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Εισαγωγή 

 

Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας είναι ένα 

νέο Τμήμα  που προέκυψε σύμφωνα με τις προβλέψεις του Π.Δ. 100 / 2013 από την 

συγχώνευση των Τμημάτων Λογιστικής του πρώην Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας και Εμπορίας και 

Διαφήμισης του Παραρτήματος Άμφισσας του πρώην Τ.Ε.Ι. Λαμίας (το δεύτερο, 

όμως, παραμένει σε μετάβαση μέχρι το 2018). Η έδρα του Τμήματος είναι στα 

Ψαχνά, όπου βρισκόταν και η έδρα του πρώτου από τα συγχωνευόμενα Τμήματα.  

Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, καθώς έχει χαρακτηρισθεί ως νέο 

Τμήμα από την Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη 

Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ), έχει προχωρήσει ήδη στην κατάρτιση νέου Προγράμματος 

Σπουδών που ανταποκρίνεται στο γνωστικό του αντικείμενο. Το Πρόγραμμα αυτό 

έχει ήδη εγκριθεί από την Σύγκλητο/Συνέλευση του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας και 

υποβληθεί στην ΑΔΙΠ για πιστοποίηση.  

Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος είναι εφάμιλλο των προγραμμάτων 

αντίστοιχων Τμημάτων στο εσωτερικό και το εξωτερικό και έχει λάβει  υπόψη τόσο 

τις ανάγκες επιστημονικής κατάρτισης των φοιτητών του Τμήματος όσο και τις 

απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. Είναι προσαρμοσμένο στην ελληνική 

πραγματικότητα και αποβλέπει στην κάλυψη των επαγγελματικών αναγκών του 

λογιστικού και χρηματοοικονομικού τομέα της χώρας. 

 

Περίγραμμα Σπουδών   

 
Περιεχόμενο Σπουδών 

Το πρόγραμμα σπουδών αποσκοπεί στην παροχή σύγχρονων επιστημονικών 

γνώσεων στους φοιτητές του Τμήματος και στην ανάπτυξη των απαραίτητων 

δεξιοτήτων για την άσκηση των επαγγελμάτων του Λογιστή και του 
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Χρηματοοικονομικού Αναλυτή. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην εργαστηριακή 

άσκηση και σε ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών της επιστήμης της Λογιστικής και 

Χρηματοοικονομικής. Σκοπός είναι η αρτιότερη δυνατή κατάρτιση των αποφοίτων 

του Τμήματος σε τεχνικά θέματα, που αφορούν την οργάνωση, την δομή και την 

λειτουργία της λογιστικής και χρηματοοικονομικής πληροφόρησης. Η πληροφόρηση 

αυτή είναι από τη μία πλευρά απαραίτητη στα Διοικητικά στελέχη για την λήψη 

επιχειρηματικών αποφάσεων και, από την άλλη, πρέπει να είναι διαθέσιμη σε 

όσους την δικαιούνται εκτός της επιχείρησης.  

Με την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών τους, οι πτυχιούχοι του Τμήματος 

αποκτούν το απαραίτητο επιστημονικό και τεχνολογικό υπόβαθρο, ώστε να είναι σε 

θέση να συμμετέχουν ή και να αναλαμβάνουν:  

 Τον σχεδιασμό, την υλοποίηση, και τον έλεγχο της λειτουργίας του συστήματος 

της λογιστικής και χρηματοοικονομικής πληροφόρησης των επιχειρήσεων 

σύμφωνα με τα Ελληνικά και Διεθνή Λογιστικά πρότυπα, είτε ως εσωτερικά 

στελέχη των επιχειρήσεων ή ως ανεξάρτητοι πάροχοι των σχετικών υπηρεσιών.  

 Την διεκπεραίωση, σύμφωνα με τα Ελληνικά και Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, της κοινοποίησης της πληροφόρησης 

αυτής σε κάθε είδους ενδιαφερόμενο καθώς και στις αρμόδιες φορολογικές 

Αρχές.    

 Τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη υπηρεσιών που αφορούν στους 

προαναφερόμενους τομείς. 

 Την υλοποίηση προγραμμάτων εφαρμοσμένης έρευνας και ανάπτυξης.  

 

Προοπτικές απασχόλησης 

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής είναι σε θέση να 

απασχοληθούν μεταξύ άλλων: 

 Στα λογιστήρια επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα,  

 σε λογιστικές – ελεγκτικές εταιρείες, χρηματοπιστωτικούς και 

χρηματοοικονομικούς  οργανισμούς, καθώς και σε χρηματιστηριακές, 

επενδυτικές και ασφαλιστικές  εταιρείες,  
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 στις οικονομικές υπηρεσίες του δημοσίου τομέα.  

 

 Η επιστημονική κατάρτιση και η εξειδίκευση που οι φοιτητές αποκτούν κατά τη 

φοίτησή τους στο Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής τους δίνουν τη 

δυνατότητα μεταξύ άλλων να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των ταχύτατα 

μεταβαλλόμενων συνθηκών στην αγορά εργασίας.  Επίσης, οι πτυχιούχοι 

αποκτούν την επιστημονική υποδομή που θα τους επιτρέψει την 

παρακολούθηση μεταπτυχιακών προγραμμάτων του εσωτερικού ή του 

εξωτερικού και την ενασχόλησή τους με την επιστημονική έρευνα. 

 

Διδακτικό προσωπικό 
 
Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής διαθέτει σήμερα 8 μέλη 

Επιστημονικού Προσωπικού (Ε.Π.), εκ των οποίων 4 στην βαθμίδα του Καθηγητή, 1 

στην βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, 2 στην βαθμίδα του Επίκουρου 

Καθηγητή και 1 στην βαθμίδα του Καθηγητή Εφαρμογών. Παράλληλα, αναμένεται η 

ολοκλήρωση της διαδικασίας για την εκλογή ενός ακόμη μέλος Ε.Π. ενώ δύο ακόμη 

μέλη ΕΠ έχουν ζητήσει την μετακίνησή τους από άλλο Τμήμα της Σχολής Διοίκησης 

και Οικονομίας του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας.  

Στο Τμήμα υπηρετούν ακόμη 3 μέλη Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού (Ε.Τ.Π.) ενώ το 

έργο του Τμήματος συνεπικουρούν και τα 2 μέλη Ε.Τ.Π. του (υπό μετάβαση) 

Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της  της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του ΤΕΙ 

Στερεάς Ελλάδας.  

 

Τα μέλη Ε.Π. του Τμήματος είναι τα παρακάτω: 

 

Καθηγητές 

Θάνος Γεώργιος 

Μπορονικολός Χρήστος 
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Πάντα Μαρία 

Παπαδόγγονας Θεόδωρος 

 

Αναπληρωτές Καθηγητές 

Κούρτης Παναγιώτης 

 

Επίκουροι Καθηγητές 

Σφακιανάκης Γεώργιος 

Τσιτσάκης Χρήστος   

 

Καθηγητές Εφαρμογών 

Ταμαρέση Άννα 

 

Τα μέλη Ε.Τ.Π. του Τμήματος είναι τα παρακάτω: 

Θεοδώρου Ιωάννης 

Καρκαντελίδης Χαράλαμπος 

Σέγκου Γεωργία 

 

Αξιολόγηση διδακτικού έργου 
 
Το διδακτικό έργο που επιτελείται σε κάθε μάθημα (ή εργαστήριο) αξιολογείται στο 

τέλος κάθε εξαμήνου από τους φοιτητές που το έχουν δηλώσει και 

παρακολουθήσει σύμφωνα με τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος.  

Η αξιολόγηση γίνεται με την ανώνυμη συμπλήρωση ερωτηματολογίου από τους 

φοιτητές, η μορφή του οποίου έχει εγκριθεί από τη Συνέλευση του Τμήματος. Το 

ερωτηματολόγιο αυτό βασίζεται στο πρότυπο που προτείνει η ΑΔΙΠ. Η συμπλήρωση 
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του ερωτηματολογίου γίνεται κατά το δεύτερο μισό του εξαμήνου και οπωσδήποτε 

πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής των εξετάσεων του μαθήματος. 

Τα ερωτηματολόγια μοιράζονται και συλλέγονται με ευθύνη του Προέδρου του 

Τμήματος, ο οποίος, για την εκτέλεση του έργου αυτού, επικουρείται από τη 

Γραμματεία ή μέλη Ε.Τ.Π. χωρίς την παρουσία του διδάσκοντος. Η επεξεργασία του 

ερωτηματολογίου γίνεται με ευθύνη του Προέδρου του Τμήματος. Ο Πρόεδρος του 

Τμήματος ενημερώνει τον κάθε διδάσκοντα για τα αποτελέσματα του 

ερωτηματολογίου. Έπειτα από εισήγηση του Προέδρου του Τμήματος, τα 

αποτελέσματα του ερωτηματολογίου μπορούν να ληφθούν υπόψη από τη 

Συνέλευση του Τμήματος κατά την ανάθεση των διδακτικών καθηκόντων της 

επόμενης περιόδου. 

 

Διάρθρωση των σπουδών 

 
Το πρόγραμμα σπουδών ολοκληρώνεται σε οκτώ εξάμηνα. Στη διάρκεια των επτά 

πρώτων εξαμήνων πραγματοποιούνται η θεωρητική διδασκαλία (Θεωρία και 

Ασκήσεις Πράξης) και η εργαστηριακή άσκηση των σπουδαστών. Κατά το διάστημα 

αυτό, οι σπουδαστές συμμετέχουν – ατομικά ή σε ομάδες – στην εκπόνηση μελετών 

ή εργασιών που αποσκοπούν, αφενός μεν στην ανάπτυξη και εμπέδωση των 

γνώσεων που αποκτούν στο συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο, αφετέρου δε στην 

εξοικείωσή τους με την τεχνική και τους τρόπους σύνταξης και παρουσίασης των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων καθώς και τεχνικών εκθέσεων και μελετών.  

Για την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι σπουδαστές του τμήματος υποχρεούνται 

να εκπονήσουν την πτυχιακή εργασία και να πραγματοποιήσουν εξάμηνη πρακτική 

άσκηση. Το διάστημα αυτό προσφέρει στους σπουδαστές τη δυνατότητα να 

εμβαθύνουν στο αντικείμενο της επιλογής τους (μέσω της πτυχιακής εργασίας), 

αλλά και να αποκτήσουν (μέσω της πρακτικής άσκησης) την πρώτη επαφή με 

θέματα που αφορούν στην αγορά εργασίας.  
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Το Πρόγραμμα Σπουδών περιλαμβάνει σαράντα δύο (42) μαθήματα εκ των οποίων 

τα τριάντα έξι (36) είναι υποχρεωτικά (Υ) ενώ τα έξι (6) είναι κατ’ επιλογήν 

υποχρεωτικά (ΕΥ). Τα μαθήματα αυτά διακρίνονται σε:  

 Θεωρητικά μαθήματα (Θ) σε ποσοστό 84% επί του συνόλου των μαθημάτων 

 Μικτά μαθήματα (Μ) σε ποσοστό 8% επί του συνόλου των μαθημάτων και 

 Εργαστηριακά μαθήματα (Ε) σε ποσοστό 8% επί του συνόλου των μαθημάτων. 

 

Ανάλογα με το περιεχόμενο και το στόχο τους διακρίνονται στις εξής κατηγορίες: 

 

 Μαθήματα Γενικής Υποδομής (ΜΓΥ), σε ποσοστό 28,57% επί του συνόλου των 

μαθημάτων, 

 Μαθήματα στη Διοίκηση, Οικονομία, Νομοθεσία και Ανθρωπιστικές επιστήμες 

(ΔΟΝΑ), και επιχειρηματικότητας σε ποσοστό 21,43% επί του συνόλου των 

μαθημάτων. Συνολικά τα ΜΓΥ + ΔΟΝΑ +ΕΠΙΧ, αποτελούν το 50% του συνόλου 

των μαθημάτων. 

 Μαθήματα Ειδικής Υποδομής (ΜΕΥ), σε ποσοστό 26,19% επί του συνόλου των 

μαθημάτων, 

 Μαθήματα Ειδικότητας (ΜΕ), σε ποσοστό 23,81% επί του συνόλου των 

μαθημάτων. Συνολικά τα ΜΕΥ + ΜΕ, αποτελούν το υπόλοιπο 50% του συνόλου 

των μαθημάτων. 

Οι ώρες διδασκαλίας ανά εβδομάδα (ΩΔ/Ε) κυμαίνονται από 24 έως 26, ανάλογα με 

το εξάμηνο σπουδών. Ο φόρτος εργασίας ανά εβδομάδα (ΦΕ/Ε) ανέρχεται σε 50 

ώρες για κάθε εξάμηνο σπουδών. Σε κάθε εξάμηνο σπουδών αντιστοιχούν 30 

πιστωτικές μονάδες (ΠΜ). Για την απόκτηση του πτυχίου απαιτείται η συγκέντρωση 

240 πιστωτικών μονάδων. 

 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα συγκεντρωτικά ποσοτικά στοιχεία 

του προγράμματος σπουδών. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 

Εξάμηνο Θ Μ Ε ΣΥΝΟΛΟ ΜΓΥ ΜΕΥ ΜΕ ΔΟΝΑ ΣΥΝΟΛΟ ΩΔ/Ε % 
ΩΔ/Ε ΦΕ/Ε % 

ΦΕ/Ε 
1ο 5 1 0 6 4 1 0 1 6 26 14,77 50 12,5 

2ο 6 1 0 7 1 3 0 3 7 26 14,77 50 12,5 

3ο 5 0 0 5 2 0 3 0 5 26 13,77 50 12,5 

4ο 4 1 0 5 0 2 2 1 5 25 14,20 50 12,5 

5ο 6 0 1 7* 2 2 1 2 7* 25 14,20 50 12,5 

6ο 5 0 1 6* 1 2 2 1 6* 24 13,64 50 12,5 

7ο 5 0 1 6* 2 1 2 1 6* 24 13,64 50 12,5 

8ο 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 50 12,5 

ΣΥΝΟΛΟ 36 3 3 42** 12 11 10 9 42** 176 100 400 100,0 

% ΣΥΝΟΛ. 85,8 7,6 7,6 100,0 28,57 26,19 23,81 21,43 100,0     

 
* Εκ των οποίων τα δύο (2) μαθήματα είναι Επιλογής Υποχρεωτικά (ΕΥ). Από αυτά οι 
φοιτητές επιλέγουν το ένα (1).  
** Εκ των οποίων τα έξι (6) μαθήματα είναι Επιλογής Υποχρεωτικά (ΕΥ). Από αυτά οι 
φοιτητές επιλέγουν τα τρία (3).  
 
 
Αναλυτικότερα, η κατανομή των μαθημάτων ανά κατηγορία παρουσιάζεται στους 
παρακάτω πίνακες.  
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2. 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ (ΜΓΥ + 

ΔΟΝΑ+ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ) 
ΤΥΠΙΚΟ 
ΕΞΑΜ. 

ΤΥΠΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΩΔ/Ε 

ΦΕ
/Ε 

1 ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 1 Θ 5 8 
2 ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (Δ.Ο.Ν.Α) 1 Θ 3 7 
3 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1 Θ 5 10 
4 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ  1 Μ 4 7 

5 
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 1 Θ 4 8 

6 ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 2 Θ 5 8 
7 ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (Δ.Ο.Ν.Α) 2 Θ 3 7 
8 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Δ.Ο.Ν.Α) 2 Θ 3 7 

9 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ (Δ.Ο.Ν.Α) 2 Θ 3 7 

10 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 3 Θ 5 8 

11 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ 3 Θ 4 8 

12 ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ (Δ.Ο.Ν.Α) 4 Θ 5 10 
13 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (Δ.Ο.Ν.Α) 5 Θ 4 8 
14 ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 5 Θ 5 10 
15 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ & ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 5 Θ 3 7 
16 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ (Δ.Ο.Ν.Α) 5 Θ 3 7 
17 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 6 Θ 6 12 
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18 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ) 6 Θ 3 7 

19 ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 7 Θ 5 11 
20 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ 7 Ε 4 4 
21 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ (Δ.Ο.Ν.Α) 7 Θ 3 7 

ΣΥΝΟΛΑ 85 168 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3. 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ (ΜΕΥ) ΤΥΠΙΚΟ 

ΕΞΑΜ. 
ΤΥΠΟΣ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
ΩΔ/

Ε 
ΦΕ/

Ε 
1 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι 1 Θ 5 10 
2 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ 2 Θ 5 8 
3 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ 2 Θ 3 7 
4 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 2 Μ 4 6 

5 
ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ 4 Θ 6 12 

6 ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 4 Θ 3 6 
7 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ 5 Θ 5 11 
8 ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι 5 Ε 3 3 
9 ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ 6 Ε 3 3 
10 ΕΙΔΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ 6 Θ 3 7 
11 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 7 Θ 3 7 
 

ΣΥΝΟΛΑ 43 80 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4. 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΕ) 

ΤΥΠΙΚΟ 
ΕΞΑΜ. 

ΤΥΠΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

ΩΔ/
Ε ΦΕ/Ε 

1 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Ι 3 Θ 6 12 
2 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ  3 Θ 5 10 
3 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι 3 Θ 6 12 
4 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 4 Θ 6 12 
5 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΙΙ 4 Μ 5 10 
6 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΟΜΙΛΩΝ 5 Θ 5 11 

7 
ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 6 Θ 6 15 

8 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ 6 Θ 6 13 
9 ΔΙΕΘΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 7 Θ 6 14 
10 ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ 7 Θ 6 14 

ΣΥΝΟΛΑ 57 123 
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Η κατανομή των ωρών διδασκαλίας και του φόρτου εργασίας ανά κατηγορία 
μαθήματος παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα.  
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

 Κατηγορία Μαθημάτων ΣΥΝΟΛΟ 

 ΜΓΥ+ΔΟΝΑ 
+ΕΠΙΧ ΜΕΥ ΜΕ  

Αριθμός μαθημάτων 21 11 10 42 

% Αριθμός μαθημάτων 50,00 26,19 23,81     100 % 

Ώρες Διδασκαλίας ανά Εβδομάδα 85 43 57 185 

% Ώρες Διδασκαλίας ανά Εβδομάδα 45,95 23,24 30,81     100 % 

Φόρτος εργασίας ανά Εβδομάδα  168 80 123 371 

% Φόρτος εργασίας ανά Εβδομάδα  45,29 21,56 33,15     100 % 
 
Για την ολοκλήρωση των σπουδών τους, οι σπουδαστές θα πρέπει να εκπονήσουν 

την πτυχιακή τους εργασία και να πραγματοποιήσουν την εξάμηνη πρακτική 

άσκηση, υποχρεώσεις που συμβατικά εμφανίζονται στο 8ο εξάμηνο, όπως 

παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα. 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 6: ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ & ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 

  
ΤΥΠΙΚΟ 

ΕΞΑΜΗΝΟ 
ΦΕ (Ω/Ε) 

1 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 8 10 

2 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 8 40 

  ΣΥΝΟΛΟ 50 
 
Τέλος, η κατανομή των ωρών διδασκαλίας σε θεωρία, ασκήσεις πράξης και 
εργαστήριο δίνεται στον πίνακα που ακολουθεί. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 7: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΩΡΩΝ 

 Ω/Ε % 
Ω/Ε 

ΘΕΩΡΙΑ 94 53,41 
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΑΞΗΣ 66 37,50 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 16 9,09 

ΣΥΝΟΛΟ 176 100 
Το πρόγραμμα σπουδών του τμήματος ανά εξάμηνο παρουσιάζεται στην επόμενη 
ενότητα. 
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Πρόγραμμα σπουδών ανά εξάμηνο 

 

Α ΕΞΑΜΗΝΟ: ΜΑΘΗΜΑΤΑ/ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Υ/ 
ΕΥ ΤΥΠΟΣ 

Θ 
(Ω
/Ε) 

ΑΠ 
(Ω/Ε) 

Ε 
(Ω/
Ε) 

Σ 
(Ω/Ε

) 

Δ
Μ 

ΦΕ 
(Ω/Ε

) 

101. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι Υ ΜΕΥ 3 2   5 6 10 
102. ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Υ ΜΓΥ 2 3   5 5 8 
103. ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Υ ΔΟΝΑ 2 1   3 4 7 
104. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Υ ΜΓΥ 3 2   5 6 10 
105. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ  Υ ΜΓΥ 2   2 4 4 7 
106. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Υ ΜΓΥ 2 2   4 5 8 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ     14 10 2 26 30 50 

Β ΕΞΑΜΗΝΟ: ΜΑΘΗΜΑΤΑ/ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Υ/Ε
Υ ΤΥΠΟΣ 

Θ 
(Ω
/Ε) 

ΑΠ 
(Ω/Ε) 

Ε 
(Ω/
Ε) 

Σ 
(Ω/Ε

) 

Δ
Μ 

ΦΕ 
(Ω/Ε

) 

201. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ Υ ΜΕΥ 2 3   5 5 8 
202. ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Υ ΜΓΥ 2 3   5 5 8 
203. ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Υ ΔΟΝΑ 2 1   3 4 7 
204. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ Υ ΜΕΥ 2 1   3 4 7 
205. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Υ ΔΟΝΑ 2 1   3 4 7 

206. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Υ ΔΟΝΑ 2 1   3 4 7 

207. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Υ ΜΕΥ 2  2 4 4 6 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ     14 10 2 26 30 50 

Γ ΕΞΑΜΗΝΟ: ΜΑΘΗΜΑΤΑ/ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Υ/Ε
Υ ΤΥΠΟΣ 

Θ 
(Ω
/Ε) 

ΑΠ 
(Ω/Ε) 

Ε 
(Ω/
Ε) 

Σ 
(Ω/Ε

) 

Δ
Μ 

ΦΕ 
(Ω/Ε

) 

301. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Ι Υ ΜΕ 3 3   6 7 12 
302. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ  Υ ΜΕ 3 2   5 6 10 
303. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Υ ΜΓΥ 2 3   5 5 8 
304. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι Υ ΜΕ 3 3   6 7 12 
305. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ Υ ΜΓΥ 2 2   4 5 8 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ     13 13 0 26 30 50 

Δ ΕΞΑΜΗΝΟ: ΜΑΘΗΜΑΤΑ/ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Υ/Ε
Υ ΤΥΠΟΣ 

Θ 
(Ω
/Ε) 

ΑΠ 
(Ω/Ε) 

Ε 
(Ω/
Ε) 

Σ 
(Ω/Ε

) 

Δ
Μ 

ΦΕ 
(Ω/Ε

) 

401. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Υ ΜΕ 3 3   6 7 12 
402. ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Υ ΔΟΝΑ 3 2   5 6 10 
403. ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ Υ ΜΕΥ 3 3   6 7 12 
404. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΙΙ Υ ΜΕ 3   2 5 6 10 
405. ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Υ ΜΕΥ 2 1   3 4 6 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ     14 9 2 25 30 50 

Ε ΕΞΑΜΗΝΟ: ΜΑΘΗΜΑΤΑ/ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Υ/Ε
Υ ΤΥΠΟΣ 

Θ 
(Ω
/Ε) 

ΑΠ 
(Ω/Ε) 

Ε 
(Ω/
Ε) 

Σ 
(Ω/Ε

) 

Δ
Μ 

ΦΕ 
(Ω/Ε

) 

501. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΟΜΙΛΩΝ Υ ΜΕ 3 2   5 6 11 
502. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ Υ ΜΕΥ 3 2   5 6 11 
503. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Υ ΔΟΝΑ 2 2   4 5 8 
504. ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι Υ ΜΕΥ     3 3 2 3 
505. ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Υ ΜΓΥ 3 2   5 6 10 
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ΕΠΙΛΟΓΗ 1 ΑΠΌ 2     2 1   3 5 7 
506. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ & ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΥ ΜΓΥ             
507. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΕΥ ΔΟΝΑ             

ΣΥΝΟΛΟ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ     13 9 3 25 30 50 

ΣΤ ΕΞΑΜΗΝΟ: ΜΑΘΗΜΑΤΑ/ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Υ/Ε
Υ ΤΥΠΟΣ 

Θ 
(Ω
/Ε) 

ΑΠ 
(Ω/Ε) 

Ε 
(Ω/
Ε) 

Σ 
(Ω/Ε

) 

Δ
Μ 

ΦΕ 
(Ω/Ε

) 

601. ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Υ ΜΕ 4 2   6 9 15 
602. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Υ ΜΓΥ 3 3   6 7 12 
603. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ Υ ΜΕ 4 2   6 8 13 
604. ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ Υ ΜΕΥ     3 3 2 3 
ΕΠΙΛΟΓΗ 1 ΑΠΌ 2     2 1   3 4 7 
605. ΕΙΔΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΥ ΜΕΥ             

606. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΕΥ ΕΠΙΧ.             

ΣΥΝΟΛΟ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ     13 8 3 24 30 50 

Ζ ΕΞΑΜΗΝΟ: ΜΑΘΗΜΑΤΑ/ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Υ/Ε
Υ ΤΥΠΟΣ 

Θ 
(Ω
/Ε) 

ΑΠ 
(Ω/Ε) 

Ε 
(Ω/
Ε) 

Σ 
(Ω/Ε

) 

Δ
Μ 

ΦΕ 
(Ω/Ε

) 

701. ΔΙΕΘΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Υ ΜΕ 4 2   6 8 14 
702. ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Υ ΜΕ 4 2   6 8 14 
703. ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Υ ΜΓΥ 3 2   5 7 11 
704. ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ Υ ΜΓΥ     4 4 3 4 
ΕΠΙΛΟΓΗ 1 ΑΠΌ 2     2 1   3 4 7 
705. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΥ ΔΟΝΑ             
706. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΥ ΜΕΥ             

ΣΥΝΟΛΟ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ     13 7 4 24 30 50 

Η ΕΞΑΜΗΝΟ: ΜΑΘΗΜΑΤΑ/ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Υ/Ε
Υ ΤΥΠΟΣ 

Θ 
(Ω
/Ε) 

ΑΠ 
(Ω/Ε) 

Ε 
(Ω/
Ε) 

Σ 
(Ω/Ε

) 

Δ
Μ 

ΦΕ 
(Ω/Ε

) 

801. ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Υ           10 40 
802. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Υ           20 10 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ             30 50 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΑΜΗΝΟΥ             30 750 
 

Επεξηγήσεις συντομογραφιών: 

Υ = Υποχρεωτικό, ΕΥ = Επιλογής Υποχρεωτικό 

ΜΓΥ = Μαθήματα Γενικής Υποδομής, ΜΕΥ = Μαθήματα Ειδικής Υποδομής, ΜΕ = Μαθήματα Ειδικότητας,  

ΔΟΝΑ = Μαθήματα Διοίκησης, Οικονομίας, Νομοθεσίας και Ανθρωπιστικών Σπουδών ΕΠΙΧ. = Μαθήματα 

Επιχειρηματικότητας 

Ω/Ε = Ώρες ανά Εβδομάδα, Θ = Θεωρία, AΠ = Ασκήσεις Πράξεις, Ε = Εργαστήριο, Σ = Σύνολο, ΦΕ = Φόρτος 

Εργασίας 

ΔΜ = Διδακτικές Μονάδες 
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΛΧ101   
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
Σκοπός του μαθήματος είναι να βοηθήσει τους σπουδαστές στο να:  

- Κατανοήσουν τον ρόλο της Λογιστικής 
- Εξηγήσουν τον αντικειμενικό σκοπό της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης τα δομικά στοιχεία 

των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και τις σχετικές λογιστικές παραδοχές και αρχές.  
- Ερμηνεύουν την λογιστική ορολογία, να αναλύουν, να ταξινομούν και να καταγράφουν τις 

επιχειρηματικές συναλλαγές σε περιβάλλον χειρόγραφης τήρησης της Λογιστικής, με έμφαση 
στην κατανόηση του λογιστικού κυκλώματος και την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών 
καταστάσεων. 

- Προσδιορίζουν και συμπληρώνουν τα παραστατικά των εγγραφών, και να καταγράφουν τις 
πληροφορίες τους στα Ημερολόγια, ενημερώνουν τα καθολικά και συντάσσουν τα Ισοζύγια.  

 
Περιεχόμενο μαθήματος 
 
i. Εισαγωγή στην Λογιστική 
ii. Λογιστικές έννοιες και αρχές. 

iii. Ισολογισμός – Η Λογιστική Ισότητα. 
iv. Το διπλογραφικό σύστημα. 
v. Τα λογιστικά άρθρα. Η έννοια της χρέωσης και της πίστωσης. 
vi. Οι λογαριασμοί και η ταξινόμησή τους. 

vii. Έσοδα και έξοδα. Η αρχή του συσχετισμού τους. 
viii. Γενικό και Αναλυτικά Καθολικά. 

ix. Το λογιστικό κύκλωμα. 
x. Τα πάγια και οι αποσβέσεις τους. 

xi. Εγγραφές προσαρμογής τέλους χρήσης. 
xii. Υπολογισμός Καθαρού αποτελέσματος και εγγραφές προσδιορισμού του και κλεισίματος της 

χρήσης. 
xiii. Σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.  
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ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΛΧ102   

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
Ο σκοπός του μαθήματος είναι: 
- να παρουσιάσει στους φοιτητές/τριες τις κυριότερες βασικές θεωρητικές έννοιες της οικονομικής 
επιστήμης για την κατανόηση της λειτουργίας των αγορών και της συμπεριφοράς του καταναλωτή 
κάτω από συνθήκες αλληλεξάρτησης και αβεβαιότητας  
- να εκπαιδεύσει τους φοιτητές/τριες να χειρίζονται τα βασικά εννοιολογικά, μεθοδολογικά και 
τεχνικά εργαλεία της μικροοικονομικής ανάλυσης. 
 
Περιεχόμενο μαθήματος 
 

i. Οικονομική Επιστήμη και Οικονομικό Σύστημα 
ii. Η μεθοδολογία και τα εργαλεία της οικονομικής ανάλυσης  

iii. Οι παραγωγικές δυνατότητες της οικονομίας  
iv. Λήψη οικονομικών αποφάσεων και διαδικασία αριστοποίησης  
v. Ζήτηση και προσφορά  

vi. Ελαστικότητες ζήτησης και προσφοράς  
vii. Ζήτηση προϊόντων και καταναλωτική συμπεριφορά  

viii. Η θεωρία της παραγωγής 
ix. Η θεωρία του κόστους παραγωγής 
x. Μορφές αγοράς - Η συμπεριφορά των επιχειρήσεων στον Πλήρη Ανταγωνισμό 

xi. Η συμπεριφορά των επιχειρήσεων στο Μονοπώλιο 
xii. Η συμπεριφορά των επιχειρήσεων στον Μονοπωλιακό Ανταγωνισμό 

xiii. Η συμπεριφορά των ολιγοπωλιακών επιχειρήσεων 
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ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΛΧ103   

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
Σκοπός του μαθήματος είναι να βοηθήσει τους σπουδαστές στο να :  

- Γνωρίσουν την έννοια του δικαίου και τις βασικές διακρίσεις του (Ιδιωτικό Δίκαιο-Δημόσιο 
Δίκαιο).  

- Να εμβαθύνουν στα βασικά σημεία-άξονες του Ιδιωτικού Δικαίου (Γενικές Αρχές, Ενοχικό 
Δίκαιο (Γενικό Μέρος-Ειδικό Μέρος), Εμπράγματο Δίκαιο, Οικογενειακό Δίκαιο, 
Κληρονομικό Δίκαιο). 

- Να κατανοήσουν συγγενείς κλάδους του Ιδιωτικού Δικαίου, όπως το Εργατικό Δίκαιο και να 
λάβουν τις βασικές γνώσεις των σύγχρονων εργασιακών σχέσεων σε ατομικό και συλλογικό 
επίπεδο. 

 
Περιεχόμενο μαθήματος 
 
i. Ανάλυση των εννοιών των Γενικών Αρχών του Ιδιωτικού Δικαίου.  

ii. Παρουσίαση των επιμέρους πτυχών του Ενοχικού Δικαίου (Γενικό Μέρος και Ειδικό Μέρος) 
(Έννοια της ενοχής, διακρίσεις ενοχών, ανάλυση των εννοιών που απαρτίζουν το Ειδικό Ενοχικό 
Δίκαιο).  

iii. Ανάλυση των εννοιών του Εμπράγματου Δικαίου (κυριότητα, νομή, εμπράγματη ασφάλεια 
κ.ο.κ.).  

iv. Παρουσίαση των επιμέρους πτυχών του Οικογενειακού Δικαίου, σε συνδυασμό με τις 
απαιτήσεις του φορολογικού περιβάλλοντος.  

v. Εφαρμογές των εννοιών του Κληρονομικού Δικαίου στο πεδίο των φορολογικών σχέσεων.  
Παρουσίαση των βασικών εννοιών της σύγχρονης εργασιακής σχέσεως. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΛΧ104   

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
Σκοπός του μαθήματος είναι :  

- να παρουσιάσει στους/στις φοιτητές/τριες τις κυριότερες θεωρητικές γνώσεις στη σύγχρονη 
Διοικητική των επιχειρήσεων  
- να τους/τις προσανατολίσει στην επιχειρηματική συσχετιστική «Οργάνωση – Περιβάλλον  
Οργάνωσης» και στις σημαντικές διαστάσεις, τόσο της οργανωτικής-λειτουργικής διαρθρωτικής, 
όσο και των διοικητικών λειτουργιών του «Οργανωτικού–Διοικητικού Γίγνεσθαι». 
 
Περιεχόμενο μαθήματος 
 

i. Εισαγωγικές έννοιες- Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών  
ii. Ιστορική Εξέλιξη Management  
iii. Εσωτερικό και Εξωτερικό Περιβάλλον Επιχείρησης  
iv.  Διαδικασία Management - Λήψη αποφάσεων  
v. Οργανωτική δομή επιχειρήσεων/οργανισμών - Ομάδες  

vi. Ηγεσία και Διοίκηση Ανθρωπίνου Δυναμικού  
Μελέτες Περιπτώσεων (Case Studies) 
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ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΛΧ105   

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
Σκοπός του μαθήματος είναι να βοηθήσει τους σπουδαστές στο να:  

- Κατανοήσουν τις βασικές έννοιες της πληροφορικής επιστήμης.  
- Γνωρίσουν και να κατανοήσουν την χρησιμότητα των σύγχρονων τεχνολογιών και εφαρμογών 

πληροφορικής, με την παρεχόμενη εξάσκηση στο Word και Εxcel.  
- Αποκτήσουν δεξιότητες  στον χειρισμό Η/Υ, ώστε να δημιουργούν με ευκολία πολύπλοκα 

έγγραφα, αλλά και να επεξεργάζονται λογιστικά φύλλα, απαραίτητα για την επίλυση 
προβλημάτων κάθε Λογιστή.  
 

Περιεχόμενο μαθήματος 
 

i. Βασικές έννοιες της πληροφορικής  
ii. Δημιουργία και διαμόρφωση εγγράφων 
iii. Μορφοποιήσεις.  
iv. Πίνακες και περιγράμματα 
v.  Διαχείριση αντικειμένων 

vi. Διαχείριση μαζικής αλληλογραφίας-Εκτυπώσεις 
vii. Βασικές λειτουργίες και περιβάλλον εφαρμογής Υπολογιστικών φύλλων 

viii. Τύποι και Συναρτήσεις 
ix. Μορφοποίηση δεδομένων  
x. Εισαγωγή στις βάσεις δεδομένων  
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ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΛΧ106   

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
Σκοπός του μαθήματος είναι να βοηθήσει τους φοιτητές στο να :  

- Μπορούν να χρησιμοποιούν τις μαθηματικές μεθόδους για την επίλυση προβλημάτων σχετικών 
με επιχειρηματικές αποφάσεις. 

- Γνωρίσουν τη βασική μαθηματική σκέψη ώστε να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν οικονομικά 
προβλήματα και να βρουν εύκολα τρόπους αντιμετώπισής τους.  

 
Περιεχόμενο μαθήματος 
 
i. Εισαγωγή στη έννοια της συνάρτησης μιας μεταβλητής   

ii. Όρια και συνέχεια συναρτήσεων μιας μεταβλητής.  
iii. Διαφορικός Λογισμός-Παράγωγος συνάρτησης-διαφορικό. 
iv. Εφαρμογές της παραγώγου στην Οικονομική θεωρία-Ελστικότητα.  
v. Οριακή ανάλυση-Προβλήματα βελτιστοποίησης-Πρόβλημα μονοπωλίου και δυοπωλίου.  
vi. Αόριστο και ορισμένο ολοκλήρωμα.  

vii. Εφαρμογές του ολοκληρώματος (συνάρτηση συνολικού κόστους, ζήτησης, συνολικών εσόδων, 
μέγιστο κέρδος, πλεόνασμα καταναλωτή, πλεόνασμα παραγωγού)  

Πίνακες-Ορίζουσες-Εφαρμογές σε οικονομικά προβλήματα. 
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ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΛΧ201   

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙI 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
Σκοπός του μαθήματος είναι να βοηθήσει τους σπουδαστές στο να:  

- Κατανοήσουν προχωρημένα θέματα της Χρηματοοικονομικής Λογιστικής (όπως η αποτίμηση 
των αποθεμάτων, τα θέματα που σχετίζονται με τις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις τις 
συναλλαγές σε ξένο νόμισμα κλπ.)  

- Ενισχύσουν τις αρχές και έννοιες της Λογιστικής που έχουν διδαχθεί στην Χρηματοοικονομική 
Λογιστική Ι, μέσω νέων παραδειγμάτων και σεναρίων και να μάθουν τις νέες αρχές της 
συντηρητικότητας της επαρκούς αποκάλυψης και του ιστορικού κόστους.  

- Αναλύουν και καταγράφουν εξειδικευμένες συναλλαγές, περιλαμβανομένων των εγγραφών 
των σχετικών με τις απαιτήσεις, τα αποθέματα, τον πάγιο εξοπλισμό και την μισθοδοσία. 

 
 
Περιεχόμενο μαθήματος 
 
i. Λογιστικές έννοιες και αρχές. Μια πληρέστερη προσέγγιση. 

ii. Λογιστική των παγίων και των αποσβέσεων τους. 
iii. Αποτίμηση αποθεμάτων. 
iv. Λογιστική των απαιτήσεων. 
v. Λογιστική των μακροπροθέσμων και βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων. 
vi. Προβλέψεις επισφαλών λογαριασμών. 

vii. Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα. 
viii. Λογιστική των εξόδων της μισθοδοσίας. 

ix. Προσδιορισμός του καθαρού και του φορολογητέου αποτελέσματος. 
Κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων του Ισολογισμού με την απαιτούμενη 
ταξινόμηση των στοιχείων του Ενεργητικού και Παθητικού και της Κατάστασης Αποτελεσμάτων 
Χρήσης πολλαπλών βαθμίδων. 

 
 
 
 

  



21 
 

 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΛΧ202   

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
Σκοπός του μαθήματος είναι να βοηθήσει τους σπουδαστές στο να :  

- Γνωρίσουν του βασικούς οικονομικούς νόμους και μηχανισμούς οι οποίοι διέπουν το 
οικονομικό σύστημα και να εξοικειωθούν με τα προβλήματα τα οποία προκύπτουν από τη 
λειτουργία του καθώς και τους τρόπους αντιμετώπισής τους.  

- Χειρίζονται τα βασικά εννοιολογικά, μεθοδολογικά και τεχνικά εργαλεία της μακροοικονομικής 
ανάλυσης. 

- Κατανοήσουν τον τρόπο κατασκευής, επίλυσης και χρήσης ενός οικονομικού υποδείγματος. 
 

Περιεχόμενο μαθήματος 
 

i. Εισαγωγή στη μακροοικονομική ανάλυση  
ii. Το οικονομικό κύκλωμα και οι λειτουργίες του οικονομικού συστήματος.  

iii. Εθνικοί λογαριασμοί.  
iv. Ονομαστικά και πραγματικά μεγέθη. Αριθμοδείκτες και δείκτες τιμών.  
v. Υπόδειγμα συνολικής ζήτησης και προσδιορισμός εισοδήματος.  
vi. Ο ρόλος του κράτους και της οικονομικής πολιτικής.  

vii. Η αγορά εργασίας. 
viii. Συνολική ζήτηση και συνολική προσφορά – προσδιορισμός του επιπέδου τιμών.  

ix. Η αγορά χρήματος και το χρηματοπιστωτικό σύστημα - νομισματική πολιτική.  
x. Διεθνής οικονομία.  

xi. Οικονομική ανάπτυξη και μεγέθυνση.  
xii. Οικονομικές διακυμάνσεις 
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ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΛΧ203   

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
Σκοπός του μαθήματος είναι να βοηθήσει τους σπουδαστές στο να :  

- Γνωρίσουν την έννοια του Εμπορικού Δικαίου και την αναγκαιότητά του στο σύγχρονο 
οικονομικό περιβάλλον.  

- Να γνωρίσουν τα βασικά στοιχεία της εμπορικής ιδιότητας και της εμπορικής πράξεως. 
- Να κατανοήσουν τους επιμέρους κλάδους του Εμπορικού Δικαίου, όπως το Δίκαιο του 

Ανταγωνισμού, το Δίκαιο των Αξιογράφων, το Πτωχευτικό Δίκαιο και το Δίκαιο των 
Εμπορικών Εταιρειών. 

 
Περιεχόμενο μαθήματος 
 

i. Ανάλυση των εννοιών του Γενικού Μέρους του Εμπορικού Δικαίου (Έννοια του Εμπόρου, έννοια 
της εμπορικής πράξεως, συνέπειες της εμπορικής ιδιότητας κ.ο.κ.).  

ii. Παρουσίαση των επιμέρους πτυχών του Δικαίου του Ανταγωνισμού.  
iii. Ανάλυση των εννοιών του Εταιρικού Δικαίου (διακρίσεις και μορφές σύγχρονων εταιρειών, 

επίδραση από το περιβάλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης).  
iv. Παρουσίαση των επιμέρους πτυχών του Δικαίου των Αξιογράφων (επιταγή, συνναλαγματική 

κ.ο.κ.), σε συνδυασμό με τις απαιτήσεις του φορολογικού περιβάλλοντος.  
v. Εφαρμογές των εννοιών του Πτωχευτικού Δικαίου και συνέπειες αυτού στο πεδίο των 

φορολογικών σχέσεων.  
Παρουσίαση της κοινής εμπορικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και της πολιτικής για 
τον ανταγωνισμό. 
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ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΛΧ204   

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
Σκοπός του μαθήματος είναι να βοηθήσει τους σπουδαστές στο να:  

- Κατανοήσουν την ανάγκη της λογιστικής τυποποίησης. 
- Περιγράφουν τον ρόλο και την λειτουργία των λογιστικών εννοιών, προτύπων και αρχών, 

περιλαμβανομένων των ελληνικών λογιστικών προτύπων, των προτύπων χρηματοοικονομικής 
πληροφόρησης και των διεθνών λογιστικών προτύπων. 

 
Περιεχόμενο μαθήματος 
 
i. Εισαγωγή στα λογιστικά πρότυπα. 

ii. Το ελληνικό θεσμικό πλαίσιο χρηματοοικονομικής πληροφόρησης. 
iii. Το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο. 
iv. Η δομή των λογαριασμών σύμφωνα με το ΕΓΛΣ. 
v. Η συνδεσμολογία των λογαριασμών του ΕΓΛΣ. 
vi. Η δομή των χρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με το ΕΓΛΣ. 

vii. Διεθνή λογιστικά πρότυπα, και Διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής πληροφόρησης. 
viii. Λογιστικές καταστάσεις  

ix. Accounting Interpretations. 
x. Διαφορές μεταξύ των ελληνικών και των διεθνών λογιστικών προτύπων. 

xi. Αποτίμηση των λογιστικών προτύπων. 
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ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΛΧ205   

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
Ο σκοπός του μαθήματος είναι: 
- να παρουσιάσει στους φοιτητές/τριες τις κυριότερες οικονομικές λειτουργίες μιας επιχείρησης 
καθώς και την διαδικασία λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων. 
- να εκπαιδεύσει τους φοιτητές/τριες να χρησιμοποιούν τα εννοιολογικά, μεθοδολογικά και τεχνικά 
εργαλεία της οικονομικής ανάλυσης σε επιχειρηματικά προβλήματα. 
 
Περιεχόμενο μαθήματος 
 

i. Το αντικείμενο της Οικονομικής των Επιχειρήσεων 
ii. Η θεωρία της επιχείρησης  

iii. Η συμπεριφορά του καταναλωτή και η συνάρτηση ζήτησης 
iv. Εκτίμηση συναρτήσεων ζήτησης  
v. Τεχνικές ανάλυσης της ζήτησης και επιχειρηματικές προβλέψεις  

vi. Η θεωρία της παραγωγής 
vii. Συναρτήσεις βραχυχρόνιου και μακροχρόνιου κόστους 

viii. Μορφές αγοράς 
ix. Ανάλυση νεκρού σημείου 
x. Πολιτικές τιμολόγησης 

xi. Εξωτερικότητες 
Ανάλυση της αβεβαιότητας και του επιχειρηματικού κινδύνου 
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ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΛΧ206   

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
Σκοπός του μαθήματος είναι να βοηθήσει τους σπουδαστές στο να: 

- Κατανοήσουν το οικονομικό και επιχειρηματικό περιβάλλον της Ελλάδας 
- Γνωρίσουν σημαντικές εξελίξεις της πρόσφατης οικονομικής ιστορίας της Ελλάδας 
- Εξοικειωθούν με τα κύρια χαρακτηριστικά γνωρίσματα και μεγέθη της Ελληνικής οικονομίας 

 
Περιεχόμενο μαθήματος 

 
i. Ιστορική ανασκόπηση της αναπτυξιακής διαδικασίας της Ελληνικής οικονομίας 
ii. Τομεακή και κλαδική διάρθρωση του ΑΕΠ της Ελλάδας 

iii. Αγορά Εργασίας, Απασχόληση και Ανεργία στην Ελλάδα 
iv. Δημοσιονομικά μεγέθη και Δημοσιονομικές εξελίξεις 
v. Μακροχρόνια βιωσιμότητα των Δημοσίων Οικονομικών της Ελλάδας 

vi. Το Ελληνικό Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης 
vii. Εξωτερικές Συναλλαγές της Ελληνικής οικονομίας  

viii. Εξέλιξη της ανταγωνιστικότητας της Ελληνικής οικονομίας 
ix. Κοινωνικές συνθήκες, Φτώχεια και Ανισότητα στην Ελλάδα 
x. Το μέγεθος και η αποτελεσματικότητα του Δημοσίου τομέα στην Ελλάδα 

Έρευνα και Ανάπτυξη - Καινοτομία 
 

 

  



26 
 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΛΧ207   

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
Σκοπός του μαθήματος είναι να βοηθήσει τους σπουδαστές στο να :  

- Γνωρίσουν του βασικούς οικονομικούς όρους και μηχανισμούς οι οποίοι διέπουν το οικονομικό 
σύστημα και να εξοικειωθούν με τα οικονομικά και λογιστικά προβλήματα. 

- Χειρίζονται τα βασικά εννοιολογικά, μεθοδολογικά και τεχνικά εργαλεία των Οικονομικών 
μαθηματικών  και με εφαρμογές στο εργαστήριο με χρήση μαθηματικών προγραμμάτων π.χ. 
Matlab, Excel  

- Κατανοήσουν τον τρόπο κατασκευής, επίλυσης και χρήσης ενός οικονομικού προβλήματος. 
 
 

Περιεχόμενο μαθήματος 
 
 

i. Βασικές εισαγωγικές χρηματοοικονομικές έννοιες, βραχυπρόθεσμες οικονομικές πράξεις - 
απλός τόκος. 

ii. Προεξόφληση με απλό τόκο. 
iii. Πινάκιο προεξόφλησης. 
iv. Ισοδυναμία τίτλων: ισοδυναμία γραμματίων, ενιαίο γραμμάτιο. 
v. Ισοδυναμία τίτλων: ορισμός και εύρεση μέσης λήξης, αντικατάσταση γραμματίου με 

περισσότερα γραμμάτια.  
vi. Σύνθετη κεφαλαιοποίηση: ανατοκισμός, εύρεση αρχικής-τελικής αξίας, ισοδύναμα επιτόκια. 

vii. Σύνθετη κεφαλαιοποίηση: προεξόφληση, ισοδυναμία τίτλων. 
viii. Σειρές πληρωμών (Ράντες): ορισμοί κατάταξη και συμβολισμοί ραντών, ληξιπρόθεσμες ράντες. 

ix. Σειρές πληρωμών: προκαταβλητέες ράντες, διηνεκείς ράντες. 
x. Σειρές πληρωμών: εισαγωγή στις ράντες με μεταβαλλόμενους όρους.  

xi. Εισαγωγή στα ενιαία δάνεια. Ενιαία δάνεια εξοφλητέα εφάπαξ, εξοφλητέα τοκοχρεωλυτικά. 
xii. Εφαρμογές με χρρήση εργαστηρίου και κατάλληλα προγράμματα 
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ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΛΧ301   

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ I 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
Σκοπός του μαθήματος είναι να καταστήσει τους σπουδαστές ικανούς να :  

- Γνωρίζουν και να αξιοποιούν τις αρχές, μεθόδους και τεχνικές της Χρηματοδοτικής Διοίκησης  
- Αναλύουν, ερμηνεύουν και αξιοποιούν το πληροφοριακό υλικό των λογιστικών καταστάσεων 

και γενικότερα του λογιστηρίου της επιχείρησης και με τη χρήση ειδικών προγραμμάτων Η/Υ 
- Αναλύουν τις πηγές και χρήσεις κεφαλαίων, υπολογίζουν το ΜΚΚ της επιχείρησης, εφαρμόζουν 

προγράμματα ταμιακών χρηματορροών, προβλέπουν τις χρηματοδοτικές ανάγκες της 
επιχείρησης, εκτιμούν τα επίπεδα ρευστότητας αυτής, αναλύουν την μόχλευσή της και 
χρησιμοποιούν για τα ανωτέρω ειδικά προγράμματα Η/Υ 

- Αξιολογούν επενδυτικά σχέδια,  εκτιμούν την αξία του χρήματος, διαχειρίζονται χρηματορροές, 
εκτιμούν επενδυτικούς κινδύνους, σταθμίζουν την χρηματοοικονομική ισορροπία της 
επιχείρησης, αναλύουν την οικονομική κατάσταση της επιχείρησης με συστήματα 
αριθμοδεικτών, διαχειρίζονται στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού κ.ά.. 

- Γνωρίζουν τις βασικές πολιτικές του μερίσματος, τις βασικές έννοιες των συγχωνεύσεων και 
εξαγορών, προβλέπουν την επιχειρηματική αποτυχία και πτώχευση της επιχείρησης με μοντέλα 
βιωσιμότητας και χειρίζονται πακέτα Η/Υ  χρηματοοικονομικής ανάλυσης των επιχειρήσεων 

 
Περιεχόμενο μαθήματος 
 
i. Εισαγωγικές έννοιες και περιβάλλον  της χρηματοδοτικής λειτουργίας.  

ii. Αξία χρήματος, αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων, επενδυτικοί κίνδυνοι και ανάλυση 
χαρτοφυλακίου.   

iii. Οι λογιστικές καταστάσεις και ο πληροφοριακός τους ρόλος βάσει του ΕΓΛΣ και των ΔΛΠ.  
iv. Πηγές και κριτήρια χρηματοδότησης της περιουσίας της επιχείρησης και αναπτυξιακή πολιτική 

κινήτρων. 
v. Διάρθρωση περιουσίας και χρηματοοικονομική ισορροπία επιχείρησης.  
vi. Λογιστική και πραγματική καθαρή θέση της επιχείρησης.  Ανάλυση κοινού μεγέθους, τάσεων 

και αριθμοδεικτών 
vii. Λειτουργική, ταμιακή, χρηματοοικονομική και συνδυασμένη μόχλευση. 
viii. Ανάλυση πηγών, χρήσεων κεφαλαίων, ταμιακών ροών και μερισματικής πολιτικής.  

ix. Χρηματοδότηση επενδύσεων, προϋπολογισμοί και ταμιακά προγράμματα.  
x. Μέθοδοι πρόβλεψης των χρηματοδοτικών αναγκών της επιχείρησης, διαχείριση κεφαλαίου 

κίνησης (αποθεμάτων, απαιτήσεων και ρευστών διαθεσίμων) και μόνιμου κεφαλαίου κίνησης.  
xi. Συγχωνεύσεις και εξαγορές, επιχειρηματική αποτυχία και πρόβλεψη χρεοκοπίας της 

επιχείρησης.  
xii. Ανάλυση λογιστικών στοιχείων, προβλέψεις και λήψη αποφάσεων με τη χρήση λογισμικού 

υλικού. 
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ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΛΧ302   

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ  

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
Σκοπός του μαθήματος είναι να βοηθήσει τους σπουδαστές στο να:  

- Κατανοήσουν την έννοια της κοστολόγησης και την εφαρμογή της στις παραγωγικές 
επιχειρήσεις. 

- Προσδιορίσουν και να κατανοήσουν τους γενικούς όρους της κοστολόγησης και τις 
κατηγοριοποιήσεις του κόστους. 

- Κατανοήσουν την ροή του κόστους και τον υπολογισμό του στις παραγωγικές επιχειρήσεις και 
τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, περιλαμβανομένου και του επιμερισμού των γενικών 
βιομηχανικών εξόδων. 

- Κατανοήσουν την συμπεριφορά του κόστους και να διακρίνουν μεταξύ του σταθερού, του 
μεταβλητού και του μικτού κόστους. 

 
Περιεχόμενο μαθήματος 
 
i. Έννοιες του κόστους. 

ii. Συμπεριφορά και ταξινόμηση του κόστους. 
iii. Ο ρόλος της κοστολογικής πληροφόρησης στην αποτίμηση των αποθεμάτων και τον 

προσδιορισμό των αποτελεσμάτων στις παραγωγικές επιχειρήσεις. 
iv. Σύνθεση του κόστους των προϊόντων. 
v. Ειδικά θέματα για το κόστος των πρώτων υλών. 
vi. Ειδικά θέματα για το κόστος της άμεσης εργασίας. 

vii. Ειδικά θέματα για το κόστος των γενικών βιομηχανικών εξόδων. 
viii. Σύγκριση πλήρους και άμεσης κοστολόγησης. 

ix. Παραδοσιακά κοστολογικά συστήματα.   
x. Κοστολόγηση κατά παραγγελία. 

xi. Κοστολόγηση κατά φάση. 
xii. Κοστολόγηση παρτίδας. 

xiii. Ανάλυση κόστους-όγκου-κέρδους.  
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ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΛΧ 303   

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
Σκοπός του μαθήματος είναι να βοηθήσει τους σπουδαστές στο να :  

- Μάθουν τα βασικά εργαλεία της στατιστικής ανάλυσης. 
- Να καταλάβει και να διαχωρίζει κάθε πρόβλημα νάλογα με τη μορφή του 
- Να μπορεί να κάνει στατιστική ανάλυση δεδομένων 
- Να μπορεί να καταλαβαίνει το στατιστικό μοντέλο και τις παραμέτρους του 
- Να μάθουν στο εργας΄τηριο τη χρήση των στατιστικών πακέτων όπως το R ή το SPSS 
  
Περιεχόμενο μαθήματος 
 
i. Εισαγωγή στην έννοια της Στατιστικής ανάλυσης  

ii. Μέτρα διασποράς  
iii. Συσχέτιση και Στατιστικά γραφήματα 
iv. Θεωρία πιθανοτήτων 
v. Δεσμευμένη πιθανότητα –Θεώρημα ολικής πιθανότητηας-Θεώρημα Baye΄s 
vi. Κατανομές πιθανοτήτων-αθροιστική συνάρτηση πιθανότητας  

vii. Μέση τιμή-διασπορά 
viii. Διακριτές και Συνεχείς κατανομές 

ix. Δειγματικές κατανομές 
x. Διαστήματα εμπιστοσύνης 

xi. Θεωρία ελέγχου  
xii. Έλεγχοι στατιστικών υποθέσεων 

xiii. Ανάλυση Παλινδρόμησης  
xiv. Ανάλυση διακύμανσης (ANOVA) 
xv. Πρόγραμα R και πρόγραμμα SPSS 
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ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΛΧ304   

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
Σκοπός του μαθήματος είναι να βοηθήσει τους σπουδαστές στο να :  

- Κατανοήσουν την επίδραση της Ελληνικής φορολογικής Νομοθεσίας στην καταχώρηση των 
λογιστικών γεγονότων. 

- Αναλύουν και κατανοούν τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών 
(ΚΦΑΣ). 

- Κατανοούν τις λογιστικές υποχρεώσεις από την επιβολή ΦΠΑ στις συναλλαγές. 
 
Περιεχόμενο μαθήματος 

 
i. Ανάλυση των διατάξεων του ΚΦΑΣ.  

ii. Διάκριση των λογιστικών Βιβλίων σύμφωνα με τον ΚΦΑΣ. 
iii. Υπόχρεοι – Απεικόνιση συναλλαγών – Εξαιρέσεις - Απαλλαγές.  
iv. Δελτίο Αποστολής – Συνοδευτικά Έγγραφα – Τιμολόγηση συναλλαγών – Αποδείξεις λιανικών 

συναλλαγών.  
v. Ηλεκτρονική τήρηση δεδομένων και Βιβλίων.    
vi. ΦΠΑ Αντικείμενο και υποκείμενο του φόρου. 

vii. Απαλλαγές από τον ΦΠΑ.  
viii. Ειδικά καθεστώτα ΦΠΑ.  

ix. Ενδοκοινοτικές συναλλαγές.  
x. Δηλώσεις ΦΠΑ. 

xi. Διοικητικές και ποινικές κυρώσεις. 
xii. Λοιποί έμμεσοι φόροι. 

xiii. Ειδικά φορολογικά θέματα. 
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ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΛΧ305   

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
Ο σκοπός του μαθήματος είναι να παρουσιάσει τα πιο σημαντικά θέματα και θεωρίες του κλάδου 
της Βιομηχανικής Οργάνωσης και Πολιτικής. Η Βιομηχανική Οργάνωση μελετά την δομής και 
συμπεριφορά των επιχειρήσεων και τις στρατηγικές αλληλεπιδράσεις τους στις αγορές. Μελετά 
επίσης τον αντίκτυπο που αυτές οι αλληλεπιδράσεις έχουν στη δομή της αγοράς και την ευημερία.  
Δίνεται έμφαση στην ανάλυση της δομής της αγοράς και τις στρατηγικές συμπεριφορές των 
ανταγωνιστικών επιχειρήσεων. Ανάμεσα στα θέματα που εξετάζονται είναι η διαφοροποίηση των 
προϊόντων, η συμπαιγνία, ο διαφορισμός των τιμών, η στρατηγική τιμολόγησης, οι μη τιμολογιακές 
στρατηγικές (π.χ. διαφήμιση), η Έρευνα και Ανάπτυξη και η καινοτομία. Εξετάζονται επίσης οι 
δημόσιες πολιτικές που επηρεάζουν τη δομή των αγορών και τη συμπεριφορά των επιχειρήσεων.  
 
Περιεχόμενο μαθήματος 
 

i. Εισαγωγή. Βιομηχανική οργάνωση και πολιτική ανταγωνισμού.  
ii. Η έννοια του κόστους  
iii. Μονοπώλιο  
iv. Διαφορισμός τιμών 
ν. Τιμολογιακές πολιτικές 
vi. Μη συνεργατικό Ολιγοπώλιο  
vii. Διαφοροποίηση των προϊόντων και μονοπωλιακός ανταγωνισμός  
viii. Στρατηγική Συμπεριφορά  
ix. Διαφήμιση και γνωστοποίηση  
x. Έρευνα & Ανάπτυξη και καινοτομία 
xi. Δομή αγοράς και συγκέντρωση  
xii. Αντιμονοπωλιακή νομοθεσία και πολιτική 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 
 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΛΧ401   

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
Σκοπός του μαθήματος είναι να βοηθήσει τους σπουδαστές στο να:  

- Προσδιορίζουν και περιγράφουν τους όρους που αφορούν στην Διοικητική Λογιστική.  
- Αντιληφθούν την συμβολή της Διοικητικής Λογιστικής στον σχεδιασμό, τον έλεγχο και την λήψη 

αποφάσεων. 
- Διακρίνουν και μετρούν το κόστος που είναι σχετικό με την λήψη διαφορετικών τύπων 

επιχειρηματικών αποφάσεων. 
- Αναλύουν και επιλύουν διάφορα προβλήματα λήψης αποφάσεων.  
  
Περιεχόμενο μαθήματος 

 
i. Η συμβολή της Διοικητικής λογιστικής στην λήψη αποφάσεων.  

ii. Σύγκριση μεταξύ Διοικητικής και Χρηματοοικονομικής Λογιστικής. 
iii. Σχετικά με την λήψη αποφάσεων κόστη. 
iv. Αποφάσεις εξωτερικής ανάθεσης δραστηριοτήτων. 
v. Θεωρία των περιορισμών. 
vi. Προϋπολογισμοί και ανάλυση έμμεσου κόστους 

vii. Ανάλυση αποκλίσεων – Λογιστική της υπευθυνότητας. 
viii. Σχεδιασμός κερδοφορίας. 

ix. Κοστολόγηση και Διοίκηση βάσει δραστηριοτήτων.  
x. Τιμές μεταφοράς. 

xi. Κόστος ποιότητας και Διοίκηση Ολικής Ποιότητας. 
xii. Η θεωρία της εξατομικευμένης προσέγγισης.  
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ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΛΧ402   

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
Ο σκοπός του μαθήματος είναι: 
- να εισάγει τους/τις φοιτητές/τριες στις έννοιες του Μάρκετινγκ και να θέσει τα θεμέλια για τη 
σωστή κατανόηση τους και την οριοθέτηση του πλαισίου στο οποίο κινείται το Μάρκετινγκ και ο 
επαγγελματίας του Μάρκετινγκ.  

 

Περιεχόμενο μαθήματος 
 

i. Εισαγωγικά στοιχεία Marketing 
ii. Βασικές έννοιες και ορολογία  

iii. Περιβάλλον Μάρκετινγκ 
iv. Μείγμα Μάρκετινγκ – Νεότερες προσεγγίσεις (από τα 4Ps στα 4Cs) 
v. 4Ps προϊόντων (Η έννοια του προϊόντος -στόχευση και τοποθέτηση προϊόντων,   Τιμολόγηση 

προϊόντων και υπηρεσιών, Η τοποθεσία, Προώθηση) 
vi. 7Ps υπηρεσιών (Άνθρωποι, Διαδικασίες, Περιβάλλον επιχείρησης) 

vii. Τμηματοποίηση αγοράς 
viii. Έρευνα Μάρκετινγκ 

ix. Το Πρόγραμμα Marketing 
x. Εργαλεία Marketing 

xi. Μελέτες Περιπτώσεων (Case Studies) 
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ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΛΧ403   

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
Περιεχόμενο μαθήματος 
 

i. Γενικά περί χρηματοπιστωτικού συστήματος και αγορών (επενδυτές της αγοράς, 
χρηματοπιστωτικές αγορές, χρηματαγορές και κεφαλαιαγορές, προθεσμιακές αγορές, αγορές 
συναλλάγματος, χρηματοοικονομικά προϊόντα και κατηγοριοποίηση αυτών). 

ii. Αξιολόγηση επενδυτικών προγραμμάτων (μέθοδοι και τεχνικές αξιολόγησης επενδύσεων, 
χρηματοοικονομικές ροές, NPV, IRR, επιλογή επενδυτικών σχεδίων με γραμμικό 
προγραμματισμό, εφαρμογές). 

iii. Χρηματοοικονομικός κίνδυνος (κίνδυνος αγοράς, πιστωτικός κίνδυνος, κίνδυνος διακανονισμού, 
κίνδυνος επιτοκίου, λειτουργικός κίνδυνος, κίνδυνος ρευστότητας, κίνδυνος και απόδοση, 
συμπεριφορά απέναντι στον κίνδυνο, κίνδυνος και αξιολόγηση επενδύσεων, εφαρμογές). 

iv. Αποτίμηση χρεογράφων (ομολογιών και μετοχών). 
v. Αμοιβαία κεφάλαια (είδη και μορφές αμοιβαίων κεφαλαίων, επιβαρύνσεις του αμοιβαίου 

κεφαλαίου, αξιολόγηση απόδοσης, μέτρα κινδύνου, εφαρμογές). 
vi. Παράγωγα προϊόντα (κατηγορίες, στρατηγικές, προθεσμιακά συμβόλαια, αποτίμηση 

δικαιωμάτων, δείκτες ευαισθησίας, εφαρμογές). 
vii. Σύγχρονα χρηματοοικονομικά προϊόντα (συμβόλαια επί της διαφοράς, διαπραγματεύσιμα 

αμοιβαία κεφάλαια, δομημένα ομόλογα, προϊόντα εγγυημένου κεφαλαίου, παραδείγματα). 
viii. Η ελληνική αγορά. 

ix. Σύγχρονες θεωρίες διαχείρισης χαρτοφυλακίου (μοντέλο Markowitz, συντελεστής beta, μοντέλο 
CAP, μοντέλο APT κ.ά.). 

x. Επενδυτικοί κίνδυνοι και ανάλυση χαρτοφυλακίου (σχέση απόδοσης/κινδύνου και συντελεστής 
μεταβλητότητας, στατιστικά μέτρα εξαγωγής απόδοσης και κινδύνου χαρτοφυλακίου κλπ.). 

xi. Τακτικές διαχείρισης χαρτοφυλακίου (Constant Ratio Plan, τεχνική μουαγιέν κ.ά.). 
xii. Διαχείριση χαρτοφυλακίου μέσω αμοιβαίων κεφαλαίων και hedge funds. 

xiii. Διαχείριση χαρτοφυλακίου συναλλάγματος. 
xiv. Σχηματισμός ενός αμυντικού χαρτοφυλακίου στη θεωρία και πράξη. 
xv. Εφαρμογές, ασκήσεις πράξης και ανάλυση περιπτώσεων. 
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ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΛΧ404   

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ IΙ 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
Σκοπός του μαθήματος είναι να καταστήσει τους σπουδαστές ικανούς να :  

- Συλλαμβάνουν, επιλύουν και αποφασίζουν επί προχωρημένων και πολύπλοκων 
χρηματοοικονομικών ζητημάτων της οικονομικής μονάδας και του περιβάλλοντος αυτής.       

- Αξιολογούν και αξιοποιούν στο εργαστήριο το πληροφοριακό υλικό που παρέχεται, τόσο  από 
τα εσωτερικά οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης (λογιστικές καταστάσεις κ.ά.), όσο και από 
το εξωτερικό περιβάλλον αυτής για τη λήψη αποφάσεων σε σύνθετα διαχειριστικά προβλήματα 
ιδιαίτερης στρατηγικής σημασίας. 

- Πραγματοποιούν προβλέψεις και προγράμματα  και εργαστηριακά για την μελλοντική 
διαμόρφωση στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της επιχείρησης, με σκοπό  τη 
βιώσιμη χρηματοδότηση  και   ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της. 

- Αξιολογούν σύνθετα επενδυτικά σχέδια και σχήματα χρηματοδότησής τους, με σκοπό την 
κατάρτιση  πιθανών προβλεπτικών σεναρίων βιώσιμης ανάπτυξης ή χρεοκοπίας αυτών με τη 
χρήση ειδικών χρηματοοικονομικών προγραμμάτων Η/Υ. 

- Πραγματοποιούν αναλύσεις και μελέτες χρησιμοποιώντας προχωρημένα επιστημονικά 
εργαλεία οικονομετρίας, μαθηματικών, στατιστικής κ.ά., με σκοπό τη δημιουργία 
υποδειγμάτων (μοντέλων) εμπειρικού και ερευνητικού ενδιαφέροντος και με τη χρήση ειδικών 
εφαρμογών σε Η/Υ.  

 
Περιεχόμενο μαθήματος 

i. Εισαγωγικές έννοιες επί ειδικών θεμάτων  χρηματοδοτικής διοίκησης των επιχειρήσεων.  
ii. Ειδικές λογιστικές τεχνικές ελέγχου και αποφάσεων, αναφορικά με τον κίνδυνο και την 

απόδοση.   
iii. Κατάρτιση κατάστασης ταμιακών ροών, αναφορικά με το διαθέσιμο λογιστικό 

πληροφοριακό υλικό (λογιστικές καταστάσεις) και τα λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία από 
την πραγματική λειτουργία της επιχείρησης, με σκοπό τη στάθμιση της πραγματικής 
χρηματοοικονομικής της δομής  και των επιπέδων της ρευστότητάς της.  

iv. Κατάρτιση ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων με σκοπό τη χρηματοδότηση 
από τις χρηματαγορές και κεφαλαιαγορές ομίλου επιχειρήσεων ή το χρηματοοικονομικό 
χειρισμό επί άλλων επενδυτικών ή  επιχειρηματικών αποφάσεων . 

v. Κατάρτιση προβλεπομένων οικονομικών καταστάσεων με σκοπό τη δημιουργία 
διερευνητικών υποδειγμάτων βιωσιμότητας και μελλοντικής κατάστασης χρεοκοπίας των 
οικονομικών μονάδων. 

vi. Διερεύνηση εξυπηρέτησης πιστοδοτήσεων από λειτουργικές πηγές των επιχειρήσεων. 
vii. Κεφαλαιακή διάρθρωση της επιχείρησης, αξία αυτής και φόροι. 

viii. Κόστος κεφαλαίου και πιστωτικός κίνδυνος υπό συνθήκες αβεβαιότητας. 
ix. Προσδιορισμός του κόστους χρηματοδότησης της επιχείρησης στις διάφορες μορφές της, με 

σκοπό τη λήψη βέλτιστων χρηματοδοτικών αποφάσεων. 
x. Χρηματοοικονομικός προγραμματισμός, ταμιακά προγράμματα και προϋπολογιστικές 

καταστάσεις της  συνολικής δραστηριότητας και των επί μέρους δραστηριοτήτων της 
επιχείρησης. 

xi. Προβλεπτικά υποδείγματα λήψης χρηματοοικονομικών αποφάσεων, με τη χρήση 
κατάλληλων λογισμικών. 

xii. Ανάλυση πτωχευτικών υποδειγμάτων και εφαρμογή αυτών σε πραγματικές επιχειρήσεις. 
xiii. Πολυκριτήριες μέθοδοι και άλλες τεχνικές αξιολόγησης επενδυτικών έργων και 

χρηματοοικονομικών εργασιών. 
xiv. Ανάλυση χρηματοδοτικού κινδύνου και σύνθεση προγνωστικών χρηματοοικονομικών 

υποδειγμάτων. 
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ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΛΧ405   

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
Σκοπός του μαθήματος είναι να καταστήσει τους σπουδαστές ικανούς να :  

- Κατανοούν  τις  έννοιες αρχές, μεθόδους και τεχνικές των οικονομοτεχνικών μελετών και να 
αντιλαμβάνονται τη γλώσσα των επιχειρήσεων και του πλαισίου που θα κινηθούν για τη λήψη 
των καλύτερων επιχειρηματικών αποφάσεων ή τη δυνατότητα λογικής επιχειρηματικής κριτικής 
επί άλλων συναφών αποφάσεων. 

- Εμβαθύνουν στην χρηματοοικονομική και επενδυτική σημασία των διαφόρων 
οικονομοτεχνικών ζητημάτων και προβλημάτων που ανακύπτουν στην επιχείρηση κατά τη 
φάση ανάληψης επενδυτικών πρωτοβουλιών (ίδρυση νέας μονάδας, επέκταση των 
υφισταμένων εγκαταστάσεων, μετεγκατάσταση βιομηχανικών τμημάτων, εκσυγχρονισμό της 
μονάδας  κ.ά.). 

- Κατανοούν και κινούνται στο θεσμικό πλαίσιο της αναπτυξιακής πολιτικής του κράτους, 
αντιλαμβάνονται τις επενδυτικές ευκαιρίες, κλαδικές, περιφερειακές, περιβάλλοντος, φυσικών 
πόρων κλπ και μπορούν να αποφασίζουν αναφορικά με το σχήμα και τις πηγές χρηματοδότησης 
της επένδυσης που αναλαμβάνει να υλοποιήσει μία οικονομική μονάδα. 

 
 
Περιεχόμενο μαθήματος 

 
i. Επιχειρηματικότητα και επενδυτικές δραστηριότητες 

ii. Επιχειρηματικά σχέδια μελέτες και προμελέτες 
iii. Μελέτες σκοπιμότητας και βιωσιμότητας και περιεχόμενο αυτών  
iv. Ανάλυση αγοράς και κλάδου πρώτων υλών και προϊόντων 
v. Μελέτη τεχνολογίας και εξοπλισμού 
vi. Οργάνωση ανθρώπινων πόρων 

vii. Προγραμματισμός, προϋπολογισμός  και χρηματοοικονομική ανάλυση έργου   
viii. Σχήμα και πηγές χρηματοδότησης του προγράμματος  

ix. Ανάλυση κόστους και απόδοσης   
x. Προβλεπόμενα οικονομικά προγράμματα και λογιστικές καταστάσεις  

xi. Οικονομική αξιολόγηση και επιπτώσεις επενδυτικού προγράμματος 
xii. Εφαρμογές και πρακτικές ασκήσεις σε οικονομοτεχνικές μελέτες                                                                 
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ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΛΧ501   

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΟΜΙΛΩΝ 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
Σκοπός του μαθήματος είναι να βοηθήσει τους σπουδαστές στο να :  

- Κατανοήσουν το θεσμικό πλαίσιο δημιουργίας και λειτουργίας των εταιρειών στην Ελλάδα. 
- Προσδιορίσουν τα ιδιοκτησιακά καθεστώτα των επιχειρήσεων. 
- Εξοικειωθούν με θέματα της χρηματοοικονομικής λογιστικής που ανακύπτουν από την εταιρική 

μορφή των επιχειρήσεων. 
- Κατανοήσουν τους κινδύνους και την διαδικασία σχηματισμού του κεφαλαίου για κάθε 

εταιρική μορφή και να αναλύουν και αποτιμούν την χρηματοοικονομική δομή των εταιρικών 
επιχειρήσεων με την χρήση των χρηματοοικονομικών τους καταστάσεων. 

 
Περιεχόμενο μαθήματος 
 
i. Εισαγωγή στις εταιρικές επιχειρήσεις. 

ii. Τύποι εταιρειών. 
iii. Λογιστική των Ομορρύθμων και Ετερορρύθμων Εταιρειών. 
iv. Λογιστική των Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης. 
v. Λογιστική των Ανωνύμων Εταιρειών. 
vi. Λογιστική των Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Επιχειρήσεων. 

vii. Μετατροπή εταιρικών επιχειρήσεων σε άλλης μορφής εταιρείες. 
viii. Θεωρίες και πρότυπα συγχωνεύσεων. 

ix. Λογιστική των συγχωνεύσεων. 
x. Ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις.  
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ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΛΧ502   

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
Ο σκοπός του μαθήματος είναι: 
- να παρουσιάσει στους/στις φοιτητές/τριες την έννοια της στρατηγικής και τη σημασία της για μια 
επιχείρηση – οργανισμό, καθώς και να επικεντρωθεί στη διαδικασία λήψεως στρατηγικών 
αποφάσεων αλλά και στις κύριες στρατηγικές που χρησιμοποιούνται από την επιχείρηση.  
- να τους/τις προσανατολίσει σε σύγχρονα θέματα στρατηγικής επιχειρήσεων, με την βοήθεια 
παραδειγμάτων και μελετών περιπτώσεων (case studies). 
 
Περιεχόμενο μαθήματος 
 

i. Έννοια, Σημασία, Ορισμός Επιχειρηματικής Στρατηγικής  
ii.  Ανάλυση εσωτερικού - εξωτερικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος  

iii. Οι κύριες επιχειρηματικές στρατηγικές  
iv. Οργανωτικές δομές και στρατηγική  
v. Μοντέλα στρατηγικών αποφάσεων - Αξιολόγηση στρατηγικών  
vi. Στρατηγικές μεγέθυνσης  

vii. Στρατηγικές Διεθνοποίησης  
viii. Μελέτες Περιπτώσεων (Case Studies) 
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ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΛΧ503   

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
Σκοπός του μαθήματος είναι να βοηθήσει τους σπουδαστές στο να: 

- Κατανοήσουν τις βασικές έννοιες των εξωτερικών σχέσεων μίας οικονομίας 
- Εξοικειωθούν με τον ρόλο που παίζει ο εξωτερικός τομέας μίας χώρας στις οικονομικές εξελίξεις 

της 
- Γνωρίσουν τις πρόσφατες εξελίξεις όσον αφορά το ισοζύγιο πληρωμών και την 

ανταγωνιστικότητα της Ελληνικής οικονομίας 
 

Περιεχόμενο μαθήματος 
 
1. Εισαγωγή στις θεωρίες του διεθνούς εμπορίου 
2. Απόλυτο και συγκριτικό πλεονέκτημα 
3. Το θεώρημα των Heckscher – Ohlin 
4. Σχετικοί μισθοί και σχετικές τιμές 
5. Συγκριτικό πλεονέκτημα με πολλά αγαθά 
6. Αύξουσες αποδόσεις και διεθνές εμπόριο 
7. Προστατευτική πολιτική - εμπορική πολιτική – επιχειρήματα υπέρ και κατά του ελεύθερου 

εμπορίου – Διεθνής πολιτική εμπορίου - ο ρόλος του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου 
8. Ισοζύγιο Πληρωμών  - Μακροοικονομικά μεγέθη και Ισοζύγιο Πληρωμών – η Βασική 

Εθνικολογιστική Ταυτότητα  
9. Διεθνή νομισματικά συστήματα - συναλλαγματικές ισοτιμίες – ζήτηση και προσφορά 

συναλλάγματος – ισορροπία στην αγορά συναλλάγματος 
10. Ισοτιμία Επιτοκίων 
11. Ισοτιμία Αγοραστικών Δυνάμεων 
12. Η Νομισματική Προσέγγιση των συναλλαγματικών ισοτιμιών 
13. Πραγματική συναλλαγματική ισοτιμία και ανταγωνιστικότητα 
14. Σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες και η προσαρμογή της οικονομίας 
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ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΛΧ504   

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
Σκοπός του εργαστηρίου είναι να βοηθήσει τους σπουδαστές στο να:  

- Εφαρμόζει τις βασικές λειτουργίες ενός λογιστικού προγράμματος για να δημιουργήσει, 
ανοίξει, καταχωρίσει και αποθηκεύσει τις εγγραφές για τα στοιχεία της επιχείρησης και άλλες 
σχετικές χρηματοοικονομικές αναφορές. 

- Χρησιμοποιώντας ένα λογιστικό πρόγραμμα, να δημιουργεί εταιρείες, να ανοίγει 
λογαριασμούς, να χειρίζεται την μισθοδοσία, να παρακολουθεί τα αποθέματα και τα πάγια, να 
τηρεί το γενικό καθολικό και να παράγει τις απαραίτητες αναφορές. 

- Αποκτήσει την ικανότητα να χρησιμοποιεί και να αξιοποιεί τις διαδικασίες παραμετροποίησης 
του λογιστικού προγράμματος, την καταχώρηση και τον χειρισμό των δεδομένων, την ανάκληση 
πληροφοριών και την επίλυση προβλημάτων σε ένα περιβάλλον μηχανογραφημένης τήρησης 
των λογιστικών βιβλίιων. 
 

Περιεχόμενο μαθήματος 
 

i. Παραμετροποίηση ενός λογιστικού προγράμματος. 
ii. Οι βασικές λειτουργίες ενός λογιστικού προγράμματος. 

iii. Δημιουργία εταιρείας και σχηματισμός του σχεδίου λογαριασμών της 
iv. Καταχώρηση συναλλαγών. 
v. Διόρθωση λαθών. 

vi. Δημιουργία και εκτύπωση ημερολογίων. 
vii. Δημιουργία και εκτύπωση καθολικών. 

viii. Δημιουργία και εκτύπωση ισοζυγίων. 
ix. Εγγραφές μισθοδοσίας και σχετικές αναφορές 
x. Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναποθήκευση αρχείων. 
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ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΛΧ505   

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
Σκοπός του μαθήματος είναι να βοηθήσει τους σπουδαστές στο να: 

- Εξοικειωθούν με τις μεθόδους και τα εργαλεία ποσοτικής ανάλυσης 
- Γνωρίσουν τρόπους χειρισμού εμπειρικών δεδομένων και εξαγωγής βασικών συμπερασμάτων 
- Εξοικειωθούν με την διαδικασία λήψης οικονομικών και διοικητικών αποφάσεων και 

αξιολόγησης επενδύσεων 
 
Περιεχόμενο μαθήματος 
 
Οι θεωρητικές προσεγγίσεις στη λήψη των αποφάσεων 
Η σημασία των προβλέψεων 
Στοιχεία περιγραφικής στατιστικής και θεωρίας πιθανοτήτων 
Γραμμική Παλινδρόμηση και Συσχέτιση 
Ανάλυση Χρονολογικών Σειρών 
Λήψη αποφάσεων υπό συνθήκες αβεβαιότητας 
Αξιολόγηση Επενδύσεων 
Λήψη αποφάσεων και Στρατηγική Αλληλεξάρτηση 
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ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΛΧ506   

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
Σκοπός του μαθήματος είναι να βοηθήσει τους σπουδαστές στο να :  

o Γνωρίσουν την έννοια του Ευρωπαϊκού Δικαίου και τις βασικές διακρίσεις του στα 
πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης.  

o Να εμβαθύνουν στην έννοια της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης και στα επιμέρους 
στάδια που την αποτελούν. 

o Να κατανοήσουν τους ευρωπαϊκούς θεσμούς. 
o Να κατανοήσουν τις επιμέρους κοινοτικές πολιτικές στο πλαίσιο της εθνικής 

διοίκησης. 
o Να κατανοήσουν και να εφαρμόσουν νέες πρακτικές οικονομικής και 

περιφερειακής ανάπτυξης, όπως το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς, το 
Κοινό Στρατηγικό Πλαίσιο κ.ο.κ. 
 

Περιεχόμενο μαθήματος 
 

i. Ανάλυση των εννοιών της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης.  
ii. Παρουσίαση των επιμέρους πτυχών-σταδίων της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης.  

iii. Ανάλυση των ευρωπαϊκών οργάνων στα πλαίσια της Συνθήκης για τη Λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

iv. Παρουσίαση των επιμέρους κοινών πολιτικών, σε συνδυασμό με τις απαιτήσεις του σύγχρονου 
οικονομικού και φορολογικού περιβάλλοντος. 

v. Εφαρμογές των εννοιών του Ε.Σ.Π.Α. και του Κ.Π.Σ.  για την ανάπτυξη της Χώρας. 
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ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΛΧ507   

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
Σκοπός του μαθήματος είναι να βοηθήσει τους σπουδαστές στο να: 

- Κατανοήσουν το ρόλο του κράτους σε μία οικονομία 
- Εξοικειωθούν με τα μέσα και τους στόχους της δημοσιονομικής πολιτικής καθώς και με την 

φορολογική πολιτική, τα είδη των φόρων και την έννοια του φορολογικού βάρους  
- Εξοικειωθούν με τα επίσημα κείμενα στα οποία αποτυπώνεται η δημοσιονομική πολιτική 
- Γνωρίσουν τις πρόσφατες εξελίξεις όσον αφορά τα δημόσια οικονομικά της Ελληνικής 

οικονομίας 
 

Περιεχόμενο μαθήματος 
 
1. Εισαγωγή στη Δημόσια Οικονομική – ο ρόλος του κράτους στην οικονομία – κριτήριο 

Pareto 
2. Τέλειος ανταγωνισμός – οι αποτυχίες της αγοράς και οι οικονομικές λειτουργίες του 

κράτους 
3. Δημόσια αγαθά και Δημόσιες Eπιχειρήσεις 
4. Ο Κρατικός Προϋπολογισμός και το Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα Δημοσιονομικής 

Στρατηγικής 
5. Φορολογία – είδη φόρων – το φορολογικό βάρος και δίκαιη κατανομή του 
6. Δημόσιος Δανεισμός και Δημόσιο Χρέος 
7. Βιωσιμότητα του Δημοσίου Χρέους 
8. Ανισοκατανομή και αναδιανομή εισοδήματος 
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ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΛΧ601   

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
Σκοπός του μαθήματος είναι να βοηθήσει τους σπουδαστές στο να :  

- Κατανοήσουν τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε κάθε μια από τις χρηματοοικονομικές 
καταστάσεις και τον τρόπο που αυτές αξιοποιούνται από επενδυτές, πιστωτές και διοικητικά 
στελέχη. 

- Επιτελούν ανάλυση σε βάθος των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 
- Αποτιμούν μέσω της ανάλυσης χρηματοοικονομικών καταστάσεων, την απόδοση, την 

χρηματοοικονομική κατάσταση, την αποτελεσματικότητα της διοίκησης και τον 
χρηματοοικονομικό κίνδυνο της επιχείρησης. 

 
Περιεχόμενο μαθήματος 
 
i. Εισαγωγή στην ανάλυση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

ii. Ο Ισολογισμός. 
iii. Η κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης. 
iv. Η κατάσταση ταμιακών ροών. 
v. Δείκτες απόδοσης. 
vi. Δείκτες ρευστότητας. 

vii. Δείκτες χρηματοοικονομικής μόχλευσης. 
viii. Δείκτες δραστηριότητας. 

ix. Δείκτες αποτίμησης. 
x. Ανάλυση Dupont 

xi. Ανάλυση τάσης. 
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ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΛΧ602   

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
Σκοπός του μαθήματος είναι να καταστήσει τους σπουδαστές ικανούς να :  

- Κατανοούν  τις  έννοιες αρχές, μεθόδους και τεχνικές της  Επιχειρησιακής Έρευνας 
- Εμβαθύνουν στην οικονομική σημασία των διαφόρων προβλημάτων της Επιχειρησιακής 

Έρευνας 
- Διατυπώνουν και επιλύουν διάφορες κατηγορίες προβλημάτων όπως γραμμικού 

προγραμματισμού, ακέραιου προγραμματισμού,  μεταφοράς, αποφάσεων, ουρών αναμονής, 
αποθεμάτων, δικτυωτής ανάλυσης, δυναμικού προγραμματισμού, μαρκοβιανής ανάλυσης και 
προσομοίωσης, μη γραμμικού προγραμματισμού, σύνθετα  προβλήματα προγραμματισμού, 
αποφάσεων και στοχαστικών διαδικασιών κ.ά. 

 
Περιεχόμενο μαθήματος 
 
i. Εισαγωγή στην επιχειρησιακή έρευνα και τις επιχειρησιακές αποφάσεις. 

ii.  Διαδικασία και μεθοδολογία της επιχειρησιακής έρευνας. 
iii. Γραμμικός προγραμματισμός και αριστοποίηση δικτύων. 
iv. Επιχειρησιακές περιοχές εφαρμογής του γραμμικού προγραμματισμού. 
v. Ειδικές περιπτώσεις προβλημάτων γραμμικού προγραμματισμού και δικτυακής διαδικασίας 

(δυϊκό πρόβλημα, πρόβλημα μεταφοράς, πρόβλημα ανάθεσης, πρόβλημα περιοδεύοντος 
πωλητή, πρόβλημα μεταφόρτωσης, πρόβλημα προγραμματισμού και αντικατάστασης 
εξοπλισμού). 

vi. Ακέραιος προγραμματισμός. 
vii. Μη γραμμικός προγραμματισμός. 
viii. Σύνθετα προβλήματα προγραμματισμού αποφάσεων και στοχαστικών διαδικασιών. 

ix. Θεωρία των αποφάσεων. 
x. Μαρκοβιανή ανάλυση. 

xi. Δυναμικός προγραμματισμός. 
xii. Θεωρία παιγνίων. 

xiii. Προβλήματα ουρών αναμονής. 
xiv. Το πρόβλημα των αποθεμάτων. 
xv. Χρονικός προγραμματισμός έργων σε δίκτυα. 
xvi. Επίλυση προβλημάτων μαθηματικού προγραμματισμού με τη χρήση Η/Υ. 

xvii. Προσομοίωση. 
xviii. Πολυκριτήρια συστήματα λήψης αποφάσεων. 

xix. Προβλήματα και εφαρμογές. 
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ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΛΧ603   

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
Σκοπός του μαθήματος είναι να βοηθήσει τους σπουδαστές στο να :  

- Αναλύσουν και κατανοήσουν τις διατάξεις της φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών 
προσώπων. 

- Ταξινομούν το εισόδημα ανάλογα με τις πηγές προέλευσής του και να διακρίνουν μεταξύ του 
συνολικού και του φορολογητέου εισοδήματος. 

- Ανακαλούν τους φορολογικούς συντελεστές και να υπολογίζουν τον φόρο σε μια ποικιλία 
περιπτώσεων. 

- Αξιολογούν το τρέχον σύστημα φορολογίας εισοδήματος.  
 

Περιεχόμενο μαθήματος 
 
i. Νομοθεσία και αρχές της φορολογίας εισοδήματος. 

ii. Ανάλυση των διατάξεων της φορολογίας εισοδήματος. 
iii. Φορολογητέο εισόδημα-Φορολογικοί συντελεστές 
iv. Πραγματικό και τεκμαρτό εισόδημα. 
v. Απαλλαγές από τον φόρο εισοδήματος. 
vi. Παρακράτηση φόρου. 

vii. Σύνταξη δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος για φυσικά και νομικά πρόσωπα. 
viii. Φοροδιαφυγή – Φοροαπαλλαγή. 

ix. Προπληρωμή φόρου. 
x. Ποινικές και Διοικητικές κυρώσεις. 

xi. Λογιστικά θέματα της φορολογίας  εισοδήματος. 
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ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΛΧ604   

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
Σκοπός του εργαστηρίου είναι να βοηθήσει τους σπουδαστές στο να:  

- Προσομοιώνουν την διεκπεραίωση της λογιστικής πληροφόρησης μιας επιχείρησης από την 
αρχή μέχρι το τέλος του χρόνου με την χρήση ενός λογιστικού προγράμματος. 

- Κατανοούν την εφαρμογή των διατάξεων του ΚΦΑΣ σε περιβάλλον μηχανογραφημένης τήρησης 
των λογιστικών βιβλίων.  

- Εξοικειωθούν με την αποστολή ηλεκτρονικών στοιχείων στο ΚΕΠΥΟ σύμφωνα με τις 
φορολογικές διατάξεις.  

 
Περιεχόμενο μαθήματος 

 
i. Δημιουργία μιας εικονικής εμπορικής επιχείρησης με την χρήση ενός λογιστικού προγράμματος 

ii. Παραμετροποίηση της επιχείρησης με βάση τις διατάξεις του ΚΦΑΣ. 
iii. Καταχώρηση διαφόρων λογιστικών γεγονότων για μια χρονιά, περιλαμβανομένων των 

εγγραφών της μισθοδοσίας. 
iv. Δημιουργία των λογιστικών αναφορών τέλους μηνός (γενικό και αναλυτικά καθολικά, ισοζύγια 

κλπ.) 
v. Δημιουργία ηλεκτρονικών αρχείων σχετικών με τις υποχρεώσεις από τον ΦΠΑ σύμφωνα με την 

φορολογική νομοθεσία. 
vi. Καταχώρηση εγγραφών προσαρμογής.  

vii. Καταχώρηση εγγραφών προσδιορισμού αποτελέσματος και κλισίματος χρήσης. 
viii. Δημιουργία χρηματοοικονομικών καταστάσεων περιλαμβανομένων του Ισολογισμού και της 

κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσης με αυτοματοποιημένο τρόπο. 
ix. Δημιουργία ηλεκτρονικών αρχείων χρηματοοικονομικών αναφορών σύμφωνα με την 

φορολογική νομοθεσία. 
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ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΛΧ605   

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
Σκοπός του μαθήματος είναι να βοηθήσει τους σπουδαστές στο να :  

- Κατανοήσουν τις ιδιαιτερότητες που παρουσιάζει η λογιστική διαδικασία σε επιχειρήσεις 
ειδικών κλάδων της οικονομίας όπως οι τραπεζικές, ναυτιλιακές και ξενοδοχειακές 
επιχειρήσεις. 

- Εξοικειωθούν με τις λογιστικές διαδικασίες στους προαναφερόμενους τύπους επιχειρήσεων.  
- Κατανοήσουν τις ιδιαιτερότητες της φορολόγησης τέτοιου είδους επιχειρήσεων. 

 
Περιεχόμενο μαθήματος 

 
i. Η λογιστική των τραπεζικών επιχειρήσεων. 

ii. Λογιστικά πρότυπα για τις τραπεζικές επιχειρήσεις. 
iii. Λογιστική καταθέσεων και χορηγήσεων. 
iv. Φορολόγηση Τραπεζικών επιχειρήσεων. 
v. Η λογιστική των ναυτιλιακών επιχειρήσεων. 

vi. Το πλοίο. 
vii. Ο ναύλος. 

viii. Έσοδα  και έξοδα ναυτιλιακών επιχειρήσεων. 
ix. Φορολόγηση ναυτιλιακών επιχειρήσεων. 
x. Η Λογιστική των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων. 
xi. Λογιστική πολλαπλών εκμεταλλεύσεων. 

xii. Έσοδα και έξοδα ναυτιλιακών επιχειρήσεων. 
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ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΛΧ606   

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
Σκοπός του μαθήματος είναι να καταστήσει τους σπουδαστές ικανούς να :  

- Γνωρίζουν τις αναπτυχθείσες θεωρίες, τομείς ανάπτυξης και εννοιολογικούς προσδιορισμούς  
της επιχειρηματικότητας και των συνθετικών εννοιών της δημιουργικότητας, καινοτομικότητας, 
αποτελεσματικότητας και επιχειρησιακής νοημοσύνης στο χώρο των επαγγελμάτων και της 
οικονομικής δράσης  

- Αφομοιώνουν γνώση, τρόπους σκέψης, μαθησιακές τεχνικές και δημιουργικότητα σχετικά με το 
χειρισμό των εργαλείων της επιχειρηματικότητας και την ανάπτυξη συμπεριφοράς και 
κουλτούρας καινοτόμων δράσεων.  

- Αποκτούν νοοτροπία, τρόπο δημιουργίας και καινοτομικό πνεύμα ως προς την ποιότητα, τη 
συμμετοχή και τη σύνθεση των συντελεστών της παραγωγής  

 
Περιεχόμενο μαθήματος 

 
i. Εισαγωγικές έννοιες για τον επιχειρηματία, την επιχείρηση και την επιχειρηματική 

δραστηριότητα. 
ii. Η πολυμορφία, χαρακτηριστικά και ποικιλότητα στην επιχειρηματικότητα. 

iii. Καινοτομία, δημιουργικότητα και επιχειρηματικότητα. 
iv. Επιδράσεις των περιβαλλοντικών χαρακτηριστικών στην επιχειρηματικότητα. 
v. Ο συντελεστής κεφάλαιο και οι πηγές χρηματοδότησης της επιχειρηματικότητας. 
vi. Τα κίνητρα της επιχειρηματικότητας και η εμπειρία. 

vii. Οι τεχνολογικές επιπτώσεις στην επιχειρηματικότητα. 
viii. Διεθνοποίηση των αγορών και επιχειρηματικότητα. 

ix. Μεθοδολογία μελετών και ερευνών ανάπτυξης δραστηριοτήτων. 
x. Εκκίνηση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων: Σχεδιασμός και προετοιμασία. 

xi. Επιχειρηματική επιτυχία. 
xii. Πολιτική του κράτους: Αναπτυξιακή πολιτική. 

xiii. Ανάπτυξη μελετών περιπτώσεων και ασκήσεις πράξης. 
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ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΛΧ701   

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
Σκοπός του μαθήματος είναι να καταστήσει τους σπουδαστές ικανούς να :  

- Γνωρίζουν και να αξιοποιούν τις έννοιες, αρχές, μεθόδους, τεχνικές και τη σημασία της 
Διεθνούς Χρηματοοικονομικής   

- Γνωρίζουν τους μηχανισμούς που διαμορφώνουν τις διεθνείς χρηματοοικονομικές σχέσεις, τη 
διεθνοποίηση των αγορών χρήματος και κεφαλαίων, τη διεθνή κίνηση κεφαλαίων και το 
διεθνές νομισματικό σύστημα. 

- Ερμηνεύουν το ρόλο των υπερεθνικών χρηματοδοτικών οργανισμών και των διεθνών 
επιχειρήσεων. 

 
Περιεχόμενο μαθήματος 
 
i. Διεθνές και ευρωπαϊκό νομισματικό σύστημα.  

ii. Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών.   
iii. Εξισορρόπηση ισοζυγίου πληρωμών.  
iv. Μακροοικονομική πολιτική, συναλλαγματική πολιτική και ισοζύγιο. 
v. Αγορά ξένου συναλλάγματος, συναλλαγματικές ισοτιμίες, επιτόκια και προσδοκίες.  
vi. Διαχείριση συναλλαγματικού κινδύνου. 

vii. Παράγωγα συναλλάγματος. 
viii. Διεθνής τραπεζική και περιβάλλον.  

ix. Διεθνείς χρηματαγορές και κεφαλαιαγορές.  
x. Υπερεθνικοί χρηματοδοτικοί οργανισμοί (ΔΝΤ, ΕΚΤ, ΕΤΕΠ, Παγκόσμια Τράπεζα κλπ).  

xi. Ξένες άμεσες επενδύσεις.  
xii. Νομισματικές κρίσεις, κερδοσκοπικές επιθέσεις και αποτελεσματικότητα της αγοράς. 

xiii. Διαχείριση διεθνούς επενδυτικού κινδύνου/ πολιτικός κίνδυνος . 
xiv. Διαδικασία λήψης επενδυτικών αποφάσεων σε διεθνές επίπεδο. 
xv. Εξαγορές και συγχωνεύσεις/τρόποι εισόδου σε μια ξένη αγορά. 
xvi. Διοίκηση διεθνών επιχειρήσεων. 

xvii. Ενδο-ομιλικές συναλλαγές (transfer pricing).  
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ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΛΧ703   

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
 
 

1. Μελέτη της Δομής της Αγγλικής Γλώσσας και εξάσκηση 
2. Μελέτη και ανάλυση αυθεντικών, πρωτότυπων κειμένων με θέματα : 

 
3. Στρατηγικός προγραμματισμός και όραμα  
4. Σκοπός της Λογιστικής Επιστήμης, Κράτηση Βιβλίων 
5. Οικονομικές αναφορές. Ισολογισμός, Βιβλίο Εσόδων-Εξόδων, Ταμειακές ροές. 
6. Case Studies επιτυχημένων επιχειρήσεων 
7. Λογιστικοί έλεγχοι 
8. Ηλεκτρονικό Εμπόριο 
9. Στρατηγική Οικονομικού Ελέγχου στην Επιχείρηση 
10. Περιγραφή Γραφημάτων (bar graphs, pie charts, line graphs) 
11. Ανίχνευση Οικονομικού εγκλήματος 
12. Επαγγελματικός προσανατολισμός στο χώρο της Διοίκησης Επιχειρήσεων 
13. Μέθοδοι Ευρέσεως Εργασίας (βιογραφικό, συνέντευξη, letter of application, etc.) 
14. Εμπορική Αλληλογραφία 
15. Μελέτη της Δομής της Αγγλικής Γλώσσας και εξάσκηση 
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ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΛΧ704   

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
Σκοπός του εργαστηρίου είναι να βοηθήσει τους σπουδαστές στο να:  

- Κατανοήσουν την μεθοδολογία της έρευνας στο επιστημονικό πεδίο της Λογιστικής και 
Χρηματοοικονομικής. 

- Διακρίνουν μεταξύ της ποιοτικής και ποσοτικής έρευνας. 
- Πραγματοποιήσουν μια επιτυχή ερευνητική εργασία. 
                 
Περιεχόμενο μαθήματος 
 
i. Εισαγωγή στην μεθοδολογία της έρευνας/ Η έννοια της έρευνας. 

ii. Επιλογή θέματος κατάλληλου για διερεύνηση. 
iii. Διατύπωση του ερευνητικού προβλήματος και των αντικειμένων έρευνας. Μορφοποίηση των 

ερευνητικών υποθέσεων/ερωτήσεων. 
iv. Έρευνα της βιβλιογραφίας. 
v.  Θεωρητικό υπόβαθρο. 
vi. Πληθυσμός, μέγεθος δείγματος και τεχνικές δειγματοληψίας. 

vii. Πηγές και μέθοδοι συλλογής δεδομένων. 
viii. Διαχείριση δεδομένων, πινακοποίηση και παρουσίαση. 

ix. Μέθοδοι ανάλυσης δεδομένων και παρουσίασης. 
x. Μεταβλητές και μέτρησή τους. 

xi. Περίληψη της ερευνητικής εργασίας. 
xii. Συμπεράσματα και υποδείξεις. 

xiii. Αναφορές/βιβλιογραφία. 
xiv. Το ήθος της έρευνας. 
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ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΛΧ705   

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
Ο σκοπός του μαθήματος είναι: 
- να παρουσιάσει στους/στις φοιτητές/τριες τις κυριότερες θεωρητικές γνώσεις στη σύγχρονη 
Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων στο πλαίσιο του σύγχρονου επιχειρηματικού/διοικητικού 
«γίγνεσθαι».  
- να τους/τις εφοδιάσει με τα βασικά «εργαλεία» αντιμετώπισης θεωρητικών και πρακτικών 
προβλημάτων που αναφύονται. 

 

Περιεχόμενο μαθήματος 
 

i. Εισαγωγή στην Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων  
ii.  «Εργαζόμενος(η) – Εργασιακό Περιβάλλον – Επιχείρηση – Έλεγχος»  

iii. Παρακίνηση: Σημαντικές Θεωρήσεις/Θεωρίες – Παραγωγικότητα   
iv. Σχεδιασμός/Ανάλυση Εργασίας  
v. Εξεύρεση/Επιλογή/Αξιολόγηση Προσωπικού 
vi. Εκπαίδευση/Επιμόρφωση Προσωπικού  

vii. Απόδοση Εργαζόμενων  
viii. Επιχειρηματική Ηθική – Ηθική των Εργαζόμενων  

ix. Μελέτες Περιπτώσεων (Case Studies) 
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ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΛΧ706   

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
Σκοπός του μαθήματος είναι να βοηθήσει τους σπουδαστές στο να :  

- Αναλύουν και κατανοούν τις διατάξεις της Φορολογίας Κεφαλαίου. 
- Προσδιορίζουν τα φυσικά και νομικά πρόσωπα τα οποία είναι υποκείμενα σε φόρο Κεφαλαίου. 
- Προσδιορίζουν το αντικείμενο της φορολογίας Κεφαλαίου. 
- Γνωρίζουν τους συντελεστές φορολογίας Κεφαλαίου σε κάθε περίπτωση επιβολής του φόρου. 
 
Περιεχόμενο μαθήματος 
 
i. Κανόνες και αρχές της Φορολογίας Κεφαλαίου. 

ii. Ανάλυση των διατάξεων της Φορολογίας Κεφαλαίου. 
iii. Φόρος Ακίνητης Περιουσίας. 
iv. Φόρος μεταβίβασης ακίνητης περιουσίας. 
v. Φόρος δωρεών και κληρονομιών  - φόρος κερδών τυχερών παιχνιδιών. 
vi. Ενιαίο τέλος ακινήτων – ειδικός φόρος ακινήτων.  

vii. Φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου 
viii. Φορολογητέο Κεφάλαιο – φορολογικοί συντελεστές 

ix. Απαλλαγές από τον φόρο 
x. Σύνταξη δηλώσεων φορολογίας Κεφαλαίου κατά περίπτωση 

xi. Ποινικές και διοικητικές κυρώσεις. 
xii. Λογιστική της φορολογίας Κεφαλαίου. 
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ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΛΧ801   

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
Η Πρακτική Άσκηση αποσκοπεί στο να: 
- Συνδυάσει το θεωρητικό υπόβαθρο που οι φοιτητές απέκτησαν κατά την διάρκεια των 

σπουδών τους με την εφαρμογή της θεωρητικής γνώσης σε πραγματικές συνθήκες εργασίας.  
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ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΛΧ802   

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
Η εκπόνηση πτυχιακής εργασίας αποσκοπεί στο να: 
- Βοηθήσει τον φοιτητή να εξοικειωθεί με την ολοκληρωμένη μελέτη και την παρουσίαση ενός 

θέματος σχετικού με το αντικείμενο σπουδών του.  
 
 

 


