
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019-2020

Α΄ Εξαμήνου

Α/Α ΜΑΘΗΜΑ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ 
1. Γαλλικά Ι Δευτέρα

31/8/2020
10:00   ΤΜΗΜΑ Α-Ω

Ενημέρωση από τη διδάσκουσα
2. Γερμανικά Ι Δευτέρα

31/8/2020
10:00    ΤΜΗΜΑ Α-Ω

Ενημέρωση από τη διδάσκουσα
3. Αγγλικά Ι Πέμπτη 3/9/2020 10.00 Α ΤΜΗΜΑ Α-Μα+επώνυμα με Λατινικούς χαρακτήρες 

Εξ  αποστάσεως  ηλεκτρονική  εξέταση  με  θέματα  πολλαπλών
επιλογών  σε  συνδυασμό  με  χρήση  της  πλατφόρμας  ΖΟΟΜ
http  ://  eclass  .  accfin  .  uom  .  gr  /
12.00 Β ΤΜΗΜΑ Με-Ω Ενημέρωση από τη διδάσκουσα

4. Πληροφοριακά Συστήματα και
Σύγχρονες Εφαρμογές

Παρασκευή
4/9/2020

08.00 Α ΤΜΗΜΑ Α-Μα+επώνυμα με Λατινικούς χαρακτήρες 
10.00 Β ΤΜΗΜΑ Με-Ω 
Εξ  αποστάσεως  ηλεκτρονική  εξέταση  με  θέματα  πολλαπλών
επιλογών  σε  συνδυασμό  με  χρήση  της  πλατφόρμας  ΖΟΟΜ
http  ://  eclass  .  accfin  .  uom  .  gr  /

5. Στατιστική Ι Παρασκευή
11/9/2020

08.00 Α ΤΜΗΜΑ Α-Μετ+επώνυμα με Λατινικούς χαρακτήρες 
10.00 Β ΤΜΗΜΑ Μην-Ω 
Εξ  αποστάσεως  ηλεκτρονική  εξέταση  με  θέματα  πολλαπλών
επιλογών  σε  συνδυασμό  με  χρήση  της  πλατφόρμας  ΖΟΟΜ
http  ://  eclass  .  accfin  .  uom  .  gr  /

6. Εισαγωγή στη 
Χρηματοοικονομική 
Λογιστική 

Τρίτη 15/9/2020 12.00 Α ΤΜΗΜΑ Α-Ματ+επώνυμα με Λατινικούς χαρακτήρες 
14.00 Β ΤΜΗΜΑ Μεκ-Ω 
Εξ  αποστάσεως  ηλεκτρονική  εξέταση  με  θέματα  πολλαπλών
επιλογών  σε  συνδυασμό  με  χρήση  της  πλατφόρμας  ΖΟΟΜ
http  ://  eclass  .  accfin  .  uom  .  gr  /

7. Μικροοικονομική Παρασκευή
18/9/2020

10.00 Α ΤΜΗΜΑ Α-Μα 
14.00 Β ΤΜΗΜΑ Μεκ-Ω 
Εξ  αποστάσεως  ηλεκτρονική  εξέταση  με  θέματα  πολλαπλών
επιλογών  σε  συνδυασμό  με  χρήση  της  πλατφόρμας  ΖΟΟΜ
http  ://  eclass  .  accfin  .  uom  .  gr  /

8. Εισαγωγή στη 
Χρηματοοικονομική

Παρασκευή
25/9/2020

14.00 Α ΤΜΗΜΑ Α-Μαυρ+επώνυμα με Λατινικούς χαρακτήρες 
16.00 Β ΤΜΗΜΑ Μερ-Ω 
Εξ  αποστάσεως  ηλεκτρονική  εξέταση  με  θέματα  πολλαπλών
επιλογών  σε  συνδυασμό  με  χρήση  της  πλατφόρμας  ΖΟΟΜ
http  ://  eclass  .  accfin  .  uom  .  gr  /

9. Μαθηματικά Ι Δευτέρα
28/9/2020

14.00 Α ΤΜΗΜΑ Α-Μι+επώνυμα με Λατινικούς χαρακτήρες 
16.00 Β ΤΜΗΜΑ Μο-Ω 
Εξ  αποστάσεως  ηλεκτρονική  εξέταση  με  θέματα  πολλαπλών
επιλογών  σε  συνδυασμό  με  χρήση  της  πλατφόρμας  ΖΟΟΜ
http  ://  eclass  .  accfin  .  uom  .  gr  /
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Β΄ Εξαμήνου

Α/Α ΜΑΘΗΜΑ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ

1.
Γαλλικά ΙΙ Δευτέρα

31/8/2020
12:00 ΤΜΗΜΑ Α-Ω  Ενημέρωση από τη διδάσκουσα

2.
Γερμανικά ΙΙ Δευτέρα

31/8/2020
12:00 ΤΜΗΜΑ Α-Ω  Ενημέρωση από τη διδάσκουσα

3.
Αγγλικά ΙΙ Τετάρτη 2/9/2020 12:00 ΤΜΗΜΑ Α-Ω  Ενημέρωση από τη διδάσκουσα

4.
Εισαγωγή στο Εμπορικό 
Δίκαιο

Δευτέρα 7/9/2020 10:00  ΤΜΗΜΑ Α-Ω
Εξ αποστάσεως ηλεκτρονική εξέταση με θέματα πολλαπλών 
επιλογών σε συνδυασμό με χρήση της πλατφόρμας ΖΟΟΜ 
http  ://  eclass  .  accfin  .  uom  .  gr  /

5.
Χρηματοοικονομική Εταιριών Τρίτη 8/9/2020

14.00 Α ΤΜΗΜΑ Α-Μα+επώνυμα με Λατινικούς χαρακτήρες 
16.00 Β ΤΜΗΜΑ Με-Ω 
Εξ αποστάσεως ηλεκτρονική εξέταση με θέματα πολλαπλών
επιλογών σε συνδυασμό με χρήση της  πλατφόρμας ΖΟΟΜ
http  ://  eclass  .  accfin  .  uom  .  gr  /

6.
Μακροοικονομική Δευτέρα

14/9/2020

10.00 Α ΤΜΗΜΑ Α-Μα 
12.00 Β ΤΜΗΜΑ Με-Ω+επώνυμα με Λατινικούς χαρακτήρες 
Εξ αποστάσεως ηλεκτρονική εξέταση με θέματα πολλαπλών
επιλογών σε συνδυασμό με χρήση της  πλατφόρμας ΖΟΟΜ
http  ://  eclass  .  accfin  .  uom  .  gr  /

7.
Χρηματοοικονομική 
Λογιστική Ι

Τετάρτη
16/9/2020

12.00 Α ΤΜΗΜΑ Α-Μαν+επώνυμα με Λατινικούς χαρακτήρες 
14.00 Β ΤΜΗΜΑ Μαρ-Ω 
Εξ αποστάσεως ηλεκτρονική εξέταση με θέματα πολλαπλών
επιλογών σε συνδυασμό με χρήση της  πλατφόρμας ΖΟΟΜ
http  ://  eclass  .  accfin  .  uom  .  gr  /

8.
Μαθηματικά ΙΙ Πέμπτη

24/9/2020

08.00 Α ΤΜΗΜΑ Α-Μι+επώνυμα με Λατινικούς χαρακτήρες 
10.00 Β ΤΜΗΜΑ Μο-Ω 
Εξ αποστάσεως ηλεκτρονική εξέταση με θέματα πολλαπλών
επιλογών σε συνδυασμό με χρήση της  πλατφόρμας ΖΟΟΜ
http  ://  eclass  .  accfin  .  uom  .  gr  /

9.
Χρήμα και Τράπεζες Πέμπτη

1/10/2020

10.00 Α ΤΜΗΜΑ Α-Μα 
12.00 Β ΤΜΗΜΑ Με-Ω +επώνυμα με Λατινικούς χαρακτήρες
Εξ αποστάσεως ηλεκτρονική εξέταση με θέματα πολλαπλών
επιλογών σε συνδυασμό με χρήση της  πλατφόρμας ΖΟΟΜ
http  ://  eclass  .  accfin  .  uom  .  gr  /
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Γ΄ Εξαμήνου

Α/Α ΜΑΘΗΜΑ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ 
1. Στατιστική ΙΙ Παρασκευή

4/9/2020

14.00 Α ΤΜΗΜΑ Α-Μαν+επώνυμα με Λατινικούς χαρακτήρες 
16.00 Β ΤΜΗΜΑ Μαρ-Ω 
Εξ αποστάσεως ηλεκτρονική εξέταση με θέματα πολλαπλών
επιλογών σε συνδυασμό με χρήση της  πλατφόρμας ΖΟΟΜ
http  ://  eclass  .  accfin  .  uom  .  gr  /

2. Αρχές Μάνατζμεντ Τετάρτη 9/9/2020 14:00 ΤΜΗΜΑ Α-Ω

Εξ αποστάσεως ηλεκτρονική εξέταση με θέματα πολλαπλών
επιλογών σε συνδυασμό με χρήση της πλατφόρμας ΖΟΟΜ

http  ://  eclass  .  accfin  .  uom  .  gr  /

3. Ανάλυση Χρημ/κών 
Καταστάσεων και Αποτίμηση
Εταιριών  

Δευτέρα
21/9/2020

10.00 Α ΤΜΗΜΑ Α-Μαχ+επώνυμα με Λατινικούς χαρακτήρες 
12.00 Β ΤΜΗΜΑ Μεζ-Ω 
Εξ αποστάσεως ηλεκτρονική εξέταση με θέματα πολλαπλών
επιλογών σε συνδυασμό με χρήση της  πλατφόρμας ΖΟΟΜ
http  ://  eclass  .  accfin  .  uom  .  gr  /

4. Διεθνή Πρότυπα Χρημ/κής 
Αναφοράς  Ι

Τρίτη 22/9/2020 12.00 Α ΤΜΗΜΑ Α-Μακ+επώνυμα με Λατινικούς χαρακτήρες 
14.00 Β ΤΜΗΜΑ Μαλ-Ω 
Εξ αποστάσεως ηλεκτρονική εξέταση με θέματα πολλαπλών
επιλογών σε συνδυασμό με χρήση της  πλατφόρμας ΖΟΟΜ
http  ://  eclass  .  accfin  .  uom  .  gr  /

5. Χρηματοοικονομική 
Λογιστική ΙΙ

Τετάρτη
23/9/2020

12.00 Α ΤΜΗΜΑ Α-Μα+επώνυμα με Λατινικούς χαρακτήρες 
14.00 Β ΤΜΗΜΑ Με-Ω 
Εξ αποστάσεως ηλεκτρονική εξέταση με θέματα πολλαπλών
επιλογών σε συνδυασμό με χρήση της  πλατφόρμας ΖΟΟΜ
http  ://  eclass  .  accfin  .  uom  .  gr  /

6. Εισαγωγή στο Ηλεκτρονικό 
Εμπόριο-Επιχειρείν

Τρίτη 29/9/2020 14.00 Α ΤΜΗΜΑ Α-Μαμ+επώνυμα με Λατινικούς χαρακτήρες 
16.00 Β ΤΜΗΜΑ Μαν-Ω 
Εξ αποστάσεως ηλεκτρονική εξέταση με θέματα πολλαπλών
επιλογών σε συνδυασμό με χρήση της  πλατφόρμας ΖΟΟΜ
http  ://  eclass  .  accfin  .  uom  .  gr  /
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Δ΄ Εξαμήνου

Α/Α ΜΑΘΗΜΑ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ

1.
Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ Δευτέρα

7/9/2020
14:00 ΤΜΗΜΑ Α-Ω

Εξ αποστάσεως ηλεκτρονική εξέταση με θέματα πολλαπλών
επιλογών σε συνδυασμό με χρήση της πλατφόρμας ΖΟΟΜ

http  ://  eclass  .  accfin  .  uom  .  gr  /

2.
Μηχανογραφημένη 
Λογιστική Ι

Τρίτη 8/9/2020 10.00 Α ΤΜΗΜΑ Α-Μα+επώνυμα με Λατινικούς χαρακτήρες 
12.00 Β ΤΜΗΜΑ Με-Ω 
Εξ αποστάσεως ηλεκτρονική εξέταση με θέματα πολλαπλών
επιλογών σε συνδυασμό με χρήση της πλατφόρμας ΖΟΟΜ
http  ://  eclass  .  accfin  .  uom  .  gr  /

3.
Εισαγωγή στην 
Οικονομετρία

Παρασκευή
11/9/2020

12.00 Α ΤΜΗΜΑ Α-Μαχ 
14.00 Β ΤΜΗΜΑ Μελ-Ω+επώνυμα με Λατινικούς χαρακτήρες
Εξ αποστάσεως ηλεκτρονική εξέταση με θέματα πολλαπλών
επιλογών σε συνδυασμό με χρήση της πλατφόρμας ΖΟΟΜ
http  ://  eclass  .  accfin  .  uom  .  gr  /

4.
Δίκαιο Εμπορικών Εταιριών Δευτέρα

14/9/2020
14:00 ΤΜΗΜΑ Α-Ω

Εξ αποστάσεως ηλεκτρονική εξέταση με θέματα πολλαπλών
επιλογών σε συνδυασμό με χρήση της πλατφόρμας ΖΟΟΜ

http  ://  eclass  .  accfin  .  uom  .  gr  /

5.
Λογιστική Εταιριών Πέμπτη

24/9/2020
12:00 ΤΜΗΜΑ Α-Ω

Εξ αποστάσεως ηλεκτρονική εξέταση με θέματα πολλαπλών
επιλογών σε συνδυασμό με χρήση της πλατφόρμας ΖΟΟΜ

http  ://  eclass  .  accfin  .  uom  .  gr  /

6.
Αγορές Χρήματος και 
Κεφαλαίου

Τρίτη 29/9/2020 10.00 Α ΤΜΗΜΑ Α-Ω ΛΧΡ 
12.00 Β ΤΜΗΜΑ Α-Ω ΒΣΑΣ
Εξ αποστάσεως ηλεκτρονική εξέταση με θέματα πολλαπλών
επιλογών σε συνδυασμό με χρήση της πλατφόρμας ΖΟΟΜ
http  ://  eclass  .  accfin  .  uom  .  gr  /
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Ε΄ Εξαμήνου
  – Κατεύθυνση ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ                                                    
  – Κατεύθυνση  ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Α/Α ΜΑΘΗΜΑ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ 
1. Γερμανικά ΙΙΙ Τρίτη

1/9/2020
10:00 ΤΜΗΜΑ Α-Ω  Ενημέρωση από τη διδάσκουσα

2. Αγγλικά ΙΙΙ Τρίτη
1/9/2020

10:00 ΤΜΗΜΑ Α-Ω  Ενημέρωση από τη διδάσκουσα

3. Ελεγκτική και Εσωτερικός 
Έλεγχος

Τετάρτη
9/9/2020

12:00 ΤΜΗΜΑ Α-Ω

Εξ αποστάσεως ηλεκτρονική εξέταση με θέματα πολλαπλών
επιλογών σε συνδυασμό με χρήση της πλατφόρμας ΖΟΟΜ

http  ://  eclass  .  accfin  .  uom  .  gr  /

4. Οργανωσιακή Θεωρία και 
Συμπεριφορά

Πέμπτη
10/9/2020

14:00 ΤΜΗΜΑ Α-Ω

Εξ αποστάσεως ηλεκτρονική εξέταση με θέματα πολλαπλών
επιλογών σε συνδυασμό με χρήση της πλατφόρμας ΖΟΟΜ

http  ://  eclass  .  accfin  .  uom  .  gr  /

5. Διοικητική Λογιστική Ι Τετάρτη
16/9/2020

10:00 ΤΜΗΜΑ Α-Ω

Εξ αποστάσεως ηλεκτρονική εξέταση με θέματα πολλαπλών
επιλογών σε συνδυασμό με χρήση της πλατφόρμας ΖΟΟΜ

http  ://  eclass  .  accfin  .  uom  .  gr  /

6. Διεθνείς Επενδύσεις και 
Διεθνές Εμπόριο

Πέμπτη
17/9/2020

14:00 ΤΜΗΜΑ Α-Ω

Εξ αποστάσεως ηλεκτρονική εξέταση με θέματα πολλαπλών
επιλογών σε συνδυασμό με χρήση της πλατφόρμας ΖΟΟΜ

http  ://  eclass  .  accfin  .  uom  .  gr  /

7. Θεωρία Χαρτοφυλακίου-
Ανάλυση Επενδύσεων

Δευτέρα
28/9/2020

10:00 ΤΜΗΜΑ Α-Ω

Εξ αποστάσεως ηλεκτρονική εξέταση με θέματα πολλαπλών
επιλογών σε συνδυασμό με χρήση της πλατφόρμας ΖΟΟΜ

http  ://  eclass  .  accfin  .  uom  .  gr  /

8. Διεθνής Χρηματοδότηση και 
Αγορές

Τρίτη
29/9/2020

08:00 ΤΜΗΜΑ Α-Ω

Εξ αποστάσεως ηλεκτρονική εξέταση με θέματα πολλαπλών
επιλογών σε συνδυασμό με χρήση της πλατφόρμας ΖΟΟΜ

http  ://  eclass  .  accfin  .  uom  .  gr  /

7. Εισαγωγή στην Παιδαγωγική Τετάρτη
30/9/2020

10:00 ΤΜΗΜΑ Α-Ω

Εξ αποστάσεως ηλεκτρονική εξέταση με θέματα πολλαπλών
επιλογών σε συνδυασμό με χρήση της πλατφόρμας ΖΟΟΜ

https://openeclass1.uom.gr/

8. Εφαρμογές  Η/Υ στη 
Χρηματοοικονομική 

Παρασκευή
2/10/2020

14:00 ΤΜΗΜΑ Α-Ω

Εξ αποστάσεως ηλεκτρονική εξέταση με θέματα πολλαπλών
επιλογών σε συνδυασμό με χρήση της πλατφόρμας ΖΟΟΜ

http  ://  eclass  .  accfin  .  uom  .  gr  /
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ΣΤ΄ Εξαμήνου 
– Κατεύθυνση ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ                                                    
– Κατεύθυνση  ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Α/Α ΜΑΘΗΜΑ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ
1. Γερμανικά IV Τρίτη

1/9/2020
12:00 ΤΜΗΜΑ Α-Ω  Ενημέρωση από τη διδάσκουσα

2. Αγγλικά IV Τετάρτη
2/9/2020

08:00 ΤΜΗΜΑ Α-Ω  Ενημέρωση από τη διδάσκουσα

3. Χρηματοοικονομικά 
Παράγωγα

Παρασκευή
4/9/2020

12:00 ΤΜΗΜΑ Α-Ω

Εξ αποστάσεως ηλεκτρονική εξέταση με θέματα πολλαπλών
επιλογών σε συνδυασμό με χρήση της πλατφόρμας ΖΟΟΜ

http  ://  eclass  .  accfin  .  uom  .  gr  /

4. Θέματα Αστικού Δικαίου Δευτέρα
7/9/2020

16:00 ΤΜΗΜΑ Α-Ω

Εξ αποστάσεως ηλεκτρονική εξέταση με θέματα πολλαπλών
επιλογών σε συνδυασμό με χρήση της πλατφόρμας ΖΟΟΜ

http  ://  eclass  .  accfin  .  uom  .  gr  /

5. Διοικητική Λογιστική ΙΙ Πέμπτη
17/9/2020

10:00 ΤΜΗΜΑ Α-Ω

Εξ αποστάσεως ηλεκτρονική εξέταση με θέματα πολλαπλών
επιλογών σε συνδυασμό με χρήση της πλατφόρμας ΖΟΟΜ

http  ://  eclass  .  accfin  .  uom  .  gr  /

6. Εφαρμογές Ηλεκτρονικού 
Εμπορίου στη Λ.Χ

Δευτέρα
21/9/2020

08:00 ΤΜΗΜΑ Α-Ω

Εξ αποστάσεως ηλεκτρονική εξέταση με θέματα πολλαπλών
επιλογών σε συνδυασμό με χρήση της πλατφόρμας ΖΟΟΜ

http  ://  eclass  .  accfin  .  uom  .  gr  /

7. Φορολογική Λογιστική Ι Τρίτη
22/9/2020

18:00 ΤΜΗΜΑ Α-Ω

Εξ αποστάσεως ηλεκτρονική εξέταση με θέματα πολλαπλών
επιλογών σε συνδυασμό με χρήση της πλατφόρμας ΖΟΟΜ

http  ://  eclass  .  accfin  .  uom  .  gr  /

8. Διεθνή ΠρότυπαΧρημ/κής 
Αναφοράς ΙΙ

Πέμπτη
24/9/2020

16:00 ΤΜΗΜΑ Α-Ω

Εξ αποστάσεως ηλεκτρονική εξέταση με θέματα πολλαπλών
επιλογών σε συνδυασμό με χρήση της πλατφόρμας ΖΟΟΜ

http  ://  eclass  .  accfin  .  uom  .  gr  /

9. Διοίκηση Κεφαλαίου 
Κίνησης

Παρασκευή
25/9/2020

10:00 ΤΜΗΜΑ Α-Ω

Εξ αποστάσεως ηλεκτρονική εξέταση με θέματα πολλαπλών
επιλογών σε συνδυασμό με χρήση της πλατφόρμας ΖΟΟΜ

http  ://  eclass  .  accfin  .  uom  .  gr  /

10. Διδακτική Μεθοδολογία 
Εκπαίδευσης Ενηλίκων και 
Υλοποίηση Διαδικασιών

Δευτέρα
28/9/2020

12:00 ΤΜΗΜΑ Α-Ω

Προφορική εξέταση, ενημέρωση από τη διδάσκουσα 

11. Θέματα Εργατικού Δικαίου Τετάρτη
30/9/2020

08:00 ΤΜΗΜΑ Α-Ω

Εξ αποστάσεως ηλεκτρονική εξέταση με θέματα πολλαπλών
επιλογών σε συνδυασμό με χρήση της πλατφόρμας ΖΟΟΜ

http  ://  eclass  .  accfin  .  uom  .  gr  /

12. Μορφές Χρηματοδότησης Παρασκευή
2/10/2020

10:00 ΤΜΗΜΑ Α-Ω

Εξ αποστάσεως ηλεκτρονική εξέταση με θέματα πολλαπλών
επιλογών σε συνδυασμό με χρήση της πλατφόρμας ΖΟΟΜ

http  ://  eclass  .  accfin  .  uom  .  gr  /
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Ζ΄ Εξαμήνου 
 – Κατεύθυνση ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ                                                     
 – Κατεύθυνση  ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Α/Α ΜΑΘΗΜΑ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ 
1. Στοιχεία Λογιστικού και 

Φορολογικού Δικαίου
Δευτέρα

31/8/2020
14:00 ΤΜΗΜΑ Α-Ω

Εξ αποστάσεως ηλεκτρονική εξέταση με θέματα πολλαπλών
επιλογών σε συνδυασμό με χρήση της πλατφόρμας ΖΟΟΜ

http  ://  eclass  .  accfin  .  uom  .  gr  /

2. Τραπεζική Διοικητική Τετάρτη
9/9/2020

10:00 ΤΜΗΜΑ Α-Ω

φοιτητές τμήματος ΛΧΡ+ΒΣΑΣ
Εξ αποστάσεως ηλεκτρονική εξέταση με θέματα πολλαπλών
επιλογών σε συνδυασμό με χρήση της πλατφόρμας ΖΟΟΜ

http  ://  eclass  .  accfin  .  uom  .  gr  /

3. Μηχανογραφημένη 
Λογιστική ΙΙ

Πέμπτη
10/9/2020

10:00 ΤΜΗΜΑ Α-Ω

Εξ αποστάσεως ηλεκτρονική εξέταση με θέματα πολλαπλών
επιλογών σε συνδυασμό με χρήση της πλατφόρμας ΖΟΟΜ

http  ://  eclass  .  accfin  .  uom  .  gr  /

4. Εκπαιδευτική Ψυχολογία Τρίτη
15/9/2020

10:00 ΤΜΗΜΑ Α-Ω  Ενημέρωση από τη διδάσκουσα

5. Διεθνή Τραπεζική Τετάρτη
16/9/2020

08:00 ΤΜΗΜΑ Α-Ω

Εξ αποστάσεως ηλεκτρονική εξέταση με θέματα πολλαπλών
επιλογών σε συνδυασμό με χρήση της πλατφόρμας ΖΟΟΜ

http  ://  eclass  .  accfin  .  uom  .  gr  /

6. Επιχειρηματικότητα-
Επιχειρησιακό Σχέδιο

Πέμπτη
17/9/2020

08:00 ΤΜΗΜΑ Α-Ω

Εξ αποστάσεως ηλεκτρονική εξέταση με θέματα πολλαπλών
επιλογών σε συνδυασμό με χρήση της πλατφόρμας ΖΟΟΜ

http  ://  eclass  .  accfin  .  uom  .  gr  /

7. Ελεγκτική και Εσωτερικός 
Έλεγχος

Τρίτη
22/9/2020

16:00 ΤΜΗΜΑ Α-Ω

Εξ αποστάσεως ηλεκτρονική εξέταση με θέματα πολλαπλών
επιλογών σε συνδυασμό με χρήση της πλατφόρμας ΖΟΟΜ

http  ://  eclass  .  accfin  .  uom  .  gr  /

8. Φορολογική Λογιστική ΙΙ Τετάρτη
23/9/2020

16:00 ΤΜΗΜΑ Α-Ω

Εξ αποστάσεως ηλεκτρονική εξέταση με θέματα πολλαπλών
επιλογών σε συνδυασμό με χρήση της πλατφόρμας ΖΟΟΜ

http  ://  eclass  .  accfin  .  uom  .  gr  /

9. Δίκαιο Κεφαλαιαγοράς Τετάρτη
30/9/2020

12:00 ΤΜΗΜΑ Α-Ω

Εξ αποστάσεως ηλεκτρονική εξέταση με θέματα πολλαπλών
επιλογών σε συνδυασμό με χρήση της πλατφόρμας ΖΟΟΜ

http  ://  eclass  .  accfin  .  uom  .  gr  /

10. Διοίκηση Εταιρικών 
Κινδύνων και Τεχνικές 
Πρόβλεψης και Διαχείρισης 
Κινδύνου

Πέμπτη
1/10/2020

14:00 ΤΜΗΜΑ Α-Ω

Εξ αποστάσεως ηλεκτρονική εξέταση με θέματα πολλαπλών
επιλογών σε συνδυασμό με χρήση της πλατφόρμας ΖΟΟΜ

http  ://  eclass  .  accfin  .  uom  .  gr  /

11. Θεμελιώδης και Τεχνική 
Ανάλυση Μετοχών

Παρασκευή
2/10/2020

12:00 ΤΜΗΜΑ Α-Ω

Εξ αποστάσεως ηλεκτρονική εξέταση με θέματα πολλαπλών
επιλογών σε συνδυασμό με χρήση της πλατφόρμας ΖΟΟΜ

http  ://  eclass  .  accfin  .  uom  .  gr  /
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Η΄ Εξαμήνου 
 – Κατεύθυνση ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ                                                     
 – Κατεύθυνση  ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Α/Α ΜΑΘΗΜΑ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ
1. Μεθοδολογία Έρευνας στη 

Λογιστική και Χρημ/κή 
Επιστήμη

Τετάρτη
2/9/2020

14:00 ΤΜΗΜΑ Α-Ω 

Εξ αποστάσεως ηλεκτρονική εξέταση με θέματα πολλαπλών
επιλογών σε συνδυασμό με χρήση της πλατφόρμας ΖΟΟΜ

http  ://  eclass  .  accfin  .  uom  .  gr  /

2. Διαχείριση Χαρτοφυλακίου 
και Πληροφοριακά 
Συστήματα

Πέμπτη
3/9/2020

14:00 ΤΜΗΜΑ Α-Ω

Εξ αποστάσεως ηλεκτρονική εξέταση με θέματα πολλαπλών
επιλογών σε συνδυασμό με χρήση της πλατφόρμας ΖΟΟΜ

http  ://  eclass  .  accfin  .  uom  .  gr  /

3. Εισαγωγή στο Δημόσιο και 
Ενωσιακό Δίκαιο

Δευτέρα
7/9/2020

12:00 ΤΜΗΜΑ Α-Ω

Εξ αποστάσεως ηλεκτρονική εξέταση με θέματα πολλαπλών
επιλογών σε συνδυασμό με χρήση της πλατφόρμας ΖΟΟΜ

http  ://  eclass  .  accfin  .  uom  .  gr  /

4. Χρηματοοικονομική 
Οικονομετρία

Τρίτη 8/9/2020 08:00 ΤΜΗΜΑ Α-Ω

Εξ αποστάσεως ηλεκτρονική εξέταση με θέματα πολλαπλών
επιλογών σε συνδυασμό με χρήση της πλατφόρμας ΖΟΟΜ

http  ://  eclass  .  accfin  .  uom  .  gr  /

5. Στρατηγικό Μάνατζμεντ Δευτέρα
14/9/2020

08:00 ΤΜΗΜΑ Α-Ω

Εξ αποστάσεως ηλεκτρονική εξέταση με θέματα πολλαπλών
επιλογών σε συνδυασμό με χρήση της πλατφόρμας ΖΟΟΜ

http  ://  eclass  .  accfin  .  uom  .  gr  /

6. Χρεόγραφα Σταθερού 
Εισοδήματος

Τρίτη 15/9/2020 08:00 ΤΜΗΜΑ Α-Ω

Εξ αποστάσεως ηλεκτρονική εξέταση με θέματα πολλαπλών
επιλογών σε συνδυασμό με χρήση της πλατφόρμας ΖΟΟΜ

http  ://  eclass  .  accfin  .  uom  .  gr  /

7. Προχωρημένη Λογιστική Πέμπτη
17/9/2020 

12ΤΜΗΜΑ Α-Ω

Εξ αποστάσεως ηλεκτρονική εξέταση με θέματα πολλαπλών
επιλογών σε συνδυασμό με χρήση της πλατφόρμας ΖΟΟΜ

http  ://  eclass  .  accfin  .  uom  .  gr  /

8. Νομισματική Οικονομική 
Πολιτική 

Δευτέρα
21/9/2020

14:00 ΤΜΗΜΑ Α-Ω 

Εξ αποστάσεως ηλεκτρονική εξέταση με θέματα πολλαπλών
επιλογών σε συνδυασμό με χρήση της πλατφόρμας ΖΟΟΜ

http  ://  eclass  .  accfin  .  uom  .  gr  /

9. Ανάλυση και Μοντελοποίηση
Διαδικασιών και Συστημάτων

Τετάρτη
23/9/2020

10:00 ΤΜΗΜΑ Α-Ω

Εξ αποστάσεως ηλεκτρονική εξέταση με θέματα πολλαπλών
επιλογών σε συνδυασμό με χρήση της πλατφόρμας ΖΟΟΜ

http  ://  eclass  .  accfin  .  uom  .  gr  /

10. Ειδικά θέματα Χρημ/κής 
Λογιστικής

Πέμπτη
24/9/2020

14:00 ΤΜΗΜΑ Α-Ω

Εξ αποστάσεως ηλεκτρονική εξέταση με θέματα πολλαπλών
επιλογών σε συνδυασμό με χρήση της πλατφόρμας ΖΟΟΜ

http  ://  eclass  .  accfin  .  uom  .  gr  /

11. Ειδικά Θέματα στη Χρημ/κή Παρασκευή
25/9/2020

12:00 ΤΜΗΜΑ Α-Ω

Εξ αποστάσεως ηλεκτρονική εξέταση με θέματα πολλαπλών
επιλογών σε συνδυασμό με χρήση της πλατφόρμας ΖΟΟΜ

http  ://  eclass  .  accfin  .  uom  .  gr  /

12. Κοστολόγηση και Λογιστική 
Κόστους

Τετάρτη
30/9/2020

14:00 ΤΜΗΜΑ Α-Ω

Εξ αποστάσεως ηλεκτρονική εξέταση με θέματα πολλαπλών
επιλογών σε συνδυασμό με χρήση της πλατφόρμας ΖΟΟΜ

http  ://  eclass  .  accfin  .  uom  .  gr  /

13. Διαχείριση Τραπεζικών 
Κινδύνων 

Πέμπτη
1/10/2020

08:00 ΤΜΗΜΑ Α-Ω

Εξ αποστάσεως ηλεκτρονική εξέταση με θέματα πολλαπλών
επιλογών σε συνδυασμό με χρήση της πλατφόρμας ΖΟΟΜ

http  ://  eclass  .  accfin  .  uom  .  gr  /
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