons cycle, according to the 
Qualifcatons Framework of the European Higher Educaton Area

 Descriptors for Levels 6, 7 & 8 of the European Qualifcatons Framework for Lifelong Learning and
Appendix B

 Guidelines for writng Learning Outcomes 
Uppn sunnessuul np_plerpn pu ahe npu se a saudaena =ill be able ap:

 E.panda his inp=ledaie as ua  as npnne nini ahe ppe arpnal anda ahe aenhninal aspenas pu a 
Manaie_ena tnup _arpn S_sae_.

 Cp_p ehenda anda daesn ibe a Manaie_ena tnup _arpn S_sae_. 
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 Renpinize  ahe  adaianaaies  anda  daisadaianaaies  pu  i_ple_enrni  a  _pdae n  Manaie_ena
tnup _arpn S_sae_.

 Undae saanda ahe daenisipn-_aiini p pness ah puih a np_p ehensiie e.a_ple.
 Anal_ze np_ple. ahep ies, p pnedau es anda daesiin phases pu a Manaie_ena tnup _arpn 

S_sae_. 
 Anqui e ahe nenessa _ inp=ledaie anda e.pe ienne, in p dae  ap be able ap eialuaae a 

Manaie_ena tnup _arpn S_sae_.
 Obaain ahe essenral inp=ledaie, up  uu ahe  daeplp__ena anda up _ulaae ne= npnnepas anda 

idaeas, in ahe felda pu Manaie_ena tnup _arpn S_sae_s
General Competences 
Taking into consideraton the general competences that the degree-holder must acquire (as these 
appear in the Diploma Supplement and appear below), at which of the following does the course aim?
Search for, analysis and synthesis of data and 
informaton, with the use of the necessary 
technology 
Adaptng to new situatons 
Decision-making 
Working independently 
Team work
Working in an internatonal environment 
Working in an interdisciplinary environment 
Producton of new research ideas 

Project planning and management 
Respect for diference and multculturalism 
Respect for the natural environment 
Showing social, professional and ethical 
responsibility and sensitvity to gender issues 
Critcism and self-critcism 
Producton of free, creatve and inductve thinking
……
Others…
…….

• Adaaprni ap ne= siauarpns
• Denisipn _aiini
• Tea_=p i
• C irnal ahiniini
• P pdaunrpn pu u ee, n earie anda indaunrie ahiniini

3. SYLLABUS
• Introduction - Basic theories and concepts of Management Information Systems. 
• Evolution and Components of Management Information Systems.
• The main reasons for adopting and implementing  a Management Information System.
• Implementation  costs,  estimate  investment,  operation  and  maintenance  costs  of

Management Information System.
• Development,  analysis,  and  support  business  processes  through  a  Management

Information System.
• Describing  and  analyzing  the  Business  Systems  and  the  Submodules  of  Management

Information System.
• Managment a Database system through a Management Information System.
• The life’s cycle of Management Information System.
• Senu ia_ anda Eahinal tssues pu Manaie_ena tnup _arpn S_sae_s.
4. TEACHING and LEARNING METHODS - EVALUATION

DELIVERY
Face-to-face, Distance learning, etc.

Fane ap uane

USE OF INFORMATION AND
COMMUNICATIONS TECHNOLOGY 
Use of ICT in teaching, laboratory
educaton, communicaton with

students

• Teanhini usini pu tnae anrie Bpa da anda p pjenap .
• Suppp a lea nini p pness ah puih elena pnin e-nlass 
platfp _.

TEACHING METHODS
The manner and methods of teaching
are described in detail.
Lectures,  seminars,  laboratory
practce,  feldwork,  study  and
analysis  of  bibliography,  tutorials,
placements,  clinical  practce,  art
workshop,  interactve  teaching,
educatonal  visits,  project,  essay

Activityi Semester workload
Lenau es up  ahe ahep ernal
pa a pu ahe npu se, assisaeda
b_  p esenaarpns in
elena pnin up _.

50

• E.e nises.
• Disppsal pu elena pnin 
aeanhini p esenaarpns ap 
saudaenas.

30
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writng, artstc creatvity, etc.

The saudaena's sauda_ hpu s up  eanh
lea nini anriia_ a e iiien as =ell
as ahe hpu s pu npn-dai enaeda sauda_
annp daini ap ahe p inniples pu ahe
ECTS

tndaependaena sauda_ 50
Oahe  anriires (G pup 
anda/p  tndaiiidaual Wp i 
nase sauda_, lenau es b_ 
p puessipnals, ean.)

20

Cpu se apaal 150
STUDENT PERFORMANCE

EVALUATION
Descripton  of  the  evaluaton
procedure

Language  of  evaluaton,  methods  of
evaluaton, summatve or conclusive,
multple choice questonnaires, short-
answer  questons,  open-ended
questons,  problem  solving,  writen
work, essay/report, oral examinaton,
public presentaton, laboratory work,
clinical  examinaton  of  patent,  art
interpretaton, other

Specifcally-defned  evaluaton
criteria  are  given,  and if  and where
they are accessible to students.

o W itten e.a_inarpn 
o Mulrple nhpine quesrpns
o Case sauda_

Oprpnal aasis ah puihpua ahe se_esae .

Updaaae dau ini nlasses anda annessible ah puih e nlass

Eialuarpn n iae ia nan be  eassesseda in ahe saa a pu eanh 
se_esae  uppn ahe  enp__endaarpn pu ahe p puessp  anda 
Denisipn pu ahe Asse_bl_ pu ahe Depa a_ena.

5. ATTACHED BtBLtOGRAPHY
-Suggested bibliography in Greek language:

 MnKinne_ Ea l,  K penie Daiida (2017). tna pdaunrpn ap Manaie_ena tnup _arpn S_sae_s:
P pnesses, S_sae_s anda tnup _arpn. B pien Hill Publishe s Lada.

 K penie  M.Daiida,  Bp_le  J.Randaall (2016).  Manaie_ena  tnup _arpn  S_sae_s  in  P anrne.
B pien Hill Publishe s Lada.

 Saeuanpu K. anda Bialas X (2018): Enae p ise Respu ne Plannini S_sae_s anda applinarpns =iah
ahe SAP s_sae_, Publishe : Alinazis Aahanasips

 Laudapn K. C. anda J. P. Laudapn, (2010). Manaie_ena tnup _arpn S_sae_s, P enrne Hall, Ne=
Je se_, 11ah edairpn.
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INCOME TAX
1. GENERALLY

SCHOOL Snhppl pu Enpnp_ins anda Ada_inisa arie Sniennes
ACADEMIC UNIT DEPARTMENT OF ACCOUNTtNG AND FtNANCE

LEVEL OF STUDIES UNDERGRADUATE 
COURSE CODE 602 SEMESTER 6ah

COURSE TITLE INCOME TAX

INDEPENDENT TEACHING ACTIVITIES 
if credits are awarded for separate components of the

course, e.g. lectures, laboratory exercises, etc. If the credits
are awarded for the whole of the course, give the weekly

teaching hours and the total credits

WEEKLY
TEACHING HOURS CREDITS

Lenau es 4 6

Add rows if necessary. The organisaton of teaching and the
teaching methods used are described in detail at (d).

COURSE TYPE
general background, 

special background, specialised
general knowledge, skills

development

Spenial banii punda

PREREQUISITE COURSES: Npne

LANGUAGE OF INSTRUCTION
and EXAMINATIONS:

G eei

IS THE COURSE OFFERED TO
ERASMUS STUDENTS

Np

COURSE WEBSITE (URL) http://annfn.aeiep.i /enlass/npu ses/TMA221/
2. LEARNING OUTCOMES
Learning outcomes
The course learning outcomes, specifc knowledge, skills and competences of an appropriate level, which 
the students will acquire with the successful completon of the course are described.
Consult Appendix A 
 Descripton of the level of learning outcomes for each qualifcatons cycle, according to the 
Qualifcatons Framework of the European Higher Educaton Area

 Descriptors for Levels 6, 7 & 8 of the European Qualifcatons Framework for Lifelong Learning and 
Appendix B

 Guidelines for writng Learning Outcomes 
This course aims to  p esena ap saudaenas  ahe p inniples,  ahe sa unau es  anda ahe p pnedau es  pu  G eei
tndaiiidaual (personal) innp_e aa. leiislarpn, ap aeanh ahe app pp iaae aa. appls up  anal_sis anda nalnularpn
pu aa.es. Tp inae p ea anda anal_ze _eahpdas anda aenhniques up  daeae _inini aa.able p pfas, in p dae  ap
p piidae _anaie s all nenessa _ inup _arpn up  aa. plannini. tn adadairpn, ahis npu se daeals in daepah =iah
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ahe i_ple_enaarpn pu innp_e aa., in all a_pes pu G eei np pp arpns (G.P., L.P., Lada, S.A., P.C. npp PTC),
annp daini ap G eei innp_e aa. anda napiaal aa. la=.
Uppn sunnessuul np_plerpn pu ahe npu se a saudaena =ill be able ap:

 Cp_p ehenda aa. annpunrni
 Depina aa.es anda fnannial saaae_enas
 Anal_ze ahe daepinaeda fnannial saaae_enas pu aa.es anda da a= npnnlusipns in f _s aa. plannini
 tdaenru_ anda daeal =iah e.penses, =hinh a e daedaunrble in innp_e aa..  
 Calnulaae ahe innp_e aa. e.penses   
 Be ua_ilia  pu ahe aa. i_plinarpns pu ina a - i pup a ansanrpns 

General Competences 
Taking into consideraton the general competences that the degree-holder must acquire (as these appear 
in the Diploma Supplement and appear below), at which of the following does the course aim?
Search for, analysis and synthesis of data and 
informaton, with the use of the necessary 
technology 
Adaptng to new situatons 
Decision-making 
Working independently 
Team work
Working in an internatonal environment 
Working in an interdisciplinary environment 
Producton of new research ideas

Project planning and management 
Respect for diference and multculturalism 
Respect for the natural environment 
Showing social, professional and ethical responsibility 
and sensitvity to gender issues 
Critcism and self-critcism 
Producton of free, creatve and inductve thinking
……
Others…
…….

a. Wp iini indaependaenal_
b. Tea_ =p i
n. P pjena plannini anda _anaie_ena
da. Adaaprni ap ne= siauarpns

3. SYLLABUS
•  tna pdaunrpn – aa. enii pn_ena 
• tnnp_e aa. in fnannial saaae_enas
• tnnp_e aa. pu naau al pe spn (iene al p inniples)
• tnnp_e aa. pu leial enrres
• Ta.able innp_e pu business 
• Ta.able innp_e pu napiaal 
• Ta.able innp_e pu napiaal a ansanrpns
• Diiidaenda aa.arpn
• =iahhpldaini aa.
• Adaianneda aa.es
• tnnp_e aa. saaae_ena
• Wp lda innp_e aa.
•  Ta. aipidaanne
• Case saudaies

4. TEACHING and LEARNING METHODS - EVALUATION
DELIVERY

Face-to-face, Distance learning, etc.
Fane ap uane

USE OF INFORMATION AND
COMMUNICATIONS TECHNOLOGY 
Use of ICT in teaching, laboratory
educaton, communicaton with

students

• Teanhini usini pu tnae anrie Bpa da anda p pjenap .
• Suppp a lea nini p pness ah puih elena pnin e-nlass platfp _.

TEACHING METHODS
The manner and methods of teaching
are described in detail.
Lectures,  seminars,  laboratory
practce,  feldwork,  study  and
analysis  of  bibliography,  tutorials,
placements,  clinical  practce,  art

Activityi
Semester
workload

Lenau es up  ahe ahep ernal pa a pu ahe 
npu se, assisaeda b_ p esenaarpns in 
elena pnin up _.

50

E.e nises,  narpnal  anda  ilpbal  nase  saudaies
up  bette  undae saandaini  pu  ahep ernal

25
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workshop,  interactve  teaching,
educatonal  visits,  project,  essay
writng, artstc creatvity, etc.

The saudaena's sauda_ hpu s up  eanh
lea nini anriia_ a e iiien as =ell
as ahe hpu s pu npn-dai enaeda sauda_
annp daini ap ahe p inniples pu ahe
ECTS

_pdaules
Oahe  anriires (G pup anda/p  tndaiiidaual 
Wp i nase sauda_, lenau es b_ p puessipnals, 
ean.)

25

tndaependaena sauda_ 50
Cpu se apaal 150

STUDENT PERFORMANCE
EVALUATION

Descripton  of  the  evaluaton
procedure

Language  of  evaluaton,  methods  of
evaluaton, summatve or conclusive,
multple choice questonnaires, short-
answer  questons,  open-ended
questons,  problem  solving,  writen
work, essay/report, oral examinaton,
public presentaton, laboratory work,
clinical  examinaton  of  patent,  art
interpretaton, other

Specifcally-defned  evaluaton
criteria  are  given,  and if  and where
they are accessible to students.

 Assess_ena in G eei laniuaie  : 
The curriculum will be orally and writen examed at the end of 
the semester  
b_ ahe use pu:
- _ulrple nhpine quesrpns 
-    e.aendaeda Resppnse Quesrpns
Oprpnal aasis ah puihpua ahe se_esae .

Updaaae dau ini nlasses anda annessible ah puih e nlass

Eialuarpn n iae ia nan be  eassesseda in ahe saa a pu eanh 
se_esae  uppn ahe  enp__endaarpn pu ahe p puessp  anda 
Denisipn pu ahe Asse_bl_ pu ahe Depa a_ena.

5. ATTACHED BtBLtOGRAPHY
-Suggested Bibliography :

8. Heias De_psahenes (2017), Ta. Annpunrni tssues, (tssue ): GEORGtA SOT. BENU
9. Ka aiip ips Thepuanis (2015), Ta. P anrne, (tssue ) TH. KARAGtORGOS O.
10. Saa_aapppulps  Di_ia is,  Ka aipii is  Anapnis  (2014),  tnnp_e  Ta.  Cpdae,  (tssue ):  t.

STAMATOPOULOS AND CO.
11. Ginpilpu Di_ia ips (2014). Ta. Annpunrni (tt), (tssue ): DtMtTRtOS GKtNOGLOU
12. Uniie sia_ Npaes (2018), Ch_rs Eianielps
13. Ta. Cpdae: La= Np. 2238 "Rarfnarpn pu ahe tnnp_e Ta. Cpdae (Gpie n_ena Gazette A '151 / 16-

09-1994)"
14. Ta. Cpdae : La= Np. 4172 "Ta.arpn pu innp_e, ……(Gpie n_ena Gazette A '167 / 23-07-2013)

253



INTERNATIONAL ECONOMICS
1. GENERALLY

SCHOOL Snhppl pu Enpnp_ins anda Ada_inisa arie Sniennes
ACADEMIC UNIT DEPARTMENT OF ACCOUNTtNG AND FtNANCE

LEVEL OF STUDIES UNDERGRADUATE 
COURSE CODE 603 SEMESTER 6

COURSE TITLE International Economics

INDEPENDENT TEACHING ACTIVITIES 
if credits are awarded for separate components of the course,
e.g. lectures, laboratory exercises, etc. If the credits are awarded
for the whole of the course, give the weekly teaching hours and

the total credits

WEEKLY
TEACHING

HOURS
CREDITS

Lenau es 4 6
Add rows if necessary. The organisaton of teaching and the 
teaching methods used are described in detail at (d).

COURSE TYPE
general background, 

special background, specialised
general knowledge, skills

development

Spenial iene al Knp=ledaie

PREREQUISITE COURSES: -

LANGUAGE OF INSTRUCTION and
EXAMINATIONS:

G eei 

IS THE COURSE OFFERED TO
ERASMUS STUDENTS

Yes

COURSE WEBSITE (URL)
2. LEARNING OUTCOMES
Learning outcomes
The course learning outcomes, specifc knowledge, skills and competences of an appropriate level, 
which the students will acquire with the successful completon of the course are described.
Consult Appendix A 
 Descripton of the level of learning outcomes for each qualifcatons cycle, according to the 
Qualifcatons Framework of the European Higher Educaton Area

 Descriptors for Levels 6, 7 & 8 of the European Qualifcatons Framework for Lifelong Learning and
Appendix B

 Guidelines for writng Learning Outcomes 
Uppn np_plerpn pu ahis npu se, saudaenas =ill be able ap undae saanda ahe basin npnnepas pu 
inae narpnal enpnp_ins as a _eahpda pu anal_zini daeielpp_enas in ahe ilpbal enpnp__. tn pa rnula , 
ahe sauda_ pu ahe a adairpnal anda _pdae n ahep ies pu inae narpnal a adae, spenial _an penpnp_in pplin_
anda inae narpnal fnannial issues, seeis ap undae saanda ahe nauses pu ilpbal enpnp_in nhanies 
 esulrni u p_ ahe inae anrpn pu indaiiidaual pplinies anda dai/e ennes bea=een npuna ies.
General Competences 
Taking into consideraton the general competences that the degree-holder must acquire (as these 
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appear in the Diploma Supplement and appear below), at which of the following does the course aim?
Search for, analysis and synthesis of data and 
informaton, with the use of the necessary 
technology 
Adaptng to new situatons 
Decision-making 
Working independently 
Team work
Working in an internatonal environment 
Working in an interdisciplinary environment 
Producton of new research ideas 

Project planning and management 
Respect for diference and multculturalism 
Respect for the natural environment 
Showing social, professional and ethical 
responsibility and sensitvity to gender issues 
Critcism and self-critcism 
Producton of free, creatve and inductve thinking
……
Others…
…….

• Adaaprni ap ne= siauarpns
• Denisipn _aiini
• Tea_=p i
• C irnal ahiniini
• P pdaunrpn pu u ee, n earie anda indaunrie ahiniini 

3. SYLLABUS
 tna pdaunrpn ap inae narpnal enpnp_ins
 Eiplurpn pu tnae narpnal a adae ahep ies
 Mpdae n Thep ies anda Applinarpns pu tnae narpnal T adae.
 Ta i/ anda npn-aa i/s. Ne= p paenrpnis_.
 Man penpnp_ins pu e.nhanie  aaes anda ppen enpnp__: The up eiin e.nhanie _a iea anda 

ahe daeae _inarpn pu ahe e.nhanie  aae. The up =a da up eiin e.nhanie _a iea,
 Balanne adajusa_ena _enhanis_s.
 tnae narpnal Flp=s pu Gppdas anda Capiaal.
 Enae p ises in ahe Glpbalizeda Enpnp__.

4. TEACHING and LEARNING METHODS - EVALUATION
DELIVERY

Face-to-face, Distance learning, etc.
Fane ap uane

USE OF INFORMATION AND
COMMUNICATIONS TECHNOLOGY 
Use of ICT in teaching, laboratory
educaton, communicaton with

students

• Teanhini usini pu tnae anrie Bpa da anda p pjenap .
• Suppp a lea nini p pness ah puih elena pnin e-nlass 
platfp _.

TEACHING METHODS
The manner and methods of teaching
are described in detail.
Lectures,  seminars,  laboratory
practce,  feldwork,  study  and
analysis  of  bibliography,  tutorials,
placements,  clinical  practce,  art
workshop,  interactve  teaching,
educatonal  visits,  project,  essay
writng, artstc creatvity, etc.

The saudaena's sauda_ hpu s up  eanh
lea nini anriia_ a e iiien as =ell
as ahe hpu s pu npn-dai enaeda sauda_
annp daini ap ahe p inniples pu ahe
ECTS

Activityi Semester workload
Lenau es up  ahe ahep ernal
pa a pu ahe npu se, assisaeda
b_  p esenaarpns in
elena pnin up _.

50

• P pble_ E.e nises. 
• Case Saudaies
• Disppsal pu elena pnin 
aeanhini p esenaarpns ap 
saudaenas.

30

tndaependaena Sauda_ 20
Oahe  anriires (G pup 
anda/p  tndaiiidaual Wp i 
nase sauda_, lenau es b_ 
p puessipnals, ean.)

50

Cpu se apaal 150
STUDENT PERFORMANCE

EVALUATION
o W itten e.a_inarpn 

 multple choice questonnaires, 
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Descripton  of  the  evaluaton
procedure

Language  of  evaluaton,  methods  of
evaluaton, summatve or conclusive,
multple choice questonnaires, short-
answer  questons,  open-ended
questons,  problem  solving,  writen
work, essay/report, oral examinaton,
public presentaton, laboratory work,
clinical  examinaton  of  patent,  art
interpretaton, other

Specifcally-defned  evaluaton
criteria  are  given,  and if  and where
they are accessible to students.

 short-answer questons
 problem solving

o W itten Assiin_enas

5. ATTACHED BtBLtOGRAPHY
1. K ui_an,  P.,  Obstfelda  M.,  (2016),  “tnae narpnal  Enpnp_ins.  Thpe _  anda  P anrne”  (4ah

Edairpn), (K irii).
2. Saliaap e D., (2017), “tnae narpnal Enpnp_ins” (Tzipla)
3. Va_ipuias,  G.  (2016)  ,  «tnae narpnal  Enpnp_ins  Relarpns:  Thep _,  Meahpdaplpi_,

Applinarpna”, (Mpenpu)
4. Feensa a C. R., Ta_lp  M. A.,  (2014),  “tnae narpnal Enpnp_ins” (Epiiena p)
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TAX LAW
1. Gene al

FACULTY Snhppl pu Enpnp_ins anda Ada_inisa arie Sniennes
DEPARTMENT ACCOUNTtNG & FtNANCE
COURSE LEVEL Undergraduate
COURSE CODE 604 SEMESTER of STUDIES 6

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ TAX LAW

INDIVIDUAL TEACHING ACTIVITIES
WEEKLY

TEACHING
HOURS

ECTS

Lenau es 4 6

TYPE OF COURSE Spenial banii punda

PREREQUISITE COURSES: -

TEACHING AND EXAMINIATION
LANGUAGES:

GREEK

COURSE OFFERED TO ERASMUS
STUDENTS

YES

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

-

2. LEARNtNG OUTCOMES
LEARNING RESULTS 
This npu se ai_s ap ua_ilia ize undae i adauaae saudaenas =iah ahe basin npnnepas pu Ta. La= anda in
pa rnula  =iah ahe p piisipns ipie nini ahe aa. p pnedau e.

3. SYLLABUS
 tna pdaunrpn ap aa. la=,
 The npnnepa anda ahe essenral ele_enas pu ahe aa.
 T_pes pu aa.es
 tnnp_e aa. (Pe spnal tnnp_e Ta. - tnnp_e Ta. pu Leial Enrres), 
 P ppe a_ aa.es (p ppe a_ aa.es anda a ansue  aa.es); 
 Ta.es pn npnsu_prpn (VAT, daures, ean.)
 inae narpnal anda Eu ppean aa. la=,
 tna pdaunrpn pu publin lpans, _eanini anda daisrnnrpn pu publin lpans 
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 tna pdaunrpn ap publin spendaini.
4. TEACHtNG AND EVALUATtON METHODS 

TEACHING METHOD. Lenau es, P anrnal T ainini
IT USE Ι. MOOC 

Open E-nlass npnaena

TEACHING PLAN Activityi Semester Work Load
Lenau es 50
P anrnal tssues 30
tndaiiidaual Sauda_ 50

Oahe  Anriires ( i.e. 
Me_p andau_) 

20

COURSE TOTAL 
(25 hours of work load per 
credit)

150

STUDENT EVALUATION Ι. WRtTTEN EXAM (80%) ahaa innludaes:
- Shp a ans=e s,
- Spliini pu p anrnal snena ips

ΙΙ. Me_p andau_ dau ini ahe se_esae  (20%) 
5. P pppseda Liae aau e
In Greek Language:

 Σαββαίδου Κ, Αναγνωστόπουλος, Παπακυριάκου Θ. ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΔΙΚΑΙΟΥ, Εκδόσεις Σάκκουλα, 2016

 Φορτσάκης Θ. ΔΙΚΑΙΟ, Εκδ. Αντ. Ν. Σακκουλα, ε ́ έκδοση, 2014
 Φινοκαλιώτης Κ., ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, Εκδ. Σακκουλα, ε’ έκδοση 2014 
 Φινοκαλιώτης Κ., ΕυρωπαΪκό φορολογικό και τελωνειακό δίκαιο, Εκδ. Σάκκουλα, 2015
 Μπάρμπας Ν., ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ, β’ έκδοση, Εκδ. Σακκουλα, 2018 
 Gormley, L., EU TAXATION LAW, Richimond Law and Tax Ltd, 2005. 
 Terra B.J.M. and Wattel P.J., EUROPEAN TAX LAW, Kluwer, 5thi Edition. 
 Morse G. and Williams D., PRINCIPLES OF TAX LAW, Sweet & Maxwell, Latest Edition 
 Μπάρμπας Ν., ΑΜΕΣΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, Εκδ. Σάκκουλα, 2005.
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PORTFOLIO MANAGEMENT 
1. GENERALLY

SCHOOL Snhppl pu Enpnp_ins anda Ada_inisa arie Sniennes
ACADEMIC UNIT DEPARTMENT OF ACCOUNTtNG AND FtNANCE

LEVEL OF STUDIES UNDERGRADUATE 
COURSE CODE 701 SEMESTER 7

COURSE TITLE PORTFOLtO MANAGEMENT

INDEPENDENT TEACHING ACTIVITIES 
if credits are awarded for separate components of the course,
e.g. lectures, laboratory exercises, etc. If the credits are awarded
for the whole of the course, give the weekly teaching hours and

the total credits

WEEKLY
TEACHING

HOURS
CREDITS

Lenau es 4 6

Add rows if necessary. The organisaton of teaching and the 
teaching methods used are described in detail at (d).

COURSE TYPE
general background, 

special background, specialised
general knowledge, skills

development

Spenial banii punda

PREREQUISITE COURSES:

LANGUAGE OF INSTRUCTION and
EXAMINATIONS:

G eei 

IS THE COURSE OFFERED TO
ERASMUS STUDENTS

Yes

COURSE WEBSITE (URL)   

2. LEARNING OUTCOMES
Learning outcomes
The course learning outcomes, specifc knowledge, skills and competences of an appropriate level, 
which the students will acquire with the successful completon of the course are described.
Consult Appendix A 
 Descripton of the level of learning outcomes for each qualifcatons cycle, according to the 
Qualifcatons Framework of the European Higher Educaton Area

 Descriptors for Levels 6, 7 & 8 of the European Qualifcatons Framework for Lifelong Learning and
Appendix B

 Guidelines for writng Learning Outcomes 
The _ain pu ppse pu ahe npu se is ap aeanh saudaenas ahe ahep ies anda ahe e_pi inal fndainis  elaaeda ap
ahe np_ppsirpn, _anaie_ena anda eialuarpn pu equia_ anda pahe  senu ires pp tfplips as =ell as ap
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npie   isi _anaie_ena ahp puihl_ 
ta alsp  eue s ap pp tfplip _anaie_ena _eahpdaplpiies anda ahei  applinarpns ah puihpua ahe liue n_nle
pu fnannial iniesa_enas sp ahaa ahe saudaena has a np_p ehensiie undae saandaini pu p pnesses anda
_eahpdaplpiies  in  pp tfplip  _anaie_ena.  Finall_,  ahe  ai_  pu  ahe  npu se  is  ap  undae saanda  ahe
i_pp aanne pu pp tfplip _anaie_ena in ahe _pdae n enpnp__ anda ahe a ansup _arpn pu pp tfplip
_anaie_ena inap a daisrnna snienrfn felda / p puessipn.
Uppn np_plerpn pu ahe npu se ahe saudaena =ill be able ap:
-  Cp_p ehenda  ahe  ie_  anda  n irnal  ueaau es  pu  pp tfplip  iniesa_ena,  liniini  ahe_  ap  b padae 
enpnp_in, business anda iniesa_ena liue n_nle p inniples.
- Gain inp=ledaie pn pp tfplip _anaie_ena appls anda aenhniques anda hp= ahe_ a e useda in p dae  ap
ensu e ahe sunnessuul np_plerpn pu iniesa_enas (r_eaables anda budaieas).
- Be able ap daisrniuish ahe _ain ueaau es in a pp tfplip nase sauda_ anda assess ahe  ple pu saaiehpldae s
in ahe i_ple_enaarpn pu fnannial iniesa_enas.
-  Use  pp tfplip  _anaie_ena  _eahpdaplpiies  ap  idaenru_  ie_  ele_enas  sunh  as  uundaa_enaals  anda
aenhninal  anal_sis,  a ansanrpn  iplu_es,  a endas,   eau n  pn  napiaal,  iniesa_ena  sa aaeiies  /
insa u_enas.
- Anal_ze anda esr_aae ie_ npsa ele_enas anda npnnenas ahe_ =iah ahe r_eaable pu iniesa_ena in
senu ires ialues anda rales ean.
- Cpllabp aae =iah ahei  uellp=s sp as ap n eaae anda p esena a p pjena in a pp tfplip nase sauda_.
- Use spenializeda spf=a e anda espeniall_ pn line.
General Competences 
Taking into consideraton the general competences that the degree-holder must acquire (as these 
appear in the Diploma Supplement and appear below), at which of the following does the course aim?
Search for, analysis and synthesis of data and 
informaton, with the use of the necessary 
technology 
Adaptng to new situatons 
Decision-making 
Working independently 
Team work
Working in an internatonal environment 
Working in an interdisciplinary environment 
Producton of new research ideas 

Project planning and management 
Respect for diference and multculturalism 
Respect for the natural environment 
Showing social, professional and ethical 
responsibility and sensitvity to gender issues 
Critcism and self-critcism 
Producton of free, creatve and inductve thinking
……
Others…
…….

• Adaaprni ap ne= siauarpns
• Denisipn _aiini
• Tea_=p i
• C irnal ahiniini
• P pdaunrpn pu u ee, n earie anda indaunrie ahiniini
3. SYLLABUS
• Thep _ pu Pp tfplip anda Capiaal Ma ieas.
• Pe up _anne anda  isi
• Valuarpn pu senu ires anda asseas
• Ma iea _pdael assess_ena
• Pe up _anne anda  isi. Risi Diie sifnarpn.
• P pfaable pp tfplips.
• Ma iea Pp tfplip.
• Capiaal Ma ieas anda Senu ires Lines.
• Beaa uanap 
• P pble_s in assessini s_sae_in  isi
• E_pi inal e.plp arpn pu daaaa ialuarpn _pdaels
• Fundaa_enaal anal_sis
•Tenhninal anal_sis
• tnae narpnal pp tfplip daiie sifnarpn
• Pp tfplip _anaie_ena p pness
• Rarni pp tfplip pe up _anne
• Risi hedaiini pu a pp tfplip
• Defnirpn pu _a iea, n edaia, ppe arpnal, fnannial  isi ean.  
• Use pu Value aa Risi, VaR ( isi-ap-ialue) _eahpdas in  isi _easu e_ena. Alae narie app panhes ap 
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VaR nalnularpn. Alae narie =a_s pu _easu ini  isis
• Allpnarpn pu  espu nes anda eialuarpn pu anriires baseda pn pe up _anne _easu es pe  unia pu  isi
• Esr_arpn pu napiaal  equi e_enas baseda pn ahe  ules pu ahe "Basel Cp__ittee"
• tnae narpnal pp tfplip anal_sis. Valuarpn pu asseas pn ahe inae narpnal _a iea.
4. TEACHING and LEARNING METHODS - EVALUATION

DELIVERY
Face-to-face, Distance learning, etc.

Fane ap uane

USE OF INFORMATION AND
COMMUNICATIONS TECHNOLOGY 
Use of ICT in teaching, laboratory
educaton, communicaton with

students

• Teanhini usini pu tnae anrie Bpa da anda p pjenap .
• Suppp a lea nini p pness ah puih elena pnin e-nlass 
platfp _.

TEACHING METHODS
The manner and methods of teaching
are described in detail.
Lectures,  seminars,  laboratory
practce,  feldwork,  study  and
analysis  of  bibliography,  tutorials,
placements,  clinical  practce,  art
workshop,  interactve  teaching,
educatonal  visits,  project,  essay
writng, artstc creatvity, etc.

The saudaena's sauda_ hpu s up  eanh
lea nini anriia_ a e iiien as =ell
as ahe hpu s pu npn-dai enaeda sauda_
annp daini ap ahe p inniples pu ahe
ECTS

Activityi Semester workload
Lenau es up  ahe ahep ernal
pa a pu ahe npu se, assisaeda
b_  p esenaarpns in
elena pnin up _.

50

• E.e nises.
• Disppsal pu elena pnin 
aeanhini p esenaarpns ap 
saudaenas.

30

tndaependaena sauda_ 50
Oahe  anriires (G pup 
anda/p  tndaiiidaual Wp i 
nase sauda_, lenau es b_ 
p puessipnals, ean.)

20

Cpu se apaal 150
STUDENT PERFORMANCE

EVALUATION
Descripton  of  the  evaluaton
procedure

Language  of  evaluaton,  methods  of
evaluaton, summatve or conclusive,
multple choice questonnaires, short-
answer  questons,  open-ended
questons,  problem  solving,  writen
work, essay/report, oral examinaton,
public presentaton, laboratory work,
clinical  examinaton  of  patent,  art
interpretaton, other

Specifcally-defned  evaluaton
criteria  are  given,  and if  and where
they are accessible to students.

o W itten e.a_inarpn 
o Mulrple nhpine quesrpns
o Case sauda_

5. ATTACHED BtBLtOGRAPHY
- Recommended references:

• Kioxos P., Sotropoulos I., Papanikolaou G., (2018). “Money-capital markets and portolio 
management”. Ed. E.Kioxou. Athens, Greece.
• Vasileiou D. and Ν. Iriots (2009) ¨Investment analysis and portolio management¨. Ed. Rosili, 
Athens.
• Xidonas P., Psarras I. and Zopounidis I. (2010). ¨Modern Portolio Theory¨. Eda. Kleidaa iah_ps, 
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Aahens.
• Spirou S. (2013), ¨Money and Capital Market¨, Ed. Benou. Athens, Greece. 
• Zopounidis Κ. and Lemonakis Ch., (2009), ¨Credit Risk Management¨. Eda. Kleidaa iah_ps, Aahens.

-Related scientfc journals:
- Internatonal Journal of Economics and Finance
- Review of Financial Studies
- The journal of portolio management (JPM)
 - The Journal of Alternatve Investments
- The Journal of Derivatves
- The Journal of Fixed Income
- The Journal of Index Investng

AUDITING
1. GENERALLY

SCHOOL Snhppl pu Enpnp_ins anda Ada_inisa arie Sniennes
ACADEMIC UNIT DEPARTMENT OF ACCOUNTtNG AND FtNANCE

LEVEL OF STUDIES UNDERGRADUATE 
COURSE CODE 702 SEMESTER 7

COURSE TITLE AUDtTtNG

INDEPENDENT TEACHING ACTIVITIES 
if credits are awarded for separate components of the course,
e.g. lectures, laboratory exercises, etc. If the credits are awarded
for the whole of the course, give the weekly teaching hours and

the total credits

WEEKLY
TEACHING

HOURS
CREDITS

Lenau es 4 5

Add rows if necessary. The organisaton of teaching and the 
teaching methods used are described in detail at (d).

COURSE TYPE
general background, 

special background, specialised
general knowledge, skills

development

Spenial banii punda

PREREQUISITE COURSES:

LANGUAGE OF INSTRUCTION and
EXAMINATIONS:

G eei 

IS THE COURSE OFFERED TO
ERASMUS STUDENTS

Yes

COURSE WEBSITE (URL)   
2. LEARNING OUTCOMES
Learning outcomes
The course learning outcomes, specifc knowledge, skills and competences of an appropriate level, 
which the students will acquire with the successful completon of the course are described.
Consult Appendix A 
 Descripton of the level of learning outcomes for each qualifcatons cycle, according to the 
Qualifcatons Framework of the European Higher Educaton Area

 Descriptors for Levels 6, 7 & 8 of the European Qualifcatons Framework for Lifelong Learning and
Appendix B

 Guidelines for writng Learning Outcomes 
The anquisirpn pu inp=ledaie uppn ahe np_p ehensipn pu ahe Audairni p pness anda ahe ueasibilia_ pu 
ahe audairni puanp_es up  np_panies anda p ianizarpns.

General Competences 
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Taking into consideraton the general competences that the degree-holder must acquire (as these 
appear in the Diploma Supplement and appear below), at which of the following does the course aim?
Search for, analysis and synthesis of data and 
informaton, with the use of the necessary 
technology 
Adaptng to new situatons 
Decision-making 
Working independently 
Team work
Working in an internatonal environment 
Working in an interdisciplinary environment 
Producton of new research ideas 

Project planning and management 
Respect for diference and multculturalism 
Respect for the natural environment 
Showing social, professional and ethical 
responsibility and sensitvity to gender issues 
Critcism and self-critcism 
Producton of free, creatve and inductve thinking
……
Others…
…….

• Adaaprni ap ne= siauarpns
• Denisipn _aiini
• Tea_=p i
• C irnal ahiniini
• P pdaunrpn pu u ee, n earie anda indaunrie ahiniini
3. SYLLABUS
Basin Audairni app panhes pu publisheda annpunas. Rules & npna pl auahp ires. tnae nal audaia  eiie=. 
E.ae nal audaia. Meahpdas anda p anrnes pu e.ae nal audaia. Eiidaenne anda dapnu_enaarpn. Wp isheeas. 
Sa_ple nheni. Audaiap 's  epp a. Audairni Leiislarpn.
4. TEACHING and LEARNING METHODS - EVALUATION

DELIVERY
Face-to-face, Distance learning, etc.

Fane ap uane

USE OF INFORMATION AND
COMMUNICATIONS TECHNOLOGY 
Use of ICT in teaching, laboratory
educaton, communicaton with

students

• Teanhini usini pu tnae anrie Bpa da anda p pjenap .
• Suppp a lea nini p pness ah puih elena pnin e-nlass 
platfp _.

TEACHING METHODS
The manner and methods of teaching
are described in detail.
Lectures,  seminars,  laboratory
practce,  feldwork,  study  and
analysis  of  bibliography,  tutorials,
placements,  clinical  practce,  art
workshop,  interactve  teaching,
educatonal  visits,  project,  essay
writng, artstc creatvity, etc.

The saudaena's sauda_ hpu s up  eanh
lea nini anriia_ a e iiien as =ell
as ahe hpu s pu npn-dai enaeda sauda_
annp daini ap ahe p inniples pu ahe
ECTS

Activityi Semester workload
Lenau es up  ahe ahep ernal
pa a pu ahe npu se, assisaeda
b_  p esenaarpns in
elena pnin up _.

39

• E.e nises.
• Disppsal pu elena pnin 
aeanhini p esenaarpns ap 
saudaenas.

26

tndaependaena sauda_ 78
Oahe  anriires (G pup 
anda/p  tndaiiidaual Wp i 
nase sauda_, lenau es b_ 
p puessipnals, ean.)

7

Cpu se apaal 150
STUDENT PERFORMANCE

EVALUATION
Descripton  of  the  evaluaton
procedure

Language  of  evaluaton,  methods  of
evaluaton, summatve or conclusive,

o W itten e.a_inarpn 
o Mulrple nhpine quesrpns
o Case sauda_
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multple choice questonnaires, short-
answer  questons,  open-ended
questons,  problem  solving,  writen
work, essay/report, oral examinaton,
public presentaton, laboratory work,
clinical  examinaton  of  patent,  art
interpretaton, other

Specifcally-defned  evaluaton
criteria  are  given,  and if  and where
they are accessible to students.
5. ATTACHED BtBLtOGRAPHY

1. Ka a_anis K. (2008) Mpdae n Audaia, AUEB Edairpns, Aahens, G eene
2. Neiiaiis C., Tanh_naiis P. (2013) Cu  ena tssues Audaia anda tnae nal 

Cpna pl, Diplpi afa Edairpns, Aahens, G eene 
3. Kanazps K.Chpnda aii A. (2006) Audairni - Thep _ anda p anrne, 

Saa_pulis Edairpns, Aahens, G eene
4. Rpbe aspn, J. anda F. Daiis (1982), Audairni, Business Publinarpns tnn., 

Pianp Te.as.
5. C.P.A., Leiislarpn pu Ce rfeda Publin Annpunaanas’ tnsrauae (1989), 

S.O.L. Aahens
6. Μeiis W. – La sen J., Meiis R., (1985) P inniples pu Audairni, N.Y. 

-Relevant Scientfc Journals:
Annpunrni, Audairni anda Annpunaabilia_ Jpu nal
Audairni: A Jpu nal pu P anrne anda Thep _
Jpu nal pu Annpunrni, Audairni anda Finanne
Jpu nal pu tnae narpnal Annpunrni. Audairni anda Ta.arpn
tnae narpnal Jpu nal pu Annpunrni Audairni anda Pe up _anne Eialuarpn (UAAPE)
tnae narpnal Jpu nal pu Audairni
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MANAGERIAL ACCOUNTING AND INFORMATION
1. GENERALLY 

SCHOOL Snhppl pu Enpnp_ins anda Ada_inisa arie Sniennes
ACADEMIC UNIT DEPARTMENT OF ACCOUNTtNG AND FtNANCE

LEVEL OF STUDIES UNDERGRADUATE 
COURSE CODE 703 SEMESTER 7ο

COURSE TITLE Manaie ial Annpunrni & tnup _arpn

INDEPENDENT TEACHING ACTIVITIES 
if credits are awarded for separate components of the course,
e.g. lectures, laboratory exercises, etc. If the credits are awarded
for the whole of the course, give the weekly teaching hours and

the total credits

WEEKLY
TEACHING

HOURS
CREDITS

Lenau es 4 6
Add rows if necessary. The organisaton of teaching and the 
teaching methods used are described in detail at (d).

COURSE TYPE
general background, 

special background, specialised
general knowledge, skills

development

Spenial Banii punda

PREREQUISITE COURSES:
Np

LANGUAGE OF INSTRUCTION and
EXAMINATIONS:

G eei 

IS THE COURSE OFFERED TO
ERASMUS STUDENTS

COURSE WEBSITE (URL)
2. LEARNING OUTCOMES
Learning outcomes
The course learning outcomes, specifc knowledge, skills and competences of an appropriate level, 
which the students will acquire with the successful completon of the course are described.
Consult Appendix A 
 Descripton of the level of learning outcomes for each qualifcatons cycle, according to the 
Qualifcatons Framework of the European Higher Educaton Area

 Descriptors for Levels 6, 7 & 8 of the European Qualifcatons Framework for Lifelong Learning and
Appendix B

 Guidelines for writng Learning Outcomes 
Uppn sunnessuul np_plerpn pu ahe npu se a saudaena =ill be able ap:

 Undae saanda ahe useuulness pu Manaie ial Annpunrni up  p piidaini inup _arpn baseda pn
npsa anal_sis up  lpni-ae _ plannini anda sa aaeiin daenisipn _aiini.

 Cpna pl anda anal_ze ahe Cp_pan_'s asseas, inienap ies anda budaieas.
 E.panda ahei  inp=ledaie in inup _arpn issues baseda pn business npsa anal_sis 
 Eialuaae anda anal_ze ahe npsas pu p pdaunas anda se iines p pdauneda.
 Manaie annpunrni anda inup _arpn up  e/enrie business ada_inisa arpn.

General Competences 
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Taking into consideraton the general competences that the degree-holder must acquire (as these 
appear in the Diploma Supplement and appear below), at which of the following does the course aim?
Search for, analysis and synthesis of data and 
informaton, with the use of the necessary 
technology 
Adaptng to new situatons 
Decision-making 
Working independently 
Team work
Working in an internatonal environment 
Working in an interdisciplinary environment 
Producton of new research ideas 

Project planning and management 
Respect for diference and multculturalism 
Respect for the natural environment 
Showing social, professional and ethical 
responsibility and sensitvity to gender issues 
Critcism and self-critcism 
Producton of free, creatve and inductve thinking
……
Others…
…….

• Adaaprni ap ne= siauarpns
• Denisipn _aiini
• Tea_=p i
• C irnal ahiniini
• P pdaunrpn pu u ee, n earie anda indaunrie ahiniini
3. SYLLABUS

• tna pdaunrpn ap Manaie ial Annpunrni anda tnup _arpn
• Manaie ial anda Finanne Annpunrni
• Cpsa npnnepa - Ope arpnal npsa - Cpsa _easu e_ena
• Ada_inisa arie npna pl anda Manaie ial Annpunrni
• Anriia_ Baseda Cpsrni anda tnup _arpn
• Manaie ial Annpunrni anda Manaie_ena tnup _arpn S_sae_s

4. TEACHING and LEARNING METHODS - EVALUATION
DELIVERY

Face-to-face, Distance learning, etc.
Fane ap uane

USE OF INFORMATION AND
COMMUNICATIONS TECHNOLOGY 
Use of ICT in teaching, laboratory
educaton, communicaton with

students

• Teanhini usini pu tnae anrie Bpa da anda p pjenap .
• Suppp a lea nini p pness ah puih elena pnin e-nlass 
platfp _.

TEACHING METHODS
The manner and methods of teaching
are described in detail.
Lectures,  seminars,  laboratory
practce,  feldwork,  study  and
analysis  of  bibliography,  tutorials,
placements,  clinical  practce,  art
workshop,  interactve  teaching,
educatonal  visits,  project,  essay
writng, artstc creatvity, etc.

The saudaena's sauda_ hpu s up  eanh
lea nini anriia_ a e iiien as =ell
as ahe hpu s pu npn-dai enaeda sauda_
annp daini ap ahe p inniples pu ahe
ECTS

Activityi Semester workload
Lenau es up  ahe ahep ernal
pa a pu ahe npu se, assisaeda
b_  p esenaarpns in
elena pnin up _.

50

• E.e nises.
• Disppsal pu elena pnin 
aeanhini p esenaarpns ap 
saudaenas.

20

tndaependaena sauda_ 50
Oahe  anriires (G pup 
anda/p  tndaiiidaual Wp i 
nase sauda_, lenau es b_ 
p puessipnals, ean.)

30

Cpu se apaal 150
STUDENT PERFORMANCE

EVALUATION
Descripton  of  the  evaluaton
procedure

o W itten e.a_inarpn 
o Mulrple nhpine quesrpns
o Case sauda_
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Language  of  evaluaton,  methods  of
evaluaton, summatve or conclusive,
multple choice questonnaires, short-
answer  questons,  open-ended
questons,  problem  solving,  writen
work, essay/report, oral examinaton,
public presentaton, laboratory work,
clinical  examinaton  of  patent,  art
interpretaton, other

Specifcally-defned  evaluaton
criteria  are  given,  and if  and where
they are accessible to students.

Oprpnal aasis ah puihpua ahe se_esae .

Updaaae dau ini nlasses anda annessible ah puih e nlass

Eialuarpn n iae ia nan be  eassesseda in ahe saa a pu eanh 
se_esae  uppn ahe  enp__endaarpn pu ahe p puessp  anda 
Denisipn pu ahe Asse_bl_ pu ahe Depa a_ena.

5. ATTACHED BtBLtOGRAPHY
-Suggested bibliography in Greek language:

 Di_ia as Aipusrnps – Appsaplps Mpalas (2009).  Manaie ial  Annpunrni up  Plannini anda
Cpna pl. Publinarpns pu GUTENBERG, Aahens. 

 Filips B., (2013). Manaie ial Annpunrni, Publinarpns pu OPA, Aahens. 
 D u _, C., 2007. Manaie_ena anda Cpsa Annpunrni, 7ah Edairpn, Ceniaie Lea nini EMEA.
 Ga  ispn.R., Np een. E., (2003). Manaie ial Annpunrni, Publinarpns pu Papazisi Aahens.
 R. Ga  ispn – E. Np een, 2006. Manaie ial, Publinarpns pu Kleidaa iah_ps.
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INTERANTIONAL ACCOUNTING AND FINANCIAL REPORTING
1. GENERALLY

SCHOOL Snhppl pu Enpnp_ins anda Ada_inisa arie Sniennes
ACADEMIC UNIT DEPARTMENT OF ACCOUNTtNG AND FtNANCE

LEVEL OF STUDIES UNDERGRADUATE 
COURSE CODE 801 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 8ah

COURSE TITLE  International Accounting and Financial Reporting (I.F.R.S.)

INDEPENDENT TEACHING ACTIVITIES 
if credits are awarded for separate components of the course,
e.g. lectures, laboratory exercises, etc. If the credits are awarded
for the whole of the course, give the weekly teaching hours and

the total credits

WEEKLY
TEACHING

HOURS
CREDITS

Lenau es  4 6

Add rows if necessary. The organisaton of teaching and the 
teaching methods used are described in detail at (d).

COURSE TYPE
general background, 

special background, specialised
general knowledge, skills

development

siills daeielpp_ena 

PREREQUISITE COURSES: Npne

LANGUAGE OF INSTRUCTION and
EXAMINATIONS:

G eei

IS THE COURSE OFFERED TO
ERASMUS STUDENTS

Yes 

COURSE WEBSITE (URL) http://annfn.aeiep.i /enlass/npu ses/TMA212/
2. LEARNING OUTCOMES

Learning outcomes
The course learning outcomes, specifc knowledge, skills and competences of an appropriate level, which 
the students will acquire with the successful completon of the course are described.
Consult Appendix A 
 Descripton of the level of learning outcomes for each qualifcatons cycle, according to the 
Qualifcatons Framework of the European Higher Educaton Area

 Descriptors for Levels 6, 7 & 8 of the European Qualifcatons Framework for Lifelong Learning and 
Appendix B

 Guidelines for writng Learning Outcomes 
This  course  aims  ap  ua_ilia ize  saudaenas  =iah  ahe p inniples,  ahe annpunrni  pplinies  anda p pnedau es
=hinh a e useda b_ ahe tnae narpnal Finannial Repp rni Saandaa das (tFRS).  tn adadairpn, ahis npu se =ill
ina pdaune ap saudaenas ahe Finannial  epp rni annp daini ap tFRS. 
Uppn sunnessuul np_plerpn pu ahe npu se a saudaena =ill be able ap:

 Cp_p ehenda ahe basin p inniples anda _eahpdaplpi_ pu tFRS
 t_ple_ena tFRS annpunrni pplinies 
 Aninp=ledaie ahe dai/e ennes bea=een Hellenin anda tnae narpnal fnannial  epp rni saandaa das
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 Cpnie a aa. baseda a ial balannes ap tFRS a ial balannes
 P epa e Finannial Repp as annp daini ap tFRS

General Competences 
Taking into consideraton the general competences that the degree-holder must acquire (as these appear 
in the Diploma Supplement and appear below), at which of the following does the course aim?
Search for, analysis and synthesis of data and 
informaton, with the use of the necessary 
technology 
Adaptng to new situatons 
Decision-making 
Working independently 
Team work
Working in an internatonal environment 
Working in an interdisciplinary environment 
Producton of new research ideas 

Project planning and management 
Respect for diference and multculturalism 
Respect for the natural environment 
Showing social, professional and ethical responsibility 
and sensitvity to gender issues 
Critcism and self-critcism 
Producton of free, creatve and inductve thinking
……
Others…
…….

a. Working independently
b. Team work
c. Project planning and management
d. Adaptng to new situatons
e. Decision-making

3. SYLLABUS
16. tna pdaunrpn ap Annpunrni P inniples anda pplinies, annp daini ap tnae narpnal Finannial Repp rni

Saandaa das (tFRS/tAS)
17. tAS 1 — P esenaarpn pu Finannial Saaae_enas
18. tAS 7 — Saaae_ena pu Cash-Flp=s
19. tAS 8 — Annpunrni Pplinies, Chanies in Annpunrni Esr_aaes anda E  p s
20. tAS 16 — P ppe a_, Plana anda Equip_ena
21. tAS 38 — tnaaniible Asseas
22. tAS 40 — tniesa_ena P ppe a_
23. tAS 36 — t_pai _ena pu Asseas  
24. tAS 2 — tnienap ies 
25. tFRS 16 — Leases 
26. tFRS 9 — Finannial tnsa u_enas 
27. tAS 32 — Finannial tnsa u_enas: P esenaarpn
28. tAS 37 — P piisipns, Cpnrniena Liabilires anda Cpnrniena Asseas
29. tAS 19 — E_plp_ee Benefas
30. tFRS 15 — Reienue u p_ Cpna anas =iah Cusap_e s
31. tAS 20 — Annpunrni up  Gpie n_ena G anas anda Disnlpsu e pu Gpie n_ena Assisaanne  
32. tAS 12 — tnnp_e Ta. 
33. tFRS 10 —Cpnsplidaaaeda Finannial Saaae_enas
4. TEACHtNG anda LEARNtNG METHODS - EVALUATtON

DELIVERY
Face-to-face, Distance learning, etc.

Fane ap uane

USE OF INFORMATION AND
COMMUNICATIONS TECHNOLOGY 
Use of ICT in teaching, laboratory
educaton, communicaton with

students

• Teanhini usini pu tnae anrie Bpa da anda p pjenap .
• Suppp a lea nini p pness ah puih elena pnin e-nlass platfp _.

TEACHING METHODS
The manner and methods of teaching
are described in detail.
Lectures,  seminars,  laboratory
practce,  feldwork,  study  and
analysis  of  bibliography,  tutorials,
placements,  clinical  practce,  art
workshop,  interactve  teaching,

Activityi
Semester
workload

Lenau es up  ahe ahep ernal pa a pu ahe 
npu se, assisaeda b_ p esenaarpns in 
elena pnin up _

50

E.e nises,  narpnal  anda  ilpbal  nase  saudaies
up  bette  undae saandaini  pu  ahep ernal
_pdaules

25
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educatonal  visits,  project,  essay
writng, artstc creatvity, etc.

The saudaena's sauda_ hpu s up  eanh
lea nini anriia_ a e iiien as =ell
as ahe hpu s pu npn-dai enaeda sauda_
annp daini ap ahe p inniples pu ahe
ECTS

Oahe  anriires (G pup anda/p  tndaiiidaual 
Wp i nase sauda_, lenau es b_ p puessipnals, 
ean.)

25

tndaependaena sauda_ 50
Cpu se apaal 150

STUDENT PERFORMANCE
EVALUATION

Descripton  of  the  evaluaton
procedure

Language  of  evaluaton,  methods  of
evaluaton, summatve or conclusive,
multple choice questonnaires, short-
answer  questons,  open-ended
questons,  problem  solving,  writen
work, essay/report, oral examinaton,
public presentaton, laboratory work,
clinical  examinaton  of  patent,  art
interpretaton, other

Specifcally-defned  evaluaton
criteria  are  given,  and if  and where
they are accessible to students.

 Assess_ena in G eei laniuaie  : 
The curriculum will be orally and writen examed at the end of 
the semester  
b_ ahe use pu:
- _ulrple nhpine quesrpns 
-    e.aendaeda Resppnse Quesrpns
- i_ple_enaarpn pu tFRS annpunrni pplinies
-    annpunrni ena ies annp daini ap tFRS
-    p epa arpn pu Finannial saaae_enas annp daini ap tFRS

Oprpnal aasis ah puihpua ahe se_esae .

Updaaae dau ini nlasses anda annessible ah puih e nlass

Eialuarpn n iae ia nan be  eassesseda in ahe saa a pu eanh 
se_esae  uppn ahe  enp__endaarpn pu ahe p puessp  anda 
Denisipn pu ahe Asse_bl_ pu ahe Depa a_ena.

5. ATTACHED BIBLIOGRAPHY
-Suggested Bibliography:
1.Thepuanis  Ka iip ips,  Anda eas  Pea idaes  (2017),  tnae narpnal  Annpunrni  Saandaa das,  Publishe :  TH.
KARAGtORGOU BROS
2. Kpnaps Gep iips (2014), Finannial Annpunrni in Annp daanne =iah tnae narpnal anda G eei Annpunrni
Saandaa das, Publishe : Kpnaps Anieliii
3.  Neiaiis  Ch isaps,  tnae narpnal  Finannial  Repp rni  Saandaa das  -  Thep _  anda  Applinarpns  (2014),
Publishe : ACCOUNTANT ACCOUNTANT
4.  GRANT  THORNTON  (2016),  tnae narpnal  Finannial  Repp rni  Saandaa das,  Publishe :  Anasaasips  D.
Enpnp_pppulps
5. Philps tpannis, Appsaplps Appsaplps (2010): tnae narpnal Annpunrni Saandaa das - Thep ernal App panh
& Cpnie sipn Applinarpns, Kleidaa iah_ps Publinarpns
6.  Vlanhps  Ch isaps  -  Lpuias  Lpuias  (2009),  tnae narpnal  Annpunrni  Saandaa das,  Glpbala ainini
Publinarpns 
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QUANTITATIVE METHODS IN ECONOMICS
1. GENERALLY

SCHOOL Snhppl pu Enpnp_ins anda Ada_inisa arie Sniennes
ACADEMIC UNIT DEPARTMENT OF ACCOUNTtNG AND FtNANCE

LEVEL OF STUDIES UNDERGRADUATE 
COURSE CODE 802 SEMESTER 8

COURSE TITLE Quanraarie Meahpdas in Enpnp_ins

INDEPENDENT TEACHING ACTIVITIES 
if credits are awarded for separate components of the course,
e.g. lectures, laboratory exercises, etc. If the credits are awarded
for the whole of the course, give the weekly teaching hours and

the total credits

WEEKLY
TEACHING

HOURS
CREDITS

Lenau es 4 6

Add rows if necessary. The organisaton of teaching and the 
teaching methods used are described in detail at (d).

COURSE TYPE
general background, 

special background, specialised
general knowledge, skills

development

Gene al banii punda

PREREQUISITE COURSES:

LANGUAGE OF INSTRUCTION and
EXAMINATIONS:

G eei 
 

IS THE COURSE OFFERED TO
ERASMUS STUDENTS

Yes

COURSE WEBSITE (URL) hittp://accfn.teiep.gr/eclass/courses/TMA213/
6. LEARNING OUTCOMES
Learning outcomes
The course learning outcomes, specifc knowledge, skills and competences of an appropriate level, 
which the students will acquire with the successful completon of the course are described.
Consult Appendix A 
 Descripton of the level of learning outcomes for each qualifcatons cycle, according to the 
Qualifcatons Framework of the European Higher Educaton Area

 Descriptors for Levels 6, 7 & 8 of the European Qualifcatons Framework for Lifelong Learning and
Appendix B

 Guidelines for writng Learning Outcomes 
Uppn sunnessuul np_plerpn pu ahe npu se a saudaena =ill be able ap p anrne nu_e inal applinarpns,
_aahe_arnal,  saarsrnal,  ean.  _eahpdas  in  adaianneda  _in penpnp_ins,  _an penpnp_ins,  pp tfplip
ahep _, business daenisipn _aiini, ean.
General Competences 
Taking into consideraton the general competences that the degree-holder must acquire (as these 
appear in the Diploma Supplement and appear below), at which of the following does the course aim?
Search for, analysis and synthesis of data and 
informaton, with the use of the necessary 
technology 

Project planning and management 
Respect for diference and multculturalism 
Respect for the natural environment 
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Adaptng to new situatons 
Decision-making 
Working independently 
Team work
Working in an internatonal environment 
Working in an interdisciplinary environment 
Producton of new research ideas 

Showing social, professional and ethical 
responsibility and sensitvity to gender issues 
Critcism and self-critcism 
Producton of free, creatve and inductve thinking
……
Others…
…….

• Adaaprni ap ne= siauarpns
• Denisipn _aiini
• Tea_=p i
• C irnal ahiniini
• P pdaunrpn pu u ee, n earie anda indaunrie ahiniini
7. SYLLABUS

 Npn-pa a_ea in h_ppahesis aesas. Spf=a e applinarpns.
 Sp eada Anal_sis (ANOVA). 
 Gene al Linea  Rei essipn Mpdael. 
 Lpiisrn  ei essipn
 Disn i_inana anal_sis
 Fanap  anal_sis

8. TEACHING and LEARNING METHODS - EVALUATION
DELIVERY

Face-to-face, Distance learning, etc.
Fane ap uane

USE OF INFORMATION AND
COMMUNICATIONS TECHNOLOGY 
Use of ICT in teaching, laboratory
educaton, communicaton with

students

• Teanhini usini pu tnae anrie Bpa da anda p pjenap .
• Suppp a lea nini p pness ah puih elena pnin e-nlass 
platfp _.

TEACHING METHODS
The manner and methods of teaching
are described in detail.
Lectures,  seminars,  laboratory
practce,  feldwork,  study  and
analysis  of  bibliography,  tutorials,
placements,  clinical  practce,  art
workshop,  interactve  teaching,
educatonal  visits,  project,  essay
writng, artstc creatvity, etc.

The saudaena's sauda_ hpu s up  eanh
lea nini anriia_ a e iiien as =ell
as ahe hpu s pu npn-dai enaeda sauda_
annp daini ap ahe p inniples pu ahe
ECTS

Activityi Semester workload
Lenau es up  ahe ahep ernal
pa a pu ahe npu se, assisaeda
b_  p esenaarpns in
elena pnin up _.

50

• E.e nises.
• Disppsal pu elena pnin 
aeanhini p esenaarpns ap 
saudaenas.

30

tndaependaena sauda_ 50
Oahe  anriires (G pup 
anda/p  tndaiiidaual Wp i 
nase sauda_, lenau es b_ 
p puessipnals, ean.)

20

Cpu se apaal 150
STUDENT PERFORMANCE

EVALUATION
Descripton  of  the  evaluaton
procedure

Language  of  evaluaton,  methods  of
evaluaton, summatve or conclusive,
multple choice questonnaires, short-
answer  questons,  open-ended
questons,  problem  solving,  writen

o W itten e.a_inarpn 
o Mulrple nhpine quesrpns
o Case sauda_
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work, essay/report, oral examinaton,
public presentaton, laboratory work,
clinical  examinaton  of  patent,  art
interpretaton, other

Specifcally-defned  evaluaton
criteria  are  given,  and if  and where
they are accessible to students.
9. ATTACHED BtBLtOGRAPHY
Bppis (tn G eei Laniuaie):
 Φράγκος Χ. Στατιστική επεξεργασία και ανάλυση πολυδιάστατων δεδομένων ΙΙ. Εκδόσεις 

Φράγκος 2016.
 Κιντής, Α. (1994) Στατιστικές και Οικονομετρικές Μέθοδοι, Gutenberg.
 Watshiam, T.J., Parramore, K. (1997) Quantitative Methiods in Finance, Thiomson.
 Benninga, S. (1997) Financial Modelling, MIT Press.
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RESEARCH METHODOLOGY
1. GENERALLY

SCHOOL Snhppl pu Enpnp_ins anda Ada_inisa arie Sniennes
ACADEMIC UNIT DEPARTMENT OF ACCOUNTtNG AND FtNANCE

LEVEL OF STUDIES UNDERGRADUATE 
COURSE CODE 803 SEMESTER 8

COURSE TITLE Resea nh Meahpdaplpi_

INDEPENDENT TEACHING ACTIVITIES 
if credits are awarded for separate components of the course,
e.g. lectures, laboratory exercises, etc. If the credits are awarded
for the whole of the course, give the weekly teaching hours and

the total credits

WEEKLY
TEACHING

HOURS
CREDITS

Lenau es 4 6
Add rows if necessary. The organisaton of teaching and the 
teaching methods used are described in detail at (d).

COURSE TYPE
general background, 

special background, specialised
general knowledge, skills

development

Gene al banii punda

PREREQUISITE COURSES:

LANGUAGE OF INSTRUCTION and
EXAMINATIONS:

G eei 

IS THE COURSE OFFERED TO
ERASMUS STUDENTS

Np

COURSE WEBSITE (URL)
2. LEARNING OUTCOMES
Learning outcomes
The course learning outcomes, specifc knowledge, skills and competences of an appropriate level, 
which the students will acquire with the successful completon of the course are described.
Consult Appendix A 
 Descripton of the level of learning outcomes for each qualifcatons cycle, according to the 
Qualifcatons Framework of the European Higher Educaton Area

 Descriptors for Levels 6, 7 & 8 of the European Qualifcatons Framework for Lifelong Learning and
Appendix B

 Guidelines for writng Learning Outcomes 
Uppn sunnessuul np_plerpn pu ahe npu se a saudaena =ill be able ap:

 Undae saanda ahe Snienrfn App panh ap Spnial tssues anda P pble_s.
 Undae saanda ahe Plannini anda Saaies pu Resea nh.
 Undae saanda ahe P pble_s pu Measu e_ena, Sa_plini, Cpllenrpn anda Anal_sis pu Daaa.
 Undae saanda ahe Cpnfiu ini Quesrpnnai es (T ainini tnae iie=, Daaa p pnessini, Anal_ze 

anda tnae p eaarpn).

General Competences 
Taking into consideraton the general competences that the degree-holder must acquire (as these 
appear in the Diploma Supplement and appear below), at which of the following does the course aim?
Search for, analysis and synthesis of data and 
informaton, with the use of the necessary 

Project planning and management 
Respect for diference and multculturalism 
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technology 
Adaptng to new situatons 
Decision-making 
Working independently 
Team work
Working in an internatonal environment 
Working in an interdisciplinary environment 
Producton of new research ideas 

Respect for the natural environment 
Showing social, professional and ethical 
responsibility and sensitvity to gender issues 
Critcism and self-critcism 
Producton of free, creatve and inductve thinking
……
Others…
…….

• Adaaprni ap ne= siauarpns
• Denisipn _aiini
• Tea_=p i
• C irnal ahiniini
• P pdaunrpn pu u ee, n earie anda indaunrie ahiniini
3. SYLLABUS

 Snienrfn App panh ap Spnial tssues anda P pble_s 
 Plannini anda Saaies pu Resea nh 
 P pble_s pu Measu e_ena, Sa_plini, Cpllenrpn anda Anal_sis pu Daaa 
 Cpnfiu ini Quesrpnnai es

4. TEACHING and LEARNING METHODS - EVALUATION
DELIVERY

Face-to-face, Distance learning, etc.
Fane ap uane

USE OF INFORMATION AND
COMMUNICATIONS TECHNOLOGY 
Use of ICT in teaching, laboratory
educaton, communicaton with

students

• Teanhini usini pu tnae anrie Bpa da anda p pjenap .
• Suppp a lea nini p pness ah puih elena pnin e-nlass 
platfp _.

TEACHING METHODS
The manner and methods of teaching
are described in detail.
Lectures,  seminars,  laboratory
practce,  feldwork,  study  and
analysis  of  bibliography,  tutorials,
placements,  clinical  practce,  art
workshop,  interactve  teaching,
educatonal  visits,  project,  essay
writng, artstc creatvity, etc.

The saudaena's sauda_ hpu s up  eanh
lea nini anriia_ a e iiien as =ell
as ahe hpu s pu npn-dai enaeda sauda_
annp daini ap ahe p inniples pu ahe
ECTS

Activityi Semester workload
Lenau es up  ahe ahep ernal
pa a pu ahe npu se, assisaeda
b_  p esenaarpns in
elena pnin up _.

50

• E.e nises.
• Disppsal pu elena pnin 
aeanhini p esenaarpns ap 
saudaenas.

30

tndaependaena sauda_ 50
Oahe  anriires (G pup 
anda/p  tndaiiidaual Wp i 
nase sauda_, lenau es b_ 
p puessipnals, ean.)

20

Cpu se apaal 150
STUDENT PERFORMANCE

EVALUATION
Descripton  of  the  evaluaton
procedure

Language  of  evaluaton,  methods  of
evaluaton, summatve or conclusive,
multple choice questonnaires, short-
answer  questons,  open-ended
questons,  problem  solving,  writen
work, essay/report, oral examinaton,

o W itten e.a_inarpn 
o Mulrple nhpine quesrpns
o Case sauda_
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public presentaton, laboratory work,
clinical  examinaton  of  patent,  art
interpretaton, other

Specifcally-defned  evaluaton
criteria  are  given,  and if  and where
they are accessible to students.
5. ATTACHED BtBLtOGRAPHY
Books (in Greek language):

 Σιώμκος Γ. και Μαύρος Δ. (2008), ¨Έρευνα αγοράς¨
 Φράγκος Χ. (2004), ¨Μεθοδολογία Έρευνας Αγοράς και Ανάλυση Δεδομένων¨
 Σαχίνη Καρδάση Α. (2004), ¨Μεθοδολογία Έρευνας¨
 Δημητριάδη Ζ. (2000), ¨Μεθοδολογία επιχειρηματικής έρευνας¨
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INNOVATION AND ENTREPRENEURSHIP
1. GENERALLY   

SCHOOL Snhppl pu Enpnp_ins anda Ada_inisa arie Sniennes
ACADEMIC UNIT DEPARTMENT OF ACCOUNTtNG AND FtNANCE

LEVEL OF STUDIES UNDERGRADUATE 
COURSE CODE YE_X1 SEMESTER 5 / 7

COURSE TITLE tnnpiarpn anda Ena ep eneu ship

INDEPENDENT TEACHING ACTIVITIES 
if credits are awarded for separate components of the course, e.g.
lectures, laboratory exercises, etc. If the credits are awarded for
the whole of the course, give the weekly teaching hours and the

total credits

WEEKLY
TEACHING

HOURS
CREDITS

Lenau es 4 6

Add rows if necessary. The organisaton of teaching and the 
teaching methods used are described in detail at (d).

COURSE TYPE
general background, 

special background, specialised
general knowledge, skills

development

Spenial banii punda

PREREQUISITE COURSES:

LANGUAGE OF INSTRUCTION and
EXAMINATIONS:

G eei

IS THE COURSE OFFERED TO
ERASMUS STUDENTS

Yes 

COURSE WEBSITE (URL)
2. LEARNING OUTCOMES
Learning outcomes
The course learning outcomes, specifc knowledge, skills and competences of an appropriate level, 
which the students will acquire with the successful completon of the course are described.
Consult Appendix A 
 Descripton of the level of learning outcomes for each qualifcatons cycle, according to the 
Qualifcatons Framework of the European Higher Educaton Area

 Descriptors for Levels 6, 7 & 8 of the European Qualifcatons Framework for Lifelong Learning and
Appendix B

 Guidelines for writng Learning Outcomes 
The ai_ pu ahe npu se is ap undae saanda ahe p pdaunrie uanap  pu ena ep eneu ship anda ias npnnenrpn
ap ahe p pdaunrpn pu innpiarie p pdaunas, ahe ina pdaunrpn pu innpiarpns in p ianizarpn, daisa iburpn
anda _a ierni.
General Competences 
Taking into consideraton the general competences that the degree-holder must acquire (as these 
appear in the Diploma Supplement and appear below), at which of the following does the course aim?
Search for, analysis and synthesis of data and 
informaton, with the use of the necessary 
technology 
Adaptng to new situatons 
Decision-making 
Working independently 
Team work
Working in an internatonal environment 

Project planning and management 
Respect for diference and multculturalism 
Respect for the natural environment 
Showing social, professional and ethical 
responsibility and sensitvity to gender issues 
Critcism and self-critcism 
Producton of free, creatve and inductve thinking
……
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Working in an interdisciplinary environment 
Producton of new research ideas 

Others…
…….

a) Sea nh up , anal_sis anda s_nahesis pu daaaa anda inup _arpn, =iah ahe use pu ahe nenessa _ 
aenhnplpi_ 

b) Denisipn-_aiini 
n) Wp iini indaependaenal_ 
da) P pdaunrpn pu u ee, n earie anda indaunrie ahiniini

3. SYLLABUS
 tna pdaunrpn ap innpiarpn anda ena ep eneu ship
 tnnpiarpn anda ena ep eneu ship in G eene anda ahe Eu ppean Unipn
 Sunness  ules & ba  ie s ap innpiarpn anda ena ep eneu ship
 Applinarpn p pness up  innpiarpn
 E.plpirni Resea nh – Paaenas
 tnnpiarie fnannial appls anda fnannini pu innpiarie businesses
 Basin ena ep eneu ial siills
 tnnlusipn pu business nhpines in i_ple_enaarpn p pi a_s
 Finannial innpiarpn anda ena ep eneu ship

4. TEACHING and LEARNING METHODS - EVALUATION
DELIVERY

Face-to-face, Distance learning, etc.
Fane ap uane

USE OF INFORMATION AND
COMMUNICATIONS TECHNOLOGY 
Use of ICT in teaching, laboratory
educaton, communicaton with

students

• Teanhini usini pu tnae anrie Bpa da anda p pjenap .
• Suppp a lea nini p pness ah puih elena pnin e-nlass 

platfp _.

TEACHING METHODS
The manner and methods of teaching
are described in detail.
Lectures,  seminars,  laboratory
practce,  feldwork,  study  and
analysis  of  bibliography,  tutorials,
placements,  clinical  practce,  art
workshop,  interactve  teaching,
educatonal  visits,  project,  essay
writng, artstc creatvity, etc.

The saudaena's sauda_ hpu s up  eanh
lea nini anriia_ a e iiien as =ell
as ahe hpu s pu npn-dai enaeda sauda_
annp daini ap ahe p inniples pu ahe
ECTS

Activityi Semester workload
Lenau es up  ahe ahep ernal
pa a pu ahe npu se, assisaeda
b_  p esenaarpns in
elena pnin up _.

50

• E.e nises.
• Disppsal pu elena pnin 
aeanhini p esenaarpns ap 
saudaenas.

30

tndaependaena sauda_ 50
Oahe  anriires (G pup 
anda/p  tndaiiidaual Wp i 
nase sauda_, lenau es b_ 
p puessipnals, ean.)

20

Cpu se apaal 150
STUDENT PERFORMANCE

EVALUATION
Descripton  of  the  evaluaton
procedure

Language  of  evaluaton,  methods  of
evaluaton, summatve or conclusive,
multple choice questonnaires, short-
answer  questons,  open-ended
questons,  problem  solving,  writen

o W itten e.a_inarpn 
o P pble_ spliini
o W itten =p i
o P pjena =p i anda p esenaarpns up  E as_us 

saudaenas
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work, essay/report, oral examinaton,
public presentaton, laboratory work,
clinical  examinaton  of  patent,  art
interpretaton, other

Specifcally-defned  evaluaton
criteria  are  given,  and if  and where
they are accessible to students.
5. ATTACHED BtBLtOGRAPHY
In Greek Language:

 Καραγιάννης Η. και Μπακούρος Ι. (2010), ¨ Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα¨
 Χατζηκωνσταντίνου Γ. και Γωνιάδης Η. (2009), ¨ Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία¨
 Μάρκελλος  Κ,  Μάρκελλου  Π,  Ρήγκου  Μ,  Συρμακέσης  Σ,  Τσακαλίδης  Α.  (2006).  e-

επιχειρηματικότητα. από την ιδέα στην υλοποίηση
 Δουκίδης Γ. (2010) Καινοτομία, στρατηγική, ανάπτυξη κα πληροφοριακά συστήματα
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SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
1. GENERALLY   

SCHOOL Snhppl pu Enpnp_ins anda Ada_inisa arie Sniennes
ACADEMIC UNIT DEPARTMENT OF ACCOUNTtNG AND FtNANCE

LEVEL OF STUDIES UNDERGRADUATE 
COURSE CODE YE_X2 SEMESTER 5 / 7

COURSE TITLE Supply Chain Management  

INDEPENDENT TEACHING ACTIVITIES 
if credits are awarded for separate components of the course,
e.g. lectures, laboratory exercises, etc. If the credits are awarded
for the whole of the course, give the weekly teaching hours and

the total credits

WEEKLY
TEACHING

HOURS
CREDITS

Lenau es 4 6

Add rows if necessary. The organisaton of teaching and the 
teaching methods used are described in detail at (d).

COURSE TYPE
general background, 

special background, specialised
general knowledge, skills

development

Gene al banii punda
Elenrie

PREREQUISITE COURSES:

LANGUAGE OF INSTRUCTION and
EXAMINATIONS:

G eei

IS THE COURSE OFFERED TO
ERASMUS STUDENTS

Yes (Enilish)

COURSE WEBSITE (URL) http://annfn.aeiep.i /enlass/npu ses/TMA248/
2. LEARNING OUTCOMES
Learning outcomes
The course learning outcomes, specifc knowledge, skills and competences of an appropriate level, 
which the students will acquire with the successful completon of the course are described.
Consult Appendix A 
 Descripton of the level of learning outcomes for each qualifcatons cycle, according to the 
Qualifcatons Framework of the European Higher Educaton Area

 Descriptors for Levels 6, 7 & 8 of the European Qualifcatons Framework for Lifelong Learning and
Appendix B

 Guidelines for writng Learning Outcomes 

On np_plerpn pu ahis npu se, ahe saudaenas =ill be able ap
 Desn ibe ahe naau e, snppe anda sa unau e pu ahe lpiisrns anda suppl_ nhain ppe arpns
 Undae saanda hp= suppl_ nhain sa aaei_ nan p piidae a np_perrie adaianaaie up  p ianizarpns
 E.plain  ahe sa aaeiin  anda ppe arpnal  plannini iniplieda in  n earni anda  unnini a  hiih ialue

suppl_ nhain
 Anal_ze ahe balanne bea=een nusap_e  sarsuanrpn leiel anda inienap _ Manaie_ena pplinies
 tdaenru_ ahe da_na_in i_plinarpns iniplieda in _anaiini n irnal uunnrpns pu lpiisrns anda suppl_

nhain _anaie_ena
 Undae saanda  ahe   ple  pu  tnup _arpn  anda  Cp__uninarpn  Tenhnplpiies  in  Suppl_  Chain

Manaie_ena

General Competences 
Taking into consideraton the general competences that the degree-holder must acquire (as these 
appear in the Diploma Supplement and appear below), at which of the following does the course aim?
Search for, analysis and synthesis of data and Project planning and management 
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informaton, with the use of the necessary 
technology 
Adaptng to new situatons 
Decision-making 
Working independently 
Team work
Working in an internatonal environment 
Working in an interdisciplinary environment 
Producton of new research ideas 

Respect for diference and multculturalism 
Respect for the natural environment 
Showing social, professional and ethical 
responsibility and sensitvity to gender issues 
Critcism and self-critcism 
Producton of free, creatve and inductve thinking
……
Others…
…….

e) Sea nh up , anal_sis anda s_nahesis pu daaaa anda inup _arpn, =iah ahe use pu ahe nenessa _ 
aenhnplpi_ 

u) Denisipn-_aiini 
i) Wp iini indaependaenal_ 
h) P pdaunrpn pu u ee, n earie anda indaunrie ahiniini

3. SYLLABUS

 Undae saandaini ahe Suppl_ Chain
 Suppl_ Chain Pe up _anne: Anhieiini sa aaeiin Fia anda Snppe
 Suppl_ Chain D iie s anda Mea ins
 Desiinini ahe Suppl_ Chain Nea=p i
 Plannini anda Cpp dainarni De_anda anda Suppl_ in a Suppl_ Chain
 Plannini anda Manaiini tnienap ies in a Suppl_ Chain
 Desiinini anda Plannini T anspp aarpn Nea=p is

4. TEACHING and LEARNING METHODS - EVALUATION
DELIVERY

Face-to-face, Distance learning, etc.
Fane ap uane

USE OF INFORMATION AND
COMMUNICATIONS TECHNOLOGY 
Use of ICT in teaching, laboratory
educaton, communicaton with

students

• Teanhini usini pu tnae anrie Bpa da anda p pjenap .
• Suppp a lea nini p pness ah puih elena pnin e-nlass 

platfp _.

TEACHING METHODS
The manner and methods of teaching
are described in detail.
Lectures,  seminars,  laboratory
practce,  feldwork,  study  and
analysis  of  bibliography,  tutorials,
placements,  clinical  practce,  art
workshop,  interactve  teaching,
educatonal  visits,  project,  essay
writng, artstc creatvity, etc.

The saudaena's sauda_ hpu s up  eanh
lea nini anriia_ a e iiien as =ell
as ahe hpu s pu npn-dai enaeda sauda_
annp daini ap ahe p inniples pu ahe
ECTS

Activityi Semester workload
 Lenau es up  ahe 

ahep ernal pa a pu ahe 
npu se, assisaeda b_ 
p esenaarpns in 
elena pnin up _.

 Disppsal pu elena pnin 
aeanhini _aae ial ap ahe
saudaenas.

52

 Case saudaies - s_all 
p pjena.

18

 tndaependaena sauda_ 80
Cpu se  apaal 150

STUDENT PERFORMANCE
EVALUATION

Descripton  of  the  evaluaton
procedure

Language  of  evaluaton,  methods  of
evaluaton, summatve or conclusive,

o W itten e.a_inarpn 
o P pble_ spliini
o W itten =p i
o P pjena =p i anda p esenaarpns up  E as_us 

saudaenas
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multple choice questonnaires, short-
answer  questons,  open-ended
questons,  problem  solving,  writen
work, essay/report, oral examinaton,
public presentaton, laboratory work,
clinical  examinaton  of  patent,  art
interpretaton, other

Specifcally-defned  evaluaton
criteria  are  given,  and if  and where
they are accessible to students.
5. ATTACHED BtBLtOGRAPHY
1. Ballpu, R.H., Business Lpiisrns / Suppl_ Chain Manaie_ena, 5ah Edairpn, P enrne Hall, 2003
2. Chpp a, S., Meindal, P., Suppl_ Chain Manaie_ena: Sa aaei_, Plannini, anda Ope arpn, 6ah Edairpn,

Pea spn Edaunarpn, 2016
3. Ch isapphe , M., Lpiisrns anda Suppl_ Chain Manaie_ena, 4ah Edairpn, P enrne Hall, 2011
4. Jpnsspn, P., Lpiisrns anda Suppl_ Chain Manaie_ena, MnG a=-Hill, 2008.
5. Si_nhi-Leii,  D.,  P.  Ka_insii,  anda  E.  Si_nhi-Leii,  Desiinini  anda  Manaiini  ahe  Suppl_  Chain:

Cpnnepas, Sa aaeiies anda Case Saudaies, 3 da Edairpn, MnG a=-Hill, 2008
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NATIONAL ACCOUNTING
1. GENERALLY

SCHOOL Snhppl pu Enpnp_ins anda Ada_inisa arie Sniennes
ACADEMIC UNIT DEPARTMENT OF ACCOUNTtNG AND FtNANCE

LEVEL OF STUDIES UNDERGRADUATE 
COURSE CODE YE_X3 SEMESTER  5 / 7  

COURSE TITLE NATIONAL ACCOUNTING

INDEPENDENT TEACHING ACTIVITIES 
if credits are awarded for separate components of the course,
e.g. lectures, laboratory exercises, etc. If the credits are awarded
for the whole of the course, give the weekly teaching hours and

the total credits

WEEKLY
TEACHING

HOURS
CREDITS

Lenau es 5 6

Add rows if necessary. The organisaton of teaching and the 
teaching methods used are described in detail at (d).

COURSE TYPE
general background, 

special background, specialised
general knowledge, skills

development

Spenial banii punda

PREREQUISITE COURSES:

LANGUAGE OF INSTRUCTION and
EXAMINATIONS:

G eei 

IS THE COURSE OFFERED TO
ERASMUS STUDENTS

Yes

COURSE WEBSITE (URL)  
2. LEARNING OUTCOMES
Learning outcomes
The course learning outcomes, specifc knowledge, skills and competences of an appropriate level, 
which the students will acquire with the successful completon of the course are described.
Consult Appendix A 
 Descripton of the level of learning outcomes for each qualifcatons cycle, according to the 
Qualifcatons Framework of the European Higher Educaton Area

 Descriptors for Levels 6, 7 & 8 of the European Qualifcatons Framework for Lifelong Learning and
Appendix B

 Guidelines for writng Learning Outcomes 
The anquisirpn pu inp=ledaie uppn ahe siinifnannes, ahe daefnirpns, ahe nlassifnarpns anda ahe  ules 
pu assess_ena pu ia ipus narpnal Man penpnp_in ialues, ahaa npnsrauae ahe base up  ahe 
np_p ehensipn pu enpnp_in ahep _ anda pplin_, sunh as ahe ahep ies pu p pdaunrpn, npnsu_prpn, 
p ines anda _pne_, narpnal innp_e, tnpua-Ouapua aables, enpnp_in enla ie_ena ean. Mp e 
spenifnall_, ahe npu se ai_s ahe s_sae_arn p esenaarpn anda anal_sis pu essenral saarsrnal ialues 
 equi eda up   daenisipn-_aiini b_ ahe pplin_ _aie s pu ahe publin anda p iiaae senap s, aa narpnal p  
 eiipnal p  lpnal leiel, p  eien npnne nini a unipn pu npuna ies sunh as ahe EU.
General Competences 
Taking into consideraton the general competences that the degree-holder must acquire (as these 
appear in the Diploma Supplement and appear below), at which of the following does the course aim?
Search for, analysis and synthesis of data and 
informaton, with the use of the necessary 
technology 
Adaptng to new situatons 
Decision-making 
Working independently 
Team work

Project planning and management 
Respect for diference and multculturalism 
Respect for the natural environment 
Showing social, professional and ethical 
responsibility and sensitvity to gender issues 
Critcism and self-critcism 
Producton of free, creatve and inductve thinking
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Working in an internatonal environment 
Working in an interdisciplinary environment 
Producton of new research ideas 

……
Others…
…….

• Adaaprni ap ne= siauarpns
• Denisipn _aiini
• Tea_=p i
• C irnal ahiniini
• P pdaunrpn pu u ee, n earie anda indaunrie ahiniini
3. SYLLABUS
• Anal_sis pu all Spenial tssues pu T ansanrpns ahaa a e pa a pu ahe Ma ir_e, Hpael, Cpnsa unrpn anda
Baniini business.
• Fp  shippini np_panies, an annpunrni plan is p pppseda =hinh nan innludae all shippini anriires, sp
ahaa  enpnp_in  annpunas  anda  business  ialues  nan  be  np_pa eda,  as  =ell  as  annpunrni
"np__uninarpn" bea=een dai/e ena enpnp_in unias anda shippini anriires, =iah ahe leasa ppssible
inae ue enne in ahe sa unau e pu ahe GGAP's annpunas.
• Fp  hpaels,  ia  is  suiiesaeda anda inae p eaeda hp= ap daeal  =iah ahe annpunrni pa rnula ires anda
p pble_s  ennpunae eda  in  hpael  businesses  ah puih  ahe  daeielpp_ena  pu  a  p ppe l_  sa unau eda
annpunrni plan =iahpua alae ini ahe sa unau e pu ahe GGAP
• Ta. anda npsrni issues pu ahe Cpnsa unrpn anda Cpnsa unrpn Cp_panies a e daeielppeda alpni =iah
ahe anal_sis pu ahe annpunas ahaa needa spenial a eaa_ena up  ahe enae p ises in ahe senap  anda fnall_
ahe sa unau e pu ahe Bani's Senap al Annpunrni Plan is p esenaeda anda ahe basin baniini p pdaunas. A
daeaaileda  daesn iprpn pu  ahe fnannial  saaae_enas  anda ahe p pfa anda lpss  annpunas  pu  ahe baniini
np_panies is alsp p piidaeda.
4. TEACHING and LEARNING METHODS - EVALUATION

DELIVERY
Face-to-face, Distance learning, etc.

Fane ap uane

USE OF INFORMATION AND
COMMUNICATIONS TECHNOLOGY 
Use of ICT in teaching, laboratory
educaton, communicaton with

students

• Teanhini usini pu tnae anrie Bpa da anda p pjenap .
• Suppp a lea nini p pness ah puih elena pnin e-nlass 
platfp _.

TEACHING METHODS
The manner and methods of teaching
are described in detail.
Lectures,  seminars,  laboratory
practce,  feldwork,  study  and
analysis  of  bibliography,  tutorials,
placements,  clinical  practce,  art
workshop,  interactve  teaching,
educatonal  visits,  project,  essay
writng, artstc creatvity, etc.

The saudaena's sauda_ hpu s up  eanh
lea nini anriia_ a e iiien as =ell
as ahe hpu s pu npn-dai enaeda sauda_
annp daini ap ahe p inniples pu ahe
ECTS

Activityi Semester workload
Lenau es up  ahe ahep ernal
pa a pu ahe npu se, assisaeda
b_  p esenaarpns in
elena pnin up _.

39

• E.e nises.
• Disppsal pu elena pnin 
aeanhini p esenaarpns ap 
saudaenas.

26

tndaependaena sauda_ 52
Oahe  anriires (G pup 
anda/p  tndaiiidaual Wp i 
nase sauda_, lenau es b_ 
p puessipnals, ean.)

33

Cpu se apaal 150
STUDENT PERFORMANCE

EVALUATION
Descripton  of  the  evaluaton
procedure

o W itten e.a_inarpn 
o Mulrple nhpine quesrpns
o Case sauda_
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Language  of  evaluaton,  methods  of
evaluaton, summatve or conclusive,
multple choice questonnaires, short-
answer  questons,  open-ended
questons,  problem  solving,  writen
work, essay/report, oral examinaton,
public presentaton, laboratory work,
clinical  examinaton  of  patent,  art
interpretaton, other

Specifcally-defned  evaluaton
criteria  are  given,  and if  and where
they are accessible to students.
5. ATTACHED BtBLtOGRAPHY
1. Sipunazps N., Diaip_ihalis M. (2012), Narpnal Annpunrni S_sae_, Saa_pulis Edairpns, Aahens
2. Giannpppulps K, Diaip_ihalis  Μ (2012) Tpu is_ Saaelliae Annpuna: The Narpnal Annpunrni pu

Tpu is_ anda an e_pi inal applinarpn in G eene. Papazisis Edairpns, Aahens
3. Sidai pppulps M (2008),  Man penpnp_in Annpunrni – Thep _ anda applinarpns,  Zuips Edairpns,

Thessalpniii
Releiana Snienrfn Jpu nals:

 Reiie= pu tnnp_e anda Wealah
 Jpu nal pu Gpie n_enaal & Npnp pfa Annpunrni
 Jpu nal pu Publin Budaierni, Annpunrni anda Finannial Manaie_ena
 Publin Mpne_ anda Manaie_ena
 Adaiannes in Publin tnae esa Annpunrni
 tnae narpnal Ta. anda Publin Finanne

APPLIED ECONOMETRICS
1. GENERALLY
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SCHOOL Snhppl pu Enpnp_ins anda Ada_inisa arie Sniennes
ACADEMIC UNIT DEPARTMENT OF ACCOUNTtNG AND FtNANCE

LEVEL OF STUDIES UNDERGRADUATE 
COURSE CODE ΥΕ_Χ4 SEMESTER 5ο / 7ο 

COURSE TITLE APPLIED ECONOMETRICS

INDEPENDENT TEACHING ACTIVITIES 
if credits are awarded for separate components of the course, e.g.
lectures, laboratory exercises, etc. If the credits are awarded for
the whole of the course, give the weekly teaching hours and the

total credits

WEEKLY
TEACHING

HOURS
CREDITS

Lenau es 4 6

Add rows if necessary. The organisaton of teaching and the 
teaching methods used are described in detail at (d).

COURSE TYPE
general background, 

special background, specialised
general knowledge, skills

development

 Spenial banii punda
OPTtONAL

PREREQUISITE COURSES:

LANGUAGE OF INSTRUCTION and
EXAMINATIONS:

G eei 

IS THE COURSE OFFERED TO
ERASMUS STUDENTS

Yes

COURSE WEBSITE (URL)  
2. LEARNING OUTCOMES
Learning outcomes
The course learning outcomes, specifc knowledge, skills and competences of an appropriate level, 
which the students will acquire with the successful completon of the course are described.
Consult Appendix A 
 Descripton of the level of learning outcomes for each qualifcatons cycle, according to the 
Qualifcatons Framework of the European Higher Educaton Area

 Descriptors for Levels 6, 7 & 8 of the European Qualifcatons Framework for Lifelong Learning and
Appendix B

 Guidelines for writng Learning Outcomes 
This npu se uses inp=ledaie u p_, enpnp_in, _aahe_arns anda saarsrns in p dae  ap daeielpp a suiaable
_eahpdaplpi_ nenessa _ up  quanraarie ialida e_pi inal sauda_ anda aesrni pu enpnp_in ahep ies. Alsp 
up   adaianneda saarsrnal daesn iprpn pu iene al enpnp_in phenp_ena, anda  up _ularpn pu ahei  
quanraarie  elarpns anda la=s ahaa a/ena ahei  behaiip  anda allp= up enasrni pu  ahei  daeielpp_ena.
General Competences 
Taking into consideraton the general competences that the degree-holder must acquire (as these 
appear in the Diploma Supplement and appear below), at which of the following does the course aim?
Search for, analysis and synthesis of data and 
informaton, with the use of the necessary 
technology 
Adaptng to new situatons 
Decision-making 
Working independently 
Team work
Working in an internatonal environment 
Working in an interdisciplinary environment 
Producton of new research ideas 

Project planning and management 
Respect for diference and multculturalism 
Respect for the natural environment 
Showing social, professional and ethical 
responsibility and sensitvity to gender issues 
Critcism and self-critcism 
Producton of free, creatve and inductve thinking
……
Others…
…….

• Adaaprni ap ne= siauarpns
• Denisipn _aiini
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• Tea_=p i
• C irnal ahiniini
• P pdaunrpn pu u ee, n earie anda indaunrie ahiniini
3. SYLLABUS
 Reiie= pu basin saarsrns, Hisapi a_, ia ianne
Cpefniena pu np  elarpn
Beaa, s_sae_arn anda npn-s_sae_arn  isi
Sha pe  arp anda T e_np   arp  in iniesa_enas
Leasa squa es line
Linea  Mpdael: Cpnnepas, Cases, esr_aap s anda ahei  p ppe res
 Tesas anda E.aensipns pu Linea  Mpdael
The h_ppaheses pu ahe Linea  _pdael. (Mulrnpllinea ia_, Auapnp  elarpn ean.)
Mpdaels =iah lais
S_sae_s pu equarpns: Basin npnnepas, idaenrfnarpn, esr_arpn _eahpdas (li_iaeda p  uull inup _arpn)
tna pdaunrpn ap Ti_e Se ies Anal_sis.
Esr_arpn anda up enasrni =iah fnannial r_e se ies _pdaels
E.ppnenral s_ppahini

4. TEACHING and LEARNING METHODS - EVALUATION
DELIVERY

Face-to-face, Distance learning, etc.
Fane ap uane anda p pjena baseda lea nini

USE OF INFORMATION AND
COMMUNICATIONS TECHNOLOGY 
Use of ICT in teaching, laboratory
educaton, communicaton with

students

• Teanhini usini pu tnae anrie Bpa da anda p pjenap .
• Suppp a lea nini p pness ah puih elena pnin e-nlass 
platfp _.

TEACHING METHODS
The manner and methods of teaching
are described in detail.
Lectures,  seminars,  laboratory
practce,  feldwork,  study  and
analysis  of  bibliography,  tutorials,
placements,  clinical  practce,  art
workshop,  interactve  teaching,
educatonal  visits,  project,  essay
writng, artstc creatvity, etc.

The saudaena's sauda_ hpu s up  eanh
lea nini anriia_ a e iiien as =ell
as ahe hpu s pu npn-dai enaeda sauda_
annp daini ap ahe p inniples pu ahe
ECTS

Activityi Semester workload
Lenau es up  ahe ahep ernal
pa a pu ahe npu se, assisaeda
b_  p esenaarpns in
elena pnin up _.

26

• E.e nises.
• Disppsal pu elena pnin 
aeanhini p esenaarpns ap 
saudaenas.

26

tndaependaena sauda_ 78
Oahe  anriires (G pup 
anda/p  tndaiiidaual Wp i 
nase sauda_, lenau es b_ 
p puessipnals, ean.)

20

Cpu se apaal 150
STUDENT PERFORMANCE

EVALUATION
Descripton  of  the  evaluaton
procedure

Language  of  evaluaton,  methods  of
evaluaton, summatve or conclusive,
multple choice questonnaires, short-
answer  questons,  open-ended
questons,  problem  solving,  writen
work, essay/report, oral examinaton,

       
o W itten e.a_inarpn 
o Mulrple nhpine quesrpns
o Case sauda_
o Hp_e=p i p pjenas anda e.e nises

287



public presentaton, laboratory work,
clinical  examinaton  of  patent,  art
interpretaton, other

Specifcally-defned  evaluaton
criteria  are  given,  and if  and where
they are accessible to students.
5. ATTACHED BtBLtOGRAPHY

1) Wpplda idaie Je/ e_ (2011). tna pdaunrpn ap Enpnp_ea ins
2) Jphnsapn J. Και Dina dap J. (2005), ¨Enpnp_ea in Meahpdas

LABOUR ECONOMICS AND LABOUR RELATIONS
1. GENERALLY

SCHOOL Snhppl pu Enpnp_ins anda Ada_inisa arie Sniennes
ACADEMIC UNIT DEPARTMENT OF ACCOUNTtNG AND FtNANCE

LEVEL OF STUDIES UNDERGRADUATE 
COURSE CODE YE_X4 SEMESTER 5 / 7
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COURSE TITLE Labpu  Enpnp_ins anda Labpu  Relarpns

INDEPENDENT TEACHING ACTIVITIES 
if credits are awarded for separate components of the course,
e.g. lectures, laboratory exercises, etc. If the credits are awarded
for the whole of the course, give the weekly teaching hours and

the total credits

WEEKLY
TEACHING

HOURS
CREDITS

Lenau es 4 6

Add rows if necessary. The organisaton of teaching and the 
teaching methods used are described in detail at (d).

COURSE TYPE
general background, 

special background, specialised
general knowledge, skills

development

Spenial banii punda

PREREQUISITE COURSES:

LANGUAGE OF INSTRUCTION and
EXAMINATIONS:

G eei 
 

IS THE COURSE OFFERED TO
ERASMUS STUDENTS

Yes

COURSE WEBSITE (URL) hittp://accfn.teiep.gr/eclass/courses/TMA191/
2. LEARNING OUTCOMES
Learning outcomes
The course learning outcomes, specifc knowledge, skills and competences of an appropriate level, 
which the students will acquire with the successful completon of the course are described.
Consult Appendix A 
 Descripton of the level of learning outcomes for each qualifcatons cycle, according to the 
Qualifcatons Framework of the European Higher Educaton Area

 Descriptors for Levels 6, 7 & 8 of the European Qualifcatons Framework for Lifelong Learning and
Appendix B

 Guidelines for writng Learning Outcomes 
Uppn sunnessuul np_plerpn pu ahe npu se a saudaena =ill be able ap:

 Appl_ enpnp_in  easpnini ap undae saanda ahe ppe arpn pu an enpnp__
 Undae saanda ahe nauses anda npnsequennes pu business n_nles
 Undae saanda uanap s ahaa npna ibuae ap anda daea ana u p_ lpni-ae _ enpnp_in i p=ah
 Undae saanda ahe uanap s daeae _inini i pss dap_esrn p pdauna, e_plp__ena, ahe iene al leiel 

pu p ines, anda inae esa  aaes.
 Measu e liiini saandaa das, infarpn, anda une_plp__ena up  use as enpnp_in indainaap s.
 Undae saanda =h_ hpusehplda, business, ipie n_ena anda ilpbal behaiip  daeae _ine ahe 

aii eiaae dae_anda up  ippdas anda se iines
 Undae saanda ahe  ples pu fsnal anda _pneaa _ pplin_ in fihrni  enessipns anda infarpn
 Anal_ze ahe daeae _inanas pu ahe  elarie sa eniahs pu fsnal anda _pneaa _ pplin_ up  a/enrni 

i pss dap_esrn p pdauna.
General Competences 
Taking into consideraton the general competences that the degree-holder must acquire (as these 
appear in the Diploma Supplement and appear below), at which of the following does the course aim?
Search for, analysis and synthesis of data and 
informaton, with the use of the necessary 
technology 
Adaptng to new situatons 
Decision-making 
Working independently 
Team work
Working in an internatonal environment 
Working in an interdisciplinary environment 

Project planning and management 
Respect for diference and multculturalism 
Respect for the natural environment 
Showing social, professional and ethical 
responsibility and sensitvity to gender issues 
Critcism and self-critcism 
Producton of free, creatve and inductve thinking
……
Others…
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Producton of new research ideas …….
• Adaaprni ap ne= siauarpns
• Denisipn _aiini
• Tea_=p i
• C irnal ahiniini
• P pdaunrpn pu u ee, n earie anda indaunrie ahiniini
3. SYLLABUS

• Labour Economics Thieory
• Employment and Unemployment
• Labpu  dae_anda anda Suppl_
• Waies
• T adae Unipns

4. TEACHING and LEARNING METHODS - EVALUATION
DELIVERY

Face-to-face, Distance learning, etc.
Fane ap uane

USE OF INFORMATION AND
COMMUNICATIONS TECHNOLOGY 
Use of ICT in teaching, laboratory
educaton, communicaton with

students

• Teanhini usini pu tnae anrie Bpa da anda p pjenap .
• Suppp a lea nini p pness ah puih elena pnin e-nlass 
platfp _.

TEACHING METHODS
The manner and methods of teaching
are described in detail.
Lectures,  seminars,  laboratory
practce,  feldwork,  study  and
analysis  of  bibliography,  tutorials,
placements,  clinical  practce,  art
workshop,  interactve  teaching,
educatonal  visits,  project,  essay
writng, artstc creatvity, etc.

The saudaena's sauda_ hpu s up  eanh
lea nini anriia_ a e iiien as =ell
as ahe hpu s pu npn-dai enaeda sauda_
annp daini ap ahe p inniples pu ahe
ECTS

Activityi Semester workload
Lenau es up  ahe ahep ernal
pa a pu ahe npu se, assisaeda
b_  p esenaarpns in
elena pnin up _.

50

• E.e nises.
• Disppsal pu elena pnin 
aeanhini p esenaarpns ap 
saudaenas.

30

tndaependaena sauda_ 50
Oahe  anriires (G pup 
anda/p  tndaiiidaual Wp i 
nase sauda_, lenau es b_ 
p puessipnals, ean.)

20

Cpu se apaal 150
STUDENT PERFORMANCE

EVALUATION
Descripton  of  the  evaluaton
procedure

Language  of  evaluaton,  methods  of
evaluaton, summatve or conclusive,
multple choice questonnaires, short-
answer  questons,  open-ended
questons,  problem  solving,  writen
work, essay/report, oral examinaton,
public presentaton, laboratory work,
clinical  examinaton  of  patent,  art
interpretaton, other

Specifcally-defned  evaluaton
criteria  are  given,  and if  and where

o W itten e.a_inarpn 
o Mulrple nhpine quesrpns
o Case sauda_

290



they are accessible to students.
5. ATTACHED BtBLtOGRAPHY
Bppis:

 Bprjas, G.J (2016), “Labour Economics”
 Boeri T. & Van Ours J. (2013), ¨Thie Economics of Imperfect Labour Markets¨

Journals:
 tnae narpnal Jpu nal pu Enpnp_in Thep _  
 Enpnp_in Pape s: A jpu nal pu applieda enpnp_ins anda pplin_  
 Enpnp_in Pplin_  
 tnae narpnal Enpnp_in Reiie=  
 Enpnp_in Oualppi  

TAX ACCOUNTING
1. GENERALLY

SCHOOL Snhppl pu Enpnp_ins anda Ada_inisa arie Sniennes
ACADEMIC UNIT DEPARTMENT OF ACCOUNTtNG AND FtNANCE

LEVEL OF STUDIES UNDERGRADUATE 
COURSE CODE YE_X6 SEMESTER 5/7

COURSE TITLE Ta. Annpunrni

INDEPENDENT TEACHING ACTIVITIES 
if credits are awarded for separate components of the course,

WEEKLY
TEACHING

CREDITS
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http://eu.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-ECOL.html
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http://eu.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-ECOP.html
http://eu.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-ECPA.html
http://eu.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-IJET.html


e.g. lectures, laboratory exercises, etc. If the credits are awarded
for the whole of the course, give the weekly teaching hours and

the total credits
HOURS

Lenau es anda e.e nises 4 6
Add rows if necessary. The organisaton of teaching and the 
teaching methods used are described in detail at (d).

COURSE TYPE
general background, 

special background, specialised
general knowledge, skills

development

siills daeielpp_ena

PREREQUISITE COURSES:

LANGUAGE OF INSTRUCTION and
EXAMINATIONS:

G eei 

IS THE COURSE OFFERED TO
ERASMUS STUDENTS

NO

COURSE WEBSITE (URL)
2. LEARNING OUTCOMES
Learning outcomes
The course learning outcomes, specifc knowledge, skills and competences of an appropriate level, 
which the students will acquire with the successful completon of the course are described.
Consult Appendix A 
 Descripton of the level of learning outcomes for each qualifcatons cycle, according to the 
Qualifcatons Framework of the European Higher Educaton Area

 Descriptors for Levels 6, 7 & 8 of the European Qualifcatons Framework for Lifelong Learning and
Appendix B

 Guidelines for writng Learning Outcomes 
Uppn sunnessuul np_plerpn pu ahe npu se a saudaena =ill be able ap:

 Undae saanda ahe ppe arpn anda annpunrni pu VAT.
 Undae saanda ahe tnnp_e Ta. anda p pfas u p_ Business Anriia_
 Undae saanda ahe Alae narie Wa_ pu Calnularni Mini_u_ Ta.es
 Be a=a e pu ahe uunnrpn - Wiahhpldaini anda Pe up _anne pu Ta.es anda Cpna iburpns
 Handale - Sub_issipns pu tnnp_e anda Real Esaaae Ta.es
 Handale Ta. anda tnsu anne Fines-Penalres.
 Refena aa.es pn fnannial saaae_enas.

General Competences 
Taking into consideraton the general competences that the degree-holder must acquire (as these 
appear in the Diploma Supplement and appear below), at which of the following does the course aim?
Search for, analysis and synthesis of data and 
informaton, with the use of the necessary 
technology 
Adaptng to new situatons 
Decision-making 
Working independently 
Team work
Working in an internatonal environment 
Working in an interdisciplinary environment 
Producton of new research ideas 

Project planning and management 
Respect for diference and multculturalism 
Respect for the natural environment 
Showing social, professional and ethical 
responsibility and sensitvity to gender issues 
Critcism and self-critcism 
Producton of free, creatve and inductve thinking
……
Others…
…….

• Adaaprni ap ne= siauarpns
• Denisipn _aiini
• Tea_=p i
• C irnal ahiniini
• P pdaunrpn pu u ee, n earie anda indaunrie ahiniini
3. SYLLABUS

A. tndai ena Ta.es anda VAT
1. Anal_sis pu ahe ppe arpn pu VAT
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2. Keepini annpunas up  VAT a aniini
3. Cheni Sendaini anda pa__ena pu pe ipdain VAT  eau ns
4. Applinarpns in npnjunnrpn =iah G eei Annpunrni saandaa das

B. tnnp_e Ta. 
5. Gene al P inniples pu tnnp_e Ta.arpn
6. tnnp_e Ta. pu Pe spns
7. Ta.arpn pu p pfas u p_ Business Anriia_
8. Alae narie Wa_ pu Calnularni Mini_u_ Ta.es
9. Reaenrpn anda Reau n pu Ta.es 

10. Basin issues pu Labp  anda tnsu anne Obliiarpns
11. Saaae_ena pu tnnp_e Ta.arpn anda Real Esaaae
12. Ta. anda tnsu anne 

4. TEACHING and LEARNING METHODS - EVALUATION
DELIVERY

Face-to-face, Distance learning, etc.
Fane ap uane

USE OF INFORMATION AND
COMMUNICATIONS TECHNOLOGY 
Use of ICT in teaching, laboratory
educaton, communicaton with

students

• Teanhini usini pu tnae anrie Bpa da anda p pjenap .
• Suppp a lea nini p pness ah puih elena pnin e-nlass 
platfp _.

TEACHING METHODS
The manner and methods of teaching
are described in detail.
Lectures,  seminars,  laboratory
practce,  feldwork,  study  and
analysis  of  bibliography,  tutorials,
placements,  clinical  practce,  art
workshop,  interactve  teaching,
educatonal  visits,  project,  essay
writng, artstc creatvity, etc.

The saudaena's sauda_ hpu s up  eanh
lea nini anriia_ a e iiien as =ell
as ahe hpu s pu npn-dai enaeda sauda_
annp daini ap ahe p inniples pu ahe
ECTS

Activityi Semester workload
Lenau es up  ahe ahep ernal
pa a pu ahe npu se, assisaeda
b_  p esenaarpns in
elena pnin up _.

50

• E.e nises.
• Disppsal pu elena pnin 
aeanhini p esenaarpns ap 
saudaenas.

30

tndaependaena sauda_ 50
Oahe  anriires (G pup 
anda/p  tndaiiidaual Wp i 
nase sauda_, lenau es b_ 
p puessipnals, ean.)

20

Cpu se apaal 150
STUDENT PERFORMANCE

EVALUATION
Descripton  of  the  evaluaton
procedure

Language  of  evaluaton,  methods  of
evaluaton, summatve or conclusive,
multple choice questonnaires, short-
answer  questons,  open-ended
questons,  problem  solving,  writen
work, essay/report, oral examinaton,
public presentaton, laboratory work,
clinical  examinaton  of  patent,  art
interpretaton, other

Specifcally-defned  evaluaton
criteria  are  given,  and if  and where

o W itten e.a_inarpn 
o Mulrple nhpine quesrpns
o Case sauda_
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they are accessible to students.
5. ATTACHED BtBLtOGRAPHY
Books (In Greek language):

 Λογιστικά  Αρχεία-  Βιβλία  και  Στοιχεία  με  ΕΛΠ  και  ΦΠΑ  (2017),  Παναγιώτης  Παπαδέας,
(Εκδότης): Δανάη Παπαδέα.

 Καραγιάννης  Δ.,  Καραγιάννης  Ι.  και  Καραγιάννη  Α.Ε.  (2016),  ¨Λογιστικά-Κοστολόγηση-
Φοροτεχνικά -  ΕΛΠ  στην Πράξη¨, (Εκδότης): Δ., Καραγιάννης

 Γκίνογλου  Δημήτριος  (2014).  Φορολογική  Λογιστική  (ΙΙ),  Διαθέτης  (Εκδότης):  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΚΙΝΟΓΛΟΥ

 Τότσης Π. (2009), ¨Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων¨
 Παύλου Χ. και Γκούρλιας Ι. (2011), (Εκδότης): ¨Φορολογική Λογιστική¨

REAL ESTATE FINANCE
1.    GENERAL

SCHOOL SCHOOLOF ECONOMtCS AND ADMtNtSTRATtVE SCtENCES
DEPARTMENT ACCOUNTtNG AND FtNANCE

LEVEL OF STUDIES Undae i adauaae
COURSE CODE ΥΕcΧ7 SEMESTER 5ah/7ah

COURSE TITLE REAL ESTATE FtNANCE

INDEPENDENT TEACHING ACTIVITIES 
if credits are awarded for separate components of the course,
e.g. lectures, laboratory exercises, etc. If the credits are awarded
for the whole of the course, give the weekly teaching hours and

WEEKLY
TEACHING

HOURS

CREDITS
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the total credits
Lenau es 4 6

Add rows if necessary. The organisaton of teaching and the 
teaching methods used are described in detail at (d).
                                COURSE TYPE

general background, 
special background, specialised

general knowledge, skills
development

Snienrfn A ea

PREREQUISITE COURSES:
LANGUAGE OF INSTRUCTION and

EXAMINATIONS:
G eei

IS THE COURSE OFFERED TO
ERASMUS STUDENTS

NO

COURSE WEBSITE (URL))
2.    LEARNING OUTCOMES
Learning outcomes
The course learning outcomes, specifc knowledge, skills and competences of an appropriate level, which 
the students will acquire with the successful completon of the course are described.
Consult Appendix A
 Descripton of the level of learning outcomes for each qualifcatons cycle, according to the 
Qualifcatons Framework of the European Higher Educaton Area

 Descriptors for Levels 6, 7 & 8 of the European Qualifcatons Framework for Lifelong Learning and 
Appendix B

 Guidelines for writng Learning Outcomes
The pu ppse pu ahe npu se is ap npie  ahe ie_ aspenas pu ahe  eal esaaae indausa _, sunh as: ahe use pu  eal 
esaaae, fnannial anal_sis anda  eal esaaae fnannini (hpusini lpans,  esidaenral anda np__e nial  eal esaaae 
iniesa_enas); p ppe a_ _anaie_ena anda ialuarpn,  eau ns anda  isi pu iniesa_ena in  eal esaaae, sha ini 
enpnp__, ean. tn pa rnula , saudaenas =ill haie aa ahe enda pu ahe npu se:
• inp=ledaie pu ahe i_pp aanne pu ahe  eal esaaae _a iea up  ahe enpnp__
• Undae saandaini fnannial anal_sis anda fnannini pu  eal esaaae
• Undae saandaini ahe i_pp aanne pu  eal esaaae as an iniesa_ena p pdauna
• Knp=ledaie pu p ppe a_ _anaie_ena anda ialuarpn _enhanis_s
General Competences
Taking into consideraton the general competences that the degree-holder must acquire (as these appear 
in the Diploma Supplement and appear below), at which of the following does the course aim?

 Search for, analysis and synthesis of 
data and informaton, with the use 
of the necessary technology 

 Adaptng to new situatons
 Decision Making
 Working Independency
 Teamwork
 Working in  an Internatonal 

Environment 
 Working on  an interdisciplinary 

Environment
 Producton of new research ideas

 P pjena Plannini anda Manaie_ena
 Respect for diference and multculturalism 
 Respect for the natural environment
 Showing social, professional and ethical 

responsibility and sensitvity to gender issues
 Critcism and self-critcism
 Producton of free, creatve and inductve 

thinking
 Others

 Adaapa ap ne= siauarpns
 Denisipn _aiini
 Tea_=p i
 P anrne pu n irnis_ anda selu-n irnis_
 P p_prpn pu u ee, n earie anda indaunrie ahiniini

3. SYLLABUS
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• Hisap inal app panh ap enpnp_in ahep _ anda ahe npnnepa pu annuia_.
• Fanap s ahaa a/ena ahe ialue pu a p ppe a_
• P pness pu esr_aaes
• Meahpdas pu assess_ena:

- Cp_pa arie _eahpda
-Pa__ena _eahpda
-Repa able _eahpda
-Meahpda pu annuires
-Meahpda pu Replane_ena Cps

4.  TEACHING and LEARNING METHODS – EVALUATION
DELIVERY

Face-to-face, Distance learning, etc
tn nlass

USE OF INFORMATION AND
COMMUNICATIONS TECHNOLOGY 
Use of ICT in teaching, laboratory
educaton, communicaton with

students

Usini a p pjenap . Suppp a Lea nini P pness ah puih ahe e-nlass
Elena pnin Platfp _

TEACHING METHODS
The manner and methods of teaching
are described in detail.
Lectures,  seminars,  laboratory
practce,  feldwork,  study  and
analysis  of  bibliography,  tutorials,
placements,  clinical  practce,  art
workshop,  interactve  teaching,
educatonal  visits,  project,  essay
writng, artstc creatvity, etc.

The student's studyi hours for each
learning activityi are given as well as

the hours of non-directed studyi
according to the principles of the

ECTS

Activityi Semester workload 
Lenau es  u p_  hp_e,
assisaeda b_ p esenaarpns in
elena pnin up _.
tnae anrie aeanhini

50

Splieda e.e nises.
P anrnini ah puih spliini 
dai/e ena e.e nises
 Saudaena =ill be p piidaeda 
=iah elena pnin 
p esenaarpn _aae ial.

30

Selu -sauda_ini 50
Oahe  anriires(e.i. 
aea_=p i p  indaiiidaual 
=p i in a nase sauda_, 
e.ae nal npllabp arie 
lenau es, ean.

20

Course Total
(25 hpu s pu =p ilpada pe  unia pu 
n edaia)

150

STUDENT PERFORMANCE
EVALUATION

Descripton  of  the  evaluaton
procedure
Language  of  evaluaton,  methods  of
evaluaton, summatve or conclusive,
multple choice questonnaires, short-
answer  questons,  open-ended
questons,  problem  solving,  writen
work, essay/report, oral examinaton,
public presentaton, laboratory work,
clinical  examinaton  of  patent,  art
interpretaton, other
Specifcally-defned evaluaton 
criteria are given, and if and where 
they are accessible to students.

 W itten e.a_inarpn aa ahe enda pu ahe se_esae  pie all subjena,
=hinh innludaes: 

- Essa_ sa_le anda_ulrple-nhpinequesrpns
- Case sauda_ anal_sis 

The eialuarpn n iae ia nan be  edaefneda aa ahe beiinnini pu eanh
se_esae  afe  ahe aeanhe 's  enp__endaarpn anda a daenisipn b_
ahe Depa a_ena's Asse_bl_

5.  ATTACHED BIBLIOGRAPHY
In Greek Language:

 Καρανικόλας, Ν. (2010), Η εκτίμηση των ακινήτων
 Κίοχος,  Π.  (2009).  Μεθοδολογία  εκτίμησης  της  αξίας  κινητών  και  ακίνητων  περιουσιακών

στοιχείων
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INTERNATIONAL AND EUROPEAN INSTITUTIONS  
1. Gene al

FACULTY Snhppl pu Enpnp_ins anda Ada_inisa arie Sniennes
DEPARTMENT ACCOUNTtNG & FtNANCE
COURSE LEVEL Undergraduate
COURSE CODE YEcX8 SEMESTER of STUDIES 5p / 7p

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ tNTERNATtONAL AND EUROPEAN tNSTtTUTtONS  

INDIVIDUAL TEACHING ACTIVITIES WEEKLY
TEACHING

HOURS
ECTS

Lenau es 4 6
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TYPE OF COURSE ELECTtVE

PREREQUISITE COURSES: -

TEACHING AND EXAMINIATION
LANGUAGES:

GREEK

COURSE OFFERED TO ERASMUS
STUDENTS

YES

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

-

2. LEARNING OUTCOMES
LEARNING RESULTS 
The npu se upnuses pn ahe p esenaarpn pu inae narpnal enpnp_in insraurpns anda p ianisarpns sunh
as ahe Wp lda Bani, ahe Wp lda T adae O ianizarpn, ahe OECD , ahe tMF . A spenial e_phasis is planeda
pn  ahe   ple  anda  nha anae  pu  ahe  Eu ppean  Unipn  as  a  leadaini  pp=e  ipie nini  ahe  enpnp_in
daeielpp_ena =p lda=idae.

3. SYLLABUS
 The WTO
 The Wp lda Bani,
 The tMF
 OECD
 tna pdaunrpn ap ahe EU 
 Basin Eu ppean F eedap_s
 Eu ppean Enpnp_in tnaei arpn 
 Cp_perrpn anda ahe EU
 Fisnal Pplin_ anda ahe EU 
 Reiipnal Deielpp_ena pplinies anda ahe EU 

4. TEACHtNG anda LEARNtNG METHODS - EVALUATtON
TEACHING METHOD. Lenau es, P anrnal T ainini

IT USE Ι. MOOC 
Open E-nlass npnaena

TEACHING PLAN Activityi Semester Work Load
Lenau es 50
P anrnal tssues 30
tndaiiidaual Sauda_ 50

Oahe  Anriires ( i.e. 
Me_p andau_) 

20

COURSE TOTAL 
(25 hours of work load per 
credit)

150

STUDENT EVALUATION Ι. WRtTTEN EXAM  (80%) ahaa innludaes:
- Shp a ans=e s,
- Spliini pu p anrnal snena ips
.     
ΙΙ. Me_p andau_ dau ini ahe se_esae  (20%) 

5. ATTACHED BtBLtOGRAPHY
In Greek Language:

 Μούσης, Ν. (2007), Ένωση, Δίκαιο-Οικονομία-Πολιτική Αθήνα: Παπαζήσης
 Ζαχαριάδης,  Σούρας Δημήτρης:  Διεθνείς Οικονομικοί Οργανισμοί - Β΄  Έκδοση,  Αθήνα Εκδ.

Σταμούλη
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GLOBAL ENTERPRISES
1. GENERALLY

SCHOOL Snhppl pu Enpnp_ins anda Ada_inisa arie Sniennes
ACADEMIC UNIT DEPARTMENT OF ACCOUNTtNG AND FtNANCE

LEVEL OF STUDIES UNDERGRADUATE 
COURSE CODE YE_X9 SEMESTER 5/7

COURSE TITLE Glpbal Enae p ises

INDEPENDENT TEACHING ACTIVITIES 
if credits are awarded for separate components of the course,
e.g. lectures, laboratory exercises, etc. If the credits are awarded
for the whole of the course, give the weekly teaching hours and

the total credits

WEEKLY
TEACHING

HOURS
CREDITS

Lenau es 4 6
Add rows if necessary. The organisaton of teaching and the 
teaching methods used are described in detail at (d).

COURSE TYPE Gene al banii punda
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general background, 
special background, specialised

general knowledge, skills
development

PREREQUISITE COURSES:

LANGUAGE OF INSTRUCTION and
EXAMINATIONS:

G eei 

IS THE COURSE OFFERED TO
ERASMUS STUDENTS

Yes

COURSE WEBSITE (URL)
2. LEARNING OUTCOMES
Learning outcomes
The course learning outcomes, specifc knowledge, skills and competences of an appropriate level, 
which the students will acquire with the successful completon of the course are described.
Consult Appendix A 
 Descripton of the level of learning outcomes for each qualifcatons cycle, according to the 
Qualifcatons Framework of the European Higher Educaton Area

 Descriptors for Levels 6, 7 & 8 of the European Qualifcatons Framework for Lifelong Learning and
Appendix B

 Guidelines for writng Learning Outcomes 
Uppn sunnessuul np_plerpn pu ahe npu se a saudaena =ill be able ap:

 Undae saanda ahe ilpbal business enii pn_ena.
 Undae saanda inae narpnalizarpn, ilpbalizarpn pu enpnp__ anda npna pl pu ilpbal enpnp__.
 Undae saanda anda tdaenru_ ahe Chanies in business up _s anda ahei  da_na_in eiplurpn u p_ 

narpnal ap inae narpnal ap ilpbalizarpn.
 Undae saanda ahe  ple pu "nhanie" as a pe _anena ueaau e pu ahe p pness pu npna pl s_sae_.
 Defnini a nphe ena Glpbal Enae p ise Mpdael.
 The _aiini pu ilpbal enae p ise.
 An undae saandaini pu ahe ahep ernal anda insraurpnal banii punda =hinh shapes ahe ilpbal 

_a ieas.
 tdaenru_ anda anal_ze ahe businesses ahaa a e anrie in ahe ilpbal enii pn_ena.
 Undae saanda ahe penulia ires anda nhanies b puiha abpua b_ ilpbalizarpn in ahe business 

enii pn_ena anda ahe i_pana pn ena ep eneu ship.
General Competences 
Taking into consideraton the general competences that the degree-holder must acquire (as these 
appear in the Diploma Supplement and appear below), at which of the following does the course aim?
Search for, analysis and synthesis of data and 
informaton, with the use of the necessary 
technology 
Adaptng to new situatons 
Decision-making 
Working independently 
Team work
Working in an internatonal environment 
Working in an interdisciplinary environment 
Producton of new research ideas 

Project planning and management 
Respect for diference and multculturalism 
Respect for the natural environment 
Showing social, professional and ethical 
responsibility and sensitvity to gender issues 
Critcism and self-critcism 
Producton of free, creatve and inductve thinking
……
Others…
…….

• Adaaprni ap ne= siauarpns
• Denisipn _aiini
• Tea_=p i
• C irnal ahiniini
• P pdaunrpn pu u ee, n earie anda indaunrie ahiniini
3. SYLLABUS

• The ilpbal enii pn_ena
• The naau e pu ahe ilpbalizarpn p pness
• Naau e, Fp _arpn anda Ope arpns pu Glpbal Enae p ises
• The nea=p i pu Glpbal Cp pp aae Cpna pl
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 Manaie_ena Cpna pl S_sae_s in Glpbal Enpnp__
• tnsraurpns  eiularni ahe ipie nanne anda npna pl s_sae_s pu ilpbal enpnp__.
• The  ple pu aenhnplpiinal anda insraurpnal nhanie.
• Cp_perrpn in ahe ilpbal _a iea

4. TEACHING and LEARNING METHODS - EVALUATION
DELIVERY

Face-to-face, Distance learning, etc.
Fane ap uane

USE OF INFORMATION AND
COMMUNICATIONS TECHNOLOGY 
Use of ICT in teaching, laboratory
educaton, communicaton with

students

• Teanhini usini pu tnae anrie Bpa da anda p pjenap .
• Suppp a lea nini p pness ah puih elena pnin e-nlass 
platfp _.

TEACHING METHODS
The manner and methods of teaching
are described in detail.
Lectures,  seminars,  laboratory
practce,  feldwork,  study  and
analysis  of  bibliography,  tutorials,
placements,  clinical  practce,  art
workshop,  interactve  teaching,
educatonal  visits,  project,  essay
writng, artstc creatvity, etc.

The saudaena's sauda_ hpu s up  eanh
lea nini anriia_ a e iiien as =ell
as ahe hpu s pu npn-dai enaeda sauda_
annp daini ap ahe p inniples pu ahe
ECTS

Activityi Semester workload
Lenau es up  ahe ahep ernal
pa a pu ahe npu se, assisaeda
b_  p esenaarpns in
elena pnin up _.

50

• E.e nises.
• Disppsal pu elena pnin 
aeanhini p esenaarpns ap 
saudaenas.

30

tndaependaena sauda_ 50
Oahe  anriires (G pup 
anda/p  tndaiiidaual Wp i 
nase sauda_, lenau es b_ 
p puessipnals, ean.)

20

Cpu se apaal 150
STUDENT PERFORMANCE

EVALUATION
Descripton  of  the  evaluaton
procedure

Language  of  evaluaton,  methods  of
evaluaton, summatve or conclusive,
multple choice questonnaires, short-
answer  questons,  open-ended
questons,  problem  solving,  writen
work, essay/report, oral examinaton,
public presentaton, laboratory work,
clinical  examinaton  of  patent,  art
interpretaton, other

Specifcally-defned  evaluaton
criteria  are  given,  and if  and where
they are accessible to students.

o W itten e.a_inarpn 
o Mulrple nhpine quesrpns
o Case sauda_

5. ATTACHED BtBLtOGRAPHY
Books:

 Peni, M. W. (2009). Glpbal Business 
 Gilpin, R., (2001) Glpbal Pplirnal Enpnp__

Journals:
 Glpbal Sa aaei_ Jpu nal  
 Jpu nal pu tnae narpnal Business Saudaies  
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 Jpu nal pu Glpbal Business anda Enpnp_ins  
 Sa aaeiin Ena ep eneu ship Jpu nal  

ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR
1. GENERALLY

FACULTY Snhppl pu Enpnp_ins anda Ada_inisa arie Sniennes
DEPARTMENT ACCOUNTtNG & FtNANCE

LEVEL OF EDUCATION Bachelor
COURSE CODE YE_X10 SEMESTER 5/7

COURSE TITLE ORGANtZATtONAL THEORY AND BEHAVtOR

INDEPENDENT TEACHING ACTIVITIES 
In the case of credits are granted in separate parts of the course
e.g. Lectures, Laboratory Exercises, etc. If credits are granted

united for the entre course, insert the weekly teaching hours and
the total credits

TEACHING
HOURS PER

WEEK
CREDITS

Lenau es 4 6

Add lines if necessary. The teaching organizaton and teaching 
methods used are described in detail in 4

COURSE TYPE Gene al Knp=ledaie (Gene al tnu asa unau e Cpu se)
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Background, General Knowledge,
Science Area, Skill Development

REQUIRED COURSES:

TEACHING LANGUAGE and EXAMS: G eei 

THE COURSE IS OFFERED TO
ERASMUS STUDENTS

Np

COURSE SITE (URL)
2. LEARNING OUTCOMES
Learning Outcomes
The learning outcomes of the course are described, the specifc knowledge, skills and abilites in an 
appropriate level that students will acquire upon successful completon of the course.
Refer Appendix A

 Descripton of the Level of Learning Outcomes for each relevant course according to the
European Higher Educaton Qualifcatons Framework 

 Descriptve Indicators Levels 6, 7 & 8 of the European Qualifcatons Framework 
Lifelong Learning and Appendix B 

 Summary Specifcaton Guide of Learning Outcomes
The ai_ pu ahe npu se is ap p esena npnaena anda npnae_pp a _ issues in ahe felda pu O ianizarpnal
Behaiip .  tn  pa rnula ,  ahe  pbjenrie  is  _ainl_  ap  daeielpp  n irnal  app panh  pn  O ianizarpnal
Behaiip  ahep ies anda anal_sis pu  eleiana nase saudaies. Aa ahe enda pu ahis npu se ahe saudaena shpulda
be  able  ap:1.  Undae saanda  ahe  npnnepas   elaaeda  ap  O ianizarpnal  Behaiip .2.  Thini  n irnall_  anda
inae p ea ahep ies  elaaeda ap pepple anda i pups in p ianizarpnal npnae.a. 3. Cp_p ehenda ahe urlia_
pu O ianizarpnal Behaiip  npnaena up  _anaie ial p anrnes anda business adajusa_ena ap au bulena
enii pn_ena.
General Skills
Taking into account the general competences to be acquired by the graduate (as listed in the Diploma
Supplement and listed below) in what / which of these the course aims?
Search, analysis and synthesis of data and 
informaton, with the use of the required 
technologies
Adaptng to new situatons
Decision Making
Individual work 
Team work 
Working in a natonal environment 
Working in a multdisciplinary environment 
Developing new research ideas 

Design and project management
Respect to diversity and multculturalism
Respect to natural environment 
Demonstraton of social, professional and ethical 
responsibility and sensitvity to gender issues 
Critcism and self-critcism  
Promoton of free, creatve and inductve thinking 

 Anal_zini ahep ernal npnnepas iiiini e_phasis pn ahei  i_ple_enaarpn in apdaa_’s p ianizarpn.
 P pppsirpns daeielpp_ena up  p pble_ spliini anda handalini =eainesses  elaaeda ap p ianizarpn 

e/enrieness anda a ansup _arpn. 
 Handalini Cpnfinas up  e/enrie npppe arpn.
3. COURSE CONTENT

 O ianizarpnal Culau e
 E_prpnal tnaelliienne
 T ansup _arpnal Leadae ship
 Menap ini
 Mpriarpn
 Tea_s
 Cp__uninarpn
 O ianizarpnal Chanie 
 Cpnfina Manaie_ena

4. TEACHtNG anda LEARNtNG METHODS - EVALUATtON
LECTURE METHOD

Face to face, Distance Learning etc.
tn nlass Fane ap uane

USE OF INFORMATION AND Use pu tnae anrie Whiaebpa da anda p pjenap .
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COMMUNICATION TECHNOLOGIES
Using ICT Teaching in Laboratory

Training in the Communicaton with
students

Suppp a Lea nini p pness ah puih ahe elena pnin platfp _ e-
nlass 

TEACHING ORGANIZATION
Detailed descripton of  the  way  and
the teaching methods.
Lectures,  Seminars,  Laboratory
Exercise,  Exercise  Field,  Study  and
literature  analysis,  Tutorial,  Practce
(Placement),  Clinical  Practce,  Art
Workshop,  Interactve  Teaching,
Study Visits, Study (project) Writng /
work, Artstc creaton etc.

The  sauda_  hpu s  pu  ahe  saudaena
a e  daispla_eda  up  eanh  lea nini
anriia_ anda ahe hpu s npn-iuidaeda
sauda_ sp ahaa ahe apaal =p ilpada in
se_esae  leiel np  esppndas ap ahe
saandaa das pu ECTS

Activityi Workload Semester
Lenau es u p_ ahe nhai  up  
ahe ahep ernal pa a pu ahe 
npu se, assisaeda b_ 
p esenaarpns in elena pnin 
up _.

50

 Business Case Saudaies 
 Disppsal pu elena pnin 
aeanhini p esenaarpns ap 
saudaenas.

30

Oahe  anriires (e.i. G pup 
p  tndaiiidaual Wp i nase 
sauda_, edaunarpnal a ip, 
lenau es pu e.ae nal 
asspniaae ean.)

20

tndaependaena Sauda_ 50
Course Total
(25 hours workload per 
credit unit)

150

STUDENT EVALUATION 
Descripton of the evaluaton process

Language  Evaluaton,  Evaluaton
Methods,  Formatve  or  Concluding,
Multple  Choice  Test,  Short-Answer
Questons,  Test  Development
Questons,  Troubleshootng,  Writen
Work,  Essay/Report,  Oral
examinaton,  Public  Presentaton,
Laboratory  Work,  Clinical
Examinaton  of  the  Patent,  artstc
Interpretaton, Other/Others

Explicitly  defned  evaluaton  criteria
are referred and whether and which
are accessible to students.

 W itten e.a_inarpn aa ahe enda pu ahe se_esae  pu ahe 
apaal pu ahe nu  inulu_, =hinh innludaes:

 Mulrple Chpine Quesrpns
 Shp a Ans=e s Quesrpns,
 Quesrpns Essa_s Deielpp_ena

5. RECOMMENDED-BtBLtOGRAPHY
- Recommended Bibliography:
1. Mullins L. (2014). Manaie_ena & O ianizarpnal Behaiip , UTOPtA
2. Rpbbins S. anda Judaie T. (2012). O ianizarpnal Behaiip , P enrne Hall.
3.Snhe _e hp n J., Osbp n R., Uhi-Bien M. anda Huna J. (2012). O ianizarpnal Behaiip , Jphn Wile_ &
Spns Pae Lada
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STOCK MARKET AND STOCK MARKET PRODUCTS 
1. GENERALLY

SCHOOL Snhppl pu Enpnp_ins anda Ada_inisa arie Sniennes
ACADEMIC UNIT DEPARTMENT OF ACCOUNTtNG AND FtNANCE

LEVEL OF STUDIES UNDERGRADUATE 
COURSE CODE YE_E1 SEMESTER 6 /8 

COURSE TITLE STOCK MARKET AND STOCK MARKET PRODUCTS

INDEPENDENT TEACHING ACTIVITIES 
if credits are awarded for separate components of the course,
e.g. lectures, laboratory exercises, etc. If the credits are awarded
for the whole of the course, give the weekly teaching hours and

the total credits

WEEKLY
TEACHING

HOURS
CREDITS

Lenau es 4 6

Add rows if necessary. The organisaton of teaching and the 
teaching methods used are described in detail at (d).

COURSE TYPE
general background, 

Snienrfn A ea (Spenializarpn Cpu se)
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special background, specialised
general knowledge, skills

development
PREREQUISITE COURSES:

LANGUAGE OF INSTRUCTION and
EXAMINATIONS:

G eei 

IS THE COURSE OFFERED TO
ERASMUS STUDENTS

Yes

COURSE WEBSITE (URL)   
2. LEARNING OUTCOMES
Learning outcomes
The course learning outcomes, specifc knowledge, skills and competences of an appropriate level, 
which the students will acquire with the successful completon of the course are described.
Consult Appendix A 
 Descripton of the level of learning outcomes for each qualifcatons cycle, according to the 
Qualifcatons Framework of the European Higher Educaton Area

 Descriptors for Levels 6, 7 & 8 of the European Qualifcatons Framework for Lifelong Learning and
Appendix B

 Guidelines for writng Learning Outcomes 
The _ain pu ppse pu ahis npu se is ap anqui e spenializeda inp=ledaie abpua ahe i_pp aanne,  ple anda
ppe arpn pu sapni e.nhanies, as =ell as ahe _pdae n fnannial p pdaunas ahe_ p piidae. The ialue pu
sapni  _a ieas  is  i p=ini  =iah  ahe  inae narpnalizarpn  anda  daiiirzarpn  pu  _a ieas.  The  snienrfn
inp=ledaie  pu  ahe   anie  anda  daepah  pu  ppe arpn  pu  sapni  e.nhanies,  innpiarie  p pdaunas  anda
p pnesses  is  a  npndairpn  up  ahe  daeielpp_ena  pu  enae p ises  anda  publin  anda  p iiaae  senap 
p ianizarpns. 
General Competences 
Taking into consideraton the general competences that the degree-holder must acquire (as these 
appear in the Diploma Supplement and appear below), at which of the following does the course aim?
Search for, analysis and synthesis of data and 
informaton, with the use of the necessary 
technology 
Adaptng to new situatons 
Decision-making 
Working independently 
Team work
Working in an internatonal environment 
Working in an interdisciplinary environment 
Producton of new research ideas 

Project planning and management 
Respect for diference and multculturalism 
Respect for the natural environment 
Showing social, professional and ethical 
responsibility and sensitvity to gender issues 
Critcism and self-critcism 
Producton of free, creatve and inductve thinking
……
Others…
…….

• Adaaprni ap ne= siauarpns
• Denisipn _aiini
• Tea_=p i
• C irnal ahiniini
• P pdaunrpn pu u ee, n earie anda indaunrie ahiniini
3. SYLLABUS
• Basin npnnepas - p i_a _ anda senpndaa _ _a ieas. O ianizarpn anda ppe arpn
• Main, pa allel anda ne= sapni _a iea. De iiarie E.nhanies
• The _pdae n fnannial p pdaunas pu ahe senu ires _a iea anda ahe dae iiaries _a iea
• Sapni Ma iea Pe up _anne
• Risi ( isi) pu sapni _a iea p pdaunas. Risi hedaiini
• Pe up _anne- isi anal_sis
• Thep _ pu efniena _a ieas
• Valuarpn pu bpndas
• Equia_ ialuarpn
• tnae narpnal bpnda _a ieas
• tnae narpnal sapni _a ieas
• tnnpiarie sapni _a iea p pdaunas
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• Elena pnin sapni a adaini s_sae_s
• B pie aie anal_sis
4. TEACHING and LEARNING METHODS - EVALUATION

DELIVERY
Face-to-face, Distance learning, etc.

Fane ap uane

USE OF INFORMATION AND
COMMUNICATIONS TECHNOLOGY 
Use of ICT in teaching, laboratory
educaton, communicaton with

students

• Teanhini usini pu tnae anrie Bpa da anda p pjenap .
• Suppp a lea nini p pness ah puih elena pnin e-nlass 
platfp _.

TEACHING METHODS
The manner and methods of teaching
are described in detail.
Lectures,  seminars,  laboratory
practce,  feldwork,  study  and
analysis  of  bibliography,  tutorials,
placements,  clinical  practce,  art
workshop,  interactve  teaching,
educatonal  visits,  project,  essay
writng, artstc creatvity, etc.

The saudaena's sauda_ hpu s up  eanh
lea nini anriia_ a e iiien as =ell
as ahe hpu s pu npn-dai enaeda sauda_
annp daini ap ahe p inniples pu ahe
ECTS

Activityi Semester workload
Lenau es up  ahe ahep ernal
pa a pu ahe npu se, assisaeda
b_  p esenaarpns in
elena pnin up _.

50

• E.e nises.
• Disppsal pu elena pnin 
aeanhini p esenaarpns ap 
saudaenas.

30

tndaependaena sauda_ 50
Oahe  anriires (G pup 
anda/p  tndaiiidaual Wp i 
nase sauda_, lenau es b_ 
p puessipnals, ean.)

20

Cpu se apaal 150
STUDENT PERFORMANCE

EVALUATION
Descripton  of  the  evaluaton
procedure

Language  of  evaluaton,  methods  of
evaluaton, summatve or conclusive,
multple choice questonnaires, short-
answer  questons,  open-ended
questons,  problem  solving,  writen
work, essay/report, oral examinaton,
public presentaton, laboratory work,
clinical  examinaton  of  patent,  art
interpretaton, other

Specifcally-defned  evaluaton
criteria  are  given,  and if  and where
they are accessible to students.

o W itten e.a_inarpn 
o Mulrple nhpine quesrpns
o Case sauda_

5. ATTACHED BtBLtOGRAPHY
- Recommended references:
- Kioxos P., Sotropoulos I., Papanikolaou G., (2018). “Money-capital markets and portolio 
management”. Ed. E.Kioxou. Athens, Greece.
- Gikas G., Hyz, Α., (2016), “Capital & fnancial system”, Ed. Gefra, Athens, Greece.
- Lodewijk P. (2013), “The concepton of the Stock Market”. Ed. A. Laskaratos & Co G.P.
- Lafarg P. (2006), “The economic functon of the Stock Market”. Ed. E. Pediot & Co G.P.
- Malindretou V. (2002), “Modern Financial Products”. Ed. Papazisi S.A.

-Related scientfc journals:
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- Internatonal Journal of Economics and Finance
- WSJ Markets, Europe editon 
- Review of Financial Studies
- Journal of Financial markets, Elsevier

e-COMMERCE
1. GENERALLY

SCHOOL Snhppl pu Enpnp_ins anda Ada_inisa arie Sniennes
ACADEMIC UNIT DEPARTMENT OF ACCOUNTtNG AND FtNANCE

LEVEL OF STUDIES UNDERGRADUATE 
COURSE CODE YE_E2 SEMESTER 6 / 8

COURSE TITLE Digital economy 

INDEPENDENT TEACHING ACTIVITIES 
if credits are awarded for separate components of the course,
e.g. lectures, laboratory exercises, etc. If the credits are awarded
for the whole of the course, give the weekly teaching hours and

the total credits

WEEKLY
TEACHING

HOURS
CREDITS

Lenau es 4 6
Add rows if necessary. The organisaton of teaching and the 
teaching methods used are described in detail at (d).

COURSE TYPE
general background, 

special background, specialised
general knowledge, skills

development

Gene al banii punda

PREREQUISITE COURSES:
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LANGUAGE OF INSTRUCTION and
EXAMINATIONS:

G eei 

IS THE COURSE OFFERED TO
ERASMUS STUDENTS

COURSE WEBSITE (URL)  
2. LEARNING OUTCOMES
Learning outcomes
The course learning outcomes, specifc knowledge, skills and competences of an appropriate level, 
which the students will acquire with the successful completon of the course are described.
Consult Appendix A 
 Descripton of the level of learning outcomes for each qualifcatons cycle, according to the 
Qualifcatons Framework of the European Higher Educaton Area

 Descriptors for Levels 6, 7 & 8 of the European Qualifcatons Framework for Lifelong Learning and
Appendix B

 Guidelines for writng Learning Outcomes 
The ai_ pu ahe npu se is ap ina pdaune ahe saudaena ap ahe p inniples anda p anrne pu e-np__e ne as a 
ne=  eiplurpna _ applinarpn pu tnup _arpn anda Cp__uninarpn Tenhnplpiies (tCT’s) bpah in ahe 
felda pu a adaini ippdas anda se iines anda in ahe felda pu aenhnplpi_.
The saudaena is ietni ap ahini “pua pu ahe bp.” anda  e-iniena “np__e ne anda a adaini” undae  ahe 
up isini aenhnplpiinal daeielpp_enas.
The saudaena is iasal_ e.ppseda in ahe =a_ aenhnplpiinal adaiannes shape _pdae n np__e ne anda 
ena ep eneu ship.
General Competences 
Taking into consideraton the general competences that the degree-holder must acquire (as these 
appear in the Diploma Supplement and appear below), at which of the following does the course aim?
Search for, analysis and synthesis of data and 
informaton, with the use of the necessary 
technology 
Adaptng to new situatons 
Decision-making 
Working independently 
Team work
Working in an internatonal environment 
Working in an interdisciplinary environment 
Producton of new research ideas 

Project planning and management 
Respect for diference and multculturalism 
Respect for the natural environment 
Showing social, professional and ethical 
responsibility and sensitvity to gender issues 
Critcism and self-critcism 
Producton of free, creatve and inductve thinking
……
Others…
…….

 Sea nh up , anal_sis anda s_nahesis pu daaaa anda inup _arpn, =iah ahe use pu npiel tCT’s
 Adaaprni ap ne= siauarpns 
 Denisipn-_aiini 
 Wp iini in an inae daisniplina _ enii pn_ena urlizini _pdae n insa u_enas 
 Tea_ =p i
 P pdaunrpn pu u ee, n earie anda indaunrie ahiniini
 P pdaunrpn pu ne= ena ep eneu ship idaeas

3. SYLLABUS
 tna pdaunrpn ap Diiiaal Enpnp__ 
 e – business p inniples, inu asa unau e  equi e_enas anda suppp aeda a ansanrpns 
 Mi.eda is nea e-np__e ne _pdaels
 SWOT anal_sis pu e-business
 e-np__e ne ena ep eneu ial _pdaels (B2C, B2B, C2C, C2E, B2E)
 e-np__e ne innp_e _pdaels,  espu nes anda _eahpdas
 tna pdaunrpn ap daiiiaal adas: CPC, CTR, npnie sipn  aaes
 Diiiaal enpnp__ senu ia_, ina pdaunrpn in n _papi aph_
 T ansanrpn _pdaels in daiiiaal enpnp__
 Diiiaal nu  ennies, n _papi aphin nu  ennies
 Blpninhain aenhnplpi_ 
 Diiiaal _a ierni 
 Pe spnaliseda inup _arpn daeliie _/aa ierni
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 Diiiaal Enpnp__ a endas (Web 3.0, 4.0, 5.0, tpT)
4. TEACHING and LEARNING METHODS - EVALUATION

DELIVERY
Face-to-face, Distance learning, etc.

Fane ap uane

USE OF INFORMATION AND
COMMUNICATIONS TECHNOLOGY 
Use of ICT in teaching, laboratory
educaton, communicaton with

students

• Teanhini usini pu tnae anrie Bpa da anda p pjenap .
• Suppp a lea nini p pness ah puih elena pnin e-nlass platfp _.

TEACHING METHODS
The  manner  and  methods  of
teaching are described in detail.
Lectures,  seminars,  laboratory
practce,  feldwork,  study  and
analysis  of  bibliography,  tutorials,
placements,  clinical  practce,  art
workshop,  interactve  teaching,
educatonal  visits,  project,  essay
writng, artstc creatvity, etc.

The  saudaena's  sauda_  hpu s  up 
eanh  lea nini  anriia_  a e  iiien
as  =ell  as  ahe  hpu s  pu  npn-
dai enaeda sauda_ annp daini ap ahe
p inniples pu ahe ECTS

Activityi
 Lenau es up  ahe ahep ernal pa a pu ahe npu se, assisaeda

b_ daiiiaal p esenaarpns
 Pe  nase fippeda nlass pp_s
 Lenau es up  ahe ahep ernal pa a pu ahe npu se, assisaeda

b_ p esenaarpns in elena pnin up _
 Disppsal pu ahe Lenau es’ p esenaarpns ah puih ahe e-

nlass platfp _ undae  Cp__pn C earie Linense 
 E.e_pla _ e.e nises 
 P anrne 
 P esenaarpns pie  selenaeda feldas na  ieda pua b_ 

supe iiseda i pups pu saudaenas
 tnae anrie lea nini ia_es anda quizes

STUDENT PERFORMANCE
EVALUATION

Descripton  of  the  evaluaton
procedure

Language of evaluaton, methods of
evaluaton,  summatve  or
conclusive,  multple  choice
questonnaires,  short-answer
questons,  open-ended  questons,
problem  solving,  writen  work,
essay/report,  oral  examinaton,
public  presentaton,  laboratory
work,  clinical  examinaton  of
patent, art interpretaton, other

Specifcally-defned  evaluaton
criteria are given, and if and where
they are accessible to students.

 W itten e.a_inarpn aa ahe enda pu se_esae  pie  all 
s_llabus

 Oprpnal aasis dau ini ahe se_esae  

5. ATTACHED BtBLtOGRAPHY
Books:
 Cha/e_ D. "E-business anda E-Cp__e ne", Kleidaa iah_ps 6ah edairpn,
 Pp_pp asis  Anda eas p.,  Tspuluas Anesrs i.  (2002),  "tna pdaunrpn ap E-Cp__e ne",  Edairpns a.

A_e inan inienrpns anda spns SA
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FEASIBILITIES STUDIES
1. GENERALLY

SCHOOL Snhppl pu Enpnp_ins anda Ada_inisa arie Sniennes
ACADEMIC UNIT DEPARTMENT OF ACCOUNTtNG AND FtNANCE

LEVEL OF STUDIES UNDERGRADUATE 
COURSE CODE YE_E3 SEMESTER 6 / 8

COURSE TITLE Feasibilires Saudaies

INDEPENDENT TEACHING ACTIVITIES 
if credits are awarded for separate components of the course,
e.g. lectures, laboratory exercises, etc. If the credits are awarded
for the whole of the course, give the weekly teaching hours and

the total credits

WEEKLY
TEACHING

HOURS
CREDITS

Lenau es 4 6
Add rows if necessary. The organisaton of teaching and the 
teaching methods used are described in detail at (d).

COURSE TYPE
general background, 

special background, specialised
general knowledge, skills

development

Spenial banii punda

PREREQUISITE COURSES: -

LANGUAGE OF INSTRUCTION and G eei 
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EXAMINATIONS:
IS THE COURSE OFFERED TO

ERASMUS STUDENTS
Yes

COURSE WEBSITE (URL)
2. LEARNING OUTCOMES
Learning outcomes
The course learning outcomes, specifc knowledge, skills and competences of an appropriate level, 
which the students will acquire with the successful completon of the course are described.
Consult Appendix A 
 Descripton of the level of learning outcomes for each qualifcatons cycle, according to the 
Qualifcatons Framework of the European Higher Educaton Area

 Descriptors for Levels 6, 7 & 8 of the European Qualifcatons Framework for Lifelong Learning and
Appendix B

 Guidelines for writng Learning Outcomes 
Uppn np_plerpn pu ahis npu se, saudaenas =ill be able ap: 

 anqui e inp=ledaie pu spu nes pu uundaini up  iniesa_enas p pjenas
 eialuaae iniesa_ena p pjenas
  ealize ahe i_pp aanne pu a  eliable anda e/enrie ueasibilia_ sauda_ ap iniesa_ena daenisipns
 npndauna ueasibilia_ saudaies

General Competences 
Taking into consideraton the general competences that the degree-holder must acquire (as these 
appear in the Diploma Supplement and appear below), at which of the following does the course aim?
Search for, analysis and synthesis of data and 
informaton, with the use of the necessary 
technology 
Adaptng to new situatons 
Decision-making 
Working independently 
Team work
Working in an internatonal environment 
Working in an interdisciplinary environment 
Producton of new research ideas 

Project planning and management 
Respect for diference and multculturalism 
Respect for the natural environment 
Showing social, professional and ethical 
responsibility and sensitvity to gender issues 
Critcism and self-critcism 
Producton of free, creatve and inductve thinking
……
Others…
…….

• Adaaprni ap ne= siauarpns
• Denisipn _aiini
• Tea_=p i
• C irnal ahiniini
• P pdaunrpn pu u ee, n earie anda indaunrie ahiniini 

3. SYLLABUS
 The urlia_ pu Feasibilires saudaies – Caaeip ies
 Feasibilires saudaies in G eei Deielpp_ena La=, Saaae Subsidaies & NSRF 
 Plannini anda p ianizini iniesa_ena - r_eaables
 Daaa npllenrpn, _a iea  esea nh
 Budaiea, business plans, up enasas
 Cpsa-benefa anal_sis, adadaeda ialue
 Spu nes pu uundaini, uunda aisini
 Finannial anal_sis anda eialuarpn pu ahe iniesa_ena
 Meahpdaplpi_ pu npndaunrni ueasibilires saudaies

4. TEACHING and LEARNING METHODS - EVALUATION
DELIVERY

Face-to-face, Distance learning, etc.
Fane ap uane

USE OF INFORMATION AND
COMMUNICATIONS TECHNOLOGY 
Use of ICT in teaching, laboratory
educaton, communicaton with

students

• Teanhini usini pu tnae anrie Bpa da anda p pjenap .
• Suppp a lea nini p pness ah puih elena pnin e-nlass 
platfp _.

TEACHING METHODS Activityi Semester workload
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The manner and methods of teaching
are described in detail.
Lectures,  seminars,  laboratory
practce,  feldwork,  study  and
analysis  of  bibliography,  tutorials,
placements,  clinical  practce,  art
workshop,  interactve  teaching,
educatonal  visits,  project,  essay
writng, artstc creatvity, etc.

The saudaena's sauda_ hpu s up  eanh
lea nini anriia_ a e iiien as =ell
as ahe hpu s pu npn-dai enaeda sauda_
annp daini ap ahe p inniples pu ahe
ECTS

Lenau es up  ahe ahep ernal
pa a pu ahe npu se, assisaeda
b_  p esenaarpns in
elena pnin up _.

50

• P pble_ E.e nises. 
• Anal_sis pu tniesa_ena 
P pjenas
• Disppsal pu elena pnin 
aeanhini p esenaarpns ap 
saudaenas.

30

tndaependaena Sauda_ 20
Oahe  anriires (G pup 
anda/p  tndaiiidaual Wp i 
nase sauda_, lenau es b_ 
p puessipnals, ean.)

50

Cpu se apaal 150
STUDENT PERFORMANCE

EVALUATION
Descripton  of  the  evaluaton
procedure

Language  of  evaluaton,  methods  of
evaluaton, summatve or conclusive,
multple choice questonnaires, short-
answer  questons,  open-ended
questons,  problem  solving,  writen
work, essay/report, oral examinaton,
public presentaton, laboratory work,
clinical  examinaton  of  patent,  art
interpretaton, other

Specifcally-defned  evaluaton
criteria  are  given,  and if  and where
they are accessible to students.

o W itten e.a_inarpn 
o short-answer questons,
o  open-ended questons,
o  problem solving,

o W itten Assiin_enas

5. ATTACHED BtBLtOGRAPHY
Books:
 Niiplaidais, M. (2014), “Manual pu Feasibilia_ Saudaies elabp arpn”, (Disii_a), 
 A aipsis, K. (2011), “Cpndaunrni anda Eialuarni tniesa_enas Plans anda P pi a__es: F p_ ahep _

ap P anrne”,(Enpnp_ins Lib a _).
 Gep iaiellps, D., Ka ipunis, S. (2010), “tnsa unrpns, P pble_s, Te_plaaes in Feasibilia_ Saudaies”.
 Ka ipunis, S. (2006), “Meahpdas, Tenhniques anda Thep _ pu Feasibilia_ Saudaies”, (Saa_pulis)
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EUROPEAN ECONOMIC LAW
1. GENERALLY

SCHOOL Snhppl pu Enpnp_ins anda Ada_inisa arie Sniennes
ACADEMIC UNIT DEPARTMENT OF ACCOUNTtNG AND FtNANCE

LEVEL OF STUDIES UNDERGRADUATE 
COURSE CODE YE_E4 SEMESTER 6/8

COURSE TITLE European Economic Law

INDEPENDENT TEACHING ACTIVITIES 
if credits are awarded for separate components of the course,
e.g. lectures, laboratory exercises, etc. If the credits are awarded
for the whole of the course, give the weekly teaching hours and

the total credits

WEEKLY
TEACHING

HOURS
CREDITS

Lenau es 4 6
Add rows if necessary. The organisaton of teaching and the 
teaching methods used are described in detail at (d).

COURSE TYPE
general background, 

special background, specialised
general knowledge, skills

development

Spenial banii punda

PREREQUISITE COURSES: -

LANGUAGE OF INSTRUCTION and
EXAMINATIONS:

G eei 

IS THE COURSE OFFERED TO Yes
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ERASMUS STUDENTS
COURSE WEBSITE (URL)

2. LEARNING OUTCOMES
Learning outcomes
The course learning outcomes, specifc knowledge, skills and competences of an appropriate level, 
which the students will acquire with the successful completon of the course are described.
Consult Appendix A 
 Descripton of the level of learning outcomes for each qualifcatons cycle, according to the 
Qualifcatons Framework of the European Higher Educaton Area

 Descriptors for Levels 6, 7 & 8 of the European Qualifcatons Framework for Lifelong Learning and
Appendix B

 Guidelines for writng Learning Outcomes 
Uppn np_plerpn pu ahis npu se, saudaenas =ill be able ap: 

 Haie a nlea  pinau e pu ahe _ain basin ahep ernal npnnepas pu Cp__e nial anda 
Finannial La= anda ahe lini bea=een La= anda Enpnp_ins.

 Eialuaae n irnall_ ahe nases pu applinarpn pu np__e nial anda enpnp_in leiislarpn.
 Sauda_ anda p pppse splurpns ap indaiiidaual leial issues.
 Undae saanda nauses anda anal_ze snienrfn nases pu applinarpn pu np__e nial anda 

enpnp_in la=.
 Adaequaae undae saandaini pu a adae la= anda ju isp udaenne.
 Deielpp anal_rnal anda s_nahern siills anda haie n irnal ahiniini. 
 Deielpp indaiiidaual  esppnsibilia_ anda _aie a snienrfn ppinipn.
 P esena idaeas in = irni p  p all_. 
 Deielpp a npllabp arie aea_ spi ia in ahe npnae.a pu snienrfn =p i.
 Rarpnall_ _anaie ahe r_e up  r_el_ anda np  ena  esppnse ap aasis.

General Competences 
Taking into consideraton the general competences that the degree-holder must acquire (as these 
appear in the Diploma Supplement and appear below), at which of the following does the course aim?
Search for, analysis and synthesis of data and 
informaton, with the use of the necessary 
technology 
Adaptng to new situatons 
Decision-making 
Working independently 
Team work
Working in an internatonal environment 
Working in an interdisciplinary environment 
Producton of new research ideas 

Project planning and management 
Respect for diference and multculturalism 
Respect for the natural environment 
Showing social, professional and ethical 
responsibility and sensitvity to gender issues 
Critcism and self-critcism 
Producton of free, creatve and inductve thinking
……
Others…
…….

• Adaaprni ap ne= siauarpns
• Denisipn _aiini
• Tea_=p i
• C irnal ahiniini
• P pdaunrpn pu u ee, n earie anda indaunrie ahiniini 

3. SYLLABUS
 The subjena _atte  pu EU la=
 Ha _pnizarpn pu inae nal _a iea leiislarpn
 F ee _pie_ena pu ippdas
 F eedap_ pu _pie_ena pu pe spns
 F eedap_ pu esaablish_ena anda u eedap_ ap p piidae se iines
 F eedap_ pu napiaal anda pa__enas
 Cp_perrpn La=
 P phibiaeda Pa ane ships
 Abuse pu a dap_inana ppsirpn
 Saaae aida anda np_perrpn

4. TEACHING and LEARNING METHODS - EVALUATION
DELIVERY Fane ap uane
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Face-to-face, Distance learning, etc.
USE OF INFORMATION AND

COMMUNICATIONS TECHNOLOGY 
Use of ICT in teaching, laboratory
educaton, communicaton with

students

• Teanhini usini pu tnae anrie Bpa da anda p pjenap .
• Suppp a lea nini p pness ah puih elena pnin e-nlass 
platfp _.

TEACHING METHODS
The manner and methods of teaching
are described in detail.
Lectures,  seminars,  laboratory
practce,  feldwork,  study  and
analysis  of  bibliography,  tutorials,
placements,  clinical  practce,  art
workshop,  interactve  teaching,
educatonal  visits,  project,  essay
writng, artstc creatvity, etc.

The saudaena's sauda_ hpu s up  eanh
lea nini anriia_ a e iiien as =ell
as ahe hpu s pu npn-dai enaeda sauda_
annp daini ap ahe p inniples pu ahe
ECTS

Activityi Semester workload
Lenau es up  ahe ahep ernal
pa a pu ahe npu se, assisaeda
b_  p esenaarpns in
elena pnin up _.

50

• P pble_ E.e nises. 
• Anal_sis pu tniesa_ena 
P pjenas
• Disppsal pu elena pnin 
aeanhini p esenaarpns ap 
saudaenas.

30

tndaependaena Sauda_ 20
Oahe  anriires (G pup 
anda/p  tndaiiidaual Wp i 
nase sauda_, lenau es b_ 
p puessipnals, ean.)

50

Cpu se apaal 150
STUDENT PERFORMANCE

EVALUATION
Descripton  of  the  evaluaton
procedure

Language  of  evaluaton,  methods  of
evaluaton, summatve or conclusive,
multple choice questonnaires, short-
answer  questons,  open-ended
questons,  problem  solving,  writen
work, essay/report, oral examinaton,
public presentaton, laboratory work,
clinical  examinaton  of  patent,  art
interpretaton, other

Specifcally-defned  evaluaton
criteria  are  given,  and if  and where
they are accessible to students.

o W itten e.a_inarpn 
o short-answer questons,
o  open-ended questons,
o  problem solving,

o W itten Assiin_enas

5. ATTACHED BtBLtOGRAPHY

In Greek Language:
 Κοτσίρης, Λ, Ευρωπαϊκό Εμπορικό Δίκαιο , Εκδ. Σάκκουλα , 3η εκδοση , 2018
 Ζευγώλης Ν, Κάθετες συμφωνίες και Ανταγωνισμός, Εκδ.Σάκκουλα, 2012
 Πλιάκος Α,Εισαγωγή στο Οικονομικό Δίκαιο , Εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, 2011
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BUSINESS COMPUTERIZATION AND DATA MANAGEMENT
1. GENERALLY 

SCHOOL Snhppl pu Enpnp_ins anda Ada_inisa arie Sniennes
ACADEMIC UNIT DEPARTMENT OF ACCOUNTtNG AND FtNANCE

LEVEL OF STUDIES UNDERGRADUATE 
COURSE CODE ΥΕ_Ε5 SEMESTER 6ο και 8ο

COURSE TITLE Business Cp_puae izarpn anda Daaa Manaie_ena

INDEPENDENT TEACHING ACTIVITIES 
if credits are awarded for separate components of the course,
e.g. lectures, laboratory exercises, etc. If the credits are awarded
for the whole of the course, give the weekly teaching hours and

the total credits

WEEKLY
TEACHING

HOURS
CREDITS

Lenau es 4 6
Add rows if necessary. The organisaton of teaching and the 
teaching methods used are described in detail at (d).

COURSE TYPE
general background, 

special background, specialised
general knowledge, skills

development

Spenial Banii punda

PREREQUISITE COURSES: Np

LANGUAGE OF INSTRUCTION and
EXAMINATIONS:

G eei 

IS THE COURSE OFFERED TO

317



ERASMUS STUDENTS
COURSE WEBSITE (URL)

2. LEARNING OUTCOMES
Learning outcomes
The course learning outcomes, specifc knowledge, skills and competences of an appropriate level, 
which the students will acquire with the successful completon of the course are described.
Consult Appendix A 
 Descripton of the level of learning outcomes for each qualifcatons cycle, according to the 
Qualifcatons Framework of the European Higher Educaton Area

 Descriptors for Levels 6, 7 & 8 of the European Qualifcatons Framework for Lifelong Learning and
Appendix B

 Guidelines for writng Learning Outcomes 
Uppn sunnessuul np_plerpn pu ahe npu se a saudaena =ill be able ap:

 E.panda his inp=ledaie pu aenhninal anda ppe arpnal issues pu Business Cp_puae izarpn anda
Daaa Manaie_ena.

 Undae saanda ahe _pdae n _eahpdas pu anal_sis anda eialuarpn pu Business Cp_puae izarpn
anda Daaa Manaie_ena.

 Cp_p ehenda  anda  eialuaae  ahe  needas  pu  enae p ises  as  ua  as  npnne nini  in  daesiinini,
i_ple_enrni anda insaallini spf=a e Applinarpns.

 Chppse  ahe  app pp iaae  aenhniques  anda  appls  up  spliini  p pble_s  anda  e.a anrni
inup _arpn.

General Competences 
Taking into consideraton the general competences that the degree-holder must acquire (as these 
appear in the Diploma Supplement and appear below), at which of the following does the course aim?
Search for, analysis and synthesis of data and 
informaton, with the use of the necessary 
technology 
Adaptng to new situatons 
Decision-making 
Working independently 
Team work
Working in an internatonal environment 
Working in an interdisciplinary environment 
Producton of new research ideas 

Project planning and management 
Respect for diference and multculturalism 
Respect for the natural environment 
Showing social, professional and ethical 
responsibility and sensitvity to gender issues 
Critcism and self-critcism 
Producton of free, creatve and inductve thinking
……
Others…
…….

• Adaaprni ap ne= siauarpns
• Denisipn _aiini
• Tea_=p i
• C irnal ahiniini
• P pdaunrpn pu u ee, n earie anda indaunrie ahiniini

3. SYLLABUS
• tna pdaunrpn anda anal_sis pu Business Cp_puae izarpn anda Daaa Manaie_ena enii pn_ena.
• Anal_sis pu ahe Basin Cpnnepas pu Cp_puae izarpn anda Daaa Manaie_ena.
• Eialuarpn  anda  selenrpn  pu  ahe  app pp iaae  Ha da=a e  anda  Spf=a e  s_sae_s  up  ahe

enae p ise’s needas.
• Cusap_izarpn, _anaie_ena anda _ainaenanne pu enae p ise’s s_sae_s.
• Fa_ilia ia_  =iah  ahe use pu  _pdae n Enae p ise  Respu ne S_sae_s anda  ias  sub_pdaules  pu

Annpunrni, Finannial Manaie_ena, Cpsrni, Cusap_e , Supplie s, Pa_ pll, ean.
4. TEACHING and LEARNING METHODS - EVALUATION

DELIVERY
Face-to-face, Distance learning, etc.

Fane ap uane

USE OF INFORMATION AND
COMMUNICATIONS TECHNOLOGY 
Use of ICT in teaching, laboratory
educaton, communicaton with

students

• Teanhini usini pu tnae anrie Bpa da anda p pjenap .
• Suppp a lea nini p pness ah puih elena pnin e-nlass 
platfp _.

TEACHING METHODS
The manner and methods of teaching

Activityi Semester workload
Lenau es up  ahe ahep ernal 50
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are described in detail.
Lectures,  seminars,  laboratory
practce,  feldwork,  study  and
analysis  of  bibliography,  tutorials,
placements,  clinical  practce,  art
workshop,  interactve  teaching,
educatonal  visits,  project,  essay
writng, artstc creatvity, etc.

The saudaena's sauda_ hpu s up  eanh
lea nini anriia_ a e iiien as =ell
as ahe hpu s pu npn-dai enaeda sauda_
annp daini ap ahe p inniples pu ahe
ECTS

pa a pu ahe npu se, assisaeda
b_  p esenaarpns in
elena pnin up _.
• E.e nises.
• Disppsal pu elena pnin 
aeanhini p esenaarpns ap 
saudaenas.

15

tndaependaena sauda_ 50
Oahe  anriires (G pup 
anda/p  tndaiiidaual Wp i 
nase sauda_, lenau es b_ 
p puessipnals, ean.)

35

Cpu se apaal 150
STUDENT PERFORMANCE

EVALUATION
Descripton  of  the  evaluaton
procedure

Language  of  evaluaton,  methods  of
evaluaton, summatve or conclusive,
multple choice questonnaires, short-
answer  questons,  open-ended
questons,  problem  solving,  writen
work, essay/report, oral examinaton,
public presentaton, laboratory work,
clinical  examinaton  of  patent,  art
interpretaton, other

Specifcally-defned  evaluaton
criteria  are  given,  and if  and where
they are accessible to students.

o W itten e.a_inarpn 
o Mulrple nhpine quesrpns
o Case sauda_

Oprpnal aasis ah puihpua ahe se_esae .

Updaaae dau ini nlasses anda annessible ah puih e nlass

Eialuarpn n iae ia nan be  eassesseda in ahe saa a pu eanh 
se_esae  uppn ahe  enp__endaarpn pu ahe p puessp  anda 
Denisipn pu ahe Asse_bl_ pu ahe Depa a_ena.

5. ATTACHED BtBLtOGRAPHY
-Suggested bibliography in Greek language:
 Aahanasipu  Di_ia ips  (2015).  The  Mpdae n  Cp_puae izeda  Business  O ianizarpn.  Publishe :

DtStGMA tKE. 
 Lpuiis,  Anda iasaiis,  Dia_anapppulps  (2009).  tnaei aaeda  Business  Cp_puae izeda  =iah  SAP.

Publishe : Publishini Nepn Te.nplpiipn.
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INTERNATIONAL PUBLIC SECTOR ACCOUNTING STANDARDS
1. GENERALLY

SCHOOL Snhppl pu Enpnp_ins anda Ada_inisa arie Sniennes
ACADEMIC UNIT DEPARTMENT OF ACCOUNTtNG AND FtNANCE

LEVEL OF STUDIES UNDERGRADUATE 
COURSE CODE ΥΕ_Ε6 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 8ah

COURSE TITLE  tnae narpnal Publin Senap  Annpunrni Saandaa das  (t.P.S.A.S)

INDEPENDENT TEACHING ACTIVITIES 
if credits are awarded for separate components of the course,
e.g. lectures, laboratory exercises, etc. If the credits are awarded
for the whole of the course, give the weekly teaching hours and

the total credits

WEEKLY
TEACHING

HOURS
CREDITS

Lenau es  4 6

Add rows if necessary. The organisaton of teaching and the 
teaching methods used are described in detail at (d).

COURSE TYPE
general background, 

special background, specialised
general knowledge, skills

development

siills daeielpp_ena 

PREREQUISITE COURSES: tnae narpnal Annpunrni anda Finannial Repp rni – t.F.R.S.

LANGUAGE OF INSTRUCTION and
EXAMINATIONS:

G eei

IS THE COURSE OFFERED TO Np
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ERASMUS STUDENTS
COURSE WEBSITE (URL) http://annfn.aeiep.i /enlass/npu ses/TMA212/

2. LEARNING OUTCOMES
Learning outcomes
The course learning outcomes, specifc knowledge, skills and competences of an appropriate level, which 
the students will acquire with the successful completon of the course are described.
Consult Appendix A 
 Descripton of the level of learning outcomes for each qualifcatons cycle, according to the 
Qualifcatons Framework of the European Higher Educaton Area

 Descriptors for Levels 6, 7 & 8 of the European Qualifcatons Framework for Lifelong Learning and 
Appendix B

 Guidelines for writng Learning Outcomes 
This  npu se  ai_s ap  ua_ilia ize  saudaenas  =iah  ahe p inniples,  ahe annpunrni  pplinies  anda  p pnedau es
=hinh a e useda b_ ahe tnae narpnal Publin Senap  Annpunrni Saandaa das (tPSAS). tn adadairpn, ahis npu se
=ill ina pdaune ap saudaenas ahe Finannial  epp rni annp daini ap tPSAS.

Uppn sunnessuul np_plerpn pu ahe npu se a saudaena =ill be able ap:
 Cp_p ehenda ahe basin p inniples anda _eahpdaplpi_ pu tPSAS
 t_ple_ena tPSAS annpunrni pplinies 
 Aninp=ledaie ahe dai/e ennes bea=een Hellenin anda tPSAS  epp rni saandaa das
 P epa e Finannial Repp as annp daini ap tPSAS

General Competences 
Taking into consideraton the general competences that the degree-holder must acquire (as these appear 
in the Diploma Supplement and appear below), at which of the following does the course aim?
Search for, analysis and synthesis of data and 
informaton, with the use of the necessary 
technology 
Adaptng to new situatons 
Decision-making 
Working independently 
Team work

Project planning and management 
Respect for diference and multculturalism 
Respect for the natural environment 
Showing social, professional and ethical responsibility 
and sensitvity to gender issues 
Critcism and self-critcism 
Producton of free, creatve and inductve thinking

a. Working independently
b. Team work
c. Project planning and management
d. Adaptng to new situatons
e. Decision-making

3. SYLLABUS
tPSAS 1 P esenaarpn pu Finannial Saaae_enas
tPSAS 2 Cash Flp= Saaae_enas
tPSAS 3 Annpunrni Pplinies, Chanies in Annpunrni Esr_aaes anda E  p s
tPSAS 14 Eienas Afe  ahe Repp rni Daae
tPSAS 16 tniesa_ena P ppe a_
tPSAS 17 P ppe a_, Plana anda Equip_ena
tPSAS 31 tnaaniible Asseas
tPSAS 12 tnienap ies
tPSAS 28         Finannial tnsa u_enas: P esenaarpn 
tPSAS 29         Finannial tnsa u_enas: Renpinirpn anda Measu e_ena   
tPSAS 5 Bp  p=ini Cpsas
tPSAS 19 P piisipns, Cpnrniena Liabilires anda Cpnrniena Asseas
tPSAS 21 t_pai _ena pu Npn-Cash-Gene arni Asseas
tPSAS 39 E_plp_ee Benefas
tPSAS 13 Leases
tPSAS 23 Reienue pu Npn-E.nhanie T ansanrpns (Ta.es anda T ansue s)
tPSAS 33 Fi sa-r_e Adapprpn pu Ann ual Basis tPSASs
tPSAS 34-35   Sepa aae anda npnsplidaaaeda Finannial Saaae_enas
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tPSAS 22 Disnlpsu e pu Finannial tnup _arpn Abpua ahe Gene al Gpie n_ena Senap 
tPSAS 24 P esenaarpn pu Budaiea tnup _arpn in Finannial Saaae_enas

4. TEACHING and LEARNING METHODS - EVALUATION
DELIVERY

Face-to-face, Distance learning, etc.
Fane ap uane

USE OF INFORMATION AND
COMMUNICATIONS TECHNOLOGY 
Use of ICT in teaching, laboratory
educaton, communicaton with

students

• Teanhini usini pu tnae anrie Bpa da anda p pjenap .
• Suppp a lea nini p pness ah puih elena pnin e-nlass platfp _.

TEACHING METHODS
The manner and methods of teaching
are described in detail.
Lectures,  seminars,  laboratory
practce,  feldwork,  study  and
analysis  of  bibliography,  tutorials,
placements,  clinical  practce,  art
workshop,  interactve  teaching,
educatonal  visits,  project,  essay
writng, artstc creatvity, etc.

The saudaena's sauda_ hpu s up  eanh
lea nini anriia_ a e iiien as =ell
as ahe hpu s pu npn-dai enaeda sauda_
annp daini ap ahe p inniples pu ahe
ECTS

Activityi
Semester
workload

Lenau es up  ahe ahep ernal pa a pu ahe 
npu se, assisaeda b_ p esenaarpns in 
elena pnin up _.

50

E.e nises,  narpnal  anda  ilpbal  nase  saudaies
up  bette  undae saandaini  pu  ahep ernal
_pdaules

25

Oahe  anriires (G pup anda/p  tndaiiidaual 
Wp i nase sauda_, lenau es b_ p puessipnals, 
ean.)

25

tndaependaena sauda_ 50
Cpu se apaal 150

STUDENT PERFORMANCE
EVALUATION

Descripton  of  the  evaluaton
procedure

Language  of  evaluaton,  methods  of
evaluaton, summatve or conclusive,
multple choice questonnaires, short-
answer  questons,  open-ended
questons,  problem  solving,  writen
work, essay/report, oral examinaton,
public presentaton, laboratory work,
clinical  examinaton  of  patent,  art
interpretaton, other

Specifcally-defned  evaluaton
criteria  are  given,  and if  and where
they are accessible to students.

 Assess_ena in G eei laniuaie: 
The curriculum will be orally and writen examed at the end of 
the semester  
b_ ahe use pu:
- _ulrple nhpine quesrpns 
-    e.aendaeda Resppnse Quesrpns
- i_ple_enaarpn pu tPSAS annpunrni pplinies
-    annpunrni ena ies annp daini ap tPSAS
-    p epa arpn pu Finannial saaae_enas annp daini ap tPSAS

Oprpnal aasis ah puihpua ahe se_esae .

Updaaae dau ini nlasses anda annessible ah puih e nlass

Eialuarpn n iae ia nan be  eassesseda in ahe saa a pu eanh 
se_esae  uppn ahe  enp__endaarpn pu ahe p puessp  anda 
Denisipn pu ahe Asse_bl_ pu ahe Depa a_ena.

5. ATTACHED BIBLIOGRAPHY
-Suggested bibliography:

8. tnae narpnal Publin Senap  Annpunrni Saandaa das (tPSAS) Bpa da, Handabppi pu tnae narpnal Publin
Senap  Annpunrni P pnpunne_enas (Ne= Yp i: tFAC, 2008).

9. Delpitte, (2012), tPSAS Su__a _: tnae narpnal Publin Senap  Annpunrni Saandaa das (tPSAS)
10. Delpitte, (2015), tPSAS in _pu  ppniea, Edairpn 2015
11. Delpitte, (2017), tPSAS in _pu  ppniea, Edairpn 2017
12. tnsrauae pu ne rfeda publin annpunaanas pu G eene, (2016), An tna pdaunrpn ap tnae narpnal Publin

Senap 
13. Lpu_iprs V.t., (2014), tnae narpnal Publin Senap  Annpunrni Saandaa das (tPSAS), Aahens, SOEL.
14. Lu_ipurs V.t., (2014), tnae narpnal Publin Senap  Annpunrni Saandaa das. A f sa app panh ap tPSAS

(tnae narpnal Publin Senap  Annpunrni Saandaa das), http://===.splae.i 
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SPECIAL FINANCIAL ANALYSIS AND BUSINESS EVALUATION
1.  GENERAL

SCHOOL SCHOOLOF ECONOMtCS AND ADMtNtSTRATtVE SCtENCES
DEPARTMENT ACCOUNTtNG AND FtNANCE

LEVEL OF STUDIES Undae i adauaae
COURSE CODE YE_E7 SEMESTER 6/8

COURSE TITLE SPECtAL FtNANCtAL ANALYStS AND BUStNESS EVALUATtON 

INDEPENDENT TEACHING ACTIVITIES 
if credits are awarded for separate components of the course, e.g.
lectures, laboratory exercises, etc. If the credits are awarded for
the whole of the course, give the weekly teaching hours and the

total credits

WEEKLY
TEACHING

HOURS
CREDITS

Lenau es 4 6

Add rows if necessary. The organisaton of teaching and the 
teaching methods used are described in detail at (d).
                                       COURSE TYPE

general background, 
special background, specialised

general knowledge, skills
development

Snienrfn A ea

PREREQUISITE COURSES:
LANGUAGE OF INSTRUCTION and

EXAMINATIONS:
G eei

IS THE COURSE OFFERED TO
ERASMUS STUDENTS

NO

COURSE WEBSITE (URL))
2.  LEARNING OUTCOMES
Learning outcomes
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The course learning outcomes, specifc knowledge, skills and competences of an appropriate level, 
which the students will acquire with the successful completon of the course are described.
Consult Appendix A
 Descripton of the level of learning outcomes for each qualifcatons cycle, according to the 
Qualifcatons Framework of the European Higher Educaton Area

 Descriptors for Levels 6, 7 & 8 of the European Qualifcatons Framework for Lifelong Learning and
Appendix B

 Guidelines for writng Learning Outcomes

Aa ahe enda pu ahe npu se saudaena shpulda be able ap undae saanda:
-The siinifnanne pu nash fp= saaae_enas anda nhanies in equia_ anda inup _arpn fp=ini u p_ ahe_ anda  elaaeda ap ahe liquidaia_ anda iiabilia_ pu 
businesses.
The i_pp aanne pu up enasrni business uailu e anda
- The fnannial ialuarpn pu enae p ises.

General Competences
Taking into consideraton the general competences that the degree-holder must acquire (as these 
appear in the Diploma Supplement and appear below), at which of the following does the course aim?

 Search for, analysis and synthesis of 
data and informaton, with the use 
of the necessary technology 

 Adaptng to new situatons
 Decision Making
 Working Independency
 Teamwork
 Working in an Internatonal 

Environment 
 Working on an interdisciplinary 

Environment
 Producton of new research ideas

 

 P pjena Plannini anda Manaie_ena
 Respect for diference and multculturalism 
 Respect for the natural environment
 Showing social, professional and ethical 

responsibility and sensitvity to gender 
issues

 Critcism and self-critcism
 Producton of free, creatve and inductve 

thinking
 Others

• Auapnp_pus =p i
• Tea_=p i
• Desiin anda P pjena _anaie_ena
• Adaapa ap ne= siauarpns

 3.  SYLLABUS
Anal_sis  pu  Cash Flp=s (Ope arni,  tniesa_ena anda Finanne) anda ahe sa unau e pu p=n uundas anda
eialuarpn pu ahe liquidaia_ anda iiabilia_ pu enae p ises. Meahpdas pu p edainrni business bani upan_
usini  fnannial   arps.  Basin  saeps  up  np pp aae  ialuarpn  anda  fnannial  ialuarpn  _eahpdas  up 
businesses.
4.   TEACHtNG anda LEARNtNG METHODS – EVALUATtON

DELIVERY
Face-to-face, Distance learning, etc.

tn nlass

USE OF INFORMATION AND
COMMUNICATIONS TECHNOLOGY 
Use of ICT in teaching, laboratory
educaton, communicaton with

students

Usini a p pjenap . Suppp a Lea nini P pness ah puih ahe e-
nlass Elena pnin Platfp _

TEACHING METHODS
The manner and methods of teaching
are described in detail.
Lectures,  seminars,  laboratory
practce,  feldwork,  study  and
analysis  of  bibliography,  tutorials,
placements,  clinical  practce,  art
workshop,  interactve  teaching,
educatonal  visits,  project,  essay

Activityi Semester workload 
Lenau es u p_ hp_e, assisaeda b_ 
p esenaarpns in elena pnin up _.
tnae anrie aeanhini

52

Splieda e.e nises.
P anrnini ah puih spliini
dai/e ena e.e nises
 Saudaena =ill be p piidaeda 
=iah elena pnin 

35
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writng, artstc creatvity, etc.

The student's study hours for each
learning actvity are given as well as

the hours of non-directed study
according to the principles of the

ECTS

p esenaarpn _aae ial

Oahe  anriires (e.i. 
aea_=p i p  indaiiidaual 
=p i in a nase sauda_, 
e.ae nal npllabp arie 
lenau es, ean.

15

Selu-sauda_ini 48
Course total
(25 hours of workload per unit of 
credit) 150

STUDENT PERFORMANCE
EVALUATION

Descripton  of  the  evaluaton
procedure
Language  of  evaluaton,  methods  of
evaluaton, summatve or conclusive,
multple choice questonnaires, short-
answer  questons,  open-ended
questons,  problem  solving,  writen
work, essay/report, oral examinaton,
public presentaton, laboratory work,
clinical  examinaton  of  patent,  art
interpretaton, other

Specifcally-defned evaluaton
criteria are given, and if and where

they are accessible to students.

• W itten e.a_inarpn aa ahe enda pu ahe se_esae  pn ahe =hple pu ahe subjena, =hinh 
innludaes:
-Mulrple nhpine quesrpns
-Case sauda_ anal_sis

5.   ATTACHED BtBLtOGRAPHY
In Greek Language:

• Λαζαρίδης Θ., Κοντέος Γ., Σαριαννίδης Ν.(2013)  Σύγχρονη Χρηματοοικονομική Ανάλυση
• Κιόχος Π., Παπανοκολάου Γ., Κιόχος Α.(2014) Αποτίμηση Επιχειρήσεων, Εκδόσεις Ελένη

Κιόχου.
• Φίλιος Β.(2006) Αποτιμητική, Εκδόσεις Παπαζήση.
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INTRODUCTION IN INSURANCE SCIENCE
1. GENERALLY

FACULTY Snhppl pu Enpnp_ins anda Ada_inisa arie Sniennes
DEPARTMENT ACCOUNTtNG & FtNANCE

LEVEL OF EDUCATION Bachelor
COURSE CODE YE_E8 SEMESTER 6 / 8

COURSE TITLE BUSINESS  ENGLISH

INDEPENDENT TEACHING ACTIVITIES 
In the case of credits are granted in separate parts of the course
e.g. Lectures, Laboratory Exercises, etc. If credits are granted

united for the entre course, insert the weekly teaching hours and
the total credits

TEACHING
HOURS PER

WEEK
CREDITS

Lenau es 4 6

Add lines if necessary. The teaching organizaton and teaching 
methods used are described in detail in 4

COURSE TYPE
general background, 

special background, specialised
general knowledge, skills

development

Spenial banii punda

REQUIRED COURSES:

TEACHING LANGUAGE and EXAMS: G eei 

THE COURSE IS OFFERED TO
ERASMUS STUDENTS

Np

COURSE SITE (URL)
2. LEARNING OUTCOMES
Learning Outcomes
The learning outcomes of the course are described, the specifc knowledge, skills and abilites in an 
appropriate level that students will acquire upon successful completon of the course.
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Refer Appendix A
 Descripton of the Level of Learning Outcomes for each relevant course according to the

European Higher Educaton Qualifcatons Framework 
 Descriptve Indicators Levels 6, 7 & 8 of the European Qualifcatons Framework 

Lifelong Learning and Appendix B 
 Summary Specifcaton Guide of Learning Outcomes

The ai_ pu  ahe npu se is  ap p piidae saudaenas  =iah  insiihas  in  ahe felda pu  insu anne snienne anda
insu anne np_panies,  =iah  pa rnula  e_phasis pn p iiaae insu anne.  Be in  f sa  npnaana  =iah  ahe
business  senap  ahaa  eniaies  in  insu anne  business  anda  benp_e  ua_ilia  =iah  ahe   ple  pu  ahe
tnsu anne tnsraurpn 
General Skills
Taking into account the general competences to be acquired by the graduate (as listed in the Diploma
Supplement and listed below) in what / which of these the course aims?
Search, analysis and synthesis of data and 
informaton, with the use of the required 
technologies
Adaptng to new situatons
Decision Making
Individual work 
Team work 
Working in a natonal environment 
Working in a multdisciplinary environment 
Developing new research ideas 

Design and project management
Respect to diversity and multculturalism
Respect to natural environment 
Demonstraton of social, professional and ethical 
responsibility and sensitvity to gender issues 
Critcism and self-critcism  
Promoton of free, creatve and inductve thinking 

 tndaiiidaual Wp i
 Tea_ Wp i
 Denisipn Maiini

3. COURSE CONTENT
 Cpnnepa pu tnsu anne
 tnsu anne Disrnnrpns
 Cpnnepa anda Caaeip ies pu Risi
 P iiaae anda Spnial tnsu anne
 tnsu anne Ai ee_ena: Riihas anda Obliiarpns pu ahe Pa res
 Liabilia_ insu anne
 Te  esa ial anda Ma ine Liabilia_ tnsu anne

4. TEACHtNG anda LEARNtNG METHODS - EVALUATtON
LECTURE METHOD

Face to face, Distance Learning etc.
tn nlass 

USE OF INFORMATION AND
COMMUNICATION TECHNOLOGIES
Using ICT Teaching in Laboratory

Training in the Communicaton with
students

Use pu tnae anrie Whiaebpa da anda p pjenap .
Suppp a Lea nini p pness ah puih ahe elena pnin platfp _ e-
nlass 

TEACHING ORGANIZATION
Detailed descripton of  the  way  and
the teaching methods.
Lectures,  Seminars,  Laboratory
Exercise,  Exercise  Field,  Study  and
literature  analysis,  Tutorial,  Practce
(Placement),  Clinical  Practce,  Art
Workshop,  Interactve  Teaching,
Study Visits, Study (project) Writng /
work, Artstc creaton etc.

The  sauda_  hpu s  pu  ahe  saudaena

Activityi Workload Semester
Lenau es u p_ ahe nhai  up  
ahe ahep ernal pa a pu ahe 
npu se, assisaeda b_ 
p esenaarpns in elena pnin 
up _.

50

 Business Case Saudaies 
 Disppsal pu elena pnin 
aeanhini p esenaarpns ap 
saudaenas.

30

Oahe  anriires (e.i. G pup 
p  tndaiiidaual Wp i nase 
sauda_, edaunarpnal a ip, 
lenau es pu e.ae nal 
asspniaae ean.)

20
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a e  daispla_eda  up  eanh  lea nini
anriia_ anda ahe hpu s npn-iuidaeda
sauda_ sp ahaa ahe apaal =p ilpada in
se_esae  leiel np  esppndas ap ahe
saandaa das pu ECTS

tndaependaena Sauda_ 50
Course Total
(25 hours workload per 
credit unit)

150

STUDENT EVALUATION 
Descripton of the evaluaton process

Language  Evaluaton,  Evaluaton
Methods,  Formatve  or  Concluding,
Multple  Choice  Test,  Short-Answer
Questons,  Test  Development
Questons,  Troubleshootng,  Writen
Work,  Essay/Report,  Oral
examinaton,  Public  Presentaton,
Laboratory  Work,  Clinical
Examinaton  of  the  Patent,  artstc
Interpretaton, Other/Others

Explicitly  defned  evaluaton  criteria
are referred and whether and which
are accessible to students.

 W itten e.a_inarpn aa ahe enda pu ahe se_esae  pu ahe 
apaal pu ahe nu  inulu_, =hinh innludaes:

 Mulrple Chpine Quesrpns
 Shp a Ans=e s Quesrpns,
 Quesrpns Essa_s Deielpp_ena

5. RECOMMENDED-BtBLtOGRAPHY
Books (In Greek Language):

 ΡΟΚΑΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ   Ιδιωτική  Ασφάλιση.  Δίκαιο  της  ασφαλιστικής  σύμβασης  και  της
ασφαλιστικής  επιχείρησης,  έκδοση για  χρήση των φοιτητών,  Εκδόσεις  Σάκκουλα  ,  Αθήνα
2006

 Μιλτιάδης Νεκτάριος , Εισαγωγή στην Ιδιωτική Ασφάλιση εκδ. ΡΟΥΧΩΤΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ Αθήνα
2003

 ΧΑΤΖΗΓΑΓΙΟΣ  ΘΩΜΑΣ  Ιδιωτικό  Ασφαλιστικό  Δίκαιο  Ε.&Δ.ΑΝΙΚΟΥΛΑ-Ι.ΑΛΕΞΙΚΟΣ  ΟΕ
Θεσσαλονίκη 2009
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ECONOMICS OF THE ENVIRONMENT
1. GENERALLY

FACULTY Snhppl pu Enpnp_ins anda Ada_inisa arie Sniennes
DEPARTMENT ACCOUNTtNG & FtNANCE

LEVEL OF EDUCATION Bachelor
COURSE CODE YE_E9 SEMESTER 6/8

COURSE TITLE Economics of the Enviroment

INDEPENDENT TEACHING ACTIVITIES 
In the case of credits are granted in separate parts of the course
e.g. Lectures, Laboratory Exercises, etc. If credits are granted

united for the entre course, insert the weekly teaching hours and
the total credits

TEACHING
HOURS PER

WEEK
CREDITS

Lenau es 4 6

Add lines if necessary. The teaching organizaton and teaching 
methods used are described in detail in 4

COURSE TYPE
general background, 

special background, specialised
general knowledge, skills

development

Gene al banii punda

REQUIRED COURSES:

TEACHING LANGUAGE and EXAMS: G eei 
THE COURSE IS OFFERED TO

ERASMUS STUDENTS
Yes

COURSE SITE (URL)
2. LEARNING OUTCOMES
Learning Outcomes
The learning outcomes of the course are described, the specifc knowledge, skills and abilites in an 
appropriate level that students will acquire upon successful completon of the course.
Refer Appendix A

 Descripton of the Level of Learning Outcomes for each relevant course according to the
European Higher Educaton Qualifcatons Framework 
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 Descriptve Indicators Levels 6, 7 & 8 of the European Qualifcatons Framework 
Lifelong Learning and Appendix B 

 Summary Specifcaton Guide of Learning Outcomes
Uppn sunnessuul np_plerpn pu ahe npu se a saudaena =ill be able ap:

 Renpinizes ahe  elarpnship bea=een enplpiinal  anda nli_arn enii pn_ena anda enpnp_in-
business anriia_

 Renpinizes ahe _ain i_panas  pu  enpnp_in-business  anriia_  pn ahe qualia_  pu  ahe naau al
enplpiinal anda nli_arn-aa_psphe in enii pn_ena bua alsp pn hu_an liue

 Renpinizes ahe i_pp aanne pu e.ae nal enpnp_ies up  enpnp_in i p=ah
 ta  is  able  ap  up _ulaae  _easu es  ap   edaune  enii pn_enaal  p pble_s•  Suiiesas  fnannial

splurpns ap  edaune enii pn_enaal p pble_s. 
 Sunnessuull_ assesses enpnp_in enii pn_enaal pplinies anda ahei  npna iburpn ap susaainable

daeielpp_ena.
 Undae saandas npnnepas pu enpnp_in ahep _ usini _aahe_arnal anda quanraarie _eahpdas

General Skills
Taking into account the general competences to be acquired by the graduate (as listed in the Diploma
Supplement and listed below) in what / which of these the course aims?
Search, analysis and synthesis of data and 
informaton, with the use of the required 
technologies
Adaptng to new situatons
Decision Making
Individual work 
Team work 
Working in a natonal environment 
Working in a multdisciplinary environment 
Developing new research ideas 

Design and project management
Respect to diversity and multculturalism
Respect to natural environment 
Demonstraton of social, professional and ethical 
responsibility and sensitvity to gender issues 
Critcism and self-critcism  
Promoton of free, creatve and inductve thinking 

 tndaiiidaual Wp i
 Tea_ Wp i
 Denisipn Maiini

3. COURSE CONTENT
 The npnnepa anda p anrne pu susaainable nulriarpn, enpnp_ins anda daeielpp_ena. Enplpi_ 

anda enps_sae_s.
 Cpnnepa anda leiel pu i p=ah, innp_e pe  napiaa anda pu nhasini pp=e  equiialenne. 
 T endas in ahe eiplurpn pu ahe =p lda pppularpn anda ahe inae narpnal enpnp__. 
 Ppie a_ anda hunie  in ahe np ahe n anda spuahe n he_isphe es.
 Enplpiinal, spnial anda enpnp_in aspenas pu susaainable daeielpp_ena. E.ae nal npsas anda 

_eahpdas pu innp pp arni ia inap a adairpnal _a ieas.
4. TEACHtNG anda LEARNtNG METHODS - EVALUATtON

LECTURE METHOD
Face to face, Distance Learning etc.

tn nlass 

USE OF INFORMATION AND
COMMUNICATION TECHNOLOGIES
Using ICT Teaching in Laboratory

Training in the Communicaton with
students

Use pu tnae anrie Whiaebpa da anda p pjenap .
Suppp a Lea nini p pness ah puih ahe elena pnin platfp _ e-
nlass 

TEACHING ORGANIZATION
Detailed descripton of  the  way  and
the teaching methods.
Lectures,  Seminars,  Laboratory
Exercise,  Exercise  Field,  Study  and
literature  analysis,  Tutorial,  Practce
(Placement),  Clinical  Practce,  Art
Workshop,  Interactve  Teaching,
Study Visits, Study (project) Writng /
work, Artstc creaton etc.

Activityi Workload Semester
Lenau es u p_ ahe nhai  up  
ahe ahep ernal pa a pu ahe 
npu se, assisaeda b_ 
p esenaarpns in elena pnin 
up _.

50

 Business Case Saudaies 
 Disppsal pu elena pnin 
aeanhini p esenaarpns ap 
saudaenas.

30

Oahe  anriires (e.i. G pup 20
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The  sauda_  hpu s  pu  ahe  saudaena
a e  daispla_eda  up  eanh  lea nini
anriia_ anda ahe hpu s npn-iuidaeda
sauda_ sp ahaa ahe apaal =p ilpada in
se_esae  leiel np  esppndas ap ahe
saandaa das pu ECTS

p  tndaiiidaual Wp i nase 
sauda_, edaunarpnal a ip, 
lenau es pu e.ae nal 
asspniaae ean.)
tndaependaena Sauda_ 50
Course Total
(25 hours workload per 
credit unit)

150

STUDENT EVALUATION 
Descripton of the evaluaton process

Language  Evaluaton,  Evaluaton
Methods,  Formatve  or  Concluding,
Multple  Choice  Test,  Short-Answer
Questons,  Test  Development
Questons,  Troubleshootng,  Writen
Work,  Essay/Report,  Oral
examinaton,  Public  Presentaton,
Laboratory  Work,  Clinical
Examinaton  of  the  Patent,  artstc
Interpretaton, Other/Others

Explicitly  defned  evaluaton  criteria
are referred and whether and which
are accessible to students.

 W itten e.a_inarpn aa ahe enda pu ahe se_esae  pu ahe 
apaal pu ahe nu  inulu_, =hinh innludaes:

 Mulrple Chpine Quesrpns
 Shp a Ans=e s Quesrpns,
 Quesrpns Essa_s Deielpp_ena

5. RECOMMENDED-BtBLtOGRAPHY
- Recommended Bibliography:
 Maienziet., (2010), «Enilish up  Business Saudaies», P esseda b_ Ca_b idaie Uniie sia_ P ess.
 Ale.andae , R., (2000), «Ne= tnae narpnal Business Enilish Saudaena’s Bppi: Cp__uninarpn Siills

in Enilish up  Business Pu ppses», P esseda b_ Ca_b idaie Uniie sia_ P ess
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BUSINESS ENGLISH
1. GENERALLY

FACULTY Snhppl pu Enpnp_ins anda Ada_inisa arie Sniennes
DEPARTMENT ACCOUNTtNG & FtNANCE

LEVEL OF EDUCATION Bachelor
COURSE CODE YE_E10 SEMESTER 6/8

COURSE TITLE BUSINESS  ENGLISH

INDEPENDENT TEACHING ACTIVITIES 
In the case of credits are granted in separate parts of the course
e.g. Lectures, Laboratory Exercises, etc. If credits are granted

united for the entre course, insert the weekly teaching hours and
the total credits

TEACHING
HOURS PER

WEEK
CREDITS

Lenau es 4 6

Add lines if necessary. The teaching organizaton and teaching 
methods used are described in detail in 4

COURSE TYPE
general background, 

special background, specialised
general knowledge, skills

development

Gene al banii punda

REQUIRED COURSES:

TEACHING LANGUAGE and EXAMS: G eei anda Enilish 

THE COURSE IS OFFERED TO
ERASMUS STUDENTS

Yes

COURSE SITE (URL)
2. LEARNING OUTCOMES
Learning Outcomes
The learning outcomes of the course are described, the specifc knowledge, skills and abilites in an 
appropriate level that students will acquire upon successful completon of the course.
Refer Appendix A

 Descripton of the Level of Learning Outcomes for each relevant course according to the
European Higher Educaton Qualifcatons Framework 

 Descriptve Indicators Levels 6, 7 & 8 of the European Qualifcatons Framework 
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Lifelong Learning and Appendix B 
 Summary Specifcaton Guide of Learning Outcomes

The npu se ua_ilia izes saudaenas =iah appins anda npnienrpns pu speaiini anda = irni in Enilish in ahe
inae narpnal business enii pn_ena. Saudaenas p epa e ahei  nu  inulu_ iiaae (CV) anda npie  lette s
up  selenaeda  eal  jpb  adaie rse_enas  anda p esena ahe p pfle  pu  an  anaual  G eei  p  inae narpnal
np_pan_ in ahe felda pu inup _arns.  P puessipnal siills sunh as aelephpnini, lette  = irni, e_ails,
au n-aaiini in neiprarpns anda inae nulau al a=a eness siills a e p anrneda.

General Skills
Taking into account the general competences to be acquired by the graduate (as listed in the Diploma
Supplement and listed below) in what / which of these the course aims?
Search, analysis and synthesis of data and 
informaton, with the use of the required 
technologies
Adaptng to new situatons
Decision Making
Individual work 
Team work 
Working in a natonal environment 
Working in a multdisciplinary environment 
Developing new research ideas 

Design and project management
Respect to diversity and multculturalism
Respect to natural environment 
Demonstraton of social, professional and ethical 
responsibility and sensitvity to gender issues 
Critcism and self-critcism  
Promoton of free, creatve and inductve thinking 

 tndaiiidaual Wp i
 Tea_ Wp i
 Denisipn Maiini

3. COURSE CONTENT
  Cp_pan_ p pfle & sa unau e
 Adaie rsini & _a ierni
  e-Cp__e ne
 Appl_ini up  a jpb
 Telenp__urni
 Business an pss nulau es
 Business erquette
 Cp_pan_ annpunaabilia_

4. TEACHtNG anda LEARNtNG METHODS - EVALUATtON
LECTURE METHOD

Face to face, Distance Learning etc.
tn nlass 

USE OF INFORMATION AND
COMMUNICATION TECHNOLOGIES
Using ICT Teaching in Laboratory

Training in the Communicaton with
students

Use pu tnae anrie Whiaebpa da anda p pjenap .
Suppp a Lea nini p pness ah puih ahe elena pnin platfp _ e-
nlass 

TEACHING ORGANIZATION
Detailed descripton of  the  way  and
the teaching methods.
Lectures,  Seminars,  Laboratory
Exercise,  Exercise  Field,  Study  and
literature  analysis,  Tutorial,  Practce
(Placement),  Clinical  Practce,  Art
Workshop,  Interactve  Teaching,
Study Visits, Study (project) Writng /
work, Artstc creaton etc.

The  sauda_  hpu s  pu  ahe  saudaena

Activityi Workload Semester
Lenau es u p_ ahe nhai  up  
ahe ahep ernal pa a pu ahe 
npu se, assisaeda b_ 
p esenaarpns in elena pnin 
up _.

50

 Business Case Saudaies 
 Disppsal pu elena pnin 
aeanhini p esenaarpns ap 
saudaenas.

30

Oahe  anriires (e.i. G pup 
p  tndaiiidaual Wp i nase 
sauda_, edaunarpnal a ip, 
lenau es pu e.ae nal 
asspniaae ean.)

20
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a e  daispla_eda  up  eanh  lea nini
anriia_ anda ahe hpu s npn-iuidaeda
sauda_ sp ahaa ahe apaal =p ilpada in
se_esae  leiel np  esppndas ap ahe
saandaa das pu ECTS

tndaependaena Sauda_ 50
Course Total
(25 hours workload per 
credit unit)

150

STUDENT EVALUATION 
Descripton of the evaluaton process

Language  Evaluaton,  Evaluaton
Methods,  Formatve  or  Concluding,
Multple  Choice  Test,  Short-Answer
Questons,  Test  Development
Questons,  Troubleshootng,  Writen
Work,  Essay/Report,  Oral
examinaton,  Public  Presentaton,
Laboratory  Work,  Clinical
Examinaton  of  the  Patent,  artstc
Interpretaton, Other/Others

Explicitly  defned  evaluaton  criteria
are referred and whether and which
are accessible to students.

 W itten e.a_inarpn aa ahe enda pu ahe se_esae  pu ahe 
apaal pu ahe nu  inulu_, =hinh innludaes:

 Mulrple Chpine Quesrpns
 Shp a Ans=e s Quesrpns,
 Quesrpns Essa_s Deielpp_ena

5. RECOMMENDED-BtBLtOGRAPHY
- Recommended Bibliography:
 Maienziet., (2010), «Enilish up  Business Saudaies», P esseda b_ Ca_b idaie Uniie sia_ P ess.
 Ale.andae , R., (2000), «Ne= tnae narpnal Business Enilish Saudaena’s Bppi: Cp__uninarpn Siills

in Enilish up  Business Pu ppses», P esseda b_ Ca_b idaie Uniie sia_ P ess
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3. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΠΣ  (για τη λήψη πτυχίου πανεπιστημιακής εκπαίδευσης από
τους φοιτητές του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του πρώην ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ)

Για  τους  ενεργούς  φοιτητές  του  ΠΠΣ  του  Τμήματος  Λογιστικής  και  Χρηματοοικονομικής  του

πρώην ΤΕΙ Ηπείρου που επιθυμούν να λάβουν πτυχίο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, ισχύει η

διαδικασία,  όπως  αυτή  ρητά  περιγράφεται  στις  παραγράφους  5  και  6  του  άρθρου  5  του

Ν.4559/2018. 

Πιο  συγκεκριμένα:  η  παράγραφος  5  προβλέπει  ότι:  «Οι  προπτυχιακοί  φοιτητές  που

εξετάζονται  επιτυχώς  στα  απαιτούμενα  για  τη  λήψη  πτυχίου  υποχρεωτικά  και  επιλεγόμενα

μαθήματα  του  πρώτου  κύκλου  σπουδών  του  Τμήματος  Τ.Ε.Ι.  εισαγωγής  τους,  έχουν  τη

δυνατότητα με αίτηση, που καταθέτουν στη γραμματεία του Τμήματος στο οποίο εντάσσονται

σύμφωνα με την παράγραφο 1, αντί να ορκιστούν και να λάβουν πτυχίο Τ.Ε.Ι. σύμφωνα με την

παράγραφο  2,  να  παρακολουθήσουν  επιπλέον  μαθήματα  από  το  πρόγραμμα  σπουδών  του

αντίστοιχου Τμήματος Πανεπιστημίου και  να λάβουν πτυχίο  πανεπιστημιακής εκπαίδευσης.  Η

αίτηση  υποβάλλεται  έως  τις  15.9.2019,  διαφορετικά  μέσα  σε  εξήντα  (60)  ημέρες  από  την

ανάρτηση της βαθμολογίας στο τελευταίο μάθημα και είναι δυνατόν να ανακληθεί με νέα αίτηση

του ενδιαφερομένου που υποβάλλεται το αργότερο έξι (6) μήνες μετά την κατάθεση της αρχικής

δήλωσης. Τα επιπλέον μαθήματα καθορίζονται με πράξη του Προέδρου του Τμήματος, ύστερα

από σχετική απόφαση της Συνέλευσης Τμήματος, η οποία εγκρίνεται από τη Σύγκλητο και με την

οποία  γίνεται  αντιστοίχιση  μαθημάτων  του  προγράμματος  σπουδών  του  Τμήματος  Τ.Ε.Ι.  με

μαθήματα  του  προγράμματος  σπουδών  του  Τμήματος  του  Πανεπιστημίου.  Η  απόφαση  της

Συνέλευσης  του  Τμήματος,  του  προηγούμενου  εδαφίου,  με  τους  πρόσθετους  όρους  λήψης

πτυχίου  Πανεπιστημίου,  εκδίδεται  έως  την  31.6.2019  και  σε  κάθε  περίπτωση  πριν  από  την

υποβολή  της  αίτησης  από  τους  φοιτητές.  Δεν  αντιστοιχείται  με  μάθημα  και  δεν  λαμβάνεται
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υπόψη για τη λήψη του πτυχίου πανεπιστημιακής εκπαίδευσης η πρακτική άσκηση,  εκτός αν

περιλαμβάνεται  πρακτική άσκηση και  στο αντίστοιχο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος του

Πανεπιστημίου.  Για  τα  μαθήματα  που  ολοκλήρωσε  επιτυχώς  ο  φοιτητής  και  την  πρακτική

άσκηση, που δεν λαμβάνονται υπόψη για τη λήψη του πτυχίου πανεπιστημιακής εκπαίδευσης,

χορηγείται σχετική βεβαίωση παρακολούθησης.»

Επιπλέον  η  παράγραφος  6  συμπληρώνει  ότι:  «Οι  φοιτητές  που  κατά  την  έναρξη  του

ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 έχουν υπερβεί τη διάρκεια των εξαμήνων που απαιτούνται για τη

λήψη του τίτλου σπουδών, σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών, προσαυξανόμενη

κατά τέσσερα (4) εξάμηνα, έχουν μόνο το δικαίωμα να ολοκληρώσουν τον πρώτο κύκλο σπουδών

Τμήματος Τ.Ε.Ι.»

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, στην από 18/12/2018 Συνέλευση του Τμήματος την

αποφασίστηκε  ότι,  οι  ενεργοί  φοιτητές  έως  το  12  εξάμηνο,  του  Τμήματος  Λογιστικής  και

Χρηματοοικονομικής  του  πρώην  ΤΕΙ  Ηπείρου,  οι  οποίοι  επιθυμούν  να  λάβουν  πτυχίο

πανεπιστημιακής  εκπαίδευσης,  αντί  να  ορκιστούν  και  να  λάβουν  πτυχίο  Τ.Ε.Ι.  οφείλουν  να

παρακολουθήσουν από το νέο Πανεπιστημιακό ΠΠΣ τα εξής επιπλέον πέντε (5) μαθήματα:

Α/Α ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙ
Α

ΩΡΕΣ ΦΕ ECTS ΕΞΑΜΗΝΟ

1
Αρχιτεκτονική Πληροφοριακών 
Συστημάτων

ΓΥ 4 12 6 Β’ 

2
Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα 
(ΕΛΠ)

ΕΙΔ 4 12 6 Γ’ 

3 Οικονομική των Επιχειρήσεων ΕΥ 4 12 6 Δ’

4
Διεθνής Λογιστική & 
Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση

ΕΙΔ 4 12 6 Η’

5
Ποσοτικές Μέθοδοι στα 
Οικονομικά

ΓΥ 4 12 6 Η’

Σύνολο 30

Παρατήρηση:  Τα μαθησιακά αποτελέσματα, το περιεχόμενο, οι διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι, η αξιολόγηση
του κάθε μαθήματος περιγράφονται αναλυτικά στον Οδηγό Σπουδών του Τμήματος.

Αναλυτικά, τα μαθήματα του ΠΠΣ ΤΕΙ με το ΠΠΣ Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης αντιστοιχίζονται ως εξής:

Α/Α ΠΠΣ ΤΕΙ ΠΠΣ Πανεπιστημιακής Κατεύθυνσης

1 Μικροοικονομική Μικροοικονομική Θεωρία

2 Διοικητική των Επιχειρήσεων Διοικητική των Επιχειρήσεων

3 Εισαγωγή στη Λογιστική Εισαγωγή στη Λογιστική 

4 Οικονομικά Μαθηματικά Μαθηματικά για Οικονομολόγους  
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5 Πληροφορική Ι Εισαγωγή στην Πληροφορική

6 Εμπορικό & Οικονομικό Δίκαιο Εμπορικό & Οικονομικό Δίκαιο

7 Μακροοικονομική Μακροοικονομική Θεωρία

8 Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων

9 Χρηματοοικονομική Λογιστική Χρηματοοικονομική Λογιστική 

10 Στατιστική Επιχειρήσεων Στατιστική Επιχειρήσεων

11 Πληροφορική ΙΙ
Αλλαγή σε: Αρχιτεκτονική Πληροφοριακών 
Συστημάτων (ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΓΙΑ 
Π_ΠΠΣ)

12 Εργατικό Δίκαιο Ευρωπαϊκό Οικονομικό Δίκαιο

13 Αρχές Χρηματοοικονομικής Διοίκησης Αρχές Χρηματοοικονομικής  Διοίκησης

14 Επιχειρησιακή Έρευνα Επιχειρησιακή Έρευνα

15 Αρχές Μάρκετινγκ Αρχές Μάρκετινγκ

16 Λογιστική Εταιριών Λογιστική Εταιριών

17 Γενικό Λογιστικό Σχέδιο
Αλλαγή σε: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ) 
(ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΓΙΑ Π_ΠΠΣ)

18 Ειδικές-Κλαδικές Λογιστικές Ειδικές-Κλαδικές Λογιστικές

19 Λογιστική Κόστους Λογιστική Κόστους

20 Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων 
Αλλαγή σε: Οικονομική των Επιχειρήσεων 
(ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΓΙΑ Π_ΠΠΣ)

21 Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου

22 Επιχειρησιακή Ηθική και Δεοντολογία
Επιχειρησιακή Ηθική και Δεοντολογία 
Επαγγέλματος

23 Δίκαιο Επιχειρήσεων Φορολογικό Δίκαιο

24 Φορολογική Λογιστική Φορολογική Λογιστική 

25 Μηχανογραφημένη Λογιστική Διοικητική Λογιστική & Πληροφόρηση

26 Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων

27 Επιχειρησιακή Στρατηγική & Πολιτική Επιχειρησιακή Στρατηγική & Πολιτική

28 Οικονομική της Εργασίας &  Εργασιακές Σχέσεις Οικονομική της Εργασίας &  Εργασιακές Σχέσεις

29 Ανάπτυξη Προϊόντος Οργανωσιακή Θεωρία & Συμπεριφορά

30 Ηλεκτρονικό Εμπόριο Ψηφιακή Οικονομία

31 Ελεγκτική Ελεγκτική

32 Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις Διεθνής Οικονομική

33 Οικονομοτεχνικές Μελέτες Οικονομοτεχνικές Μελέτες

34 Λογιστικά Πληροφορικά Συστήματα Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα & E.R.P.
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35 Μεθοδολογία Έρευνας Μεθοδολογία Έρευνας

36 Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα 
Αλλαγή σε Διεθνής Λογιστική & 
Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση (ΕΠΙΠΛΕΟΝ 
ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΓΙΑ Π_ΠΠΣ)

37 Διεθνείς & Ευρωπαϊκοί Θεσμοί Διεθνείς & Ευρωπαϊκοί Θεσμοί

38 Χρηματιστήριο και Χρηματοοικονομικά Προϊόντα Χρηματιστήριο και Χρηματοοικονομικά Προϊόντα

39 Διαχείριση Χαρτοφυλακίου & Κινδύνων Διαχείριση Χαρτοφυλακίου & Κινδύνων

40 Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης

41 Λογιστική Εθνικών Λογαριασμών  Λογιστική Εθνικών Λογαριασμών  

42 Φορολογία Επιχειρήσεων Φορολογία Εισοδήματος

43 Εφοδιαστική Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας

44 Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα

45 Εφαρμογές Ποσοτικών Μεθόδων στα Οικονομικά Αλλαγή σε Ποσοτικές Μέθοδοι στα Οικονομικά 
(ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΓΙΑ Π_ΠΠΣ)

46 Εταιρική Διακυβέρνηση και Εσωτερικός Έλεγχος Παγκόσμιες Επιχειρήσεις και Έλεγχος

47 Διαχείριση Χαρτοφυλακίου & Κινδύνων Χρηματοοικονομικά Ακίνητης Περιουσίας

48
Μηχανογραφημένη ΙΙ & Λογιστικά Πληροφορικά 
Συστήματα

Μηχανοργάνωση Επιχειρήσεων & Διαχείριση 
Δεδομένων

49
Εφαρμογές Ποσοτικών Μεθόδων στα Οικονομικά 
& Εφαρμοσμένη Οικονομετρία

Εφαρμοσμένη Οικονομετρία

50 Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Δημόσιου Τομέα

51 Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
Ειδικά θέματα Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης και 
Αποτίμησης Επιχειρήσεων

52 Σεμινάριο Τελιοφοίτων Εισαγωγή στην Ασφαλιστική Επιστήμη

53 Σεμινάριο Τελιοφοίτων Οικονομικά του Περιβάλλοντος

54 ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΤΑΝ ΣΤΟ ΠΠΣ ΤΕΙ Αγγλικά για Επιχειρήσεις
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