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[775] Λογιστικής και της Χρηματοοικονομικής
(ΠΡΕΒΕΖΑ)
http://accfin.teiep.gr/
Το Τμήμα
Το τμήμα Λογιστικής και της Χρηματοοικονομικής δημιουργήθηκε από τη συγχώνευση
των δύο τμημάτων, Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής & Ελεγκτικής, σύμφωνα με το
Π.Δ. 84, ΦΕΚ 124/03-06-2013. Σκοπός του τμήματος είναι η προαγωγή της γνώσης και
της έρευνας στα γνωστικά αντικείμενα της Λογιστικής και της Χρηματοοικονομικής
Επιστήμης.

Σπουδές
Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος είναι προσαρμοσμένο στην ελληνική
πραγματικότητα και αποβλέπει στην κάλυψη των αναγκών της αγοράς εργασίας στον
τομέα της Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής. Προσφέρει εξειδικευμένες γνώσεις και
άρτια κατάρτιση των φοιτητών σε θέματα σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία των
λογιστικών υπηρεσιών των επιχειρήσεων και των οργανισμών.
Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του ΤΕΙ Ηπείρου διοργανώνει και
λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών
(Μ.Π.Σ.) στη "Λογιστική - Χρηματοοικονομική και Διοικητική Επιστήμη", σύμφωνα με τις
διατάξεις του N. 3685/2008 (ΦΕΚ Α' 148), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και του
άρθρου 34 του Ν. 4301/2014 (ΦΕΚ 223 Α'/7.10.2014).

Προσωπικό
Το επιστημονικό προσωπικό του Τμήματος διαθέτει άρτια επιστημονική κατάρτιση και
έχει να επιδείξει πλούσιο ερευνητικό έργο που περιλαμβάνει δημοσιεύσεις σε διεθνή και
εθνικά επιστημονικά περιοδικά, εκδόσεις διδακτικών συγγραμμάτων και μονογραφιών,
ανακοινώσεις σε συνέδρια και ημερίδες, συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα.

Περιεχόμενο Σπουδών
Το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής καλύπτει τα
γνωστικά αντικείμενα των Επιστημών της Λογιστικής και της Χρηματοοικονομικής, καθώς
και τις εφαρμογές τους στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.
Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος είναι προσαρμοσμένο στην ελληνική
πραγματικότητα και αποβλέπει στην κάλυψη των αναγκών της αγοράς εργασίας στον
τομέα της Λογιστικής και της Χρηματοοικονομικής. Προσφέρει εξειδικευμένες γνώσεις και
άρτια κατάρτιση των φοιτητών σε θέματα σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία των
οικονομικών και λογιστικών υπηρεσιών των επιχειρήσεων και των οργανισμών, τραπεζών,
χρηματιστηριακών και ασφαλιστικών εταιρειών. Επίσης, προσφέρονται οι απαραίτητες
γνώσεις για την παρακολούθηση μεταπτυχιακών προγραμμάτων του εσωτερικού ή του
εξωτερικού και την ενασχόλησή τους με την επιστημονική έρευνα.
Τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών του Τμήματος διακρίνονται σε μαθήματα
υποδομής και μαθήματα ειδικότητας. Τα μαθήματα υποδομής του προγράμματος
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περιλαμβάνουν γνωστικά αντικείμενα όπως Μάρκετινγκ, Μάνατζεμεντ, Πληροφορική,
Εφαρμοσμένα Μαθηματικά, Στατιστική, Επιχειρησιακή Έρευνα, Δίκαιο των Επιχειρήσεων.
Τα μαθήματα αυτά παρέχουν τις απαραίτητες θεωρητικές γνώσεις και πρακτικές
εφαρμογές για την πληρέστερη κατανόηση του περιβάλλοντος που λειτουργούν οι
επιχειρήσεις. Τα μαθήματα ειδικότητας προσφέρουν επιστημονικές γνώσεις αιχμής στο
γνωστικό αντικείμενο της Λογιστικής και της Χρηματοοικονομικής, συνδέουν άριστα τη
θεωρία με την πράξη και δίνουν στο φοιτητή τη δυνατότητα εμβάθυνσης στους
αντίστοιχους χώρους.
Σε όλα τα εξάμηνα σπουδών εκτός του τελευταίου, οι σπουδές περιλαμβάνουν θεωρητική
διδασκαλία, εργαστηριακές και φροντιστηριακές ασκήσεις, καθώς και ασκήσεις πράξης και
εφαρμογές σε πραγματικές ή εικονικές καταστάσεις, εκπόνηση μελετών και εκπαιδευτικές
επισκέψεις σε λογιστήρια επιχειρήσεων και οργανισμών. Έμφαση δίνεται σε
περιπτωσιολογικές μελέτες και στη συλλογική εργασία. Στο προτελευταίο εξάμηνο
σπουδών διεξάγεται σεμινάριο τελειοφοίτων.
Στα πρώτα εξάμηνα σπουδών περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, μαθήματα γενικής
υποδομής θετικών και θεωρητικών επιστημών, καθώς και διάφορα εισαγωγικά μαθήματα.
Ακολουθούν μαθήματα ειδικής υποδομής - κορμού, τα οποία αποτελούν την βάση των
Επιστημών της Λογιστικής και της Χρηματοοικονομικής. Στα προχωρημένα εξάμηνα
διδάσκονται μαθήματα ειδικότητας που συνιστούν τη φύση και τον προορισμό του
Τμήματος.
Το τελευταίο εξάμηνο σπουδών περιλαμβάνει κυρίως την πρακτική άσκηση του φοιτητή
στο επάγγελμα και την εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας, που εξασφαλίζει την
εμβάθυνση του τελειόφοιτου του Τμήματος σε ένα θέμα εφαρμοσμένης έρευνας που έχει
άμεση σχέση με την ειδικότητα των σπουδών.
Η διάρκεια σπουδών είναι οκτώ (8) εξάμηνα. Για την απόκτηση πτυχίου απαιτείται:
1.Επιτυχής εξέταση σε τριάντα εννέα (39) μαθήματα,
2.Εκπόνηση πτυχιακής εργασίας που εξασφαλίζει την εμβάθυνση των τελειόφοιτων σε
θέματα εφαρμοσμένης έρευνας σχετικής με το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος, και
3.Πρακτική άσκηση διάρκειας 6 μηνών
Η πρακτική άσκηση πραγματοποιείται από το 7ο εξάμηνο και εφόσον ο φοιτητής έχει
συμπληρώσει 160 διδακτικές μονάδες, σε πραγματικό περιβάλλον επιχειρήσεων ή
οργανισμών αξιοποιώντας και ολοκληρώνοντας τις γνώσεις που αποκτήθηκαν στη
διάρκεια των σπουδών. Κύριος σκοπός της πρακτικής άσκησης είναι η απόκτηση
εργασιακής εμπειρίας, έτσι ώστε οι απόφοιτοι του Τμήματος να αποκτήσουν ένα
σημαντικό εφόδιο για την μετέπειτα επαγγελματική τους σταδιοδρομία.
Οι πτυχιούχοι διαθέτουν σύγχρονη επιστημονική κατάρτιση, αναλυτικές και συνθετικές
ικανότητες, καθώς και εργαστηριακή εμπειρία υψηλού επιπέδου για τη στελέχωση των
οικονομικών υπηρεσιών και λογιστηρίων επιχειρήσεων του ιδιωτικού και του δημόσιου
τομέα, καθώς και χρηματοπιστωτικών και χρηματοοικονομικών οργανισμών.
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Περίγραμμα Μαθημάτων - Κατάλογος Μαθημάτων
Περίγραμμα μαθημάτων
http://accfin.teiep.gr/sites/default/files/perigramma_mathimatvn_0.pdf
Κατάλογος Μαθημάτων
http://accfin.teiep.gr/sites/default/files/katalogos_mathimatvn_1.pdf

Πρόγραμμα Σπουδών τμήματος - Περίγραμμα ύλης
Πρόγραμμα Σπουδών τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
http://accfin.teiep.gr/sites/default/files/PROGRAMMA%20SPOYDVN.pdf
Περίγραμμα ύλης μαθημάτων
http://accfin.teiep.gr/sites/default/files/perigramma_mathimatvn.pdf

Επαγγελματικά Δικαιώματα
Με την ολοκλήρωση των σπουδών του, ο απόφοιτος του Τμήματος ανακηρύσσεται
"Πτυχιούχος Λογιστικής", διαθέτει δε τις απαραίτητες επιστημονικές και τεχνολογικές
γνώσεις και δεξιότητες για να μπορεί να δραστηριοποιηθεί επαγγελματικά σε όλους τους
τομείς του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος, είτε ως στέλεχος λογιστηρίου
επιχειρήσεων, οργανισμών και υπηρεσιών του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, είτε ως
αυτοαπασχολούμενος. Ειδικότερα ο πτυχιούχος Λογιστικής:
•
•
•
•
•
•
•
•

Τηρεί λογιστικά βιβλία και στοιχεία όλων των κατηγοριών σύμφωνα με την
κείμενη φορολογική νομοθεσία και το Ε.Γ.Λ.Σ. και τα κλαδικά του.
Συντάσσει και αναλύει ισολογισμούς και αναλυτικές καταστάσεις.
Καταρτίζει προϋπολογισμούς επιχειρήσεων και οργανισμών και διερευνά αυτούς
με βάση το πρότυπο κόστος
Εφαρμόζει αρχές και μεθόδους κοστολόγησης.
Εκπονεί χρηματοοικονομικές μελέτες και παρέχει χρηματοοικονομικές συμβουλές.
Εφαρμόζει διαδικασίες εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου.
Πραγματοποιεί αναλυτική κοστολόγηση και εξάγει στοιχεία χρήσης έρευνας
αγοράς και προώθησης αγαθών και υπηρεσιών των επιχειρήσεων και οργανισμών.
Είναι γνώστης των σύγχρονων εφαρμογών των Η/Υ στη Λογιστική γενικά.

Οι πτυχιούχοι Τμημάτων Λογιστικής αποκτούν άδεια Λογιστή - Φοροτεχνικού, με τις
προϋποθέσεις που ορίζει ο Νόμος 2515/1997 (ΦΕΚ 154 /τ. Α' /1997) και το Π.Δ.
340/1998 (ΦΕΚ 228 /τ. Α' /1998), τροποποιημένο με το Ν.2771/1999 (ΦΕΚ 280 /τ.Α'
/1999).
Θεσμικό πλαίσιο για το Επάγγελμα Λογιστή - Φοροτεχνικού
Ν.2515/1997 "Άσκηση επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού" (ΦΕΚ 154/τ.
Α΄/1997) και Π.Δ. 340/1998 "Περί του επαγγέλματος του Λογιστή Φοροτεχνικού και της αδείας ασκήσεώς του" (ΦΕΚ 228/τ.Α'/1998), όπως
τροποποιήθηκε με τον Ν.2771/1999 (ΦΕΚ 280/τ.Α' /1999) και με το άρθρο 17
του Ν. 3470/2006 «Εθνικό Συμβούλιο Εξαγωγών, φορολογικές ρυθμίσεις και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 132/τ. Α΄/ 28.6.2006).
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Λογιστής - Φοροτεχνικός είναι ο κάτοχος ειδικής άδειας ασκήσεως του
επαγγέλματος, ο οποίος ασχολείται κατ' επάγγελμα ως μισθωτός ή ελεύθερος
επαγγελματίας με λογιστικές και φοροτεχνικές εργασίες επιτηδευματιών ή και
άλλων φυσικών προσώπων.
Έργο των λογιστών φοροτεχνικών είναι η ορθή εφαρμογή των λογιστικών αρχών,
προτύπων και σχεδίων γενικών και κλαδικών, η εποπτεία και η εφαρμογή διαδικασιών για
τον προσδιορισμό της φορολογητέας ύλης και των αναλογούντων φόρων, η ενημέρωση
και η τήρηση των φορολογικών βιβλίων, η κατάρτιση και η υπογραφή οικονομικών
καταστάσεων, ισολογισμών και αποτελεσμάτων χρήσεως επιχειρήσεων και οργανισμών, η
σύνταξη, υπογραφή και υποβολή φορολογικών δηλώσεων, συμπληρωματικών και
στατιστικών στοιχείων προς τις Δημόσιες Υπηρεσίες καθώς και μισθολογικών
καταστάσεων, ασφαλιστικών εισφορών και προγραμμάτων εργασίας.
Για την άσκηση του επαγγέλματος του Λογιστή - Φοροτεχνικού απαιτείται ειδική άδεια η
οποία χορηγείται από την Κεντρική Διοίκηση του Ο.Ε.Ε. ή την αρμόδια Τοπική Διοίκηση
Περιφερειακού Τμήματος του Ο.Ε.Ε. Στους κατόχους της ως άνω αδείας χορηγείται
δελτίο επαγγελματικής ταυτότητας, το οποίο ανανεώνεται κατ' έτος. Η άδεια ασκήσεως
επαγγέλματος χορηγείται μόνο σε φυσικά πρόσωπα.
H άδεια ασκήσεως επαγγέλματος του Λογιστή - Φοροτεχνικού διακρίνεται σε άδεια
Λογιστή - Φοροτεχνικού Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ' τάξεως.
Η εν λόγω άδεια είναι σε ισχύ εφόσον ανανεώνεται ετησίως το δελτίο επαγγελματικής
ταυτότητας.
Ειδικότερα:
1. Α΄ Τάξη

Άδεια Α΄ Τάξης χορηγείται από το Ο.Ε.Ε.:
α) στους πτυχιούχους οικονομικών πανεπιστημίων που είναι μέλη του
Ο.Ε.Ε και κάτοχοι άδειας ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος καθώς και άδειας
ασκήσεως επαγγέλματος λογιστή φοροτεχνικού Β΄ τάξης, εφόσον αποδεικνύουν τριετή
άσκηση του επαγγέλματος λογιστή φοροτεχνικού Β΄ τάξης και παρακολουθήσουν
επιτυχώς τα αντίστοιχα επιμορφωτικά σεμινάρια που διοργανώνει το Ο.Ε.Ε. για την
αναβάθμιση της άδειας.
β) στους πτυχιούχους του τμήματος Λογιστικής της Σχολής Διοίκησης και
Οικονομίας των Τ.Ε.Ι. που είναι κάτοχοι άδειας ασκήσεως επαγγέλματος λογιστή
φοροτεχνικού Β΄ τάξης, εφόσον αποδεικνύουν τετραετή άσκηση του επαγγέλματος
λογιστή φοροτεχνικού Β΄ τάξης και παρακολουθήσουν επιτυχώς τα αντίστοιχα
επιμορφωτικά σεμινάρια που διοργανώνει το Ο.Ε.Ε. για την αναβάθμιση της άδειας.
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άδεια Α΄ τάξης χορηγείται και:
1. στα μέλη του Ο.Ε.Ε. που έχουν άδεια ασκήσεως του οικονομολογικού
επαγγέλματος και κατά τη δημοσίευση του Ν. 2515/1997 (25.7.1997) ασκούσαν επί
πέντε (5) έτη το επάγγελμα του Λογιστή ή βοηθού Λογιστή ως μισθωτοί ή ελεύθεροι
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επαγγελματίες ή έχουν επί πέντε (5) έτη προϋπηρεσία σε λογιστικό-οικονομικό κλάδο του
Δημόσιου ή του Ιδιωτικού τομέα
2. στους πτυχιούχους του τμήματος Λογιστικής της Σχολής Διοίκησης και
Οικονομίας των Τ.Ε.Ι., οι οποίοι κατά τη δημοσίευση του Ν. 2515/1997 (25.7.1997)
ασκούσαν επί πέντε (5) έτη από τη λήψη του πτυχίου τους το επάγγελμα του Λογιστή ή
του βοηθού Λογιστή ως μισθωτοί ή ελεύθεροι επαγγελματίες ή έχουν πέντε (5) έτη
προϋπηρεσία σε λογιστικό-οικονομικό κλάδο του Δημόσιου ή του Ιδιωτικού τομέα
3. στους μη πτυχιούχους, οι οποίοι αποδεδειγμένα από το έτος 1965 μέχρι και την 30η
Απριλίου 1977 έχουν υπογράψει ισολογισμούς επιχειρήσεων που λειτουργούν στην
Ελλάδα τουλάχιστον τριών χρήσεων.
2. Β΄ Τάξη
Άδεια Β΄ Τάξης χορηγείται από το Ο.Ε.Ε.:
α) στους πτυχιούχους οικονομικών πανεπιστημίων που είναι μέλη του Ο.Ε.Ε
και κάτοχοι άδειας ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος καθώς και άδειας ασκήσεως
επαγγέλματος λογιστή φοροτεχνικού Γ΄ τάξης, εφόσον αποδεικνύουν διετή άσκηση του
επαγγέλματος λογιστή φοροτεχνικού Γ΄ τάξης και παρακολουθήσουν επιτυχώς τα
αντίστοιχα επιμορφωτικά σεμινάρια που διοργανώνει το Ο.Ε.Ε. για την αναβάθμιση της
άδειας.
β) στους πτυχιούχους του Τμήματος Λογιστικής της Σχολής Διοίκησης και
Οικονομίας των Τ.Ε.Ι. που είναι κάτοχοι άδειας ασκήσεως επαγγέλματος λογιστή
φοροτεχνικού Γ΄ τάξης, εφόσον αποδεικνύουν τετραετή άσκηση του επαγγέλματος
λογιστή φοροτεχνικού Γ΄ τάξης και παρακολουθήσουν επιτυχώς τα αντίστοιχα
επιμορφωτικά σεμινάρια που διοργανώνει το Ο.Ε.Ε. για την αναβάθμιση της άδειας.
γ) στους πτυχιούχους των Τμημάτων Εμπορίας και Διαφήμισης, Διοίκησης
Επιχειρήσεων και Τουριστικών Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης και
Οικονομίας των Τ.Ε.Ι. που είναι κάτοχοι άδειας ασκήσεως επαγγέλματος λογιστή
φοροτεχνικού Γ΄ τάξης, εφόσον αποδεικνύουν τριετήάσκηση του επαγγέλματος λογιστή
φοροτεχνικού Γ΄ τάξης και παρακολουθήσουν επιτυχώς τα αντίστοιχα επιμορφωτικά
σεμινάρια που διοργανώνει το Ο.Ε.Ε. για την αναβάθμιση της άδειας.
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άδεια Β΄ τάξης χορηγείται και:
α) στα μέλη του Ο.Ε.Ε. που έχουν άδεια ασκήσεως του οικονομολογικού επαγγέλματος
και κατά τη δημοσίευση του Ν. 2515/1997 (25.7.1997) ασκούσαν το επάγγελμα του
Λογιστή ή του βοηθού Λογιστή ως μισθωτοί σε λογιστικές-οικονομικές εργασίες του
ιδιωτικού τομέα ή ως ελεύθεροι επαγγελματίες ενώ με την συμπλήρωση συνολικής
προϋπηρεσίας πέντε ετών τους χορηγείται από το Ο.Ε.Ε. αυτοδίκαια άδεια Α΄ Τάξης
β) αυτοδίκαια με την συμπλήρωση συνολικής προϋπηρεσίας πέντε ετών, στους
πτυχιούχους του Τμήματος Λογιστικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας
των Τ.Ε.Ι. που κατά την δημοσίευση του Ν. 2515/1997 (25.7.1997) δεν είχαν
συμπληρώσει πέντε έτη προϋπηρεσία από τη λήψη του πτυχίου τους στο επάγγελμα του
Λογιστή ή του βοηθού Λογιστή ως μισθωτοί σε λογιστικές - οικονομικές εργασίες του
ιδιωτικού τομέα ή ως ελεύθεροι επαγγελματίες ή δεν έχουν συμπληρώσει πενταετή
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προϋπηρεσία από τη λήψη του πτυχίου τους σε λογιστικές - οικονομικές εργασίες στον
ιδιωτικό τομέα,
γ) αυτοδίκαια με την συμπλήρωση συνολικής προϋπηρεσίας επτά ετών στους
πτυχιούχους των Τμημάτων Εμπορίας και Διαφήμισης, Διοίκησης Επιχειρήσεων
και Τουριστικών Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας των Τ.Ε.Ι.,
οι οποίοι κατά τη δημοσίευση του Ν. 2515/1997 (25.7.1997) ασκούσαν επί τέσσερα έτη
από τη λήψη του πτυχίου τους το επάγγελμα του Λογιστή ή του βοηθού Λογιστή ως
μισθωτοί σε λογιστικές - οικονομικές εργασίες του Ιδιωτικού Τομέα ή ως ελεύθεροι
επαγγελματίες ή έχουν τέσσερα έτη προϋπηρεσία από τη λήψη του πτυχίου τους σε
λογιστικές - οικονομικές εργασίες του Ιδιωτικού Τομέα,
3. Γ΄ Τάξη

Άδεια Γ΄ Τάξης χορηγείται από το Ο.Ε.Ε.:
α) στους πτυχιούχους οικονομικών πανεπιστημίων που απέκτησαν το πτυχίο τους
μετά τη δημοσίευση του Ν. 2515/1997 (25.7.1997) είναι μέλη του ΟΕΕ και έχουν άδεια
ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος.
β) στους πτυχιούχους του Τμήματος Λογιστικής της Σχολής Διοίκησης και
Οικονομίας των Τ.Ε.Ι. (δεν απαιτείται πλέον διετής προυπηρεσία από τη λήψη

του πτυχίου για την χορήγηση της άδειας λογιστή φοροτεχνικού Γ΄ τάξης)
γ) στους πτυχιούχους των Τμημάτων Εμπορίας και Διαφήμισης, Διοίκησης
Επιχειρήσεων και Τουριστικών Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης και
Οικονομίας των Τ.Ε.Ι., οι οποίοι ασκούν επί τετραετία από τη λήψη του πτυχίου τους
το επάγγελμα του Λογιστή ή του βοηθού λογιστή.

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
Άδεια Γ΄ τάξης χορηγείται και στους μη πτυχιούχους, οι οποίοι κατά τη δημοσίευση του
Ν. 2515/1997 (25.7.1997) ασκούσαν το επάγγελμα του Λογιστή ή του βοηθού λογιστή
ως μισθωτοί σε λογιστικές - οικονομικές εργασίες του ιδιωτικού τομέα. Όσοι από αυτούς
αποδεδειγμένα μέχρι τη δημοσίευση του Ν.2515/1997 έχουν υπογράψει ισολογισμούς
τουλάχιστον τριών χρήσεων δικαιούνται άδεια Γ΄ Τάξης με δικαίωμα τήρησης βιβλίων Γ΄
κατηγορίας του Κ.Β.Σ. μέχρι του ποσού των 900.000 ΕΥΡΩ.
Επισημαίνεται ότι οι ανωτέρω μη πτυχιούχοι δεν έχουν τη δυνατότητα να
αποκτήσουν άδεια ανώτερης τάξης εκτός της Γ΄ τάξης.
4. Δ΄ Τάξη
Άδεια Δ΄ Τάξης χορηγείται από το Ο.Ε.Ε.
α) στους κατόχους απολυτηρίου Γενικού Λυκείου, οι οποίοι ασκούν επί δώδεκα (12)
έτη από τη λήψη του απολυτηρίου τους το επάγγελμα του βοηθού λογιστή,
β) στους κατόχους απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου ή Ενιαίου
Πολυκλαδικού Λυκείου - κλάδου Οικονομίας, οι οποίοι ασκούν επί δέκα (10) έτη
από τη λήψη του απολυτηρίου τους το επάγγελμα του βοηθού λογιστή,
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γ) στους κατόχους πτυχίου Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.)
Λογιστικής, οι οποίοι ασκούν επί οκτώ (8) έτη το επάγγελμα του βοηθού λογιστή,
δ) αποφοίτους των μακροχρόνιων προγραμμάτων κατάρτισης του ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ, οι
οποίοι ασκούν επί οκτώ (8) έτη το επάγγελμα του βοηθού λογιστή.
Οι κάτοχοι αδείας Δ΄ τάξης μπορούν μετά από πενταετή άσκηση του επαγγέλματος και
επιμορφωτικά σεμινάρια να αποκτήσουν άδεια Γ΄ τάξης. Πέραν της Γ΄ τάξης δεν
δικαιούται άδεια ανώτερης τάξης.
Στις ως άνω περιπτώσεις για την απόκτηση της άδειας λογιστή - φοροτεχνικού
λαμβάνεται υπόψη και η προϋπηρεσία που έχει αποκτηθεί στο Δημόσιο και ευρύτερο
δημόσιο τομέα (άρθρο 38 παρ. 1 του Ν. 2873/2000).
Σύμφωνα με το άρθρο 38 παρ. 2 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 παρ. 2
του Ν. 3453/2006:
Οι επιτηδευματίες, καθώς και οι κοινοπραξίες ή κοινωνίες επιτηδευματιών, κατά τις
διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 186/1992, οι οποίοι:
α) τηρούν βιβλία τρίτης κατηγορίας του Κ.Β.Σ.
β) τηρούν βιβλία δεύτερης κατηγορίας του Κ.Β.Σ. και κατά την προηγούμενη
διαχειριστική περίοδο έχουν πραγματοποιήσει ακαθάριστα έσοδα : αα) πάνω από
293.470,27 ΕΥΡΩ, εάν πρόκειται για εμπορική ή μικτή επιχείρηση, ββ) πάνω από
146.735,14 ΕΥΡΩ, εάν πρόκειται για επιτηδευματία που ασκεί εμπορική επιχείρηση
παροχής υπηρεσιών ή είναι ελεύθερος επαγγελματίας, υποβάλλουν τις κάθε είδους
δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος αρχικές, συμπληρωματικές, τροποποιητικές, περιοδικές
και εκκαθαριστικές, αφού προηγουμένως έχουν υπογραφεί από λογιστή
φοροτεχνικό, κάτοχο της σχετικής αδείας ασκήσεως του επαγγέλματος από το
Ο.Ε.Ε.
Σε περίπτωση παράβασης των ανωτέρω διατάξεων επιβάλλονται οι
προβλεπόμενες στην παρ. 5 του άρθρου 38 του Ν. 2873/2000 (ΦΕΚ
285/Α΄/2000) κυρώσεις.
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Περίγραµµα Μαθηµάτων Προγράµµατος Σπουδών
Τµήµατος Λογιστικής & Χρηµατοοικονοµικής
Τίτλος Μαθήµατος
Κωδικός Μαθήµατος
Τύπος Μαθήµατος
Επίπεδο Μαθήµατος
Εξάµηνο Σπουδών
Ώρες ∆ιδασκαλίας
Πιστωτικές Μονάδες ECTS
Καθηγητής
Μαθησιακά Αποτελέσµατα

Τρόπος ∆ιδασκαλίας
Προαπαιτούµενα Μαθήµατα
Συνιστώµενα Μαθήµατα στο
Πρόγραµµα Σπουδών
Περιεχόµενο Μαθηµάτων

Συνιστώµενη Βιβλιογραφία

Μαθησιακές Ασκήσεις
Μέθοδοι ∆ιδασκαλίας

Κριτήρια & Μέθοδοι
Αξιολόγησης
Γλώσσα ∆ιδασκαλίας

Μικροοικονοµική
101
Θεωρητικό
Υποχρεωτικό
Α’
2Θ + 2ΑΠ
5
Οικονοµικών-∆ιοικητικών Επιστηµών
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
∆ιαλέξεις, ασκήσεις πράξεις, προβολή παρουσιάσεων
•Εισαγωγή στην Οικονοµική Επιστήµη
•Κατανοµή των πόρων. Ζήτηση και προσφορά,
συµπεριφορά καταναλωτή
•Ισορροπία της αγοράς, προσδιορισµός των τιµών, και
κατανοµή των πόρων
•Παραγωγή και κόστη
•Ανάλυση δοµής αγοράς
•Αγορές συντελεστών παραγωγής
•Κατανοµή εισοδήµατος
•Robin Bade, Michael Parkin (2010), ¨Μικροοικονοµική,
Θεωρία και Πρακτική¨
•Mankiw G. και Taylor M. (2010), ¨Αρχές Οικονοµικής
Θεωρίας¨-Τόµος Α’
•Κώττης Γ. και Πετράκη Κώττη Α. (2008), ¨Σύγχρονη
Μικροοικονοµική¨
•Κιόχος Π. Παπανικολάου Γ. και Κιόχος Γ. (2013),
¨Σύγχρονη Μικροοικονοµική Ανάλυση¨
Ασκήσεις σχετικές µε την µικροοικονοµική θεωρία και
ανάλυση
•∆ιδασκαλία από έδρας για το θεωρητικό τµήµα του
µαθήµατος, επικουρούµενη από παρουσιάσεις σε
ηλεκτρονική µορφή.
•Υποδειγµατικά λυµένες ασκήσεις
•∆ιάθεση ηλεκτρονικών παρουσιάσεων διδασκαλίας στους
φοιτητές.
•Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαµήνου επί του συνόλου
της διδαχθείσας ύλης
•Προαιρετικές εργασίες κατά την διάρκεια του εξαµήνου
Ελληνική
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Τίτλος Μαθήµατος
Κωδικός Μαθήµατος
Τύπος Μαθήµατος
Επίπεδο Μαθήµατος
Εξάµηνο Σπουδών
Ώρες ∆ιδασκαλίας
Πιστωτικές Μονάδες ECTS
Καθηγητής
Μαθησιακά Αποτελέσµατα

Τρόπος ∆ιδασκαλίας
Προαπαιτούµενα Μαθήµατα
Συνιστώµενα Μαθήµατα στο
Πρόγραµµα Σπουδών
Περιεχόµενο Μαθηµάτων

Συνιστώµενη Βιβλιογραφία

Μαθησιακές Ασκήσεις
Μέθοδοι ∆ιδασκαλίας

Κριτήρια & Μέθοδοι
Αξιολόγησης
Γλώσσα ∆ιδασκαλίας

∆ιοικητική των Επιχειρήσεων
102
Θεωρητικό
Υποχρεωτικό
Α’
2Θ + 2ΑΠ
5
Οικονοµικών-∆ιοικητικών Επιστηµών
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.
∆ιαλέξεις, ασκήσεις πράξεις, προβολή παρουσιάσεων
•∆ιοικητικά συστήµατα και εξέλιξη της διοικητικής σκέψης
•Φύση και λειτουργία της διοίκησης
•Προγραµµατισµός
•Στρατηγικός Προγραµµατισµός
•Οργάνωση και Οργανωσιακές θεωρίες
•Οργανωτική δοµή επιχειρήσεων
•Στελέχωση (περισσότερη ανάλυση γίνεται στο µάθηµα
¨∆ιοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων του Β΄ εξαµήνου)
•Έλεγχος
•Ηγεσία
•Schermerhorn J. (2012), ¨Εισαγωγή στο Management¨
•Γιαλελής Κυριάκος (2011), ¨Βασικές Αρχές ∆ιοίκησης¨
•Τερζίδης
Κ.
(2010),
¨Μάνατζµεντ-Στρατηγική
Προσέγγιση¨
• Τζωρτζάκης Κ και Τζωρτζάκη Α. (2008), ¨Οργάνωση και
∆ιοίκηση -Το Μάνατζµεντ της Νέας Εποχής¨
•Μπουραντάς ∆., (2002) ¨Μάνατζµεντ. Θεωρητικό
Υπόβαθρο. Σύγχρονες Πρακτικές¨
Ασκήσεις σχετικές µε τη φύση και λειτουργία της διοίκησης
•∆ιδασκαλία από έδρας για το θεωρητικό τµήµα του
µαθήµατος, επικουρούµενη από παρουσιάσεις σε
ηλεκτρονική µορφή.
•Υποδειγµατικά λυµένες ασκήσεις
•∆ιάθεση ηλεκτρονικών παρουσιάσεων διδασκαλίας στους
φοιτητές.
•Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαµήνου επί του συνόλου
της διδαχθείσας ύλης
•Προαιρετικές εργασίες κατά την διάρκεια του εξαµήνου
Ελληνική

2

sep4u.gr

Τίτλος Μαθήµατος
Κωδικός Μαθήµατος
Τύπος Μαθήµατος
Επίπεδο Μαθήµατος
Εξάµηνο Σπουδών
Ώρες ∆ιδασκαλίας
Πιστωτικές Μονάδες ECTS
Καθηγητής
Μαθησιακά Αποτελέσµατα

Εισαγωγή στη Λογιστική
103
Μεικτό
Υποχρεωτικό
Α’
2Θ + 3Ε
5
Λογιστικής-Οικονοµικών-∆ιοικητικών Επιστηµών

Τρόπος ∆ιδασκαλίας

∆ιαλέξεις, ασκήσεις πράξεις, εργαστηριακές ασκήσεις,
προβολή παρουσιάσεων
-

Προαπαιτούµενα Μαθήµατα
Συνιστώµενα Μαθήµατα στο
Πρόγραµµα Σπουδών
Περιεχόµενο Μαθηµάτων

Συνιστώµενη Βιβλιογραφία

Μαθησιακές Ασκήσεις

Κατανόηση των λογιστικών αρχών και των
διαδικασιών που αφορούν την εισαγωγή στις έννοιες
της λογιστικής και της καταγραφής των λογιστικών
γεγονότων.

-

Εισαγωγή στη Λογιστική και το πεδίο εφαρµογής της.
Αρχές Λογιστικής. Απλογραφικό και ∆ιπλογραφικό
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. Αποσβέσεις. ∆ιάκριση λογαριασµών
ανάλογα µε τη φύση και το περιεχόµενο 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.
1. Στεφάνου
Κωνσταντίνος
(2011)
Χρηµατοοικονοµική Λογιστική. Αυτοέκδοση,
Θεσσαλονίκη
1. ∆. Γκίνογλου, Π. Ταχινάκης, Σ. Μωυσή (2005),
Γενική Χρηµατοοικονοµική Λογιστική, εκδόσεις
Rosili, Αθήνα.
2. Ρεβάνογλου, Α. και Ι. Γεωργόπουλος (1996),
Γενική Λογιστική µε Ε.Γ.Λ.Σ., Αθήνα
3. Παναγιώτης Παπαδέας (2010) Χρηµατοοικονοµική
Λογιστική Πληροφόρηση, Αθήνα.
4. Βούλγαρη - Παπαγεωργίου, Ε. (1995), Γενική
Λογιστική, Αθήνα.
5. Κοντάκος (1995), Γενική Λογιστική, γ΄ έκδοση,
Αθήνα.
6. Μπαλής, Θ. (1996), Σύγχρονη Χρηµατοοικονοµική
Λογιστική, Τόµος Α΄ και Β΄, Αθήνα.
Πρακτική εξάσκηση στην αίθουσα µε λύση ασκήσεων που
αφορούν το σύνολο της διδαχθείσας ύλης
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Μέθοδοι ∆ιδασκαλίας

Κριτήρια & Μέθοδοι
Αξιολόγησης

Γλώσσα ∆ιδασκαλίας

•∆ιδασκαλία από έδρας για το θεωρητικό τµήµα του
µαθήµατος, επικουρούµενη από παρουσιάσεις σε
ηλεκτρονική µορφή.
•∆ιάθεση ηλεκτρονικών παρουσιάσεων διδασκαλίας στους
φοιτητές.
•Για την θεωρία, ενδιάµεση πρόοδος και γραπτή εξέταση
στο τέλος του εξαµήνου επί του συνόλου της διδαχθείσας
ύλης.
•Για το εργαστήριο, εξέταση στη διάρκεια του εξαµήνου µε
πρακτικές ασκήσεις και εφαρµογές.
Ελληνική
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Τίτλος Μαθήµατος
Κωδικός Μαθήµατος
Τύπος Μαθήµατος
Επίπεδο Μαθήµατος
Εξάµηνο Σπουδών
Ώρες ∆ιδασκαλίας
Πιστωτικές Μονάδες ECTS
Καθηγητής
Μαθησιακά Αποτελέσµατα

Τρόπος ∆ιδασκαλίας
Προαπαιτούµενα Μαθήµατα
Συνιστώµενα Μαθήµατα στο
Πρόγραµµα Σπουδών
Περιεχόµενο Μαθηµάτων

Συνιστώµενη Βιβλιογραφία

Οικονοµικά Μαθηµατικά
104
Θεωρητικό
Υποχρεωτικό
Α’
2Θ + 2ΑΠ
5

Μαθηµατικών
Το µάθηµα αυτό έχει ως σκοπό την κατανόηση των
βασικών µαθηµατικών εννοιών και µεθόδων, µε έµφαση
στην οικονοµική επιστήµη.
∆ιαλέξεις, ασκήσεις πράξεις, προβολή παρουσιάσεων
-

Το µάθηµα αναφέρεται σε εφαρµογές µαθηµατικών
στην οικονοµία όπως οριακό κόστος, οριακό έσοδο,
απλή κεφαλαιοποίηση, σύνθετη κεφαλαιοποίηση,
προβλήµατα
απλού
τόκου,
γραµµάτια
και
συναλλαγµατικές,
προβλήµατα
προεξόφλησης,
κριτήρια αξιολόγησης επενδύσεων
(ατελή και
κριτήρια προεξοφλούµενων χρηµατικών ροών, επιλογή
µεταξύ επενδυτικών σχεδίων κάτω από συνθήκες
βεβαιότητας), ράντες (ορισµός, είδη ράντων).
• 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
•
•
Μαθησιακές Ασκήσεις

Καλογηράτου Ζ. και Μονοβασίλης Θ. (2011),
Οικονοµικά Μαθηµατικά, Εκδόσεις Θ. Μονοβασίλης
Chiang Alpha C., Wainwright Kevin (2009)
Μαθηµατικές µέθοδοι οικονοµικής ανάλυσης, 2η
έκδοση, Εκδόσεις Κριτική

Μέθοδοι ∆ιδασκαλίας

Ασκήσεις σχετικές µε βασικές γνώσεις µαθηµατικών
και εφαρµογές µαθηµατικών στην οικονοµία.
• ∆ιδασκαλία από έδρας για το θεωρητικό τµήµα του

Κριτήρια & Μέθοδοι
Αξιολόγησης
Γλώσσα ∆ιδασκαλίας

µαθήµατος, επικουρούµενη από παρουσιάσεις σε
ηλεκτρονική µορφή.
• Το φροντιστηριακό µέρος του µαθήµατος περιλαµβάνει
την καθοδήγηση των σπουδαστών στην εκπόνηση
ασκήσεων.
• Υποδειγµατικά λυµένες ασκήσεις.
• ∆ιάθεση ηλεκτρονικών παρουσιάσεων διδασκαλίας
στους φοιτητές.
Ενδιάµεση εργασία πρόοδος και γραπτή εξέταση στο τέλος
του εξαµήνου επί του συνόλου της διδαχθείσας ύλης.
Ελληνική
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Τίτλος Μαθήµατος
Κωδικός Μαθήµατος
Τύπος Μαθήµατος
Επίπεδο Μαθήµατος
Εξάµηνο Σπουδών
Ώρες ∆ιδασκαλίας
Πιστωτικές Μονάδες ECTS
Καθηγητής
Μαθησιακά Αποτελέσµατα

Τρόπος ∆ιδασκαλίας
Προαπαιτούµενα Μαθήµατα
Συνιστώµενα Μαθήµατα στο
Πρόγραµµα Σπουδών
Περιεχόµενο Μαθηµάτων

Συνιστώµενη Βιβλιογραφία

Πληροφορική Ι
105
Μεικτό
Υποχρεωτικό
Α’
1Θ+3Ε+1ΑΠ
5
Πληροφορικής
Κατανόηση βασικής αρχιτεκτονικής υπολογιστικών
συστηµάτων. Εξοικείωση µε το διαδίκτυο και τις
τεχνολογίες που υποστηρίζουν τον παγκόσµιο ιστό.
Απόκτηση δεξιοτήτων χρήσης Η/Υ. Εκµάθηση βασικών
οικονοµικών συναρτήσεων του Excel.
∆ιαλέξεις, ασκήσεις πράξεις, εργαστηριακές ασκήσεις,
προβολή παρουσιάσεων.
Θεωρία:
Το µοντέλο υπολογιστή Von Neumann. Η έννοια του
αποθηκευµένου προγράµµατος. Εξέλιξη υπολογιστικών
συστηµάτων, γενιές υπολογιστών. ∆υαδικό και δεκαεξαδικό
σύστηµα. Πράξεις µε δυαδικούς αριθµούς, µετατροπές
αριθµών µεταξύ διαφορετικών συστηµάτων αρίθµησης.
Λογικές πράξεις. Αναπαράσταση δεδοµένων στο εσωτερικό
του Η/Υ (κείµενο, αριθµοί, εικόνες, ήχος και βίντεο).
Αναπαράσταση προσηµασµένων αριθµών στο δυαδικό
σύστηµα. Αρχιτεκτονική υπολογιστών. Κεντρική µονάδα
επεξεργασίας, κύρια και βοηθητική µνήµη, µονάδες
εισόδου-εξόδου, σύνδεση υποσυστηµάτων, εκτέλεση
προγραµµάτων Αρχιτεκτονικές RISC και CISC. ∆ίκτυα
Η/Υ.
Κατηγορίες
δικτύων.
∆ικτυακές
συσκευές
(δροµολογητές, διανοµείς κ.α.). Το διαδίκτυο, το
πρωτόκολλο επικοινωνίας TCP/IP και ο παγκόσµιος ιστός.
Συµπίεση
δεδοµένων.
Μη
απωλεστικές
µέθοδοι
(κωδικοποίηση
RLE,
κωδικοποίηση
Huffman).
Απωλεστικές
µέθοδοι
συµπίεσης.
Ασφάλεια.
Στεγανογραφία,
συµµετρική
κρυπτογράφηση
και
κρυπτογραφία ασύµµετρου κλειδιού.
Εργαστήριο
Βασικός χειρισµός υπολογιστών. ∆ιαχείριση αρχείων και
φακέλων. Υπηρεσίες διαδικτύου. Επεξεργασία κειµένου.
∆ηµιουργία παρουσιάσεων. Λογιστικά φύλλα. Γραφήµατα
- γραφικά. Βάσεις δεδοµένων. Συγκεντρωτικοί πίνακες.
Ανάλυση υποθέσεων. Συναρτήσεις µε έµφαση σε
οικονοµικές συναρτήσεις (PMT, PPMT, IPMT, FV, PV,
NPER, RATE, NPV, IRR, SLN, DB, SYD, PRICE,
YIELD). Μακροεντολές.
•Εισαγωγή στην επιστήµη των υπολογιστών. Behrouz
Forouzan και Firouz Mosharraf. Εκδόσεις Κλειδάριθµος
(2010).
•Εισαγωγή στην Πληροφορική. Γιαγλής Γιώργος.
Γκιούρδας Εκδοτική.
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Μαθησιακές Ασκήσεις

Μέθοδοι ∆ιδασκαλίας

Κριτήρια & Μέθοδοι
Αξιολόγησης

Γλώσσα ∆ιδασκαλίας

•Η επιστήµη των υπολογιστών. Μια ολοκληρωµένη
παρουσίαση. J. Glenn Brookshear. Εκδόσεις Κλειδάριθµος
(2009).
•Microsoft Office EXCEL 2003. Θεωρία - Συναρτήσεις VBA – Εφαρµογές. Καρολίδης – Ξαρχάκος. Εκδόσεις
Άβακας.
•Πληροφοριακά συστήµατα επιχειρήσεων II. Πολλάλης,
Γιαννακόπουλος, ∆ηµόπουλος. Εκδόσεις Σταµούλη (2004).
•Στην θεωρία, ασκήσεις σχετικές µε την εν γένει
αναπαράσταση της πληροφορίας από τους ψηφιακούς Η/Υ.
•Στην θεωρία, ασκήσεις εφαρµογής µη απωλεστικών
µεθόδων συµπίεσης.
•Στο εργαστήριο, ασκήσεις εξοικείωσης µε το Microsoft
Word, Microsoft PowerPoint και το Microsoft Excel.
•∆ιδασκαλία από έδρας για το θεωρητικό τµήµα του
µαθήµατος, επικουρούµενη από παρουσιάσεις σε
ηλεκτρονική µορφή.
•Πρακτική εξάσκηση σε εργαστήριο υπολογιστών.
•Υποδειγµατικά λυµένες ασκήσεις.
•∆ιάθεση ηλεκτρονικών παρουσιάσεων διδασκαλίας στους
φοιτητές.
•Για την θεωρία, ενδιάµεση 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.
Ελληνική
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Τίτλος Μαθήµατος
Κωδικός Μαθήµατος
Τύπος Μαθήµατος
Επίπεδο Μαθήµατος
Εξάµηνο Σπουδών
Ώρες ∆ιδασκαλίας
Πιστωτικές Μονάδες ECTS
Καθηγητής
Μαθησιακά Αποτελέσµατα

Τρόπος ∆ιδασκαλίας
Προαπαιτούµενα Μαθήµατα
Συνιστώµενα Μαθήµατα στο
Πρόγραµµα Σπουδών

Περιεχόµενο Μαθηµάτων

Συνιστώµενη Βιβλιογραφία

Μαθησιακές Ασκήσεις
Μέθοδοι ∆ιδασκαλίας

Κριτήρια & Μέθοδοι
Αξιολόγησης
Γλώσσα ∆ιδασκαλίας

Εµπορικό και Οικονοµικό ∆ίκαιο
106
Θεωρητικό
Υποχρεωτικό
Α’
2Θ + 2ΑΠ
5
Νοµικών-Οικονοµικών Επιστηµών
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.
•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.
∆ιαλέξεις, ασκήσεις πράξεις, προβολή παρουσιάσεων
Το µάθηµα του Εµπορικού ∆ικαίου αναφέρεται: στο
γενικό µέρος του εµπορικού δικαίου, στο ∆ίκαιο των
Εµπορικών Εταιρειών, στο ∆ίκαιο των αξιόγραφων, στο
∆ίκαιο της βιοµηχανικής ιδιοκτησίας, στο Πτωχευτικό
δίκαιο, σε στοιχεία του Ασφαλιστικού και Ναυτικού.
1. Αλεξανδρίδου Ε., 2007, ∆ίκαιο εµπορικών εταιριών,
τευχ., Α΄, Προσωπικές εταιρίες, Εκδόσεις Σάκκουλα
2. Αλεξανδρίδου Ε., 2009, ∆ίκαιο εµπορικών εταιριών,
Κεφαλαιουχικές εταιρίες, Εκδόσεις Σάκκουλα
3. Αντωνόπουλος Β., 2007, ∆ίκαιο προσωπικών εταιριών,
Εκδόσεις Σάκκουλα
4. Αντωνόπουλος Β., 2008 ∆ίκαιο α.ε και ε.π.ε, Εκδόσεις
Σάκκουλα
5. Βελέντζας Γ., 2008, Επίτοµο Εµπορικό δίκαιο, Εκδόσεις
Σάκκουλα
Ασκήσεις σχετικές µε τις εµπορικές πράξεις, συµπλήρωση
αξιόγραφων, θεµάτων πτώχευσης κ.λπ.
•∆ιδασκαλία από έδρας για το θεωρητικό τµήµα του
µαθήµατος, επικουρούµενη από παρουσιάσεις σε
ηλεκτρονική µορφή.
•Υποδειγµατικά λυµένες ασκήσεις
•∆ιάθεση ηλεκτρονικών παρουσιάσεων διδασκαλίας στους
φοιτητές.
•Ενδιάµεση πρόοδος και γραπτή εξέταση στο τέλος του
εξαµήνου επί του συνόλου της διδαχθείσας ύλης.
Ελληνική
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Τίτλος Μαθήµατος
Κωδικός Μαθήµατος
Τύπος Μαθήµατος
Επίπεδο Μαθήµατος
Εξάµηνο Σπουδών
Ώρες ∆ιδασκαλίας
Πιστωτικές Μονάδες ECTS
Καθηγητής
Μαθησιακά Αποτελέσµατα

Τρόπος ∆ιδασκαλίας
Προαπαιτούµενα Μαθήµατα
Συνιστώµενα Μαθήµατα στο
Πρόγραµµα Σπουδών
Περιεχόµενο Μαθηµάτων

Συνιστώµενη Βιβλιογραφία

Μαθησιακές Ασκήσεις
Μέθοδοι ∆ιδασκαλίας

Κριτήρια & Μέθοδοι
Αξιολόγησης
Γλώσσα ∆ιδασκαλίας

Μακροοικονοµική
201
Θεωρητικό
Υποχρεωτικό
Β’
2Θ + 2ΑΠ
5
Οικονοµικών-∆ιοικητικών Επιστηµών
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.
∆ιαλέξεις, ασκήσεις πράξεις, προβολή παρουσιάσεων
•Βασικά Μακροοικονοµικά Μεγέθη
•Η Μέτρηση του Εθνικού Εισοδήµατος (ΑΕΠ)
•Η Μέτρηση του Κόστους Ζωής (∆είκτης Τιµών
Καταναλωτή)
•Οικονοµική Μεγέθυνση και Οικονοµική Ανάπτυξη.
∆ιακυµάνσεις Οικονοµικής ∆ραστηριότητας
•Ανεργία και Απασχόληση (περισσότερη ανάλυση γίνεται
στο µάθηµα ¨Οικονοµική της Εργασίας & Εργασιακές
Σχέσεις του Ε΄ εξαµήνου)
•Το Νοµισµατικό Σύστηµα
•Αξία του Χρήµατος και Πληθωρισµός
•Mankiw G. και Taylor M. (2010), ¨Αρχές Οικονοµικής
Θεωρίας-Τόµος Β’¨
Baumol W. and Blinder A. (2012), ¨Μακροοικονοµική.
Αρχές και Πολιτική¨
• Βάµβουκας Γ. (2010), ¨Σύγχρονη Μακροοικονοµική
Θεωρία και Πολιτική¨
• Απέργης Ν. (2005), ¨Σύγχρονη Μακροοικονοµική¨
Ασκήσεις σχετικές µε την µακροοικονοµική θεωρία και
ανάλυση
•∆ιδασκαλία από έδρας για το θεωρητικό τµήµα του
µαθήµατος, επικουρούµενη από παρουσιάσεις σε
ηλεκτρονική µορφή.
•Υποδειγµατικά λυµένες ασκήσεις
•∆ιάθεση ηλεκτρονικών παρουσιάσεων διδασκαλίας στους
φοιτητές.
•Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαµήνου επί του συνόλου
της διδαχθείσας ύλης
•Προαιρετικές εργασίες κατά την διάρκεια του εξαµήνου
Ελληνική
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Τίτλος Μαθήµατος
Κωδικός Μαθήµατος
Τύπος Μαθήµατος
Επίπεδο Μαθήµατος
Εξάµηνο Σπουδών
Ώρες ∆ιδασκαλίας
Πιστωτικές Μονάδες ECTS
Καθηγητής
Μαθησιακά Αποτελέσµατα

Τρόπος ∆ιδασκαλίας
Προαπαιτούµενα Μαθήµατα
Συνιστώµενα Μαθήµατα στο
Πρόγραµµα Σπουδών
Περιεχόµενο Μαθηµάτων

Συνιστώµενη Βιβλιογραφία

Μαθησιακές Ασκήσεις
Μέθοδοι ∆ιδασκαλίας

Κριτήρια & Μέθοδοι
Αξιολόγησης
Γλώσσα ∆ιδασκαλίας

∆ιοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων
202
Θεωρητικό
Υποχρεωτικό
Β’
2Θ + 2ΑΠ
5
Οικονοµικών-∆ιοικητικών Επιστηµών
Σκοπός του µαθήµατος είναι ανάπτυξη της ικανότητας
διοίκησης των ανθρώπων ως άτοµα και ως οµάδες. Για το
λόγο αυτό το µάθηµα περιλαµβάνει τη µελέτη της
σύγχρονης γνώσης που αφορά στην περιγραφή, την
εξήγηση και τη διαχείριση των ατοµικών και οµαδικών
συµπεριφορών στο χώρο των οργανώσεων.
∆ιαλέξεις, ασκήσεις πράξεις, προβολή παρουσιάσεων
•Επιστήµες Οργανωσιακής Συµπεριφοράς και ∆ιοίκησης
Ανθρωπίνων Πόρων
•Στρατηγικός προγραµµατισµός και management
ανθρωπίνων πόρων
•Έρευνα, προσέλκυση και επιλογή υποψηφίων
•Ένταξη, εκπαίδευση, και ανάπτυξη ανθρώπινου δυναµικού
•Συστήµατα και πολιτικές αµοιβής εργαζοµένων
•Αξιολόγηση επίδοσης εργαζοµένων
•Ξυροτύρη Κουφίδου Στ. (2010), ¨∆ιοίκηση Ανθρωπίνων
Πόρων Κτίζοντας τα Θεµέλια για τη Στρατηγική ∆ιοίκηση
των Ανθρώπων¨
•Πατρινός ∆. και Αναστασίου Α. (2009), ¨∆ιοίκηση και
Ανάπτυξη Ανθρωπίνων Πόρων¨
•Τζωρτζάκης Κ. και Τερζίδης Κ. (2005), ¨∆ιοίκηση
Ανθρωπίνων Πόρων ∆ιοίκηση Προσωπικού¨
•Μπουραντάς ∆. και Παπαλεξανδρή Ν., (2002) ¨∆ιοίκηση
Ανθρωπίνων Πόρων¨
Ασκήσεις σχετικές µε τη φύση και λειτουργία της διοίκησης
•∆ιδασκαλία από έδρας για το θεωρητικό τµήµα του
µαθήµατος, επικουρούµενη από παρουσιάσεις σε
ηλεκτρονική µορφή.
•Υποδειγµατικά λυµένες ασκήσεις
•∆ιάθεση ηλεκτρονικών παρουσιάσεων διδασκαλίας στους
φοιτητές.
•Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαµήνου επί του συνόλου
της διδαχθείσας ύλης
•Προαιρετικές εργασίες κατά την διάρκεια του εξαµήνου
Ελληνική
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Τίτλος Μαθήµατος
Κωδικός Μαθήµατος
Τύπος Μαθήµατος
Επίπεδο Μαθήµατος
Εξάµηνο Σπουδών
Ώρες ∆ιδασκαλίας
Πιστωτικές Μονάδες ECTS
Καθηγητής
Μαθησιακά Αποτελέσµατα

Χρηµατοοικονοµική Λογιστική
203
Μεικτό
Υποχρεωτικό
Β’
2Θ + 3Ε
5
Λογιστικής-Οικονοµικών-∆ιοικητικών Επιστηµών

Τρόπος ∆ιδασκαλίας

∆ιαλέξεις, ασκήσεις πράξεις, εργαστηριακές ασκήσεις,
προβολή παρουσιάσεων
-

Προαπαιτούµενα Μαθήµατα
Συνιστώµενα Μαθήµατα στο
Πρόγραµµα Σπουδών
Περιεχόµενο Μαθηµάτων

Συνιστώµενη Βιβλιογραφία

Μαθησιακές Ασκήσεις
Μέθοδοι ∆ιδασκαλίας

Η ικανότητα της λογιστικής παρακολούθησης όλων
των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, µέσω της
απόκτησης των ειδικών γνώσεων και τεχνικών που
είναι απαραίτητες για την επιτυχή άσκηση του έργου
του λογιστή.

Εισαγωγή στη Λογιστική

Αποτίµηση περιουσιακών στοιχείων. Μέθοδοι
Αποτίµησης περιουσιακών στοιχείων και απογραφή
βάσει των µεθόδων αποτίµησης. Λογιστικός χειρισµός
των γραµµατίων και των παραγγελιών στο εξωτερικό.
Λογιστική των συµµετοχών και των χρεογράφων.
Εγγραφές προσαρµογής ισοζυγίου τέλους χρήσης.
Μεταβατικοί
λογαριασµοί.
Λογαριασµοί
Εκµετάλλευσης και Αποτελεσµάτων Χρήσεως.
Χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις Αποτελεσµάτων
Χρήσεως και Ισολογισµού. Φύλλο µερισµού.
Πολυκλαδικές
Εκµεταλλεύσεις.
Λογιστική
Υποκαταστηµάτων. Λογαριασµοί Τάξεως. Έννοια και
λειτουργία των λογαριασµών βάσει του Ε.Γ.Λ.Σ.
Μηχανογραφηµένη τήρηση βιβλίων. Εξαγορές και
συγχωνεύσεις. Ανάλυση στοιχείων Ενεργητικού, Ιδίων
Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων.
•Στεφάνου Κωνσταντίνος (2011) Χρηµατοοικονοµική
Λογιστική. Αυτοέκδοση, Θεσσαλονίκη
•Βασιλάτου - Θανοπούλου E. (1996), Εισαγωγή στη
Χρηµατοοικονοµική Λογιστική, Εκδόσεις Ευγ.
Μπένου, Αθήνα.
•Σφακιανός Γ. (1997), Λογιστική Εµπορικών και
Βιοµηχανικών Εταιριών, Interbooks, Αθήνα.
•Xρ.
B.
Nαούµ,
(1994)
Εισαγωγή
στη
Χρηµατοοικονοµική Λογιστική, Αθήνα
•Κοντάκος, Αριστοτέλης (2004) Γενική Λογιστική σε
€υρώ , Εκδόσεις Έλλην
Πρακτική εξάσκηση στην αίθουσα µε λύση ασκήσεων που
αφορούν το σύνολο της διδαχθείσας ύλης
•∆ιδασκαλία από έδρας για το θεωρητικό τµήµα του
µαθήµατος, επικουρούµενη από παρουσιάσεις σε
ηλεκτρονική µορφή.
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Κριτήρια & Μέθοδοι
Αξιολόγησης

Γλώσσα ∆ιδασκαλίας

•∆ιάθεση ηλεκτρονικών παρουσιάσεων διδασκαλίας στους
φοιτητές.
•Για την θεωρία, ενδιάµεση πρόοδος και γραπτή εξέταση
στο τέλος του εξαµήνου επί του συνόλου της διδαχθείσας
ύλης.
•Για το εργαστήριο, εξέταση στη διάρκεια του εξαµήνου µε
πρακτικές ασκήσεις και εφαρµογές.
Ελληνική
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Τίτλος Μαθήµατος
Κωδικός Μαθήµατος
Τύπος Μαθήµατος
Επίπεδο Μαθήµατος
Εξάµηνο Σπουδών
Ώρες ∆ιδασκαλίας
Πιστωτικές Μονάδες ECTS
Καθηγητής
Μαθησιακά Αποτελέσµατα

Τρόπος ∆ιδασκαλίας
Προαπαιτούµενα Μαθήµατα
Συνιστώµενα Μαθήµατα στο
Πρόγραµµα Σπουδών
Περιεχόµενο Μαθηµάτων

Στατιστική Επιχειρήσεων
204
Μεικτό
Υποχρεωτικό
Β’
2Θ + 3ΑΠ
5
Μαθηµατικών
Με την ολοκλήρωση του µαθήµατος, ο φοιτητής θα είναι σε
θέση:
1. Να χρησιµοποιεί τις βασικές στατιστικές έννοιες,
µεθόδους και τεχνικές που εφαρµόζονται στα
χρηµατοοικονοµικά, τις επιχειρήσεις και την οικονοµία.
2. Να αναλύει ένα σύνολο δεδοµένων χρησιµοποιώντας
την κατάλληλη στατιστική µέθοδο.
3. Να παρουσιάζει τα αποτελέσµατα της ανάλυσης και να
εξηγήσει τα συµπεράσµατα.
4. Να χρησιµοποιεί το Excel ως εργαλείο για την εκτέλεση
στατιστικής ανάλυσης δεδοµένων που συνδέονται µε
χρηµατοοικονοµικά προβλήµατα.
∆ιαλέξεις, ασκήσεις πράξεις, προβολή παρουσιάσεων
Οικονοµικά Μαθηµατικά

•
•

•
•

Συνιστώµενη Βιβλιογραφία

•
•
1.

2.
3.
4.
5.

Περιγραφική Στατιστική: Παρουσίαση Στατιστικών
∆εδοµένων, Στατιστικά Μέτρα
Στοιχεία από τη Θεωρία Πιθανοτήτων: Βασικές
Έννοιες,
Ορισµοί
Πιθανότητας, ∆εσµευµένη
Πιθανότητα, Θεώρηµα Ολικής Πιθανότητας, Τύπος
Bayes
Θεωρητικές Κατανοµές: ∆ιακριτές Κατανοµές
(∆ιωνυµική, Poisson κτλ), Συνεχείς Κατανοµές
(Κανονική, t, χ2, F)
Επαγωγική Στατιστική: Στοιχεία από τη Θεωρία
∆ειγµατοληψίας, Εκτιµητική, Έλεγχος Υποθέσεων, ο
Έλεγχος χ2, Ανάλυση ∆ιακύµανσης, Απλή Γραµµική
Παλινδρόµηση,
Ανάλυση Χρονοσειρών και Προβλέψεις.
Εφαρµογές σε Η/Υ.
Ιωάννης Γ. Χαλικιάς «ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Μέθοδοι Ανάλυσης
για Επιχειρηµατικές Αποφάσεις» Εκδόσεις Rosili, 3η
έκδοση, 2010
Βασιλάκης
Κωνσταντίνος
«ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» εκδόσεις Interbooks, 2004
∆ηµήτρης
Λ.
Καραγεώργος
«ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
Περιγραφική και Επαγωγική», εκδόσεις Σαββάλας, 2001
Allen L. Webster «Applied Statistics for Business and
Economics» McGraw-Hill international editions 1998,
ταξ. Αριθµός βιβλ. 519.5WEB
Mark L. Berenson, David M. Levine, Timothy C.
Krehbiel «Basic business statistics: concepts and
applications», Pearson/Prentice Hall, 2005
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6. Ronald M. Weiers J. Brian Gray, Lawrence H. Peters
«Essentials of business statistics» Brooks/Cole, 2005

7. Αγγελής Β., Κ. ∆ηµάκη (2011), Στατιστική:
Περιγραφική Στατιστική, Πιθανότητες, Στατιστική
Συµπερασµατολογία, Τόµος Α’, Εκδόσεις Σοφία,
Θεσσαλονίκη
8. Ζαχαροπούλου Χ. Στατιστική, Τόµος Α’ – Μέθοδοι,
Εφαρµογές, 5η έκδοση, Εκδόσεις Σοφία,
Θεσσαλονίκη, 2012
9. Levine D., D. Stephan, T. K. Krehbiel and M. L.
Berenson (2004). Statistics for Managers using
Microsoft Excel, Prentice Hall.
Μαθησιακές Ασκήσεις
Μέθοδοι ∆ιδασκαλίας

Ασκήσεις, Μελέτη Περιπτώσεων (Case Studies)
•Η µέθοδος διδασκαλίας είναι ένας συνδυασµός

διαλέξεων, επίλυσης προβληµάτων, συζήτησης στην
τάξη, και εργαστηριακών εργασιών (εφαρµογές στον
Η/Υ). Η διάλεξη είναι άκρως αλληλεπιδραστική. Οι
µαθητές ενθαρρύνεται να απαντήσουν σε ερωτήµατα
και να εκφράσουν τις σκέψεις τους σχετικά µε τα
θέµατα που συζητούνται. Η µορφή της διδασκαλίας
(τόσο του θεωρητικού όσο και του εργαστηριακού
µέρους) είναι επικοινωνιακή και έχει ως επίκεντρο το
φοιτητή.
Κριτήρια & Μέθοδοι
Αξιολόγησης
Γλώσσα ∆ιδασκαλίας

•∆ιάθεση ηλεκτρονικών παρουσιάσεων διδασκαλίας στους
φοιτητές.
•Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαµήνου επί του συνόλου
της διδαχθείσας ύλης
Ελληνική
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Τίτλος Μαθήµατος
Κωδικός Μαθήµατος
Τύπος Μαθήµατος
Επίπεδο Μαθήµατος
Εξάµηνο Σπουδών
Ώρες ∆ιδασκαλίας
Πιστωτικές Μονάδες ECTS
Καθηγητής
Μαθησιακά Αποτελέσµατα

Τρόπος ∆ιδασκαλίας
Προαπαιτούµενα Μαθήµατα
Συνιστώµενα Μαθήµατα στο
Πρόγραµµα Σπουδών
Περιεχόµενο Μαθηµάτων

Συνιστώµενη Βιβλιογραφία

Μαθησιακές Ασκήσεις

Μέθοδοι ∆ιδασκαλίας

Πληροφορική ΙΙ
205
Μεικτό
Υποχρεωτικό
Β’
2Θ + 2Ε
5
Πληροφορικής
Κατανόηση βασικών εννοιών Λειτουργικών Συστηµάτων.
Εξοικείωση µε την διαδικασία της αλγοριθµικής επίλυσης
προβληµάτων. Κατανόηση βασικών εννοιών δοµών
δεδοµένων και αρχείων δεδοµένων. Εξοικείωση µε τις
δυνατότητες που προσφέρουν οι Βάσεις ∆εδοµένων.
Κατανόηση βασικών εννοιών Τεχνητής Νοηµοσύνης.
∆ιαλέξεις, ασκήσεις πράξεις, εργαστηριακές ασκήσεις,
προβολή παρουσιάσεων.
Πληροφορική Ι
Θεωρία
Λειτουργικά Συστήµατα. To ΛΣ UNIX. Αλγόριθµοι.
Αλγοριθµική
επίλυση
προβληµάτων.
Γλώσσες
προγραµµατισµού.
Προγραµµατιστικά
υποδείγµατα.
Εισαγωγή στην γλώσσα C++. Υποπρογράµµατα.
Τεχνολογία Λογισµικού. ∆οµές δεδοµένων. ∆οµές αρχείων.
Βάσεις δεδοµένων. Σχεδιασµός Β∆. Μοντέλο οντοτήτων
συσχετίσεων. Τεχνητή Νοηµοσύνη. Έµπειρα συστήµατα.
Νευρωνικά δίκτυα
Εργαστήριο
Προγραµµατισµός Η/Υ µε την γλώσσα προγραµµατισµού
C++.
Σχεδίαση και υλοποίηση Βάσεων ∆εδοµένων µε την
Microsoft Access.
•Εισαγωγή στην επιστήµη των υπολογιστών. Behrouz
Forouzan και Firouz Mosharraf. Εκδόσεις Κλειδάριθµος
(2010).
•Η επιστήµη των υπολογιστών. Μια ολοκληρωµένη
παρουσίαση. J. Glenn Brookshear. Εκδόσεις Κλειδάριθµος
(2009).
•Πληροφοριακά συστήµατα επιχειρήσεων II. Πολλάλης,
Γιαννακόπουλος, ∆ηµόπουλος. Εκδόσεις Σταµούλη (2004).
•Στην θεωρία, ασκήσεις σχετικές µε την αλγοριθµική
επίλυση προβληµάτων και µε τον σχεδιασµό Βάσεων
∆εδοµένων.
•Στο εργαστήριο, επίδειξη επίλυσης αλγοριθµικών
προβληµάτων στους Η/Υ χρησιµοποιώντας την γλώσσα
C++.
•Στο εργαστήριο, χρήση της Microsoft Access για
σχεδιασµό και υλοποίηση Βάσεων ∆εδοµένων.
•∆ιδασκαλία από έδρας για το θεωρητικό τµήµα του
µαθήµατος, επικουρούµενη από παρουσιάσεις σε
ηλεκτρονική µορφή.
•Πρακτική εξάσκηση σε εργαστήριο υπολογιστών.
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Κριτήρια & Μέθοδοι
Αξιολόγησης

Γλώσσα ∆ιδασκαλίας

•Υποδειγµατικά λυµένες ασκήσεις.
•∆ιάθεση ηλεκτρονικών παρουσιάσεων διδασκαλίας στους
φοιτητές.
•Για την θεωρία, ενδιάµεση 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.
Ελληνική
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Τίτλος Μαθήµατος
Κωδικός Μαθήµατος
Τύπος Μαθήµατος
Επίπεδο Μαθήµατος
Εξάµηνο Σπουδών
Ώρες ∆ιδασκαλίας
Πιστωτικές Μονάδες ECTS
Καθηγητής
Μαθησιακά Αποτελέσµατα

Τρόπος ∆ιδασκαλίας
Προαπαιτούµενα Μαθήµατα
Συνιστώµενα Μαθήµατα στο
Πρόγραµµα Σπουδών
Περιεχόµενο Μαθηµάτων

Συνιστώµενη Βιβλιογραφία

Εργατικό ∆ίκαιο
206
Θεωρητικό
Υποχρεωτικό
Β’
2Θ + 2ΑΠ
5
Νοµικών-Οικονοµικών Επιστηµών
Σκοπός του µαθήµατος είναι να αναπτύξει στους φοιτητές
ένα σύγχρονο εννοιολογικό υπόβαθρο γνώσεων που θα τους
επιτρέπει να κατανοούν τους κανόνες που διέπουν τις
εργασιακές σχέσεις. Ειδικότερα, το µάθηµα στοχεύει στην
•κατανόηση της έννοιας της ανθρώπινης εργασίας ου
πυρήνα του εργατικού δικαίου, που είναι η ανθρώπινη
εργασία
•κατανόηση των πραγµατικών διαστάσεων των κανόνων σε
σχέση µε τον άνθρωπο και την προσωπικότητα του
•κατανόηση της ιδιαιτερότητας του εργατικού δικαίου από
τον τρόπο που παρουσιάζεται, αφού δεν είναι
κωδικοποιηµένο, δείγµα του ότι είναι ζωντανός κλάδος και
επιδεκτικός προσαρµογής στη κάθε νέα πραγµατικότητα.
•κατανόηση των βασικών αρχών και πρακτικών του
εργατικού δικαίου.
∆ιαλέξεις, ασκήσεις πράξεις, προβολή παρουσιάσεων
Το µάθηµα του εργατικού δικαίου αναφέρεται: Στο
ατοµικό και συλλογικό εργατικό δίκαιο. Στην έννοια και το
αντικείµενο του εργατικού δικαίου, στην ατοµική Σύµβαση
εργασίας, στη σύµβαση έργου, στη σύµβαση ανεξαρτήτων
υπηρεσιών, στις έννοιες του µισθωτού, εργοδότη, στους
γενικούς και ειδικούς όρους εργασίας, στην εργασία µε
δοκιµή, στη σύµβαση εργασίας αορίστου και ορισµένου
χρόνου, στις συµβάσεις δανεισµού του εργαζοµένου, στην
επίσχεση εργασίας, στα χρονικά όρια εργασίας, στην αµοιβή
υπερωριακής εργασίας, στα επιδόµατα, στις διακρίσεις των
µισθών, στις άδειες εργαζοµένων, στη λύση της σύµβασης
εργασίας, στις διακρίσεις της απασχόλησης, στο µισθό και
τις οικιοθελείς παροχές , στις οµαδικές απολύσεις των
εργαζοµένων, στον έλεγχο της εργασίας, στις εργατικές
διαφορές, στις Εργασιακές Σχέσεις, στα εργατικά
ατυχήµατα, στις συλλογικές συµβάσεις εργασίας, στις
επιχειρησιακές
συµβάσεις,
στις
συλλογικές
διαπραγµατεύσεις, στη συµφιλίωση, στη διαµεσολάβηση,
στη διαιτησία, στους Κανονισµούς εργασίας, στις
Συνδικαλιστικές οργανώσεις, στην καταγγελία των
συλλογικών συµβάσεων εργασίας, στα ∆ικαιώµατα, στη
διακίνηση εργαζοµένων στην Ε. Ε., στην απεργία, στην
προστασία των συνδικαλιστικών στελεχών.
1. Κουκιάδης Ι., 2011, Εργατικό ∆ίκαιο–Επιτοµή ,
ΣΑΚΟΥΛΑΣ
2.Ευθυµιάτου/Πουλάκου Α., 2007, Εργατικό ∆ίκαιο
(Ατοµικό –Συλλογικό –Ευρωπαϊκό), ΣΑΚΟΥΛΑΣ
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Μαθησιακές Ασκήσεις
Μέθοδοι ∆ιδασκαλίας

Κριτήρια & Μέθοδοι
Αξιολόγησης
Γλώσσα ∆ιδασκαλίας

3. Καρκατσάνης Α., Γαρδίκας Στεφ., 1995, Ατοµικό
Εργατικό ∆ίκαιο
4. Καρακατσάνης Α., 1992, Συλλογικό Εργατικό ∆ίκαιο,
ΣΑΚΟΥΛΑΣ
5. Kαρακατσάνης Α., Εργατικό ∆ίκαιο, Τοµ. Α΄ ΑΘΗΝΑ (
1979 ) & Β/Ι ( 1979) & Β/ΙΙ ( 1980), ΣΑΚΟΥΛΑΣ
6. Βελέντζας Γ., 2008, Στοιχεία Εργατικού ∆ικαίου και
∆ικαίου Κοινωνικής ασφάλισης, JUS
Ασκήσεις σχετικές µε τις βασικές αρχές και πρακτικές του
εργατικού δικαίου
•∆ιδασκαλία από έδρας για το θεωρητικό τµήµα του
µαθήµατος, επικουρούµενη από παρουσιάσεις σε
ηλεκτρονική µορφή.
•Υποδειγµατικά λυµένες ασκήσεις
•∆ιάθεση ηλεκτρονικών παρουσιάσεων διδασκαλίας στους
φοιτητές.
•Ενδιάµεση πρόοδος και γραπτή εξέταση στο τέλος του
εξαµήνου επί του συνόλου της διδαχθείσας ύλης.
Ελληνική
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Τίτλος Μαθήµατος
Κωδικός Μαθήµατος
Τύπος Μαθήµατος
Επίπεδο Μαθήµατος
Εξάµηνο Σπουδών
Ώρες ∆ιδασκαλίας
Πιστωτικές Μονάδες ECTS
Καθηγητής
Μαθησιακά Αποτελέσµατα

Τρόπος ∆ιδασκαλίας
Προαπαιτούµενα Μαθήµατα
Συνιστώµενα Μαθήµατα στο
Πρόγραµµα Σπουδών
Περιεχόµενο Μαθηµάτων

Συνιστώµενη Βιβλιογραφία

Μαθησιακές Ασκήσεις

Μέθοδοι ∆ιδασκαλίας

Κριτήρια & Μέθοδοι
Αξιολόγησης
Γλώσσα ∆ιδασκαλίας

Αρχές Χρηµατοοικονοµικής ∆ιοίκησης
301
Θεωρητικό
Υποχρεωτικό
Γ’
3Θ + 2ΑΠ
6
Οικονοµικών – ∆ιοικητικών Επιστηµών
Ο σκοπός του µαθήµατος είναι να εισάγει τους φοιτητές
στις βασικές έννοιες της Χρηµατοοικονοµικής ∆ιοίκησης
επικεντρώνοντας
κυρίως
στον
βραχυπρόθεσµο
Χρηµατοοικονοµικό Σχεδιασµό.
∆ιαλέξεις, ασκήσεις πράξεις, προβολή παρουσιάσεων
∆ιοικητική των Επιχειρήσεων
•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 ∆ιοίκησης ,
Εναλλακτικές Πολιτικές Χρηµατοδότησης), 2/. ∆ιοίκηση
Αποθεµάτων, 3/. ∆ιοίκηση Απαιτήσεων, 4/. ∆ιοίκηση
Μετρητών, 5/. ∆ιοίκηση Χρεογράφων, 6/. ∆ιοίκηση
Βραχυπρόθεσµων Υποχρεώσεων.
•Πρακτικές
Εφαρµογές
Βραχυπρόθεσµου
Χρηµατοοικονοµικού Σχεδιασµού.
•Ζοπουνίδης Κ., Βούλγαρη Φ., Λεµονάκης Χ.,
Γρηγορούδης Ε., Καθαράκης Μ., (2012) ¨Σύγχρονα Θέµατα
Χρηµατοδότησης
και
Στρατηγικού
Σχεδιασµού
Επιχειρήσεων¨
•Αρτίκης Γ. (2010), ¨Χρηµατοοικονοµική διοίκησηΑνάλυση και Προγραµµατισµός
•Βασιλείου
∆.
και
Ηρειώτης
Ν.
(2008),
¨Χρηµατοοικονοµική ∆ιοίκηση Θεωρία και Πρακτική¨
•Αρτίκης Γ. (2002), ¨Χρηµατοοικονοµική διοίκησηαποφάσεις επενδύσεων¨
Ασκήσεις σχετικές µε τις βασικές αρχές τις
χρηµατοοικονοµικής
διοίκησης
και
του
χρηµατοοικονοµικού σχεδιασµού
•∆ιδασκαλία από έδρας για το θεωρητικό τµήµα του
µαθήµατος, επικουρούµενη από παρουσιάσεις σε
ηλεκτρονική µορφή.
•Υποδειγµατικά λυµένες ασκήσεις
•∆ιάθεση ηλεκτρονικών παρουσιάσεων διδασκαλίας στους
φοιτητές.
•Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαµήνου επί του συνόλου
της διδαχθείσας ύλης.
Ελληνική
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Τίτλος Μαθήµατος
Κωδικός Μαθήµατος
Τύπος Μαθήµατος
Επίπεδο Μαθήµατος
Εξάµηνο Σπουδών
Ώρες ∆ιδασκαλίας
Πιστωτικές Μονάδες ECTS
Καθηγητής (ες)
Μαθησιακά Αποτελέσµατα

Τρόπος ∆ιδασκαλίας

Προαπαιτούµενα Μαθήµατα
Συνιστώµενα Μαθήµατα στο
Πρόγραµµα Σπουδών
Περιεχόµενο Μαθηµάτων

Επιχειρησιακή Έρευνα
302
Μεικτό
Υποχρεωτικό
Γ΄
2Θ + 2Ε
6
Μαθηµατικών
Με την ολοκλήρωση του µαθήµατος οι φοιτητές θα είναι
σε θέση :
• Να αντιλαµβάνονται τις βασικές κατηγορίες
µοντέλων που χρησιµοποιούνται στη λήψη
επιχειρηµατικών αποφάσεων, τις δυνατότητες και
περιορισµούς που προσφέρουν και τις κατηγορίες των
αποφάσεων που αντιµετωπίζουν.
• Να εφαρµόζουν τεχνικές και αλγορίθµους της
επιχειρησιακής
έρευνας
για
την
επίλυση
χρηµατοοικονοµικών και διοικητικών προβληµάτων
• Να χρησιµοποιούν την κατάλληλη µεθοδολογία
αναλύσεως και προσδιορισµού βέλτιστης λύσεως
στην λήψη αποφάσεων
• Ανάπτυξη της θεωρίας στον πίνακα και µε διαφάνειες
και επίδειξη δεδοµένων αν κρίνεται απαραίτητο.
• Επίλυση ασκήσεων στον πίνακα.
• Επίλυση ασκήσεων µε υπολογιστές.
• Εισαγωγή σε θεωρητικές έννοιες χρησιµοποιώντας
πραγµατικές εφαρµογές που σχετίζονται µε το
αντικείµενο του µαθήµατος ώστε να αναδειχθεί το
περιεχόµενό του.
• Χρήση παραδειγµάτων και ασκήσεων από το πεδίο
εφαρµογών ώστε να κερδηθεί το ενδιαφέρον των
σπουδαστών για το µάθηµα και να κατανοηθεί η
χρησιµότητά του.
Οικονοµικά Μαθηµατικά, Στατιστική Επιχειρήσεων

•
•

•
•
•
•
Συνιστώµενη Βιβλιογραφία

Επιχειρησιακή Έρευνα και Λήψη Επιχειρησιακών
Αποφάσεων. Μαθηµατικά υποδείγµατα- Τεχνικές.
Γραµµικός
Προγραµµατισµός:
Μοντελοποίηση,
Γραφική Λύση. Αλγόριθµος Simplex, ∆υική Θεωρία.
Ανάλυση Ευαισθησίας, Το πρόβληµα της Μεταφοράς
και το πρόβληµα της Αντιστοίχησης.
Ακέραιος Προγραµµατισµός – εφαρµογές
∆υναµικός προγραµµατισµός: διατύπωση και
χαρακτηριστικά του προβλήµατος,
∆ικτυωτή Ανάλυση (χρονικός προγραµµατισµός
έργων, προσδιορισµός κρίσιµης αλληλουχίας
εργασιών, διαγράµµατα C.P.M. – P.E.R.T.).
Χρήση Η/ Υ για την επίλυση προβληµάτων
Επιχειρησιακής έρευνας.

1. Υψηλάντης
Π.
Επιχειρησιακή
Έρευνα:
Εφαρµογές στη σηµερινή επιχείρηση, Γ’ Έκδοση,
Εκδόσεις Προποµπός, Αθήνα, 2010.
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2. Οικονόµου, Γ. Σ., και Α. Γεωργίου. Ποσοτική
Ανάλυση για τη Λήψη ∆ιοικητικών Αποφάσεων,
Τόµος Α’, Γ’ Έκδοση, Εκδόσεις Μπένου, Αθήνα,
2011.
3. Π. Βασιλείου, Ν. Τσάντας, «Εισαγωγή στην

Μαθησιακές Ασκήσεις
Μέθοδοι ∆ιδασκαλίας

Κριτήρια & Μέθοδοι
Αξιολόγησης

Γλώσσα ∆ιδασκαλίας

Επιχειρησιακή Έρευνα», εκδόσεις ΖΗΤΗ, 2000.
4. Hillier, F.; Lieberman, G. Introduction to Operations
Research, 8th Ed. McGraw-Hill, 2005
5. Taha, H. Operations Research: An Introduction, 8th
Ed. Prentice-Hall, 2006
6. Wayne L. Winston, Jeffrey B. Goldberg «Operations
research : applications and algorithms» Boston :PWSKent, 2004
Εργασίες, ασκήσεις, µελέτες περίπτωσης
Η µέθοδος διδασκαλίας είναι ένας συνδυασµός
διαλέξεων, επίλυσης προβληµάτων, συζήτησης στην
τάξη, και ασκήσεων στον Η/Υ. Η διάλεξη είναι άκρως
αλληλεπιδραστική. Οι µαθητές ενθαρρύνεται να
απαντήσουν σε ερωτήµατα και να εκφράσουν τις
σκέψεις τους σχετικά µε τα θέµατα που συζητούνται. Η
µορφή της διδασκαλίας είναι επικοινωνιακή και έχει ως
επίκεντρο το φοιτητή.
Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαµήνου επί του
συνόλου της διδαχθείσας ύλης. Λαµβάνονται υπόψη οι
επιδόσεις και η δουλειά (συµµετοχή, εργασίες) των
φοιτητών µέσα στην τάξη εφόσον είναι προς το
συµφέρον τους.
Ελληνική
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Τίτλος Μαθήµατος
Κωδικός Μαθήµατος
Τύπος Μαθήµατος
Επίπεδο Μαθήµατος
Εξάµηνο Σπουδών
Ώρες ∆ιδασκαλίας
Πιστωτικές Μονάδες ECTS
Καθηγητής
Μαθησιακά Αποτελέσµατα

Τρόπος ∆ιδασκαλίας
Προαπαιτούµενα Μαθήµατα
Συνιστώµενα Μαθήµατα στο
Πρόγραµµα Σπουδών
Περιεχόµενο Μαθηµάτων

Συνιστώµενη Βιβλιογραφία

Μαθησιακές Ασκήσεις
Μέθοδοι ∆ιδασκαλίας

Κριτήρια & Μέθοδοι
Αξιολόγησης
Γλώσσα ∆ιδασκαλίας

Αρχές Μάρκετινγκ
303
Θεωρητικό
Υποχρεωτικό
Γ’
2Θ + 2ΑΠ
6
Οικονοµικών-∆ιοικητικών Επιστηµών
Σκοπός του µαθήµατος είναι να προσφέρει στους φοιτητές
εισαγωγικές γνώσεις γύρω από την βασική φιλοσοφία,
θεωρίες και έννοιες του µάρκετινγκ και να τους βοηθήσει να
αναπτύξουν δεξιότητες και κριτική σκέψη που είναι
απαραίτητες για τη διάγνωση, την ανάλυση και την επίλυση
προβληµάτων µάρκετινγκ.
∆ιαλέξεις, ασκήσεις πράξεις, προβολή παρουσιάσεων
∆ιοικητική των Επιχειρήσεων
•Ορισµός Μάρκετινγκ και η ∆ιαδικασία Μάρκετινγκ
•Η καταναλωτική αγορά και η αγοραστική συµπεριφορά
(ανάλυση του περιβάλλοντος Μάρκετινγκ)
•Σχεδιασµός
µιας
πελατοκεντρικής
στρατηγικής
Μάρκετινγκ και ενός µίγµατος Μάρκετινγκ
(Η
τµηµατοποίηση αγοράς και τοποθέτηση προϊόντος, Η
έρευνα αγοράς και η τοποθέτηση προϊόντος, Ανάπτυξη
Νέου Προϊόντος και Στρατηγικές Κύκλου Ζωής Προϊόντος,
∆ίαυλοι/Κανάλια Μάρκετινγκ)
•Εφαρµογές Μάρκετινγκ στις Χρηµατοοικονοµικές
υπηρεσίες
• Amstrong G., & Kotler P., (2009)¨Εισαγωγή στο
Μάρκετινγκ¨
• Πασχαλούδης ∆. (2009), ¨Μάρκετινγκ¨
• Kotler P. και Lane Keller K. (2006), ¨Μάρκετινγκ
Μάνατζµεντ¨
• Τζωρτζάκης Κ. και Τζωρτζάκη Α. (2002), ¨Αρχές
Μάρκετινγκ¨
•Clapp B. (2009), ¨Μάρκετινγκ Χρηµατοοικονοµικών
Υπηρεσιών¨
Ασκήσεις σχετικές µε τη διαδικασία του µάρκετινγκ
•∆ιδασκαλία από έδρας για το θεωρητικό τµήµα του
µαθήµατος, επικουρούµενη από παρουσιάσεις σε
ηλεκτρονική µορφή.
•Υποδειγµατικά λυµένες ασκήσεις
•∆ιάθεση ηλεκτρονικών παρουσιάσεων διδασκαλίας στους
φοιτητές.
•Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαµήνου επί του συνόλου
της διδαχθείσας ύλης
•Προαιρετικές εργασίες κατά την διάρκεια του εξαµήνου
Ελληνική
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Τίτλος Μαθήµατος
Κωδικός Μαθήµατος
Τύπος Μαθήµατος
Επίπεδο Μαθήµατος
Εξάµηνο Σπουδών
Ώρες ∆ιδασκαλίας
Πιστωτικές Μονάδες ECTS
Καθηγητής
Μαθησιακά Αποτελέσµατα

Λογιστική Εταιρειών
304
Μεικτό
Υποχρεωτικό
Γ’
3Θ + 3Ε

Τρόπος ∆ιδασκαλίας

∆ιαλέξεις, ασκήσεις πράξεις, εργαστηριακές ασκήσεις,
προβολή παρουσιάσεων
-

Προαπαιτούµενα Μαθήµατα
Συνιστώµενα Μαθήµατα στο
Πρόγραµµα Σπουδών
Περιεχόµενο Μαθηµάτων

Συνιστώµενη Βιβλιογραφία

6
Λογιστικής- Οικονοµικών-∆ιοικητικών Επιστηµών

Ικανότητα διαχείρισης των Λογιστικών διαδικασιών
ίδρυσης, µετατροπής και συγχώνευσης των εταιρειών
καθώς και της διανοµής τον αποτελεσµάτων αυτών

Εισαγωγή στη Λογιστική, Εµπορικό και Οικονοµικό ∆ίκαιο

Αρχές και έννοιες της εταιρικής συνεργασίας, η έννοια
της εταιρείας. Προσωπικές Εταιρίες και το Κεφάλαιο
τους. Εγγραφές κάλυψης, καταβολής του Κεφαλαίου,
Αύξηση – Μείωση Κεφαλαίου, Εγγραφές αύξησης και
µείωσης Κεφαλαίου. ∆ιανοµή Αποτελέσµατος.
Εγγραφές ∆ιανοµής. Λύση-Εκκαθάριση. Εγγραφές
Λύσης.
Ετερόρρυθµη
Εταιρία.
Λογιστικές
ιδιορρυθµίες των Ε.Ε. Ανώνυµη Εταιρία. Σύσταση.
Εγγραφές Σύστασης Α.Ε. Κεφάλαιο. Μετοχικό
Κεφάλαιο. Κατηγορίες Μετοχών. Καταβολή, Αύξηση,
Μείωση, Απόσβεση Μ.Κ. Αποτελέσµατα. Κεφάλαια
Α.Ε.
Λογιστικές
Εγγραφές
Αποτελεσµάτων.
Λογιστικές
Καταστάσεις.
∆ιάθεση
Κερδών.
Υπολογισµός
∆ιάθεσης
Κερδών,
Εγγραφές.
Προβλέψεις. Υπολογισµός Φόρου. Μικτές Εταιρείες.
Εταιρία
Περιορισµένης
Ευθύνης.
Λογιστικές
Εγγραφές Ε.Π.Ε. Νοµικές και φορολογικές ρυθµίσεις
που αφορούν τις διάφορες εταιρικές µορφές.
Συγχώνευση, Εξαγορά. Λογιστική των Συγχωνεύσεων
και Εξαγορών. Εταιρίες επενδύσεων, χαρτοφυλακίου
και αµοιβαίων κεφαλαίων.
1. Σαρσέντης, Β. και Α. Παπαναστασάτος (2002),
Λογιστική Εταιριών (σε Ευρώ), ∆' έκδοση,
Εκδόσεις Σταµούλη, Αθήνα.
2. Γ. Αληφαντής, ∆ιανεµόµενα Κέρδη ΑΕ και ΕΠΕ,
4η έκδοση, ΠΑΜΙΣΟΣ, 2003
3. Λεοντάρης Μιλτιάδης, (2009) Ανώνυµες Εταιρείες,
14η έκδοση, εκδόσεις ΠΑΜΙΣΟΣ
4. Αλεξίου - Μαστρογιαννοπούλου, Α. (1997),
Λογιστική Εταιριών, Εκδόσεις Έλλην, Αθήνα.
5. ∆εδούση, Η. Ι. (1999), Λογιστική Εµπορικών
Εταιρειών, έκδοση ιδίας
6. Λεοντάρης
Μιλτιάδης
(2002) Προσωπικές
Εταιρείες (ΟΕ-ΕΕ)-ΕΠΕ-Κοινοπραξίες 7η έκδοση
Εκδόσεις Πάµισος, Αθήνα
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Μαθησιακές Ασκήσεις
Μέθοδοι ∆ιδασκαλίας

Κριτήρια & Μέθοδοι
Αξιολόγησης

Γλώσσα ∆ιδασκαλίας

Πρακτική εξάσκηση στην αίθουσα µε λύση ασκήσεων που
αφορούν το σύνολο της διδαχθείσας ύλης
•∆ιδασκαλία από έδρας για το θεωρητικό τµήµα του
µαθήµατος, επικουρούµενη από παρουσιάσεις σε
ηλεκτρονική µορφή.
•∆ιάθεση ηλεκτρονικών παρουσιάσεων διδασκαλίας στους
φοιτητές.
•Για την θεωρία, ενδιάµεση πρόοδος και γραπτή εξέταση
στο τέλος του εξαµήνου επί του συνόλου της διδαχθείσας
ύλης.
•Για το εργαστήριο, εξέταση στη διάρκεια του εξαµήνου µε
πρακτικές ασκήσεις και εφαρµογές.
Ελληνική
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Τίτλος Μαθήµατος
Κωδικός Μαθήµατος
Τύπος Μαθήµατος
Επίπεδο Μαθήµατος
Εξάµηνο Σπουδών
Ώρες ∆ιδασκαλίας
Πιστωτικές Μονάδες ECTS
Καθηγητής
Μαθησιακά Αποτελέσµατα

Γενικό Λογιστικό Σχέδιο
305
Μεικτό
Υποχρεωτικό
Γ’
2Θ + 3Ε
6
Λογιστικής
Η κατανόηση από τους φοιτητές του Ε.Γ.Λ.Σ, το οποίο είναι
χρήσιµο και αναγκαίο για την οργάνωση των οικονοµικών
µονάδων, καθώς και της λειτουργίας των λογαριασµών

του.
Τρόπος ∆ιδασκαλίας
Προαπαιτούµενα Μαθήµατα
Συνιστώµενα Μαθήµατα στο
Πρόγραµµα Σπουδών
Περιεχόµενο Μαθηµάτων

Συνιστώµενη Βιβλιογραφία

Μαθησιακές Ασκήσεις
Μέθοδοι ∆ιδασκαλίας

Κριτήρια & Μέθοδοι
Αξιολόγησης

∆ιαλέξεις, ασκήσεις πράξεις, εργαστηριακές ασκήσεις,
προβολή παρουσιάσεων
Εισαγωγή στη Λογιστική

Ανάλυση και ερµηνεία των διατάξεων του Ελληνικού
Γενικού Λογιστικού Σχεδίου. Γενικές αρχές. Οµάδες
και Λογαριασµοί Γενικής Λογιστικής, Λογαριασµών
τάξεως, Αναλυτικής Λογιστικής Εκµετάλλευσης.
Λειτουργία και συνδεσµολογία των λογαριασµών µε
διευκρινήσεις στην ορολογία και το περιεχόµενό τους.
Σχέδιο Λογαριασµών. Οικονοµικές καταστάσεις.
Εφαρµογή των εκάστοτε ερµηνευτικών οδηγιών του
Ε.ΣΥ.Λ. και Σ.ΛΟ.Τ.
1. Μανδήλας Αθανάσιος (2010) Γενικό Λογιστικό
Σχέδιο, Εκδόσεις ∆ΙΣΙΓΜΑ
2. Λεοντάρης Μ (2008) Γενικό Λογιστικό Σχέδιο
Εκδόσεις Πάµισος, Αθήνα.
3. Καούνης ∆ικαίος (2005) Ελληνικό Γενικό
Λογιστικό Σχέδιο, Εκπαιδευτικό Βοήθηµα, Έκδοση
ιδίου του Συγγραφέα
4. Γρηγοράκος Θ (2008) Ανάλυση - Ερµηνείας του
Ε.Γ.Λ.Σ., Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα
5. Σακέλλης Εµµανουήλ (2007), Το Ελληνικό Γενικό
Λογιστικό Σχέδιο, Εκδόσεις Σακέλλη, Πειραιάς
Αναστασίου
(1992),
Το
6. Παπαναστασάτου
Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο, Εκδόσεις
Σταµούλη, Πειραιάς.
Πρακτική εξάσκηση στην αίθουσα µε λύση ασκήσεων που
αφορούν το σύνολο της διδαχθείσας ύλης
•∆ιδασκαλία από έδρας για το θεωρητικό τµήµα του
µαθήµατος, επικουρούµενη από παρουσιάσεις σε
ηλεκτρονική µορφή.
•∆ιάθεση ηλεκτρονικών παρουσιάσεων διδασκαλίας στους
φοιτητές.
•Για την θεωρία, ενδιάµεση πρόοδος και γραπτή εξέταση
στο τέλος του εξαµήνου επί του συνόλου της διδαχθείσας
ύλης.
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Γλώσσα ∆ιδασκαλίας

•Για το εργαστήριο, εξέταση στη διάρκεια του εξαµήνου µε
πρακτικές ασκήσεις και εφαρµογές.
Ελληνική
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Τίτλος Μαθήµατος
Κωδικός Μαθήµατος
Τύπος Μαθήµατος
Επίπεδο Μαθήµατος
Εξάµηνο Σπουδών
Ώρες ∆ιδασκαλίας
Πιστωτικές Μονάδες ECTS
Καθηγητής
Μαθησιακά Αποτελέσµατα

Τρόπος ∆ιδασκαλίας
Προαπαιτούµενα Μαθήµατα
Συνιστώµενα Μαθήµατα στο
Πρόγραµµα Σπουδών
Περιεχόµενο Μαθηµάτων

Κλαδικά Λογιστικά Σχέδια
401
Θεωρητικό
Υποχρεωτικό
∆’
3Θ + 2ΑΠ

6
Λογιστικής
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
∆ιαλέξεις, ασκήσεις πράξεις, προβολή παρουσιάσεων
Γενικό Λογιστικό Σχέδιο
•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.
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1. ∆ιακοµιχάλης Μιχαήλ, Μανδήλας Αθανάσιος, Κελετζής
Σίµος (2013) Ειδικές - Κλαδικές Λογιστικές
(Ναυτιλιακή,
Ξενοδοχειακή,
Κατασκευαστικών,
Τραπεζική), Εκδόσεις ΣΤΑΜΟΥΛΗ, Αθήνα.
2. Ασβεστά Στ., Πετροπούλου Γαρ (2009), Κλαδική
Λογιστική (Ξενοδοχειακή, Ναυτιλιακή, Τραπεζική),
Γαρυφαλλιά Πετροπούλου

3. Καραχοντζίτης ∆. – Σάρλης Κ.(1989) Ξενοδοχειακή
Λογιστική, Εκδόσεις INTERBOOKS, Αθήνα.

4. Λεκαράκου Κ., – Παπασπύρου A.,(2011) Ναυτιλιακή
Λογιστική, Πειραιάς

5. Παπαδέας Παν., (2011) Τράπεζες και Τραπεζικές
Μαθησιακές Ασκήσεις
Μέθοδοι ∆ιδασκαλίας

Κριτήρια & Μέθοδοι
Αξιολόγησης
Γλώσσα ∆ιδασκαλίας

Εργασίες, Εκδόσεις Σταµούλη, Αθήνα
Πρακτική εξάσκηση στην αίθουσα µε λύση ασκήσεων που
αφορούν το σύνολο της διδαχθείσας ύλης
•∆ιδασκαλία από έδρας για το θεωρητικό τµήµα του
µαθήµατος, επικουρούµενη από παρουσιάσεις σε
ηλεκτρονική µορφή. Υποδειγµατικά λυµένες ασκήσεις.
•Πρακτική εξάσκηση µε επίλυση ασκήσεων.
• ∆ιάθεση ηλεκτρονικών παρουσιάσεων διδασκαλίας στους
φοιτητές.
•Ενδιάµεση πρόοδος και γραπτή εξέταση στο τέλος του
εξαµήνου επί του συνόλου της διδαχθείσας ύλης.
Ελληνική
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Τίτλος Μαθήµατος
Κωδικός Μαθήµατος
Τύπος Μαθήµατος
Επίπεδο Μαθήµατος
Εξάµηνο Σπουδών
Ώρες ∆ιδασκαλίας
Πιστωτικές Μονάδες ECTS
Καθηγητής
Μαθησιακά Αποτελέσµατα

Τρόπος ∆ιδασκαλίας
Προαπαιτούµενα Μαθήµατα
Συνιστώµενα Μαθήµατα στο
Πρόγραµµα Σπουδών
Περιεχόµενο Μαθηµάτων

Λογιστική Κόστους
402
Μεικτό
Υποχρεωτικό
∆’
3Θ + 3Ε
6
Λογιστικής-∆ιοίκησης Επιχειρήσεων
Εφαρµογή και κατανόηση των βασικών κανόνων της
Λογιστικής Κόστους. Περιγραφή των ειδικότερων
αντικειµένων της χρηµατοοικονοµικής & 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 της έννοιας και της χρησιµότητας του προτύπου
κόστους, µε παράλληλη ικανότητα των φοιτητών για
σύνταξη προϋπολογισµού.
∆ιαλέξεις, ασκήσεις πράξεις, εργαστηριακές ασκήσεις,
προβολή παρουσιάσεων
-

Επιχείρηση – Οικονοµική αρχή. Παραγωγικότητα –
Οικονοµικότητα –Αποδοτικότητα. Βασικές Έννοιες
του Κόστους. ∆ιακρίσεις του Κόστους - Ανάλωση
Παγίων - Αποσβέσεις. Ανάλωση Υλικών – Αποτίµηση
ΓΒΕ -Φύλλο Μερισµού ΓΒΕ –Επανεπιµερισµός ΓΒΕ
Οργάνωση Κοστολόγησης - ∆ιαδικασία και τεχνική
της κοστολόγησης- Συστήµατα κοστολόγησης. Άµεση
και Πλήρη Κοστολόγηση. Η Τυπολογία του Κόστους.
Οριακό Κόστος, ∆ιαφορικό 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, ∆ιαδικασία
προσδιορισµού προτύπων, Αποκλίσεις πρώτων υλών,
Άµεσης εργασίας και Γ.Β.Ε, Λογιστικοί χειρισµοί των
αποκλίσεων.
Αναλυτική Λογιστική Εκµετάλλευσης. 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.
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Συνιστώµενη Βιβλιογραφία

1. Αυγουστίνος ∆ηµητράς – Απόστολος Μπάλας (2009)
∆ιοικητική Λογιστική για προγραµµατισµό και έλεγχο.
Εκδόσεις GUTENBERG, Αθήνα.

2. Ποµώνης, Ν. (2009), Κοστολόγηση, Εκδόσεις

Μαθησιακές Ασκήσεις
Μέθοδοι ∆ιδασκαλίας

Κριτήρια & Μέθοδοι
Αξιολόγησης

Γλώσσα ∆ιδασκαλίας

Σταµούλη, 6η έκδοση, Αθήνα.
3. Βενιέρης Γ. (2005) Λογιστική Κόστους, Εκδόσεις
Σταµούλη, Αθήνα.
4. Φίλιος Φ. Βασίλειος (2012), ∆ιοικητική Λογιστική –
Κοστολόγηση & Λογιστική Κόστους για τη λήψη
επιχειρηµατικών αποφάσεων. Εκδόσεις, Ε.Α.και ∆.Π.
του ΟΠΑ
5. Χρήστου Καζαντζή – Ιωάννη Σώρρου (2009), Αρχές
Κόστους , Τόµος ΙΙ, Εκδόσεις Business Plus AE,
Πειραιάς
6. Αληφαντής Γεώργιος (2009), Αναλυτική λογιστική και
λογιστική υποκαταστηµάτων, Εκδόσεις Πάµισος,
Αθήνα.
7. Πετροπούλου Γαρυφαλλιά - Ασβεστά Στυλιανή (2008)
Κοστολόγηση-Αναλυτική Λογιστική Εκµετάλλευσης
Σύµφωνα µε το Ε.Γ.Λ.Σ, Αυτοέκδοση
Πρακτική εξάσκηση στην αίθουσα µε λύση ασκήσεων που
αφορούν το σύνολο της διδαχθείσας ύλης
•∆ιδασκαλία από έδρας για το θεωρητικό τµήµα του
µαθήµατος, επικουρούµενη από παρουσιάσεις σε
ηλεκτρονική µορφή.
•∆ιάθεση ηλεκτρονικών παρουσιάσεων διδασκαλίας στους
φοιτητές.
•Για την θεωρία, ενδιάµεση πρόοδος και γραπτή εξέταση
στο τέλος του εξαµήνου επί του συνόλου της διδαχθείσας
ύλης.
•Για το εργαστήριο, εξέταση στη διάρκεια του εξαµήνου µε
πρακτικές ασκήσεις και εφαρµογές.
Ελληνική
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Τίτλος Μαθήµατος
Κωδικός Μαθήµατος
Τύπος Μαθήµατος
Επίπεδο Μαθήµατος
Εξάµηνο Σπουδών
Ώρες ∆ιδασκαλίας
Πιστωτικές Μονάδες ECTS
Καθηγητής
Μαθησιακά Αποτελέσµατα

Τρόπος ∆ιδασκαλίας
Προαπαιτούµενα Μαθήµατα
Συνιστώµενα Μαθήµατα στο
Πρόγραµµα Σπουδών
Περιεχόµενο Μαθηµάτων

Συνιστώµενη Βιβλιογραφία

Μαθησιακές Ασκήσεις

Μέθοδοι ∆ιδασκαλίας

Κριτήρια & Μέθοδοι
Αξιολόγησης
Γλώσσα ∆ιδασκαλίας

Χρηµατοοικονοµική των Επιχειρήσεων
403
Θεωρητικό
Υποχρεωτικό
∆’
3Θ + 2ΑΠ
6
Οικονοµικών – ∆ιοικητικών Επιστηµών
Σκοπός του µαθήµατος είναι να διδάξει αναλυτικά τις
θεµελιώδεις έννοιες και τις τεχνικές της χρηµατοοικονοµικής
των επιχειρήσεων σε ανώτερο επίπεδο, καλύπτοντας µια σειρά
σύγχρονων µεθόδων εταιρικής χρηµατοδότησης και
προχωρηµένων θεµάτων Χρηµατοοικονοµικής ∆ιοίκησης.
Αναλυτικότερα ο σκοπός του µαθήµατος είναι να γνωρίσουν οι
φοιτητές τις διαδικασίες και τη µεθοδολογία λήψης
αποφάσεων της χρηµατοδότησης, τις προβλέψεις και τις
µεθόδους αξιολόγησης επενδύσεων, καθώς και τις πηγές και
τις διαδικασίες χρηµατοδότησης των επιχειρήσεων.
∆ιαλέξεις, ασκήσεις πράξεις, προβολή παρουσιάσεων
Αρχές Χρηµατοοικονοµικής ∆ιοίκησης
•Σύγχρονοι τρόποι χρηµατοδότησης των επιχειρήσεων.
•Κατηγορίες Επενδύσεων σε Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία.
•Βασικά κριτήρια αξιολόγησης σε συνθήκες βεβαιότητας και
σε συνθήκες κινδύνου.
•Ανάλυση κινδύνου των επενδύσεων σε Πάγια Περιουσιακά
Στοιχεία.
•Λειτουργική και Χρηµατοοικονοµική Μόχλευση.
•Κόστος του Κεφαλαίου.
•Επενδύσεις σε Οµολογίες και Μετοχές
•Βασιλείου
∆.
και
Ηρειώτης
Ν.
(2008),
¨Χρηµατοοικονοµική ∆ιοίκηση Θεωρία και Πρακτική¨
•Αρτίκης Γ. (2002), ¨Χρηµατοοικονοµική διοίκησηαποφάσεις επενδύσεων¨
•Αρτίκης, Γ. (1999), Χρηµατοδοτική ∆ιοίκηση, Αποφάσεις
Χρηµατοδοτήσεων.
•Κιόχος, Π., και Γ. Παπανικολάου (1994), Χρηµατοδότηση
Επιχειρήσεων.
•Τζωάννος, Ι. (2002), Χρηµατοδοτική ∆ιοίκηση.
•Θάνος Γ. και Θάνος Ι. (2012), ¨Χρηµατοδοτική των
επιχειρήσεων¨
Ασκήσεις σχετικές µε τις βασικές αρχές τις
χρηµατοοικονοµικής
διοίκησης
και
του
χρηµατοοικονοµικού σχεδιασµού
•∆ιδασκαλία από έδρας για το θεωρητικό τµήµα του
µαθήµατος, επικουρούµενη από παρουσιάσεις σε
ηλεκτρονική µορφή.
•Υποδειγµατικά λυµένες ασκήσεις
•∆ιάθεση ηλεκτρονικών παρουσιάσεων διδασκαλίας στους
φοιτητές.
•Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαµήνου επί του συνόλου
της διδαχθείσας ύλης.
Ελληνική
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Τίτλος Μαθήµατος
Κωδικός Μαθήµατος
Τύπος Μαθήµατος
Επίπεδο Μαθήµατος
Εξάµηνο Σπουδών
Ώρες ∆ιδασκαλίας
Πιστωτικές Μονάδες ECTS
Καθηγητής
Μαθησιακά Αποτελέσµατα

Τρόπος ∆ιδασκαλίας
Προαπαιτούµενα Μαθήµατα
Συνιστώµενα Μαθήµατα στο
Πρόγραµµα Σπουδών
Περιεχόµενο Μαθηµάτων

Συνιστώµενη Βιβλιογραφία

Μαθησιακές Ασκήσεις

Αγορές Χρήµατος και Κεφαλαίου
404
Θεωρητικό
Υποχρεωτικό
∆’
2Θ + 2ΑΠ
6
Οικονοµικών – ∆ιοικητικών Επιστηµών
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.
∆ιαλέξεις, ασκήσεις πράξεις, προβολή παρουσιάσεων
Μακροοικονοµική, Αρχές Χρηµατοοικονοµικής ∆ιοίκησης
•Το Χρηµατοπιστωτικό Σύστηµα. Χρηµατοοικονοµικοί
φορείς και αγορές
•Αγορές Οµολόγων (Αποτίµηση και Αποδόσεις οµολόγων,
τιµολόγηση Οµολόγου και Προεξοφλητικό Επιτόκιο. Καµπύλη
Απόδοσης Επιτοκίων)
•Αγορές
µετοχών.
Θεωρία
Χαρτοφυλακίου
και
Κεφαλαιαγορών (Απόδοση ή Κίνδυνος. ∆ιαφοροποίηση
κινδύνου. Αποδοτικά Χαρτοφυλάκια. Χαρτοφυλάκιο Αγοράς.
Γραµµή Κεφαλαιαγοράς και Γραµµές Αγιογράφων.
Συντελεστής Βήτα).
•Θεωρία Αποτελεσµατικών Αγορών (Μορφές και εµπειρικός
έλεγχος της θεωρίας)
•Θεµελιώδης και Τεχνική Ανάλυση
•Εισαγωγή στις Αγορές Παραγώγων (Προθεσµιακά
Συµβόλαια, Συµβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης,
Συµβόλαια
∆ικαιωµάτων
Προαίρεσης,
Συµφωνίες
Ανταλλαγής)
•∆ιεθνής Χρηµατοοικονοµική, Αγορές Συναλλάγµατος και
∆ιεθνείς Σχέσεις Ισοτιµίας
•Θεωρίες προσδιορισµού της συναλλαγµατικής ισοτιµίας.
•Ανάλυση του διεθνούς χαρτοφυλακίου ή αποτίµηση
περιουσιακών στοιχείων της ∆ιεθνούς Αγοράς.
•Χρηµατοοικονοµικά παράγωγα και αποτίµηση επενδύσεων
σε διεθνές περιβάλλον.
•Χρηµατοοικονοµικά παράγωγα συναλλάγµατος και
κάλυψη συναλλαγµατικού κινδύνου
• Θωµαδάκης Σ. και Ξανθάκης Μ. (2011), ¨ Αγορές
Χρήµατος και Κεφαλαίου ¨
• Νούλας Α. (2006), ¨Αγορές Χρήµατος και Κεφαλαίου¨
• Σπύρου Σ. (2003), ¨Αγορές Χρήµατος και Κεφαλαίου¨
• Θάνος Γ., Κούλης Α. (2011) ¨Αγορές Χρήµατος και
Κεφαλαίου¨
Ασκήσεις, υποδείγµατα αποτίµησης κεφαλαιακών στοιχείων
για την ανάλυση της σχέσης ανάµεσα στην απόδοση και
στον κίνδυνο
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Μέθοδοι ∆ιδασκαλίας

Κριτήρια & Μέθοδοι
Αξιολόγησης
Γλώσσα ∆ιδασκαλίας

•∆ιδασκαλία από έδρας για το θεωρητικό τµήµα του
µαθήµατος, επικουρούµενη από παρουσιάσεις σε
ηλεκτρονική µορφή.
•∆ιάθεση ηλεκτρονικών παρουσιάσεων διδασκαλίας στους
φοιτητές.
•Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαµήνου επί του συνόλου
της διδαχθείσας ύλης
•Προαιρετικές εργασίες κατά την διάρκεια του εξαµήνου
Ελληνική
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Τίτλος Μαθήµατος
Κωδικός Μαθήµατος
Τύπος Μαθήµατος
Επίπεδο Μαθήµατος
Εξάµηνο Σπουδών
Ώρες ∆ιδασκαλίας
Πιστωτικές Μονάδες ECTS
Καθηγητής
Μαθησιακά Αποτελέσµατα

Τρόπος ∆ιδασκαλίας
Προαπαιτούµενα Μαθήµατα
Συνιστώµενα Μαθήµατα στο
Πρόγραµµα Σπουδών
Περιεχόµενο Μαθηµάτων

Συνιστώµενη Βιβλιογραφία

Μαθησιακές Ασκήσεις
Μέθοδοι ∆ιδασκαλίας

Κριτήρια & Μέθοδοι
Αξιολόγησης
Γλώσσα ∆ιδασκαλίας

Οικονοµική Ιστορία
405
Θεωρητικό
Υποχρεωτικό
∆’
2Θ + 2 ΑΠ
6
Οικονοµικών – ∆ιοικητικών Επιστηµών
Το µάθηµα αυτό έχει ως σκοπό να κατανοήσουν οι φοιτητές
την εξέλιξη της οικονοµικής θεωρίας και τις βασικές έννοιες
πάνω στις οποίες θεµελιώθηκαν οι διαφορετικές σχολές
οικονοµικής σκέψης
∆ιαλέξεις, ασκήσεις πράξεις, προβολή παρουσιάσεων
•Μεθοδολογικές
προσεγγίσεις
στην
ιστορία
της
οικονοµικής σκέψης
•Η οικονοµική σκέψη στην Αρχαία Ελλάδα και στον
Μεσαίωνα
•Μερκαντιλισµός και Φυσιοκρατία
•Η µετάβαση στην Κλασική Σχολή
•Η Ιστορική Σχολή
•Η Θεσµική Σχολή
•Σύγχρονες Τάσεις στην Οικονοµική Σκέψη
•Screpanti Ernesto, Zamagni Stefano (2004), ¨Ιστορία
Οικονοµικής Σκέψης¨
•Τσουλφίδης Λ., (2008) Ιστορία Οικονοµικής Θεωρίας και
Πολιτικής,
•Χουµανίδης Λ. (1998), ¨Ιστορία Οικονοµικών Θεωριών¨
•Χατζηκωνσταντίνου Γ. (2009), ¨Το Οικονοµικό Σύστηµα
και η Εξέλιξή του¨
Ασκήσεις στις θεωρίες των οικονοµικών σχολών
•∆ιδασκαλία από έδρας για το θεωρητικό τµήµα του
µαθήµατος, επικουρούµενη από παρουσιάσεις σε
ηλεκτρονική µορφή.
•∆ιάθεση ηλεκτρονικών παρουσιάσεων διδασκαλίας στους
φοιτητές.
•Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαµήνου επί του συνόλου
της διδαχθείσας ύλης
•Προαιρετικές εργασίες κατά την διάρκεια του εξαµήνου
Ελληνική
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Τρόπος ∆ιδασκαλίας
Προαπαιτούµενα Μαθήµατα
Συνιστώµενα Μαθήµατα στο
Πρόγραµµα Σπουδών
Περιεχόµενο Μαθηµάτων

Συνιστώµενη Βιβλιογραφία

Μαθησιακές Ασκήσεις
Μέθοδοι ∆ιδασκαλίας

Κριτήρια & Μέθοδοι
Αξιολόγησης
Γλώσσα ∆ιδασκαλίας

Εισαγωγή στην Ασφαλιστική Επιστήµη
501
Θεωρητικό
Υποχρεωτικό
Ε’
2Θ + 2ΑΠ
5
Νοµικών-Οικονοµικών Επιστηµών
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 .
∆ιαλέξεις, ασκήσεις πράξεις, προβολή παρουσιάσεων
Έννοια της Ασφάλισης. ∆ιακρίσεις Ασφαλίσεων. Έννοια
και οι Κατηγορίες του Κινδύνου. Επιστηµονική και Νοµική
Θεµελίωση της Ασφάλισης. Ιδιωτική και Κοινωνική
Ασφάλιση. Ιστορική Εξέλιξη του Ασφαλιστικού Θεσµού
.∆ίκαιο
της
Ιδιωτικής
Ασφάλισης. Ασφαλιστική
Επιχείρηση - Κανόνες Ίδρυσης και Λειτουργίας της.
Οργάνωση Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων και Οργανισµών.
Πρακτόρευση και Παραγωγή Ασφαλίσεων. Ασφαλιστική
Σύµβαση.
∆ικαιώµατα
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.
1. ΡΟΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ιδιωτική Ασφάλιση. ∆ίκαιο 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 ∆ίκαιο
Ε.&∆.ΑΝΙΚΟΥΛΑ-Ι.ΑΛΕΞΙΚΟΣ ΟΕ Θεσσαλονίκη 2009
Ασκήσεις σχετικές µε τις εµπορικές πράξεις, συµπλήρωση
αξιογράφων κ.λπ
•∆ιδασκαλία από έδρας για το θεωρητικό τµήµα του
µαθήµατος, επικουρούµενη από παρουσιάσεις σε
ηλεκτρονική µορφή.
•Υποδειγµατικά λυµένες ασκήσεις
•∆ιάθεση ηλεκτρονικών παρουσιάσεων διδασκαλίας στους
φοιτητές.
•Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαµήνου επί του συνόλου
της διδαχθείσας ύλης.
Ελληνική
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Τρόπος ∆ιδασκαλίας
Προαπαιτούµενα Μαθήµατα
Συνιστώµενα Μαθήµατα στο
Πρόγραµµα Σπουδών
Περιεχόµενο Μαθηµάτων

Συνιστώµενη Βιβλιογραφία

Μαθησιακές Ασκήσεις
Μέθοδοι ∆ιδασκαλίας

Φορολογική Λογιστική

502
Μεικτό
Υποχρεωτικό
Ε’
2Θ + 3Ε
5
Λογιστικής
Σκοπός του µαθήµατος είναι να παρέχει της βασικές έννοιες
και τον τρόπο φορολόγησης εισοδήµατος φυσικών και
νοµικών προσώπων στην Ελλάδα, σύµφωνα µε την
ισχύουσα νοµοθεσία. Επιπλέον, παρουσιάζει τη λογιστική
αντιµετώπιση των εσόδων, εξόδων καθώς και των κάθε
είδους φόρων που αντιµετωπίζει µια επιχείρηση που τηρεί
βιβλία τρίτης κατηγορίας του Κώδικά Φορολογικής
Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.) µέσα στα πλαίσια
του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου και της Φορολογικής
Νοµοθεσίας.
∆ιαλέξεις, ασκήσεις πράξεις, εργαστηριακές ασκήσεις,
προβολή παρουσιάσεων
Γενικό Λογιστικό Σχέδιο
Λογιστική των Άµεσων και των Έµµεσων φόρων. Ανάλυση
και εφαρµογές του Φ.Π.Α. Σύνταξη περιοδικών και
εκκαθαριστικών δηλώσεων Φ.Π.Α. Τήρηση λογαριασµών
για την παρακολούθηση Φ.Π.Α. Ανάλυση και εφαρµογές
του Κ.Φ.Α.Σ. σε συνδυασµό µε το Ε.Γ.Λ.Σ. Φορολογία
εισοδήµατος. Προκαταβολή και παρακράτηση του φόρου
Φορολογία προσωπικών εταιριών. Φορολογία εισοδήµατος
νοµικών προσώπων. Φορολογία Ακίνητης Περιουσίας,
µεταβίβασης ακινήτων, κληρονοµιών, δωρεών, γονικών
παροχών. ∆ήλωση φορολογίας εισοδήµατος-εφαρµογές.
Πρόστιµα-κυρώσεις.
1. Καραγιάννης ∆., Καραγιάννης Ι. και Καραγιάννη Α.Ε.
(2009), ¨Λογιστικά-Κοστολόγηση-Φοροτεχνικά-Γενικό
Λογιστικό Σχέδιο-ΚΒΣ στην Πράξη¨
2. Τότσης Π. (2009), ¨Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος
Φυσικών και Νοµικών Προσώπων¨
3. Παύλου Χ. και Γκούρλιας Ι. (2011), ¨Φορολογική
Λογιστική¨
4. ∆. Σταµατόπουλος – Α. Καραβοκύρης, «Φορολογία
Εισοδήµατος Φυσικών & Νοµικών Προσώπων», Ε’
έκδοση, Αθήνα 2007
5. ∆. Αντωνόπουλος - Η. Κατούδης, «Φορολογία
Εισοδήµατος», ∆’ έκδοση, Αθήνα 2008
Πρακτική εξάσκηση στην αίθουσα µε λύση ασκήσεων που
αφορούν το σύνολο της διδαχθείσας ύλης
•∆ιδασκαλία από έδρας για το θεωρητικό τµήµα του
µαθήµατος, επικουρούµενη από παρουσιάσεις σε
ηλεκτρονική µορφή.
•Προβλέπεται επίσης και η πρακτική εξάσκηση σε
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Κριτήρια & Μέθοδοι
Αξιολόγησης

Γλώσσα ∆ιδασκαλίας

εργαστήριο υπολογιστών, για συγκεκριµένα µαθήµατα.
•∆ιάθεση ηλεκτρονικών παρουσιάσεων διδασκαλίας στους
φοιτητές.
•Για την θεωρία, ενδιάµεση πρόοδος και γραπτή εξέταση
στο τέλος του εξαµήνου επί του συνόλου της διδαχθείσας
ύλης.
•Για το εργαστήριο, εξέταση στη διάρκεια του εξαµήνου µε
πρακτικές ασκήσεις και εφαρµογές.
Ελληνική
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Τρόπος ∆ιδασκαλίας

Προαπαιτούµενα Μαθήµατα
Συνιστώµενα Μαθήµατα στο
Πρόγραµµα Σπουδών
Περιεχόµενο Μαθηµάτων

Μηχανογραφηµένη Λογιστική Ι
503
Μεικτό
Υποχρεωτικό
Ε’
1Θ + 4Ε
5
Λογιστικής & Μηχανογραφηµένης Λογιστικής

Το µάθηµα αποσκοπεί στην εκπαίδευση των φοιτητών
στις διαδικασίες καταχώρησης, επεξεργασίας και
άντλησης λογιστικών πληροφοριών προσηµειώνοντας
ένα
πραγµατικό
επιχειρησιακό
περιβάλλον
(οικονοµικές υπηρεσίες). Στο τέλος του µαθήµατος οι
φοιτητές:
•θα έχουν κατανοήσει τον τρόπο λειτουργίας του
διπλογραφικού λογιστικού συστήµατος µε την χρήση
συγχρόνων µηχανογραφικών πακέτων,
•θα είναι σε θέση να αναπαραστήσουν µηχανογραφικά
αρχικά το Οικονοµικό – Εµπορικό
κύκλωµα µιας
επιχείρησης και να προετοιµάσουν µε την βοήθεια του
µηχανογραφικού
πακέτου
τις
απαιτούµενες
χρηµατοοικονοµικές αναφορές και καταστάσεις.
Η διδασκαλία του µαθήµατος γίνεται σε θεωρητικό και
εργαστηριακό επίπεδο. Στο θεωρητικό επίπεδο οι φοιτητές
διδάσκονται τις βασικές αρχές και τον τρόπο λειτουργίας
ενός λογιστικού πληροφοριακού συστήµατος:
• Ανάλυση της αρχιτεκτονικής των βασικών λειτουργιών
και των κυριότερων υποσυστηµάτων του.
• ∆ηµιουργία - Άντληση Οικονοµικών / Εµπορικών
/Λογιστικών Πληροφοριών µε σκοπό το σχεδιασµό
δράσεων , τον έλεγχο και τη λήψη
επιχειρησιακών αποφάσεων.
Το εργαστηριακό τµήµα του µαθήµατος βασίζεται σε µια
ολοκληρωµένη
άσκηση
που
περιλαµβάνει
αντιπροσωπευτικά Οικονοµικά και Λογιστικά γεγονότα
από την ίδρυση µιας επιχείρησης έως και την σύνταξη των
χρηµατοοικονοµικών της καταστάσεων (ολοκληρώνεται µε
την Μηχανογραφηµένη Λογιστική ΙΙ):
•∆ιαλέξεις, ασκήσεις πράξεις, εργαστηριακές ασκήσεις,
προβολή παρουσιάσεων.
Χρηµατοοικονοµική Λογιστική, Γενικό Λογιστικό Σχέδιο

1. Ανάλυση του περιβάλλοντος της επιχείρησηςΑξιολόγηση των αναγκών Οικονοµικής και
Λογιστικής Πληροφόρησης της επιχείρησης
2. Επιλογή κατάλληλου λογισµικού και εξοπλισµού
(software και hardware)
3. Εξοικείωση µε τη χρήση σύγχρονων Λογιστικών
Πληροφοριακών Συστηµάτων & προγραµµάτων
Οικονοµικής διαχείρισης- Παραµετροποίηση του
συστήµατος.
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4. Απογραφή ενάρξεως.
5. Το
Κύκλωµα
των

Συνιστώµενη Βιβλιογραφία

Μαθησιακές Ασκήσεις

Μέθοδοι ∆ιδασκαλίας

Κριτήρια & Μέθοδοι
Αξιολόγησης

Γλώσσα ∆ιδασκαλίας

Χρηµατοοικονοµικών
(Εισπράξεις – Πληρωµές Κινήσεις Τραπεζών ,
Αξιόγραφων και επιταγών )
6. Το Κύκλωµα των Αγορών (Παραγγελιοδοσία,
Τιµολογιακές Πολιτικές, Συµφωνίες / ∆ιαχείριση
Υπολοίπων Προµηθευτών
( Είδη ,
7. Το Κύκλωµα των αποθεµάτων
Αποθηκευτικοί χώροι παρτίδες , Φυσική Απογραφή
/Αποτίµηση
8. Το κύκλωµα της παραγωγής (διαδικασία ,
παραστατικά , κοστολόγηση)
9. Το Κύκλωµα των Πωλήσεων (Παραγγελιοληψία ,
Τιµολογιακές Πολιτικές , Προγραµµατισµός
Παραδόσεων , Συµφωνίες /∆ιαχείριση Υπολοίπων
Πελατών
10. ∆ιαδικασία Τιµολόγησης - Είδη Παραστατικών –
Ηλεκτρονική Τιµολόγηση / Θεωρηµένα Έντυπα.
11. Το κύκλωµα των Παγίων (Τήρηση Μητρώου
Παγίων)
12. Το Κύκλωµα του Προϋπολογισµού (κατάρτιση /
παρακολούθηση Reporting)
13. Μηχανογραφική Τήρηση Βιβλίων Β΄ κατηγορίας
Κ.Φ.Α.Σ.
1. Στεφάνου, Κ..:
Μηχανογραφηµένη Εµπορική
∆ιαχείριση & Λογιστική (1996), Εκδόσεις University
Studio Press
2. Στεφάνου Κ.Ι., (2008) , Μηχανογραφηµένη Εµπορική
∆ιαχείριση και Λογιστική, University studio press, 2η
έκδοση
3. Γκίνογλου ∆.,Ταχυνάκης Π., Πρωτόγερος Ν., (2004) :
Λογιστικά
Πληροφοριακά
Συστήµατα.
Μηχανογραφηµένη Λογιστική, Rosilli.
Κάθε φοιτητής έχει την δυνατότητα να εξοικειωθεί µε
λογιστικό πακέτο (πρόγραµµα) , να δηµιουργήσει το δικό
του εταιρικό περιβάλλον , την δική του (εικονική) εταιρεία,
και στην συνέχεια µε την βοήθεια του διδάσκοντα να
αποτυπώσει τα Οικονοµικά - Λογιστικά γεγονότα της
άσκησης
σαν να
βρισκόταν στο λογιστήριο µιας
επιχείρησης.
• ∆ιδασκαλία από έδρας για το θεωρητικό τµήµα του
µαθήµατος, επικουρούµενη από παρουσιάσεις σε
ηλεκτρονική µορφή.
•Πρακτική εξάσκηση σε εργαστήριο υπολογιστών.
•Υποδειγµατικά λυµένες ασκήσεις.
•∆ιάθεση ηλεκτρονικών παρουσιάσεων διδασκαλίας στους
φοιτητές.
•Για την θεωρία - γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαµήνου
επί του συνόλου της διδαχθείσας ύλης.
•Για το εργαστήριο, εξέταση σε εργαστήριο υπολογιστών
µε πρακτικές ασκήσεις και εφαρµογές.
Ελληνική
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Ανάλυση Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων

Τρόπος ∆ιδασκαλίας

∆ιαλέξεις, ασκήσεις πράξεις, εργαστηριακές ασκήσεις,
προβολή παρουσιάσεων
Χρηµατοοικονοµική
Λογιστική,
Αρχές
Χρηµατοοικονοµικής ∆ιοίκησης
Έννοια- Φύση –Σκοποί της Ανάλυσης. Επιλογή
Οικονοµικών Στοιχείων – Αξιολόγηση και Ερµηνεία.
Μέθοδοι Ανάλυσης – Εισαγωγή. Κάθετη Ανάλυση – Έννοια
και Σπουδαιότητα. Κάθετη Ανάλυση στον Ισολογισµό –
Κάθετη Ανάλυση στα Αποτελέσµατα Χρήσεως. Οριζόντια
Ανάλυση – Έννοια και Σπουδαιότητα. Αριθµοδείκτες
Τάσης. Ανάλυση Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων µε
Αριθµοδείκτες. Έννοια - Στόχοι – Σπουδαιότητα.
Συγκριτική Αξία –Πρότυπα Συγκρίσεων. Κατηγορίες
Αριθµοδεικτών. Περιορισµοί της Ανάλυσης µε ∆είκτες.
∆είκτες ρευστότητας, ∆είκτες δραστηριότητας, ∆είκτες
αποδοτικότητας, ∆είκτες διάρθρωσης κεφαλαίων και
βιωσιµότητας, ∆είκτες Επενδυτικοί
1. Κάντζος Κ. (2002), Ανάλυση Χρηµατοοικονοµικών
Καταστάσεων, Εκδόσεις Interbooks. Κωδικός Βιβλίου
στον Εύδοξο: 8287
2. Νιάρχος Νικήτας Α. (2004) Χρηµατοοικονοµική
ανάλυση λογιστικών καταστάσεων, ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ
ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΑΕ. Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο:
23054
3. Νικολάου, Α. (1999), Ανάλυση Χρηµατοοικονοµικών
Καταστάσεων, Εκδόσεις Ευγ. Μπένου.
4. Αργύρης, Λ. Α. (1998), Ανάλυση Χρηµατοοικονοµικών
Καταστάσεων, Εκδόσεις University Studio Press
Πρακτική εξάσκηση στην αίθουσα µε λύση ασκήσεων που
αφορούν το σύνολο της διδαχθείσας ύλης
•∆ιδασκαλία από έδρας για το θεωρητικό τµήµα του
µαθήµατος, επικουρούµενη από παρουσιάσεις σε
ηλεκτρονική µορφή.
•∆ιάθεση ηλεκτρονικών παρουσιάσεων διδασκαλίας στους
φοιτητές.

Προαπαιτούµενα Μαθήµατα
Συνιστώµενα Μαθήµατα στο
Πρόγραµµα Σπουδών
Περιεχόµενο Μαθηµάτων

Συνιστώµενη Βιβλιογραφία

Μαθησιακές Ασκήσεις
Μέθοδοι ∆ιδασκαλίας

504
Μεικτό
Υποχρεωτικό
Ε’
2Θ + 2Ε
5
Λογιστικής – Χρηµατοοικονοµικής

Η κατανόηση των τεχνικών ανάλυσης των
χρηµατοοικονοµικών
καταστάσεων
που
είναι
απαραίτητες, για την αξιολόγηση της ρευστότητας,
αποδοτικότητας, κερδοφορίας και της κεφαλαιακής
διάρθρωσης µιας επιχείρησης καθώς και στη χρήση της
αξιολόγησης στη λήψη αποφάσεων.
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sep4u.gr
Κριτήρια & Μέθοδοι
Αξιολόγησης

Γλώσσα ∆ιδασκαλίας

•Για την θεωρία, ενδιάµεση πρόοδος και γραπτή εξέταση
στο τέλος του εξαµήνου επί του συνόλου της διδαχθείσας
ύλης.
•Για το εργαστήριο, εξέταση στη διάρκεια του εξαµήνου µε
πρακτικές ασκήσεις και εφαρµογές.
Ελληνική
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Τίτλος Μαθήµατος
Κωδικός Μαθήµατος
Τύπος Μαθήµατος
Επίπεδο Μαθήµατος
Εξάµηνο Σπουδών
Ώρες ∆ιδασκαλίας
Πιστωτικές Μονάδες ECTS
Καθηγητής
Μαθησιακά Αποτελέσµατα

Τρόπος ∆ιδασκαλίας
Προαπαιτούµενα Μαθήµατα
Συνιστώµενα Μαθήµατα στο
Πρόγραµµα Σπουδών
Περιεχόµενο Μαθηµάτων

Συνιστώµενη Βιβλιογραφία

Μαθησιακές Ασκήσεις

Μέθοδοι ∆ιδασκαλίας

Κριτήρια & Μέθοδοι
Αξιολόγησης
Γλώσσα ∆ιδασκαλίας

Επιχειρησιακή Στρατηγική και Πολιτική
505
Θεωρητικό
Υποχρεωτικό
Ε’
2Θ + 2ΑΠ
5
Οικονοµικών-∆ιοικητικών Επιστηµών
Η εξοικείωση µε τη στρατηγική σκέψη και η αναγνώριση εκ
µέρους των φοιτητών του ταχέως µεταβαλλόµενου
περιβάλλοντος καθώς και η επίδραση του στη χάραξη
στρατηγικών για την επίτευξη της αποστολής και των
στόχων των επιχειρήσεων, των επιχειρηµατικών οµίλων και
οικονοµικών οργανισµών.
∆ιαλέξεις, ασκήσεις πράξεις, προβολή παρουσιάσεων
∆ιοικητική των Επιχειρήσεων
•Εισαγωγή στην Επιχειρησιακή Στρατηγική
•Στρατηγικός Προγραµµατισµός και τα Στάδιά του
•Ανάλυση – ∆ιάγνωση του εξωτερικού περιβάλλοντος
•Προβλέψεις Εξωτερικών και Εσωτερικών συνθηκών της
επιχείρησης
•Θεωρία της S.W.O.T. (∆υνατότητες – Αδυναµίες –
Ευκαιρίες – Απειλές), Περιπτώσεις Μελετών µε S.W.O.T.
ανάλυση
•Εταιρική Αποστολή
•Βασικές Θεωρήσεις της Στρατηγικής
•Ανάλυση και Αξιολόγηση Εναλλακτικών Στρατηγικών
•Επιλογή κατάλληλης Στρατηγικής
• Παπαδάκης (2012), ¨Στρατηγική των Επιχειρήσεων¨
Τόµος Α΄¨
• Μιχαλόπουλος Μ., Γρηγορούδης Ε. και Ζοπουνίδης Κ.
(2007), ¨ Στρατηγική των Επιχειρήσεων ¨
• Σαρσέντης Β. (2004), ¨ Επιχειρησιακή Στρατηγική και
Πολιτική¨
Ασκήσεις σχετικές µε τον στρατηγικό προγραµµατισµό και
τα στάδιά του, της ανάλυσης και διάγνωσης του εξωτερικού
περιβάλλοντος και τη θεωρία της S.W.O.T.
•∆ιδασκαλία από έδρας για το θεωρητικό τµήµα του
µαθήµατος, επικουρούµενη από παρουσιάσεις σε
ηλεκτρονική µορφή.
•Υποδειγµατικά λυµένες ασκήσεις
•∆ιάθεση ηλεκτρονικών παρουσιάσεων διδασκαλίας στους
φοιτητές.
•Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαµήνου επί του συνόλου
της διδαχθείσας ύλης
•Προαιρετικές εργασίες κατά την διάρκεια του εξαµήνου
Ελληνική
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Τίτλος Μαθήµατος
Κωδικός Μαθήµατος
Τύπος Μαθήµατος
Επίπεδο Μαθήµατος
Εξάµηνο Σπουδών
Ώρες ∆ιδασκαλίας
Πιστωτικές Μονάδες ECTS
Καθηγητής
Μαθησιακά Αποτελέσµατα

Τρόπος ∆ιδασκαλίας
Προαπαιτούµενα Μαθήµατα
Συνιστώµενα Μαθήµατα στο
Πρόγραµµα Σπουδών
Περιεχόµενο Μαθηµάτων

Συνιστώµενη Βιβλιογραφία

Μαθησιακές Ασκήσεις

Μέθοδοι ∆ιδασκαλίας

Κριτήρια & Μέθοδοι
Αξιολόγησης
Γλώσσα ∆ιδασκαλίας

Οικονοµική της Εργασίας και Εργασιακές Σχέσεις
506
Θεωρητικό
Επιλογής Υποχρεωτικό
Ε’
2Θ + 2ΑΠ
5
Οικονοµικών-∆ιοικητικών Επιστηµών
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 εµπειρικό
επίπεδο.
∆ιαλέξεις, ασκήσεις πράξεις, προβολή παρουσιάσεων
Μακροοικονοµική, Εργατικό ∆ίκαιο
•Εισαγωγή στη Θεωρία της Οικονοµικής της Εργασίας
•Εισαγωγή στη Θεωρία των Εργασιακών Σχέσεων
•Εργατικό ∆υναµικό, Απασχόληση και Ανεργία
•Εργατικός Μισθός και Απασχόληση (Προσφορά και
Ζήτηση Εργασίας)
•Σχέσεις µισθωτών, εργοδοτών και κράτους
•Συνδικαλιστικές
οργανώσεις
και
Συλλογικές
∆ιαπραγµατεύσεις
•Οι εργασιακές σχέσεις στην Ελλάδα
•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’¨
Ασκήσεις σχετικές 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.
•∆ιδασκαλία από έδρας για το θεωρητικό τµήµα του
µαθήµατος, επικουρούµενη από παρουσιάσεις σε
ηλεκτρονική µορφή.
•Υποδειγµατικά λυµένες ασκήσεις
•∆ιάθεση ηλεκτρονικών παρουσιάσεων διδασκαλίας στους
φοιτητές.
•Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαµήνου επί του συνόλου
της διδαχθείσας ύλης
•Προαιρετικές εργασίες κατά την διάρκεια του εξαµήνου
Ελληνική
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Τίτλος Μαθήµατος
Κωδικός Μαθήµατος
Τύπος Μαθήµατος
Επίπεδο Μαθήµατος
Εξάµηνο Σπουδών
Ώρες ∆ιδασκαλίας
Πιστωτικές Μονάδες ECTS
Καθηγητής
Μαθησιακά Αποτελέσµατα

Τρόπος ∆ιδασκαλίας
Προαπαιτούµενα Μαθήµατα
Συνιστώµενα Μαθήµατα στο
Πρόγραµµα Σπουδών
Περιεχόµενο Μαθηµάτων

Συνιστώµενη Βιβλιογραφία

Μαθησιακές Ασκήσεις

Μέθοδοι ∆ιδασκαλίας

Κριτήρια & Μέθοδοι
Αξιολόγησης
Γλώσσα ∆ιδασκαλίας

Εφοδιαστική (Logistics)
507
Θεωρητικό
Επιλογής Υποχρεωτικό
Ε’
2Θ + 2ΑΠ
5
Μαθηµατικών / Οικονοµικών – ∆ιοικητικών Επιστηµών
Να αντιληφθεί ο φοιτητής τη σηµασία της ενοποίησης των
λειτουργιών της εφοδιαστικής αλυσίδας και να αποκτήσει
ικανότητα στη λήψη αποφάσεων σε θέµατα που αφορούν
τις προµήθειες, τα αποθέµατα και τη διανοµή µε οδηγό τη
σχέση µεταξύ της ποιότητας και του κόστους, ώστε να
βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης
∆ιαλέξεις, ασκήσεις πράξεις, προβολή παρουσιάσεων
∆ιοικητική των Επιχειρήσεων
Έννοια των Logistics και της Εφοδιαστικής αλυσίδας
∆ηµιουργία ευέλικτης εφοδιαστικής αλυσίδας
• ∆ιαχείριση χρόνου απόκρισης
• Ανάλυση κόστους των Logistics (κοστολόγηση
προµηθειών, µεταφορών και πωλήσεων)
• ∆ιαχείριση καναλιών διανοµής (συστήµατα µεταφοράς,
προγραµµατισµός, παρακολούθηση και έλεγχος της
µεταφοράς)
Αξιολόγηση προµηθευτικής ικανότητας και συστήµατα
αναζήτησης προµηθευτών
• Ενοποίηση εφοδιαστικής αλυσίδας
• Ανταγωνιστικά δίκτυα
• Christopher Martin. Logistics και διαχείριση
εφοδιαστικής αλυσίδας, εκδ. Κριτική, Αθήνα, 2007.
• Παπαβασιλείου N. Γ. Μπάλτας. ∆ιοίκηση ∆ικτύων
∆ιανοµής & Logistics, εκδ. Rosili, Αθήνα, 2003.
• Παπαδηµητρίου Ε. Ο. Σχινάς. Εισαγωγή στα Logistics,
εκδ. Σταµούλη, Αθήνα, 2004.
• Ballou R. H. Business Logistics / Supply Chain
Management, 5th edition, Pearson, Prentice Hall, 2004
Ασκήσεις σχετικές µε την διαχείριση του χρόνου
απόκρισης, την ανάλυση του κόστους, της διαχείρισης των
καναλιών διανοµής και των συστηµάτων αναζήτησης
προµηθευτών
•∆ιδασκαλία από έδρας για το θεωρητικό τµήµα του
µαθήµατος, επικουρούµενη από παρουσιάσεις σε
ηλεκτρονική µορφή.
•Υποδειγµατικά λυµένες ασκήσεις
•∆ιάθεση ηλεκτρονικών παρουσιάσεων διδασκαλίας στους
φοιτητές.
•Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαµήνου επί του συνόλου
της διδαχθείσας ύλης
•Προαιρετικές εργασίες κατά την διάρκεια του εξαµήνου
Ελληνική
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Τίτλος Μαθήµατος
Κωδικός Μαθήµατος
Τύπος Μαθήµατος
Επίπεδο Μαθήµατος
Εξάµηνο Σπουδών
Ώρες ∆ιδασκαλίας
Πιστωτικές Μονάδες ECTS
Καθηγητής
Μαθησιακά Αποτελέσµατα

Τρόπος ∆ιδασκαλίας
Προαπαιτούµενα Μαθήµατα
Συνιστώµενα Μαθήµατα στο
Πρόγραµµα Σπουδών
Περιεχόµενο Μαθηµάτων

Συνιστώµενη Βιβλιογραφία

Μαθησιακές Ασκήσεις

Μέθοδοι ∆ιδασκαλίας

Κριτήρια & Μέθοδοι
Αξιολόγησης
Γλώσσα ∆ιδασκαλίας

Ελεγκτική
601

Θεωρητικό
Υποχρεωτικό
ΣΤ’
3Θ + 2ΑΠ
5
Λογιστικής
Ικανότητα κατανόησης από τους φοιτητές της Ελεγκτικής
επιστήµης καθώς και της διαδικασίας και της σκοπιµότητας
του Ελέγχου για τις επιχειρήσεις και τους οργανισµούς.
∆ιαλέξεις, ασκήσεις πράξεις, εργαστηριακές ασκήσεις,
προβολή παρουσιάσεων
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. ∆ειγµατοληπτικός Έλεγχος.
Έκθεση ελεγκτή. Νοµοθεσία Ελεγκτικής.
1. Κάντζος Κ. Χονδράκη Α. (2006) Ελεγκτική – Θεωρία
και Πρακτικής, Εκδόσεις Σταµούλης, Αθήνα.
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 Certified Public Accountants’
Institute (1989), S.O.L. Athens
5. Παπάς Α., (1999) Ελεγκτική, Εκδόσεις Μπένος, Αθήνα.
6. Μeigs W. – Larsen J., Meigs R., (1985) Principles of
Auditing, N.Y.
7. Τσακλάγκανος Α., (1994) Ελεγκτική, Θεσσαλονίκη
Επίλυση ασκήσεων της Ελεγκτικής διαδικασίας και
πρακτικής στη διάρκεια των Ασκήσεων-Πράξεων του
µαθήµατος.
•∆ιδασκαλία από έδρας για το θεωρητικό τµήµα του
µαθήµατος, επικουρούµενη από παρουσιάσεις σε
ηλεκτρονική µορφή. Υποδειγµατικά λυµένες ασκήσεις
•Πρακτική εξάσκηση µε επίλυση ασκήσεων.
• ∆ιάθεση ηλεκτρονικών παρουσιάσεων διδασκαλίας στους
φοιτητές.
•Για την Θεωρία και τις Ασκήσεις Πράξεις, ενδιάµεση
πρόοδος και γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαµήνου επί
του συνόλου της διδαχθείσας ύλης.
Ελληνική
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Τίτλος Μαθήµατος
Κωδικός Μαθήµατος
Τύπος Μαθήµατος
Επίπεδο Μαθήµατος
Εξάµηνο Σπουδών
Ώρες ∆ιδασκαλίας
Πιστωτικές Μονάδες ECTS
Καθηγητής
Μαθησιακά Αποτελέσµατα

Τρόπος ∆ιδασκαλίας
Προαπαιτούµενα Μαθήµατα
Συνιστώµενα Μαθήµατα στο
Πρόγραµµα Σπουδών
Περιεχόµενο Μαθηµάτων

Συνιστώµενη Βιβλιογραφία

Μαθησιακές Ασκήσεις
Μέθοδοι ∆ιδασκαλίας

Κριτήρια & Μέθοδοι
Αξιολόγησης
Γλώσσα ∆ιδασκαλίας

∆ιεθνείς Οικονοµικές Σχέσεις
602
Θεωρητικό
Υποχρεωτικό ΣΤ’
2Θ + 2 ΑΠ
5
Οικονοµικών-∆ιοικητικών Επιστηµών
Το µάθηµα αυτό έχει ως σκοπό να κατανοήσουν οι φοιτητές
τις παγκόσµιες οικονοµικές σχέσεις και τη λειτουργία του
διεθνούς εµπορίου.
∆ιαλέξεις, ασκήσεις πράξεις, προβολή παρουσιάσεων
Οικονοµική Ιστορία, Αγορές Χρήµατος και Κεφαλαίου
Εξέλιξη θεωριών διεθνούς εµπορίου,
∆ιεθνές εµπόριο και ανάπτυξη,
∆ασµολογική και µη δασµολογική προστασία,
Η τάση προς παγκοσµιοποίηση και οι επιπτώσεις της,
∆ιεθνείς Ροές Αγαθών και Κεφαλαίου
Η αγορά συναλλάγµατος και ο καθορισµός της
ισοτιµίας,
• Η προθεσµιακή αγορά συναλλάγµατος,
• Μηχανισµοί προσαρµογής του ισοζυγίου πληρωµών.
•Krugman, P., Obstfeld M.,(2011) ¨∆ιεθνής Οικονοµική
(Νέα Αναθεωρηµένη Έκδοση): Θεωρία και Πολιτική¨.
•∆ιεθνής Οικονοµική , (2012), Feenstra C. Robert, Taylor
M. Alan, Εκδόσεις Επίκεντρο,
•Νίκας Χ. (2011), ¨Εισαγωγή στις ∆ιεθνείς Οικονοµικές
Σχέσεις¨
•Χρηστίδης Ι. (2006),¨∆ιεθνείς Οικονοµικές Σχέσεις¨
•Βαµβούκας, Γ.(2004) , ¨∆ιεθνείς Οικονοµικές Σχέσεις:
Θεωρία, Μεθοδολογία, Εφαρµογές¨
•Ζαχαριάδης –Σούρας ∆. (2004), ¨∆ιεθνείς Οικονοµικοί
Οργανισµοί¨
Ασκήσεις στη θεωρία του ∆ιεθνούς Εµπορίου
•∆ιδασκαλία από έδρας για το θεωρητικό τµήµα του
µαθήµατος, επικουρούµενη από παρουσιάσεις σε
ηλεκτρονική µορφή.
•∆ιάθεση ηλεκτρονικών παρουσιάσεων διδασκαλίας στους
φοιτητές.
•Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαµήνου επί του συνόλου
της διδαχθείσας ύλης
•Προαιρετικές εργασίες κατά την διάρκεια του εξαµήνου
Ελληνική

•
•
•
•
•
•
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Τίτλος Μαθήµατος
Κωδικός Μαθήµατος
Τύπος Μαθήµατος
Επίπεδο Μαθήµατος
Εξάµηνο Σπουδών
Ώρες ∆ιδασκαλίας
Πιστωτικές Μονάδες ECTS
Καθηγητής
Μαθησιακά Αποτελέσµατα

Τρόπος ∆ιδασκαλίας
Προαπαιτούµενα Μαθήµατα
Συνιστώµενα Μαθήµατα στο
Πρόγραµµα Σπουδών
Περιεχόµενο Μαθηµάτων

Πληροφοριακά Συστήµατα ∆ιοίκησης
603
Μεικτό
Υποχρεωτικό
ΣΤ’
2Θ + 2Ε
5
Πληροφορικής
Το µάθηµα πραγµατεύεται τις βασικές έννοιες των
Πληροφοριακών Συστηµάτων ∆ιοίκησης και την χρήση
τους στην ∆ιοικητική Επιστήµη, µέσα από τεχνικές και
εργαλεία που βοηθούν στην ανάπτυξη αναλυτικής
ικανότητας στην λήψη αποφάσεων, ενώ παράλληλα
στοχεύει στη διασύνδεση της αναλυτικής ικανότητας µε τις
ανθρώπινες – διοικητικές ικανότητες και την αντίληψη της
τεχνολογίας. Ειδικότερα, οι φοιτητές:
• Θα γνωρίσουν τις εξελίξεις της ∆ιοικητικής
Επιστήµης και της πρακτικής µάνατζµεντ στην
εποχή µας
• Θα κατανοήσουν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων
µέσα από ένα ολοκληρωµένο παράδειγµα
• Θα αντιληφθούν την έννοια του µοντέλου για λήψη
αποφάσεων και τις εναλλακτικές διαδικασίες
• Θα γνωρίσουν τις κυριότερες τεχνικές για λήψη
αποφάσεων
• Θα εµπεδώσουν την τεχνική του Γραµµικού
Προγραµµατισµού, τη θεωρία της δυϊκότητας και τη
µέθοδο επίλυσης µε παραδείγµατα εφαρµογών µε
χρήση του πακέτου Excel
• Θα κατανοήσουν τα προβλήµατα και τις τεχνικές
για διαχείριση δικτύων και µεγάλων έργων
• Θα είναι σε θέση να εφαρµόσουν τη θεωρία των
αποφάσεων µε τη µεθοδολογία των δένδρων
απόφασης
• Θα γνωρίσουν την θεωρία και τεχνική της
προσοµοίωσης και θα µπορούν να την εφαρµόσουν
µε χρήση του πακέτου Excel
∆ιαλέξεις, ασκήσεις πράξεις, εργαστηριακές ασκήσεις,
προβολή παρουσιάσεων.
Πληροφορική Ι, Πληροφορική ΙΙ
Θεωρία: Νέες τάσεις στην οργανωτική δοµή και στη
στρατηγική των επιχειρήσεων, διαχείριση της τεχνολογίας,
λήψη αποφάσεων, εισαγωγή στα µοντέλα λήψης
αποφάσεων,
αναλυτικά
µοντέλα
και
µοντέλα
προσοµοίωσης, εισαγωγή στο γραµµικό προγραµµατισµό,
διατύπωση προβληµάτων γραµµικού προγραµµατισµού,
δυϊκές τιµές, παραδείγµατα λήψης αποφάσεων από τον
χρηµατοοικονοµικό χώρο, επίλυση των προβληµάτων,
προγραµµατισµός έργων, διάγραµµα δικτύου, η µέθοδος
CPM, η µέθοδος PERT, κριτήρια απόφασης στη θεωρία των
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Συνιστώµενη Βιβλιογραφία

Μαθησιακές Ασκήσεις

Μέθοδοι ∆ιδασκαλίας

Κριτήρια & Μέθοδοι
Αξιολόγησης

Γλώσσα ∆ιδασκαλίας

αποφάσεων, δένδρα απόφασης, µοντέλα προσοµοίωσης,
προσοµοίωση µε το Excel.
Εργαστήριο:
Πρακτική
επίλυση
προβληµάτων
βελτιστοποίησης µε χρήση γραµµικού προγραµµατισµού,
προβλήµατα προσοµοίωσης µε Monte Carlo, προβλήµατα
λήψης απόφασης µε δένδρα απόφασης.
• Πραστάκος Γ., “∆ιοίκηση επιστήµη στην πράξη,
εφαρµογές στη σύγχρονη επιχείρηση”, Εκδόσεις
Σταµούλη, 2005
• Laudon K., Laudon J., “Πληροφοριακά συστήµατα
διοίκησης”, Εκδόσεις Κλειδάριθµος, 2006
• Malaga, Ross A., “Εισαγωγή στην τεχνολογία
πληροφοριακών συστηµάτων”, Εκδόσεις Γκιούρδα
Μ., 2004
• Γιαννακόπουλος ∆., “∆ιοικητικά πληροφοριακά
συστήµατα”, Εκδόσεις Σύγχρονη Εκδοτική, 2003
• ∆ουκίδης Γ., “∆ιοίκηση επιχειρήσεων και
πληροφοριακά συστήµατα”, Εκδόσεις Ι. Σιδέρης,
2003
• Οικονόµου Α., Γεωργόπουλος Ν., “Πληροφοριακά
συστήµατα για τη διοίκηση επιχειρήσεων”,
Εκδόσεις Μπένου Ε., 2004,
• Υψηλάντης Π., “Πληροφοριακά συστήµατα
διοίκησης”, Εκδόσεις Πατάκη, 2001
• Φωλίνας ∆., Μάνθου Β., Βλαχοπούλου Μ.,
“Ολοκληρωµένα
πληροφοριακά
συστήµατα
διαχείρισης επιχειρηµατικών πόρων”, Εκδόσεις
Ανίκουλα-Αλεξικού, 2007
• Χαϊνάς Κ., “Βασικά θέµατα για τα πληροφοριακά
συστήµατα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων
(E.R.P.)”, Εκδόσεις Γκιούρδας Β., 2006
Στην θεωρία ασκήσεις λήψης αποφάσεων µέσω κατάρτισης
µοντέλων και επίλυσης τους µε επιστηµονικές µεθόδους.
Στην θεωρία ασκήσεις σε προβλήµατα διαχείρισης έργων.
Στο εργαστήριο ασκήσεις σε προβλήµατα γραµµικού
προγραµµατισµού, προσοµοίωσης και δένδρων απόφασης.
• ∆ιδασκαλία από έδρας για το θεωρητικό τµήµα του
µαθήµατος, επικουρούµενη από παρουσιάσεις σε
ηλεκτρονική µορφή.
• Πρακτική εξάσκηση σε εργαστήριο υπολογιστών.
• ∆ιάθεση ηλεκτρονικών παρουσιάσεων διδασκαλίας
στους φοιτητές.
• Για την θεωρία, γραπτή εξέταση στο τέλος του
εξαµήνου επί της διδαχθείσας ύλης.
• Για το εργαστήριο, εξέταση σε εργαστήριο
υπολογιστών µε πρακτικές ασκήσεις και εφαρµογές.
Ελληνική
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Τίτλος Μαθήµατος
Κωδικός Μαθήµατος
Τύπος Μαθήµατος
Επίπεδο Μαθήµατος
Εξάµηνο Σπουδών
Ώρες ∆ιδασκαλίας
Πιστωτικές Μονάδες
ECTS
Καθηγητής
Μαθησιακά
Αποτελέσµατα

Τρόπος ∆ιδασκαλίας

Προαπαιτούµενα
Μαθήµατα
Συνιστώµενα Μαθήµατα
στο Πρόγραµµα Σπουδών
Περιεχόµενο Μαθηµάτων

Μηχανογραφηµένη Λογιστική ΙΙ
604
Μεικτό
Υποχρεωτικό
ΣΤ’
1Θ + 4Ε
5
Λογιστικής

Το

µάθηµα

αποσκοπεί

στην εκπαίδευση των φοιτητών στις διαδικασίες καταχώρησης
επεξεργασίας και
άντλησης
λογιστικών πληροφοριών
προσοµοιώνοντας ένα πραγµατικό επιχειρησιακό περιβάλλον
(οικονοµικές υπηρεσίες). Στο τέλος του µαθήµατος οι φοιτητές:
• θα γνωρίζουν σε ικανοποιητικό βαθµό τις δυνατότητες που
προσφέρουν
τα
σύγχρονα
Συστήµατα
∆ιαχείρισης
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 στο Υπουργείο Οικονοµικών
τις προβλεπόµενες από τον Κώδικά Φορολογικής Απεικόνισης
Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.) Μηχανογραφικές Καταστάσεις και
Αναφορές.
∆ιαλέξεις, ασκήσεις πράξεις, εργαστηριακές ασκήσεις, προβολή
παρουσιάσεων.
Η διδασκαλία του µαθήµατος γίνεται τόσο
σε θεωρητικό όσο
και
σε
εργαστηριακό
επίπεδο συνδυάζοντας την εφαρµογή της λογιστικής θεωρίας και
την πράξη.
Χρηµατοοικονοµική Λογιστική , Γενικό Λογιστικό Σχέδιο,
Λογιστική εταιρειών, Φορολογική Λογιστική, Λογιστική
Κόστους, Μηχανογραφηµένη Λογιστική Ι
1. Ανάλυση Αρχιτεκτονικής, Λειτουργιών και Υποσυστηµάτων
του µηχανογραφικού πακέτου
2. ∆ιαδικασίες
καταχώρησης, ελέγχου και δηµιουργίας
αναφορών
3. Μηχανογραφηµένη Λογιστική µε πλήρη Ανάπτυξη των
Λογαριασµών του Ε.Γ.Λ.Σ (Ολοκληρωµένη άσκηση που
περιλαµβάνει αντιπροσωπευτικά λογιστικά γεγονότα , µε
πραγµατικά παραστατικά
ώστε να καλύπτονται οι
διαδικασίες από την ίδρυση έως και την σύνταξη των
ετήσιων οικονοµικών της καταστάσεων µιας επιχείρησης)
4. Ειδικά
θέµατα
Μηχανογραφηµένης
Λογιστικής
(Μισθοδοσία , Έλεγχος & Συµφωνίες Φ.Π.Α. και λοιπών
παρακρατούµενων Φόρων – Μηχανογραφική συµπλήρωση
εντύπων – Οριστικοποίηση εγγραφών - Έκδοση Ισοζυγίων Κλείσιµο Μήνα )
5. Εργασίες Τέλους Χρήσεως (Αποσβέσεις - Μητρώο Παγίων
- Τακτοποιητικές Εγγραφές - Απογραφή και Αποτίµηση Μεταβατικοί Λογαριασµοί)
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6. Εγγραφές προσδιορισµού Αποτελεσµάτων - Υπολογισµός

Συνιστώµενη
Βιβλιογραφία

Μαθησιακές Ασκήσεις

Μέθοδοι ∆ιδασκαλίας

Κριτήρια & Μέθοδοι
Αξιολόγησης

Γλώσσα ∆ιδασκαλίας

Φόρου Εισοδήµατος – ∆ιάθεση Αποτελεσµάτων
7. Σύνταξη Οικονοµικών Καταστάσεων και ∆ιοικητικών
Αναφορών
8. Μηχανογραφικό Κλείσιµο Βιβλίων & Άνοιγµα Επόµενης
Χρήσης (έλεγχος & µεταφορά Υπολοίπων)
9. Ηλεκτρονική Αποστολή ∆ηλώσεων και Αναφορών κ.λπ.
1. Πολλάλης Ιωάννης , Βοζίκης Αθανάσιος (2009):
Πληροφοριακά Συστήµατα ∆ιαχείρισης Επιχειρησιακών
Πόρων , Εκδόσεις Ουτοπία
2. Αντ. ∆ηµητριάδης - Χρ. Κοίλιας - Αθ. Κώστας (2009) :
Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήµατα Από τη Θεωρία
στην Πράξη, ∆ιαθέτης (Εκδότης) ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΝΕΩΝ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΜΟΝ. ΕΠΕ,
3. ∆. Γκίνογλου , Π. Ταχυνάκης , Ν. Πρωτόγερος (2004):
Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήµατα, εκδόσεις Rosili.
Κάθε φοιτητής έχει την δυνατότητα να εξοικειωθεί µε
λογιστικό πακέτο , να δηµιουργήσει το δικό του εταιρικό
περιβάλλον , την δική του (εικονική) εταιρεία, και στην
συνέχεια µε την βοήθεια του διδάσκοντα να αποτυπώσει τα
λογιστικά γεγονότα της άσκησης σαν να βρισκόταν στο
λογιστήριο µιας επιχείρησης .
•∆ιδασκαλία από έδρας για το θεωρητικό τµήµα του µαθήµατος,
επικουρούµενη από παρουσιάσεις σε ηλεκτρονική µορφή. .
•Πρακτική εξάσκηση σε εργαστήριο υπολογιστών µε την χρήση
βοήθεια Λογισµικού Λογιστικού Πληροφοριακού Συστήµατος
•Για την θεωρία - γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαµήνου επί
του συνόλου της διδαχθείσας ύλης.
•Για το εργαστήριο, εξέταση σε εργαστήριο υπολογιστών µε
πρακτικές ασκήσεις και εφαρµογές.
Ελληνική
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Κωδικός Μαθήµατος
Τύπος Μαθήµατος
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Τρόπος ∆ιδασκαλίας
Προαπαιτούµενα Μαθήµατα
Συνιστώµενα Μαθήµατα στο
Πρόγραµµα Σπουδών
Περιεχόµενο Μαθηµάτων

Συνιστώµενη Βιβλιογραφία

Εφαρµογές Ποσοτικών Μεθόδων στα Οικονοµικά
605
Θεωρητικό
Υποχρεωτικό
ΣΤ’
2Θ + 2ΑΠ
5
Μαθηµατικών
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.
∆ιαλέξεις, ασκήσεις πράξεις, προβολή παρουσιάσεων.
Οικονοµικά Μαθηµατικά, Στατιστική των Επιχειρήσεων

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ανάλυσης ∆εδοµένων
Ανάλυση Συσχέτισης
Ανάλυση Παλινδρόµησης
Εφαρµογές Παλινδρόµησης
Υποδείγµατα Λογιστικών Φύλλων
Ανάλυση Χρονοσειρών
Εφαρµογές Ανάλυσης Χρονοσειρών
Εφαρµογές - Case Studies

•

Jarrett, J. (1993) Μέθοδοι Προβλέψεων για
οικονοµικές-επιχειρηµατικές αποφάσεις, 3η ανατύπωση
2002, Gutenberg.

•

Ζαχαροπούλου Χ. Στατιστική: Μέθοδοι Εφαρµογές, Τόµος Β’ Παλινδρόµηση και
Συσχέτιση, Εκδόσεις Σοφία, Θεσσαλονίκη, 2008

Κιντής, Α. (1994) Στατιστικές και Οικονοµετρικές
Μέθοδοι, Gutenberg.
• Watsham, T.J., Parramore, K. (1997) Quantitative
Methods in Finance, Thomson.
• Benninga, S. (1997) Financial Modelling, MIT Press.
• Εφαρµογές ανάλυσης στα οικονοµικά µε το MS-Excel
• Προβλέψεις µε ευθεία ελαχίστων τετραγώνων
(γραµµική παλινδρόµηση)
• ∆ιδασκαλία από έδρας για το θεωρητικό τµήµα του
µαθήµατος, επικουρούµενη από παρουσιάσεις σε
ηλεκτρονική µορφή.
• Υποδειγµατικά λυµένες ασκήσεις.
• ∆ιάθεση ηλεκτρονικών παρουσιάσεων διδασκαλίας
στους φοιτητές.
• Ενδιάµεση εργασία πρόοδος και γραπτή εξέταση στο
τέλος του εξαµήνου επί του συνόλου της διδαχθείσας
ύλης.
Ελληνική

•

Μαθησιακές Ασκήσεις

Μέθοδοι ∆ιδασκαλίας

Κριτήρια & Μέθοδοι
Αξιολόγησης
Γλώσσα ∆ιδασκαλίας
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∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα (∆.ΛΠ./I.A.S. )
606
Θεωρητικό
Επιλογής Υποχρεωτικό
ΣΤ’
2Θ + 2ΑΠ
5
Λογιστικής
Σκοπός του µαθήµατος είναι να παρουσιάσει στους
Φοιτητές τις Αρχές,, τους Κανόνες, τις Μεθόδους και τις
∆ιαδικασίες που ακολουθούνται για την αποτύπωση και
παρουσίαση
των
οικονοµικών
γεγονότων
µίας
επιχειρηµατικής µονάδας, µε βάση τα (∆ιεθνή Λογιστικά
Πρότυπα/
∆ιεθνή
Πρότυπα
Χρηµατοοικονοµικής
Αναφοράς).
Επιδιώκεται οι φοιτητές να κατανοήσουν τις βασικές
αρχές, την συλλογιστική και την µεθοδολογία των διεθνών
λογιστικών προτύπων και να 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 περιβάλλοντος της λογιστικής.
∆ιαλέξεις, ασκήσεις πράξεις, προβολή παρουσιάσεων
Χρηµατοοικονοµική Λογιστική, Γενικό Λογιστικό Σχέδιο
Παρουσίαση των Γενικών Αρχών της Λογιστικής σύµφωνα
µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς
∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα). Πλαίσιο κατάρτισης και
παρουσίασης των Οικονοµικών Καταστάσεων, ορισµοί,
ορολογία. (IAS 1). Ενσώµατες και Ασώµατες
ακινητοποιήσεις
(Πάγιο
Ενεργητικό).
Αναλυτική
παρουσίαση των µεθόδων αποτίµησης των στοιχείων του
πάγιου ενεργητικού. Μέθοδοι αποσβέσεων και αποµείωσης
αξίας πάγιων περιουσιακών στοιχείων. (IAS. 16 & 36 ,38)
Καταγραφή, παρακολούθηση και παρουσίαση εξόδων
έρευνας και ανάπτυξης.
Αντιµετώπιση περιπτώσεων
χρηµατοοικονοµικής και λειτουργικής µίσθωσης παγίου.
(IAS 17). Κυκλοφορούν Ενεργητικό – Αποθέµατα –
Απαιτήσεις. (IAS 32,39,2). Προγράµµατα αποχωρήσεων και
Παροχές σε εργαζόµενους. ( IAS 19). Έσοδα – αναγνώριση
εσόδου.(IAS 18) ∆ιαχείριση Συναλλαγµατικών ∆ιαφορών.

Λογιστική Επενδύσεων και Λογιστική Κρατικών
Επιχορηγήσεων. (IAS 20). Παρουσίαση Οικονοµικών
πληροφοριών κατά τοµέα.(IFRS 8). Κόστος
∆ανεισµού. (IAS 23). Αναβαλλόµενη Φορολογία,
Φόροι εισοδήµατος βάση (IAS 12). Οι σηµαντικότερες
διαφορές µεταξύ
των Ελληνικών και ∆ιεθνών
Λογιστικών Προτύπων.
1. Φίλος Ιωάννης , Αποστόλου Απόστολος (2010): ∆ιεθνή
Λογιστικά Πρότυπα – θεωρητική προσέγγιση &
εφαρµογές µετατροπής, Εκδόσεις Κλειδάριθµος
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2. Σακέλλης

Μαθησιακές Ασκήσεις

Μέθοδοι ∆ιδασκαλίας

Κριτήρια & Μέθοδοι
Αξιολόγησης
Γλώσσα ∆ιδασκαλίας

Ι. Εµµανουήλ (2005), Σύνταξη των
Οικονοµικών Καταστάσεων που Προβλέπουν τα ∆ιεθνή
Λογιστικά Πρότυπα µε βάση το Ελληνικό Γενικό
Λογιστικό Σχέδιο, Εκδόσεις Σακέλλη
3. Πρωτοψάλτης Γ. Νικόλαος & Βρουστούρης Κ.
Παναγιώτης (2002) , ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα και
∆ιερµηνείες: Πρακτική Ανάλυση και Ερµηνεία µε
Λογιστικά Παραδείγµατα Εφαρµογής, Εκδόσεις
Σταµούλη.
4. Βλάχος Χρίστος- Λουκάς Λουκά (2007), ∆ιεθνή
Λογιστικά Πρότυπα 2007 Τέταρτη Εκδοση Εκδόσεις
Globaltraining
Οι ενότητες συνοδεύονται από παραδείγµατα, µελέτες
περιπτώσεων (case studies) και πρακτικές εφαρµογές από
τον ελληνικό και διεθνή χώρο που βοηθούν στην κατανόηση
των ενοτήτων.
•∆ιδασκαλία από έδρας για το θεωρητικό τµήµα του
µαθήµατος, επικουρούµενη από παρουσιάσεις σε
ηλεκτρονική µορφή.
•Ασκήσεις Πράξης για εµπέδωση του Θεωρητικού
τµήµατος.
•Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαµήνου επί του συνόλου
της διδαχθείσας ύλης.
•Προαιρετικές εργασίες κατά την διάρκεια του εξαµήνου.
Ελληνική
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Τίτλος Μαθήµατος
Κωδικός Μαθήµατος
Τύπος Μαθήµατος
Επίπεδο Μαθήµατος
Εξάµηνο Σπουδών
Ώρες ∆ιδασκαλίας
Πιστωτικές Μονάδες ECTS
Καθηγητής
Μαθησιακά Αποτελέσµατα

Τρόπος ∆ιδασκαλίας
Προαπαιτούµενα Μαθήµατα
Συνιστώµενα Μαθήµατα στο
Πρόγραµµα Σπουδών
Περιεχόµενο Μαθηµάτων

Συνιστώµενη Βιβλιογραφία

∆ιεθνείς και Ευρωπαϊκοί Θεσµοί
607
Μεικτό
Επιλογής Υποχρεωτικό
ΣΤ’
2Θ + 2ΑΠ
5
Νοµικών – Οικονοµικών Επιστηµών
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 ∆ιεθνών
θεσµών. Ειδικότερα, µε την συµπλήρωση του µαθήµατος οι
φοιτητές θα είναι σε θέση:
•Να γνωρίζουν τους κύριους ∆ιεθνείς 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.
∆ιαλέξεις, ασκήσεις πράξεις, προβολή παρουσιάσεων
∆ιεθνείς Οικονοµικές Σχέσεις
Το µάθηµα επικεντρώνεται σε
παρουσίαση διεθνών
οικονοµικών οργανισµών όπως ο ΠΟΕ, η Παγκόσµια
Τράπεζα το ∆ΝΤ 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.

•Μούσης, Ν. (2007), Ένωση, ∆ίκαιο-ΟικονοµίαΠολιτική Αθήνα: Παπαζήσης
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•Ζαχαριάδης, Σούρας ∆ηµήτρης: ∆ιεθνείς Οικονοµικοί
Οργανισµοί - Β΄ Έκδοση, Αθήνα Εκδ. Σταµούλη
Μαθησιακές Ασκήσεις

Μέθοδοι ∆ιδασκαλίας

Κριτήρια & Μέθοδοι
Αξιολόγησης
Γλώσσα ∆ιδασκαλίας

Ασκήσεις σχετικές µε τους όρους και τη λειτουργία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και λοιπών Ευρωπαϊκών και ∆ιεθνών
θεσµών
•∆ιδασκαλία από έδρας για το θεωρητικό τµήµα του
µαθήµατος, επικουρούµενη από παρουσιάσεις σε
ηλεκτρονική µορφή.
•Υποδειγµατικά λυµένες ασκήσεις.
•∆ιάθεση ηλεκτρονικών παρουσιάσεων διδασκαλίας στους
φοιτητές.
•Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαµήνου επί του συνόλου
της διδαχθείσας ύλης.
Ελληνική
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Τίτλος Μαθήµατος
Κωδικός Μαθήµατος
Τύπος Μαθήµατος
Επίπεδο Μαθήµατος
Εξάµηνο Σπουδών
Ώρες ∆ιδασκαλίας
Πιστωτικές Μονάδες ECTS
Καθηγητής
Μαθησιακά Αποτελέσµατα

Τρόπος ∆ιδασκαλίας
Προαπαιτούµενα Μαθήµατα
Συνιστώµενα Μαθήµατα στο
Πρόγραµµα Σπουδών
Περιεχόµενο Μαθηµάτων

Μεθοδολογία Έρευνας*
701
Θεωρητικό
Υποχρεωτικό
Ζ’
5Ε
6
Οικονοµικών – ∆ιοικητικών Επιστηµών
Το µάθηµα αυτό έχει ως σκοπό την εκµάθηση τη
διαδικασίας και των τεχνικών της έρευνας µε έµφαση σε
θέµατα χρηµατοοικονοµικής και λογιστικής.
Προβολή παρουσιάσεων
-

•Επιστηµονική Προσέγγιση Κοινωνικών Φαινοµένων και
Προβληµάτων
•Αντικειµενικότητα, Εγκυρότητα, και Αξιοπιστία
•Ηθικές διαστάσεις και προβληµατισµοί. Βασική και
Εφαρµοσµένη Έρευνα
•Η ∆ιαδικασία της Κοινωνικής Έρευνας
•Σχεδιασµός και Στάδια ∆ιεξαγωγής της Έρευνας
•Προβλήµατα Μέτρησης, ∆ειγµατοληψίας, Συλλογής και
Ανάλυσης ∆εδοµένων
•∆ιαµόρφωση Ερωτηµατολογίων.
-Τεχνική Συνέντευξης.
-Επεξεργασία ∆εδοµένων.
-Ανάλυση και Ερµηνεία
Συνιστώµενη Βιβλιογραφία
• Σιώµκος Γ. και Μαύρος ∆. (2008), ¨Έρευνα αγοράς¨
•Φράγκος Χ. (2004), ¨Μεθοδολογία Έρευνας Αγοράς και
Ανάλυση ∆εδοµένων¨
• Σαχίνη Καρδάση Α. (2004), ¨Μεθοδολογία Έρευνας¨
• ∆ηµητριάδη Ζ. (2000), ¨Μεθοδολογία επιχειρηµατικής
έρευνας¨
Μαθησιακές Ασκήσεις
Ασκήσεις - case studies µε Μεθόδους Στατιστικής
Ανάλυσης και Χρήση Η/Υ
Μέθοδοι ∆ιδασκαλίας
•∆ιδασκαλία από έδρας για το θεωρητικό τµήµα του
µαθήµατος, επικουρούµενη από παρουσιάσεις σε
ηλεκτρονική µορφή.
•∆ιάθεση ηλεκτρονικών παρουσιάσεων διδασκαλίας στους
φοιτητές.
Κριτήρια & Μέθοδοι
• Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαµήνου επί του συνόλου
Αξιολόγησης
της διδαχθείσας ύλης.
Γλώσσα ∆ιδασκαλίας
Ελληνική
*Το µάθηµα "Μεθοδολογία Έρευνας" έχει τη µορφή σεµιναρίου. Εµφανίζεται στη στήλη
Εργαστήριο για να δηλώσει ότι η παρακολούθηση του µαθήµατος είναι υποχρεωτική και η
επιτυχής εξέτασή του είναι προαπαιτούµενο για την παρουσίαση πτυχιακής εργασίας. Ο
φόρτος εργασίας υπολογίζεται, όπως στην περίπτωση των θεωρητικών µαθηµάτων.
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Τίτλος Μαθήµατος
Κωδικός Μαθήµατος
Τύπος Μαθήµατος
Επίπεδο Μαθήµατος
Εξάµηνο Σπουδών
Ώρες ∆ιδασκαλίας
Πιστωτικές Μονάδες ECTS
Καθηγητής
Μαθησιακά Αποτελέσµατα

Τρόπος ∆ιδασκαλίας
Προαπαιτούµενα Μαθήµατα
Συνιστώµενα Μαθήµατα στο
Πρόγραµµα Σπουδών
Περιεχόµενο Μαθηµάτων

Συνιστώµενη Βιβλιογραφία

Μαθησιακές Ασκήσεις

∆ιαχείριση Χαρτοφυλακίου και Κινδύνων
702
Θεωρητικό
Υποχρεωτικό
Ζ’
2Θ+2ΑΠ
6
Οικονοµικών – ∆ιοικητικών Επιστηµών
Ο κύριος σκοπός του µαθήµατος αυτού είναι να διδαχτούν
οι φοιτητές τις θεωρίες και τα εµπειρικά πορίσµατα που
σχετίζονται µε τη σύνθεση, διαχείριση και αξιολόγηση
χαρτοφυλακίων µετοχών και άλλων αξιόγραφων, καθώς και
να καλύψει σφαιρικά τη διαχείριση κινδύνου.
∆ιαλέξεις, ασκήσεις πράξεις, προβολή παρουσιάσεων
Χρηµατοοικονοµική των Επιχειρήσεων, Αγορές Χρήµατος
και Κεφαλαίου
•Απόδοση και Κίνδυνος
•Αποτίµηση Αξιόγραφων και Περιουσιακών Στοιχείων
•Εκτίµηση του Υποδείγµατος της Αγοράς
•Προβλήµατα στην Εκτίµηση του Συστηµατικού Κινδύνου
•Εµπειρική ∆ιερεύνηση των Μοντέλων Αποτίµησης
Στοιχείων
•Τεχνική Ανάλυση
•∆ιεθνής ∆ιαφοροποίηση Χαρτοφυλακίου
•∆ιαδικασία ∆ιαχείρισης 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»
•Ξυδώνας Π., Ψαρράς Ι. και Ζοπουνίδης Ι. (2010),
¨Σύγχρονη Θεωρία Χαρτοφυλακίου¨
• Ζοπουνίδης Κ. και Λεµονάκης Χ., (2009), ¨∆ιαχείριση
Πιστωτικού Κινδύνου¨
• Σαχίνη Καρδάση Α. (2004), ¨Μεθοδολογία Έρευνας¨
• Κιόχος Π., Κιόχος Γ. και Παπανικολάου Γ. (2003),
¨∆ιαχείριση Χαρτοφυλακίου και Χρηµατοοικονοµικών
Κινδύνων¨
• Βασιλείου ∆. και Ν. Ηρειώτης (2009) ¨Ανάλυση
επενδύσεων και διαχείριση χαρτοφυλακίου¨
Ασκήσεις σχετικές µε την απόδοση και των κίνδυνο, την
αποτίµηση αξιόγραφων και περιουσιακών στοιχείων, της
απόδοσης χαρτοφυλακίου, των µεθόδων VaR, του
υπολογισµού των κεφαλαιακών απαιτήσεων κ.λπ.

57

sep4u.gr
Μέθοδοι ∆ιδασκαλίας

Κριτήρια & Μέθοδοι
Αξιολόγησης
Γλώσσα ∆ιδασκαλίας

∆ιδασκαλία από έδρας για το θεωρητικό τµήµα του
µαθήµατος, επικουρούµενη από παρουσιάσεις σε
ηλεκτρονική µορφή.
•Υποδειγµατικά λυµένες ασκήσεις.
•∆ιάθεση ηλεκτρονικών παρουσιάσεων διδασκαλίας στους
φοιτητές.
•Υποχρεωτική παρουσίαση εργασίας κατά την διάρκεια και
στο τέλος του εξαµήνου
Ελληνική
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Τίτλος Μαθήµατος
Κωδικός Μαθήµατος
Τύπος Μαθήµατος
Επίπεδο Μαθήµατος
Εξάµηνο Σπουδών
Ώρες ∆ιδασκαλίας
Πιστωτικές Μονάδες ECTS
Καθηγητής
Μαθησιακά Αποτελέσµατα

Τρόπος ∆ιδασκαλίας
Προαπαιτούµενα Μαθήµατα
Συνιστώµενα Μαθήµατα στο
Πρόγραµµα Σπουδών
Περιεχόµενο Μαθηµάτων

Συνιστώµενη Βιβλιογραφία

Μαθησιακές Ασκήσεις
Μέθοδοι ∆ιδασκαλίας

Κριτήρια & Μέθοδοι
Αξιολόγησης
Γλώσσα ∆ιδασκαλίας

Οικονοµοτεχνικές Μελέτες
703
Θεωρητικό
Υποχρεωτικό
Ζ’
2Θ + 3ΑΠ
6
Οικονοµικών - ∆ιοικητικών Επιστηµών
Το µάθηµα αυτό έχει ως σκοπό την εκµάθηση της
διαδικασίας και της τεχνικής σύνταξης οικονοµοτεχνικών
µελετών, επιχειρηµατικών σχεδίων για την ανάπτυξη και τη
χρηµατοδότηση των επιχειρήσεων.
∆ιαλέξεις, ασκήσεις πράξεις, προβολή παρουσιάσεων
Έννοια και χρησιµότητα της οικονοµοτεχνικής
µελέτης
• Η τεχνική σύνταξης οικονοµοτεχνικών µελετών και
εκθέσεων για εσωτερική και εξωτερική χρήση
• Προγραµµατισµός και οργάνωση επένδυσηςχρονοδιαγράµµατα
• Συγκέντρωση στοιχείων, έρευνα αγοράς
• Προϋπολογισµός,
επιχειρηµατικά
σχέδια,
προβλέψεις
• Ανάλυση κόστους και οφέλους, προστιθέµενη αξία
• Πηγές χρηµατοδότησης
• Πιστοποίηση έργου, άντληση χρηµατοδότησης
• Ανάλυση
ισχύοντος
αναπτυξιακού
νόµου,
επιδοτήσεις από κοινοτικά κ.ά. προγράµµατα
• Χρηµατοοικονοµική ανάλυση και αξιολόγηση της
επένδυσης
• Καρβούνης, Σ. (2006), Μεθοδολογία, Τεχνικές και
Θεωρία για Οικονοµοτεχνικές Μελέτες,
• Νικολαϊδης Μ. (2010), Εγχειρίδιο Εκπόνησης Οικον/κων
Μελετών,
• Γεωργακέλλος ∆. και Καρβούνης Σ. (2010), ¨Οδηγίες,
Προβλήµατα, Υποδείγµατα για Οικονοµοτεχνικές Μελέτες¨
• Αναστασίου Θ. (2009), ¨Οικονοµοτεχνικές Μελέτες¨
Ασκήσεις αξιολογήσεως επενδυτικών σχεδίων, υποδείγµατα
µελετών
•∆ιδασκαλία από έδρας για το θεωρητικό τµήµα του
µαθήµατος, επικουρούµενη από παρουσιάσεις σε
ηλεκτρονική µορφή.
•Υποδειγµατικά λυµένες ασκήσεις.
•∆ιάθεση ηλεκτρονικών παρουσιάσεων διδασκαλίας στους
φοιτητές.
•Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαµήνου επί του συνόλου
της διδαχθείσας ύλης
•Προαιρετικές εργασίες κατά την διάρκεια του εξαµήνου
Ελληνική

•
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Τίτλος Μαθήµατος
Κωδικός Μαθήµατος
Τύπος Μαθήµατος
Επίπεδο Μαθήµατος
Εξάµηνο Σπουδών
Ώρες ∆ιδασκαλίας
Πιστωτικές Μονάδες ECTS
Καθηγητής
Μαθησιακά Αποτελέσµατα

Λογιστική Εθνικών Λογαριασµών
704
Θεωρητικό
Επιλογής Υποχρεωτικό
Ζ’
2Θ + 3ΑΠ
6
Οικονοµικών-Λογιστικής -∆ιοικητικών Επιστηµών

Τρόπος ∆ιδασκαλίας

∆ιαλέξεις, ασκήσεις πράξεις, εργαστηριακές ασκήσεις,
προβολή παρουσιάσεων
-

Προαπαιτούµενα Μαθήµατα
Συνιστώµενα Μαθήµατα στο
Πρόγραµµα Σπουδών
Περιεχόµενο Μαθηµάτων

Συνιστώµενη Βιβλιογραφία

Μαθησιακές Ασκήσεις
Μέθοδοι ∆ιδασκαλίας

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 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

-

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.
1. Σκούντζος Θ., ∆ιακοµιχάλης Μ. (2012), ΣΥΣΤΗΜΑ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ, εκδόσεις ΣΤΑΜΟΥΛΗ,
Αθήνα,
2. Γιαννόπουλος
Κ.,
∆ιακοµιχάλης
Μ
(2012)
∆ΟΡΥΦΟΡΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ: Η
Εθνική Λογιστική του Τουρισµού και µία εµπειρική
εφαρµογή στην Ελλάδα. Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα
3. Σιδηρόπουλος
Μωϋσής
(2008),
ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ-ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ. Εκδόσεις ΖΥΓΟΣ - Ιωάννης Μάρκου &
Υιος Ο.Ε. , ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Πρακτική εξάσκηση στην αίθουσα µε λύση ασκήσεων που
αφορούν το σύνολο της διδαχθείσας ύλης
•∆ιδασκαλία από έδρας για το θεωρητικό τµήµα του
µαθήµατος, επικουρούµενη από παρουσιάσεις σε
ηλεκτρονική µορφή. Υποδειγµατικά λυµένες ασκήσεις.
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Κριτήρια & Μέθοδοι
Αξιολόγησης
Γλώσσα ∆ιδασκαλίας

•Πρακτική εξάσκηση µε επίλυση ασκήσεων.
• ∆ιάθεση ηλεκτρονικών παρουσιάσεων διδασκαλίας στους
φοιτητές.
•Για την Θεωρία και τις Ασκήσεις Πράξεις, ενδιάµεση
πρόοδος και γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαµήνου επί
του συνόλου της διδαχθείσας ύλης.
Ελληνική
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Τίτλος Μαθήµατος
Κωδικός Μαθήµατος
Τύπος Μαθήµατος
Επίπεδο Μαθήµατος
Εξάµηνο Σπουδών
Ώρες ∆ιδασκαλίας
Πιστωτικές Μονάδες ECTS
Καθηγητής
Μαθησιακά Αποτελέσµατα

Τρόπος ∆ιδασκαλίας
Προαπαιτούµενα Μαθήµατα
Συνιστώµενα Μαθήµατα στο
Πρόγραµµα Σπουδών
Περιεχόµενο Μαθηµάτων

Συνιστώµενη Βιβλιογραφία

Μαθησιακές Ασκήσεις

Μέθοδοι ∆ιδασκαλίας

Κριτήρια & Μέθοδοι
Αξιολόγησης
Γλώσσα ∆ιδασκαλίας

Ενοποιηµένες Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις

705
Θεωρητικό
Επιλογής Υποχρεωτικό
Ζ’
2Θ + 3ΑΠ
5
Λογιστικής - Χρηµατοοικονοµικής
Να αποκτήσουν οι φοιτητές την ικανότητα σύνταξης
ενοποιηµένων , ελέγχου και ανάλυσης των Ενοποιηµένων
χρηµατοοικονοµικό καταστάσεων.
∆ιαλέξεις, ασκήσεις πράξεις, προβολή παρουσιάσεων
Χρηµατοοικονοµική Λογιστική, Λογιστική Εταιρειών
Είδη επιχειρηµατικών συνασπισµών - Όµιλοι επιχειρήσεων.
Έννοια της Ενοποίησης και ανάγκη σύνταξης
Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων. Η λογιστική
των
ενοποιηµένων
οικονοµικών
καταστάσεων.
Ενοποιηµένοι λογαριασµοί, Ειδικά θέµατα ενοποιηµένων
λογαριασµών,
Ολική και Αναλογική Ενοποίηση,
Ενδοεταιρικές
συναλλαγές,
Ασκήσεις
πράξεις
Ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων. Θεωρητικά και
πρακτικά προβλήµατα που ανακύπτουν κατά τη σύνταξη
των Ενοποιηµένων Λογιστικών Καταστάσεων.
•Γεωργίου
Στ.
Αληφαντή
(2010):
Ενοποιηµένες
Οικονοµικές Καταστάσεις Έκδοση 5η
•Γκίνογλου ∆, Π. Ταχυνάκης (2004): Λογιστική
Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων, ∆ιαθέτης
(Εκδότης): Μ.ΤΖΩΡΤΖΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.
•Κάντζος
Κωνσταντίνος
(1995):
Ενοποιηµένες
Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις, ∆ιαθέτης (Εκδότης):
ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ Ε ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
•Σακέλλης, Ε., Πρωτοψάλτης Ν. (1991), Ενοποιηµένες
Οικονοµικές Καταστάσεις, Εκδόσεις Μερακλή.
Οι ενότητες συνοδεύονται από παραδείγµατα, µελέτες
περιπτώσεων (case studies) και πρακτικές εφαρµογές από
τον ελληνικό και διεθνή χώρο που βοηθούν στην κατανόηση
των ενοτήτων.
•∆ιδασκαλία από έδρας για το θεωρητικό τµήµα του
µαθήµατος, επικουρούµενη από παρουσιάσεις σε
ηλεκτρονική µορφή.
•∆ιάθεση ηλεκτρονικών παρουσιάσεων διδασκαλίας στους
φοιτητές.
•Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαµήνου επί του συνόλου
της διδαχθείσας ύλης.
•Προαιρετικές εργασίες κατά την διάρκεια του εξαµήνου.
Ελληνική
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Τίτλος Μαθήµατος
Κωδικός Μαθήµατος
Τύπος Μαθήµατος
Επίπεδο Μαθήµατος
Εξάµηνο Σπουδών
Ώρες ∆ιδασκαλίας
Πιστωτικές Μονάδες ECTS
Καθηγητής
Μαθησιακά Αποτελέσµατα

Τρόπος ∆ιδασκαλίας
Προαπαιτούµενα Μαθήµατα
Συνιστώµενα Μαθήµατα στο
Πρόγραµµα Σπουδών
Περιεχόµενο Μαθηµάτων

Συνιστώµενη Βιβλιογραφία

Μαθησιακές Ασκήσεις
Μέθοδοι ∆ιδασκαλίας

Κριτήρια & Μέθοδοι
Αξιολόγησης
Γλώσσα ∆ιδασκαλίας

∆εοντολογία Επαγγέλµατος
706
Θεωρητικό
Επιλογής Υποχρεωτικό
Ζ’
2Θ + 3ΑΠ
6
Οικονοµικών – ∆ιοικητικών Επιστηµών
Το µάθηµα αυτό έχει ως σκοπό να διδαχθεί ο φοιτητής τις
υποχρεώσεις και τις ευθύνες του κατά την άσκηση του
επαγγέλµατος σύµφωνα µε τη σύγχρονη επιχειρηµατική
αντίληψη και το γενικότερο κοινωνικό πλαίσιο..
∆ιαλέξεις, ασκήσεις πράξεις, προβολή παρουσιάσεων
Θεσµικές υποχρεώσεις
Επαγγελµατικοί φορείς
Κοινωνικός ρόλος επαγγέλµατος
Θεσµικό πλαίσιο επιπτώσεων για παράβαση
καθήκοντος
• ∆εοντολογία συµπεριφοράς
• Κάντζος Κ. (2011), ¨Λογιστική δεοντολογία¨
• Κυρίδης Α. και Χρονοπούλου Α. (2008), ¨Περί
επιστηµονικής δεοντολογίας και πρακτικής¨
Περιπτωσιολογικές µελέτες δεοντολογίας συµπεριφοράς
•∆ιδασκαλία από έδρας για το θεωρητικό τµήµα του
µαθήµατος, επικουρούµενη από παρουσιάσεις σε
ηλεκτρονική µορφή.
•Υποδειγµατικά λυµένες ασκήσεις.
•∆ιάθεση ηλεκτρονικών παρουσιάσεων διδασκαλίας στους
φοιτητές.
•Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαµήνου επί του συνόλου
της διδαχθείσας ύλης
•Προαιρετικές εργασίες κατά την διάρκεια του εξαµήνου
Ελληνική

•
•
•
•
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Τίτλος Μαθήµατος
Κωδικός Μαθήµατος
Τύπος Μαθήµατος
Επίπεδο Μαθήµατος
Εξάµηνο Σπουδών
Ώρες ∆ιδασκαλίας
Πιστωτικές Μονάδες ECTS
Καθηγητής
Μαθησιακά Αποτελέσµατα

Τρόπος ∆ιδασκαλίας
Προαπαιτούµενα Μαθήµατα
Συνιστώµενα Μαθήµατα στο
Πρόγραµµα Σπουδών
Περιεχόµενο Μαθηµάτων

Συνιστώµενη Βιβλιογραφία

Καινοτοµία και Επιχειρηµατικότητα
707
Θεωρητικό
Επιλογής Υποχρεωτικό
Ζ’
2Θ + 3ΑΠ
6
Οικονοµικών – ∆ιοικητικών - Νοµικών Επιστηµών
Σκοπός του µαθήµατος είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές
την έννοια της Καινοτοµίας και της Επιχειρηµατικότητας,
και να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες σχετικά µε τον
όλο κύκλο της καινοτοµικής και επιχειρηµατικής
διαδικασίας, από τον εντοπισµό της ευκαιρίας και την
αξιολόγηση της µέχρι την κινητοποίηση πόρων, τη
δηµιουργία της εταιρίας και τη διαχείριση της ανάπτυξής
της.
∆ιαλέξεις, ασκήσεις πράξεις, προβολή παρουσιάσεων
•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,
•∆ιαδικασία εφαρµογής καινοτοµίας,
•Αξιοποίηση της Έρευνας – ∆ιπλώµατα Ευρεσιτεχνίας,
•Καινοτόµα χρηµατοδοτικά εργαλεία και χρηµατοδότηση
καινοτόµων επιχειρήσεων
•Βασικές δεξιότητες επιχειρηµατικότητας,
•Ένταξη επιχειρηµατικών επιλογών σε προγράµµατα
υλοποίησης,
•Χρηµατοοικονοµική καινοτοµία και επιχειρηµατικότητα
•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). eεπιχειρηµατικότητα. από την ιδέα στην υλοποίηση
•∆ουκίδης Γ. (2010) Καινοτοµία, στρατηγική,
ανάπτυξη κα πληροφοριακά συστήµατα
Μαθησιακές Ασκήσεις
Μέθοδοι ∆ιδασκαλίας

Κριτήρια & Μέθοδοι
Αξιολόγησης
Γλώσσα ∆ιδασκαλίας

Περιπτωσιολογικές
µελέτες
καινοτοµίας
και
επιχειρηµατικότητας
•∆ιδασκαλία από έδρας για το θεωρητικό τµήµα του
µαθήµατος, επικουρούµενη από παρουσιάσεις σε
ηλεκτρονική µορφή.
•Υποδειγµατικά λυµένες ασκήσεις.
•∆ιάθεση ηλεκτρονικών παρουσιάσεων διδασκαλίας στους
φοιτητές.
•Ενδιάµεση πρόοδος και γραπτή εξέταση στο τέλος του
εξαµήνου επί του συνόλου της διδαχθείσας ύλης.
Ελληνική
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Τίτλος Μαθήµατος
Κωδικός Μαθήµατος
Τύπος Μαθήµατος
Επίπεδο Μαθήµατος
Εξάµηνο Σπουδών
Ώρες ∆ιδασκαλίας
Πιστωτικές Μονάδες ECTS
Καθηγητής
Μαθησιακά Αποτελέσµατα

Τρόπος ∆ιδασκαλίας
Προαπαιτούµενα Μαθήµατα
Συνιστώµενα Μαθήµατα στο
Πρόγραµµα Σπουδών
Περιεχόµενο Μαθηµάτων

Συνιστώµενη Βιβλιογραφία
Μαθησιακές Ασκήσεις
Μέθοδοι ∆ιδασκαλίας
Κριτήρια & Μέθοδοι
Αξιολόγησης
Γλώσσα ∆ιδασκαλίας

Πτυχιακή Εργασία

801
Η’
4 ώρες την εβδοµάδα
20
Λογιστικής,
Χρηµατοοικονοµικής,
Μαθηµατικών,
Οικονοµικών, ∆ιοικητικών, Νοµικών Επιστηµών
Σκοπός της πτυχιακής εργασίας είναι η εις βάθος µελέτη
ενός θέµατος της επιλογής του σπουδαστή µετά την
ολοκλήρωση παρακολούθησης των µαθηµάτων του
προγράµµατος.
Τακτική επικοινωνία του φοιτητή µε τον επιβλέποντα
καθηγητή
•Μεθοδολογία, τεχνικές, πρακτική εφαρµογή µελέτης
συγκεκριµένου θέµατος ειδικότητας
•Οργάνωση της µελέτης
•Αναζήτηση και χρήση της βιβλιογραφίας
•Βιβλιογραφική σύνθεση ερευνητικών δεδοµένων
•Πειραµατική συλλογή δεδοµένων
•Συγγραφή και σύνθεση επιστηµονικού κειµένου

•Βαθµολόγηση της εργασίας και της προφορικής
παρουσίασης αυτής από τριµελής επιτροπή του Τµήµατος.
Ελληνική
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Τίτλος Μαθήµατος
Κωδικός Μαθήµατος
Τύπος Μαθήµατος
Επίπεδο Μαθήµατος
Εξάµηνο Σπουδών
Ώρες ∆ιδασκαλίας
Πιστωτικές Μονάδες ECTS
Καθηγητής
Μαθησιακά Αποτελέσµατα

Τρόπος ∆ιδασκαλίας
Προαπαιτούµενα Μαθήµατα
Συνιστώµενα Μαθήµατα στο
Πρόγραµµα Σπουδών
Περιεχόµενο Μαθηµάτων

Συνιστώµενη Βιβλιογραφία
Μαθησιακές Ασκήσεις
Μέθοδοι ∆ιδασκαλίας
Κριτήρια & Μέθοδοι
Αξιολόγησης
Γλώσσα ∆ιδασκαλίας

Πρακτική Άσκηση

802
Η’
24 εβδοµάδες (έξάµηνο)
10

Σκοπός της Πρακτικής Άσκησης είναι η απόκτηση
εργασιακής εµπειρίας, η εξοικείωση τους µε πραγµατικές
παραµέτρους λειτουργίας µιας σύγχρονης επιχείρησης,
ούτως ώστε οι φοιτητές να έχουν ένα σηµαντικό εφόδιο για
την µετέπειτα επαγγελµατική τους σταδιοδροµία.
•Απόκτηση εµπειρίας, από τους σπουδαστές, εφαρµογής της
θεωρίας στην πράξη των
γνωστικών αντικειµένων της
Λογιστική και Χρηµατοοικονοµικής
•Γνώση του εργασιακού περιβάλλοντος
•Απόκτηση επί πλέον δεξιοτήτων
•Απόκτηση αντίληψης των εργασιακών ευθυνών και
δικαιωµάτων
•Πρακτική διερεύνηση προοπτικών επαγγελµατικής
αποκατάστασης/εξειδίκευσης
•Προετοιµασία ή βελτίωση των µελλοντικών σπουδών ή
εξειδίκευσης σε µεταπτυχιακό επίπεδο
•Προετοιµασία για τη µελλοντική ανάληψη υπεύθυνων
θέσεων εργασίας, γνώσης των σχετικών προβληµάτων και
εξεύρεση πρακτικών και εφαρµοστέων λύσεων
•Ενδυνάµωση των ουσιαστικών προσόντων των
σπουδαστών για διεκδίκηση καλύτερης θέσης στην αγορά
εργασίας µετά το τέλος σπουδών και πρακτικής άσκησης
•Βελτίωση της οικονοµικής τους κατάστασης

•Αξιολόγηση από τον Επόπτη φορέα απασχόλησης, στον
οποίο ο φοιτητής πραγµατοποιεί την πρακτική του άσκηση
και από τον Επόπτη Καθηγητή µέλος ΕΠ του Τµήµατος.
Ελληνική
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