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ΕΙΣΑΓΩΓΉ 

1.  Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 

1.1  Περιγραφή και ανάλυση της διαδικασίας 

 

Σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 6/19-12-13 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης (ΓΣ) του 

Τμήματος ορίστηκαν ως μέλη της Ομάδας Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜ.Ε.Α) οι εξής: 

 

1. Δημήτριος Γκίνογλου, Καθηγητής, Πρόεδρος του Τμήματος Λογιστικής και         

                                          Χρηματοοικονομικής 

2. Χρήστος Νεγκάκης, Καθηγητής, Διευθυντής Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών        

                                      Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος 

      3.  Αθανάσιος Νούλας, Καθηγητής 

      4.  Ιωάννης Παπαναστασίου, Καθηγητής 

      5.  Αχιλλέας Ζαπράνης, Αν. Καθηγητής, Αντιπρύτανης Οικονομικού                    

                                                   Προγραμματισμού και Ανάπτυξης 

      6. Παπαστάθη Ζωή, Εκπρόσωπος  των φοιτητών (ορίζεται από το Σύλλογο Φοιτητών). 

 

Η ΟΜ.Ε.Α συνεργάστηκε με τα μέλη του Διδακτικού και Επιστημονικού Προσωπικού 

(ΔΕΠ), το Διοικητικό Προσωπικό, το Ειδικό Τεχνικό και Επιστημονικό Προσωπικό 

(ΕΤΕΠ), το Ειδικό Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΕΔΙΠ) 

και με τους φοιτητές/τριες (προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς) του Τμήματος , 

προκειμένου να συλλέξει τα στοιχεία που ήταν απαραίτητα για την σύνταξη και 

επικαιροποίηση της Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΕΕΑ) του Τμήματος.  Στην 

κατεύθυνση αυτή, διανεμήθηκαν ερωτηματολόγια στους φοιτητές/τριες του Τμήματος 

σχετικά με τους διδάσκοντες, τη μέθοδο διδασκαλίας, τον τρόπο εξέτασης των μαθημάτων 

του Τμήματος και την παροχή διοικητικών υπηρεσιών.   

  

Πηγές άντλησης πληροφοριών ήταν: (α) τα απογραφικά δελτία των μελών ΔΕΠ, (β) τα 

απογραφικά δελτία εξαμηνιαίων μαθημάτων, (γ) τα στατιστικά στοιχεία τηρούμενα στη 

Γραμματεία του Τμήματος και (δ)  τα ερωτηματολόγια αξιολόγησης, τα οποία 

συμπλήρωσαν οι φοιτητές. 

 

Η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης συζητήθηκε εκτενώς με όλα τα μέλη του Τμήματος. Τα 

μέλη της ΟΜ.Ε.Α αντάλλαξαν συστηματικά απόψεις, τόσο μεταξύ τους, όσο και με το 

υπόλοιπο προσωπικό του Τμήματος.  Επίσης, η Πρυτανεία του Πανεπιστήμιου συνεκάλεσε 

πολλές φορές τους Προέδρους των Τμημάτων, καθώς και τους Προϊσταμένους των 

Γραμματείων προκειμένου να τους ενημερώσει σχετικά με τον τρόπο που θα 

συμπληρωθούν τα εξαμηνιαία απογραφικά δελτία των μαθημάτων, τα ατομικά 

απογραφικά δελτία των μελών ΔΕΠ καθώς και τα δελτία αξιολόγησης των φοιτητών.  
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1.2  Θετικά και αρνητικά στοιχεία αξιολόγησης 

 

1.2.1 Θετικά στοιχεία 

 

Χωρίς αμφιβολία, η διαδικασία της εσωτερικής αξιολόγησης προσφέρει την ευκαιρία για 

μια πιο συστηματική καταγραφή των διαδικασιών, των παρεχόμενων υπηρεσιών και των  

λειτουργιών του Τμήματος.  Η ανάλυση των συλλεχθέντων δεδομένων συνέβαλε 

σημαντικά στην ανάπτυξη και εδραίωση του διαλόγου μέσα στο Τμήμα, αναφορικά με 

την καλύτερη οργάνωση και αποτελεσματική λειτουργία όλων των προσφερόμενων 

υπηρεσιών στους τομείς της διδασκαλίας,της έρευνας και της διοίκησης.  Η αξιολόγηση 

έχει ενταχθεί, πλέον, στην καθημερινή λειτουργία του Τμήματος και αποτελεί 

αναπόσπαστο κομμάτι αυτού.   

 

1.2.2 Δυσκολίες 

 

Η διαδικασία της εσωτερικής αξιολόγησης ανέδειξε το ζήτημα της έλλειψης ανθρώπινου 

δυναμικού (μελών ΔΕΠ και λοιπού προσωπικού) που υφίσταται το Τμήμα κατά τα 

τελευταία χρόνια, αλλά και γενικότερα το Πανεπιστήμιο καθώς και τον περιορισμού των 

οικονομικών πόρων που διατίθενται από την Πολιτεία προς το Ίδρυμα. Επίσης, 

προέκυψαν ζητήματα διοικητικής φύσεως που προέρχονταν από την άντληση ορισμένων 

απαραίτητων πληροφοριών για τη συμπλήρωση των σχετικών πινάκων (π.χ. στατιστικά 

δεδομένα για τη συμπλήρωση των πινάκων του παραρτήματος). Με την πάροδο του 

χρόνου ευελπιστούμε ότι οι προαναφερθείσες δυσκολίες θα περιοριστούν σε σημαντικό 

βαθμό.  

 

1.3  Προτάσεις του Τμήματος για τη βελτίωση της διαδικασίας 

(α) Προτείνεται η επικαιροποίηση των απογραφικών δελτίων από τα μέλη ΔΕΠ μετά 

το πέρας  κάθε έτους. 

 

(β)  Δεδομένου ότι δεν έχουμε πλήρη εικόνα της επαγγελματικής πορείας των 

αποφοίτων μας, επιβάλλεται να αναπτυχθεί μια δραστηριότητα, που θα 

παρακολουθεί τη μετέπειτα επαγγελματική πορεία των αποφοίτων του Τμήματος.  

Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος έχει ορίσει επιτροπή η οποία προετοιμάζει μια 

ηλεκτρονική βάση δεδομένων αποφοίτων του Τμήματος. 

 

(γ)    Έχει συσταθεί επιτροπή διεξαγωγής διαλέξεων - ερευνητικών συνεργασιών -

σεμιναρίων προκειμένου να γνωστοποιούνται τα ερευνητικά αποτελέσματα των 

μελών ΔΕΠ του Τμήματος και να διαχέονται στην τοπική κοινωνία με την 

τριμηνιαία έκδοση ενός ενημερωτρικού δελτίου (Newsletter). Σύντομα αναμένεται 

η έκδοση του πρώτου τεύχους.    
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2     ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

 

2.1 Ίδρυση, Τίτλοι σπουδών 

 

Το Τμήμα ιδρύθηκε με το π.δ. 147/90 άρθρο 2 (ΦΕΚ 56/τ.Α./10.04.90) με έδρα τη 

Θεσσαλονίκη.   Όσον αφορά τις θέσεις διδακτικού, διοικητικού προσωπικού, ΕΤΕΠ και 

ΕΕΔΙΠ που στελεχώνουν το Τμήμα, σήμερα, έχει ως εξής:  12 μέλη ΔΕΠ, 4 μέλη διοικητικού 

προσωπικού, 2 μέλη ΕΤΕΠ και 1 μέλος ΕΕΔΙΠ.   

 

Τα πτυχία που χορηγούνται από το Τμήμα ισχύουν για όλες τις περιπτώσεις στις οποίες η 

κείμενη νομοθεσία απαιτεί πτυχίο Οικονομικών Επιστημών ή  Διοίκησης Επιχειρήσεων,  

Λογιστικής ΑΣΟΕΕ ή Ανωτάτων Βιομηχανικών Σχολών ( Άρθρο 6 Π.Δ. 147/90 ισοτιμία 

τίτλων). 

 

Κατά την τελευταία πενταετία, ο μέσος ετήσιος όρος προπτυχιακών φοιτητών, 

μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων ήταν: 972, 107 και 47 άτομα 

αντίστοιχα (αναλυτικά βλ. πίνακες 2 και 3). 

 

2.2 Σκοπός – Στόχοι του Τμήματος 

 

2.2.1 Σκοπός  

 

Η αποστολή του Τμήματος, σύμφωνα με το ιδρυτικό ΦΕΚ, άρθρο 3 είναι «η προαγωγή και 

η μετάδοση γνώσεων με την έρευνα και τη διδασκαλία στο γνωστικό αντικείμενο της 

Λογιστικής και της Χρηματοοικονομικής και η κατάρτιση στελεχών υψηλού επιπέδου για 

τις ανάγκες των επιχειρήσεων και των οργανισμών του ιδιωτικού και του Δημόσιου 

Τομέα». 

 

2.2.2 Στόχοι 

 

Οι στόχοι που έθεσε το Τμήμα επιτυγχάνονται μέσα από τα Προγράμματα Προπτυχιακών 

Σπουδών που αναπροσαρμόζεται συνεχώς ακολουθώντας τα διεθνή πρότυπα σπουδών 

ανάλογων Τμημάτων της αλλοδαπής (τελευταία αναπροσαρμογή του προγράμματος έγινε 

από τη Γενική Συνέλευση αρ. 22/17.05.12).  Το Πρόγραμμα Σπουδών, το περιεχόμενο των 

μαθημάτων, καθώς και ο τρόπος διδασκαλίας βελτιώνονται συνεχώς, λαμβάνοντας υπόψη 

τις εξελίξεις της επιστήμης, τις νέες τεχνολογίες και τις ανάγκες της αγοράς εργασίας.   

Ειδικότερα, η πραγματοποίηση των στόχων επιτυγχάνεται:  

 

(α)  με τη διδασκαλία μαθημάτων γενικής εκπαίδευσης, όπως:  
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 Αρχές Μάνατζμεντ, Αρχές Μάρκετινγκ, Στρατηγικό Μάνατζμεντ, 

Χρηματοοικονομική Διάσταση Επιχειρηματικότητας και Επιχειρήσεις 

 Μαθηματικά, Στατιστική, Οικονομετρία 

 Οικονομικά (Μικροοικονομία, Μακροοικονομία)  

 Πληροφοριακά Συστήματα, Ηλεκτρονικό Εμπόριο, Μοντελοποίηση Διαδικασιών 

και Συστημάτων  

 Δίκαιο των Επιχειρήσεων (Αστικό, Εμπορικό, Εταιριών, Εργατικό) 

 

(β) με τη διδασκαλία μαθημάτων εμβάθυνσης στα γνωστικά αντικείμενα Λογιστικής και 

Χρηματοοικονομικής, όπως: 

 

 Χρηματοοικονομική Λογιστική 

 Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 

 Διοικητική Λογιστική 

 Λογιστική Εταιρικών Επιχειρήσεων 

 Φορολογική Λογιστική 

 Ελεγκτική και Εσωτερικός Έλεγχος 

 Προχωρημένη Λογιστική 

 Ειδικά Θέματα Χρηματοοικονομικής Λογιστικής 

 Ανάλυση και Αξιολόγηση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, 

 Χρηματοοικονομική Διοίκηση 

 Χρήμα και Τράπεζες 

 Θεωρία Χαρτοφυλακίου – Ανάλυση Επενδύσεων 

 Διεθνείς Επενδύσεις και Διεθνές Εμπόριο 

 Τραπεζική Διοικητική 

 Διεθνή Τραπεζικά Θέματα 

 Πρακτικές Εφαρμογές Χρηματοοικονομικών Επενδύσεων 

 Πρακτικές Εφαρμογές στην Τραπεζική 

 Νομισματική Οικονομική Πολιτική 

 

(γ)  με τη διδασκαλία εργαστηριακών μαθημάτων:  

 Χρηματοοικονομικά Παράγωγα,  

 Χρηματοοικονομική Οικονομετρία 

 Εφαρμογές Ηλεκτρονικού Εμπορίου στη Λ/Χ 

 Μηχανογραφημένη Λογιστική 

 Εφαρμογές στη Χρηματοοικονομική  Οικονομετρία 

 Εφαρμογές Η/Υ στη Χρηματοοικονομική, 

 Πρακτικές Εφαρμογές στη Χρηματοοικονομική Διοίκηση 

 Διοίκηση Εταιρικών Κινδύνων και Τεχνικές Πρόβλεψης και Διαχείρισης 

Κινδύνου 
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(δ) με την ανάπτυξη και προώθηση της έρευνας σε θέματα που απασχολούν τις 

επιχειρήσεις και τους οργανισμούς.   

 

Η διδασκαλία των προαναφερθέντων μαθημάτων συμβάλλει στην ανάπτυξη της κριτικής 

σκέψης και ικανότητας των φοιτητών ως προς την ανάλυση, διάγνωση και επίλυση 

στρατηγικών και διοικητικών ζητημάτων  που αντιμετωπίζουν οι κερδοσκοπικές ή μη 

επιχειρήσεις στο σύγχρονο πολύπλοκο εξωτερικό (και εσωτερικό) περιβάλλον. Επιπλέον, 

ενισχύει την επιστημονική/δημιουργική σκέψη των φοιτητών ως προς τις καθημερινές 

αλλαγές που λαμβάνουν χώρα στον παγκόσμιο χάρτη των επιχειρήσεων και των 

οργανισμών στοχεύοντας στην ενδυνάμωση της προσωπικής τους κρίσης και στην 

αντιμετώπιση των προκλήσεων που βιώνουν στον ανταγωνιστικό «χώρο» και «τόπο» που 

ζούνε και δραστηριοποιούνται προσωπικά και επαγγελματικά, ιδιαίτερα δε στο χώρο της 

λογιστικής και χρηματοοικονομικής επιστήμης. 

 

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής έχοντας αποκτήσει 

εξειδικευμένες γνώσεις στα πεδία της λογιστικής, ελεγκτικής, φοροτεχνικής και 

χρηματοοικονομικής προετοιμάζονται για να στελεχώσουν τον ιδιωτικό και δημόσιο 

τομέα. 

 

Οι ενδείξεις που έχουμε από τον χώρο της εργασίας είναι ενθαρρυντικές όσον αφορά την 

απασχόληση των φοιτητών μας και την ικανοποίηση των εργοδοτών τους. Ενδεικτικά, οι 

απόφοιτοί μας εργάζονται στην Τράπεζα της Ελλάδος, στις Τράπεζες, στην Επιτροπή 

Κεφαλαιαγοράς, στις υπηρεσίες όλων των Υπουργείων και ιδίως του Υπουργείου 

Οικονομικών (π.χ Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες), σε Ελεγκτικές Εταιρίες, Λογιστιτκά 

Γραφεία,  ως Ελεύθεροι Επαγγελματίες, κ.ά. Παράλληλα, οι απόφοιτοί μας γίνονται δεκτοί 

σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού και εσωτερικού για μεταπτυχιακές και στη συνέχεια για 

διδακτορικές σπουδές, υποδηλώνοντας έτσι το υψηλό επίπεδο γνώσεων που αποκτούν στο 

προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών μας.  

  

2.3  Όργανα και Επιτροπές  

 

2.3.1 Όργανα 

 

Τα όργανα του Τμήματος είναι:  α) ο Πρόεδρος, β) η Γενική Συνέλευση του Τμήματος και 

γ) Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης για τα μεταπτυχιακά προγράμματα και τους 

υποψηφίους διδάκτορες. 

 

Ο Πρόεδρος του Τμήματος έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες σύμφωνα με το Νόμο 

4009/2011 Άρθρο 10: 
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α) συγκαλεί τη συνέλευση, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, ορίζει ως εισηγητή των 

θεμάτων μέλος της συνέλευσης, προεδρεύει των εργασιών της και εισηγείται τα θέματα 

για τα οποία δεν έχει οριστεί ως εισηγητής άλλο μέλος της συνέλευσης,  

β) μεριμνά για την εφαρμογή του προγράμματος σπουδών, των εκπαιδευτικών 

δραστηριοτήτων και του Εσωτερικού Κανονισμού,  

γ) συγκροτεί επιτροπές για τη μελέτη ή διεκπεραίωση συγκεκριμένων θεμάτων της 

αρμοδιότητας του Τμήματος,  

δ) διαβιβάζει στην Κοσμητεία της Σχολής  τις απόψεις της Συνέλευσης και  

ε) συντάσσει ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του Τμήματος και τη διαβιβάζει στην 

Κοσμητεία της Σχολής. 

 

Η Συνέλευση του Τμήματος αποτελείται από του Καθηγητές και υπηρετούντες λέκτορες   

και έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες κα όσες άλλες προβλέπονται από τις διατάξεις του 

νόμου αυτού (άρθρο 10), του Οργανισμού και του Εσωτερικού Κανονισμού: 

 

α) την εκλογή του Προέδρου του Τμήματος,  

β) την εφαρμογή του προγράμματος σπουδών και τη συνεχή βελτίωση της μάθησης σε 

αυτό,  

γ) τον ορισμό των διδασκόντων των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών,  

δ) την επιλογή και έγκριση των συγγραμμάτων για κάθε μάθημα του προγράμματος 

σπουδών,  

ε) τη διατύπωση γνώμης προς την Κοσμητεία της Σχολης για  τους τρόπους βελτίωσης του 

προγράμματος σπουδών,  

στ) τη συγκρότηση ομάδων για την εσωτερική αξιολόγηση του προγράμματος σπουδών,  

ζ) την εισήγηση προς την Κοσμητεία  της Σχολής για την προκήρυξη θέσεων καθηγητών 

και  

η) την εισήγηση προς την Κοσμητεία της Σχολής για την ίδρυση προγραμμάτων σπουδών 

δεύτερου και τρίτου κύκλου.  

 

Η Συνέλευση του Τμήματος αποτελείται από τους Καθηγητές και τους υπηρετούντες 

λέκτορες του Τμήματος, σύμφωνα με όσα προβλέπονταν από τις διατάξεις που ίσχυαν 

κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), έναν εκπρόσωπο, ανά κατηγορία, των 

μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ), των μελών του Εργαστηριακού 

Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ) και των μελών του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού 

Προσωπικού (ΕΤΕΠ), καθώς και δύο εκπροσώπους των φοιτητών του Τμήματος (έναν 

προπτυχιακό και έναν μεταπτυχιακό φοιτητή).  Οι εκπρόσωποι των μελών του Ειδικού 

Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ), του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ) 

και του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ) εκλέγονται με άμεση, 

καθολική και μυστική ψηφοφορία μεταξύ των αντίστοιχων μελών τους. Για την 

εκπροσώπηση των φοιτητών εφαρμόζεται αναλογικά το άρθρο 49 του παρόντος νόμου. 
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2.3.2 Επιτροπές 

 

Οι επιτροπές που είναι θεσμοθετημένες και λειτουργούν στο Τμήμα Λογιστικής και 

Χρηματοοικονομικής είναι οι εξής: 

 

α.    Επιτροπές αξιολόγησης των μαθημάτων σύμφωνα με το γνωστικό αντικείμενο που 

θεραπεύουν τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματός ως εξής: 

α1)  Επιτροπή  για  τη «Χρηματοοικονομική» – «Τραπεζική» – «Οικονομικά» οι 

κ.κ. Αθανάσιος Νούλας Καθηγητής, Αχιλλέας Ζαπράνης Αν. Καθηγητής, 

Γεώργιος Μιχαλόπουλος Επ. Καθηγητής και Συμεών Παπαδόπουλος Επ. 

Καθηγητής 

α2)  Επιτροπή για τη «Λογιστική» οι κ.κ. Δημήτριος Γκίνογλου Καθηγητής, 

Χρήστος Νεγκάκης Καθηγητής και Παναγιώτης Ταχυνάκης Επ. Καθηγητής 

α3)  Επιτροπή για τα «Μαθηματικά» – «Στατιστική» – «Οικονομετρία» οι κ.κ. 

Ιωάννης Παπαναστασίου Καθηγητής  και Αχιλλέας Ζαπράνης Αν. Καθηγητής 

α4)  Επιτροπή για το «Δίκαιο» ο κ. Θωμάς Χατζηγάγιος Αν. Καθηγητής 

α5) Επιτροπή για το «Marketing – Management» ο κ. Χρήστος Νικολαίδης 

Καθηγητής 

α6)  Επιτροπή για «Η/Υ» ο κ. Νικόλαος Πρωτόγερος Επ. Καθηγητής 

 

β.  Η Συντονιστική Επιτροπή διοίκησης των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών 

Σπουδών του Τμήματος  αποτελείται από πέντε (5) μέλη ΔΕΠ του Τμήματος. 

 

2.3.3 Εσωτερικοί κανονισμοί 

 

Στο Τμήμα υπάρχουν και εφαρμόζονται δύο εσωτερικοί κανονισμοί:  

 

α. Ο Ενιαίος Κανονισμός Λειτουργίας Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών  

β. Ο  Εσωτερικός Κανονισμός Εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής. 

 

3     ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ  ΣΠΟΥΔΩΝ  

3.1  Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών 

3.1.1 Βαθμός ανταπόκρισης του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών στους 

στόχους του Τμήματος και τις απαιτήσεις της κοινωνίας  

 

Ο βαθμός ανταπόκρισης του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών κρίνεται 

ικανοποιητικός λαμβάνοντας υπόψη τα εξής: (α) η ζήτηση για εισαγωγή με πανελλήνιες 

εξετάσεις στο Τμήμα από τους υποψήφιους φοιτητές  είναι υψηλή και οι νεοεισερχόμενοι 

φοιτητές είναι από τους καλύτερους που εισέρχονται στα Ελληνικά Πανεπιστήμια (β) οι 

απόφοιτοι του Τμήματος γίνονται δεκτοί σε κορυφαία Πανεπιστήμια του εξωτερικού 

(MIT, London School of Economics and Political Science, κ.ά.) για μεταπτυχιακές και 
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διδακτορικές σπουδές, υποδηλώνοντας έτσι το υψηλό επίπεδο απόκτησης γνώσεων στο 

προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών, (γ) οι ενδείξεις που έχουμε από τον χώρο της εργασίας 

είναι ενθαρρυντικές όσον αφορά την απασχόληση των αποφοίτων μας και την αντίστοιχη 

ικανοποίηση των εργοδοτών αναφορικά με τις ικανότητες τους. Ενδεικτικά, οι απόφοιτοί 

μας εργάζονται στην Τράπεζα της Ελλάδος, στις Τράπεζες, στην Επιτροπή 

Κεφαλαιαγοράς, στις υπηρεσίες  όλων των Υπουργείων και κυρίως του Υπουργείου 

Οικονομικών, σε Ελεγκτικές Εταιρίες, ως Ελεύθεροι Επαγγελματίες.  

 

Σήμερα, δεν υπάρχει ικανοποιητική διαδικασία παρακολούθησης της επαγγελματικής 

εξέλιξης των αποφοίτων. Απαιτούνται περισσότερα στοιχεία τόσο εκ μέρους των φοιτητών, 

όσο και από την αγορά εργασίας. Έτσι, στο Τμήμα έχει οριστεί επιτροπή με έργο την 

δημιουργία βάσης δεδομένων επαγγελματικής απασχόλησης των αποφοίτων.  

 

3.1.2 Δομή συνεκτικότητα και λειτουργικότητα του Προγράμματος Προπτυχιακών 

Σπουδών  

 

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 

26 Μαθήματα (στα 4 πρώτα εξάμηνα) 

Στο Ε΄ εξάμηνο οι φοιτητές επιλέγουν μια από τις δύο προσφερόμενες 

κατευθύνσεις 

Κατεύθυνση 

Λογιστικής  Φοροτεχνικής 

Κατεύθυνση 

Χρηματοοικονομικής 

 12 Υποχρεωτικά Μαθήματα 

 8 Μαθήματα Επιλογής 

 12 Υποχρεωτικά Μαθήματα 

 8 Μαθήματα Επιλογής 
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ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ  

 

ΕΞΑΜΗΝΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ  

ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

(Υ) 

ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

(Ε) 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗΝ 

ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

Α΄ 

ECTS 

(Μονάδες 29) 

7 - - - 

Β΄ 

ECTS 

(Μονάδες 31) 

7 - - - 

Γ΄ 

ECTS 

(Μονάδες 30) 

6 - - - 

Δ΄ 

ECTS 

(Μονάδες 30) 

6 - - - 

ΣΥΝΟΛΟ (1) 

ΣΥΝΟΛΟ 

ECTS 

(Μονάδες 120) 

26 - - - 

 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ 

ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΣΥΝΟΛΟ  

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ 

ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

Ε΄ 

ECTS 

(Μονάδες 30) 

3 2 6 7 

ΣΤ΄ 

ECTS 

(Μονάδες 30) 

3 2 6 6 

Ζ΄ 

ECTS 

(Μονάδες 30) 

3 2 8 8 

Η΄ 

ECTS 

(Μονάδες 30) 

3 2 8 8 

ΣΥΝΟΛΟ (2) 

ECTS 

(Μονάδες 120 

12 (Υ) 8 (Ε) 28 29 

ΣΎΝΟΛΑ 

(1+2) 

ECTS 

 

12 

 

8 

 

28 

 

29 
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(Μονάδες 240) 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

ΣΥΝΟΛΟΑ 

(1)+ (1+2) 

(Υ+Ε) 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 

46 

ΧΡΗΜ/ΚΗΣ 

46 

  

 

Το πρόγραμμα σπουδών περιέχει τους τίτλους των υποχρεωτικών και των κατ’ επιλογή 

μαθημάτων, το περιεχόμενό τους, τις μονάδες ECTS για κάθε μαθήμα, τους 

διδάσκοντες, τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας στις οποίες περιλαμβάνεται το 

επιτελούμενο διδακτικό έργο, καθώς και τη χρονική αλληλουχία ή αλληλεξάρτηση των 

μαθημάτων. Το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα 

του Τμήματος στο διαδίκτυο (www.uom.gr). 

 

Στο Τμήμα λειτουργούν δύο κατευθύνσεις:  α) Λογιστική – Φοροτεχνική και β) 

Χρηματοοικονομική.  Τα τέσσερα πρώτα εξάμηνα σπουδών (Α’, Β’, Γ’ και Δ’) είναι κοινά 

για όλους τους φοιτητές/τριες,  ενώ από το Ε’ εξάμηνο οι φοιτητές πρέπει να επιλέξουν μια 

από τις δύο κατευθύνσεις. 

 

Πιστεύουμε ότι οι δύο κατευθύνσεις επιτρέπουν στους φοιτητές να διδαχθούν επιπλέον  

μαθήματα μέσω των οποίων θα εμβαθύνουν περαιτέρω τις γνώσεις τους στο αντικείμενο 

που τους ελκύει περισσότερο χωρίς βεβαίως η επιλογή αυτή να περιορίζει τις 

επιστημονικές, ακαδημαϊκές και επαγγελματικές τους δυνατότητες.    

 

Το πρόγραμμα σπουδών, περιλαμβάνει μαθήματα που αντιστοιχούν σε 240 πιστωτικές 

(ECTS) μονάδες και ολοκληρώνεται με την απονομή τίτλου σπουδών (πτυχίο). Ο 

συνολικός αριθμός των μαθημάτων που πρέπει να εξετασθεί επιτυχώς ο φοιτητής για τη 

λήψη του πτυχίου είναι σαράντα έξι (46) και στις δύο κατευθύνσεις. Από αυτά τα τριάντα 

οκτώ (38) μαθήματα είναι υποχρεωτικά, περιλαμβανομένης της ξένης γλώσσας, ενώ τα 

υπόλοιπα οκτώ (8) είναι μαθήματα τα οποία επιλέγονται από μια σειρά προσφερόμενων 

μαθημάτων. Η επιλογή αυτή των μαθημάτων πρέπει να δηλωθεί ηλεκτρονικά από τους 

φοιτητές κατά την διάρκεια των δύο πρώτων εβδομάδων από την έναρξη κάθε 

ακαδημαϊκού εξαμήνου.   

 

Ο χρόνος μεταξύ διαζώσης διδασκαλίας (πανεπιστημιακές παραδόσεις), παρακολούθησης 

ασκήσεων, εκτέλεσης εργαστηρίων και πραγματοποίησης άλλων συναφών 

δραστηριοτήτων ποικίλει ανάλογα με τη φύση του μαθήματος.  

 

Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος, τελικώς, διαμορφώθηκε σύμφωνα με την 

υπ’αριθμ. 22/17-05-12  απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ώστε να προσαρμοστεί καλύτερα 

στις ανάγκες της αγοράς εργασίας ακολουθώντας τα διεθνή πρότυπα σπουδών.  Επίσης, 

μέσα από τη συνεχή επαφή και συνεννόηση μεταξύ των μελών ΔΕΠ του Τμήματος 
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προσπαθούμε να αποφύγουμε επικαλύψεις. Επιπλέον, με τη βοήθεια σχετικής ερώτησης 

που υπάρχει στο ερωτηματολόγιο, το οποίο διανέμεται και συμπληρώνεται από τους 

φοιτητές προσπαθούμε να γίνονται οι ανάλογες διορθώσεις. Επίσης, θα θέλαμε να 

επισημάνουμε ότι το περιεχόμενο του μαθήματος αναρτάται στην αρχή κάθε εξαμήνου 

στο πρόγραμμα COMPUS (στη σελίδα του σχετικού μαθήματος) όπου δίνεται η 

δυνατότητα στους φοιτητές να γνωρίζουν τις ώρες διδασκαλίας, τους χώρους διδασκαλίας, 

να μελετήσουν το σκοπό του μαθήματος, το χρονοδιάγραμμα διδασκαλίας του μαθήματος 

το περίγραμμα της ύλης, τον τρόπο διεξαγωγής, την υποχρεωτική και προαιρετική 

βιβλιογραφία, τις στρατηγικές διδασκαλίας - μάθησης και αξιολόγησης, τον τρόπο 

βαθμολόγησης,  καθώς και την ενδεικτική βιβλιογραφία.  

    

Το μάθημα «Διαπραγματεύσεις Εταιρικών Συμβάσεων και Διαπραγματεύσεις Πωλήσεων» 

διδάσκεται από μέλος ΔΕΠ του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της 

Σχολής μας. Επίσης ορισμένα μαθήματα που αναφέρονται στο Πρόγραμμα 

Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματός μας προσφέρονται και σε άλλα Τμήματα όπου 

διδάσκουν μέλη ΔΕΠ του Τμήματός μας, προκειμένου να καλυφθούν αντίστοιχα 

διδακτικά κενά άλλων Τμημάτων. Τα μαθήματα αυτά είναι τα εξής: 

 

1.  Αρχές Χρηματοοικονομικής, στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών 

2. Χρηματοοικονομική Λογιστική, στο Τμήμα Διεθνών Ευρωπαϊκών Σπουδών 

3. Δίκαιο Εμπορικών Εταιριών, στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων 

4. Εμπορικό Δίκαιο, στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων 

5. Εισαγωγή στο Εμπορικό και Οικονομικό Δίκαιο, στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών  

 

Τέλος, θα θέλαμε να αναφέρουμε ότι για το μάθημα Ξένη Γλώσσα οι φοιτητές έχουν τη 

δυνατότητα να επιλέξουν την Αγγλική, ή Γαλλική ή Γερμανική Γλώσσα.  

 

Διαδικασία Αξιολόγησης των προπτυχιακών φοιτητών 

 

Οι τελικές εξετάσεις διενεργούνται αποκλειστικά μετά το πέρας του χειμερινού και του 

εαρινού εξαμήνου για τα μαθήματα που διδάχθηκαν στα εξάμηνα αυτά.  Ο φοιτητής 

δικαιούται να εξεταστεί στα μαθήματα και των δύο εξαμήνων (εξεταστική Σεπτεμβρίου) 

πριν από την έναρξη του χειμερινού εξαμήνου. Ειδική μέριμνα λαμβάνεται για την 

προφορική εξέταση φοιτητών με αποδεδειγμένα προβλήματα υγείας ή με ειδικές 

ανάγκες σύμφωνα με διαδικασία που προβλέπεται στον Εσωτερικό Κανονισμό του 

Ιδρύματος. 

 

Ο τρόπος βαθμολόγησης σε κάθε μάθημα καθορίζεται από τον διδάσκοντα, ο οποίος 

μπορεί να οργανώσει κατά την κρίση του γραπτές ή και προφορικές εξετάσεις ή και α 

στηριχθεί σε εργασίες ή εργαστηριακές ασκήσεις. 
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Γενικά οι διάφοροι τρόποι, αξιολόγησης των φοιτητών, που χρησιμοποιούνται είναι: 

 

 Γραπτή Εξέταση στο τέλος του εξαμήνου 

 Πρόοδος (ενδιάμεση εξέταση που διεξάγεται ηλεκτρονικά μέσα από την πλατφόρμα 

COMPUS) 

 Κατ’ οίκον εργασία και προφορική παρουσίαση - υποστήριξη της εργασίας  

 Παρακολούθηση και εκτέλεση των εργαστηριακών ασκήσεων 

 

Η διαφάνεια της διαδικασίας αξιολόγησης των φοιτητών διασφαλίζεται με τους εξής 

τρόπους: 

 

 στην αρχή του εξαμήνου ο φοιτητής/τρια ενημερώνεται από τον διδάσκοντα (μέσα 

από το περιεχόμενο του μαθήματος) σχετικά με τα καθήκοντα και υποχρεώσεις, καθώς 

και για τον τρόπο βαθμολόγησης των γραπτών εργασιών, της ενδιάμεσης προόδου και 

της τελικής εξέτασης, όπως επίσης παρέχεται η δυνατότητα να ζητήσουν 

αναβαθμολόγηση (υπάρχει συγκεκριμένη διαδικασία στον Εσωτερικό Κανονισμό του 

Τμήματος),  

 τα αποτελέσματα των εξετάσεων αναρτώνται στο πληροφοριακό πρόγραμμα των 

Γραμματειών (Cardisoft), όπου οι φοιτητές έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση με τους 

κωδικούς τους. 

 

Διεθνή Διάσταση του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών 

 

Όσον αφορά τη διεθνή διάσταση του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών, 

παρατηρούμε ότι δεν υπάρχει συστηματική συμμετοχή διδασκόντων από το εξωτερικό, 

παρά μόνο μέσω του προγράμματος «Erasmus» όπου δύο μέλη ΔΕΠ δίδαξαν επί μία 

εβδομάδα, την τελευταία πενταετία, στα πλαίσια του «Εrasmus». Επίσης, κατά την 

τελευταία πενταετία έχουμε είκοσι τέσσερις (24) εισερχόμενους φοιτητές/τριες που 

συμμετέχουν στα πλαίσια του προγράμματος «Erasmus». 

 

Στα πλαίσια του προγράμματος «Εrasmus» υπάρχουν οι εξής συμφωνίες: 

 

Γερμανία University of Duisburg – Essen  2008-2013 

Πολωνία University of Lodz    2008-2013 

Λιθουανία  Vilnius Gedimin Technical University  2008-2013 

Λιθουανία Vytaut As Magnus University  2008-2013 

Φινλανδία University of Tampere   2008-2013 

Ισπανία Universidad Autonoma de Madrid 2008-2013 

Ισπανία Universidad De Almeria   2010-2013 

Ρουμανία «1 Decembrie 1918” University  2010-2013 
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Επίσης, τα προηγούμενα έτη ο κ. Δημήτριος Παπαδόπουλος, Ομότιμος Καθηγητής του 

Τμήματος, συμμετείχε ως Επιστημονικά Υπεύθυνος στο πρόγραμμα «TEMPUS» με τίτλο 

«Entrepreneurship and Local Economic Development in Albania, Kosovo and FYROM”. 

Ακόμη, να αναφέρουμε ότι το Τμήμα μας είχε υποβάλλει αίτηση για τη συμμετοχή του στη 

Δράση “JEAN MONNET II” με τίτλο «Πανεπιστημιακά μαθήματα για την Ευρωπαϊκή 

Ολοκλήρωση».  Σύμφωνα με την παραπάνω δράση η Ευρωπαϊκή Ένωση χρηματοδοτεί 

δύο προγράμματα και συγκεκριμένα:  την έδρα Jean Monnet στο Κοινοτικό Δίκαιο και το 

τακτικό μάθημα για την Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση.  Οπότε κρίθηκε σκόπιμο για το 

Πανεπιστήμιό μας να διδαχθούν σ’αυτό μαθήματα για την Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση και 

το Κοινοτικό Δίκαιο, τα οποία και ενσωματώθηκαν στο Πρόγραμμα Σπουδών διαφόρων 

Τμημάτων του Πανεπιστημίου και συνεχίζουν να διδάσκονται ακόμη και σήμερα. 

 

Σε μια προσπάθεια περαιτέρω ενδυνάμωσης της διεθνούς διάστασης του Τμήματος,  

διδάσκονται από μέλη ΔΕΠ δύο μαθήματα στην αγγλική γλώσσα:  

 

 Accounting for Business (Ζ’ Εξάμηνο) και 

 Corporate Finance (Η’ Εξάμηνο) 

 

Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής  αναφέρει, 

επίσης, τις μονάδες ECTS που αντιστοιχούν σε κάθε μάθημα.  Επίσης έχουν οριστεί 

μονάδες ΕCTS που αντιστοιχούν και στο Παράρτημα Διπλώματος. 

 

Τέλος, το Τμήμα διενεργεί κάθε δύο χρόνια το Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο με τίτλο: 

International Conference on Accounting and Finance – ICAF, όπου επιστήμονες από την 

Ελλάδα και το εξωτερικό παρουσιάζουν τα ερευνητικά τους αποτελέσματα στα γνωστικά 

πεδία της Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής. Το συνέδριο περιέχει ειδική ενότητα όπου 

αριστούχοι φοιτητές, ύστερα από αξιολόγηση, μπορούν να συμμετέχουν.      

 

Πρακτική άσκηση των φοιτητών 

 

Η πρακτική άσκηση των φοιτητών είναι προαιρετική και χρηματοδοτείται από κονδύλια 

του ΕΣΠΑ.  Το ενδιαφέρον των φοιτητών καλύπτεται μέσα από τακτικές ενημερώσεις που 

γίνονται από στελέχη του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης (Γ.Π.Α.) στις αίθουσες 

διδασκαλίας.  Η πρακτική άσκηση δεν αποτελεί υποχρεωτική επιλογή για τους φοιτητές. 

 

Το Πανεπιστήμιο έχει δημιουργήσει τις υποδομές που υποστηρίζουν το θεσμό.  Υπάρχει 

ένα κεντρικό γραφείο πρακτικής άσκησης για όλα τα Τμήματα του Πανεπιστημίου και 

υπάρχει ένας εσωτερικός κανονισμός που διέπει τη λειτουργία του Γ.Π.Α.  

(http://www.uom.gr/media/docs/pdf/kanonismos2007/praktiki%20askisi.pdf). Στο 

Τμήμα μας υπεύθυνος για την πρακτική άσκηση των φοιτητών/τριών είναι ο Καθηγητής 

κ.  Ιωάννης Παπαναστασίου. 

 

http://www.uom.gr/media/docs/pdf/kanonismos2007/praktiki%20askisi.pdf
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Η πρακτική άσκηση στοχεύει στην εφαρμογή των εξειδικευμένων γνώσεων Λογιστικής και 

Χρηματοοικονομικής που έχουν αποκτήσει οι φοιτητές του Τμήματος κατά την διάρκεια 

των σπουδών τους, η σύνδεσή τους με την επιχειρηματική δραστηριότητα της χώρας και η 

κατάρτισή τους με εκείνες τις δεξιότητες και ικανότητες, ώστε να ανταποκρίνονται στο 

πρότυπο του σύγχρονου οικονομικού στελέχους. Όπως προκύπτει από τις εκθέσεις που 

καταθέτουν οι ίδιοι οι ασκούμενοι φοιτητές για την αποκτηθείσα εμπειρία τους, κρίνουν 

πολύ ικανοποιητικά τα αποτελέσματα της πρακτικής τους άσκησης σε πολύ υψηλό 

ποσοστό. 

 

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης προσπαθεί, όσο είναι δυνατόν να ταυτίσει το αντικείμενο 

απασχόλησης με το αντικείμενο των σπουδών, έτσι ώστε οι ασκούμενοι φοιτητές να έχουν 

τη δυνατότητα να προσλαμβάνονται από τις επιχειρήσεις όπου διενεργούν την πρακτική 

τους άσκηση. 

 

Υπάρχει, επίσης, στενή συνεργασία του Τμήματος με τους φορείς εκτέλεσης της πρακτικής 

άσκησης μέσω του επιβλέποντος καθηγητή. Ο επιβλέπων καθηγητής που ορίζεται ανά 

φοιτητή παρακολουθεί την πρακτική άσκηση του ασκούμενου, επικοινωνεί με τις 

επιχειρήσεις αναφορικά με την πορεία και την εξέλιξη του φοιτητή, όπως επίσης και με 

τους φορείς εκτέλεσης της πρακτικής άσκησης. Ακόμα, ο επιβλέπων καθηγητής έχει την 

υποχρέωση να εποπτεύει και τον ασκούμενο φοιτητή.  

  

Η παρακολούθηση του έργου των φοιτητών γίνεται και μέσα από έντυπα (όπως έναρξης 

και αξιολόγησης) που συμπληρώνονται από κοινού από τον επιβλέποντα καθηγητή και 

τον επόπτη φορέα. Σε αυτά αναφέρονται τα τυχόν προβλήματα που δημιουργούνται και 

απορίες ή ερωτήματα που ανακύπτουν. 

 

3.2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

Το Τμήμα οργάνωσε και λειτουργεί τρία (3) Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών 

(ΠΜΣ): 

 

3.2.1 Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Λογιστική και 

Χρηματοοικονομική (ΠΜΣ-ΛΟΧ) λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’αριθμ. 

70268/Β7 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 1566Β/20.10.04). 

 

Το ΠΜΣ-ΛΟΧ οδηγεί στην απονομή: (α) Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στη 

Λογιστική και Χρηματοοικονομική στις κατευθύνσεις: ι) Λογιστική και ιι) 

Χρηματοοικονομική και (β) Διδακτορικού Διπλώματος στα γνωστικά αντικείμενα του 

Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης. 

 

Ο σκοπός του ΠΜΣ-ΛΟΧ είναι η εξειδίκευση των πτυχιούχων του Τμήματος και των 

ομολόγων Τμημάτων ΑΕΙ και ΤΕΙ ημεδαπής και αλλοδαπής, ώστε να μπορούν να 
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συμβάλουν στην προαγωγή των γνώσεων στα ευρύτερα γνωστικά αντικείμενα της 

Λογιστικής και της Χρηματοοικονομικής και στη δημιουργία στελεχών ικανών: α) να 

δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά στο χώρο των επιχειρήσεων, των συμβούλων 

επιχειρήσεων ή της δημόσιας διοίκησης, β) να προωθήσουν την ανάπτυξη της έρευνας και 

των εφαρμογών της στην πράξη στις δύο αντίστοιχες  περιοχές. 

 

Είναι ευνόητο ότι στο ΠΜΣ-ΛΟΧ, δημιουργείται η υποχρέωση σε όλους τους συντελεστές 

λειτουργίας του να πρυτανεύει το κριτήριο της ποιότητας σε κάθε μορφή δραστηριότητας. 

Συνεπώς, η ποιότητα και η συνεχής βελτίωσή του θα πρέπει να διακρίνει το πρόγραμμα 

σπουδών, δηλαδή τα μαθήματα και τον τρόπο διδασκαλίας τους, τις σχέσεις των 

διδασκόντων με τους μεταπτυχιακούς φοιτητές, τις σχέσεις με τ’ άλλα Τμήματα και τις 

υπηρεσίες του Πανεπιστημίου, την γραμματειακή υποστήριξη και τις σχέσεις συνεργασίας 

για έρευνα και άλλες εκδηλώσεις με ιδιωτικές επιχειρήσεις, αλλά και οργανισμούς του 

ευρύτερου δημόσιου τομέα. 

 

3.2.1.1 Βαθμός ανταπόκρισης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στους 

στόχους του Τμήματος και τις απαιτήσεις της κοινωνίας  

 

Σύμφωνα με την διαχρονική πορεία του αριθμού των αιτήσεων για το ΠΜΣ-ΛΟΧ και την 

ανταπόκριση των επιχειρήσεων και οργανισμών για τους αποφοίτους του προγράμματος 

πιστεύουμε ότι το ΠΜΣ-Λ&Χ ανταποκρίνεται ικανοποιητικά στις απαιτήσεις της 

κοινωνίας, καθώς και στους στόχους του Τμήματος. 

 

Το  πρόγραμμα,  στο τέλος κάθε έτους, με βάση τις ηλεκτρονικές αξιολογήσεις των 

μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών και τις συνθήκες που διαμορφώνονται, επανεξετάζεται 

ως προς το περιεχόμενο του από τον Διευθυντή και τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής. 

Με βάση τις απόψεις των μεταπτυχιακών φοιτητών διατυπώνονται προτάσεις οι οποίες 

και εξετάζονται και λαμβάνονται τελικές αποφάσεις από την ΓΣ του Τμήματος.  Η 

ακολουθούμενη διαδικασία δείχνει να είναι αποτελεσματική αν και θα πρέπει να 

συσταθούν επιμέρους επιτροπές για την καλύτερη παρακολούθηση της πορείας του 

προγράμματος. 

 

Το πρόγραμμα και οι απαιτήσεις εισαγωγής δημοσιοποιούνται ηλεκτρονικά στην 

ιστοσελίδα του ΠΜΣ του Τμήματος (http://www.accfin.uom.gr) και στην αντίστοιχη του 

Πανεπιστημίου (www.uom.gr) και έντυπα μέσα από δημοσιεύσεις στον ημερήσιο και 

εβδομαδιαίο τύπο, με ανακοινώσεις σε επιστημονικά περιοδικά. Ακόμη, ο Διευθυντής του 

προγράμματος συμμετέχει σε διάφορες εκδηλώσεις, όπου και κάνει γνωστό το πρόγραμμα. 

Σημαντικό ρόλο θεωρούμε ότι παίζει τόσο η ιστοσελίδα του Πανεπιστήμιου Μακεδονίας 

όσο και του ΠΜΣ όπου αναρτάται ηλεκτρονικά το σχετικό πληροφοριακό υλικό. 

 

Για την παρακολούθηση της επαγγελματικής ένταξης των κατόχων Μεταπτυχιακού 

Διπλώματος στη Λογιστική και Χρηματοοικονομικής  έχει οριστεί ήδη από την Γ.Σ Ειδικής 

http://www.accfin.uom.gr/
http://www.uom.gr/
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Σύνθεσης του Τμήματος Επιτροπή δημιουργίας βάσης δεδομένων, τα αποτελέσματα της 

οποίας κρίνονται ικανοποιητικά.  

 

3.2.1.2 Δομή, συνεκτικότητα και λειτουργικότητα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών1 

 

Η έναρξη των μαθημάτων του προγράμματος γίνεται κατά την έναρξη του ακαδημαϊκού 

έτους, την τελευταία εβδομάδα του Σεπτεμβρίου ή το αργότερο, την πρώτη εβδομάδα  του 

Οκτωβρίου και διαρκεί δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα. Το κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο 

περιλαμβάνει δεκατρείς (13) πλήρεις εβδομάδες. Όλα τα μαθήματα διδάσκονται τρεις (3) 

ώρες την εβδομάδα. 

 

Τα μαθήματα του ΠΜΣ-ΛΟΧ διαιρούνται σε δύο ενότητες: «υποχρεωτικά» και 

«επιλογής». Κατά το πρώτο ακαδημαϊκό εξάμηνο (χειμερινό) ο φοιτητής είναι 

υποχρεωμένος να παρακολουθήσει επιτυχώς τέσσερα (4) υποχρεωτικά μαθήματα και ένα 

(1) επιλογής. Κατά το δεύτερο ακαδημαϊκό εξάμηνο (εαρινό) ο φοιτητής είναι 

υποχρεωμένος να παρακολουθήσει επιτυχώς πέντε (5) μαθήματα σε καθεμία από τις δύο 

εξειδικεύσεις και συγκεκριμένα δύο (2) ή τρία (3) υποχρεωτικά μαθήματα και δύο (2) ή 

τρία (3) μαθήματα επιλογής. Μετά τη λήξη των μαθημάτων, κατά την διάρκεια των 

θερινών μηνών, ο φοιτητής είναι υποχρεωμένος να εκπονήσει τη διπλωματική του 

εργασία. Τα μαθήματα του προγράμματος παρέχονται υπό τη μορφή πλήρους και 

υποχρεωτικής φοιτήσεως. 

 

Το αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων είναι το παρακάτω: 
 
Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ (30 ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ – ECTS)  
Οι φοιτητές επιλέγουν υποχρεωτικά τα παρακάτω μαθήματα  

 Στρατηγική Διοικητική Λογιστική – 6 πιστωτικές μονάδες (ECTS)  

 Σύγχρονα Θέματα Χρηματοοικονομικής Λογιστικής - 6 πιστωτικές μονάδες (ECTS) 

 Ανάλυση Επενδύσεων και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου - 6 πιστωτικές μονάδες (ECTS) 

 Χρηματοοικονομική Εταιρειών - 6 πιστωτικές μονάδες (ECTS) 
 
Επιλέγουν ένα ( 1 ) από τα παρακάτω μαθήματα  

 Στρατηγικό Μάνατζμεντ – 6 πιστωτικές μονάδες (ECTS) 

 Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα - 6 πιστωτικές μονάδες (ECTS) 

 Χρηματοοικονομική Οικονομετρία  - 6 πιστωτικές μονάδες (ECTS) 

 Χρηματοοικονομική Μηχανική - 6 πιστωτικές μονάδες (ECTS) 

 Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων & Προσδιορισμός Αξίας της 
Επιχείρησης - 6 πιστωτικές μονάδες (ECTS) 

 
B’ ΕΞΑΜΗΝΟ (30 ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ – ECTS)   
Εξειδίκευση Λογιστικής 
Οι φοιτητές επιλέγουν συνολικά πέντε (5) μαθήματα ως εξής:  

                                                 
1. Αναλυτικά βλ. Πίνακες 13.1 και 13.2  
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i) Επιλέγουν υποχρεωτικά από δύο (2) έως τρία (3) από τα παρακάτω μαθήματα:  

 Εξειδικευμένα Θέματα Χρηματοοικονομικής Λογιστικής  -6 πιστωτικές μονάδες 
(ECTS) 

 Κοινωνική Διάσταση Επιχειρηματικής Δράσης και  Χρηματοοικονομική Επίδοση της 
Επιχείρησης - 6 πιστωτικές μονάδες (ECTS) 

 Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα - 6 πιστωτικές μονάδες (ECTS)   
 
ii) Επιλέγουν από δύο (2) έως τρία (3) από τα παρακάτω μαθήματα ελεύθερης επιλογής:  

 Ειδικά Θέματα Ελεγκτικής και Φορολογίας  - 6 πιστωτικές μονάδες (ECTS) 

 Λογιστική του Κεφαλαίου της Γνώσης - 6 πιστωτικές μονάδες (ECTS) 

 Εξειδικευμένα Εργαλεία Λογιστικής για Λήψη Αποφάσεων - 6 πιστωτικές μονάδες 
(ECTS) 

 Χρηματοοικονομικά Υπό Συνθήκες Αβεβαιότητας - 6 πιστωτικές μονάδες (ECTS) 

 Σύγχρονες Μορφές Χρηματοδότησης: Χρηματοοικονομική & Νομική Διάσταση 
 
Εξειδίκευση Χρηματοοικονομικής  
Οι φοιτητές επιλέγουν συνολικά πέντε (5) μαθήματα ως εξής:  
i) Επιλέγουν υποχρεωτικά από δύο (2) έως τρία (3) από τα παρακάτω μαθήματα  

 Στρατηγική Χρηματοοικονομική Διοίκηση - 6 πιστωτικές μονάδες (ECTS) 

 Διεθνής Χρηματοοικονομική - 6 πιστωτικές μονάδες (ECTS) 

 Τραπεζική Διοικητική - 6 πιστωτικές μονάδες (ECTS) 
 
ii) Επιλέγουν από δύο (2) έως τρία (3) από τα παρακάτω μαθήματα ελεύθερης επιλογής  

 Χρεόγραφα Σταθερού Εισοδήματος - 6 πιστωτικές μονάδες (ECTS) 

 Προηγμένες Μέθοδοι Πρόβλεψης Χρηματιστηριακών Μεγεθών -6 πιστωτικές 
μονάδες (ECTS) 

 Διοίκηση Κεφαλαίου Κίνησης - 6 πιστωτικές μονάδες (ECTS)   

 Χρηματοοικονομικά Υπό Συνθήκες Αβεβαιότητας - 6 πιστωτικές μονάδες (ECTS) 

 Σύγχρονες Μορφές Χρηματοδότησης: Χρηματοοικονομική και Νομική Διάσταση - 6 
πιστωτικές μονάδες (ECTS) 

 Κοινωνική Διάσταση Επιχειρηματικής Δράσης και Χρηματοοικονομική Επίδοση της 
Επιχείρησης - 6 πιστωτικές μονάδες (ECTS) 

 
Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ (3 ΜΗΝΕΣ - 30 ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ – ECTS) 
Διπλωματική Εργασία – 30 πιστωτικές μονάδες (ECTS)  
 

Τα μαθήματα του προγράμματος διδάσκονται είτε στην ελληνική γλώσσα, είτε στην 

αγγλική, από την αντίστοιχη αγγλική και ελληνική βιβλιογραφία και αρθρογραφία. Το 

πρόγραμμα υποστηρίζεται από σεμινάρια, διαλέξεις, εργαστήρια, εφαρμογές πεδίου, 

επισκέψεις σε φορείς και ιδρύματα κλπ. 

 

Στο ΠΜΣ -ΛΟΧ τα υποχρεωτικά μαθήματα είναι δέκα (10), ποσοστό 43,7%, σε σύνολο 

προσφερόμενων είκοσι τριών (23) μαθημάτων. Το ποσοστό μαθημάτων της ελεύθερης 

επιλογής είναι 56,53% (13 μαθήματα) στο σύνολο των μαθημάτων (23 μαθήματα). Τα 

μαθήματα κορμού είναι οκτώ (8), δηλ. ποσοστό  34,78%, ενώ τα μαθήματα κατεύθυνσης 
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είναι δέκα τέσσερα (14), δηλ. ποσοστό 58,33%.  Το υπόλοιπο 7% αντιστοιχεί στην 

διπλωματική εργασία.   

 

Ο χρόνος της κατανομής μεταξύ διαζώσης διδασκαλίας, εκτέλεσης των ασκήσεων, 

πραγματοποίησης των σχετικών  εργαστηρίων, καθώς και άλλων δραστηριοτήτων 

εξαρτάται από τη φύση του μαθήματος. Υπάρχουν για παράδειγμα μαθήματα  όπου η 

διδασκαλία πραγματοποιείται αποκλειστικά στα εργαστήρια Η/Υ. 

 

Το πρόγραμμα σπουδών περιέχει τους τίτλους των υποχρεωτικών, των κατ’ επιλογή 

μαθημάτων, το περιεχόμενό, τις μονάδες ECTS κάθε μαθήματος, τους διδάσκοντες, τις 

εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας στις οποίες περιλαμβάνεται το επιτελούμενο διδακτικό 

έργο, καθώς και τη χρονική αλληλουχία ή αλληλεξάρτηση των μαθημάτων. Το ΠΜΣ 

αναρτάται στην ιστοσελίδα των ΠΜΣ στο διαδίκτυο (http://www.accfin.uom.gr). 

 

Για κάθε μάθημα υπάρχει αναλυτικό περίγραμμα ύλης. Το περιεχόμενο του μαθήματος 

αναρτάται στην αρχή κάθε εξαμήνου στο πρόγραμμα COMPUS (στη σελίδα του σχετικού 

μεταπτυχιακού μαθήματος), όπου δίνεται η δυνατότητα στους φοιτητές να γνωρίζουν τις 

ώρες διδασκαλίας, τους χώρους διδασκαλίας, να μελετήσουν το σκοπό του μαθήματος, το 

χρονοδιάγραμμα διδασκαλίας του μαθήματος και το περίγραμμα της ύλης, τον τρόπο 

διεξαγωγής, την υποχρεωτική και προαιρετική βιβλιογραφία, τις στρατηγικές διδασκαλίας 

- μάθησης και αξιολόγησης, τον τρόπο βαθμολόγησης, καθώς και την ενδεικτική 

βιβλιογραφία.  

 

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ μαζί με την Συντονιστική Επιτροπή είναι τα αρμόδια όργανα για 

την οργάνωση και τον συντονισμό της ύλης μεταξύ των μαθημάτων.  Οι διδάσκοντες 

παροτρύνονται για τη συνεχή επικαιροποίηση της ύλης. Δεν υπάρχει επικάλυψη της ύλης 

και αυτό συμπεραίνεται και μέσα από τα ηλεκτρονικά ερωτηματολόγια που 

συμπληρώνονται από τους φοιτητές/τριες κατά τη διάρκεια του προγράμματος. 

 

3.2.1.3 Σύστημα Αξιολόγησης 

 

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθούν τις παραδόσεις, 

τα εργαστήρια και άλλες δραστηριότητες, που προβλέπονται για κάθε μάθημα. Το όριο 

απουσιών που δικαιούται ο κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής είναι μέχρι τρεις (3) 

συναντήσεις, άσχετα αν πρόκειται για απουσίες δικαιολογημένες ή αδικαιολόγητες. Για 

αριθμό απουσιών πέρα από τις τρεις (3) συναντήσεις σε ένα μάθημα αποφασίζει η 

Συντονιστική Επιτροπή την εκπόνηση ειδικής συμπληρωματικής εργασίας με την έγκριση 

του διδάσκοντα, την επανάληψη του μαθήματος ή τον αποκλεισμό του φοιτητή/τριας από 

το συγκεκριμένο πρόγραμμα. 

 

http://www.accfin.uom.gr/
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Οι διδάσκοντες υποχρεούνται, κατά την έναρξη του εξαμήνου, να υποβάλλουν προς 

διανομή στη Γραμματεία του ΠΜΣ-ΛΟΧ του αναλυτικού προγράμματος (syllabus) στην 

ελληνική και αγγλική γλώσσα που θα καλύπτει σ' εβδομαδιαία βάση την ύλη για κάθε 

ενότητα του μαθήματος, μελέτες περιπτώσεων και τη σχετική σύγχρονη βιβλιογραφία και 

αρθρογραφία. Επίσης, προβλέπεται ενδιάμεση, υποχρεωτική, γραπτή εξέταση (midterm) 

την 6η εβδομάδα διδασκαλίας σε όλα τα μαθήματα του εξαμήνου. Πέραν αυτών των 

εξετάσεων υπάρχουν γραπτές εργασίες, ασκήσεις και παρουσιάσεις εργασιών. Τα 

μαθήματα του ΠΜΣ-ΛΟΧ εξετάζονται στο τέλος του εξαμήνου (13η εβδομάδα) 

υποχρεωτικά γραπτώς.  

 

Η αξιολόγηση των φοιτητών/τριών για κάθε μάθημα γίνεται από το διδάσκοντα με 

συνδυασμό εργασιών και εξετάσεων προόδου. Ο τρόπος εξέτασης και βαθμολογίας των 

φοιτητών/τριών αποφασίζεται από την Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ-ΛΟΧ και σε 

κάθε περίπτωση διασφαλίζεται το αδιάβλητο, η αντικειμενικότητα, η διαφάνεια και η 

συνέπεια. Η διαφάνεια της διαδικασίας αξιολόγησης των φοιτητών διασφαλίζεται με το 

ότι τα αποτελέσματα μιας εξέτασης αναρτώνται στο πρόγραμμα των Γραμματειών, όπου 

έχει πρόσβαση με τους κωδικούς του ο κάθε φοιτητής.  Η διαδικασία αξιολόγησης της 

εξεταστικής διαδικασίας αξιολογείται ηλεκτρονικά με το ερωτηματολόγιο που 

συμπληρώνουν οι μεταπτυχιακοί φοιτητές. 

 

Η αξιολόγηση των επιδόσεών τους γίνεται αλφαβητικά σε κλίμακα από ‘Α’ έως ‘Ε’, όπου 

 

‘Α’ = 9.5-10 

‘Α−’ = 9 

‘Β+’ = 8.5 

‘Β’ = 8 

‘Β-’=7.5 

‘Γ+’= 7 

‘Γ’ = 6.5 

‘Γ-’= 6 

‘Δ+’ = 5.5 

‘Δ’= 5 

‘E’ = Επανάληψη 

‘ΕΛΛ’ = Ελλιπώς 

 

O φοιτητής/τρια που βαθμολογείται το πολύ σε δύο μαθήματα του εξαμήνου με βαθμό ‘Ε’ 

επανεξετάζεται (γραπτά) μία και μόνο φορά σ' αυτά σε διάστημα τριών (3) μηνών από της 

εκδόσεως των αποτελεσμάτων (με καταβολή αντίστοιχων εξέταστρων). Σε περίπτωση νέας 

αποτυχίας υποχρεώνεται για τελευταία φορά, να επαναλάβει τα μαθήματα αυτά το 

εξάμηνο που θα διδαχθούν, σύμφωνα με το πρόγραμμα (με καταβολή των αντίστοιχων 

διδάκτρων). 
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Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του ΠΜΣ-ΛΟΧ που θεωρούν ότι αδικήθηκαν στη 

βαθμολόγηση τους σε συγκεκριμένο μάθημα, έπειτα από δύο συνεχείς αποτυχίες, έχουν το 

δικαίωμα να απευθύνονται σε σχετική Τριμελή Επιτροπή η οποία θα ορίζεται ‘ad hoc’, για 

την εκάστοτε περίπτωση για να εξετάσει το θέμα, πριν την αποβολή τους από το 

πρόγραμμα, για επανεξέτασή τους. Στην παραπάνω Τριμελή Επιτροπή  συμμετέχει και ο 

διδάσκων καθηγητής, ο οποίος βαθμολόγησε το μάθημα. 

 

Οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να έχουν περάσει όλα τα μαθήματα, προκειμένου να τους 

επιτραπεί η εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας. 

 

Βαθμός ‘ΕΛΛ’ (ελλιπώς) δίδεται από το διδάσκοντα σε ειδικές περιπτώσεις, όπως 

αδυναμία του/της φοιτητή/τριας να λάβει μέρος στις εξετάσεις ή να παραδώσει εργασία 

για λόγους επαγγελματικούς ή υγείας και αργότερα μέσα σε νέα τακτή προθεσμία δύναται 

να αντικατασταθεί με κανονικό βαθμό, εφ’ όσον ο/η φοιτητής/τρια εκπληρώσει όλες του 

τις υποχρεώσεις. 

 

Οι διδάσκοντες υποχρεούνται να εκδίδουν τα αποτελέσματα των εξετάσεων το πολύ μέσα 

σε διάστημα 15 ημερών από την ημέρα εξέτασης. 

 

Η διαδικασία αξιολόγησης της εξεταστικής διαδικασίας κρίνεται ηλεκτρονικά μέσα από το 

ερωτηματολόγιο που συμπληρώνουν οι φοιτητές.  Η ανάλυση των εντύπων αξιολόγησης 

με τις παρατηρήσεις των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριων και οι συγκριτικοί πίνακες 

ετοιμάζονται και αυτοί με την ευθύνη της Γραμματείας. Οι πίνακες που ετοιμάζονται 

παραδίδονται στην Τριμελή Επιτροπή Μελέτης Αξιολόγησης (η οποία αποτελείται από 

καθηγητές α' και β' βαθμίδας που έχουν οριστεί από τη Γ.Σ.Ε.Σ.  που μπορεί να ανήκουν ή 

να μην ανήκουν στους διδάσκοντες του ΠΜΣ-ΛΟΧ), για να μελετήσει τις απαντήσεις των 

εντύπων αξιολόγησης. Για τις περιπτώσεις με σοβαρά παράπονα φοιτητών/τριων, η 

Επιτροπή έχει την υποχρέωση να λάβει τα ενδεδειγμένα μέτρα (σύσταση, παρακράτηση 

μέρους ή ολόκληρης της αποζημίωσης, αφαίρεση του δικαιώματος διδασκαλίας) για τη 

θεραπεία των προβλημάτων που έχουν διαπιστωθεί.  

 

Για τις περιπτώσεις στις οποίες συνεχίζεται η διεξαγωγή μαθήματος με τρόπο που 

δημιουργεί προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία του προγράμματος σπουδών, με 

σχετική εισήγηση της Επιτροπής Μελέτης Αξιολόγησης, η Επιτροπή εισηγείται την 

αντικατάσταση του διδάσκοντα, ανεξαρτήτως αν αυτός είναι μέλος ΔΕΠ του 

Πανεπιστημίου ή εξωτερικός συνεργάτης. Τον Δεκέμβριο και Σεπτέμβριο κάθε έτους και 

πριν την έναρξη του εκάστοτε εξαμήνου η Επιτροπή καταθέτει στην Συντονιστική 

Επιτροπή την έκθεση αξιολόγησης, η οποία θα προκύπτει από τα φύλλα αξιολόγησης που 

συμπληρώνουν οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες. Στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους η 

Γ.Σ.Ε.Σ συζητά για το έργο της Επιτροπής με δυνατότητα επανεκλογής των μελών της. 
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Κατά τη διάρκεια του Β’ εξαμήνου ο/η μεταπτυχιακός φοιτητής/τρια θα πρέπει να 

ετοιμάσει ένα προκαταρκτικό περίγραμμα έρευνας για την εκπόνηση της Διπλωματικής 

Εργασίας και να επιλέξει επιβλέποντα καθηγητή με τη σύμφωνη γνώμη του, ο οποίος να 

ανήκει στους διδάσκοντες στο ΠΜΣ-ΛΟΧ και  είναι μέλος ΔΕΠ του Τμήματος Λογιστικής 

και Χρηματοοικονομικής ή μέλος ΔΕΠ άλλου τμήματος ΑΕΙ (που διδάσκει στο ΠΜΣ) ή 

απλώς μέλος ΔΕΠ του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής. Σε αυτό το 

προκαταρκτικό περίγραμμα έρευνας θα πρέπει να προσδιορίζεται το θέμα που θα 

αναλυθεί, η επιχείρηση ή ο οργανισμός με τον οποίο ενδεχομένως θα γίνει η απαραίτητη 

συνεργασία, η μεθοδολογία και η βιβλιογραφία που θα χρησιμοποιηθεί. Η αποδοχή της 

προτάσεως για έρευνα γίνεται με κριτήρια τη συνάφεια του θέματος με το μεταπτυχιακό 

πρόγραμμα, τη συμβολή σε αναμενόμενα οφέλη και στοιχεία πρωτοτυπίας στην 

προσέγγιση. 

 

Η αποδοχή της πρότασης για έρευνα επικυρώνεται από τη Συντονιστική Επιτροπή. Η 

Συντονιστική Επιτροπή και ο επιβλέπων έχουν την ευθύνη της παρακολούθησης και του 

ελέγχου της πορείας των σπουδών του/της μεταπτυχιακού φοιτητή/τριας. Ανάλογα με 

την εξέλιξη στην εκπόνηση της εργασίας, ο/η μεταπτυχιακός φοιτητής/τρια ενημερώνει 

τον επιβλέποντα καθηγητή, ο οποίος πρέπει να είναι Καθηγητής ή Αν. Καθηγητής ή Επ. 

Καθηγητής, ο οποίος παρακολουθεί, αν τηρούνται οι στόχοι και οι προδιαγραφές της 

έρευνας. 

 

Με την ολοκλήρωση της συγγραφής της διπλωματικής εργασίας συγκροτείται από την 

Συντονιστική Επιτροπή εξεταστική επιτροπή. Για την εξέταση της μεταπτυχιακής 

διπλωματικής εργασίας ορίζεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος τριμελής επιτροπή, στην 

οποία συμμετέχουν ο επιβλέπων και δύο (2) άλλα μέλη ΔΕΠ. Τα μέλη της επιτροπής 

πρέπει να έχουν την ίδια ή συναφή επιστημονική ειδικότητα με το γνωστικό αντικείμενο 

του προγράμματος. Η διπλωματική εργασία παρουσιάζεται δημόσια από τον 

μεταπτυχιακό φοιτητή και βαθμολογείται. Στη συνέχεια ο επιβλέπων καθηγητής 

συντάσσει ειδική έκθεση με την αξιολόγηση και τη βαθμολογία της εργασίας και την 

υποβάλλει για έγκριση στη Συντονιστική Επιτροπή (ν. 3685/08, άρθρο 5 παρ.4). Η τελική 

βαθμολογία της μεταπτυχιακής εργασίας προκύπτει από την βαθμολογία του 

επιβλέποντα, αλλά και των άλλων δύο εξεταστών. Επίσης, ακολουθούνται συγκεκριμένες 

οδηγίες από τον κανονισμό συγγραφής διπλωματικής εργασίας τις οποίες πρέπει οι 

μεταπτυχιακοί φοιτητές φοιτητές/τριες να ακολουθήσουν. 

 

Σε περίπτωση που ο/η φοιτητής/τρια ζητήσει αλλαγή του επιβλέποντα καθηγητή, 

αποφασίζει σχετικά η Συντονιστική Επιτροπή, μετά από εισήγηση του Διευθυντή του 

Προγράμματος. 
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3.2.1.4  Χρηματοδότηση  

 

Το κόστος λειτουργίας του ΠΜΣ-ΛΟΧ καλύπτεται από χορηγίες φορέων, οργανισμών και 

ιδιωτών-χορηγών, από κοινοτικά προγράμματα, από ενισχύσεις του προϋπολογισμού του 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας, από έσοδα από τη διεξαγωγή του Διεθνούς Ετήσιου 

Συνεδρίου στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική, καθώς και πάσης φύσεως συναφείς 

ημερίδες, εκδηλώσεις, κτλ. Επίσης, από δίδακτρα ανταποδοτικού μη κερδοσκοπικού 

χαρακτήρα, το ύψος των οποίων καθορίζεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. μετά από εισήγηση της 

Συντονιστικής Επιτροπής, καθώς επίσης και από δωρεές και εισφορές τρίτων. 

 

Τη λογιστική παρακολούθηση όλων των κονδυλίων και εξόδων αναλαμβάνει η 

Συντονιστική Επιτροπή με τη Γραμματεία του Προγράμματος διαμέσου της Επιτροπής 

Ερευνών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Η Συντονιστική Επιτροπή προτείνει στη 

Γ.Σ.Ε.Σ. και η τελευταία αποφασίζει τη διάθεση οικονομικών πόρων για την αποζημίωση 

των διδασκόντων, για αγορά υλικού, εξοπλισμού εργαστηρίων και γραφείων, βιβλίων, 

έκτακτες αμοιβές προσωπικού Γραμματείας, κλπ. 

 

Τα έσοδα από χορηγίες, δωρεές, δίδακτρα, συνέδρια, σεμινάρια, ημερίδες, από 

παράλληλες εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες, από βιβλία, μελέτες κλπ 

δύνανται να κατατίθενται σε έντοκους λογαριασμούς σε τράπεζες με ανταγωνιστικό 

επιτόκιο κατά την κρίση της Συντονιστικής Επιτροπής διαμέσου της Επιτροπής Ερευνών 

σε συνδυασμό με την παρεχόμενη ασφάλεια. 

 

Το ΠΜΣ-ΛΟΧ χορηγεί κάθε έτος σε φοιτητές/τριες υποτροφίες (με κριτήριο την 

ακαδημαϊκή επίδοση ή/και τη μη ύπαρξη οικονομικής ευχέρειας συμμετοχής στο 

πρόγραμμα) με την προϋπόθεση ότι δεν λαμβάνουν υποτροφίες και από άλλες πηγές. Οι 

υπότροφοι συμπληρώνουν σχετική υπεύθυνη δήλωση.  

 

Η Συντονιστική Επιτροπή, μετά από έγκριση της Γ.Σ.Ε.Σ. παρουσιάζει στη Σύγκλητο την 

οικονομική έκθεση, που αφορά στις δραστηριότητες του ΠΜΣ-ΛΟΧ κάθε ακαδημαϊκού 

έτους.  

 

Η Συντονιστική Επιτροπή προτείνει στη Γ.Σ.Ε.Σ.  και η τελευταία αποφασίζει για το ύψος 

των διδάκτρων, την αναπροσαρμογή αυτών, τον καθορισμό των αμοιβών των 

διδασκόντων και την αναπροσαρμογή αυτών τουλάχιστον κατά το επίπεδο του 

πληθωρισμού κάθε έτους ή και σύμφωνα με τα ισχύοντα για ανάλογα μεταπτυχιακά 

προγράμματα άλλων φορέων.  

  

3.2.1.5 Διαδικασία επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών  

 

Η αξιολόγηση των υποψηφίων, που μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες έχουν 

προσκομίσει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, γίνεται σε τρεις φάσεις: 
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1.  Η πρώτη φάση: είναι προκριματική: απαραίτητη προϋπόθεση πρόκρισης στην δεύτερη 

φάση είναι η κατάθεση όλων των απαιτουμένων από την προκήρυξη δικαιολογητικών.  

2. Η δεύτερη φάση: περιέχει τα κριτήρια αξιολόγησης και τις αντίστοιχες μέγιστες 

βαθμολογίες που είναι: (α) γενικός βαθμός πτυχίου (συντελεστής βαρύτητας: 20%), (β) 

αποτελέσματα των εξετάσεων GMAT (συντελεστής βαρύτητας 60%), (Γ) άριστη γνώση 

αγγλικής γλώσσας (π.χ. Proficiency, κ.λπ.), δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά, 

συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια, ειδικά σεμινάρια, γνώση Η/Υ, μαθήματα σε 

πανεπιστήμια του εξωτερικού, πτυχία συμπληρωματικής εκπαίδευσης, βραβεία 

(συντελεστής βαρύτητας: 10%). 

3.  Η τρίτη φάση: περιλαμβάνει συνέντευξη (συντελεστής βαρύτητας 10%) των πρώτων 55 

από το σύνολο των υποψηφίων στο ΠΜΣ-ΛΟΧ. 

  

Επίσης, καταρτίζεται κατάλογος με τους πρώτους 35 υποψηφίους.  Ισοβαθμούντες με τον 

35ο υποψήφιο επιλέγονται μέχρι του 45ου. 

 

Η διαδικασία και τα κριτήρια εισαγωγής δημοσιοποιούνται με την προκήρυξη που 

δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ-ΛΟΧ και στην αντίστοιχη του Πανεπιστημίου. 

 

Η αποτελεσματικότητα και η διαφάνεια εξασφαλίζονται με το να μην κρίνονται οι 

υποψήφιοι με εξετάσεις, αλλά με την ύπαρξη ουσιαστικών και τυπικών προσόντων, τα 

οποία και έχουν εκ των προτέρων σχετική μοριοποίηση. Το υψηλό ποσοστό του GMAT 

και το αποδεικτικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας αποτελούν κριτήρια διαφάνειας και 

αποτελεσματικότητας. Ο υπολογισμός της προσωπικής συνέντευξης με 10% αποτελεί 

σημαντικό κριτήριο εγγύησης. 

 

3.2.1.6 Διεθνή διάσταση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 

 

Στο πρόγραμμα διδάσκουν, κυρίως, μέλη ΔΕΠ του Τμήματος, του Πανεπιστημίου 

Μακεδονίας, καθώς και άλλων Ελληνικών ΑΕΙ. Ωστόσο, πραγματοποιούνται συχνά 

ημερίδες – συμπόσια με καθηγητές από το εξωτερικό.  Συμμετοχή αλλοδαπών φοιτητών 

δεν εμφανίζεται στο ΠΜΣ -ΛΟΧ. Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν: Έλληνες, 

Κύπριοι και Αλβανοί οι οποίοι γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα. 

 

Τα μαθήματα διδάσκονται στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα, βάση κανονισμού,  αλλά η 

βιβλιογραφία καλύπτεται σχεδόν στο σύνολο από σύγχρονη διεθνή αρθρογραφία. Το 

πρόγραμμα υλοποιείται χωρίς συνεργασία με Ιδρύματα και φορείς του εξωτερικού. 

 

Τέλος, το Τμήμα διενεργεί κάθε δύο χρόνια το διεθνές επιστημονικό συνέδριο με τίτλο: 

International Conference on Accounting and Finance – ICAF, όπου επιστήμονες από την 

Ελλάδα και το εξωτερικό παρουσιάζουν τα ερευνητικά τους αποτελέσματα στα γνωστικά 

πεδία της Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής. Το συνέδριο περιέχει ειδική ενότητα όπου 

αριστούχοι μεταπτυχιακοί φοιτητές, ύστερα από αξιολόγηση, μπορούν να συμμετέχουν.      
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3.2.2 Το, δεύτερο, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών που λειτουργεί στο Τμήμα 

είναι το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Στρατηγική Διοικητική Λογιστική 

και Χρηματοοικονομική Διοίκηση (ΠΜΣ-ΣΛΧ) σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’αριθμ. 

101624/Β7 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 2054Β/06.10.08). 

 

Το ΠΜΣ-ΣΛΧ οδηγεί στην απονομή: (α) Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στη 

Στρατηγική Διοικητική Λογιστική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση για στελέχη 

επιχειρήσεων στις κατευθύνσεις: ι) Λογιστική και ιι) Χρηματοοικονομική και β) 

Διδακτορικού Διπλώματος στα γνωστικά αντικείμενα του Μεταπτυχιακού Διπλώματος 

Ειδίκευσης. 

 

Ο σκοπός του ΠΜΣ-ΣΛΧ που οργανώνει και λειτουργεί το Τμήμα είναι η εξειδίκευση των 

πτυχιούχων ΑΕΙ και ΤΕΙ ημεδαπής και αλλοδαπής, ώστε να μπορούν να συμβάλουν στην 

προαγωγή των γνώσεων στα ευρύτερα γνωστικά αντικείμενα της Λογιστικής και της 

Χρηματοοικονομικής και στη δημιουργία στελεχών ικανών α) να δραστηριοποιηθούν 

επαγγελματικά στο χώρο των επιχειρήσεων, των συμβούλων επιχειρήσεων ή της δημόσιας 

διοίκησης, β) να προωθήσουν την ανάπτυξη της έρευνας και των εφαρμογών στην πράξη. 

Είναι ευνόητο ότι στο ΠΜΣ-ΣΛΧ, δημιουργείται η υποχρέωση σε όλους τους συντελεστές 

λειτουργίας του να πρυτανεύει το κριτήριο της ποιότητας σε κάθε μορφή δραστηριότητας. 

Συνεπώς, η ποιότητα και η συνεχής βελτίωσή του θα πρέπει να διακρίνει το πρόγραμμα 

σπουδών, δηλ. των μαθημάτων και τον τρόπο διδασκαλίας τους, τις σχέσεις των 

διδασκόντων με τους μεταπτυχιακούς φοιτητές, τις σχέσεις με τ’ άλλα Τμήματα και τις 

υπηρεσίες του Πανεπιστημίου, την γραμματειακή υποστήριξη και τις σχέσεις συνεργασίας 

για έρευνα και άλλες εκδηλώσεις με ιδιωτικές επιχειρήσεις αλλά και οργανισμούς του 

ευρύτερου δημόσιου τομέα. 

 

3.2.2.1 Βαθμός ανταπόκρισης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στους 

στόχους του Τμήματος και τις απαιτήσεις της κοινωνίας 

 

Σύμφωνα με την διαχρονική πορεία του αριθμού των αιτήσεων για το ΠΜΣ-ΣΛΧ και την 

ανταπόκριση των επιχειρήσεων και των οργανισμών για τους αποφοίτους του 

προγράμματος θεωρούμε ότι ο βαθμός ανταπόκρισης του ΠΜΣ στις απαιτήσεις της 

κοινωνίας καθώς και στους στόχους του Τμήματος είναι  αρκετά ικανοποιητικός. 

 

Το  πρόγραμμα στο τέλος κάθε έτους με βάση τις ηλεκτρονικές αξιολογήσεις των 

φοιτητών/τριών και τις συνθήκες που διαμορφώνονται επανεξετάζεται από τον Διευθυντή 

και τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής των ΠΜΣ. Με βάση τις απόψεις τους 

διατυπώνονται προτάσεις οι οποίες και εξετάζονται και λαμβάνονται τελικές αποφάσεις 

από την Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος.  Η ακολουθούμενη διαδικασία δείχνει να είναι 

αποτελεσματική αν και θα πρέπει να συσταθούν επιμέρους επιτροπές για την καλύτερη 

παρακολούθηση της πορείας του προγράμματος. 
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Το πρόγραμμα και οι απαιτήσεις εισαγωγής δημοσιοποιούνται ηλεκτρονικά στην 

ιστοσελίδα του ΠΜΣ του Τμήματος (http://www.accfin.uom.gr) και στην αντίστοιχη του 

Πανεπιστημίου (www.uom.gr) και έντυπα μέσα από δημοσιεύσεις στον ημερήσιο και 

εβδομαδιαίο τύπο, με ανακοινώσεις σε επιστημονικά περιοδικά. Ακόμη, ο Διευθυντής του 

προγράμματος συμμετέχει σε διάφορες εκδηλώσεις όπου και κάνει γνωστό το πρόγραμμα. 

Σημαντικό ρόλο θεωρούμε ότι παίζει τόσο η ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας 

όσο και του ΠΜΣ όπου αναρτάται ηλεκτρονικά το σχετικό πληροφοριακό υλικό. 

 

Για την παρακολούθηση επαγγελματικής ένταξης των κατόχων ΠΜΣ-ΣΛΧ έχει οριστεί 

ήδη από την Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Επιτροπή δημιουργίας βάσης δεδομένων τα 

αποτελέσματα της οποίας κρίνονται ικανοποιητικά.  

 

3.2.2.2 Δομή, συνεκτικότητα και λειτουργικότητα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών2 

 

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών για την 

απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης «Στρατηγική Διοικητική Λογιστική 

και Χρηματοοικονομική Διοίκηση» για στελέχη επιχειρήσεων, ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα 

εκ των οποίων τα δύο (2) εξάμηνα διατίθενται για την παρακολούθηση των μαθημάτων 

και το τρίτο για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας.  

 

Τα μαθήματα του προγράμματος παρέχονται υπό τη μορφή πλήρους και υποχρεωτικής 

φοιτήσεως. Το κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο περιλαμβάνει δεκατρείς (13) πλήρεις εβδομάδες. 

Όλα τα μαθήματα διδάσκονται τρεις (3) ώρες την εβδομάδα. 

 

Η έναρξη των μαθημάτων του προγράμματος γίνεται κατά το εαρινό εξάμηνο του 

ακαδημαϊκού έτους και διαρκούν δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα. Το κάθε ακαδημαϊκό 

εξάμηνο περιλαμβάνει δεκατρείς (13) πλήρεις εβδομάδες. Όλα τα μαθήματα διδάσκονται 

τρεις (3) ώρες την εβδομάδα. 

 

Τα μαθήματα του ΠΜΣ–ΣΛΧ διαιρούνται σε δύο ενότητες: «υποχρεωτικά» και 

«επιλογής». Κατά το πρώτο ακαδημαϊκό εξάμηνο (εαρινό) ο φοιτητής είναι υποχρεωμένος 

να παρακολουθήσει επιτυχώς τρία (3) υποχρεωτικά μαθήματα και δύο (2) επιλογής 

μαθήματα. Κατά το δεύτερο ακαδημαϊκό εξάμηνο (χειμερινό) ο φοιτητής είναι 

υποχρεωμένος να παρακολουθήσει επιτυχώς πέντε (5) μαθήματα σε καθεμία από τις δύο 

εξειδικεύσεις και συγκεκριμένα δύο (2) υποχρεωτικά μαθήματα και τρία (3) μαθήματα 

επιλογής. Μετά τη λήξη των μαθημάτων, κατά τη διάρκεια των επόμενων έξι μηνών 

(εαρινό), ο φοιτητής είναι υποχρεωμένος να εκπονήσει τη διπλωματική του εργασία. Όλα 

τα μαθήματα του προγράμματος διδάσκονται είτε στην ελληνική γλώσσα, είτε στην 

αγγλική, από την αντίστοιχη αγγλική και ελληνική βιβλιογραφία και αρθρογραφία. Το 

                                                 
2. Αναλυτικά, βλ. Πίνακες 13.1 και 13.2.  

http://www.accfin.uom.gr/
http://www.uom.gr/
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πρόγραμμα υποστηρίζεται από σεμινάρια, διαλέξεις, εργαστήρια, εφαρμογές πεδίου, 

επισκέψεις σε φορείς και ιδρύματα κλπ. 

 

Το αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων είναι το παρακάτω: 

 

A’ ΕΞΑΜΗΝΟ: ( 30 πιστωτικές μονάδες - ECTS)   

Οι φοιτητές παρακολουθούν τα παρακάτω τρία (3) υποχρεωτικά μαθήματα: 

 Χρηματοοικονομική Διοίκηση – 6 πιστωτικές μονάδες (ECTS) 

 Διοικητική Λογιστική – 6 πιστωτικές μονάδες (ECTS) 

 Μάνατζμεντ και Στρατηγική Επιχειρήσεων - 6 πιστωτικές μονάδες (ECTS) 

 

Οι φοιτητές επιλέγουν δύο (2) από τα παρακάτω μαθήματα: 

 Θέματα Στρατηγικής Χρηματοοικονομικής Λογιστικής - 6 πιστωτικές μονάδες (ECTS) 

 Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα - 6 πιστωτικές μονάδες (ECTS) 

 Προηγμένες  Μέθοδοι Πρόβλεψης Χρηματοοικονομικών Μεγεθών - 6 πιστωτικές 

μονάδες (ECTS) 

 Εξαγορές, Συγχωνεύσεις και Προσδιορισμός Αξίας Επιχείρησης - 6 πιστωτικές μονάδες 

(ECTS) 

 

B’ ΕΞΑΜΗΝΟ: (30 πιστωτικές μονάδες - ECTS) - Εξειδίκευση Λογιστικής: 

Οι φοιτητές επιλέγουν υποχρεωτικά τα παρακάτω δύο (2) μαθήματα: 

 Κοστολόγηση και Στρατηγική Διοικητική Λογιστική - 6 πιστωτικές μονάδες (ECTS) 

 Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα - 6 πιστωτικές μονάδες (ECTS) 

Οι φοιτητές επιλέγουν τρία (3) από τα παρακάτω μαθήματα: 

 Ειδικά Θέματα Φορολογίας στη Λήψη Αποφάσεων – 6 πιστωτικές μονάδες (ECTS)  

 Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις  - 6 πιστωτικές μονάδες (ECTS) 

 Εξειδικευμένα Εργαλεία Λογιστικής για Λήψη Αποφάσεων - 6 πιστωτικές μονάδες 

(ECTS) 

 Σύγχρονες Μορφές Χρηματοδότησης: Χρηματοοικονομική και Νομική Διάσταση - 6 

πιστωτικές μονάδες (ECTS) 

 Εσωτερικός Έλεγχος - 6 πιστωτικές μονάδες (ECTS) 

 

B’ ΕΞΑΜΗΝΟ: (30 πιστωτικές μονάδες - ECTS)- Εξειδίκευση Χρηματοοικονομική: 

Οι φοιτητές επιλέγουν υποχρεωτικά τα παρακάτω δύο (2) μαθήματα: 

 Στρατηγική Χρηματοοικονομική Διοίκηση - 6 πιστωτικές μονάδες (ECTS) 

 Στρατηγική Επιχειρήσεων και Χρηματοδοτικές Αγορές - 6 πιστωτικές μονάδες (ECTS) 

 

Οι φοιτητές επιλέγουν τρία (3) από τα παρακάτω μαθήματα: 

 Διεθνής Χρηματοοικονομική και Πολυεθνικές Επιχειρήσεις - 6 πιστωτικές μονάδες 

(ECTS) 

 Θεωρία Χαρτοφυλακίου, Αμοιβαία Κεφάλαια και Εταιρίες Επενδύσεων - 6 πιστωτικές 

μονάδες (ECTS) 
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 Προσδιορισμός Αξίας Κινητών Αξιών - 6 πιστωτικές μονάδες (ECTS) 

 Στρατηγική Διοίκηση Κεφαλαίου Κινήσεως - 6 πιστωτικές μονάδες (ECTS) 

 Σύγχρονες Μορφές Χρηματοδότησης: Χρηματοοικονομική και Νομική Διάσταση - 6 

πιστωτικές μονάδες (ECTS) 

 Εσωτερικός Έλεγχος - 6 πιστωτικές μονάδες (ECTS) 

 Στρατηγική Διοίκηση Χρηματοοικονομικών Κινδύνων και Χρηματοοικονομικά 

Παράγωγα - 6 πιστωτικές μονάδες (ECTS) 

 

Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ: (30 πιστωτικές μονάδες (ECTS) 

Διπλωματική Εργασία   

 

Στο ΠΜΣ-ΣΛΧ τα υποχρεωτικά μαθήματα είναι οκτώ (8), ποσοστό 38,10% σε σύνολο 

προσφερόμενων είκοσι ενός (21) μαθημάτων. Το ποσοστό μαθημάτων της ελεύθερης 

επιλογής είναι 57,15% (12 μαθήματα) στο σύνολο των είκοσι ένα (21) μαθημάτων. Τα 

μαθήματα κορμού είναι επτά (7), δηλ. 33,33% ενώ τα μαθήματα κατεύθυνσης είναι δέκα 

τρία (130, δηλ. 62%.  Το υπόλοιπο 5% αντιστοιχεί στη διπλωματική εργασία.   

 

Ο χρόνος κατανομής μεταξύ διαζώσης διδασκαλίας, πραγματοποίησης των ασκήσεων, 

εκτέλεσης των εργαστηρίων, καθώς και των άλλων συναφών δραστηριοτήτων εξαρτάται 

από την φύση του μαθήματος.  Υπάρχουν για παράδειγμα μαθήματα όπου η διδασκαλία 

πραγματοποιείται αποκλειστικά στα εργαστήρια Η/Υ. 

 

Το πρόγραμμα σπουδών περιέχει τους τίτλους των υποχρεωτικών, των κατ’ επιλογή 

μαθημάτων, το περιεχόμενό, τις μονάδες ECTS κάθε μαθήματος, τους διδάσκοντες, τις 

εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας στις οποίες περιλαμβάνεται το επιτελούμενο διδακτικό 

έργο, καθώς και τη χρονική αλληλουχία ή αλληλεξάρτηση των μαθημάτων. Το ΠΜΣ 

αναρτάται στην ιστοσελίδα των ΠΜΣ στο διαδίκτυο (http://www.accfin.uom.gr). 

 

Για κάθε μάθημα υπάρχει αναλυτικό περίγραμμα ύλης. Το περιεχόμενο του μαθήματος 

αναρτάται στην αρχή κάθε εξαμήνου στο πρόγραμμα COMPUS (στη σελίδα του σχετικού 

μεταπτυχιακού μαθήματος) όπου δίνεται η δυνατότητα στους φοιτητές να γνωρίζουν τις 

ώρες διδασκαλίας, τους χώρους διδασκαλίας, να μελετήσουν το σκοπό του μαθήματος, το 

χρονοδιάγραμμα διδασκαλίας του μαθήματος και το περίγραμμα της ύλης, τον τρόπο 

διεξαγωγής, την υποχρεωτική και προαιρετική βιβλιογραφία, τις στρατηγικές διδασκαλίας 

- μάθησης και αξιολόγησης, τον τρόπο βαθμολόγησης, καθώς και την ενδεικτική 

βιβλιογραφία.  

 

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ μαζί με την Συντονιστική Επιτροπή είναι τα αρμόδια όργανα για 

την οργάνωση και τον συντονισμό της ύλης μεταξύ των μαθημάτων.  Οι διδάσκοντες 

παροτρύνονται για τη συνεχή επικαιροποίηση της ύλης. Δεν υπάρχει επικάλυψη της ύλης 

http://www.accfin.uom.gr/
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και αυτό συμπεραίνεται και μέσα από τα ηλεκτρονικά ερωτηματολόγια που 

συμπληρώνονται από τους φοιτητές/τριες κατά τη διάρκεια του προγράμματος. 

 

3.2.2.3 Σύστημα Αξιολόγησης 

 

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθούν τις παραδόσεις, 

τα εργαστήρια και άλλες δραστηριότητες, που προβλέπονται για κάθε μάθημα. Το όριο 

απουσιών που δικαιούται ο κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής είναι μέχρι τρεις (3) 

συναντήσεις, άσχετα αν πρόκειται για απουσίες δικαιολογημένες ή αδικαιολόγητες. Για 

αριθμό απουσιών πέρα από τις τρεις (3) συναντήσεις σ’ ένα μάθημα αποφασίζει η 

Συντονιστική Επιτροπή την εκπόνηση ειδικής συμπληρωματικής εργασίας με την έγκριση 

του διδάσκοντα, την επανάληψη του μαθήματος ή τον αποκλεισμό του φοιτητή/τριας από 

το συγκεκριμένο πρόγραμμα. 

 

Οι διδάσκοντες υποχρεούνται, κατά την έναρξη του εξαμήνου, να υποβάλλουν προς 

διανομή στη Γραμματεία του ΠΜΣ-ΣΛΧ το αναλυτικό πρόγραμμα (syllabus) στην 

ελληνική και αγγλική γλώσσα που θα καλύπτει σ' εβδομαδιαία βάση την ύλη για κάθε 

ενότητα του μαθήματος, μελέτες περιπτώσεων και τη σχετική σύγχρονη βιβλιογραφία και 

αρθρογραφία. Επίσης, προβλέπεται ενδιάμεση, υποχρεωτική, γραπτή εξέταση (midterm) 

την 6η εβδομάδα διδασκαλίας σε όλα τα μαθήματα του εξαμήνου. Πέραν αυτών των 

εξετάσεων υπάρχουν γραπτές εργασίες, ασκήσεις και παρουσιάσεις εργασιών. Τα 

μαθήματα του ΠΜΣ-ΣΛΧ εξετάζονται στο τέλος του εξαμήνου (13η εβδομάδα) 

υποχρεωτικά γραπτώς.  

 

Η αξιολόγηση των φοιτητών/τριών για κάθε μάθημα γίνεται από το διδάσκοντα με 

συνδυασμό εργασιών και εξετάσεων προόδου. Ο τρόπος εξέτασης και βαθμολόγησης των 

φοιτητών/τριών αποφασίζεται από την Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ-ΣΛΧ και σε 

κάθε περίπτωση διασφαλίζεται το αδιάβλητο, η αντικειμενικότητα, η διαφάνεια και η 

συνέπεια. Η διαφάνεια της διαδικασίας αξιολόγησης των φοιτητών διασφαλίζεται με το 

ότι τα αποτελέσματα μιας εξέτασης αναρτώνται στο πρόγραμμα των γραμματειών, όπου 

έχει πρόσβαση με τους κωδικούς του ο κάθε φοιτητής. Η διαδικασία αξιολόγησης της 

εξεταστικής διαδικασίας αξιολογείται ηλεκτρονικά με το ερωτηματολόγιο που 

συμπληρώνουν οι μεταπτυχιακοί φοιτητές. 

 

Η αξιολόγηση των επιδόσεών τους γίνεται αλφαβητικά σε κλίμακα από ‘Α’ έως ‘Ε’, όπου: 

 

‘Α’ = 9.5-10 

‘Α−’ = 9 

‘Β+’ = 8.5 

‘Β’ = 8 

‘Β-’=7.5 
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‘Γ+’= 7 

‘Γ’ = 6.5 

‘Γ-’= 6 

‘Δ+’ = 5.5 

‘Δ’= 5 

‘E’ = Επανάληψη 

‘ΕΛΛ’ = Ελλιπώς 

 

O φοιτητής/τρια που βαθμολογείται το πολύ σε δύο μαθήματα του εξαμήνου με βαθμό ‘Ε’ 

επανεξετάζεται (γραπτά) μία και μόνο φορά σ' αυτά σε διάστημα τριων (3) μηνών από της 

εκδόσεως των αποτελεσμάτων (με καταβολή αντίστοιχων εξέταστρων). Σε περίπτωση νέας 

αποτυχίας υποχρεώνεται για τελευταία φορά, να επαναλάβει τα μαθήματα αυτά το 

εξάμηνο που θα διδαχθούν, σύμφωνα με το πρόγραμμα (με καταβολή των αντίστοιχων 

διδάκτρων). 

 

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του ΠΜΣ-ΣΛΧ που θεωρούν ότι αδικήθηκαν στη βαθμολόγηση 

τους σε συγκεκριμένο μάθημα, έπειτα από δύο συνεχείς αποτυχίες, έχουν το δικαίωμα να 

απευθύνονται σε σχετική Τριμελή Επιτροπή η οποία θα ορίζεται ‘ad hoc’, για την εκάστοτε 

περίπτωση για να εξετάσει το θέμα, πριν την αποβολή τους από το πρόγραμμα, για 

επανεξέτασή τους. Στην παραπάνω Τριμελή Επιτροπή θα συμμετέχει και ο διδάσκων 

καθηγητής, ο οποίος βαθμολόγησε το μάθημα. 

 

Οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να έχουν περάσει όλα τα μαθήματα, προκειμένου να τους 

επιτραπεί η εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας. 

 

Βαθμός ‘ΕΛΛ’ (ελλιπώς) δίδεται από το διδάσκοντα σε ειδικές περιπτώσεις, όπως 

αδυναμία του/της φοιτητή/τριας να λάβει μέρος στις εξετάσεις ή να παραδώσει εργασία 

για λόγους επαγγελματικούς ή υγείας και αργότερα μέσα σε νέα τακτή προθεσμία δύναται 

να αντικατασταθεί με κανονικό βαθμό, εφ’ όσον ο/η φοιτητής/τρια εκπληρώσει όλες του 

τις υποχρεώσεις. Οι διδάσκοντες υποχρεούνται να εκδίδουν τα αποτελέσματα των 

εξετάσεων το πολύ μέσα σε διάστημα 15 ημερών από την ημέρα εξέτασης. 

 

Η διαδικασία αξιολόγησης της εξεταστικής διαδικασίας κρίνεται ηλεκτρονικά μέσα από το 

ερωτηματολόγιο που συμπληρώνουν οι φοιτητές.  Η ανάλυση των εντύπων αξιολόγησης 

με τις παρατηρήσεις των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριων και οι συγκριτικοί πίνακες 

ετοιμάζονται και αυτοί με την ευθύνη της Γραμματείας. Οι πίνακες που ετοιμάζονται 

παραδίδονται στην Τριμελή Επιτροπή Μελέτης Αξιολόγησης (η οποία αποτελείται από 

καθηγητές α' και β' βαθμίδας που έχουν οριστεί από τη Γ.Σ.Ε.Σ. που μπορεί να ανήκουν ή 

να μην ανήκουν στους διδάσκοντες του ΠΜΣ-ΣΛΧ), για να μελετήσει τις απαντήσεις των 

εντύπων αξιολόγησης. Για τις περιπτώσεις με σοβαρά παράπονα φοιτητών/τριων, η 

Επιτροπή έχει την υποχρέωση να λάβει τα ενδεδειγμένα μέτρα (σύσταση, παρακράτηση 
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μέρους ή ολόκληρης της αποζημίωσης, αφαίρεση του δικαιώματος διδασκαλίας) για τη 

θεραπεία των προβλημάτων που έχουν διαπιστωθεί.  

 

Για τις περιπτώσεις στις οποίες συνεχίζεται η διεξαγωγή μαθήματος με τρόπο που 

δημιουργεί προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία του προγράμματος σπουδών, με 

σχετική εισήγηση της Επιτροπής Μελέτης Αξιολόγησης η Επιτροπή εισηγείται την 

αντικατάσταση του διδάσκοντα ανεξαρτήτως αν αυτός είναι μέλος ΔΕΠ του 

Πανεπιστημίου ή εξωτερικός συνεργάτης. Τον Δεκέμβριο και Σεπτέμβριο κάθε έτους και 

πριν την έναρξη του εκάστοτε εξαμήνου η Επιτροπή καταθέτει στην Συντονιστική 

Επιτροπή την έκθεση αξιολόγησης, η οποία θα προκύπτει από τα φύλλα αξιολόγησης που 

συμπληρώνουν οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες. Στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους η 

Γ.Σ.Ε.Σ. συζητά για το έργο της Επιτροπής με δυνατότητα επανεκλογής των μελών της. 

 

Κατά τη διάρκεια του Β’ εξαμήνου ο/η μεταπτυχιακός φοιτητής/τρια θα πρέπει να 

ετοιμάσει ένα προκαταρκτικό περίγραμμα έρευνας για την εκπόνηση της Διπλωματικής 

Εργασίας και να επιλέξει επιβλέποντα καθηγητή με τη σύμφωνη γνώμη του, ο οποίος να 

ανήκει στους διδάσκοντες στο ΠΜΣ-ΣΛΧ και να είναι μέλος ΔΕΠ του Τμήματος 

Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ή μέλος ΔΕΠ άλλου τμήματος ΑΕΙ (που διδάσκει στο 

ΠΜΣ) ή απλώς μέλος ΔΕΠ του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής. Σε αυτό το 

προκαταρκτικό περίγραμμα έρευνας θα πρέπει να προσδιορίζεται το θέμα, που θα 

αναλυθεί, η επιχείρηση ή ο οργανισμός με τον οποίον ενδεχομένως θα γίνει η απαραίτητη 

συνεργασία, η μεθοδολογία και η βιβλιογραφία που θα χρησιμοποιηθεί. Η αποδοχή της 

προτάσεως για έρευνα γίνεται με κριτήρια τη συνάφεια του θέματος με το μεταπτυχιακό 

πρόγραμμα, τη συμβολή σε αναμενόμενα οφέλη και στοιχεία πρωτοτυπίας στην 

προσέγγιση. 

 

Η αποδοχή της πρότασης για έρευνα επικυρώνεται από τη Συντονιστική Επιτροπή. Η 

Συντονιστική Επιτροπή και ο επιβλέπων έχουν την ευθύνη της παρακολούθησης και του 

ελέγχου της πορείας των σπουδών του/της μεταπτυχιακού φοιτητή/τριας. Ανάλογα με 

την εξέλιξη στην εκπόνηση της εργασίας, ο/η μεταπτυχιακός φοιτητής/τρια ενημερώνει 

τον επιβλέποντα καθηγητή, ο οποίος πρέπει να είναι Καθηγητής ή Αν. Καθηγητής ή Επ. 

Καθηγητής, ο οποίος παρακολουθεί, αν τηρούνται οι στόχοι και οι προδιαγραφές της 

έρευνας. 

 

Με την ολοκλήρωση της συγγραφής της διπλωματικής εργασίας συγκροτείται από την 

Συντονιστική Επιτροπή εξεταστική επιτροπή. Για την εξέταση της μεταπτυχιακής 

διπλωματικής εργασίας ορίζεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος τριμελής επιτροπή, στην 

οποία συμμετέχουν ο επιβλέπων και δύο (2) άλλα μέλη ΔΕΠ. Τα μέλη της επιτροπής 

πρέπει να έχουν την ίδια ή συναφή επιστημονική ειδικότητα με το γνωστικό αντικείμενο 

του προγράμματος. Η διπλωματική εργασία παρουσιάζεται δημόσια από τον 

μεταπτυχιακό φοιτητή και βαθμολογείται. Στη συνέχεια, ο επιβλέπων καθηγητής 

συντάσσει ειδική έκθεση με την αξιολόγηση και τη βαθμολογία της εργασίας και την 
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υποβάλλει για έγκριση στη Συντονιστική Επιτροπή (ν. 3685/08, άρθρο 5 παρ.4). Η τελική 

βαθμολογία της μεταπτυχιακής εργασίας προκύπτει από τη βαθμολογία του επιβλέποντα, 

αλλά και των άλλων δύο εξεταστών. Επίσης, ακολουθούνται συγκεκριμένες οδηγίες από 

τον κανονισμό συγγραφής διπλωματικής εργασίας, τις οποίες πρέπει οι μεταπτυχιακοί 

φοιτητές φοιτητές/τριες να ακολουθήσουν. 

 

Σε περίπτωση που ο/η φοιτητής/τρια ζητήσει αλλαγή του επιβλέποντα καθηγητή, 

αποφασίζει σχετικά η Συντονιστική Επιτροπή, μετά από εισήγηση του Διευθυντή του 

Προγράμματος. 

 

3.2.2.4 Χρηματοδότηση 

 

Το κόστος λειτουργίας του ΠΜΣ-ΣΛΧ καλύπτεται από χορηγίες φορέων, οργανισμών και 

ιδιωτών-χορηγών, από κοινοτικά προγράμματα, από ενισχύσεις του προϋπολογισμού του 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας, από έσοδα από τη διεξαγωγή του Διεθνούς Ετήσιου 

Συνεδρίου στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική, καθώς και από πάσης φύσεως 

συναφείς ημερίδες, εκδηλώσεις, κτλ. και από δίδακτρα ανταποδοτικού μη κερδοσκοπικού 

χαρακτήρα, το ύψος των οποίων καθορίζεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. μετά από εισήγηση της 

Συντονιστικής Επιτροπής καθώς επίσης και από δωρεές και εισφορές τρίτων. 

 

Τη λογιστική παρακολούθηση όλων των κονδυλίων και εξόδων αναλαμβάνει η 

Συντονιστική Επιτροπή με τη Γραμματεία του Προγράμματος διαμέσου της Επιτροπής 

Ερευνών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Η Συντονιστική Επιτροπή προτείνει στη Γ.Σ. 

Ε.Σ. και η τελευταία αποφασίζει τη διάθεση οικονομικών πόρων για την αποζημίωση των 

διδασκόντων, για αγορά υλικού, εξοπλισμού εργαστηρίων και γραφείων, βιβλίων, 

έκτακτες αμοιβές προσωπικού Γραμματείας  κλπ. 

 

Τα έσοδα από χορηγίες, δωρεές, δίδακτρα, συνέδρια, σεμινάρια, ημερίδες, από 

παράλληλες εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες, από βιβλία, μελέτες κλπ. 

δύνανται να κατατίθενται σε έντοκους λογαριασμούς τραπεζών με ανταγωνιστικό 

επιτόκιο κατά την κρίση της Συντονιστικής Επιτροπής διαμέσου της Επιτροπής Ερευνών 

σε συνδυασμό με την παρεχόμενη ασφάλεια. 

 

Η Συντονιστική Επιτροπή, μετά από έγκριση της Γ.Σ.Ε.Σ παρουσιάζει στη Σύγκλητο την 

οικονομική έκθεση, που αφορά στις δραστηριότητες του ΠΜΣ-ΣΛΧ κάθε ακαδημαϊκού 

έτους.  

 

Η Συντονιστική Επιτροπή προτείνει στη Γ.Σ.Ε.Σ. και η τελευταία αποφασίζει για το ύψος 

των διδάκτρων, την αναπροσαρμογή αυτών, τον καθορισμό των αμοιβών των 

διδασκόντων και την αναπροσαρμογή αυτών τουλάχιστον κατά το επίπεδο του 

πληθωρισμού κάθε έτους ή και σύμφωνα με τα ισχύοντα για ανάλογα μεταπτυχιακά 

προγράμματα άλλων φορέων.  
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3.2.2.5 Διαδικασία επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών3 

 

Η αξιολόγηση των υποψηφίων που μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες έχουν 

προσκομίσει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, γίνεται σε τρεις φάσεις: 

 

1.  Η πρώτη φάση είναι προκριματική: απαραίτητη προϋπόθεση πρόκρισης στην δεύτερη 

φάση είναι αφενός μεν η κατάθεση όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών καθώς 

και η πιστοποίηση γνώσης της αγγλικής γλώσσας των υποψηφίων. 

2.  Η δεύτερη φάση: έχει συντελεστή βαρύτητας 85% και περιέχει τα ακόλουθα κριτήρια 

αξιολόγησης και τις αντίστοιχες μέγιστες βαθμολογίες τους που είναι: (α) γενικός 

βαθμός πρώτου πτυχίου (συντελεστής βαρύτητας: 35%), (β) επαγγελματική εμπειρία, η 

οποία αποδεικνύεται με πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις (δημοσίου) ασφαλιστικού φορέα.  

Ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει τουλάχιστον 24 μήνες προϋπηρεσία (συντελεστής 

βαρύτητας: 35%), (γ) επιπλέον τίτλος προπτυχιακών σπουδών ή μεταπτυχιακός τίτλος 

(συντελεστής βαρύτητας: 10%), (δ) επιπρόσθετα προσόντα όπως: ξένες γλώσσες εκτός 

αγγλικών, ειδικά σεμινάρια, γνώση Η/Υ, μαθήματα σε πανεπιστήμια του εξωτερικού, 

πτυχία συμπληρωματικής εκπαίδευσης, βραβεία), (συντελεστής βαρύτητας: 5%). 

3. Η τρίτη φάση: έχει συντελεστή βαρύτητας 15% και περιλαμβάνει συνέντευξη των 

πρώτων 55 από το σύνολο των υποψηφίων στο ΠΜΣ-ΣΛΧ 

 

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες επιλέγονται με κριτήρια το βαθμό του προπτυχιακού 

βαθμού, την καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (π.χ. FCE κ.λπ.), την υψηλή προϋπηρεσία, 

την συμμετοχή τους σε διεθνή συνέδρια, την ύπαρξη αρθρογραφίας, συμμετοχή σε 

σεμινάρια και δύο συστατικές επιστολές και τέλος από προσωπική συνέντευξη. Επίσης, 

καταρτίζεται κατάλογος με τους πρώτους 40 υποψηφίους.  Ισοβαθμούντες με τον 40ο 

υποψήφιο επιλέγονται μέχρι τον 50ο . 

 

Η διαδικασία και τα κριτήρια εισαγωγής δημοσιοποιούνται με την προκήρυξη που 

δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ-ΣΛΧ και στην αντίστοιχη του Πανεπιστημίου. 

 

Η αποτελεσματικότητα και η διαφάνεια εξασφαλίζονται μέσω της συγκεκριμένης 

μοριοδότησης  αντικειμενικών –τυπικών,  αλλά και ουσιαστικών- προσόντων (π.χ. βαθμός 

πτυχίου, μήνες αποδεδειγμένης προϋπηρεσίας κ.λπ.), ενώ η προσωπική συνέντευξη με 15% 

αποτελεί σημαντικό κριτήριο εγγύησης. 

 

3.2.2.6 Διεθνή διάσταση  

 

Στο πρόγραμμα διδάσκουν, κυρίως, μέλη ΔΕΠ του Τμήματος, του Πανεπιστημίου 

Μακεδονίας, καθώς και άλλων Ελληνικών ΑΕΙ. Ωστόσο, πραγματοποιούνται συχνά 

ημερίδες – συμπόσια με καθηγητές από το εξωτερικό.  Συμμετοχή αλλοδαπών φοιτητών 

                                                 
3. Αναλυτικά, βλ. Πίνακα 4.  
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δεν εμφανίζεται στο ΠΜΣ -ΣΛΧ. Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν: Έλληνες, 

Κύπριοι και Αλβανοί οι οποίοι γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα. 

 

Τα μαθήματα διδάσκονται στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα, βάση κανονισμού,  αλλά η 

βιβλιογραφία καλύπτεται σχεδόν στο σύνολο από σύγχρονη διεθνή αρθρογραφία. Το 

πρόγραμμα υλοποιείται χωρίς συνεργασία με Ιδρύματα και φορείς του εξωτερικού. 

 

Το Τμήμα διενεργεί κάθε δύο χρόνια το διεθνές επιστημονικό συνέδριο με τίτλο: 

International Conference on Accounting and Finance – ICAF, όπου επιστήμονες από την 

Ελλάδα και το εξωτερικό παρουσιάζουν τα ερευνητικά τους αποτελέσματα στα γνωστικά 

πεδία της Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής. Το συνέδριο περιέχει ειδική ενότητα όπου 

αριστούχοι φοιτητές, ύστερα από αξιολόγηση, μπορούν να συμμετέχουν.      

 

3.2.3 Το, τρίτο, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών που λειτουργεί στο Τμήμα 

Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής είναι το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 

στην Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική (ΠΜΣ-ΕΛΕ) σύμφωνα με τις διατάξεις της 

υπ’αριθμ. 138883/Β7 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 646Β/08.04.09). 

 

Το ΠΜΣ-ΕΛΕ οδηγεί στην απονομή: (α) Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στην 
«Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική» και  β) Διδακτορικού Διπλώματος στο γνωστικό 
αντικείμενο του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης. 
 
Ο σκοπός του ΠΜΣ-ΕΛΕ είναι η εξειδίκευση των πτυχιούχων της ημεδαπής ή 

αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής ώστε να μπορούν να συμβάλουν 

αφενός στην προαγωγή των γνώσεων στα γνωστικά αντικείμενα της Εφαρμοσμένης 

Λογιστικής και της Ελεγκτικής δημιουργώντας στελέχη ικανά: α) να δραστηριοποιηθούν 

επαγγελματικά στο χώρο των επιχειρήσεων, των συμβούλων επιχειρήσεων ή της δημόσιας 

διοίκησης, β) να προωθήσουν την ανάπτυξη της επιστημονικής έρευνας.  

 

Η δομή του λογιστικού-ελεγκτικού επαγγέλματος,  καθώς και η ύλη των μαθημάτων έχουν 

σχεδιαστεί σύμφωνα με τα γνωστικά αντικείμενα του άρθρου 8 του Ν. 3693/08 (όπως 

ισχύει σήμερα). Τα μαθήματα του προγράμματος παρέχονται είτε με την μορφή πλήρους 

και υποχρεωτικής φοιτήσεως, είτε με την μέθοδο της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης ή μέσω 

μεθόδων εκπαίδευσης που υποστηρίζονται από το διαδίκτυο ή με οποιασδήποτε 

συνδυασμό μεθόδου εκπαίδευσης. 

 

Είναι ευνόητο ότι στο ΠΜΣ-ΕΛΕ, δημιουργείται η υποχρέωση σε όλους τους συντελεστές 

λειτουργίας του να πρυτανεύει το κριτήριο της διασφάλισης της ποιότητας σε κάθε μορφή 

δραστηριότητας. Συνεπώς, η ποιότητα και η συνεχής βελτίωσή του θα πρέπει να διακρίνει 

το πρόγραμμα σπουδών, δηλ. τα μαθήματα και τον τρόπο διδασκαλίας τους, τις σχέσεις 

των διδασκόντων με τους μεταπτυχιακούς φοιτητές, τις σχέσεις με τα άλλα Τμήματα και 

τις υπηρεσίες του Πανεπιστημίου, τη γραμματειακή υποστήριξη και τις σχέσεις 
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συνεργασίας για έρευνα και άλλες εκδηλώσεις με ιδιωτικές επιχειρήσεις. αλλά και 

οργανισμούς του ευρύτερου δημόσιου τομέα. 

 

Τo ΠΜΣ-ΕΛΕ συνεργάζεται με αντίστοιχα μεταπτυχιακά προγράμματα αναγνωρισμένων 

ΑΕΙ (όπως το ΕΚΠΑ), ερευνητικών ιδρυμάτων και επίσημων επαγγελματικών 

Ινστιτούτων, Ιδρυμάτων (όπως το: Ινστιτούτο Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών-

ΙΣΟΕΛ, Association of Certified Chartered Accountants-ACCA, The Institute of Ιnternal 

Auditors-IIA, κ.ο.κ.) της ημεδαπής ή/και της αλλοδαπής, τα οποία έχουν επαρκές 

επιστημονικό προσωπικό και διαθέτουν την αναγκαία υλικοτεχνική υποδομή.  

 

3.2.3.1 Βαθμός ανταπόκρισης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στους 

στόχους του Τμήματος και τις απαιτήσεις της κοινωνίας. 

 

Σύμφωνα με τη διαχρονική πορεία του αριθμού των αιτήσεων για το ΠΜΣ-ΕΛΕ και την 

ανταπόκριση των επιχειρήσεων και των οργανισμών για τους αποφοίτους του 

προγράμματος θεωρούμε ότι ο βαθμός ανταπόκρισης του ΠΜΣ στις απαιτήσεις της 

κοινωνίας καθώς και στους στόχους του Τμήματος είναι  αρκετά ικανοποιητικός. 

 

Το  πρόγραμμα στο τέλος κάθε έτους με βάση τις ηλεκτρονικές αξιολογήσεις των 

φοιτητών/τριών και τις συνθήκες που διαμορφώνονται επανεξετάζεται από τον Διευθυντή 

και τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής των ΠΜΣ. Με βάση τις απόψεις τους 

διατυπώνονται προτάσεις, οι οποίες και εξετάζονται και λαμβάνονται τελικές αποφάσεις 

από την Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος.  Η ακολουθούμενη διαδικασία δείχνει να είναι 

αποτελεσματική αν και θα πρέπει να συσταθούν επιμέρους επιτροπές για την καλύτερη 

παρακολούθηση της πορείας του προγράμματος. 

 

Το πρόγραμμα και οι απαιτήσεις εισαγωγής δημοσιοποιούνται ηλεκτρονικά στην 

ιστοσελίδα του ΠΜΣ του Τμήματος (http://www.accfin.uom.gr) και στην αντίστοιχη του 

Πανεπιστημίου (www.uom.gr), καθώς και με έντυπο τρόπο μέσα από δημοσιεύσεις στον 

ημερήσιο και εβδομαδιαίο τύπο, με ανακοινώσεις σε επιστημονικά περιοδικά. Ακόμη, ο 

Διευθυντής του προγράμματος συμμετέχει σε διάφορες εκδηλώσεις όπου και κάνει γνωστό 

το πρόγραμμα. Σημαντικό ρόλο θεωρούμε ότι παίζει τόσο η ιστοσελίδα του 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας όσο και του ΠΜΣ όπου αναρτάται ηλεκτρονικά το σχετικό 

πληροφοριακό υλικό. 

 

Για την παρακολούθηση επαγγελματικής ένταξης των κατόχων Μεταπτυχιακού 

Διπλώματος στη Λογιστική και Χρηματοοικονομικής  έχει οριστεί από τη Γ.Σ.Ε.Σ.. του 

Τμήματος επιτροπή δημιουργίας βάσης επαγελματικών δεδομένων. Ωστόσο, λόγω του ότι 

το πρόγραμμα έχει συνεργασία με το ΙΣΟΕΛ, το ACCA και το IIA υπάρχει δυνατότητα 

παρακολούθησης της επαγγελματικής πορείας των αποφοίτων του. 

 

http://www.accfin.uom.gr/
http://www.uom.gr/
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3.2.3.2 Δομή, συνεκτικότητα και λειτουργικότητα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών4  

 

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών για την 

απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης «Εφαρμοσμένη Λογιστική και 

Ελεγκτική», ορίζονται σε τέσσερα (4) εξάμηνα εκ των οποίων τα τρία (3) εξάμηνα 

διατίθενται για την παρακολούθηση των μαθημάτων και το τέταρτο για την εκπόνηση της 

διπλωματικής εργασίας. 

 

Το ΠΜΣ-ΕΛΕ δεν περιλαμβάνει μαθήματα κορμού, ειδίκευσης ή κατευθύνσεων. Οι 

φοιτητές πρέπει να παρακολουθήσουν δέκα πέντε (15) υποχρεωτικά μαθήματα που 

περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα Σπουδών.   

 

Τα μαθήματα του προγράμματος παρέχονται ή με την μορφή πλήρους και υποχρεωτικής 

φοιτήσεως ή με την μέθοδο της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης ή μέσω μεθόδων εκπαίδευσης 

που υποστηρίζονται από το διαδίκτυο ή με οποιασδήποτε συνδυασμό μεθόδου 

εκπαίδευσης. Οι εξετάσεις ελέγχου προόδου είναι πάντοτε γραπτές. 

 

Η έναρξη των μαθημάτων του προγράμματος γίνεται κατά το χειμερινό εξάμηνο του 

ακαδημαϊκού έτους και διαρκεί τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα. Το κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο 

περιλαμβάνει δεκατρείς (13) πλήρεις εβδομάδες και το σύνολο των διδακτικών ωρών 

ανέρχεται σε 39 ώρες/μάθημα. Η ύλη καθώς και το πρόγραμμα των μαθημάτων 

συμπεριλαμβανομένων και των εξετάσεων στις οποίες υπόκεινται οι φοιτητές έχουν 

σχεδιαστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3693/08.   

 

Κατά το πρώτο ακαδημαϊκό εξάμηνο (χειμερινό) ο φοιτητής είναι υποχρεωμένος να 

παρακολουθήσει επιτυχώς πέντε (5) μαθήματα. Κατά το δεύτερο ακαδημαϊκό εξάμηνο 

(εαρινό) ο φοιτητής είναι υποχρεωμένος να παρακολουθήσει επιτυχώς πέντε (5) 

μαθήματα. Κατά το τρίτο ακαδημαϊκό εξάμηνο (χειμερινό) ο φοιτητής είναι 

υποχρεωμένος να παρακολουθήσει πέντε (5) μαθήματα. Μετά την λήξη των μαθημάτων, 

κατά την διάρκεια των επόμενων έξι μηνών (εαρινό), ο φοιτητής είναι υποχρεωμένος να 

εκπονήσει τη διπλωματική του εργασία. Όλα τα μαθήματα του προγράμματος 

διδάσκονται είτε στην ελληνική γλώσσα είτε στην αγγλική, από την αντίστοιχη ελληνική 

και αγγλική βιβλιογραφία και αρθρογραφία. Το πρόγραμμα υποστηρίζεται από 

σεμινάρια, διαλέξεις, εργαστήρια, εφαρμογές πεδίου, επισκέψεις σε φορείς και ιδρύματα 

κλπ. 

 

Ο χρόνος κατανομής μεταξύ διδασκαλίας, ασκήσεων, εργαστηρίων και άλλων 

δραστηριοτήτων εξαρτάται από τη φύση του μαθήματος.  Υπάρχουν για παράδειγμα 

μαθήματα στα οποία η διδασκαλία πραγματοποιείται αποκλειστικά στα εργαστήρια Η/Υ. 

                                                 
4. Αναλυτικά, βλ. Πίνακες 13.1 και 13.2.  
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Το αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων είναι το παρακάτω: 

 

A’ ΕΞΑΜΗΝΟ (30 ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ – ECTS) 

Οι φοιτητές παρακολουθούν τα παρακάτω πέντε (5) υποχρεωτικά μαθήματα: 

 Γενικές Αρχές Λογιστικής και Λογιστικά Πρότυπα - 6 πιστωτικές μονάδες (ECTS). 

 Στοιχεία Μαθηματικών και Στατιστικής - 6 πιστωτικές μονάδες (ECTS). 

 Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 

– 6 πιστωτικές μονάδες (ECTS)  

 Διαχείριση Κινδύνων και Εσωτερικός  Έλεγχος - 6 πιστωτικές μονάδες (ECTS). 

 Αρχές Οικονομίας, Χρηματοοικονομικής και Οικονομικής των Επιχειρήσεων – 6 

πιστωτικές μονάδες (ECTS). 

 

B’ ΕΞΑΜΗΝΟ (30 ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ – ECTS) 

Οι φοιτητές επιλέγουν υποχρεωτικά τα παρακάτω πέντε (5) υποχρεωτικά μαθήματα: 

 Αρχές Χρηματοοικονομικής Διοίκησης και Αγορών - 6 πιστωτικές μονάδες (ECTS). 

 Κοστολόγηση και Διοικητική Λογιστική – 6 πιστωτικές μονάδες (ECTS). 

 Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις – 6 πιστωτικές μονάδες (ECTS) 

 Ελεγκτική – Επαγγελματική Δεοντολογία - 6 πιστωτικές μονάδες (ECTS). 

 Εταιρικό Δίκαιο - 6 πιστωτικές μονάδες (ECTS). 

 

Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ (30 ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ – ECTS) 

Οι φοιτητές επιλέγουν υποχρεωτικά τα παρακάτω πέντε (5) υποχρεωτικά  μαθήματα: 

 Σύγχρονα Θέματα Χρηματοοικονομικής Λογιστικής  - 6 πιστωτικές μονάδες (ECTS). 

 Χρηματοοικονομική Ανάλυση - 6 πιστωτικές μονάδες (ECTS). 

 Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα - 6 πιστωτικές μονάδες (ECTS) 

 Πληροφορική και Μηχανογραφικά συστήματα - 6 πιστωτικές μονάδες (ECTS) 

 Φορολογική Νομοθεσία - 6 πιστωτικές μονάδες (ECTS) 

 

Δ’ ΕΞΑΜΗΝΟ (30 ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ – ECTS) 

Διπλωματική Εργασία – 30 πιστωτικές μονάδες (ECTS) 

 

Για κάθε μάθημα υπάρχει αναλυτικό περίγραμμα της ύλης.  Ο Διευθυντής του ΠΜΣ μαζί 

με την συντονιστική επιτροπή είναι τα αρμόδια όργανα για την οργάνωση και τον 

συντονισμό της ύλης μεταξύ των μαθημάτων.  Οι διδάσκοντες παροτρύνονται για τη 

συνεχή επικαιροποίηση της ύλης. Δεν υπάρχει επικάλυψη της ύλης και αυτό 

συμπεραίνεται και μέσα από τα ερωτηματολόγια που διανέμονται στους φοιτητές/τριες 

κατά τη διάρκεια του προγράμματος. Το θεωρητικό και πρακτικό μέρος κάθε μαθήματος 

θα πρέπει να είναι σύμφωνο με το αντίστοιχο περιεχόμενο του μαθήματος όπως αυτό 

προσδιορίζεται αναλυτικά από την ΕΛΤΕ και από το ACCA.    

 

Το πρόγραμμα σπουδών περιέχει τους τίτλους των υποχρεωτικών, των κατ’ επιλογή 

μαθημάτων, το περιεχόμενό, τις μονάδες ECTS κάθε μαθήματος, τους διδάσκοντες, τις 
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εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας στις οποίες περιλαμβάνεται το επιτελούμενο διδακτικό 

έργο, καθώς και τη χρονική αλληλουχία ή αλληλεξάρτηση των μαθημάτων. Το ΠΜΣ -

ΕΛΕ  αναρτάται στην ιστοσελίδα των ΠΜΣ στο διαδίκτυο(http://www.accfin.uom.gr). 

 

Για κάθε μάθημα υπάρχει αναλυτικό περίγραμμα ύλης. Το περιεχόμενο του μαθήματος 

αναρτάται στην αρχή κάθε εξαμήνου στο πρόγραμμα COMPUS (στη σελίδα του σχετικού 

μεταπτυχιακού μαθήματος) όπου δίνεται η δυνατότητα στους φοιτητές να γνωρίζουν τις 

ώρες διδασκαλίας, τους χώρους διδασκαλίας, να μελετήσουν το σκοπό του μαθήματος, το 

χρονοδιάγραμμα διδασκαλίας του μαθήματος και το περίγραμμα της ύλης, τον τρόπο 

διεξαγωγής, την υποχρεωτική και προαιρετική βιβλιογραφία, τις στρατηγικές 

διδασκαλίας-μάθησης και αξιολόγησης, τον τρόπο βαθμολόγησης, καθώς και την 

ενδεικτική βιβλιογραφία.  

 

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ μαζί με την Συντονιστική Επιτροπή είναι τα αρμόδια όργανα για 

την οργάνωση και τον συντονισμό της ύλης μεταξύ των μαθημάτων.  Οι διδάσκοντες 

παροτρύνονται για τη συνεχή επικαιροποίηση της ύλης. Δεν υπάρχει επικάλυψη της ύλης 

και αυτό συμπεραίνεται και μέσα από τα ηλεκτρονικά ερωτηματολόγια που 

συμπληρώνονται από τους φοιτητές/τριες κατά τη διάρκεια του προγράμματος. 

 

3.2.3.3 Σύστημα Αξιολόγησης 

 

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθούν τις παραδόσεις, 

τα εργαστήρια και άλλες δραστηριότητες, που προβλέπονται για κάθε μάθημα. Το όριο 

απουσιών που δικαιούται ο κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής είναι μέχρι τρεις (3) 

συναντήσεις, άσχετα αν πρόκειται για απουσίες δικαιολογημένες ή αδικαιολόγητες. Για 

αριθμό απουσιών πέρα από τις τρεις (3) συναντήσεις σε ένα μάθημα αποφασίζει η 

Συντονιστική Επιτροπή την εκπόνηση ειδικής συμπληρωματικής εργασίας με την έγκριση 

του διδάσκοντα, την επανάληψη του μαθήματος ή τον αποκλεισμό του φοιτητή/τριας από 

το συγκεκριμένο πρόγραμμα. 

 

Οι διδάσκοντες υποχρεούνται, κατά την έναρξη του εξαμήνου, να υποβάλλουν προς 

διανομή στη Γραμματεία του ΠΜΣ-ΕΛΕ το αναλυτικό πρόγραμμα (syllabus) στην 

ελληνική και αγγλική γλώσσα που θα καλύπτει σ' εβδομαδιαία βάση την ύλη για κάθε 

ενότητα του μαθήματος, μελέτες περιπτώσεων και τη σχετική σύγχρονη βιβλιογραφία και 

αρθρογραφία. Επίσης, προβλέπεται ενδιάμεση, υποχρεωτική, γραπτή εξέταση (midterm) 

την 6η εβδομάδα διδασκαλίας σε όλα τα μαθήματα του εξαμήνου. Πέραν αυτών των 

εξετάσεων υπάρχουν γραπτές εργασίες, ασκήσεις και παρουσιάσεις εργασιών. Τα 

μαθήματα του ΠΜΣ-ΕΛΕ εξετάζονται στο τέλος του εξαμήνου (13η εβδομάδα) 

υποχρεωτικά γραπτώς.  

 

Η αξιολόγηση των φοιτητών/τριών για κάθε μάθημα γίνεται από το διδάσκοντα με 

συνδυασμό εργασιών και εξετάσεων προόδου. Ο τρόπος εξέτασης και βαθμολογίας των 

http://www.accfin.uom.gr/
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φοιτητών/τριών αποφασίζεται από τη Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ-ΕΛΕ και σε κάθε 

περίπτωση διασφαλίζεται το αδιάβλητο, η αντικειμενικότητα, η διαφάνεια και η συνέπεια. 

Η διαφάνεια της διαδικασίας αξιολόγησης των φοιτητών διασφαλίζεται με το ότι τα 

αποτελέσματα μιας εξέτασης αναρτώνται στο πρόγραμμα των Γραμματειών, όπου έχει 

πρόσβαση με τους κωδικούς του ο κάθε φοιτητής.  Επίσης, οι εξετάσεις διενεργούνται 

υποχρεωτικά σε κόλλες αναφοράς του Πανεπιστημίου όπου είναι καλυμμένο το μέρος με 

τα προσωπικά στοιχεία του φοιτητή.  Οι κόλλες αυτές μετά την αξιολόγηση των γραπτών 

εξετάσεων παραδίδονται στην Γραμματεία για να ανοιχθούν και να ανακοινωθεί η 

βαθμολογία στους φοιτητές. H διόρθωση των γραπτών γίνεται από δύο εξεταστές (ο ένας 

είναι ο διδάσκων). Δεν επιτρέπονται απαλλακτικές εργασίες ή προφορικά.  

 

Η αξιολόγηση των επιδόσεών τους γίνεται αλφαβητικά σε κλίμακα από ‘Α’ έως ‘Ε’, όπου: 

 

‘Α’ = 9.5-10 

‘Α−’ = 9 

‘Β+’ = 8.5 

‘Β’ = 8 

‘Β-’=7.5 

‘Γ+’= 7 

‘Γ’ = 6.5 

‘Γ-’= 6 

‘Δ+’ = 5.5 

‘Δ’= 5 

‘E’ = Επανάληψη 

‘ΕΛΛ’ = Ελλιπώς 

 

O φοιτητής/τρια που βαθμολογείται το πολύ σε δύο μαθήματα του εξαμήνου με βαθμό ‘Ε’ 

επανεξετάζεται (γραπτά) μία και μόνο φορά σ' αυτά σε διάστημα 3 μηνών από της 

εκδόσεως των αποτελεσμάτων (με καταβολή αντίστοιχων εξέταστρων). Σε περίπτωση νέας 

αποτυχίας υποχρεώνεται για τελευταία φορά, να επαναλάβει τα μαθήματα αυτά το 

εξάμηνο που θα διδαχθούν, σύμφωνα με το πρόγραμμα (με καταβολή των αντίστοιχων 

διδάκτρων). 

 

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του ΠΜΣ-ΕΛΕ που θεωρούν ότι αδικήθηκαν στη βαθμολόγησή  

τους σε συγκεκριμένο μάθημα, έπειτα από δύο συνεχείς αποτυχίες, έχουν το δικαίωμα να 

απευθύνονται σε σχετική Τριμελή Επιτροπή η οποία θα ορίζεται ‘ad hoc’, για την εκάστοτε 

περίπτωση για να εξετάσει το θέμα, πριν την αποβολή τους από το πρόγραμμα, για 

επανεξέτασή τους. Στην παραπάνω Τριμελή Επιτροπή θα συμμετέχει και ο διδάσκων 

καθηγητής, ο οποίος βαθμολόγησε το μάθημα. 

 

Οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να έχουν περάσει όλα τα μαθήματα, προκειμένου να τους 

επιτραπεί η εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας. 



 41 

 

Βαθμός ‘ΕΛΛ’ (ελλιπώς) δίδεται από το διδάσκοντα σε ειδικές περιπτώσεις, όπως 

αδυναμία του/της φοιτητή/τριας να λάβει μέρος στις εξετάσεις ή να παραδώσει εργασία 

για λόγους επαγγελματικούς ή υγείας και αργότερα μέσα σε νέα τακτή προθεσμία δύναται 

να αντικατασταθεί με κανονικό βαθμό, εφ’ όσον ο/η φοιτητής/τρια εκπληρώσει όλες του 

τις υποχρεώσεις. Οι διδάσκοντες υποχρεούνται να εκδίδουν τα αποτελέσματα των 

εξετάσεων το πολύ μέσα σε διάστημα 15 ημερών από την ημέρα εξέτασης. 

 

Μετά την ολοκλήρωση ενός μαθήματος, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες το αξιολογούν 

με βάση ερωτηματολόγιο που συμπληρώνουν (ηλεκτρονικά). Το σχετικό έντυπο καλύπτει 

το μάθημα ως προς το περιεχόμενο, τον τρόπο διδασκαλίας, το βαθμό συσχέτισής του με 

την πράξη και τις αρχές και τη φιλοσοφία του μεταπτυχιακού προγράμματος. 

 

Η αξιολόγηση (ηλεκτρονική) του διδάσκοντα από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές/τριες 

γίνεται με κριτήρια τις γνώσεις και την ικανότητα του μετάδοσης στους/στις 

φοιτητές/τριες, την προετοιμασία του, τη χρησιμοποίηση της πλέον σύγχρονης διεθνώς 

καθιερωμένης - για υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακές σπουδές - βιβλιογραφίας, την 

προθυμία του να απαντά σε ερωτήσεις, την έγκαιρη βαθμολόγηση και επιστροφή 

εργασιών και γραπτών εξετάσεων, καθώς και την τήρηση των ωρών διδασκαλίας του 

μαθήματος , των ωρών γραφείου  κλπ. 

 

Η αξιολόγηση (ηλεκτρονική) των διδασκόντων από τους/τις μεταπτυχιακούς/κές 

φοιτητές/τριες γίνεται με ευθύνη της Γραμματείας του ΠΜΣ την προτελευταία ημέρα των 

παραδόσεων και τα συμπληρωμένα ανώνυμα έντυπα σφραγίζονται σε ειδικό φάκελο 

(χειρόγραφο σύστημα). Η ανάλυση των εντύπων αξιολόγησης με τις παρατηρήσεις των 

μεταπτυχιακών φοιτητών/τριων και οι συγκριτικοί πίνακες ετοιμάζονται με την ευθύνη, 

επίσης, της Γραμματείας. Οι πίνακες που ετοιμάζονται παραδίδονται στην Τριμελή 

Επιτροπή Μελέτης Αξιολόγησης (η οποία αποτελείται από καθηγητές α' και β' βαθμίδας 

που έχουν οριστεί από τη Γ.Σ.Ε.Σ), για να μελετήσει τις απαντήσεις των εντύπων 

αξιολόγησης. Για τις περιπτώσεις με σοβαρά παράπονα φοιτητών/τριων, η Επιτροπή έχει 

την υποχρέωση να λάβει τα ενδεδειγμένα μέτρα (σύσταση, παρακράτηση μέρους ή 

ολόκληρης της αποζημίωσης, αφαίρεση του δικαιώματος διδασκαλίας για εύλογο χρονικό 

διάστημα) για τη θεραπεία των προβλημάτων που έχουν διαπιστωθεί.  

 

Η αξιολόγηση, ύστερα από απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής, (ηλεκτρονική) των 

διδασκόντων από τους/τις μεταπτυχιακούς/κές φοιτητές/τριες μπορεί να γίνεται και δύο 

φορές στη διάρκεια κάθε εξαμήνου. 

    

Για τις περιπτώσεις στις οποίες συνεχίζεται η διεξαγωγή μαθήματος με τρόπο που 

δημιουργεί προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία του προγράμματος σπουδών, με 

σχετική εισήγηση της επιτροπής Μελέτης Αξιολόγησης, η Επιτροπή εισηγείται την 

αντικατάσταση του διδάσκοντα ανεξαρτήτως αν αυτός είναι μέλος ΔΕΠ του 

Πανεπιστημίου ή εξωτερικός συνεργάτης. 
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Τον Δεκέμβριο και Σεπτέμβριο εκάστου έτους και πριν την έναρξη του εκάστοτε εξαμήνου 

η ανωτέρω Επιτροπή θα καταθέτει στη Συντονιστική Επιτροπή την Έκθεση Αξιολόγησης, η 

οποία θα προκύπτει από τα Φύλλα Αξιολόγησης που συμπληρώνουν οι μεταπτυχιακοί 

φοιτητές/τριες (ηλεκτρονικά ή χειρόγραφα). 

 

Στην αρχή εκάστου ακαδημαϊκού έτους η ΓΣΕΣ θα συζητά για το έργο της παραπάνω 

Επιτροπής με δυνατότητα επανεκλογής των μελών της. 

 

Κατά τη διάρκεια του Β’ εξαμήνου ο/η μεταπτυχιακός φοιτητής/τρια θα πρέπει να 

ετοιμάσει ένα προκαταρκτικό περίγραμμα έρευνας για την εκπόνηση της Διπλωματικής 

Εργασίας και να επιλέξει επιβλέποντα καθηγητή με τη σύμφωνη γνώμη του, ο οποίος να 

ανήκει στους διδάσκοντες στο ΠΜΣ-ΕΛΕ και να είναι μέλος ΔΕΠ του Τμήματος 

Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ή μέλος ΔΕΠ άλλου τμήματος ΑΕΙ (που διδάσκει στο 

ΠΜΣ) ή απλώς μέλος ΔΕΠ του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής. Σε αυτό το 

προκαταρκτικό περίγραμμα έρευνας θα πρέπει να προσδιορίζεται το θέμα, που θα 

αναλυθεί, η επιχείρηση ή ο οργανισμός με τον οποίον ενδεχομένως θα γίνει η απαραίτητη 

συνεργασία, η μεθοδολογία και η βιβλιογραφία που θα χρησιμοποιηθεί. Η αποδοχή της 

προτάσεως για έρευνα γίνεται με κριτήρια τη συνάφεια του θέματος με το μεταπτυχιακό 

πρόγραμμα, τη συμβολή σε αναμενόμενα οφέλη και στοιχεία πρωτοτυπίας στην 

προσέγγιση. 

 

Η αποδοχή της πρότασης για έρευνα επικυρώνεται από τη Συντονιστική Επιτροπή. Η 

Συντονιστική Επιτροπή και ο επιβλέπων έχουν την ευθύνη της παρακολούθησης και του 

ελέγχου της πορείας των σπουδών του/της μεταπτυχιακού φοιτητή/τριας. Ανάλογα με 

την εξέλιξη στην εκπόνηση της εργασίας, ο/η μεταπτυχιακός φοιτητής/τρια ενημερώνει 

τον επιβλέποντα καθηγητή ο οποίος πρέπει να είναι Καθηγητής ή Αν. Καθηγητής ή Επ. 

Καθηγητής, ο οποίος παρακολουθεί, αν τηρούνται οι στόχοι και οι προδιαγραφές της 

έρευνας. 

 

Με την ολοκλήρωση της συγγραφής της διπλωματικής εργασίας συγκροτείται από την 

Συντονιστική Επιτροπή εξεταστική επιτροπή. Για την εξέταση της μεταπτυχιακής 

διπλωματικής εργασίας ορίζεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ του Τμήματος τριμελής επιτροπή, στην 

οποία συμμετέχουν ο επιβλέπων και δύο (2) άλλα μέλη ΔΕΠ. Τα μέλη της επιτροπής 

πρέπει να έχουν την ίδια ή συναφή επιστημονική ειδικότητα με το γνωστικό αντικείμενο 

του προγράμματος. Η διπλωματική εργασία παρουσιάζεται δημόσια από τον 

μεταπτυχιακό φοιτητή και βαθμολογείται. Στη συνέχεια, ο επιβλέπων καθηγητής 

συντάσσει ειδική έκθεση με την αξιολόγηση και τη βαθμολογία της εργασίας και την 

υποβάλλει για έγκριση στη Συντονιστική Επιτροπή (Ν. 3685/08, άρθρο 5 παρ.4). Η τελική 

βαθμολογία της μεταπτυχιακής εργασίας προκύπτει από τη βαθμολογία του επιβλέποντα, 

αλλά και των άλλων δύο εξεταστών. Επίσης, ακολουθούνται συγκεκριμένες οδηγίες από 

τον κανονισμό συγγραφής διπλωματικής εργασίας τις οποίες πρέπει οι μεταπτυχιακοί 

φοιτητές φοιτητές/τριες να ακολουθήσουν. 
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Σε περίπτωση που ο/η φοιτητής/τρια ζητήσει αλλαγή του επιβλέποντα καθηγητή, 

αποφασίζει σχετικά η Συντονιστική Επιτροπή, μετά από εισήγηση του Διευθυντή του 

Προγράμματος. 

 

3.2.3.4 Χρηματοδότηση  

 

Το κόστος λειτουργίας του ΠΜΣ-ΕΛΕ καλύπτεται από χορηγίες φορέων, οργανισμών και 

ιδιωτών-χορηγών, από κοινοτικά προγράμματα, από ενισχύσεις του προϋπολογισμού του 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας, από έσοδα από τη διεξαγωγή του Διεθνούς Ετήσιου 

Συνεδρίου στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική, καθώς και πάσης φύσεως συναφείς 

ημερίδες, εκδηλώσεις κτλ. Επίσης, από δίδακτρα ανταποδοτικού μη κερδοσκοπικού 

χαρακτήρα, το ύψος των οποίων καθορίζεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. μετά από εισήγηση της 

Συντονιστικής Επιτροπής,  καθώς επίσης και από δωρεές και εισφορές τρίτων. 

 

Τη λογιστική παρακολούθηση όλων των κονδυλίων και εξόδων αναλαμβάνει η 

Συντονιστική Επιτροπή με την Γραμματεία του Προγράμματος διαμέσου της Επιτροπής 

Ερευνών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Η Συντονιστική Επιτροπή προτείνει στη 

Γ.Σ.Ε.Σ. και η τελευταία αποφασίζει τη διάθεση οικονομικών πόρων για την αποζημίωση 

των διδασκόντων, για αγορά υλικού, εξοπλισμού εργαστηρίων και γραφείων, βιβλίων, 

έκτακτες αμοιβές προσωπικού Γραμματείας, κλπ. 

 

Τα έσοδα από χορηγίες, δωρεές, δίδακτρα, συνέδρια, σεμινάρια, ημερίδες, από 

παράλληλες εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες, από βιβλία, μελέτες, κ.λ.π. 

δύνανται να κατατίθενται σε έντοκους λογαριασμούς τραπεζών με ανταγωνιστικό 

επιτόκιο ύστερα από απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. και μετά από εισήγηση της Συντονιστικής 

Επιτροπής διαμέσου της Επιτροπής Ερευνών σε συνδυασμό με την παρεχόμενη ασφάλεια. 

 

Η Συντονιστική Επιτροπή, μετά από έγκριση της Γ.Σ.Ε.Σ. παρουσιάζει στη Σύγκλητο την 

οικονομική έκθεση, που αφορά τις δραστηριότητες του ΠΜΣ κάθε ακαδημαϊκού έτους. Η 

Συντονιστική Επιτροπή προτείνει στη Γ.Σ.Ε.Σ και η τελευταία αποφασίζει για το ύψος των 

διδάκτρων, την αναπροσαρμογή αυτών, τον καθορισμό των αμοιβών των διδασκόντων 

και την αναπροσαρμογή αυτών τουλάχιστον κατά το επίπεδο του πληθωρισμού κάθε 

έτους ή και σύμφωνα με τα ισχύοντα για ανάλογα μεταπτυχιακά προγράμματα άλλων 

φορέων. 

 

3.2.3.5 Διαδικασία επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών 

 

Η αξιολόγηση των υποψηφίων, που μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες έχουν 

προσκομίσει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, γίνεται σε τρεις φάσεις. Αναλυτικά: 

 

1.  Η πρώτη φάση είναι προκριματική. Απαραίτητη προϋπόθεση πρόκρισης στην δεύτερη 

φάση είναι η κατάθεση όλων των απαιτουμένων δικαιολογητικών.  
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2. Η δεύτερη φάση, περιέχει τα κριτήρια αξιολόγησης και τις αντίστοιχες μέγιστες 

βαθμολογίες που είναι: (α) γενικός βαθμός πρώτου πτυχίου (συντελεστής βαρύτητας: 

35%), (β) επαγγελματική εμπειρία, η οποία αποδεικνύεται με πιστοποιητικά ή/και 

βεβαιώσεις ασφαλιστικού φορέα ή/και βεβαιώσεις εργοδότη (συντελεστής βαρύτητας 

10%), (γ) επιπρόσθετα προσόντα (επιπλέον πτυχία, μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών, 

ξένες γλώσσες συμπεριλαμβανομένων των αγγλικών, ειδικά σεμινάρια, γνώση Η/Υ, 

μαθήματα σε πανεπιστήμια του εξωτερικού, πτυχία συμπληρωματικής εκπαίδευσης, 

βραβεία), (συντελεστής βαρύτητας 30%). Ο συντελεστής βαρύτητας στη β' φάση είναι 

75%. 

3.  Η τρίτη φάση, περιλαμβάνει συνέντευξη (συντελεστής βαρύτητας 25%) των πρώτων 

100 από το σύνολο των υποψηφίων στο ΠΜΣ. Από τη τελική βαθμολογία της τρίτης 

φάσης καταρτίζεται κατάλογος με τους πρώτους 70 υποψηφίους. Ισοβαθμούντες με τον 

70ο  υποψήφιο επιλέγονται μέχρι του 80ου . 

 

Η διαδικασία και τα κριτήρια εισαγωγής δημοσιοποιούνται με την προκήρυξη που 

δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ-ΕΛΕ  και στην αντίστοιχη του Πανεπιστημίου. 

 

Η αποτελεσματικότητα και η διαφάνεια εξασφαλίζονται μέσω της συγκεκριμένης 

μοριοδότησης  αντικειμενικών – τυπικών,  αλλά και ουσιαστικών - προσόντων (π.χ. 

βαθμός πτυχίου, μήνες αποδεδειγμένης προϋπηρεσίας κ.λπ.), ενώ η προσωπική 

συνέντευξη με 15% αποτελεί σημαντικό κριτήριο εγγύησης. 

 

3.2.3.6 Διεθνή διάσταση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 

 

Στο πρόγραμμα διδάσκουν, κυρίως, μέλη ΔΕΠ του Τμήματος, του Πανεπιστημίου 

Μακεδονίας, καθώς και άλλων Ελληνικών ΑΕΙ, Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές. Ωστόσο, 

πραγματοποιούνται συχνά ημερίδες – συμπόσια με καθηγητές από το εξωτερικό.   

Συμμετοχή αλλοδαπών φοιτητών δεν εμφανίζεται στο ΠΜΣ-ΕΛΕ. Στο πρόγραμμα 

μπορούν να συμμετέχουν: Έλληνες, Κύπριοι και Αλβανοί οι οποίοι γνωρίζουν την 

ελληνική γλώσσα. 

 

Τα μαθήματα διδάσκονται στην ελληνική  ή αγγλική γλώσσα, βάσει κανονισμού,  αλλά η 

βιβλιογραφία καλύπτεται σχεδόν στο σύνολο από σύγχρονη διεθνή αρθρογραφία. 

Επιπλέον, το ΠΜΣ-ΕΛΕ έχει τη δυνατότητα παροχής προγράμματος συνεχούς 

εκπαίδευσης με την μέθοδο της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης. Το περιεχόμενο των 

μαθημάτων είναι όμοιο με αυτό των μαθημάτων που διδάσκονται στο ΠΜΣ 

«Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική».  

 

Το Τμήμα διενεργεί κάθε δύο χρόνια το Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο με τίτλο: 

International Conference on Accounting and Finance – ICAF, όπου επιστήμονες από την 

Ελλάδα και το εξωτερικό παρουσιάζουν τα ερευνητικά τους αποτελέσματα στα γνωστικά 
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πεδία της Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής. Το συνέδριο περιέχει ειδική ενότητα όπου 

αριστούχοι φοιτητές, ύστερα από αξιολόγηση, μπορούν να συμμετέχουν.  

 

Το ΠΜΣ-ΕΛΕ υλοποιείται σε συνεργασία με το: (α) ΠΜΣ «Εφαρμοσμένη Οικονομική και 

Χρηματοοικονομική» του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Ε.Κ.Π.Α. με τίτλο 

ειδίκευσης «Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική», (β) Ινστιτούτο του Σώματος 

Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών Ελλάδος - ΣΟΕΛ ως προς την διδασκαλία ορισμένων 

μαθημάτων και τον καθορισμό των ακολουθούμενων διαδικασιών για τη χορήγηση 

απαλλαγής εξέτασης μαθημάτων από τις επαγγελματικές εξετάσεις των υποψηφίων 

νόμιμων ορκωτών ελεγκτών λογιστών που έχουν αποφοιτήσει από το ΠΜΣ με τίτλο 

«Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική». 

 

Οι απόφοιτοι του ΠΜΣ-ΕΛΕ αποκτούν πρόσβαση στην πιστοποίηση που παρέχει το 

ACCA με την απαλλαγή που τους δίνεται σε εννέα από τις δεκατέσσερις επιστημικές 

ενότητες που απαιτούνται προκειμένου να αποκτήσουν την διεθνή πιστοποίηση του 

ACCA.   

 

Οι απόφοιτοι του ΠΜΣ-ΕΛΕ αποκτούν διεθνή πιστοποίηση ως εσωτερικοί ελεγκτές που 

παρέχει το IIA   

 

3.3 Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών 

3.3.1 Βαθμός ανταπόκρισης του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών στους 

στόχους του Τμήματος και τις απαιτήσεις της κοινωνίας. 

 

Στόχοι του προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών είναι η παραγωγή επιστημονικής 

έρευνας υψηλού επιπέδου η οποία προάγει την επιστήμη της Λογιστικής και 

Χρηματοοικονομικής.  Οι απόφοιτοι του διδακτορικού προγράμματος αναμένονται να 

στελεχώσουν το ερευνητικό, επιχειρηματικό και ακαδημαϊκό δυναμικό. 

 
Ο βαθμός ανταπόκρισης πιστεύουμε ότι είναι ικανοποιητικός κρίνοντας από την επιτυχία 

των διδακτόρων.  Η συντονιστική επιτροπή των ΠΜΣ είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση 

και τις προτάσεις αναθεώρησης του προγράμματος.  

 

Το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών δημοσιοποιείται μέσω του διαδικτύου 

(ιστοσελίδα Τμήματος και Πανεπιστημίου, αντίστοιχα) , καθώς και έντυπων μέσων. 

Κάθε τέλος Μαρτίου και Σεπτεμβρίου τα μέλη ΔΕΠ (Καθηγητές, Αν. Καθηγητές και Επ. 

Καθηγητές) καταθέτουν στη ΓΣΕΣ του Τμήματος για έγκριση τα πεδία έρευνας όπου 

επιθυμούν να εκπονηθεί διδακτορική διατριβή και τον αριθμό υποψηφίων διδακτόρων 

που διατίθενται να αναλάβουν. Μετά την έγκριση η Γραμματεία του Τμήματος 

αποστέλλει την προκήρυξη όλων των ερευνητικών πεδίων του Τμήματος στον Ημερήσιο 

Τύπο (Αρχές Απριλίου – Αρχές Οκτωβρίου) και καλεί τους υποψηφίους να εκδηλώσουν το 
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ενδιαφέρον τους για τις θέσεις των Υποψηφίων Διδακτόρων, με την υποβολή αίτησης. Η 

προκήρυξη θα έχει διάρκεια 30 ημέρες.  

 

Η διαδικασία παρακολούθησης επαγγελματικής πορείας όσων απέκτησαν Διδακτορικό 

Δίπλωμα επιτυγχάνεται ουσιαστικά μέσω της  προσωπικής  επαφής  που έχει το κάθε μέλος 

ΔΕΠ (επιβλέπων καθηγητής) με τον Διδάκτορα και την πρόσληψη του Διδάκτορα σε 

Πανεπιστήμια εσωτερικού και του εξωτερικού. 

 

Επιπλέον, το Τμήμα έχει θεσμοθετήσει και τη διεξαγωγή μεταδιδακτορικής έρευνας που 

γίνεται μόνο μέσα από το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ανεξάρτητα από τον 

φορέα χρηματοδότησης του ερευνητή. Η μεταδιδακτορική έρευνα θα πρέπει να είναι μια 

πρωτότυπη ερευνητική συμβολή στα γνωστικά αντικείμενα του Μεταπτυχιακού 

Διπλώματος.   

 

Ο υποψήφιος μεταδιδακτορικός ερευνητής θα πρέπει κατ’ αρχήν να πληροί τις παρακάτω 

προϋποθέσεις: (α) να είναι κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος ή αντίστοιχου 

διδακτορικού διπλώματος άλλου Τμήματος ή ΑΕΙ της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου της 

αλλοδαπής, (β) να γνωρίζει την αγγλική γλώσσα, (γ) να προσκομίσει συστατικές επιστολές 

από μέλη ΔΕΠ (ένας εκ των οποίων πρέπει απαραίτητα να είναι ο επιβλέπων καθηγητής 

του στην διδακτορικού διατριβή), (δ) να καταθέσει δημοσιευμένες επιστημονικές εργασίες 

σε έγκριτα περιοδικά του εξωτερικού ή να προσκομίσει βεβαιώσεις αποδοχής, (ε) να 

καταβάλει αποδεικτικό πληρωμής εξέτασης φακέλου υποψηφίου. 

  

Η Γ.Σ.Ε.Σ. κρίνει εάν ο υποψήφιος πληροί τις προϋποθέσεις για την διεξαγωγή 

μεταδιδακτορικής έρευνας και ορίζει ένα επιβλέπων μέλος ΔΕΠ, το οποίο είναι υπεύθυνο 

για την καθοδήγηση και την επίβλεψη της έρευνας. Ο επιβλέπων καθηγητής ανήκει στη 

βαθμίδα του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή, ανήκει στην ίδια ή συγγενή 

επιστημονική ειδικότητα με αυτή στην οποία ο υποψήφιος διεξάγει τη μεταδιδακτορική 

έρευνα και προέρχεται από το Τμήμα. Εφόσον λόγω του αντικειμένου της 

μεταδιδακτορικής έρευνας κριθεί αναγκαίο από την Γ.Σ.Ε.Σ. μπορεί να ορισθεί διμελής 

Συμβουλευτική Επιτροπή, η οποία απαρτίζεται από τον επιβλέποντα καθηγητή, ο οποίος 

ανήκει στη βαθμίδα του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή και ένα επιπλέον μέλος ΔΕΠ 

που ανήκει τουλάχιστον στην βαθμίδα του μόνιμου Επίκουρου Καθηγητή, ανήκει στην 

ίδια ή συγγενή επιστημονική ειδικότητα με αυτή στην οποία ο υποψήφιος διεξάγει την 

μεταδιδακτορική έρευνα και μπορεί να προέρχεται από άλλο Τμήμα του Πανεπιστημίου 

Μακεδονίας ή άλλου ΑΕΙ. 

 

Ο επιβλέπων καθηγητής ή όταν αυτή υφίσταται η Συμβουλευτική Επιτροπή, σε 

συνεργασία με τον υποψήφιο ορίζει το θέμα της μεταδιδακτορικής έρευνας και υποβάλλει 

έκθεση ερευνητικών αποτελεσμάτων στην Γ.Σ.Ε.Σ. μετά την λήξη της μεταδιδακτορικής 

έρευνας. Ο συνολικός αριθμός μεταδιδακτορικών ερευνητών ανά Τμήμα δεν μπορεί να 

υπερβαίνει το 1/5 των μελών ΔΕΠ του Τμήματος τα οποία εκ του νόμου δικαιούνται να 
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επιβλέπουν διδακτορικές διατριβές. Η διάρκεια της μεταδιδακτορικής έρευνας είναι 

ετήσια με δυνατότητα ανανέωσης από τη Γ.Σ.Ε.Σ. έως και δύο (2) φορές.  

 

Μετά την ολοκλήρωση της έρευνας χορηγείται πιστοποιητικό διεξαγωγής 

μεταδιδακτορικής έρευνας στο οποίο αναφέρεται το ΑΕΙ, το Τμήμα, το όνομα, το 

επώνυμο, το όνομα πατέρα και ο τόπος καταγωγής του ερευνητή, το γνωστικό αντικείμενο 

της έρευνας και η χρονική περίοδος διεξαγωγής της. Το πιστοποιητικό δεν αποτελεί τίτλο 

σπουδών. Υπογράφεται από το Διευθυντή Μεταπτυχιακών Σπουδών, τον επιβλέποντα 

καθηγητή και τον/την επικεφαλή της Γραμματείας του ΠΜΣ. 

 

3.3.2 Δομή Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών 

 

Η Γ.Σ.Ε.Σ του Τμήματος ζητά από τον υποψήφιο κατά περίπτωση, ανάλογα με το 

ακαδημαϊκό του υπόβαθρο, να παρακολουθήσει αντίστοιχα μαθήματα εάν αυτό κρίνεται 

ως απαραίτητο. Τα μαθήματα μπορεί να αναφέρονται στο συγκεκριμένο γνωστικό 

αντικείμενο ή να είναι μαθήματα ειδικής ενότητας π.χ.: μαθήματα μεθοδολογίας ή 

ποσοτικής ανάλυσης. Τα μαθήματα αυτά λαμβάνονται ως επιπρόσθετα των 

μαθημάτων που παρακολούθησε ο υποψήφιος για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού 

Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) και δεν μπορούν να υπερβούν τα έξι  (6) μαθήματα (3 

ανά εξάμηνο) χωρίς να συνυπολογίζονται στον αριθμό αυτό τα προαπαιτούμενα 

μαθήματα που ενδεχόμενα κληθεί να παρακολουθήσει. Τα μαθήματα αυτά εξετάζονται 

στις καθιερωμένες εξεταστικές περιόδους με βαθμό επιτυχίας το επτά (7) και άνω.  

 

Στη συνέχεια ο υποψήφιος υποβάλλεται σε γραπτές και προφορικές εξετάσεις εφ’ 

όλης της ύλης (Comprehensive Examinations). Η εφ' όλης της ύλης εξέταση είναι 

εξέταση της κριτικής ικανότητας και της γνώσης σε βάθος.  Οι εξετάσεις εφ΄όλης της 

ύλης είναι κοινές και υποχρεωτικές  για όλους,   ακόμη   και   για   εκείνους που  δεν   

κρίθηκε   αναγκαίο  να παρακολουθήσουν επιπρόσθετα μαθήματα. Η εξεταστέα ύλη 

περιλαμβάνει τα ακόλουθα δύο γνωστικά αντικείμενα:  (α) Λογιστική και (β) 

Χρηματοοικονομική.   

 

Σε περίπτωση αποτυχίας οι εξετάσεις  επαναλαμβάνονται το αργότερο μετά από ένα 

τρίμηνο. Οι εξετάσεις αξιολογούνται με τη δυνατότητα προαγωγής ή απόρριψης 

(Pass/Fail) και όχι με βαθμό. Προηγείται η γραπτή εξέταση - προαγωγή και ακολουθεί 

η προφορική εξέταση - προαγωγή. Η αποτυχία για δεύτερη φορά στις "εξετάσεις εφ' 

όλης της ύλης" συνιστά κώλυμα συνέχισης για την ολοκλήρωση των σπουδών προς 

απόκτηση της διδακτορικής διατριβής. 

 

Τα μαθήματα ερευνητικής μεθοδολογίας προσφέρονται στα μεταπτυχιακά προγράμματα 

του Τμήματος σε συνδυασμό με τη χρήση εξειδικευμένων εφαρμογών λογισμικού και 

θεωρούνται, έστω και άτυπα, προαπαιτούμενα για την ομαλή μετάβαση σε σπουδές 

διδακτορικού επιπέδου. 
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Μετά το πέρας των εξετάσεων ο υποψήφιος διδάκτορας υποβάλλει  εκτενή και λεπτομερή 

ερευνητική πρόταση (Research Proposal) όπου παρουσιάζεται το αντικείμενο της 

διδακτορικής έρευνας.   Στα πλαίσια αυτού ο υποψήφιος διδάκτορας πρέπει να υποβάλει 

έκθεση προόδου της έρευνάς του σε ετήσια βάση. 

 

Η Γ.Σ.Ε.Σ ορίζει τη γλώσσα συγγραφής της διδακτορικής διατριβής, εάν θα είναι ελληνική 

ή αγγλική. Η Γ.Σ.Ε.Σ. καθορίζει με απόφασή της τον μέγιστο αριθμό των επιβλεπομένων 

διδακτορικών φοιτητών ανά επιβλέποντα καθηγητή. Κάθε μέλος ΔΕΠ μπορεί να επιβλέπει 

μέχρι πέντε (5) το πολύ υποψήφιους διδάκτορες.  

 

Η τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή σε συνεργασία με τον υποψήφιο διδάκτορα 

καθορίζει το θέμα της διδακτορικής διατριβής και η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος αποφασίζει. 

Υπάρχει η δυνατότητα, μεταγενέστερα ειδικότερης επαναδιατύπωσης του θέματος της 

διδακτορικής διατριβής. Στο μέτρο που δεν αλλάζει το ευρύτερο αντικείμενο, δεν 

απαιτείται νέα απόφαση από τη Γ .Σ .  του Τμήματος για την επαναδιατύπωση του 

θέματος. 

 

Η τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή σε συνεργασία με τον υποψήφιο διδάκτορα 

υποβάλλει έκθεση προόδου στη Γ.Σ.Ε.Σ του Τμήματος στο τέλος κάθε χρόνου από 

τον ορισμό της. Η μη υποβολή εντός δύο μηνών από την λήξη του έτους της σχετικής 

έκθεσης υποχρεώνει τον Διευθυντή των ΠΜΣ να ενημερώσει την Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος 

για τη μη ύπαρξη έκθεσης και να εισηγηθεί μέχρι και την διακοπή της διαδικασίας 

λήψης του διδακτορικού διπλώματος. Η Γ.Σ. μπορεί να αποφασίσει τη διαγραφή του 

υποψηφίου διδάκτορα από το πρόγραμμα εάν κρίνει ότι η πρόοδός του είναι 

ανεπαρκής. 

 

3.3.3 Σύστημα Αξιολόγησης 

 

Ο φάκελος υποψηφιότητας ελέγχεται ως προς την πληρότητα των τυπικών προσόντων 

από τη Συντονιστική Επιτροπή, που εισηγείται στη Γ.Σ.Ε.Σ αν ο υποψήφιος πληροί τις 

ουσιαστικές προϋποθέσεις του Τμήματος για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής. Η Γ.Σ.Ε.Σ. 

μετά από πρόταση της Συντονιστικής Επιτροπής, μπορεί να ζητήσει από τον υποψήφιο να 

παρακολουθήσει μαθήματα από το ΠΜΣ είτε να μελετήσει θεματικές ενότητες σύμφωνα με 

την κρίση του επιβλέποντα (Independent Study). 

 

Όταν ο υποψήφιος γίνει δεκτός από τη Γ.Σ.Ε.Σ η τελευταία ορίζει τριμελή Συμβουλευτική 

Επιτροπή, η οποία κατά τις ισχύουσες νομικές διατάξεις είναι αρμόδια για την 

καθοδήγηση και επίβλεψη του υποψηφίου.  Ένα μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής 

που είναι υποχρεωτικά μέλος ΔΕΠ του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής και 

ανήκει στη βαθμίδα του Καθηγητή, Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή, 

ορίζεται ως Επιβλέπων Καθηγητής.  Τα άλλα δύο μέλη, τα οποία μπορεί να είναι μέλη 

ΔΕΠ του ιδίου ή άλλου Τμήματος του ιδίου ή άλλου Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή της 
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αλλοδαπής, αποχωρήσαντες λόγω ορίου ηλικίας καθηγητές ΑΕΙ ή ερευνητές των 

βαθμίδων Α, Β ή Γ αναγνωρισμένου ερευνητικού κέντρου του εσωτερικού ή εξωτερικού, οι 

οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος.  Όλα τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής 

πρέπει να έχουν την ίδια ή συναφή επιστημονική ειδικότητα με αυτή, στην οποία ο 

υποψήφιος διδάκτορας εκπονεί  τη διδακτορική του διατριβή. 

 

Κατά τη διάρκεια συγγραφής της διδακτορικής του διατριβής ο υποψήφιος θα πρέπει 

να έχει  παρουσιάσει  στο Τμήμα τουλάχιστον δύο (2) ερευνητικά σεμινάρια με θέμα τη 

διαπραγματευόμενη έρευνα της διδακτορικής διατριβής. Η παρακολούθηση των 

ερευνητικών σεμιναρίων είναι υποχρεωτική από όλους τους υποψήφιους διδάκτορες του 

Τμήματος.  Επίσης, ο υποψήφιος στο πλαίσιο εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής 

οφείλει να έχει συμμετοχή σε δύο τουλάχιστον διεθνή συνέδρια με κριτές.  

 

Εάν κατά τη διάρκεια της δεύτερης χρονικής περιόδου ο υποψήφιος δεν έχει 

ικανοποιητική πρόοδο για δύο συνεχή ακαδημαϊκά εξάμηνα (με προειδοποίηση  στα   

δύο εξάμηνα)   θα   διακόπτεται   η   φοίτηση   του   στο   Διδακτορικό Πρόγραμμα μετά 

από οριστική απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. και σχετικής εισήγησης του Επιβλέποντα Καθηγητή. 

 

Για την τελική αξιολόγηση και κρίση της διατριβής του υποψηφίου διδάκτορα, μετά την 

ολοκλήρωση των υποχρεώσεών του, ορίζεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. επταμελής εξεταστική 

επιτροπή, στην οποία μετέχουν και τα μέλη της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής.  

Τέσσερα τουλάχιστον μέλη της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής πρέπει να είναι μέλη 

ΔΕΠ, εκ των οποίων τουλάχιστον δύο πρέπει να ανήκουν στο οικείο Τμήμα.  Τα υπόλοιπα 

μέλη της επιτροπής μπορεί να είναι μέλη ΔΕΠ Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών 

ιδρυμάτων της αλλοδαπής, αποχωρήσαντες λόγω ορίου ηλικίας καθηγητές ΑΕΙ, ή 

ερευνητές των βαθμίδων Α, Β ή Γ αναγνωρισμένου ερευνητικού κέντρου του εσωτερικού ή 

εξωτερικού, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος. Όλα τα μέλη της 

επταμελούς εξεταστικής επιτροπής πρέπει να έχουν την ίδια ή συναφή επιστημονική 

ειδικότητα με αυτή, στην οποία ο υποψήφιος διδάκτορας εκπόνησε τη διατριβή του. 

 

Η διδακτορική διατριβή υποβάλλεται σε έντεκα αντίτυπα:  ένα για τη Γραμματεία του 

Τμήματος, δύο για την βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, ένα για το Εθνικό 

Ίδρυμα Ερευνών και ένα για τα μέλη της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής. Όσον 

αφορά τη συγγραφή της διδακτορικής διατριβής υπάρχει σχετικός κανονισμός.  

 

Η Επταμελής Εξεταστική Επιτροπή, αφού μελετήσει το κείμενο της διατριβής και 

κρίνει την επιτυχή περάτωσή της, ορίζει με απόφασή της την ημερομηνία, την  ώρα   

και   τον   τόπο   της   δημόσιας   παρουσίασης   και   εξέτασης   του υποψηφίου 

διδάκτορα. Η απόφαση αυτή γνωστοποιείται στον υποψήφιο και στο Τμήμα και 

ανακοινώνεται δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της 

δημόσιας παρουσίασης. 
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Ο υποψήφιος διδάκτορας αναπτύσσει τη διατριβή του δημόσια ενώπιον της Επταμελούς 

Εξεταστικής Επιτροπής. Μετά την ολοκλήρωση  της ανάπτυξης του θέματος και σε 

διάρκεια χρόνου που θα ορίζεται από την Επταμελή Επιτροπή, αποχωρεί το 

ακροατήριο και ο υποψήφιος. Ακολουθεί η διαδικασία αξιολόγησης και τελικής 

κρίσης της διατριβής από την Επταμελή Εξεταστική Επιτροπή. Η Επταμελής 

Εξεταστική επιτροπή κρίνει το πρωτότυπο του περιεχομένου της διατριβής, την 

ουσιαστική συμβολή  της στην επιστήμη  και την επάρκεια του υποψηφίου στον 

επιστημονικό  κλάδο που ανήκει το γνωστικό αντικείμενο της διατριβής. 

 

Για την έγκριση της διδακτορικής διατριβής απαιτείται η σύμφωνη γνώμη τουλάχιστον 

πέντε (5) μελών της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής. Η  διατριβή  βαθμολογείται  

κατά  την  ισχύουσα  κλίμακα:  "άριστα",  "λίαν καλώς" και "καλώς". Μετά  την   έγκριση 

συντάσσεται από την Επταμελή Εξεταστική Επιτροπή  πρακτικό  για τη  διαδικασία και   

το αποτέλεσμα  κρίσης της  διατριβής και  υπογράφεται από όλα τα μέλη της. Το 

πρακτικό στη συνέχεια διαβιβάζεται στη Γ.Σ.Ε.Σ. 

 

Η αναγόρευση του υποψηφίου σε διδάκτορα γίνεται από τη Γ.Σ. Ε.Σ.του Τμήματος αφού 

πρώτα διαβαστεί  το  πρακτικό  της  εξεταστικής  επιτροπής από τον Πρόεδρο του 

Τμήματος, αναγορεύει  τον υποψήφιο σε διδάκτορα. Στη συνεδρίαση αυτή   

παρίσταται   και   ο  Πρύτανης ή ένας από τους Αντιπρυτάνεις του Πανεπιστημίου.  

 

Το Τμήμα ασχολείται με τα γνωστικά αντικείμενα: (α) Λογιστικής και (β) 

Χρηματοοικονομικής. Μέλη ΔΕΠ του Τμήματος σε διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα, 

μπορούν σε συνεργασία με μέλη ΔΕΠ των οποίων το αντικείμενο είναι στη Λογιστική 

και Χρηματοοικονομική, να επιβλέπουν διδακτορική διατριβή της οποίας το 

αντικείμενο εντάσσεται στα γνωστικά πεδία της Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής.    

 

3.3.1. Διαδικασία επιλογής των υποψηφίων διδακτόρων5 

 

Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος εξετάζει αν ο υποψήφιος πληροί τις προϋποθέσεις για την 

εκπόνηση διδακτορικής διατριβής με βάση τα παραπάνω κριτήρια. Η Γ.Σ.Ε.Σ μετά από 

πρόταση της Συντονιστικής Επιτροπής, δύναται να ζητήσει από τον υποψήφιο να 

παρακολουθήσει μαθήματα από το ΠΜΣ είτε να μελετήσει θεματικές ενότητες σύμφωνα με 

την κρίση του επιβλέποντα (Independent Study).  

 

Οι υποψήφιοι φοιτητές του διδακτορικού προγράμματος πρέπει  να πληρούν τις εξής 

τυπικές προϋποθέσεις: (α) αναγνωρισμένο πτυχίο Ελληνικού ΑΕΙ ή ξένου Πανεπιστημίου 

αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ, (β) αναγνωρισμένο Μεταπτυχιακό Δίπλωμα 

Ειδίκευσης ή Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών (Master) από Πανεπιστήμιο του εσωτερικού ή 

του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ, στα γνωστικά αντικείμενα του 

                                                 
5. Αναλυτικά, Βλ. Πίνακα 5. 
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Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ή σε συγγενή γνωστικά αντικείμενα, (γ) 

άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, (δ) επίσημα αποτελέσματα του GMAT με γενικό 

βαθμό όχι μικρότερο από 600. 

 

Ο υποψήφιος, εφ' όσον πληρούνται οι παραπάνω τυπικές προϋποθέσεις θα πρέπει να 

υποβάλλει στη Γραμματεία των ΠΜΣ εντός της προβλεπομένης κάθε φοράς ημερομηνίας, 

τα παρακάτω δικαιολογητικά: (α) έντυπη αίτηση στην οποία να αναγράφεται το πεδίο 

έρευνας, (β) αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα, (γ) αντίγραφα πτυχίου και Μεταπτυχιακού 

Διπλώματος Ειδίκευσης ή Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών από Πανεπιστήμιο του 

εσωτερικού ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ, (δ) πιστοποιητικά 

αναλυτικής βαθμολογίας, (ε) αποδεικτικό άριστης γνώσης της αγγλικής γλώσσας όπως 

περιγράφεται στο άρθρο 3 του Ενιαίου Κανονισμού ΠΜΣ του Τμήματος εκτός αν έχει 

προπτυχιακό ή  μεταπτυχιακό δίπλωμα (Master) από Αγγλόφωνο Πανεπιστήμιο ή από 

Ελληνικό Πανεπιστήμιο που είχε σαν προϋπόθεση την αγγλική γλώσσα για την εισαγωγή 

στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα, (στ) επιστημονικές δημοσιεύσεις, διακρίσεις ή λοιποί 

τίτλου σπουδών (εάν υπάρχουν), (ζ) δύο συστατικές επιστολές από μέλη ΔΕΠ (τα έντυπα 

των συστατικών επιστολών παραλαμβάνονται από τη Γραμματεία), (η) επίσημα 

αποτελέσματα του GMAT με γενικό βαθμό όχι μικρότερο από 600, (θ) κείμενο 500  

λέξεων όπου  θα  περιγράφονται  τα  επί μέρους ερευνητικά   ενδιαφέροντα   του   

υποψηφίου, στο πλαίσιο του ευρύτερου γνωστικού αντικειμένου της προκηρυσσόμενης 

θέσης, (ι) η αποδοχή αλλοδαπών φοιτητών θα γίνεται εφόσον προσκομίσουν την 

αναγνώριση του τίτλου του πτυχίου και μεταπτυχιακού τους διπλώματος από το 

ΔΟΑΤΑΠ και επιπλέον είναι κάτοχοι της Ελληνικής πιστοποίησης γλωσσομάθειας, (κ) 

αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν), (λ) αποδεικτικό πληρωμής 

εξέτασης φακέλου υποψηφίου. 

 

Αναρτάται στην ιστοσελίδα των ΠΜΣ και του Πανεπιστημίου και δημοσιοποιείται 

ευρύτερα η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκπόνηση διδακτορικής 

διατριβής στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στη Λογιστική και 

Χρηματοοικονομική.  

 

3.3.2. Οργάνωση σεμιναρίων και ομιλιών 

 

Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος έχει ορίσει επιτροπή διοργάνωσης ερευνητικών σεμιναρίων ώστε 

να υπάρχει δυνατότητα πρόσκλησης ομιλητών από άλλα πανεπιστήμια και ερευνητικά 

κέντρα για να δώσουν ομιλίες και να ενημερώσουν για το ερευνητικό τους έργο.  Έχουν 

πραγματοποιηθεί ήδη ορισμένες ημερίδες όπου καθηγητές από ΑΕΙ της αλλοδαπής ήρθαν 

για να μεταφέρουν την τεχνογνωσία τους και να τη μοιραστούν με επιστήμονες της 

ημεδαπής. 
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3.3.3 Διεθνή διάσταση του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών 

 

Όσον αφορά τη διεθνή διάσταση του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών στο Τμήμα 

υπάρχει περιορισμένη συμμετοχή διδασκόντων από το εξωτερικό στις επταμελείς (7) και 

τριμελείς (3) επιτροπές, αντίστοιχα.  Σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό παρέχεται 

δυνατότητα εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής σε ξένη γλώσσα. Ωστόσο, μέσω της 

Επιτροπής Ερευνών παρέχονται κίνητρα (όπως π.χ. επιδότηση, κάλυψη εξόδων και 

βραβεία) για τη συμμετοχή των υποψηφίων διδακτόρων  σε επιστημονικά συνέδρια, 

καθώς και επιχορήγηση για δημοσιεύσεις σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά. 

 

Επίσης, το Τμήμα διενεργεί κάθε δύο χρόνια το Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο με τίτλο: 

International Conference on Accounting and Finance – ICAF, όπου επιστήμονες από την 

Ελλάδα και το εξωτερικό παρουσιάζουν τα ερευνητικά τους αποτελέσματα στα γνωστικά 

πεδία της Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής. Το συνέδριο περιέχει ειδική ενότητα όπου 

υποψήφιοι διδάκτορες, ύστερα από αξιολόγηση, μπορούν να συμμετέχουν και να 

παρουσιάσουν τα ερευνητικά τους πορίσματα.  

 

4  Διδακτικό έργο 

4.1 Αποτελεσματικότητα διδακτικού προσωπικού 

 

Το διδακτικό έργο κατανέμεται σε εξαμηνιαία μαθήματα. Οι μέθοδοι διδασκαλίας 

περιλαμβάνουν την παραδοσιακή μέθοδο διδασκαλίας στις αίθουσες και στα 

αμφιθέατρα καθώς και τη χρήση των νέων τεχνολογιών, διδασκαλία μαθημάτων 

εμβάθυνσης σε μικρές ομάδες φοιτητών, εργαστηριακές ασκήσεις και εν γένει πρακτική 

εξάσκηση των φοιτητών, η επίβλεψη εργασιών ή διπλωματικών εργασιών και 

οργάνωση σεμιναρίων ή άλλων ανάλογων δραστηριοτήτων που αποσκοπούν στην 

εμπέδωση των γνώσεων των φοιτητών. 

 

Το κύριο μέλημα της διδακτικής φιλοσοφίας του Τμήματος είναι να εφοδιάσει τους 

φοιτητές του με όλες τις γνώσεις στους τομείς της Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής 

μέσω υποχρεωτικών και κατ΄επιλογήν μαθημάτων. Δεδομένων των φυσικών υποδομών, η 

αποτελεσματικότητα του διδακτικού προσωπικού κρίνεται ιδιαίτερα ικανοποιτική.  

 

Η αποτελεσματικότητα των διδασκόντων κρίνεται κάθε εξάμηνο από τους φοιτητές. Η 

διαδικασία έχει ως εξής: (α) πρώτη φάση:  Διανέμονται  ερωτηματολόγια κατά τη 

διάρκεια των διαλέξεων των μαθημάτων του Τμήματος, και συγκεκριμένα μεταξύ της 10ης 

και 11ης εβδομάδας.  Τα ερωτηματολόγια που απαντούν οι φοιτητές είναι ανώνυμα και 

αφορούν τη δομή και τον τρόπο διδασκαλίας του μαθήματος, την ποιότητα και τα μέσα 

διδασκαλίας, την υλικοτεχνική υποδομή και τη διοικητική λειτουργία του Τμήματος.  

Μετά τη συμπλήρωση,  τα ερωτηματολόγια  επιστρέφονται σε ένα κλειστό σφραγισμένο 

και υπογεγραμμένο φάκελο στη Γραμματεία του Τμήματος από δύο φοιτητές  
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προκειμένου να διατηρηθεί και να προστατευθεί το αδιάβλητο της διαδικασίας, καθώς και 

η ανωνυμία του κάθε φοιτητή.  (β) Δεύτερη Φάση:  Τα συμπληρωμένα ερωτηματολόγια 

των φοιτητών περνούν από επεξεργασία από το Κέντρο Υπολογιστών του Πανεπιστημίου 

Μακεδονίας και έπειτα εφόσον ολοκληρωθούν και βγουν τα αποτελέσματα αυτά 

περιλαμβάνουν το μέσο όρο του κάθε διδάσκοντα, της αξιολόγησης του τρόπου 

διδασκαλίας, της δομής του μαθήματος κ.λπ. κοινοποιούνται  μέσα σε κλειστό φάκελο από 

το Γραμματεία του κάθε Τμήματος στον κάθε διδάσκοντα ξεχωριστά. Κάθε μέλος ΔΕΠ 

λαμβάνει αναλυτικά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης για κάθε ένα από τα μαθήματα τα 

οποία διδάσκει και στη συνέχεια τα αξιοποιεί προκειμένου να βελτιωθεί και προφέρει 

καλύτερο διδακτικό έργο προσαρμοζόμενο στις παρατηρήσεις των φοιτητών. 

 

Ο μέσος εβδομαδιαίος όρος διδακτικού έργου των μελών του ακαδημαϊκού προσωπικού 

του Τμήματος ανέρχεται σε εννέα (9)  με δώδεκα (12) ώρες.  Επίσης, όλα τα μέλη ΔΕΠ 

διδάσκουν στα ΠΜΣ του Τμήματός και ορισμένα και σε άλλα ΠΜΣ του Πανεπιστημίου. 

 

Όσον αφορά θεσμοθετημένες από το Τμήμα υποτροφίες/βραβεία διδασκαλίας δεν 

υφίστανται, όμως έχει συγκροτηθεί από τη Γ.Σ.Ε.Σ. Επιτροπή που είναι υπεύθυνη για την 

ολοκληρωμένη παρουσίαση στο θέμα. 

 

4.2  Ποιότητα και αποτελεσματικότητα της διδακτικής διαδικασίας6 

 

Το κυριότερο πλεονέκτημα του Τμήματος βρίσκεται στο ότι προσφέρει σύγχρονο, ποιοτικό 

πρόγραμμα σπουδών ικανό να παρέχει στους φοιτητές εξειδικευμένη ακαδημαϊκή γνώση 

και δεξιότητες με βάση τις σύγχρονες εξελίξεις στο χώρο της επιστήμης της Λογιστικής και 

της Χρηματοοικονομικής. Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει 

μαθήματα που διαπραγματεύονται τα σύγχρονα προβλήματα και τις καινοτομίες στην 

λογιστική και στη χρηματοοικονομική - τραπεζική διοίκηση επιχειρήσεων και 

οργανισμών κατά το πρότυπο αντίστοιχων τμημάτων κορυφαίων πανεπιστημίων του 

εξωτερικού. Επιπλέον, δίνει έμφαση στην πρακτική εφαρμογή της ακαδημαϊκής γνώσης με 

την ενσωμάτωση εργαστηριακών μαθημάτων, μέσω εκτενούς χρήσης τεχνολογιών 

πληροφορικής από τους φοιτητές, αλλά και μέσω της δυνατότητας συμμετοχής των 

φοιτητών σε πρακτική άσκηση. Τα στοιχεία αυτά του προγράμματος σπουδών εξηγούν 

την ιδιαίτερη  ελκυστικότητά του,  όπως αποτυπώνεται μέσα από την αυξημένη ζήτηση 

από τους υποψηφίους φοιτητές. 

 

Το Τμήμα, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, χρησιμοποιεί ένα πλήθος διαφορετικών 

μεθόδων διδασκαλίας, όπως: προόδους (ενδιάμεση εξέταση), γραπτές εργασίες, έρευνες, 

εργαστηριακές ασκήσεις, φροντιστηριακές ασκήσεις, μελέτες περίπτωσης, διαλέξεις, 

                                                 
6. Αναλυτικά, βλ. Πίνακες 6 και 7. 
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προκειμένου να βελτιώσει τη διδακτική διαδικασία και να την καταστήσει περισσότερο 

αποτελεσματική.  

 

Η επικαιροποίηση των μαθημάτων υλοποιείται από τους διδάσκοντες σε τακτά χρονικά 

διαστήματα, συνήθως ανά έτος.  Η επικαιροποίηση των μαθημάτων επιτυγχάνεται με νέες 

σημειώσεις – διαφάνειες - ασκήσεις και αναφορά στη σύγχρονη βιβλιογραφία-

αρθρογραφία. 

 

4.3 Οργάνωση και εφαρμογή του διδακτικού έργου 

 

Το ακαδημαϊκό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 31η Αυγούστου του 

επόμενου έτους.  Το διδακτικό έργο κάθε ακαδημαϊκού έτους διαρθρώνεται σε δύο 

εξάμηνα (χειμερινό και εαρινό). 

 

Ο φοιτητής εγγράφεται (ηλεκτρονικά) στο Τμήμα στην αρχή κάθε εξαμήνου σε 

ημερομηνίες που ορίζονται από την Πρυτανεία και δηλώνει (ηλεκτρονικά) τα μαθήματα 

που επιλέγει να παρακολουθήσει και να εξετασθεί.  Αν δεν εγγραφεί για δύο συνεχόμενα 

εξάμηνα τότε διαγράφεται αυτοδίκαια από τα μητρώα του Τμήματος.   

 

Η γνωστοποίηση στους φοιτητές της ύλης των μαθημάτων γίνεται κάθε φορά στην αρχή 

του εξαμήνου με τους εξής τρόπους: (α) μέσω του περιγράμματος του μαθήματος (syllabus) 

το οποίο αναρτάται στο Compus στην αρχή του εξαμήνου, (β) με γραπτή ανακοίνωση σε 

ειδικό χώρο ανακοινώσεων, (γ) κατά τη διάρκεια των διαλέξεων, (δ) συνδυασμός των 

προαναφερθέντων. 

 

Στην περιγραφή του μαθήματος αναγράφονται οι μαθησιακοί στόχοι των μαθημάτων, 

καθώς και τα προσδοκώμενα - επιδιωκόμενα αποτελέσματα.  Η διαδικασία μέτρησης της 

επίτευξης των μαθησιακών στόχων γίνεται μέσω ασκήσεων, εργασιών και εξετάσεων. 

Επίσης, το ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων τηρείται κανονικά, ως έχει, χωρίς 

αναβολές και αλλαγές ωρών διδασκαλίας. Η οργάνωση και δομή του ωρολογίου 

προγράμματος μαθημάτων πιστεύουμε ότι είναι ορθή (βλ. πίνακα 12.2) και αφορά σε 

μαθήματα που διδάσκονται από μέλη ΔΕΠ. 

 

4.4  Εκπαιδευτικά βοηθήματα 

 

Διδακτικό σύγγραμμα θεωρείται κάθε έντυπο ή ηλεκτρονικό βιβλίο, περιλαμβανομένων 

των ηλεκτρονικών βιβλίων ελεύθερης πρόσβασης, καθώς και οι έντυπες ή ηλεκτρονικές 

ακαδημαϊκές σημειώσεις, ύστερα από την κατ’ έτος έγκρισή τους από την Γ.Σ. του 

Τμήματος.  Ο κατάλογος των διδακτικών συγγραμμάτων περιλαμβάνει τουλάχιστον 

ένα προτεινόμενο διδακτικό σύγγραμμα ανά υποχρεωτικό ή επιλεγόμενο μάθημα, το 

οποίο προέρχεται από τα δηλωθέντα συγγράμματα στο Κεντρικό Πληροφοριακό 
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Σύστημα (ΚΠΣ) ‘ΕΥΔΟΞΟΣ’ και συντάσσεται ύστερα από εισηγήσεις των οικείων 

διδασκόντων ή υπευθύνων για καθένα από αυτά, καθώς και των λοιπών καθηγητών 

που κατέχουν θέση του ιδίου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου με το γνωστικό 

αντικείμενο του μαθήματος. 

 

Οι παραδόσεις - σημειώσεις των μαθημάτων που διδάσκουν οι Καθηγητές όλων των 

βαθμίδων αναρτώνται στο διαδίκτυο στην ενότητα του κάθε μαθήματος. Το κάθε μέλος 

ΔΕΠ οφείλει να διανέμει σε όλους τους φοιτητές που έχουν εγγραφεί στο μάθημα, κατά 

την πρώτη εβδομάδα των μαθημάτων, αναλυτικό διάγραμμα μελέτης στο οποίο 

περιλαμβάνει τη διάρθρωση της ύλης του μαθήματος, σχετική βιβλιογραφία, άλλη 

τεκμηρίωση και συναφή πληροφόρηση. 

 

Τα πανεπιστημιακά συγγράμματα που διανέμονται στους φοιτητές αναπροσαρμόζονται 

σύμφωνα με τις ανάγκες του μαθήματος και του διδάσκοντα, εφόσον ληφθούν υπόψη και 

οι απόψεις των φοιτητών από τα ερωτηματολόγια που έχουν ήδη συμπληρωθεί από το 

προηγούμενο εξάμηνο. Το σύνολο της διδασκόμενης ύλης συνήθως καλύπτεται από τα 

πανεπιστημιακά συγγράμματα που διανέμονται δωρεάν στους φοιτητές/τριες. 

 

Επίσης, παρέχεται υποστήριξη από τη βιβλιοθήκη με τη συνεργασία των διδασκόντων του 

Τμήματος για την παραγγελία και εμπλουτισμό με νέα βιβλία.  Παράλληλα, είναι 

σημαντική η υποστήριξη μέσω του διαδικτύου και της συμμετοχής του Πανεπιστημίου 

Μακεδονίας στο Δίκτυο Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (Healink) καθώς και σε 

ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων οι οποίες είναι προσβάσιμες μέσω της βιβλιοθήκης του 

Πανεπιστημίου.   

 

4.5 Διαθέσιμα μέσα και υποδομές 

 

Οι αίθουσες διδασκαλίας κρίνονται αρκετά επαρκείς διαθέτουν τον απαραίτητο 

εξοπλισμό όπως θεωρούν οι περισσότεροι διδάσκοντες σύμφωνα με τα απογραφικά δελτία 

που έχουν συμπληρώσει.  

 

Το Τμήμα διαθέτει δύο εργαστήρια: (α) το Εργαστήριο του Τμήματος, χωρητικότητας 40 

θέσεων εργασίας και  (β) το Εργαστήριο Χρηματοοικονομικών, Τραπεζικών και 

Χρηματιστηριακών Εργασιών του Τμήματος, χωρητικότητας 20 θέσεων εργασίας 

διαθέτουν την κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή για να υποστηρίξουν την εκπαιδευτική 

διαδικασία7. Σύντομα, εντός του πρώτου τριμήνου, θα λειτουργήσει και το νέο 

Εργαστήριο Λογιστικής, Ελεγκτικής και Φορολογίας με Ηλεκτρονικές Εφαρμογές, 

χωρητικότητας 80 περίπου θέσεων εργασίας.  

 

                                                 
7. Αναλυτικά βλ.  Πίνακα Υποδομών 
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Τα εργαστήρια είναι πάντα διαθέσιμα και εκτός ωρών διδασκαλίας,  διότι πάντα υπάρχει 

ένας φοιτητής που είναι υπεύθυνος για την απογευματινή τους λειτουργία. Τα εργαστήρια 

χρησιμοποιούνται από όλους τους φοιτητές, προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς και 

υποψήφιους διδάκτορες πέραν των προγραμματισμένων ωρών. 

 

Το Προσωπικό Διοικητικής και Τεχνικής Υποστήριξης ανέρχεται σε δύο (2) άτομα.  Το ένα 

άτομο είναι υπεύθυνο για τη διοικητική υποστήριξη των μελών ΔΕΠ του Τμήματος και το 

άλλο άτομο είναι υπεύθυνο για την τεχνική υποστήριξη-συντήρηση των εργαστηρίων. 

 

Γενικά, τα εποπτικά μέσα διδασκαλίας θεωρούνται ικανοποιητικά, το πρόβλημα ωστόσο 

έγκειται στον περιορισμένο χώρο που καταλαμβάνουν οι αίθουσες διδασκαλίας και τα 

εργαστήρια, ιδιαίτερα δε και μετά τη συγχώνευση ορισμένων Τμημάτων του 

Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με το Ίδρυμά μας. 

 

4.6.1. Βαθμός αξιοποίησης των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών   

 

Οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) χρησιμοποιούνται ικανοποιητικά 

στην εκτέλεση των μαθημάτων,  διότι σχεδόν όλα τα  διδασκόμενα μαθήματα διαθέτουν τη 

δική τους ιστοσελίδα στο πρόγραμμα Compus όπου εκεί παρουσιάζεται, μεταξύ άλλων, το 

περιεχόμενο του μαθήματος καθώς και η σχετική ύλη. 

 

Οι ΤΠΕ χρησιμοποιούνται στη διδασκαλία, διότι σε πολλά μαθήματα οι διαλέξεις 

γίνονται με τη χρήση διαφανειών σε πρόγραμμα powerpoint. Επίσης, κατά τη διάρκεια 

των διαλέξεων ορισμένων μαθημάτων στα πλαίσια του ΠΜΣ-ΕΛΕ χρησιμοποιείται η 

μέθοδος e-learning με τη βοήθεια της πλατφόρμας Compus. Επιπλέον, αρκετά μαθήματα 

πραγματοποιούνται με εργαστηριακή εκπαίδευση όπου εκεί χρησιμοποιούνται οι ΤΠΕ. 

Παράλληλα, η αξιολόγηση των φοιτητών γίνεται με την βοήθεια ΤΠΕ, όπως επίσης και η 

επεξεργασία των δεδομένων διότι υπάρχει ειδικά διαμορφωμένο πρόγραμμα όπου 

εμφανίζονται στατιστικά των αποτελεσμάτων των τελικών εξετάσεων  ανά μάθημα, ανά 

έτος κ.λπ. και έτσι οι διδάσκοντες μπορούν να έχουν μια εικόνα του τι συμβαίνει στα 

μαθήματά τους. Ταυτόχρονα, οι φοιτητές μπορούν να επικοινωνήσουν με το διδάσκοντα 

του μαθήματος μέσω e-mail ή μέσω του compus. Επιπρόσθετα, στα πλαίσια του ΠΜΣ-ΕΛΕ 

οι μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνήσουν με το διδάσκοντα 

μέσω e-learning. 

 

Οι διδάσκοντες για την κάλυψη των διδακτικών τους αναγκών έχουν αποκτήσει 

σύγχρονα μέσα παρουσίασης του διδακτικού τους έργου. Η προμήθεια των ΤΠΕ έγινε με 

έξοδα του ΠΜΣ-ΕΛΕ.  
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4.7  Βαθμός σύνδεσης της διδασκαλίας με την έρευνα 

 

Η προσέγγιση των φοιτητών στην ερευνητική διαδικασία γίνεται με τις παρακάτω 

μεθόδους8: 

 

1. μέσω εργασιών που καλούνται να εκπονήσουν και απαιτούν συλλογή και επεξεργασία 

στοιχείων, στατιστική ανάλυση και ανάλυση ερμηνεία αποτελεσμάτων, καθώς και την 

απαιτούμενη βιβλιογραφία-αρθρογραφία, 

2. μέσω βιβλιογραφικής-αρθρογραφικής  επισκόπησης σχετικών θεμάτων, 

3. μέσω εγκατεστημένων προγραμμάτων λογισμικού, στατιστικής επεξεργασίας, βάσεων 

δεδομένων, οικονομετρικών μοντέλων, ERP προγραμμάτων, κ.ο.κ.  

 

4.8 Κρίση συνεργασιών με εκπαιδευτικά κέντρα του εσωτειρκού και του 

εξωτερικού και με το κοινωνικό σύνολο 

 

Το Τμήμα διενεργεί κάθε δύο χρόνια το Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο με τίτλο: 

International Conference on Accounting and Finance – ICAF, όπου επιστήμονες από την 

Ελλάδα και το εξωτερικό παρουσιάζουν τα ερευνητικά τους αποτελέσματα στα γνωστικά 

πεδία της Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής.  

 

Το ΠΜΣ-ΕΛΕ υλοποιείται σε συνεργασία με το: (α) ΠΜΣ «Εφαρμοσμένη Οικονομική και 

Χρηματοοικονομική» του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ με τίτλο 

ειδίκευσης «Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική», (β) Ινστιτούτο του Σώματος 

Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών Ελλάδος - ΣΟΕΛ ως προς την διδασκαλία ορισμένων 

μαθημάτων και τον καθορισμό των ακολουθούμενων διαδικασιών για τη χορήγηση 

απαλλαγής εξέτασης μαθημάτων από τις επαγγελματικές εξετάσεις των υποψηφίων 

νόμιμων ορκωτών ελεγκτών λογιστών που έχουν αποφοιτήσει από το ΠΜΣ με τίτλο 

«Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική». 

 

Οι απόφοιτοι του ΠΜΣ-ΕΛΕ αποκτούν πρόσβαση στην πιστοποίηση που παρέχει το 

ACCA με την απαλλαγή που τους δίνεται σε εννέα από τις δεκατέσσερις επιστημονικές 

ενότητες που απαιτούνται προκειμένου να αποκτήσουν τη διεθνή πιστοποίηση του 

ACCA.   

 

Οι απόφοιτοι του ΠΜΣ-ΕΛΕ αποκτούν διεθνή πιστοποίηση ως εσωτερικοί ελεγκτές που 

παρέχει το IIA   

 

Αναπτύσσονται, επίσης, εκπαιδευτικές συνεργασίες με τοπικούς, περιφερειακούς ή 

εθνικούς κοινωνικούς φορείς (Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, κ.ο.κ.) στα πλαίσια 

                                                 
8. Αναλυτικά, βλ. Πίνακας Υποδομής-Λογισμικών Προγραμμάτων  
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ημερίδων, σεμιναρίω, καθώς και εργαστηριακών παρουσιάσεων χρησιμοποιώντας τις 

εγκαταστάσεις του Τμήματος.  

 

4.9  Κρίση κινητικότητας του διδακτικού προσωπικού και των φοιτητών9  

 

Δεν υφίσταται συγκεκριμένος στρατηγικός σχεδιασμός, αλλά ανάλογα με τις 

προκύπτουσες ανάγκες η Γ.Σ. του Τμήματος αποφασίζει για το ποιοι καθηγητές θα 

συμμετάσχουν σε προγράμματα κινητικότητας. 

 

Οι συμφωνίες που έχουν συναφθεί για την ενίσχυση της κινητικότητας του διδακτικού 

προσωπικού ή/και των φοιτητών είναι το Πρόγραμμα «Erasmus Plus»,  καθώς και το 

Πρόγραμμα «Leonardo». 

 

Ο αριθμός των μελών ακαδημαϊκού προσωπικού άλλων Ιδρυμάτων που μετακινήθηκαν 

προς το Τμήμα μας στο πλαίσιο ακαδημαϊκών/ερευνητικών δραστηριοτήτων κατά την 

τελευταία πενταετία ανέρχεται στα πενήντα ένα (51) άτομα.  Επίσης, φοιτητές του 

Τμήματος που μετακινήθηκαν προς άλλα Ιδρύματα στο πλαίσιο 

ακαδημαϊκών/ερευνητικών δραστηριοτήτων κατά την τελευταία πενταετία ανέρχονται 

στα πενήντα ένα (51) άτομα.  Τέλος, φοιτητές άλλων Ιδρυμάτων που μετακινήθηκαν προς 

το Τμήμα στο πλαίσιο ακαδημαϊκών/ερευνητικών δραστηριοτήτων κατά την τελευταία 

πενταετία ανέρχονται στα είκοσι τέσσερα (24) άτομα. 

 

Η στελέχωση του κεντρικού Γραφείου Διεθνών Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και των 

συνδέσμων τους όπως το ΕΚΤΑ είναι αρκετά ικανοποιητική, διότι τις περισσότερες φορές 

λαμβάνουμε γνώση όλων των τρεχόντων προγραμμάτων όπου θα μπορούσαμε να 

δηλώσουμε συνεργασία. Για την ενημέρωση της ακαδημαϊκής κοινότητας για τα 

προγράμματα κινητικότητας το Τμήμα είχε προχωρήσει στην πρόσκληση ενός υπεύθυνου 

ατόμου από το ΕΚΤΑ για να κάνει μια ενημέρωση των μελών ΔΕΠ του Τμήματος. 

 

Οι νεοεισερχόμενοι φοιτητές του Τμήματος υποστηρίζονται πλέον από τους ήδη 

υπάρχοντες φοιτητές του Τμήματος,  αλλά και από τους διδάσκοντες των μαθημάτων, 

διότι οι διδάσκοντες αναρτούν ώρες γραφείου οπότε και δέχονται τους φοιτητές και τους 

βοηθούν στα προβλήματά τους. 

 

5  Ερευνητικό έργο 

5.1  Προαγωγή έρευνας στο πλαίσιο του Τμήματος. 

 

Η αντίληψη του Τμήματος για την έρευνα δεν διαφέρει από εκείνη αντίστοιχων 

Τμημάτων του εσωτερικού και του εξωτερικού και συνοψίζεται στην: (α) την παραγωγή 

νέας γνώσης (έρευνα) που είναι ο βασικός σκοπός του Τμήματος μαζί με τη μεταφορά 

                                                 
9. Αναλυτικά, βλ. Πίνακα 9. 
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αυτής της γνώσης (διδασκαλία), (β) έρευνα με στόχο την πρόοδο της λογιστικής και 

χρηματοοικονομικής  επιστήμης προς όφελος της κοινωνίας, (γ) έρευνα που πρέπει να 

διεξάγεται σε συνθήκες διαφάνειας και ακαδημαϊκής ελευθερίας και τα τυχόν 

αποτελέσματα που προκύπτουν να αξιολογούνται με βάση τα ισχύοντα διεθνή κριτήρια 

και δημοσιοποιούνται στην παγκόσμια επιστημονική κοινότητα, (δ) ερευνητική 

δραστηριότητα του Τμήματος που θα πρέπει να στοχεύει στην εκπαίδευση και ανάδειξη 

νέων ερευνητών.  

 

Στην κατεύθυνση αυτή, τονίζεται συνεχώς, ειδικά τα τελευταία χρόνια, ότι ιδιαίτερη 

σημασία θα πρέπει να αποδίδεται περισσότερο στην ποιότητα των δημοσιεύσεων παρά 

στην ποσότητα. Η ποιοτική έρευνα αποτελεί ένα σημαντικό κριτήριο για την πρόσληψη 

και την εξέλιξη μελών ΔΕΠ. Στην κατεύθυνση αυτή παρέχονται τα εξής κίνητρα: (α) 

χρηματοδότηση από τον τακτικό προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου για τη συμμετοχή 

των μελών ΔΕΠ σε εγχώρια και διεθνή συνέδρια, (β) μερική επιχορήγηση βασικής έρευνας 

από την Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου (Αναλυτικά, βλ. Ερευνητική Πολιτική 

Επιτροπής Ερευνών), (γ) έξοδα που δεν καλύπτονται από τους παραπάνω φορείς δηλ. 

συμμετοχή των μελών ΔΕΠ σε επιστημονικά συνέδρια και κάλυψη εξόδων δημοσίευσης σε 

επιστημονικά περιοδικά, χρηματοδοτούνται από τα  ΠΜΣ του Τμήματος. 

  

Το ακαδημαϊκό προσωπικό του Πανεπιστημίου ενημερώνεται από την Επιτροπή Ερευνών 

σχετικά με τις δυνατότητες χρηματοδότησης της έρευνας. Μέσω των παραπάνω  κινήτρων, 

της τεχνολογικής υποδομής, των ερευνητικών βάσεων δεδομένων  (Database Bloomberg, 

Database Compustat+IFRS) υποστηρίζεται η διαδικασία έρευνας. Επίσης έχει καταρτισθεί 

επιτροπή από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος που ασχολείται με την εξεύρεση πόρων για 

υποτροφίες έρευνας. Ωστόσο, τα μέλη ΔΕΠ δεν παρουσιάζουν ακόμα ιδιαίτερα υψηλό 

δημοσιευμένο ερευνητικό έργο. Επίσης, τα ερευνητικά αποτελέσματα στο εσωτερικό του 

Τμήματος δεν διαχέονται. Για το λόγο αυτό έχει σχεδιαστεί και εκτελείται σειρά 

ερευνητικών σεμιναρίων, μέσω των οποίων γίνεται η διάχυση των αποτελεσμάτων.  

  

5.2  Διαθέσιμες ερευνητικές υποδομές 

 

Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής διαθέτει τρία εργαστήρια (ένα 

προβλέπεται να ολοκληρωθεί το πρώτο τρίμηνο του 2014), τα οποία είναι χωρητικότητας 

60 και 80 θέσεων αντίστοιχα. Υπάρχει επάρκεια, καταλληλότητα και άριστη ποιότητα 

χώρων, αλλά οι διαθέσιμες υποδομές δεν καλύπτουν επαρκώς, μέσω του λογισμικού που 

διαθέτουν, τις ανάγκες της ερευνητικής διαδικασίας, διότι υπάρχει έλλειψη 

χρηματοδότησης. Δεν ανανεώνονται συχνά οι ερευνητικές υποδομές, καθώς και το 

λογισμικό αποτέλεσμα της μείωσης των διαθέσιμων πόρων. Το Πανεπιστήμιο διαθέτει ένα 

περιορισμένο χρηματικό ποσό για την προμήθεια, συντήρηση και την ανανέωση των 

ερευνητικών υποδομών. Τα περισσότερα έξοδα και δαπάνες καλύπτονται στο βαθμό που 

είναι εφικτό από τα έσοδα των ΠΜΣ του Τμήματος. 
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5.3  Επιστημονικές δημοσιεύσεις των μελών του διδακτικού προσωπικού του 

Τμήματος κατά την τελευταία πενταετία10 

 

Αν και ο αριθμός των δημοσιεύσεων φαίνεται ίσως ικανοποιητικός, η ποιότητα είναι αυτή 

που πρέπει να αναβαθμιστεί.   

 

5.4  Βαθμός αναγνώρισης της έρευνας που γίνεται στο Τμήμα από τρίτους11 

 

Στον πίνακα 16 μπορούμε να δούμε ότι ο αριθμός των ετεροναφορών αυξήθηκε την 

τελευταία περίοδο. Ωστόσο, παραμένει χαμηλός ο αριθμός συμμετοχής σε επιτροπές 

περιοδικών, καθώς και ο αριθμός των προσκλήσεων για διαλέξεις που έγιναν σε μέλη ΔΕΠ 

του Τμήματος. Ο αριθμός συμμετοχής σε επιτροπές επιστημονικών συνεδρίων μειώθηκε. 

Παρόλα αυτά, είναι άξιο μνείας ότι η ερευνητική δραστηριότητα συνεχίζεται σ’ ένα 

περιβάλλον το οποίο είναι αντίξοο για την πραγματοποίηση της έρευνας. Πιστεύουμε ότι 

τα μέλη ΔΕΠ θα πρέπει να δώσουν μεγαλύτερη σημασία και να επικεντρωθούν σε 

δημοσιεύσεις καλύτερης ποιότητας.   

 

5.5  Ερευνητικές συνεργασίες του Τμήματος. 

 

Ερευνητικές συνεργασίες στα πλαίσια των ΠΜΣ του Τμήματος υπάρχουν με φορείς του 

εσωτερικού όπως είναι το: Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΣΟΕΛ), καθώς και με 

φορείς του εξωτερικού όπως το: Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) 

και το Institute of Internal Auditors (IIA). 

 

5.6  Βαθμός συμμετοχής των φοιτητών/σπουδών στην έρευνα 

 

Σήμερα, το Τμήμα απασχολεί σαράντα επτά (47) υποψήφιους διδάκτορες, πρακτική που 

έχει οδηγήσει στην παραγωγή διατριβών υψηλού επιπέδου σε περιοχές με ιδιαίτερο 

επιστημονικό ενδιαφέρον. Παράλληλα, σημαντικός αριθμός φοιτητών εκπονεί τη 

διπλωματική του εργασία σε θέματα που σχετίζονται με τα ερευνητικά έργα που είναι σε 

εξέλιξη. Με τον τρόπο αυτό οι φοιτητές/τριες εξοικειώνονται στο πλαίσιο των σπουδών 

τους με την εφαρμοσμένη έρευνα. Ένας αριθμός εργασιών που έχουν στηριχθεί στις 

διπλωματικές εργασίες έχει παρουσιαστεί σε συνέδρια και έχει υποβληθεί για δημοσίευση 

σε επιστημονικά περιοδικά.  

  

Το Τμήμα διαθέτει μία εξωστρεφή παρουσία στο χώρο της εφαρμοσμένης και θεωρητικής 

έρευνας στα γνωστικά πεδία της Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής. Η δραστηριότητα 

αυτή αποτυπώνεται πρωτίστως στον αριθμό ερευνητικών έργων που υλοποιούνται στο 

                                                 
10. Αναλυτικά, βλ. Πίνακα 15 
11. Αναλυτικά, βλέπε Ενότητα 11, Πίνακα 16 
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Τμήμα, στα οποία συμμετέχουν μέλη ΔΕΠ του Τμήματος και υποψήφιοι διδάκτορες, αλλά 

και στον αριθμό φοιτητών που εκπονούν τη διπλωματική τους εργασία. Η δραστηριότητα 

αυτή επιτρέπει στο Τμήμα να εμπλουτίζει και την εκπαιδευτική της διαδικασία. Η 

δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας είναι ικανοποιητική, χωρίς αυτό να 

σημαίνει ότι δεν υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης.  

 

6  ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ / ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥΣ / ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥΣ (ΚΠΠΣ) 

ΦΟΡΕΙΣ  

 

6.1 Συνεργασίες του Τμήματος με ΚΠΠ φορείς. 

 

Το Τμήμα έχει αναπτύξει συνεργασίες με κοινωνικούς, πολιτιστικούς και παραγωγικούς 

(ΚΠΠ) φορείς. Σε αυτούς συγκαταλέγονται: Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), 

φορείς Υπουργείων, Πολιτιστικοί Σύλλογοι, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, Κοινωφελή 

Ιδρύματα, αλλά και Κλαδικοί και Επαγγελματικοί φορείς, όπως το Οικονομικό 

Επιμελητήριο Ελλάδος, Εταιρία Οικονομολόγων Θεσσαλονίκης και ο Σύνδεσμος 

Επιστημόνων Χρηματοοικονομικής και Λογιστικής Ελλάδος (HFAA).  Οι συνεργασίες 

αυτές αφορούν τόσο στην παροχή εξειδικευμένης υποστήριξης, στο πλαίσιο της 

επιστημονικής δράσης του Τμήματος, όσο και γενικότερης στήριξης σε πρωτοβουλίες που 

αφορούν το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.  

 

Το σύνολο των μελών ΔΕΠ του Τμήματος συμμετέχουν με εισηγήσεις σε επιστημονικές 

ημερίδες και εκδηλώσεις κοινωνικο-οικονομικού χαρακτήρα που διοργανώνονται από 

τοπικές αρχές και κοινωνικούς φορείς. Ένας αριθμός μελών του Τμήματος προσκαλείται 

και συμμετέχει σε δημοσιογραφικές ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές, 

σχολιάζοντας την οικονομική επικαιρότητα. Ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, η παγκόσμια 

και η εξελισσόμενη ελληνική κρίση, έφεραν στην επικαιρότητα τη σημασία του Τμήματος.  

Επίσης, εκδηλώσεις όπως συμμετοχή μελών ΔΕΠ σε ομιλίες, ημερίδες, κοινωνικές 

εκδηλώσεις και άλλες δραστηριότητες ΚΠΠ φορέων, ολοκληρώνουν την παρουσία του 

Τμήματος στον ευρύτερο κοινωνικό, πολιτικό και παραγωγικό χώρο. 

 

Το Τμήμα αναμένεται, σύντομα, να απονείμει τον τίτλο του Επίτιμου Διδάκτορα 

Λογιστικής στο διακεκριμένο μέλος της παγκόσμιας ακαδημαϊκής κοινότητας: Professor  

Rashad Abdel-Khalik Ph.D του Πανεπιστημίου Σικάγο, ΗΠΑ . 

   

6.2 Δυναμική του Τμήματος για ανάπτυξη συνεργασιών με ΚΠΠ φορείς 

 

Στο Τμήμα υπάρχουν μηχανισμοί και διαδικασίες για την ανάπτυξη συνεργασιών αφενός 

η λειτουργία των βασικών οργάνων διοίκησης και συντονισμού των μελών ΔΕΠ – οι 

συνελεύσεις του Τμήματος και αφετέρου οι σχετικές ομάδες εργασίας που έχουν ακριβώς 

αυτό το σκοπό (την ανάπτυξη συνεργασιών) και συγκροτούνται με πρωτοβουλία του 
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εκάστοτε Προέδρου. Ειδικότερα η αξιοποίηση των εργαστηριακών δομών του Τμήματος 

είναι ένα από τα βασικά ζητούμενα της τρέχουσας περιόδου, σε συνεργασία με ΚΠΠ 

φορείς, προκειμένου να διενεργηθούν σειρά μελετητικών και ερευνητικών έργων, στο 

πλαίσιο και της νέας κοινοτικής προγραμματικής περιόδου. 

  

Το θετικό στοιχείο είναι πως τόσο τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος, όσο και οι ΚΠΠ φορείς της 

περιφέρειας, της χώρας. αλλά και εκτός των συνόρων, αντιμετωπίζουν την προοπτική της 

ανάπτυξης τέτοιων συνεργασιών ιδιαιτέρως θετικά, γεγονός το οποίο άλλωστε 

αποδεικνύεται από την προαναφερόμενη πλούσια και εντεινόμενη δραστηριότητα σε 

αυτήν την κατεύθυνση. Όπως προαναφέρθηκε, μένει να ενταχθεί αυτή στο πλαίσιο του 

ευρύτερου στρατηγικού σχεδιασμού ανάπτυξης του Τμήματος. 

 

Μέσα από τα εργαστήρια και τα συνέδρια θα υπάρξει ερευνητική στήριξη του 

παραγωγικού της ιστού και διάδοσης νέων τεχνολογιών και μεθόδων στην περιφερειακή 

οικονομία, παροχή νέων ιδεών στην κατεύθυνση της περαιτέρω βελτίωσης των 

επιχειρηματικών υπηρεσιών και προϊόντων και γενικά στήριξη της βιωσιμότητας και 

ανταγωνιστικότητας των παραγωγικών φορέων της περιοχής. Επιπρόσθετα, με την 

λειτουργία του θεσμού του διεθνούς συνεδρίου προάγεται η διάχυση ερευνητικών 

αποτελεσμάτων σε παραγωγικούς φορείς της περιοχής, γεγονός που τους προσφέρει τη 

δυνατότητα απόκτησης συγκριτικού πλεονεκτήματος και βελτίωσης της 

ανταγωνιστικότητάς τους. Προωθείται και αναπτύσσεται, τέλος, η συνεργασία με φορείς 

του δημόσιου τομέα, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, επιστημονικούς και 

κοινωνικούς φορείς, καθώς και διεθνείς οργανισμούς και οργανώσεις, ώστε να 

συμβάλλουν στη μελέτη και ανάπτυξη εναλλακτικών μεθόδων αντιμετώπισης 

προβλημάτων που ανήκουν στα ερευνητικά ενδιαφέροντα του Τμήματος. 

 

6.3  Δραστηριότητες του Τμήματος προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης και ενίσχυσης 

συνεργασιών με ΚΠΠ φορείς 

 

Στο πλαίσιο των ερευνητικών έργων τα αποτελέσματα των ερευνητικών δραστηριοτήτων 

και των έργων συνεργασίας ανακοινώνονται σε ειδικά επιστημονικά περιοδικά και 

δημοσιοποιούνται μέσω άρθρων στον ηλεκτρονικό ή έντυπο τύπο τοπικής και εθνικής 

εμβέλειας ή μέσω συνεντεύξεων σε μέσα μαζικής ενημέρωσης (ραδιόφωνο, τηλεόραση). 

Ακόμη, η συμμετοχή ερευνητών του Τμήματος σε εκδηλώσεις διάχυσης ερευνητικών 

αποτελεσμάτων υπό την αιγίδα του Ιδρύματος αποτελεί μια ισχυρή προβολή για το έργο 

του Τμήματος. Υπάρχουν βεβαίως περιθώρια βελτίωσης σε αυτήν την κατεύθυνση, και 

καταβάλλεται προσπάθεια για τη βελτίωση του βαθμού δραστηριοποίησης, αφενός μέσα 

από την αποτελεσματική συλλογή των επιμέρους πρωτοβουλιών του κάθε μέλους ΔΕΠ, 

αφετέρου μέσω της περαιτέρω ενίσχυσης του ενημερωτικού δελτίου που συντονίζει και 

κοινοποιεί η Γραμματεία.  

 



 63 

Το Τμήμα οργανώνει και συμμετέχει σε εκδηλώσεις με σκοπό την ενημέρωση ΚΠΠ φορέων 

σχετικά με τους σκοπούς, το αντικείμενο και το παραγόμενο έργο του Τμήματος. Οι 

δραστηριότητες του Τμήματος που αφορούν στην ανάπτυξη συνεργασιών με ΚΠΠ φορείς 

έχουν σημαντική συνεισφορά στην κοινωνική πρόοδο και την οικονομική ανάπτυξη σε 

τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Από τις ερευνητικές δραστηριότητες των μελών 

του Τμήματος, τη λειτουργία των ερευνητικών εργαστηρίων και τη λειτουργία των 

μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών που απευθύνονται και σε στελέχη επιχειρήσεων, 

αναμένεται να υπάρξει ερευνητική στήριξη του παραγωγικού ιστού και διάδοση νέων 

τεχνολογιών και μεθόδων στην περιφερειακή και εθνική οικονομία, παροχή νέων ιδεών 

και στήριξη της βιωσιμότητας και ανταγωνιστικότητας των παραγωγικών φορέων της 

περιοχής.  

 

Τα γνωστικά αντικείμενα των ερευνητικών εργαστηρίων του Τμήματος ανήκουν στην 

περιοχή της Χρηματοοικονομικής και Λογιστικής με χρήση Πληροφορικής Τεχνολογίας 

και Ηλεκτρονικού Επιχειρείν που είναι πρώτιστης σημασίας για την ανάπτυξη των 

επιχειρήσεων στη νέα οικονομία. 

 

6.4. Σύνδεση συνεργασίας με ΚΠΠ φορείς με την εκπαιδευτική διαδικασία 

 

Η σύνδεση της εκπαιδευτικής διαδικασίας με τη συνεργασία με ΚΠΠ φορείς έχει 

αναγνωριστεί από το Τμήμα μας ως σημαντικός παράγοντας ανάπτυξής του, αλλά και της 

ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής.  

 

Πολλά έχουν γίνει, αλλά υπάρχουν ακόμη περισσότερα που μπορούν και πρόκειται να 

γίνουν. Στόχο αποτελεί η διεύρυνση της συνεργασίας με κοινωνικούς, πολιτιστικούς και 

παραγωγικούς φορείς σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο και κυρίως: τη  σύνδεση 

με την τοπική αγορά εργασίας και σε συνεργασία με τοπικούς φορείς, επιμελητήρια, 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, οργανισμούς του δημοσίου.  

 

Τη διεξαγωγή συνεδρίων – ημερίδων - συμποσίων με τη σύμπραξη και συνεργασία με τους 

επαγγελματικούς και κοινωνικούς φορείς (π.χ. φοροτεχνικούς, λογιστές, εφοριακούς, 

δικηγορικές εταιρίες, Χρηματιστήριο Αξιών Θεσσαλονίκης, Βιομηχανικούς, Εμπορικούς 

και Βιοτεχνικούς Συλλόγους).  

 

6.5  Συμβολή του Τμήματος στην τοπική, περιφερειακή και εθνική ανάπτυξη 

 

Το Τμήμα εκπροσωπείται σε τοπικούς και περιφερειακούς οργανισμούς και σε 

αναπτυξιακά όργανα. Αναπτύσσει και διατηρεί σχέσεις με την τοπική και περιφερειακή 

κοινωνία, καθώς και με την τοπική, περιφερειακή ή και εθνική οικονομική υποδομή, 

καθώς και διάδραση με αντίστοιχα Τμήματα άλλων Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης. 

Το Τμήμα μέσω των μελών ΔΕΠ συμμετέχει στην εκπόνηση τοπικών ή περιφερειακών 

σχεδίων ανάπτυξης διατηρώντας στενές σχέσεις με την τοπική και περιφερειακή κοινωνία. 
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Συμμετέχει σε εθνικά και διεθνή ερευνητικά και ακαδημαϊκά δίκτυα (για παράδειγμα η 

ASECU, η συνεργασία με το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ, το ΙΣΟΕΛ, 

κ.ο.κ.). 

 

Διοργανώνει ή και συμμετέχει στη διοργάνωση επιστημονικών, κοινωνικών και 

πολιτιστικών εκδηλώσεων που απευθύνονται στο άμεσο κοινωνικό περιβάλλον, σε άμεση 

ή έμμεση συνάρτηση με την επιστήμη που θεραπεύει.  

 

Οι περισσότερες από τις συνεργασίες που αναφέρθηκαν στις προηγούμενες παραγράφους 

είναι μακροχρόνιες και ως εκ τούτου κρίνονται ως σταθερές. Σε κάθε περίπτωση η 

σημαντική δραστηριοποίηση μελών του Τμήματος προς την κατεύθυνση ανάπτυξης 

τέτοιων συνεργασιών είναι δεδομένο ότι θα εξασφαλίσει την συνέχισή τους στο μέλλον και 

την ανάπτυξη νέων. Δυνατότητες βελτίωσης υπάρχουν μέσω της εναρμόνισης αυτών των 

δράσεων και πρωτοβουλιών με το στρατηγικό σχεδιασμό ανάπτυξης του Τμήματος, 

γεγονός που θα καταστήσει εφικτά τα ακόλουθα: (α) σύναψη προγραμματικών 

συμφωνιών συνεργασίας με ΚΠΠ φορέων και με φορείς χρηματοδότησης, (β) ενεργό 

συμμετοχή στην εκπόνηση τοπικών /περιφερειακών σχεδίων ανάπτυξης, (γ) επέκταση της 

συμμετοχής του σε διεθνείς δικτυώσεις.  

 

Μέσα από τις ποικίλες δραστηριότητες που αναπτύχθηκαν, αλλά και αυτές που 

δρομολογούνται ή θα δρομολογηθούν η συνεισφορά του Τμήματος στην τοπική, 

περιφερειακή και εθνική ανάπτυξη ήταν σημαντική, αλλά θα ενισχυθεί ακόμη 

περισσότερο τα επόμενα χρόνια.  

 

Ερευνητικές πρωτοβουλίες σχετικά με ζητήματα τοπικού και περιφερειακού 

ενδιαφέροντος όπως μουσικές εκδηλώσεις, συνέδρια για ΑΜΕΑ, περιβαλλοντική 

δραστηριότητα, δημοσιοποίηση αποτελεσμάτων ερευνών, διεξαγωγή ερευνών πάνω στα 

κοινωνικά προβλήματα της ευρύτερης περιοχής, διοργάνωση εκθέσεων και προβολή νέων 

εκδόσεων είναι μερικά μόνο από τα σχέδια βελτίωσης της συμβολής του Τμήματος στην 

τοπική, περιφερειακή και εθνική ανάπτυξη. 

 

7  ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

7.1   Στρατηγική ακαδημαϊκής ανάπτυξης του Τμήματος 

 

Σύμφωνα με όσα ορίζονται από τη σχετική νομοθεσία σχετικά με τη δομή, λειτουργία, 

διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών 

Ιδρυμάτων, το Τμήμα διαθέτει γραπτό στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης το οποίο έχει 

εγκριθεί από τα όργανα του Τμήματος και παράλληλα συγκεντρώνει τα στοιχεία και 

υπολογίζει τους ενδεικνυόμενους δείκτες που είναι απαραίτητοι για το σχεδιασμό της 

ακαδημαϊκής ανάπτυξης. Αξίζει να σημειωθεί ότι ακόμη και όταν δεν προβλέπονταν 
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τέτοιου είδους διαδικασίες, το Τμήμα επιδίωκε να καταρτίζει ένα σχέδιο για την 

ακαδημαϊκή του ανάπτυξη.   

 

Στη διαδικασία αυτή, δεδομένου του περιορισμένου αριθμού των μελών ΔΕΠ, ουσιαστικά 

το σύνολο του ακαδημαϊκού προσωπικού εμπλέκεται άμεσα εξαιτίας των θεσμικών τους 

ρόλων (διοικήσεις Τμήματος, μέλη ΟΜΕΑ, διεύθυνση και συντονιστές μεταπτυχιακών 

προγραμμάτων σπουδών, αρμόδιες επιτροπές, κ.ο.κ.). Επιπλέον, δεδομένου ότι η ευθύνη 

για την έγκριση, την υλοποίηση και τον απολογισμό της συνολικής στρατηγικής 

ακαδημαϊκής ανάπτυξης και των εκπορευόμενων επιμέρους τακτικών δράσεων, βαρύνει 

τη Γ.Σ. του Τμήματος, προκύπτει καθολική συμμετοχή των μελών ΔΕΠ του Τμήματος. 

 

Η στρατηγική ανάπτυξης η οποία έχει διαμορφωθεί ως αποτέλεσμα των παραπάνω 

διαδικασιών καλύπτει τους εξής τομείς:  

 

(α) Προσέλκυση μελών ΔΕΠ υψηλού επιπέδου: Τα τελευταία χρόνια το Τμήμα θέλοντας 

να καλύψει τις κενές θέσεις που δημιουργούνται έχει θέσει ως στόχο την προσέλκυση 

επιστημόνων υψηλού ερευνητικού κύρους. Για την επίτευξη αυτού του στόχου 

χρησιμοποιώντας είτε το προσωπικό δίκτυο των ήδη υπηρετούντων μελών ΔΕΠ, είτε 

επιστημονικές οργανώσεις και εκδηλώσεις – διεθνή συνέδρια, έρχεται σε συστηματική 

επικοινωνία, προσκαλώντας μέλη ΔΕΠ να διδάξουν στο πλαίσιο των προπτυχιακών και 

μεταπτυχιακών προγραμμάτων. Δίνεται έτσι η ευκαιρία να γνωρίσουν καλυτέρα το 

Τμήμα και το Τμήμα να έχει μια καλύτερη αντίληψη για το δυναμικό που υπάρχει στην 

επιστημονική κοινότητα. 

 

(β) Διαδικασία των εξελίξεων των μελών ΔΕΠ: Το Τμήμα έχει υιοθετήσει ένα αντικειμενικό 

σύστημα κανόνων αξιολόγησης των υπό κρίση μελών ΔΕΠ για την εξέλιξη τους, 

βασιζόμενο τόσο στο ερευνητικό, όσο και στο διδακτικό και διοικητικό τους έργο. Βασικός 

άξονας του συστήματος αυτού είναι η δημοσίευση σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, τα 

οποία όμως έχουν συμπεριληφθεί σε αναγνωρισμένους διεθνώς καταλόγους αξιολόγησης. 

Ο προγραμματισμός των προσλήψεων των μελών του ακαδημαϊκού προσωπικού 

συνδέεται στενά με το υφιστάμενο σχέδιο ακαδημαϊκής ανάπτυξης, δεδομένου ότι όλες οι 

σχετικές διαδικασίες αποτελούν αντικείμενο συζήτησης στα πλαίσια των οργάνων του 

Τμήματος Γενική Συνέλευση) και έγκρισης από αυτά. Επιπλέον, προβλέπεται η αίτηση για 

την προκήρυξη νέων θέσεων μελών ΔΕΠ στα γνωστικά αντικείμενα της Λογιστικής και 

Χρηματοοικονομικής.   

 
(γ)Διαμόρφωση του προγράμματος μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών: Για τη 

λειτουργία του μεταπτυχιακού και διδακτορικού προγράμματος  η Συντονιστική 

Επιτροπή και η Γ.Σ. συνεδριάζουν τακτικά και παρακολουθούν τις διεθνείς εξελίξεις και 

εισηγούνται βελτιωτικές κινήσεις για την αναβάθμιση των σπουδών.  Επίσης, έχει 

πραγματοποιηθεί τροποποίηση του προγράμματος σπουδών εισάγοντας νέα μαθήματα, 

έτσι ώστε να γίνει περισσότερο ανταγωνιστικό και να ανταποκρίνεται στις συνεχώς 
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μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς. Για τη διασφάλιση της ποιότητας των 

μεταπτυχιακών σπουδών, το Τμήμα έχει διαμορφώσει κανονισμούς σπουδών για τις 

μεταπτυχιακές διδακτορικές σπουδές. Βασική δικλείδα διασφάλισης της ποιότητας των 

διδακτορικών σπουδών είναι η δημοσίευση σε διεθνή αξιολογημένα περιοδικά μέρους της 

διδακτορικής διατριβής, καθώς και η συμμετοχή των υποψηφίων διδακτόρων σε διεθνή 

συνέδρια. Επίσης, ορισμένα από τα προγράμματα του Τμήματος προβλέπεται να 

προσφέρονται στην αγγλική γλώσσα.  

 

(δ) Προσαρμογή του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών στις εξελίξεις της επιστήμης 

και της κοινωνίας: Βασικό χαρακτηριστικό της εφαρμοζόμενης στρατηγικής ανάπτυξης 

του ΠΠΣ είναι η λειτουργία του σε δύο κύκλους σπουδών. Το Τμήμα έχει υλοποιήσει 

πρόσφατα την επικαιροποίηση του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών, το οποίο 

λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013.  Η ενέργεια αυτή προέκυψε ως αποτέλεσμα 

των εξελίξεων σε επιστημονικό και κοινωνικό επίπεδο. Επιπλέον, απαιτείται η προκήρυξη 

νέων θέσεων βοηθητικού προσωπικού για την ενδυνάμωση του διδακτικού έργου των 

μελών ΔΕΠ και η  στελέχωση, ενίσχυση και αναβάθμιση του εργαστηριακού και 

διοικητικού δυναμικού του Τμήματος.  

  

(ε) Εξωστρέφεια του Τμήματος: Τα τελευταία χρόνια έχει διαμορφωθεί μια στρατηγική για 

την εξωστρέφεια του Τμήματος σε δύο άξονες, αρχικά τη δημιουργία δικτύου 

συνεργασιών και συνεργιών με ξένα πανεπιστήμια και στη συνέχεια το άνοιγμα του 

Τμήματος στην κοινωνία μέσω συνεργασιών με την τοπική και περιφερειακή 

αυτοδιοίκηση, της διοργάνωσης διαλέξεων και ημερίδων ανοικτών στο κοινό και της 

συμμετοχή των μελών ΔΕΠ στο δημόσιο διάλογο για θέματα  που άπτονται των 

γνωστικών αντικειμένων του Τμήματος.  

 

(στ) Γενικές στρατηγικές παραμέτρους και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του Τμήματος: Η 

επιτυχία της στρατηγικής ανάπτυξης του Τμήματος στους επιμέρους τομείς που 

αναφέρονται παραπάνω, αναμένεται να αποτελέσει το βασικό άξονα για την προσέλκυση 

διδασκόντων, μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων υψηλού επιπέδου. 

Συγκεκριμένα, η παρουσία μελών ΔΕΠ υψηλού επιπέδου, η τακτική επικαιροποίηση και 

προσαρμογή των μεταπτυχιακών και προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών στις 

επιστημονικές και κοινωνικές εξελίξεις και η ενίσχυση της εξωστρέφειας του Τμήματος 

συμβάλλουν προς την κατεύθυνση αυτή.  

 

Ουσιαστικά, τα τελευταία χρόνια άρχισε η συστηματική καταγραφή στοιχείων και 

δεικτών. Οι προκηρύξεις νέων θέσεων δημοσιεύονται στο διαδίκτυο, σε τοπικές και 

πανελλαδικής κυκλοφορίας εφημερίδες. Επίσης, απαιτείται μεταξύ των άλλων, έντονη 

ερευνητική δραστηριότητα και δημοσιεύσεις σε αξιόλογα επιστημονικά περιοδικά. 

 

Γενικά, το Τμήμα προσφέρει ένα σύγχρονο και ποιοτικό πρόγραμμα σπουδών στα 

αντικείμενα της Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής χωρίς να παραγνωρίζει τους τομείς 
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της Διοίκησης των Επιχειρήσεων, των Ποσοτικών Μεθόδων, των Οικονομικών Επιστημών, 

των Πληροφοριακών Συστημάτων - Ηλεκτρονικού Εμπορίου και των Νομικών των 

Επιχειρήσεων.  Καλλιεργεί την αναλυτική και κριτική σκέψη, την εκτίμηση και 

αξιολόγηση οικονομετρικών υποδειγμάτων που αποτυπώνουν και περιγράφουν τις 

σχέσεις οικονομικών μεγεθών, τις  δεξιότητες που επιτρέπουν στους φοιτητές να 

προβαίνουν σε μελέτες με τη χρήση διαφόρων λογισμικών. Επιδιώκει την ανάπτυξη της 

έρευνας σε θέματα που απασχολούν τις επιχειρήσεις και οργανισμούς.  

 

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής έχοντας αποκτήσει 

εξειδικευμένες γνώσεις στα πεδία της Λογιστικής, Φοροτεχνικής και Χρηματοοικονομικής 

είναι τα άτομα με τα οποία θα στελεχωθεί ο ιδιωτικός και δημόσιος τομέας. 

 

7.2.  Διαδικασία διαμόρφωσης στρατηγικής ακαδημαϊκής ανάπτυξης του Τμήματος 

Η διαδικασία διαμόρφωσης στρατηγικής ακαδημαϊκής ανάπτυξης του Τμήματος είναι 

σύμφωνη με όσα ορίζονται στη σχετική νομοθεσία. Αν και η διαδικασία διαμόρφωσης 

στρατηγικής ακαδημαϊκής ανάπτυξης που εφαρμόζεται από το Τμήμα είναι σχετικά 

καινούργια, οι πρώτες ενδείξεις είναι θετικές, τόσο για τη διαδικασία παρακολούθησης 

υλοποίησης του στρατηγικού σχεδιασμού, όσο και για την ίδια τη διαδικασία 

διαμόρφωσης της βραχυπρόθεσμης στρατηγικής.  

 

Παρόλα αυτά, το Τμήμα επιδιώκει τη διαρκή βελτίωση των διαδικασιών αυτών, ώστε να 

μεγιστοποιήσει τα αναμενόμενα οφέλη.  Στην παρούσα φάση δίνεται μεγάλη βαρύτητα 

στο σχεδιασμό και εφαρμογή ενός πλήρως τυποποιημένου συστήματος καταγραφής, 

ενημέρωσης και παρακολούθησης των στοιχείων και των δεικτών που είναι απαραίτητα 

για τον αποτελεσματικό σχεδιασμό της ακαδημαϊκής ανάπτυξης. Με αυτόν τον τρόπο 

αναμένεται να ελαχιστοποιηθεί ο όγκος των απαιτούμενων γραφειοκρατικού τύπου 

εργασιών, ώστε να ελαφρυνθεί η επιβάρυνση της Γραμματείας και να αυξηθεί η 

αποδοτικότητα των μελών ΔΕΠ.  

 

Σε σχέση με τη διαδικασία δημοσιοποίησης του σχεδίου ανάπτυξης και των 

αποτελεσμάτων του, το Τμήμα έχει προς το παρόν επιλέξει να ακολουθήσει όσα ορίζονται 

στη σχετική νομοθεσία, δηλαδή τη δημοσιοποίηση μέσω των θεσμοθετημένων διαύλων 

(π.χ. ιστοσελίδες της ΜΟΔΙΠ, ΑΔΙΠ). Επιπλέον, αξιοποιούνται εναλλακτικές δυνατότητες 

δημοσιοποίησης τέτοιων στοιχείων, που αφορούν κυρίως τις ιστοσελίδες του Τμήματος, 

των Εργαστηρίων και των ΠΜΣ. Επισημαίνεται ότι, η ιστοσελίδα του ΠΜΣ του Τμήματος 

βρίσκεται σε φάση επανασχεδίασης έτσι ώστε να εξυπηρετούνται καλύτερα ορισμένοι από 

τους στόχους του στρατηγικού σχεδιασμού, κυρίως αυτούς που αφορούν την προσέλκυση 

φοιτητών υψηλού επιπέδου και την εξωστρέφεια.  

 

Συμπερασματικά, το Τμήμα έχει διαμορφωμένη στρατηγική ακαδημαϊκής ανάπτυξης, η 

οποία είναι εξειδικευμένη ως προς τους σημαντικότερους άξονες που τη διαμορφώνουν. 
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Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ανάπτυξη και χρήση αντικειμενικών συστημάτων ατομικής 

αξιολόγησης (είτε σε επίπεδο μελών ΔΕΠ, είτε σε επίπεδο υποψηφίων διδακτόρων) και 

εξαγωγής και παρακολούθησης κατάλληλων ποσοτικών δεικτών που καλύπτουν 

ολόκληρο το φάσμα δράσεων. Η έμπρακτη και πλήρης συμμετοχή των μελών ΔΕΠ στη 

διαδικασία διαμόρφωσης της στρατηγικής ακαδημαϊκής ανάπτυξης είναι ένα ακόμη 

σημαντικό θετικό σημείο. Από την άλλη πλευρά, η παρακολούθηση της 

αποτελεσματικότητας της διαδικασίας στρατηγικού σχεδιασμού και η εξέταση της 

σκοπιμότητας ευρύτερης δημοσιοποίησης των σχεδίων ανάπτυξης, καθώς και των 

αποτελεσμάτων θα πρέπει να απασχολήσουν το Τμήμα στο άμεσο μέλλον.  

 

Γενικά, η στρατηγική του Τμήματος διαμορφώνεται μέσα από το διάλογο του 

ακαδημαϊκού και διοικητικού προσωπικού. Οι απόψεις, προτάσεις, εισηγήσεις αποτελούν 

την πρώτη ύλη που μέσα από εποικοδομητική συζήτηση, με ευθύνη του Προέδρου και της 

Γ.Σ. του Τμήματος, διαμορφώνουν τη στρατηγική  (έστω και άτυπης) ακαδημαϊκής, 

ερευνητικής και εκπαιδευτικής ανάπτυξής του. 

 

8  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 

8.1.  Αποτελεσματικότητα των διοικητικών και τεχνικών υπηρεσιών 

 

Η διοικητική εξυπηρέτηση του συνόλου των φοιτητών,  καθώς και  η διεκπεραίωση όλων 

των φοιτητικών θεμάτων,  όπως επίσης η διευθέτηση των θεμάτων των μελών ΔΕΠ, τόσο 

του Τμήματος, όσο και της Σχολής,  πραγματοποιείται αποκλειστικά και μόνο από έξι (6) 

άτομα, εκ των οποίων το ένα είναι υπεύθυνο των εργαστηρίων του Τμήματος. 

  

Πρέπει να τονισθεί ότι παρά το περιορισμένο ανθρώπινο δυναμικό, η διοικητική 

υποστήριξη που παρέχεται βρίσκεται σε ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο, λόγω της υπερβολικής 

προσπάθειας, πέραν των δυνατοτήτων τις περισσότερες των περιπτώσεων, που 

καταβάλλεται από τους διοικητικούς υπαλλήλους του Τμήματος όπως και της ειλικρινούς 

διάθεσης των ατόμων που στελεχώνουν τις υπηρεσίες αυτές να συμβάλλουν στη διοικητική 

στήριξη, ανάπτυξη και εδραίωση του Τμήματος. Επιπλέον, πρέπει να τονισθεί ότι δεν 

υπάρχουν καταγεγραμμένα παράπονα για καθυστερήσεις, κακή συμπεριφορά ή άλλα 

προβλήματα, έτσι η αποτελεσματικότητα της Γραμματείας κρίνεται ιδιαίτερα 

ικανοποιητική. Ωστόσο, η περαιτέρω επιμόρφωση του υπάρχοντος διοικητικού δυναμικού 

του Τμήματος θα βοηθούσε στην αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία των 

εν λόγω υπηρεσιών και θα συνέβαλλε στην ενδυνάμωση, ενίσχυση και αναβάθμιση του 

διοικητικού έργου.   

 

Η συνεργασία των διοικητικών υπηρεσιών του Τμήματος με τη Διοίκηση του Ιδρύματος 

θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως άριστες λαμβάνοντας υπόψη και τον ολοένα αυξανόμενο 

όγκο εργασίας των υπαλλήλων.  Η ροή της πληροφορίας ανάμεσα στα δύο μέρη 
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(προφορική ή έγγραφη) είναι ιδιαίτερα ικανοποιητική όπως και η συνεργασία μεταξύ 

συναδέλφων ιδιαίτερα πολύ καλή.  

 

Η τεχνική υποστήριξη παρέχεται από ένα (1) μόνο άτομο (ΕΤΕΠ)  που είναι υπεύθυνο, 

μεταξύ άλλων, για την τεχνική υποστήριξη του εργαστηρίου, τη συντήρηση του 

τεχνολογικού εξοπλισμού, την κάλυψη τεχνικών θεμάτων πάσης φύσεως που αφορούν την 

υλικοτεχνική υποστήριξη των μελών ΔΕΠ κατά διεξαγωγή των εργαστηριακών 

μαθημάτων. Τονίζεται ότι τεχνικά το Τμήμα θα υστερούσε σημαντικά εάν δεν υπηρετούσε, 

τουλάχιστον, το συγκεκριμένο άτομο όπου έχει καταφέρει, στα πλαίσια του εφικτού, με τις 

γνώσεις του, την ικανότητά του, την αποτελεσματικότητα της εργασίας του, τον τεχνικό 

συντονισμό για την επίλυση αρκετών θεμάτων, να διατηρεί σε λειτουργικό επίπεδο τον 

μηχανολογικό εξοπλισμό του Τμήματος. Ωστόσο, και πάλι κρίνεται επιτακτική η ανάγκη 

επιμόρφωσής του. 

 

8.2  Υπηρεσίες Φοιτητικής Μέριμνας 

 

Οι υπηρεσίες φοιτητικής μέριμνας συμβάλλουν καθοριστικά στην επίλυση κοινωνικών 

θεμάτων, όπως: σίτιση που γίνεται με βάση οικονομικά κριτήρια. Ωστόσο, απαιτείται η 

αύξηση των διαθέσιμων πόρων και η επιμόρφωση και πρόσληψη νέου προσωπικού για 

την κάλυψη θεμάτων όπως: η ύπαρξη χώρου πρώτων βοηθειών ειδικά για ΑΜΕΑ, 

χρηματικών βοηθημάτων για άπορους φοιτητές, καλύτερη και πληρέστερη υποστήριξη σε 

θέματα όπως η χορήγηση υποτροφιών, βοηθημάτων από κληροδοτήματα, - υποτροφίες 

του Πανεπιστημίου και άλλων Ιδρυμάτων του εσωτερικού - εξωτερικού, έκδοση 

ενημερωτικού φυλλαδίου σχετικά με ζητήματα που απασχολούν τους φοιτητές. 

 

8.3  Υποδομές πάσης φύσεως που χρησιμοποιεί το Τμήμα  

 

Το Τμήμα για την κάλυψη των εκπαιδευτικών του αναγκών χρησιμοποιεί περιορισμένο 

αριθμό αμφιθεάτρων που διαθέτουν, όμως, τον βασικό εξοπλισμό και την υλικοτεχνική 

υποδομή για την ομαλή διεξαγωγή των μαθημάτων.  Ωστόσο απαιτείται να ληφθεί 

μέριμνα για τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του εξοπλισμού, της άμεσης 

πρόσβασης των διδασκόντων σε αυτό, όπως επίσης και της ασφάλειας των μηχανημάτων 

από πιθανές φθορές και κλοπές πράγμα που έχει συμβεί αρκετές φορές κατά το πρόσφατο 

παρελθόν.  

 

Το  Τμήμα προσφέρει σημαντικό αριθμό μαθημάτων που απαιτούν ηλεκτρονικούς 

υπολογιστές όπως και την χρήση σύγχρονων ηλεκτρονικών προγραμμάτων. Επίσης, στο  

Τμήμα λειτουργούν δύο εργαστήρια (σύντομα και ένα ακόμα) με αρκετά περιορισμένο 

αριθμό θέσεων εργασίας που οριακά εξυπηρετούν το σύνολο των προπτυχιακών και 

μεταπτυχιακών φοιτητών.  
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Το Τμήμα, σε μεγάλο βαθμό, προσπαθεί και μεριμνά, όσο το επιτρέπουν οι δυνατότητες 

του και οι χρηματικοί πόροι που διαθέτει, να βελτιώσει τις συνθήκες εργασίας του 

ανθρώπινου του δυναμικού ειδικά στους παρακάτω τομείς: 

 

Συνθήκες διδασκαλίας: 

(α)  Να μειώσει τον αριθμό των φοιτητών ανά αμφιθέατρο με τον διαχωρισμό τους σε 

μικρότερα τμήματα. 

(β)  Να δημιουργήσει νέα αμφιθέατρα - αίθουσες διδασκαλίας που θα καλύπτουν τις 

διδακτικές ανάγκες του Τμήματος.  

(γ)  Να δημιουργήσει  υποστηρικτικό υλικό για κάθε μάθημα με ερωτήσεις, case studies, 

δημιουργία μαθημάτων στο Internet και παρουσίαση επιχειρηματικών περιπτώσεων 

με βιντεοσκόπηση, δημιουργία εικονικών τάξεων στο Internet, κ.ο.κ. 

(δ)  Να αναβαθμίσει την υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή σε επίπεδο κλιματισμού, 

θέρμανσης εξαερισμού, κατάλληλου φωτισμού, προβολικά μηχανήματα, 

μηχανήματα για διαφάνειες, σύστημα απενεργοποίησης κινητών τηλεφώνων, 

σύστημα ενδοεπικοινωνίας με το θυρωρείο, ύπαρξη μικροφωνικής εγκατάστασης. 

(ε)  Να εντάξει στο πρόγραμμα διδασκαλίας ορισμένα βασικά (κορμού) μαθήματα στην  

αγγλική γλώσσα.  

 

Συνθήκες έρευνας: 

Παρά τον περιορισμένο προϋπολογισμό που έχει το Τμήμα στην διάθεσή του, καταβάλλει 

κάθε δυνατή προσπάθεια για την όσο καλύτερη διανομή των πόρων σε θέματα όπως: 

(α)  κάλυψης εξόδων συμμετοχής σε συνέδρια εσωτερικού-εξωτερικού, 

(β)  κάλυψης εξόδων υποβολής άρθρων, 

(γ)  κάλυψης εξόδων διεξαγωγής έρευνας και επεξεργασίας συλλεχθέντων στοιχείων, 

(δ)  κάλυψης αγοράς βιβλίων και κάλυψης κόστους συνδρομών, 

 (ε)  ύπαρξης βιβλιογραφικών πηγών έρευνας, ύπαρξη υλικοτεχνικής υποδομής και 

κατάλληλου ειδικευμένου βοηθητικού προσωπικού και γραμματειακής υποστήριξης, 

(στ)  δημιουργίας ερευνητικών εργαστηρίων και στελέχωσης με ειδικευμένο προσωπικό. 

 

Συνθήκες εργασίας: 

Το Τμήμα διαθέτει μέχρι σήμερα: 

(α)  κατάλληλους (ατομικούς) χώρους εργασίας, 

(β)  βασικό εξοπλισμό γραφείου-επίπλων, συστημάτων Η/Υ, εκτυπωτών, μηχανημάτων 

σάρωσης κειμένων, αποστολής Fax, ηλεκτρονικής διεύθυνσης, τηλεφωνικής γραμμής-

δωρεάν μονάδων συνομιλίας, πρώτων και γραφικών υλικών, συστήματος ασφάλισης 

γραφείου, φωτοαντιγραφικών μέσων,  

(γ)  θέσεων στάθμευσης μόνιμου προσωπικού, ύπαρξης εσωτερικής ασφάλειας χώρων 

εργασίας, 

(δ)  γραμματειακή υποστήριξη.  
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Τα παραπάνω στοιχεία που συμβάλλουν, γενικά, στην βελτίωση της καθημερινής 

εργασίας και παρουσίας των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας στο χώρο εργασίας. 

Ωστόσο, απαιτείται να δημιουργηθούν οι συνθήκες που θα οδηγήσουν στη βελτίωση και 

αύξηση των παραπάνω, στα πλαίσια της ποιοτικής και ποσοτικής αναβάθμισης του 

Τμήματος. 

 

8.4  Βαθμός αξιοποίησης νέων τεχνολογιών από τις διάφορες υπηρεσίες του Τμήματος 

(πλην εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου): 

 

Οι υπηρεσίες του Τμήματος χρησιμοποιούν σημαντικά τις νέες τεχνολογίες με στόχο τον 

περιορισμό των γραφειοκρατικών διαδικασιών, την βελτίωση των συνθηκών εργασίας και 

την αποτελεσματικότερη και ταχύτερη επίτευξη των θεμάτων του Τμήματος. 

 

8.5 Διαφάνεια και αποτελεσματικότητα στη χρήση υποδομών και εξοπλισμού 

 

Υπάρχει πλήρης διαφάνεια και αποτελεσματικότητα στην χρήση υποδομών και 

εξοπλισμού. Η διαδικασία που ακολουθείται είναι η εξής: κάθε χρόνο διενεργείται 

καταγραφή των αναγκών των μελών ΔΕΠ σε εξοπλισμό πάσης φύσεως από αρμόδια 

επιτροπή που συστήνεται με απόφαση της Γ.Σ. του Τμήματος. Στη συνέχεια, οι ανάγκες 

επικυρώνονται, σε συνάρτηση με τον διαθέσιμο προϋπολογισμό, από τη Γ.Σ. και 

προωθούνται για υλοποίηση. Έτσι, γνωστοποιείται σε όλους τους ενδιαφερόμενους τόσο 

το κόστος απόκτησης του εξοπλισμού που ζητείται όσο και η διάθεσή του. 

 

8.6 Διαφάνεια και αποτελεσματικότητα στη διαχείριση οικονομικών πόρων 

 

Υπάρχει πλήρης διαφάνεια και αποτελεσματικότητα στη διαχείριση οικονομικών πόρων, 

διότι όλες οι σχετικές αποφάσεις λαμβάνονται ύστερα από εισήγηση αρμόδιων επιτροπών 

που απαρτίζονται από μέλη της Γ.Σ. (ΔΕΠ, εκπροσώπους φοιτητών, ΕΤΕΠ, ΕΕΔΙΠ) και 

απαιτείται ομόφωνη απόφαση των μελών της Γ.Σ. του Τμήματος. Επιπλέον, η λογιστική 

διαχείριση των οικονομικών πόρων γίνεται με την συνδρομή της Επιτροπής Ερευνών.  

 

9  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

9.1. Κυριότερα θετικά και αρνητικά σημεία του Τμήματος, όπως αυτά προκύπτουν 

μέσα από την Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης 

 

Τα κυριότερα θετικά σημεία του Τμήματος είναι: 

 

 Το Τμήμα προσφέρει σύγχρονα, ποιοτικά προγράμματα σπουδών σε προπτυχιακό και 

μεταπτυχιακό επίπεδο ικανά να παρέχουν στους φοιτητές εξειδικευμένη ακαδημαϊκή 
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γνώση και δεξιότητες με βάση τις σύγχρονες εξελίξεις στο χώρο της επιστήμης της 

Λογιστικής και της Χρηματοοικονομικής.  

 

 Τα μαθήματα σπουδών δίνουν έμφαση στην πρακτική εφαρμογή της ακαδημαϊκής 

γνώσης με την ενσωμάτωση πληθώρας εργαστηριακών μαθημάτων, μέσω εκτενούς 

χρήσης τεχνολογιών πληροφορικής  (π.χ.  το σύστημα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης 

COMPUS, χρήση λογισμικού λογιστικών και χρηματοοικονομικών εφαρμογών, 

στατιστικών και οικονομετρικών  πακέτων). 

 

 Με βάση τις πανελλήνιες εισαγωγικές εξετάσεις, το Τμήμα κατατάσσεται στα πλέον 

υψηλόβαθμα της χώρας και συνεπώς δέχεται σχεδόν τους καλύτερους φοιτητές. 

 

 Η διδασκαλία δύο μαθημάτων στην αγγλική γλώσσα η οποία διευκολύνει τους 

φοιτητές του προγράμματος ERASMUS.  

 

 Οι αίθουσες διδασκαλίας  είναι εξοπλισμένες με: Η/Υ, video projectors, πρόσβαση στο 

διαδίκτυο και ψύξη-θέρμανση συμβάλλοντας στη βελτίωση της δισκαλίας. 

 

 Τα μέλη ΔΕΠ διαθέτουν σχετικά καλό και επαρκή τεχνολογικό εξοπλισμό και σχετικά 

ικανοποιητικούς χώρους εργασίας που τους επιτρέπει να εργάζονται άνετα (διαθέτουν  

γραφείο εξοπλισμένο με Η/Υ, εκτυπωτή, τηλέφωνο και FAX). 

 

 Το Τμήμα προσφέρει δύο εργαστήρια Η/Υ και σύντομα θα λειτουργήσει ένα ακόμα 

συμβάλλοντας στη βελτίωση των ερευνητικών και εργαστηριακών αναγκών. 

 

 Παρέχεται η δυνατότητα συμμετοχής των φοιτητών σε πρακτική άσκηση.  

 

 Το Τμήμα προσφέρει τρία ΠΜΣ: (1) «ΠΜΣ στη «Λογιστική και Χρηματοοικονομική», 

(2) «Στρατηγική Διοικητική Λογιστική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση» για στελέχη 

επιχειρήσεων και (3) «Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική».  

 

 Το Τμήμα συμμετέχει στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη 

Διοίκηση Επιχειρήσεων και στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 

στα Πληροφοριακά Συστήματα. 

 

 Το Τμήμα συμμετέχει στο Διιδρυματικό μαζί με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και το 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας στο Μεταπτυχιακό  Πρόγραμμα με τίτλο: «Προηγμένα 

Συστήματα Υπολογιστών και Επικοινωνιών». 

 

 Οι κάτοχοι διπλώματος μεταπτυχιακού τίτλου στην «Εφαρμοσμένη Λογιστική και 

Ελεγκτική» έχουν διεθνή επαγγελματική αναγνώριση από τον ACCA και το IIA, αλλά 

και επαγγελματική προοπτική. 
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 Οι κάτοχοι διπλώματος μεταπτυχιακού τίτλου στην «Εφαρμοσμένη Λογιστική και 

Ελεγκτική» έχουν επαγγελματική αναγνώριση από τον ΣΟΕΛ, αλλά και 

επαγγελματική προοπτική. 

 

 Το Τμήμα διοργανώνει  διεθνές συνέδριο στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική  από 

το 2006, το οποίο συμβάλλει στη διάχυση της έρευνας  και στη βελτίωση των σχέσεων 

του Τμήματος με τους κοινωνικούς-παραγωγικούς φορείς. 

 

 Tο Τμήμα προσφέρει το Παράρτημα Διπλώματος Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών 

Προγραμμάτων στα ελληνικά και αγγλικά. 

 

 Tα μέλη ΔΕΠ διδάσκουν τόσο στα ΠΜΣ του Τμήματος,  όσο και στα διατμηματκά 

ΠΜΣ και συμμετέχουν σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια. 

 

 Τα κυριότερα αρνητικά σημεία του Τμήματος είναι: 

 

 Η  στενότητα εργαστηριακών χώρων περιορίζει την επίτευξη του επιθυμητού επιπέδου 

παροχής υπηρεσιών προς τους φοιτητές. 

 

 Ο  υψηλός λόγος φοιτητών ανά διδάσκοντα και τα σχετικά μεγάλα Τμήματα 

διδασκαλίας που περιορίζει την ποιότητα παροχής υπηρεσιών στους φοιτητές, ενώ 

αδυναμία θεωρείται και η έλλειψη θεσμοθέτησης του προσωπικού καθηγητή – 

συμβούλου για τους φοιτητές λόγω του μικρού αριθμού μελών ΔΕΠ ανά Τμήμα. 

 

 Η  έλλειψη θεσμοθετημένης σειράς σεμιναρίων που θα μπορούσαν να βοηθήσουν το 

ερευνητικό έργο  και να συμβάλουν στην εξωστρέφεια του Τμήματος.  

 

 Ο σχετικά χαμηλός αριθμός δημοσιεύσεων σε αξιόλογα επιστημονικά περιοδικά με 

κριτές. 

 

 Η έλλειψη κινήτρων για έρευνα και η έλλειψη μια συγκεκριμένης και θεσμοθετημένης 

ερευνητικής πολιτικής. 

 

 Η απουσία συνεργασιών σε επίπεδο διδασκαλίας και έρευνας με ιδρύματα του 

εξωτερικού. 

 

9.2 Ευκαιρίες αξιοποίησης θετικών σημείων και ενδεχόμενους κινδύνους από τα 

αρνητικά σημεία 
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Ευκαιρίες αξιοποίησης 

 

 Διοργάνωση Διαλέξεων και Συνεδρίων – Σεμιναρίων:  

o Οργάνωση σεμιναρίων παρουσίασης working papers των μελών ΔΕΠ. 

o Οργάνωση σεμιναρίων παρουσίασης της ερευνητικής πορείας των υποψηφίων 

διδακτόρων. 

o Οργάνωση ημερίδων επί επίκαιρων θεμάτων με την πρόσκληση ατόμων του 

επιχειρηματικού και επιστημονικού κόσμου. 

 

 Αναμόρφωση του προπτυχιακού και μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών 

 

 Μεγαλύτερη έμφαση στην ποιοτική έρευνα. 

 

 Συνεχής εμπλουτισμός εργαστηρίων με βάσεις δεδομένων και λογισμικά πακέτα. 

 

 Δημιουργία Alumni φοιτητών του Τμήματος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών 

φοιτητών. 

 

 Συνεργασίες με άλλα ιδρύματα του εξωτερικού 

 

 Δημιουργία επιτροπών για την καλύτερη παρακολούθηση των διαφόρων 

προγραμμάτων και την καλύτερη εξυπηρέτηση των φοιτητών. 

 

 

Ενδεχόμενοι κίνδυνοι από τα αρνητικά σημεία: 

 

 Κυβερνητικές Πολιτικές: η μείωση της χρηματοδότησης των πανεπιστημιακών   

ιδρυμάτων (υλικών - άυλων πόρων, έρευνας), η ασταθής νομοθεσία και οι αλλαγές της 

Κυβέρνησης για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, οι νόμοι για προσλήψεις  προαγωγές 

στα ΑΕΙ, αποτελούν πραγματικά προβλήματα σήμερα τόσο στην εκπαιδευτική όσο και 

την ερευνητική δραστηριότητα. 

 

 Η έλλειψη επάρκειας  της στελέχωσης του Τμήματος με το κατάλληλο ακαδημαϊκό,  

διοικητικό και τεχνικό προσωπικό.  

 

 Η στενότητα των υποδομών αποτελεί μια τροχοπέδη για μια περισσότερο ποιοτική 

εκπαίδευση. 

 

 Έντονος ανταγωνισμός στα μεταπτυχιακά προγράμματα από Δημόσια, Ιδιωτικά 

Ελληνικά και Ξένα Πανεπιστήμια/ Ιδιωτικές Σχολές και «Κολέγια». 
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 Μείωση παρακολούθησης σπουδών:  η συνεχόμενη οικονομική ύφεση, η διαρκής 

αύξηση της φορολογίας και γενικά η μείωση των εισοδημάτων δημιουργεί σοβαρά 

προβλήματα για τους φοιτητές όπως αυτά της στέγασης, διαμονής και 

παρακολούθησης μαθημάτων.   

 

10  ΣΧΕΔΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ 

10.1 Βραχυπρόθεσμο σχέδιο δράσης από το Τμήμα για την άρση των αρνητικών και την 

ενίσχυση των θετικών σημείων.  

 Άμεση εφαρμογή 

 

 Διοργάνωση Διαλέξεων και Συνεδρίων – Σεμιναρίων: 

o Οργάνωση σεμιναρίων παρουσίασης working papers των μελών ΔΕΠ. 

o Οργάνωση σεμιναρίων παρουσίασης της ερευνητικής πορείας των 

υποψηφίων διδακτόρων. 

o Οργάνωση ημερίδων επί επίκαιρων θεμάτων με την πρόσκληση ατόμων του 

επιχειρηματικού και επιστημονικού κόσμου. 

 

 Αναμόρφωση του προγράμματος προπτυχιακών σπουδών.  

 

 Αγορά νέων βάσεων δεδομένων και στατιστικών/οικομετρικών πακέτων. 

 

 Θεσμοθέτηση του προσωπικού καθηγητή – συμβούλου για τους φοιτητές. 

 

 Θεσμοθέτηση επιτροπών που θα έχουν ως έργο να εισηγηθούν τις συγκεκριμένες 

διαδικασίες που πρέπει να ακολουθεί το Τμήμα αναφορικά με τις διαδικασίες 

αξιολόγησης προγραμμάτων, συντονισμού διδακτέας ύλης, αξιολόγησης φοιτητών 

κτλ.  

 

10.2 Μεσοπρόθεσμο σχέδιο δράσης από το Τμήμα για την άρση των αρνητικών και την 

ενίσχυση των θετικών σημείων.  

 

 Πρόσληψη μελών ΔΕΠ με ιδιαίτερη έμφαση στο ερευνητικό προφίλ.  

 

 Περαιτέρω στελέχωση και επιμόρφωση του διοικητικού προσωπικού 

 

 Δημιουργία ενός νέου ερευνητικού εργαστηρίου  

 

 Μεγαλύτερη συμμετοχή του τμήματος σε ερευνητικές δραστηριότητες στον 

ευρύτερο εθνικό και διεθνή χώρο. 
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 Προσπάθειες δημιουργίας συνεργειών με άλλα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα. 

 

 Ενίσχυση της ερευνητικής προσπάθειας ώστε να αυξηθεί ο αριθμός δημοσιεύσεων 

σε υψηλού επιπέδου διεθνή περιοδικά. 

 

 Επάνδρωση των εργαστηρίων με εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό. 

 

 

10.3 Προτάσεις προς δράση από τη Διοίκηση του Ιδρύματος 

 Συνεχή βελτίωση των υφιστάμενων υποδομών (εξεύρεση χώρων για εργαστήρια, 

αναβάθμιση μέσων πληροφορικής κλπ). 

 

 Γρηγορότερη διεκπεραίωση διαφόρων υποθέσεων. 

 

 Μεγαλύτερη προσοχή και ενίσχυση (χρηματοδότηση) της ερευνητικής προσπάθειας 

των μελών ΔΕΠ και των υποψηφίων διδακτόρων. 

 

10.4 Προτάσεις προς δράση από την Πολιτεία 

Διασφάλιση της σταθερότητας του νομοθετικού πλαισίου λειτουργίας των ΑΕΙ. Θεωρούμε 

ότι οι συχνές αναθεωρήσεις και αλλαγές του νομοθετικού πλαισίου δημιουργούν 

πρόσθετες δυσκολίες στην ομαλή λειτουργία των τμημάτων και επιφέρουν καθυστερήσεις 

και εμπόδια στην προγραμματισμένη υλοποίηση των στρατηγικών σχεδίων δράσης  

 

Απλοποίηση του νομοθετικού πλαισίου λειτουργίας και λήψης των αποφάσεων ώστε τα 

Τμήματα που διαθέτουν πόρους από τα ΠΜΣ να μπορούν να τους αξιοποιούν 

διασφαλίζοντας τη λειτουργία της εκπαιδευτικής διαδικασίας, ενισχύοντας την παροχή 

των αναγκαίων εφοδίων στους εκπαιδευομένους, χρηματοδοτώντας την πρόσληψη του 

αναγκαίου διοικητικού και τεχνικού προσωπικού και υποστηρίζοντας την επιστημονική 

έρευνα.  

 

Κάλυψη των αναγκών των ιδρυμάτων σε διοικητικό και τεχνικό προσωπικό.  

 

Χορήγηση των απαραίτητων πιστώσεων και επίσπευση των διαδικασιών πρόσληψης νέων 

εκλεγμένων μελών ΔΕΠ, ώστε να καλυφθούν οι αποχωρήσεις και συνταξιοδοτήσεις μελών 

ΔΕΠ.  
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ΕΠΙΤΟΜΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  

ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

 

ΙΔΡΥΜΑ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

Αριθμός προσφερόμενων κατευθύνσεων:      2 

Αριθμός μεταπτυχιακών προγραμμάτων:     3 

Σχετικός 

πίνακας 

Ακαδημαϊκό έτος 2012-13 2011-12 2010-11 2009-08 2008-09 2007-08 

# 1 Συνολικός αριθμός μελών ΔΕΠ 14 13 13 15 17 15 

# 1 Λοιπό προσωπικό 4 4 4 4 4 4 

# 2 Συνολικός αριθμός προπτυχιακών φοιτητών 

σε κανονικά έτη φοίτησης (ν + 2) 

972 991 960 949 934 956 

# 3 Προσφερόμενες από το Τμήμα θέσεις  στις 

πανελλαδικές 

105 101 118 121 119 139 

# 3 Συνολικός αριθμός νεοεισερχομένων 

φοιτητών  

151 138 158 151 149 162 

# 6 Αριθμός αποφοίτων 148 97 135 118 148 144 

# 6 Μ.Ο. βαθμού πτυχίου 6,85 6,99 6,91 6,91 6,94 6,9 

# 4 Προσφερόμενες από το Τμήμα Θέσεις ΠΜΣ 145 145 145 145 75 35 

# 4 Αριθμός αιτήσεων  για ΠΜΣ 176 170 276 301 153 94 

# 12.1 Συνολικός αριθμός μαθημάτων για την 

απόκτηση πτυχίου 

46 46 54 54 54 54 

# 12.1 Σύνολο υποχρεωτικών μαθημάτων (Υ) 38 38 49 48 47 42 

# 12.1 Συνολικός αριθμός προσφερόμενων 

μαθημάτων επιλογής 

57 57 27 34 34 32 

# 15 Συνολικός αριθμός δημοσιεύσεων ΔΕΠ 39 31 21 39 37 46 

# 16 Αναγνώριση ερευνητικού έργου (σύνολο) 50 42 39 59 87 138 

# 17 Διεθνείς συμμετοχές       

* Πρόκειται για το ακαδημαϊκό έτος (δύο συνεχόμενα ακαδημαϊκά εξάμηνα), στο οποίο αναφέρεται η Έκθεση 
Εσωτερικής Αξιολόγησης. 
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Πίνακας 1:   Εξέλιξη του προσωπικού του Τμήματος 

  2012-2013 2011-2012 2010-2011 
 

2009-2010 2008-2009 

  Α Θ Α Θ Α Θ Α Θ Α Θ 

Καθηγητές Σύνολο 7  7  4  6 1 5 1 

 Από εξέλιξη   3  2  2  1  

 Νέες προσλήψεις           

 Συνταξιοδοτήσεις 2     1 1    

 Παραιτήσεις     1      

Αναπληρωτές Καθηγητές Σύνολο 2  2  4  3  6  

 Από εξέλιξη         2  

 Νέες προσλήψεις           

 Συνταξιοδοτήσεις           

 Παραιτήσεις           

Επίκουροι Καθηγητές Σύνολο 4  4  3  3  3  

 Από εξέλιξη   1        

 Νέες προσλήψεις           

 Συνταξιοδοτήσεις           

 Παραιτήσεις           

Λέκτορες Σύνολο 1  0  2  2 1 1 1 

 Νέες προσλήψεις 1        1  

 Συνταξιοδοτήσεις           

 Παραιτήσεις           

Μέλη ΕΕΔΙΠ Σύνολο  1  1  2  2  2 

Διδάσκοντες επί 
συμβάσει** 

Σύνολο 7  7  12 1 16 2 9 2 

Τεχνικό προσωπικό 
εργαστηρίων 

Σύνολο  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Διοικητικό προσωπικό Σύνολο  4  4  4  4  4 

* Πρόκειται για το ακαδημαϊκό έτος (δύο συνεχόμενα ακαδημαϊκά εξάμηνα), στο οποίο αναφέρεται η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. 
** Αναφέρεται σε αριθμό συμβάσεων – όχι διδασκόντων (π.χ. αν ένας διδάσκων έχει δύο συμβάσεις, χειμερινή και εαρινή, τότε μετρώνται δύο 

συμβάσεις). 
Α: Άρρενες, Θ: Θήλεις 
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Υποσ.:   2008-2009 μετακίνηση του Αναπληρωτή Καθηγητή Ευτύχιου Σαρτζετάκη 
  2009-2011 λήξη θητείας της Λέκτορα κα. Αννίτα Φλώρου (ΦΕΚ 741/3-10-11) 
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Πίνακας 2:  Εξέλιξη του συνόλου των εγγεγραμμένων φοιτητών του Τμήματος σε όλα τα έτη σπουδών 

 2012-2013 2011-2012 2010-2011 
 

2009-2010 2008-2009 2007-2008 

Προπτυχιακοί 972 991 960 949 934 956 

Μεταπτυχιακοί 
(ΜΔΕ) 

242 382 270 204 73 42 

Διδακτορικοί 46*** 44*** 19 19 19 12 

 
Πίνακας 3: Εξέλιξη του αριθμού των νέο-εισερχομένων προπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος 

Εισαχθέντες με: 
2012-2013 2011-2012 2010-2011 

 
2009-2010 2008-2009 2007-2008 

Εισαγωγικές εξετάσεις 105 101 118 121 119 139 

Μετεγγραφές (εισροές προς το Τμήμα) 5 - 11 5 11 6 

Μετεγγραφές (εκροές προς άλλα 
Τμήματα)** 

- - - - - - 

Κατατακτήριες εξετάσεις 

(Πτυχιούχοι ΑΕΙ/ΤΕΙ) 

1 1 7 5 4 2 

Άλλες κατηγορίες 431 352 17 13 10 10 

Σύνολο** 151 138 158 151 149 162 

Αλλοδαποί φοιτητές 

(εκτός προγραμμάτων ανταλλαγών) 
2 5 5 7 5 5 

* Πρόκειται για το ακαδημαϊκό έτος (δύο συνεχόμενα ακαδημαϊκά εξάμηνα), στο οποίο αναφέρεται η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. 
** Προσοχή: ο αριθμός των εκροών πρέπει να αφαιρεθεί κατά τον υπολογισμό του Συνόλου. 
*** 25 άτομα προέρχονται από το Τμήμα μας, 17 άτομα προέρχονται από το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση 

Επιχειρήσεων, 4 άτομα προέρχονται από το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήματα  
 

                                                 
1. Εμπεριέχονται 3 φοιτητές Erasmus. 
2.Εμπεριέχονται 6 φοιτητές Erasmus. 
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Πίνακας 4: Εξέλιξη του αριθμού των θέσεων και των αποφοίτων του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ)* 
 
Τίτλος ΠΜΣ:   «Στη Στρατηγική Διοικητική Λογιστική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση»   Κανονική διάρκεια σπουδών (μήνες): 18 
 

 
Τρέχον 
έτος** 

Προηγ. 
έτος 

Τρέχον 
έτος – 2 

Τρέχον 
έτος – 3 

Τρέχον 
έτος – 4 

Τρέχον 
έτος – 
5*** 

Συνολικός αριθμός Αιτήσεων 
(α+β) 

32 25 
49 90 84 - 

 (α) Πτυχιούχοι του 
Τμήματος 

2 0 
2 7 8 - 

(β) Πτυχιούχοι άλλων 
Τμημάτων 

30 25 47 83 76 - 

Συνολικός αριθμός 
προσφερόμενων θέσεων  

40 40 40 40 40 - 

Συνολικός αριθμός 
εγγραφέντων  

25 17 32 51 33 - 

Συνολικός αριθμός 
αποφοιτησάντων  

29 45 24   - 

Αλλοδαποί φοιτητές 

(εκτός προγραμμάτων 
ανταλλαγών) 

0 0 0 0 0 - 

 
* Σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός ΠΜΣ συμπληρώνεται ένας πίνακας για κάθε ΠΜΣ. 
** Πρόκειται για το ακαδημαϊκό έτος (δύο συνεχόμενα ακαδημαϊκά εξάμηνα), στο οποίο αναφέρεται η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. 
*** Δεν είχε συσταθεί το ΠΜΣ 
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Πίνακας 4: Εξέλιξη του αριθμού των θέσεων και των αποφοίτων του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ)* 
 
Τίτλος ΠΜΣ:   «ΠΜΣ στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική» Κανονική διάρκεια σπουδών (μήνες):   12 
 

 Τρέχον 
έτος** 

Προηγ. 
Έτος 

Τρέχον 
έτος – 2 

Τρέχον 
έτος – 3 

Τρέχον έτος 
– 4 

Τρέχον έτος  
- 5 

Συνολικός αριθμός Αιτήσεων 
(α+β) 

26 19 
49 75 69 94 

 (α) Πτυχιούχοι του 
Τμήματος 

6 4 
12 21 8 19 

(β) Πτυχιούχοι άλλων 
Τμημάτων 

20 15 37 54 61 75 

Συνολικός αριθμός 
προσφερόμενων θέσεων  

35 35 35 35 35 35 

Συνολικός αριθμός 
εγγραφέντων  

18 12 33 43 40 42 

Συνολικός αριθμός 
αποφοιτησάντων  

14 34 42 38 41 44 

Αλλοδαποί φοιτητές 

(εκτός προγραμμάτων 
ανταλλαγών) 

0 0 0 0 0 0 

 
* Σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός ΠΜΣ συμπληρώνεται ένας πίνακας για κάθε ΠΜΣ. 
** Πρόκειται για το ακαδημαϊκό έτος (δύο συνεχόμενα ακαδημαϊκά εξάμηνα), στο οποίο αναφέρεται η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. 
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Πίνακας 4: Εξέλιξη του αριθμού των θέσεων και των αποφοίτων του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ)* 
 
Τίτλος ΠΜΣ:   «ΠΜΣ στην Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική» Κανονική διάρκεια σπουδών (μήνες) : .24 

 

 Τρέχον 
έτος** 

Προηγ. 
έτος 

Τρέχον 
έτος – 2 

Τρέχον 
έτος – 3 

Τρέχον έτος 
– 4*** 

Τρέχον έτος  
- 5*** 

Συνολικός αριθμός Αιτήσεων 
(α+β) 

118 126 
178 136   

 (α) Πτυχιούχοι του 
Τμήματος 

5 11 
19 25   

(β) Πτυχιούχοι άλλων 
Τμημάτων 

113 115 159 111   

Συνολικός αριθμός 
προσφερόμενων θέσεων  

70 70 70 70   

Συνολικός αριθμός 
εγγραφέντων  

77 78 77 76   

Συνολικός αριθμός 
αποφοιτησάντων  

79 66 0 0   

Αλλοδαποί φοιτητές 

(εκτός προγραμμάτων 
ανταλλαγών) 

0 0 0 0   

 
* Σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός ΠΜΣ συμπληρώνεται ένας πίνακας για κάθε ΠΜΣ. 
** Πρόκειται για το ακαδημαϊκό έτος (δύο συνεχόμενα ακαδημαϊκά εξάμηνα), στο οποίο αναφέρεται η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. 
*** Δεν είχε συσταθεί το ΠΜΣ 
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Πίνακας 5: Εξέλιξη του αριθμού των θέσεων και των αποφοίτων* του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών 
 

 

 Τρέχον 
έτος** 

Προηγ. έτος 
Τρέχον έτος 

– 2 
Τρέχον έτος 

– 3 

Τρέχον έτος 

-4 

Τρέχον έτος 

-5 

Συνολικός αριθμός Αιτήσεων 
(α+β) 

9 
7 

4  7 1 

 (α) Πτυχιούχοι του 
Τμήματος 

2 1  - - 2 

(β) Πτυχιούχοι άλλων 
Τμημάτων 

7 6  7 1 3 

Συνολικός αριθμός 
προσφερόμενων θέσεων 

43 23     

Συνολικός αριθμός εγγραφέντων 
υποψηφίων 

4 5 4  7 1 

Απόφοιτοι 4 5 1  2  

Μέση διάρκεια σπουδών 
αποφοίτων 

7 έτη 6 έτη     

 
*  Απόφοιτοι = Αριθμός Διδακτόρων που ανακηρύχθηκαν στο έτος που αφορά η στήλη. 
** Πρόκειται για το ακαδημαϊκό έτος (δύο συνεχόμενα ακαδημαϊκά εξάμηνα), στο οποίο αναφέρεται η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. 
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Πίνακας 6: Κατανομή βαθμολογίας και μέσος βαθμός πτυχίου των αποφοίτων του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών 

 

 

Συνολικός 
αριθμός 

αποφοιτησάντων 

Κατανομή Βαθμών (αριθμός φοιτητών και 
%  

επί του συνόλου των αποφοιτησάντων) 

Μέσος όρος Βαθμολογίας  
(στο σύνολο των αποφοίτων) 

Έτος 
Αποφοίτησης 

5.0-5.9 6.0-6.9 7.0-8.4 8.5-10.0 

2007-2008 144 5 80 59 0 6,9 

2008-2009 148 7 70 71 0 6,94 

2009-2010 118 9 57 50 2 6,91 

2010-2011 135 9 73 47 6 6,91 

2011-2012 97 6 46 38 7 6,99 

2012-2013 148 15 72 56 5 6,85 

Σύνολο 790 51 398 321 20  

* Πρόκειται για το ακαδημαϊκό έτος (δύο συνεχόμενα ακαδημαϊκά εξάμηνα), στο οποίο αναφέρεται η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. 
 
Επεξηγήση: Σημειώστε σε κάθε στήλη τον αριθμό των φοιτητών που έλαβαν την αντίστοιχη βαθμολογία και το ποσοστό που αυτοί εκπροσωπούν 
επί του συνολικού αριθμού των αποφοιτησάντων το συγκεκριμένο έτος [π.χ. 26 (=15%)]. 
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Πίνακας 7:  Εξέλιξη του αριθμού των αποφοίτων του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών και διάρκεια σπουδών 
 

 

Εγγραφέντες 

Α π ο φ ο ι τ ή σ α ν τ ε ς  

Δ ι ά ρ κ ε ι α  Σ π ο υ δ ώ ν  ( σ ε  έ τ η )  

   

 Ποσοστιαία αναλογία 

Έτος εισαγωγής 

Κ3 Κ+1 Κ+2 Κ+3 Κ+4 Κ+5 ≥Κ+6 

Μη 
αποφοιτήσαντες 

Συνολικό 
ποσοστό 

αποφοιτησάντω
ν4 

Συνολικό ποσοστό    
μη 

αποφοιτησάντων 

2006-2007 152 - 69 28 - - - - 55 63,81% 36,18% 

2007-2008 148 - 23** - - - - - 125 15,54% 84,46% 

2008-2009 139 - - - - - - - 139 0,00% 100% 

2009-2010 140 - - - - - - - 140 0,00% 100% 

2010-2011 142 - - - - - - - 142 0,00% 100% 

2011-2012 127 - - - - - - - 127 0,00% 100% 

2012-2013 135 - - - - - - - 135 0,005 100% 

 
* Πρόκειται για το ακαδημαϊκό έτος (δύο συνεχόμενα ακαδημαϊκά εξάμηνα), στο οποίο αναφέρεται η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. 
** Αποφοιτήσαντες έως 31/12/2013 

                                                 
3. Όπου Κ = Κανονική διάρκεια σπουδών (σε έτη) στο Τμήμα.  (π.χ. αν η κανονική διάρκεια σπουδών είναι 4 έτη, τότε Κ=4 έτη, Κ+1=5 έτη, 
Κ+2=6 έτη,..., Κ+6=10 έτη). 
4. Στην στήλη αυτή σημειώνεται η ποσοστιαία αναλογία των αποφοιτησάντων κάθε έτους σε σχέση με τον συνολικό αριθμό των εισαχθέντων του 
έτους (της στήλης 2). 
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Πίνακας 8: Επαγγελματική ένταξη των αποφοίτων του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών 

 

 

Συνολικός 
αριθμός 

αποφοιτησάντων 

Χρονικό διάστημα επαγγελματικής ένταξης μετά την 
αποφοίτηση (σε μήνες)** 

Έτος 
Αποφοίτησης 

6 12 24 

Μη 
ενταχθέντες – 

συνέχεια 
σπουδών 

Τρέχον έτος – 5      

Τρέχον έτος – 4      

Τρέχον έτος – 3      

Τρέχον έτος – 2      

Προηγ. έτος      

Τρέχον έτος*      

Σύνολο      

  
* Πρόκειται για το ακαδημαϊκό έτος (δύο συνεχόμενα ακαδημαϊκά εξάμηνα), στο οποίο αναφέρεται η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. 
** Οι στήλες συμπληρώνονται με το πλήθος των αποφοίτων του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών, των οποίων η επαγγελματική 

ένταξη πραγματοποιήθηκε εντός του αντίστοιχου χρονικού διαστήματος μετά την αποφοίτησή τους. 

 
 



 89 

 
 
Πίνακας 9: Συμμετοχή σε  Διαπανεπιστημιακά ή Διατμηματικά  Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών 
 

  2012-2013 
 

2011-
2012 

2010-2011 
 

2009-2010 2008-2009 2007-2008 Σύνολο 

Φοιτητές του Τμήματος που 
φοίτησαν σε άλλο Α.Ε.Ι. ή σε 
άλλο Τμήμα 

Εσωτερικού 
 

 
 

   
 

Εξωτε- 

ρικού 

Ευρ.**  13 11 11 6 10 51 

Άλλα        

Επισκέπτες φοιτητές άλλων 
Α.Ε.Ι. ή Τμημάτων στο Τμήμα  

Εσωτερικού        

Εξωτε- 

ρικού 

Ευρ.**  6 3 5 4 3 24 

Άλλα        

Μέλη ακαδημαϊκού 
προσωπικού του Τμήματος 
που δίδαξαν σε άλλο Α.Ε.Ι. ή 
σε άλλο Τμήμα 

Εσωτερικού 4 5 7 7 8 5 51 

Εξωτε- 

ρικού 

Ευρ.**        

Άλλα        

Μέλη ακαδημαϊκού 
προσωπικού άλλων Α.Ε.Ι. ή 
Τμημάτων που δίδαξαν στο 
Τμήμα 

Εσωτερικού 3 3 4 4 4 4 29 

Εξωτε- 

ρικού 

Ευρ.**        

Άλλα        

Σύνολο         

 

* Πρόκειται για το ακαδημαϊκό έτος (δύο συνεχόμενα ακαδημαϊκά εξάμηνα), στο οποίο αναφέρεται η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. 
** Ευρωπαϊκά προγράμματα ανταλλαγών. 
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Πίνακας 10: Επαγγελματική ένταξη των αποφοίτων των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών 

 

 

Συνολικός 
αριθμός 

αποφοιτησάντων 
ΠΜΣ 

Χρονικό διάστημα επαγγελματικής ένταξης μετά την 
αποφοίτηση (σε μήνες)** 

Έτος 
Αποφοίτησης 

6 12 24 

Μη 
ενταχθέντες – 

συνέχεια 
σπουδών 

Τρέχον έτος - 5 34     

Τρέχον έτος – 4 31     

Τρέχον έτος – 3 44     

Τρέχον έτος - 2 41     

Προηγ. έτος 38     

Τρέχον έτος* 42     

Σύνολο      

 
* Πρόκειται για το ακαδημαϊκό έτος (δύο συνεχόμενα ακαδημαϊκά εξάμηνα), στο οποίο αναφέρεται η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. 
** Οι στήλες συμπληρώνονται με το πλήθος των αποφοίτων ΠΜΣ, των οποίων η επαγγελματική ένταξη πραγματοποιήθηκε εντός του 

αντίστοιχου χρονικού διαστήματος μετά την αποφοίτησή τους. 
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Πίνακας 11Α: Συμμετοχή σε  Διαπανεπιστημιακά  Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
 

  Τρέχον 
έτος* 

Προηγ. 
έτος 

Τρέχον έτος 
– 2 

Τρέχον έτος 
– 3 

Τρέχον έτος 
– 4 

Τρέχον έτος 
– 5 

Σύνολο 

Φοιτητές του Τμήματος που 
φοίτησαν σε άλλο Α.Ε.Ι. ή σε 
άλλο Τμήμα 

Εσωτερικού 
 

     
 

Εξωτε- 

ρικού 

Ευρ.**        

Άλλα        

Επισκέπτες φοιτητές άλλων 
Α.Ε.Ι. ή Τμημάτων στο 
Τμήμα  

Εσωτερικού        

Εξωτε- 

ρικού 

Ευρ.**        

Άλλα        

Μέλη ακαδημαϊκού 
προσωπικού του Τμήματος 
που δίδαξαν σε άλλο Α.Ε.Ι 

Εσωτερικού 1 1 1 1 3 1 8 

Εξωτε- 

ρικού 

Ευρ.**        

Άλλα        

Μέλη ακαδημαϊκού 
προσωπικού άλλων Α.Ε.Ι. ή 
Τμημάτων που δίδαξαν στο 
Τμήμα 

Εσωτερικού        

Εξωτε- 

ρικού 

Ευρ.**        

Άλλα        

Σύνολο  1 1 1 1 3 1 8 

 

* Πρόκειται για το ακαδημαϊκό έτος (δύο συνεχόμενα ακαδημαϊκά εξάμηνα), στο οποίο αναφέρεται η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. 
** Ευρωπαϊκά προγράμματα ανταλλαγών. 
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Πίνακας 11Β: Συμμετοχή σε Διατμηματικά  Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΜΒΑ, MIS) 
 

  Τρέχον 
έτος* 

Προηγ. 
έτος 

Τρέχον έτος 
– 2 

Τρέχον έτος 
– 3 

Τρέχον έτος 
– 4 

Τρέχον έτος 
– 5 

Σύνολο 

Φοιτητές του Τμήματος που 
φοίτησαν σε άλλο Α.Ε.Ι. ή σε 
άλλο Τμήμα 

Εσωτερικού 
 

     
 

Εξωτε- 

ρικού 

Ευρ.**        

Άλλα        

Επισκέπτες φοιτητές άλλων 
Α.Ε.Ι. ή Τμημάτων στο 
Τμήμα  

Εσωτερικού        

Εξωτε- 

ρικού 

Ευρ.**        

Άλλα        

Μέλη ακαδημαϊκού 
προσωπικού του Τμήματος 
που δίδαξαν σε άλλο σε άλλο 
Τμήμα 

Εσωτερικού 5 5 5 5 5 5 20 

Εξωτε- 

ρικού 

Ευρ.**        

Άλλα        

Μέλη ακαδημαϊκού 
προσωπικού άλλων Α.Ε.Ι. ή 
Τμημάτων που δίδαξαν στο 
Τμήμα 

Εσωτερικού        

Εξωτε- 

ρικού 

Ευρ.**        

Άλλα        

Σύνολο  5 5 5 5 5 5 20 

 

* Πρόκειται για το ακαδημαϊκό έτος (δύο συνεχόμενα ακαδημαϊκά εξάμηνα), στο οποίο αναφέρεται η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. 
** Ευρωπαϊκά προγράμματα ανταλλαγών. 
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Πίνακας  12.1: Μαθήματα Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών (Ακαδημ. έτος 2012-2013)1 

Εξάμηνο 
Σπουδών 

Μαθήματα2 Προγράμματος 
Σπουδών (ανά εξάμηνο) 

Κ
ω

δ
ικ

ό
ς 

Μ
α

θή
μ

α
το

ς 

Π
ισ

τ.
 Μ

ο
ν

ά
δ

ες
 E

C
T

S
 

Κ
α

τη
γ

ο
ρ

ία
 μ

α
θή

μ
α

το
ς3

 

Υποβάθρου 
(Υ) 
Επιστ. 
Περιοχής 
(ΕΠ) 
Γενικών 
Γνώσεων 
(ΓΓ) 
Ανάπτυξης 
Δεξιοτήτων 
(ΑΔ) 

Ω
ρ

ες
 δ

ιδ
α

σ
κ

α
λ

ία
ς 

α
ν

ά
 

εβ
δ

ο
μ

ά
δ

α
 Σε ποιο 

εξάμηνο 
σπουδών 

αντιστοιχεί; 
(1ο, 2ο κλπ.) 

Προαπαιτούμενα 
μαθήματα4 

Ιστότοπος5 
Σελίδα 

Οδηγού 
Σπουδών6 

Α Εισαγωγή στην 
Επιχειρηματικότητα  και 
Επιχειρήσεις  

ΛΧ0109 4 Υ Υ 3 1Ο  - compus.uom.gr - 

Α Μαθηματικά ΛΧ0103 5 Υ Υ 4 1Ο - compus.uom.gr - 

Α Πληροφοριακά Συστήματα ΛΧ0703-1 4 Υ Υ 4 1Ο - compus.uom.gr - 

Α Μικροοικονομική ΛΧ0110 4 Υ Υ 3 1Ο - compus.uom.gr - 

Α Εισαγωγή στο Αστικό Δίκαιο  4 Υ Υ 4 1Ο - compus.uom.gr - 

Α Στατιστική Ι ΛΧ0105 5 Υ Υ 3 1Ο - compus.uom.gr - 

Α Αγγλικά Ι ΞΓ0101 3 Υ Υ 4 1Ο - compus.uom.gr - 

Α Γαλλικά Ι ΞΓ0201 3 Υ Υ 4 1Ο - compus.uom.gr - 

Α Γερμανικά Ι ΞΓ0301 3 Υ Υ 4 1Ο - compus.uom.gr - 

Β Χρηματοοικονομική 
Διοίκηση Ι 

ΛΧ0307 5 
Υ 

Υ 4 2Ο  - 
compus.uom.gr 

- 

Β Χρηματοοικονομική 
Λογιστική Ι 

ΛΧ0204 5 
Υ 

Υ 4 
2Ο 

- 
compus.uom.gr 

- 

Β Χρήμα και Τράπεζες ΛΧ0306 5 Υ Υ 3 2Ο - compus.uom.gr - 

Β Μακροοικονομική ΛΧ0208 4 Υ Υ 3 2Ο - compus.uom.gr - 

Β Μαθηματικά ΙΙ  5 Υ Υ 4 2Ο - compus.uom.gr - 

Β Εισαγωγή στο Εμπορικό 
Δίκαιο 

 4 
Υ 

Υ 4 
2ο 

- 
compus.uom.gr 

- 

Β Αγγλικά ΙΙ ΞΓ 0102 3 Υ Υ 4 2Ο - compus.uom.gr - 

Β Γαλλικά ΙΙ ΞΓ0202 3 Υ Υ 4 2Ο - compus.uom.gr - 
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Β Γερμανικά ΙΙ ΞΓ0203 3 Υ Υ 4 2Ο - compus.uom.gr - 

Γ Χρηματοοικονομική 
Διοίκηση ΙΙ 

ΛΧ0401 6 
Υ 

Υ 4 3Ο  - 
compus.uom.gr 

- 

Γ Χρηματοοικονομική 
Λογιστική ΙΙ 

ΛΧ0301 6 
Υ 

Υ 4 
3Ο 

- 
compus.uom.gr 

- 

Γ Στατιστική ΙΙ ΛΧ0305 5 Υ Υ 3 3Ο - compus.uom.gr - 

Γ Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής 
Αναφοράς Ι 

 6 
Υ 

Υ 3 
3Ο 

- 
compus.uom.gr 

- 

Γ Αρχές Μάνατζμεντ ΛΧ0211 4 Υ Υ 3 3Ο - compus.uom.gr - 

Γ Αγγλικά ΙΙΙ ΞΓ0103 3 Υ Υ 4 3Ο - compus.uom.gr - 

Γ Γαλλικά ΙΙΙ ΞΓ0203 3 Υ Υ 4 3Ο - compus.uom.gr - 

Γ Γερμανικά ΙΙΙ ΞΓ0303 3 Υ Υ 4 3Ο - compus.uom.gr - 

Δ Χρηματοπιστωτικοί 
Οργανισμοί και Αγορές  

ΛΧ0407-1 6 
Υ 

Υ 3 4Ο  - 
compus.uom.gr 

- 

Δ Μηχανογραφημένη 
Λογιστική Ι 

ΛΧ0404-1 6 
Υ 

Υ 4 4Ο  - 
compus.uom.gr 

- 

Δ Εισαγωγή στην  
Οικονομετρία 

ΛΧ0311 6 
Υ 

Υ 3 4Ο  - 
compus.uom.gr 

- 

Δ Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ ΛΧ0416 5 Υ Υ 3 4Ο  - compus.uom.gr - 

Δ Δίκαιο Εμπορικών Εταιριών ΛΧ0304 4 Υ Υ 4 4Ο  - compus.uom.gr - 

Δ Αγγλικά ΙV ΞΓ0104 3 Υ Υ 4 4Ο  - compus.uom.gr - 

Δ Γαλλικά IV ΞΓ0204 3 Υ Υ 4 4Ο  - compus.uom.gr - 

Δ Γερμανικά IV ΞΓ0304 3 Υ Υ 4 4Ο  - compus.uom.gr - 

Ε Λογιστική Εταιρικών 
Επιχειρήσεων 

ΛΧ0519 6 
Υ/Ε 

ΕΠ 4 5Ο  - compus.uom.gr - 

Ε Διοικητική Λογιστική Ι ΛΧ0601 6 Υ/Ε ΕΠ 4 5Ο  - compus.uom.gr - 

Ε Ανάλυση 
Χρηματοοικονομικών 
Κατ/σεων 

ΛΧ0605-1 6 
Υ 

ΕΠ 4 5Ο  - 
compus.uom.gr 

- 

Ε Διεθνής Χρηματοδότηση και 
Αγορές 

ΛΧ0518 6 
Υ/Ε 

ΕΠ 3 5Ο  - 
compus.uom.gr 

- 

Ε Θεωρία Χαρτοφυλακίου – 
Ανάλυση Επενδύσεων 

ΛΧ0621 6 
Υ/Ε 

ΕΠ 3 5Ο  - 
compus.uom.gr 

- 
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Ε Εφαρμογές Η/Υ στη 
Χρημ/κή 

ΛΧ0610 6 
Ε 

ΕΠ 3 5Ο  - 
compus.uom.gr 

- 

Ε Εφαρμογές Μάρκετινγκ στη 
Χρημ/κή 

ΛΧ0512 6 
Ε 

ΕΠ 3 5Ο  - 
compus.uom.gr 

- 

Ε Εισαγωγή στο Ηλεκτρονικό 
Εμπόριο – επιχειρείν 

ΛΧ0529 6 
Ε 

ΕΠ 3 5Ο  - 
compus.uom.gr 

- 

Ε Ειδικά Θέματα Εργατικού 
Δικαίου 

 6 
Ε 

ΕΠ 3 5Ο  - 
compus.uom.gr 

- 

Ε Διεθνείς Επενδύσεις και 
Διεθνές Εμπόριο 

ΛΧ0525 6 
Ε 

ΕΠ 3 5Ο  - 
compus.uom.gr 

- 

ΣΤ Διεθνή Πρότυπα Χρημ/κής 
Αναφοράς ΙΙ 

 6 
Υ/Ε 

ΕΠ 3 6ο - 
compus.uom.gr 

- 

ΣΤ Μηχανογραφημένη 
Λογιστική ΙΙ 

ΛΧ0707 6 
Υ/Ε 

ΕΠ 3 6Ο  - 
compus.uom.gr 

- 

ΣΤ Φορολογική Λογιστική Ι  6 Υ/Ε ΕΠ 3 6Ο  - compus.uom.gr - 

ΣΤ Χρηματοοικονομικά 
Παράγωγα 

ΛΧ0810 6 
Υ/Ε 

ΕΠ 3 6Ο  - 
compus.uom.gr 

- 

ΣΤ Χρηματοοικονομική 
Διοίκηση ΙV 

ΛΧ0620 6 
Υ/Ε 

ΕΠ 3 6Ο  - 
compus.uom.gr 

- 

ΣΤ Χρηματοοικονομική 
Διοίκηση ΙΙΙ 

ΛΧ0602 6 
Υ/Ε 

ΕΠ 4 6Ο  - 
compus.uom.gr 

- 

ΣΤ Εφαρμογές Ηλεκτρονικού 
Εμπορίου στη Λ/Χ 

ΛΧ0414 6 Ε ΕΠ 3 6Ο  - 
compus.uom.gr 

- 

ΣΤ Παιδαγωγική – Διδακτική  ΛΧ0611 6 Ε ΕΠ 3 6Ο  - compus.uom.gr - 

ΣΤ Χρηματοοικονομική 
Οικονομετρία 

ΛΧ0615 6 Ε ΕΠ 3 6Ο  - compus.uom.gr - 

Ζ Δίκαιο Κεφαλαιαγοράς ΛΧ0617 6 Ε ΕΠ 3 7ο - compus.uom.gr - 

Ζ Διεθνή Τραπεζικά Θέματα ΛΧ0616 6 Ε ΕΠ 3 7ο - compus.uom.gr - 

Ζ Διοικητική Λογιστική ΙΙ ΛΧ0701 & 
ΛΧ0718 

6 Υ/Ε ΕΠ 4 7Ο  - 
compus.uom.gr 

- 

Ζ Ελεγκτική και Εσωτερικός 
Έλεγχος 

ΛΧ0717 
ΛΧ0704 

6 Υ/Ε ΕΠ 4 7Ο  - 
compus.uom.gr 

- 

Ζ Φορολογική Λογιστική ΙΙ  6 Υ/Ε ΕΠ 3 7Ο  - compus.uom.gr - 

Ζ Θεμελιώδης & Τεχνική  6 Υ/Ε ΕΠ 3 7Ο  - compus.uom.gr - 
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Ανάλυση Μετοχών 

Ζ Τραπεζική – Διοικητική ΛΧ0808 & 
ΛΧ0815 

6 Υ/Ε ΕΠ 3 7Ο  - 
compus.uom.gr 

- 

Ζ Διοίκηση Εταιρικών 
Κινδύνων και Τεχνικές 
Πρόβλεψης και Διαχείρισης 
Κινδύνου 

 6 Υ/Ε ΕΠ 3 7Ο  - 

compus.uom.gr 

- 

Ζ Στοιχεία Λογιστικού και 
Φορολογικού Δικαίου 

 6 Ε ΕΠ 3 7Ο  - 
compus.uom.gr 

- 

Ζ Χρηματοοικονομική 
Διάσταση 
Επιχειρηματικότητας 

ΛΧ0710-1 6 Ε ΕΠ 3 7Ο  - 
compus.uom.gr 

- 

Ζ Accounting for Business  ΛΧ0720 6 Ε ΕΠ 3 7Ο  - compus.uom.gr - 

Ζ Τραπεζική 
Μικροοικονομετρία 

ΛΧ0624 6 Ε ΕΠ 3 7Ο - 
compus.uom.gr 

- 

Ζ Διαπραγματεύσεις Εταιρικών 
Συμβάσεων και 
Διαπραγματεύσεις 
Πωλήσεων 

ΛΧ0721 6 Ε ΕΠ 3 7Ο  - 

compus.uom.gr 

- 

Η Κοστολόγηση και Λογιστική 
Κόστους 

ΛΧ0801 6 Υ/Ε ΕΠ 4 8Ο  - 
compus.uom.gr 

- 

Η Προχωρημένη Λογιστική ΛΧ0824 6 Υ/Ε ΕΠ 4 8Ο  - compus.uom.gr - 

Η Ειδικά Θέματα Χρημ/κής 
Λογιστικής 

ΛΧ0805 6 Υ ΕΠ 3 8Ο  - 
compus.uom.gr 

- 

Η Πρακτικές Εφαρμογές στη 
Χρημ/κή Διοίκηση 

ΛΧ0820 6 Υ/Ε ΕΠ 3 8ο - 
compus.uom.gr 

- 

Η Πρακτικές Εφαρμογές 
Χρηματιστηριακών 
Επενδύσεων 

ΛΧ0821 6 Υ/Ε ΕΠ 3 8Ο  - 
compus.uom.gr 

- 

Η Πρακτικές Εφαρμογές στην 
Τραπεζική 

ΛΧ0822 6 Υ/Ε ΕΠ 3 8Ο  - 
compus.uom.gr 

- 

Η Διαχείριση Χαρτοφυλακίου 
& Πληροφοριακά Συστήματα 

ΛΧ0816 6 Ε ΕΠ 3 8Ο  - 
compus.uom.gr 

- 

Η Νομισματική Οικονομική ΛΧ0813 6 Ε ΕΠ 3 8Ο  - compus.uom.gr - 
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Πολιτική 

Η Ανάλυση και Μοντελοποίηση 
Διαδικασιών και 
Συστημάτων 

ΛΧ0823 6 Ε ΕΠ 3 8Ο  - 
compus.uom.gr 

 

Η Εισαγωγή στο Δημόσιο και 
Ενωσιακό Δίκαιο 

ΛΧ0825 6 Ε ΕΠ 3 8Ο - 
compus.uom.gr 

 

H Στρατηγικό Μάνατζμεντ ΛΧ0802-1 6 Ε ΕΠ 3 8Ο - compus.uom.gr  

Η Corporate Finance ΛΧ0819 6 Ε ΕΠ 3 8Ο  - compus.uom.gr - 

 
1. Πρόκειται για το ακαδημαϊκό έτος (δύο συνεχόμενα ακαδημαϊκά εξάμηνα), στο οποίο αναφέρεται η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. 
2. Καταγράψτε τα μαθήματα με τη σειρά που ορίζεται στο Πρόγραμμα Σπουδών (δηλ. 1ου, 2ου, 3ου κ.ο.κ. εξαμήνου) 
3. Χρησιμοποιείστε τις ακόλουθες συντομογραφίες : 

Υ = Υποχρεωτικό 
Ε = κατ’ επιλογήν από πίνακα μαθημάτων 
ΕΕ = Μάθημα ελεύθερης επιλογής  
Π = Προαιρετικό 

Αν το Τμήμα κατηγοριοποιεί τα μαθήματα με διαφορετικό τρόπο, εξηγήστε. 
4. Σημειώστε τον/τους κωδικούς αριθμούς του/των προαπαιτούμενων μαθημάτων, αν υπάρχουν. 
5. Σημειώστε την ηλεκτρονική διεύθυνση του μαθήματος, αν υπάρχει. 
6. Σημειώστε τη σελίδα του Οδηγού Σπουδών (αν υπάρχει), όπου περιγράφονται οι στόχοι, η ύλη και ο τρόπος διδασκαλίας και εξέτασης του 

μαθήματος. 
7. Συμπληρώστε όλα τα μαθήματα που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα σπουδών. 

Πρόκειται για το ακαδημαϊκό έτος (δύο συνεχόμενα ακαδημαϊκά εξάμηνα), στο οποίο αναφέρεται η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. 
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Πίνακας 12.2:  Μαθήματα Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών (Ακαδημ. έτος 2012-2013)
1
 

 

Εξάμηνο 

Σπουδών 

Μαθήματα2 

Προγράμματος 

Σπουδών (ανά 

εξάμηνο) 

Κ
ω

δ
ικ

ό
ς 

Μ
α

θ
ή

μ
α

τ
ο
ς 

Υπεύθυνος Διδάσκων 

και Συνεργάτες 

 

(ονοματεπώνυμο και βαθμίδα) 

Διαλέξεις (Δ), 

Φροντιστήριο 

(Φ) 

Εργαστηριο (Ε) 

& αντίστοιχες 

ώρες/εβδ. 

Πολλαπλή 

Βιβλιογραφία 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Χρήση 

εκπαιδ. 

μέσων 

(Ναι/Όχι) 

Επάρκεια 

Εκπαιδευτικών 

Μέσων 

(Ναι/Όχι3) 

Αριθμός 

φοιτητών που 

ενεγράφησαν 

στο μάθημα 

Αριθμός 

Φοιτητών 

που 

συμμετείχαν 

στις 

εξετάσεις 

Αριθμός 

Φοιτητών που 

πέρασε 

επιτυχώς στην 

κανονική ή 

επαναληπτική 

εξέταση 

Αξιολογήθηκε 

από τους 

Φοιτητές4 

Α 

Εισαγωγή στην 
Επιχειρηματικότητα  
και Επιχειρήσεις  

ΛΧ0109 Ι. Λαζαρίδης, Καθηγητής Δ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 182 153 147 86 

Α Μαθηματικά Ι ΛΧ0103 

 

Ι. Παπαναστασίου 

Καθηγητής 

Π.Δ. 407  

 

Δ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 237 204 139 75 

Α 
Πληροφοριακά 
Συστήματα 

ΛΧ0703-
1 

Ν. Πρωτόγερος  

Επ. Καθηγητής 
Δ+Ε ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 249 210 162 70 

Α Μικροοικονομική ΛΧ0110 Μέλος ΔΕΠ ΟΕ Δ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 201 176 142 78 

Α 
Εισαγωγή στο Αστικό 
Δίκαιο 

ΛΧ0108-
1 

Π.Δ. 407 Δ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 199 208 139 81 

Α Στατιστική Ι ΛΧ0105 
Ι. Παπαναστασίου 

Καθηγητής 

Π.Δ. 407 

Δ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 195 180 126 128 

Α Αγγλικά Ι ΞΓ0101 ΕΕΠ του Πανεπιστημίου Δ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 172 146 137 29 

Α Γαλλικά Ι ΞΓ0201 ΕΕΠ του Πανεπιστημίου Δ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 5 5 5 3 

Α Γερμανικά Ι ΞΓ0301 ΕΕΠ του Πανεπιστημίου Δ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 11 10 10  

Β 
Χρηματοοικονομική 
Διοίκηση Ι 

ΛΧ0307 
Ι. Λαζαρίδης, Καθηγητής 

Ε. Λιβάνης, Λέκτορας 
Δ+Ε ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 503 405 147 177 

Β 
Χρηματοοικονομική 
Λογιστική Ι 

ΛΧ0204 

Χρήστος Νεγκάκης Καθηγητής 

Παναγιώτης Ταχυνάκης  

Επ. Καθηγητής 

Π.Δ. 407 

Δ+Φ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 274 256 270 173 

Β Χρήμα και Τράπεζες ΛΧ0306 Αθ. Νούλας, Καθηγητής Δ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 382 349 270 117 

Β Μακροοικονομική ΛΧ0208 
Γεώργιος Μιχαλόπουλος  

Επ. Καθηγητής  
Δ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 257 257 152 49 

Β Μαθηματικά ΙΙ  Ι. Παπαναστασίου, Καθηγητής Δ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 208 160 136 75 

Β 
Εισαγωγή στο 
Εμπορικό Δίκαιο 

 
Θωμάς Χατζηγάγιος  

Αν. Καθηγητής 
Δ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 152 151 126 31 
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Β Αγγλικά ΙΙ ΞΓ 0102 ΕΕΠ του Πανεπιστημίου Δ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 159 136 130 20 

Β Γαλλικά ΙΙ ΞΓ0202 ΕΕΠ του Πανεπιστημίου Δ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 7 5 5 2 

Β Γερμανικά ΙΙ ΞΓ0203 ΕΕΠ του Πανεπιστημίου Δ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 11 9 9  

Γ 
Χρηματοοικονομική 
Διοίκηση ΙΙ 

ΛΧ0401 
  Ι. Λαζαρίδης, Καθηγητής 

  Ε. Λιβάνης, Λέκτορας 
Δ+Ε ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 470 323 128 45 

Γ 

Χρηματοοικονομική 
Λογιστική ΙΙ 
 

ΛΧ0301 
 

Δ. Γκίνογλου, Καθηγητής 

Π.Δ. 407 

Σ.Μωϋσή, ΕΕΔΙΠ ΙΙ 

Δ+Φ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 315 256 99 59 

Γ Στατιστική ΙΙ ΛΧ0305 
Ι. Παπαναστασίου, Καθηγητής 

Π.Δ. 407 
Δ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 239 229 130 50 

Γ 

Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής 
Αναφοράς Ι 

 
Χρήστος Νεγκάκης, Καθηγητής 

Π.Δ 407 
Δ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 169 160 84 20 

Γ Αρχές Μάνατζμεντ ΛΧ0211 Χρ. Νικολαϊδης, Καθηγητής Δ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 34 11 7  

Γ Αγγλικά ΙΙΙ ΞΓ0103 ΕΕΠ του Πανεπιστημίου Δ ΝΑΙ ΟΧΙ - 191 174 118 28 

Γ Γαλλικά ΙΙΙ ΞΓ0203 ΕΕΠ του Πανεπιστημίου Δ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 4 4 4  

Γ Γερμανικά ΙΙΙ ΞΓ0303 ΕΕΠ του Πανεπιστημίου Δ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 9 8 8 8 

Δ 

Χρηματοπιστωτικοί 
Οργανισμοί και 
Αγορές  

ΛΧ0407-
1 

Αθ. Νούλας, Καθηγητής 

Σ. Παπαδόπουλος, Επ. Καθηγητής 
Δ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 242 244 131 70 

Δ 
Μηχανογραφημένη 
Λογιστική Ι 

ΛΧ0404-
1 

Π. Ταχυνάκης, Επ. Καθηγητής Δ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 333 253 164 74 

Δ 
Εισαγωγή στην  
Οικονομετρία 

ΛΧ0311 Ι. Παπαναστασίου, Καθηγητής Δ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 138 113 98 32 

Δ 
Εισαγωγή στο 
Μάρκετινγκ 

ΛΧ0416 
Χρ. Νικολαϊδης, Καθηγητής 

 
Δ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 169 172 119 6 

Δ 

Δίκαιο Εμπορικών 
Εταιριών 
 

ΛΧ0304 
 

Ε. Σκαλίδης, Καθηγητής Δ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 55 27 17  

Δ Αγγλικά ΙV ΞΓ0104 ΕΕΠ του Πανεπιστημίου Δ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 184 174 115 21 

Δ Γαλλικά IV ΞΓ0204 ΕΕΠ του Πανεπιστημίου Δ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 5 6 4  

Δ Γερμανικά IV ΞΓ0304 ΕΕΠ του Πανεπιστημίου Δ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 8 6 4  

Ε 

Λογιστική Εταιρικών 
Επιχειρήσεων 
 

ΛΧ0519 
 

Δ. Γκίνογλου, Καθηγητής 

Χρ. Νεγκάκης, Καθηγητής 

Σ. Μωϋσή, ΕΕΔΙΠ ΙΙ 

Δ+Φ 
ΝΑΙ 

 

ΝΑΙ 

 

ΝΑΙ 

 
258 210 104 54 

Ε 
Διοικητική Λογιστική 
Ι 

ΛΧ0601 
Π. Ταχυνάκης, Επ. Καθηγητής 

Π.Δ. 407 
Δ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 161 98 73 16 
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Ε 

Ανάλυση 
Χρηματοοικονομικών 
Κατ/σεων 

ΛΧ0605-
1 

Ι. Λαζαρίδης, Καθηγητής 

Ε. Λιβάνης, Λέκτορας 
Δ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 346 217 111 120 

Ε 

Διεθνής 
Χρηματοδότηση και 
Αγορές 

ΛΧ0518 
Αθ. Νούλας, Καθηγητής 

Σ. Παπαδόπουλος, Επ. Καθηγητής 
Δ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ``` 210 178 100 49 

Ε 

Θεωρία 
Χαρτοφυλακίου – 
Ανάλυση 
Επενδύσεων 

ΛΧ0621 
Αθ. Νούλας, Καθηγητής 

Σ. Παπαδόπουλος, Επ. Καθηγητής 
Δ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 192 162 84 30 

Ε 
Εφαρμογές Η/Υ στη 
Χρημ/κή 

ΛΧ0610 
Αχ. Ζαπράνης, Καθηγητής 

Π.Δ. 407 
Δ+Ε ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 74 46 46 21 

Ε 

Εφαρμογές 
Μάρκετινγκ στη 
Χρημ/κή 
 

ΛΧ0512 
 

Χρ. Νικολαϊδης, Καθηγητής Δ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ  178 104 15 

Ε 

Εισαγωγή στο 
Ηλεκτρονικό 
Εμπόριο – επιχειρείν 

ΛΧ0529 Ν. Πρωτόγερος, Επ. Καθηγητής Δ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 93 68 59 10 

Ε 

Ειδικά Θέματα 
Εργατικού Δικαίου 
 

ΛΧ0525 Θ. Χατζηγάγιος, Αν. Καθηγητής Δ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 173 155 138 14 

Ε 
Διεθνείς Επενδύσεις 
και Διεθνές Εμπόριο 

 Γ. Μιχαλόπουλος, Επ Καθηγητής Δ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 92 80 102 14 

ΣΤ 

Διεθνή Πρότυπα 
Χρημ/κής Αναφοράς 
ΙΙ 

 Χρ. Νεγκάκης, Καθηγητής Δ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 117 97 36 13 

ΣΤ 
Μηχανογραφημένη 
Λογιστική ΙΙ 

ΛΧ0707 Π. Ταχυνάκης, Επ. Καθηγητής Δ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 71 57 50 30 

ΣΤ 

Φορολογική 
Λογιστική Ι 
 

 
 

Δ. Γκίνογλου, Αν.Καθηγητής 

Σαρίνα Μωϋσή ΕΕΔΙΠ ΙΙ 
Δ+Ε+Φ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 133 134 79 35 

ΣΤ 
Χρηματοοικονομικά 
Παράγωγα 

ΛΧ0810 
Αχ. Ζαπράνης, Αν.Καθηγητής 

Π.Δ. 407 
Δ+Ε ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 158 125 92 22 

ΣΤ 
Χρηματοοικονομική 
Διοίκηση ΙV 

ΛΧ0620 
Ι. Λαζαρίδης, Καθηγητής 

Ε. Λιβάνης, Λέκτορας 
Δ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 210 158 90 54 
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ΣΤ 

Χρηματοοικονομική 
Διοίκηση ΙΙΙ 
 

ΛΧ0602 
 

Π.Δ. 407 Δ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 186 139 114 32 

ΣΤ 

Εφαρμογές 
Ηλεκτρονικού 
Εμπορίου στη Λ/Χ 

ΛΧ0414 Ν. Πρωτόγερος, Επ. Καθηγητής Δ+Ε ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 146 123 93 38 

ΣΤ 
Παιδαγωγική – 
Διδακτική  

ΛΧ0611 Π.Δ. 407 Δ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 161 145 103 33 

ΣΤ 
Χρηματοοικονομική 
Οικονομετρία 

ΛΧ0615 Ι. Παπαναστασίου, Καθηγητής Δ+Ε ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 98 44 40 12 

Ζ 
Δίκαιο 
Κεφαλαιαγοράς 

ΛΧ0617 Θ. Χατζηγάγιος, Αν. Καθηγητής Δ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 32 22 22  

Ζ 
Διεθνή Τραπεζικά 
Θέματα 

ΛΧ0616 
Γ. Μιχαλόπουλος, Επ. 

Καθηγητής 
Δ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 43 35 17 8 

Ζ 
Διοικητική Λογιστική 
ΙΙ 

ΛΧ0701 
& 

ΛΧ0718 

Π. Ταχυνάκης, Επ. Καθηγητής 

Π.Δ. 407 

 

Δ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 110 70 67 28 

Ζ 
Ελεγκτική και 
Εσωτερικός Έλεγχος 

ΛΧ0717 
ΛΧ0704 

Χρ. Νεγκάκης, Καθηγητής 

Π. Ταχυνάκης, Επ. Καθηγητής 
Δ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 158 129 104 37 

Ζ 

Φορολογική 
Λογιστική ΙΙ 
 

 
 

Δ. Γκίνογλου, Αν.Καθηγητής 

Σ. Μωϋσή, ΕΕΔΙΠ ΙΙ 
Δ+Φ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 143 130 90 40 

Ζ 

Θεμελιώδης & 
Τεχνική Ανάλυση 
Μετοχών 

 Π.Δ. 407 Δ+Ε ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 74 55 35 42 

Ζ 
Τραπεζική – 
Διοικητική 

ΛΧ0808 
& 

ΛΧ0815 

Αθ. Νούλας, Καθηγητής 

Σ. Παπαδόπουλος, Επ. 

Καθηγητής 

Δ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 128 156 55 10 

Ζ 

Διοίκηση Εταιρικών 
Κινδύνων και 
Τεχνικές Πρόβλεψης 
και Διαχείρισης 
Κινδύνου 

 
Αχ. Ζαπράνης, Αν. 

Καθηγητής 

Π.Δ. 407 

Δ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 130 90 71 21 

Ζ 

Στοιχεία Λογιστικού 
και Φορολογικού 
Δικαίου 

 
Ε. Σκαλίδης, Καθηγητής 

 
Δ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 83 67 67 40 
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Ζ 

Χρηματοοικονομική 
Διάσταση 
Επιχειρηματικότητας 
 

ΛΧ0710-
1 
 

Σ. Παπαδόπουλος, Επ. 

Καθηγητής 
Δ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 195 142 108 18 

Ζ 
Accounting for 
Business 

ΛΧ0720 

Δ. Γκίνογλου, Καθηγητής 

Χρ. Νεγκάκης, Καθηγητής 

Π. Ταχυνάκης, Επ. 

Καθηγητής 

Δ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 16 2 2  

Ζ 
Τραπεζική 
Μικροοικονομετρία 

ΛΧ0624 
Ι. Παπαναστασίου, 

Καθηγητής 
Δ+Ε ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 31 14 14  

Ζ 

Διαπραγματεύσεις 
Εταιρικών 
Συμβάσεων και 
Διαπραγματεύσεις 
Πωλήσεων 
 

ΛΧ0721 
 

Δ. Σουμπενιώτης, Καθηγητής 

Τμήματος ΟΔΕ 
Δ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 135 111 101 30 

Η 
Κοστολόγηση και 
Λογιστική Κόστους 

ΛΧ0801 
Δ. Γκίνογλου, Καθηγητής 

Σ. Μωϋσή, ΕΕΔΙΠ ΙΙ 
Δ+Φ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 229 236 97 47 

Η 
Προχωρημένη 
Λογιστική 

ΛΧ0824 
Π. Ταχυνάκης, Επ. 

Καθηγητής 
Δ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 108 80 73 44 

Η 

Ειδικά Θέματα 
Χρημ/κής 
Λογιστικής 

ΛΧ0805 Χρ. Νεγκάκης, Καθηγητής Δ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 123 110 86 35 

Η 

Πρακτικές 
Εφαρμογές στη 
Χρημ/κή Διοίκηση 

ΛΧ0820 
Ι. Λαζαρίδης, Καθηγητής 

Α. Νούλας, Καθηγητής 

Ε. Λιβάνης, Λέκτορας 

Δ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 43 26 26  

Η 

Πρακτικές 
Εφαρμογές 
Χρηματιστηριακών 
Επενδύσεων 

ΛΧ0821 

Αθ. Νούλας, Καθηγητής 

Αχ. Ζαπράνης, 

Αν.Καθηγητής 

Σ. Παπαδόπουλος, Επ. 

Καθηγητής 

Δ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 45 25 24  

Η 

Πρακτικές 
Εφαρμογές στην 
Τραπεζική 

ΛΧ0822 

Αθ. Νούλας, Καθηγητής 

Γ. Μιχαλόπουλος, 

Επ.Καθηγητής 

Σ. Παπαδόπουλος, Επ. 

Καθηγητής 

Δ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 50 29 26  

Η 

Διαχείριση 
Χαρτοφυλακίου & 
Πληροφοριακά 
Συστήματα 

ΛΧ0816 
Αχ. Ζαπράνης, Αν. Καθηγητής 

Π.Δ. 407 
Δ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 115 97 80 28 
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Η 

Νομισματική 
Οικονομική Πολιτική 
 

ΛΧ0813 
 

Γ. Μιχαλόπουλος, Επ. 

Καθηγητής 
Δ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 97 92 55 8 

Η 

Ανάλυση και 
Μοντελοποίηση 
Διαδικασιών και 
Συστημάτων 

ΛΧ0823 Ν. Πρωτόγερος, Επ. Καθηγητής Δ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 56 50 40 9 

Η 

Εισαγωγή στο 
Δημόσιο και 
Ενωσιακό Δίκαιο 

ΛΧ0825 
Θ. Χατζηγάγιος, Αν. Καθηγητής 

 
Δ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 230 254 194 28 

Η 
Στρατηγικό 
Μάνατζμεντ 

ΛΧ0802-
1 

Χρ. Νικολαϊδης, Καθηγητής Δ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 209 185 156 48 

Η 
Corporate Finance 
 

ΛΧ0819 
 

Αθ. Νούλας, Καθηγητής 

Αχ. Ζαπράνης, Καθηγητής 

Σ. Παπαδόπουλος, Επ. 

Καθηγητής 

Δ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 11   

 

 

 
1. Πρόκειται για το ακαδημαϊκό έτος (δύο συνεχόμενα ακαδημαϊκά εξάμηνα), στο οποίο αναφέρεται η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης.  
2. Καταγράψτε τα μαθήματα με τη σειρά που ορίζεται στο Πρόγραμμα Σπουδών (δηλ. 1ου, 2ου, 3ου κ.ο.κ. εξαμήνου), όπως ακριβώς στον Πίνακα 12.1. 
3. Υπάρχουν επαρκή εκπαιδευτικά μέσα, όπως χώροι διδασκαλίας, συστήματα προβολής, υπολογιστές, εκπαιδευτικά λογισμικά; Αν η απάντηση είναι 
αρνητική, δώστε σύντομη αναφορά των ελλείψεων. 
4. Αν η απάντηση είναι θετική, σημειώστε τον αριθμό των φοιτητών που συμπλήρωσαν τα ερωτηματολόγια γι’αυτό το μάθημα. Επίσης, επισυνάψτε ένα δείγμα 
του ερωτηματολογίου που χρησιμοποιήθηκε και  περιγράψτε στην Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης τα κριτήρια και τους τρόπους αξιολόγησης της 
διδασκαλίας, προσθέστε στοιχεία της απόδοσης των φοιτητών, στοιχεία που δείχνουν τον βαθμό ικανοποίησης των φοιτητών, με βάση  π.χ. το ερωτηματολόγιο 
κατά την αποφοίτηση ή τα αποτελέσματα αξιολόγησης μαθημάτων από τους φοιτητές ή άλλα δεδομένα που αποδεικνύουν την επιτυχία του μαθήματος, καθώς 
και τυχόν δυσκολίες. 
Αν το μάθημα ΔΕΝ αξιολογήθηκε, αφήστε το πεδίο κενό. 
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Πίνακας 13.1: Μαθήματα Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Ακαδημ. έτος 2012-2013)5  

Τίτλος ΠΜΣ:    «Λογιστική και Χρηματοοικονομική» 

α.α. 
Μάθημα6 

 

Κ
ω

δ
ικ

ό
ς 

Μ
α

θή
μ

α
το

ς 

Ιστότοπος7 
Σελίδα 

Οδηγού 
Σπουδών8 

Υπεύθυνος 
Διδάσκων  και 

Συνεργάτες 
(ονοματεπώνυμο & 

βαθμίδα) 

Υποχρεωτικό 
(Υ) 

Κατ'επιλογήν 
(Ε) 

Ελεύθερης 
Επιλογής 

(ΕΕ) 

Διαλέξεις 
(Δ), 

Φροντιστή- 
ριο (Φ) 

Εργαστη- 
ριο (Ε) 

Σε ποιο 
εξάμηνο 

διδάχθηκε;9 
 

(Εαρ.-Χειμ.) 

Αριθμός 
φοιτητών 

που 
ενεγράφησαν 
στο μάθημα 

Αριθμός 
Φοιτητών 

που 
συμμετειχαν 

στις 
εξετάσεις 

Αριθμός 
Φοιτητών 

που πέρασε 
επιτυχώς 

στην 
κανονική ή 

επαναληπτική 
εξέταση 

Αξιολογήθηκε 
από τους 

Φοιτητές;10 

1 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 

MAF0101 

http://www.accfin. 
uom.gr/maf/?lang=el 

- 

ΓΚΙΝΟΓΛΟΥ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, 
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ 

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 

Υ Δ ΧΕΙΜ 18 18 18  

2 

ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 
ΠΡΟΤΥΠΑ 

MAF0205 

http://www.accfin. 
uom.gr/maf/?lang=el 

- 

ΝΕΓΚΑΚΗΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ, 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ 

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 

Ε Δ ΧΕΙΜ 18 18 18  

3 ΑΝΑΛΥΣΗ 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ 

MAF0103 

http://www.accfin. 
uom.gr/maf/?lang=el 

- 
ΝΟΥΛΑΣ 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, 
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 

Υ Δ ΧΕΙΜ 18 18 18  

4 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΙΩΝ 

MAF0104 
http://www.accfin. 
uom.gr/maf/?lang=el - 

ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ,  

Υ Δ ΧΕΙΜ 18 18 18  

                                                 
5  Σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός ΠΜΣ συμπληρώνεται ένας πίνακας για κάθε ΠΜΣ. 
6. Καταγράψτε τα μαθήματα με τη σειρά που ορίζεται στο Πρόγραμμα Σπουδών (δηλ. 1ου, 2ου, 3ου κ.ο.κ. εξαμήνου). 
7. Σημειώστε την ηλεκτρονική διεύθυνση του μαθήματος, αν υπάρχει. 
8. Σημειώστε τη σελίδα του Οδηγού Σπουδών (αν υπάρχει), όπου περιγράφονται οι στόχοι, η ύλη και ο τρόπος διδασκαλίας και εξέτασης του 
μαθήματος. 
9. Σημειώστε με την υποδεικνυόμενη συντομογραφία σε ποιο από τα δύο εξάμηνα (ή και στα δύο) της Εσωτερικής Αξιολόγησης διδάχθηκε το 
συγκεκριμένο μάθημα. 
10. Αν η απάντηση είναι θετική, σημειώστε τον αριθμό των φοιτητών που συμπλήρωσαν τα ερωτηματόλογια γι’αυτό το μάθημα. Αν το μάθημα 
ΔΕΝ αξιολογήθηκε. Αφήστε το πεδίο κενό. Επίσης, περιγράψτε στην Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης τα κριτήρια και τους τρόπους αξιολόγησης 
της διδασκαλίας (προσθέστε στοιχεία της απόδοσης των φοιτητών, στοιχεία που δείχνουν τον βαθμό ικανοποίησης των φοιτητών, με βάση π.χ το 
ερωτηματολόγιο κατά την αποφοίτηση ή τα αποτελέσματα αξιολόγησης μαθημάτων από τους φοιτητές ή άλλα δεδομένα που αποδεικνύουν την 
επιτυχία του μαθήματος, καθώς και τυχόν δυσκολίες). 

http://www.accfin.uom.gr/%20maf/?lang=el
http://www.accfin.uom.gr/%20maf/?lang=el
http://www.accfin.uom.gr/%20maf/?lang=el
http://www.accfin.uom.gr/%20maf/?lang=el
http://www.accfin.uom.gr/%20maf/?lang=el
http://www.accfin.uom.gr/%20maf/?lang=el
http://www.accfin.uom.gr/%20maf/?lang=el
http://www.accfin.uom.gr/%20maf/?lang=el
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ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,  
ΟΜΟΤΙΜΟΣ 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 

5 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ 
MAF0108 

http://www.accfin. 

uom.gr/maf/?lang=el 
- 

ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 

ΙΩΑΝΝΗΣ,  

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 

Ε Ε ΧΕΙΜ 18 18 18  

6 

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ 

ΘΕΜΑΤΑ 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 

MAF0201 

http://www.accfin. 

uom.gr/maf/?lang=el 

- 

ΝΕΓΚΑΚΗΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ, 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ,  

ΤΑΧΥΝΑΚΗΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, 

ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 

Υ Δ ΕΑΡ 9 9 9  

7 
ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΫΛΩΝ 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ 

ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  

MAF0203-

1 

http://www.accfin. 

uom.gr/maf/?lang=el 
- 

ΓΚΙΝΟΓΛΟΥ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ,  

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ 

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 

Ε Δ ΕΑΡ 7 7 7  

8 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 

ΥΠΟ ΣΥΝΘΗΚΗ 

ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑΣ 

MAF0216 

http://www.accfin. 

uom.gr/maf/?lang=el 

- 

ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ, 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 

ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 

ΙΩΑΝΝΗΣ,  

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 

Ε Δ ΕΑΡ 12 12 12  

9 

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 

MAF0204 

http://www.accfin. 

uom.gr/maf/?lang=el 

- 

ΝΕΓΚΑΚΗΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ, 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ,  

ΤΑΧΥΝΑΚΗΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, 

ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ,  

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ 

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 

Ε Δ ΕΑΡ 9 9 9  

10 

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΘΕΜΑΤΑ 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 

MAF0102 

http://www.accfin. 

uom.gr/maf/?lang=el 
- 

ΝΕΓΚΑΚΗΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ, 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ,  

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ 

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 

Υ Δ ΕΑΡ 9 9 9  

11 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ 

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 

ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

MAF0206 

http://www.accfin. 

uom.gr/maf/?lang=el - 

ΓΚΙΝΟΓΛΟΥ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ,  

Ε Ε ΕΑΡ 8 8 8  

http://www.accfin.uom.gr/%20maf/?lang=el
http://www.accfin.uom.gr/%20maf/?lang=el
http://www.accfin.uom.gr/%20maf/?lang=el
http://www.accfin.uom.gr/%20maf/?lang=el
http://www.accfin.uom.gr/%20maf/?lang=el
http://www.accfin.uom.gr/%20maf/?lang=el
http://www.accfin.uom.gr/%20maf/?lang=el
http://www.accfin.uom.gr/%20maf/?lang=el
http://www.accfin.uom.gr/%20maf/?lang=el
http://www.accfin.uom.gr/%20maf/?lang=el
http://www.accfin.uom.gr/%20maf/?lang=el
http://www.accfin.uom.gr/%20maf/?lang=el
http://www.accfin.uom.gr/%20maf/?lang=el
http://www.accfin.uom.gr/%20maf/?lang=el
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ΠΡΩΤΟΓΕΡΟΣ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ, 

ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ,  

ΤΑΧΥΝΑΚΗΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, 

ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 

12 

ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΣΤΑΘΕΡΟΥ 

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 
MAF0212 

http://www.accfin. 

uom.gr/maf/?lang=el 
- ΝΟΥΛΑΣ 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ,  

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 

ΖΑΠΡΑΝΗΣ 

ΑΧΙΛΛΕΑΣ,  

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 

Ε Δ ΕΑΡ 9 9 9  

13 

ΔΙΕΘΝΗΣ 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
MAF0210 

http://www.accfin. 

uom.gr/maf/?lang=el 
- 

ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 

ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 

Υ Δ ΕΑΡ 9 9 9  

14 

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ MAF0211 

http://www.accfin. 

uom.gr/maf/?lang=el 
- ΝΟΥΛΑΣ 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 

Υ Δ ΕΑΡ 9 9 9  

15 

ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΣΤΑΘΕΡΟΥ 

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 
MAF0212 

http://www.accfin. 

uom.gr/maf/?lang=el 

- 

ΝΟΥΛΑΣ 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ,  

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 

ΖΑΠΡΑΝΗΣ 

ΑΧΙΛΛΕΑΣ,  

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 

Ε Δ ΕΑΡ 9 9 9  

16 

ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ  

ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ 

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ 

ΜΕΓΕΘΩΝ 

MAF02131 

http://www.accfin. 

uom.gr/maf/?lang=el 
- ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 

ΙΩΑΝΝΗΣ, 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, 

ΖΑΠΡΑΝΗΣ 

ΑΧΙΛΛΕΑΣ,  

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 

Ε Ε ΕΑΡ 9 9 9  

17 
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ MAF02120 

http://www.accfin. 

uom.gr/maf/?lang=el 
- 

 Υ  ΕΑΡ 18 18 16  

 

http://www.accfin.uom.gr/%20maf/?lang=el
http://www.accfin.uom.gr/%20maf/?lang=el
http://www.accfin.uom.gr/%20maf/?lang=el
http://www.accfin.uom.gr/%20maf/?lang=el
http://www.accfin.uom.gr/%20maf/?lang=el
http://www.accfin.uom.gr/%20maf/?lang=el
http://www.accfin.uom.gr/%20maf/?lang=el
http://www.accfin.uom.gr/%20maf/?lang=el
http://www.accfin.uom.gr/%20maf/?lang=el
http://www.accfin.uom.gr/%20maf/?lang=el
http://www.accfin.uom.gr/%20maf/?lang=el
http://www.accfin.uom.gr/%20maf/?lang=el
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Πίνακας 13.2:  Μαθήματα Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Ακαδημ. έτος 2012-2013) 
 

Τίτλος ΠΜΣ:         «Λογιστική και Χρηματοοικονομική» 
 

α.α Μάθημα11 

Κ
ω

δ
ικ

ό
ς 

Μ
α

θ
ή

μ
α

τ
ο

ς Ωρες 

διδασκαλίας 

ανά 

εβδομάδα 

Περιλαμβάνονται 

ώρες 

εργαστηρίου ή 

άσκησης12; 

Διδακτ. 

Μονάδες 

Πρόσθετη 

Βιβλιογραφία13 

(Ναι/Όχι) 

Σε ποιο 

εξάμηνο 

των 

σπουδών 

αντιστοιχεί; 

(1ο, 2ο κλπ.) 

Τυχόν 

προαπαιτούμενα 

μαθήματα14 

Χρήση 

εκπαιδ. 

μέσων 

(Ναι/Όχι) 

Επάρκεια 

Εκπαιδευτικών 

Μέσων 

(Ναι/Όχι15) 

1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 
MAF0101 3  3  1Ο    

2 ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ MAF0205 3  3  1Ο    

3 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ 
MAF0103 3  3  1Ο    

4 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ MAF0104 3  3  1Ο    

5 ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
MAF0106 3 3 3  1Ο    

6 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ 
MAF0108 3 3 3  1Ο    

7 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 

MAF0201 3  3  2Ο    

8 ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΘΕΜΑΤΑ 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 

MAF0102 3  3  2Ο    

9 ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 

ΑΫΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  

MAF0203-

1 
3  3  2Ο    

10 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΥΠΟ 

ΣΥΝΘΗΚΗ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑΣ 
MAF0216 3  3  2Ο    

                                                 
11. Καταγράψτε τα μαθήματα με τη σειρά που ορίζεται στο Πρόγραμμα Σπουδών (δηλ. 1ου, 2ου, 3ου κ.ο.κ. εξαμήνου) 
12. Σε περίπτωση θετικής απάντησης, σημειώστε των αριθμό των ωρών εργαστηρίου. 
13. Πέραν των δωρεάν διανεμομένων συγγραμμάτων. 
14. Σημειώστε τον αύξοντα αριθμό του ή των προαπαιτούμενων μαθημάτων, αν υπάρχουν. 
15. Υπάρχουν επαρκή εκπαιδευτικά μέσα, όπως χώροι διδασκαλίας, υπολογιστές, εκπαιδευτικά λογισμικά; Αν η απάντηση είναι αρνητική, δώστε 
σύντομη αναφορά των ελλείψεων. 
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11 ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 
MAF0204 3  3  2Ο    

12 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 
MAF0206 3 3 3  2Ο    

13 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
MAF0209 3  3  2Ο    

14 ΔΙΕΘΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ MAF0210 3  3  2Ο    

15 ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ MAF0211 3  3  2Ο    

16 ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΣΤΑΘΕΡΟΥ 

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 
MAF0212 3  3  2Ο    

17 ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ  

ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ 

ΜΕΓΕΘΩΝ 

MAF02131 3 3 3  2Ο    

18 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ MAF0214 3  3  2Ο    

19 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ MAF02120   15  2Ο    
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Πίνακας 13.1:  Μαθήματα Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Ακαδημ. έτος 2012-2013)16  

Τίτλος ΠΜΣ:    «Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική » 
 

α.α. 
Μάθημα17 

 
Κ

ω
δ

ικ
ό

ς 

Μ
α

θ
ή

μ
α

τ
ο

ς 

Ιστότοπος18 

Σελίδα 

Οδηγού 

Σπουδών19 

Υπεύθυνος Διδάσκων  και 

Συνεργάτες 

(ονοματεπώνυμο & βαθμίδα) 

Υποχρεωτικό 

(Υ) 

Κατ'επιλογήν 

(Ε) 

Ελεύθερης 

Επιλογής 

(ΕΕ) 

Διαλέξεις 

(Δ), 

Φροντιστή- 

ριο (Φ) 

Εργαστη- 

ριο (Ε) 

Σε ποιο 

εξάμηνο 

διδάχθηκε;20 

 

(Εαρ.-Χειμ.) 

Αριθμός 

φοιτητών που 

ενεγράφησαν 

στο μάθημα 

Αριθμός 

Φοιτητών 

που 

συμμετειχαν 

στις 

εξετάσεις 

Αριθμός 

Φοιτητών 

που πέρασε 

επιτυχώς στην 

κανονική ή 

επαναληπτική 

εξέταση 

Αξιολογήθηκε 

από τους 

Φοιτητές;21 

1 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 

ΠΡΟΤΥΠΑ 

ΕΛΕ0101 

http://www.accfin. 

uom.gr/maf/?lang=el 
- 

ΤΑΧΥΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, 

ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 

(ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ) 

Υ Δ ΧΕΙΜ 78 78 77  

2 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ & 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ 

ΕΛΕ0102 

http://www.accfin. 

uom.gr/maf/?lang=el 
- 

ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 

ΙΩΑΝΝΗΣ, 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 

Υ Δ & Ε ΧΕΙΜ 75 75 75  

3 ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 

ΠΡΟΤΥΠΑ & ΔΙΕΘΝΗ 

ΠΡΟΤΥΠΑ 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 

ΕΛΕ0103 

http://www.accfin. 

uom.gr/maf/?lang=el 
- 

ΝΕΓΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 

(ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ) 

Υ Δ ΧΕΙΜ 77 77 77  

4 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ & ΕΛΕ0104 http://www.accfin. - ΖΑΠΡΑΝΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ Υ Δ & Ε ΧΕΙΜ 75 75 75  

                                                 
16.  Σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός ΠΜΣ συμπληρώνεται ένας πίνακας για κάθε ΠΜΣ. 
17. Καταγράψτε τα μαθήματα με τη σειρά που ορίζεται στο Πρόγραμμα Σπουδών (δηλ. 1ου, 2ου, 3ου κ.ο.κ. εξαμήνου). 
18. Σημειώστε την ηλεκτρονική διεύθυνση του μαθήματος, αν υπάρχει. 
19. Σημειώστε τη σελίδα του Οδηγού Σπουδών (αν υπάρχει), όπου περιγράφονται οι στόχοι, η ύλη και ο τρόπος διδασκαλίας και εξέτασης του 
μαθήματος. 
20. Σημειώστε με την υποδεικνυόμενη συντομογραφία σε ποιο από τα δύο εξάμηνα (ή και στα δύο) της Εσωτερικής Αξιολόγησης διδάχθηκε το 
συγκεκριμένο μάθημα. 
21. Αν η απάντηση είναι θετική, σημειώστε τον αριθμό των φοιτητών που συμπλήρωσαν τα ερωτηματόλογια γι’αυτό το μάθημα. Αν το μάθημα 
ΔΕΝ αξιολογήθηκε. Αφήστε το πεδίο κενό. Επίσης, περιγράψτε στην Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης τα κριτήρια και τους τρόπους αξιολόγησης 
της διδασκαλίας (προσθέστε στοιχεία της απόδοσης των φοιτητών, στοιχεία που δείχνουν τον βαθμό ικανοποίησης των φοιτητών, με βάση π.χ το 
ερωτηματολόγιο κατά την αποφοίτηση ή τα αποτελέσματα αξιολόγησης μαθημάτων από τους φοιτητές ή άλλα δεδομένα που αποδεικνύουν την 
επιτυχία του μαθήματος, καθώς και τυχόν δυσκολίες). 

http://www.accfin.uom.gr/%20maf/?lang=el
http://www.accfin.uom.gr/%20maf/?lang=el
http://www.accfin.uom.gr/%20maf/?lang=el
http://www.accfin.uom.gr/%20maf/?lang=el
http://www.accfin.uom.gr/%20maf/?lang=el
http://www.accfin.uom.gr/%20maf/?lang=el
http://www.accfin.uom.gr/%20maf/?lang=el
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ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ uom.gr/maf/?lang=el ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 

ΚΟΥΣΕΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, 

ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 

5 

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΩΝ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΕΛΕ0105 

http://www.accfin. 

uom.gr/maf/?lang=el 

- 

ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 

ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΤΑΣΙΟΥ 

ΙΩΑΝΝΗΣ, 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, 

ΟΜΟΤΙΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 

Υ Δ ΧΕΙΜ 77 77 77  

6 
ΑΡΧΕΣ 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΓΟΡΩΝ 

ΕΛΕ0201 

http://www.accfin. 

uom.gr/maf/?lang=el 
- 

ΝΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 

ΣΥΜΕΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, 

ΛΕΚΤΟΡΑΣ 

Υ Δ ΕΑΡ 78 78 76  

7 
ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ-

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 

ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ 

ΕΛΕ0202 

http://www.accfin. 

uom.gr/maf/?lang=el 
- 

ΝΕΓΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 

(ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ) 

Υ Δ ΕΑΡ 78 78 76  

8 

ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 
ΕΛΕ0203 

http://www.accfin. 

uom.gr/maf/?lang=el 
- 

ΓΚΙΝΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ  

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ  

(ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ) 

Υ Δ ΕΑΡ 78 78 75  

9 
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

ΕΛΕ0204 

http://www.accfin. 

uom.gr/maf/?lang=el 
- 

ΤΑΧΥΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, 

ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 

(ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ) 

Υ Δ ΕΑΡ 78 78 74  

10 

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΛΕ0205 

http://www.accfin. 

uom.gr/maf/?lang=el 
- 

ΣΚΑΛΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 

ΧΑΤΖΗΓΑΓΙΟΣ ΘΩΜΑΣ, ΑΝ. 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 

Υ Δ ΕΑΡ 78 78 77  

11 
ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΘΕΜΑΤΑ 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 

ΕΛΕ0301 

http://www.accfin. 

uom.gr/maf/?lang=el 
- 

ΝΕΓΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 

(ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ) 

Υ Δ ΧΕΙΜ 76 76 76  

12 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΑΝΑΛΥΣΗ 
ΕΛΕ0302 

http://www.accfin. 

uom.gr/maf/?lang=el 
- 

ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,  

ΟΜΟΤΙΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 

Υ Δ ΧΕΙΜ 76 76 76  

13 ΔΙΕΘΝΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΑ 

ΠΡΟΤΥΠΑ 
ΕΛΕ0303 

http://www.accfin. 

uom.gr/maf/?lang=el - 
ΝΕΓΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 
Υ Δ ΧΕΙΜ 76 76 76  

14 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΕΛΕ0304 http://www.accfin. - ΓΚΙΝΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Υ Δ & Ε ΧΕΙΜ 76 76 76  

http://www.accfin.uom.gr/%20maf/?lang=el
http://www.accfin.uom.gr/%20maf/?lang=el
http://www.accfin.uom.gr/%20maf/?lang=el
http://www.accfin.uom.gr/%20maf/?lang=el
http://www.accfin.uom.gr/%20maf/?lang=el
http://www.accfin.uom.gr/%20maf/?lang=el
http://www.accfin.uom.gr/%20maf/?lang=el
http://www.accfin.uom.gr/%20maf/?lang=el
http://www.accfin.uom.gr/%20maf/?lang=el
http://www.accfin.uom.gr/%20maf/?lang=el
http://www.accfin.uom.gr/%20maf/?lang=el
http://www.accfin.uom.gr/%20maf/?lang=el
http://www.accfin.uom.gr/%20maf/?lang=el
http://www.accfin.uom.gr/%20maf/?lang=el
http://www.accfin.uom.gr/%20maf/?lang=el
http://www.accfin.uom.gr/%20maf/?lang=el
http://www.accfin.uom.gr/%20maf/?lang=el
http://www.accfin.uom.gr/%20maf/?lang=el
http://www.accfin.uom.gr/%20maf/?lang=el
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ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΑ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

uom.gr/maf/?lang=el ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 

ΤΑΧΥΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, 

ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 

ΠΡΩΤΟΓΕΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, 

ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 

15 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 
ΕΛΕ0305 

http://www.accfin. 

uom.gr/maf/?lang=el - 
ΓΚΙΝΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 
Υ Δ ΧΕΙΜ 76 76 76  

16 
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΕ0401 

http://www.accfin. 

uom.gr/maf/?lang=el -  Υ Δ ΕΑΡ 76 76 76  

 

http://www.accfin.uom.gr/%20maf/?lang=el
http://www.accfin.uom.gr/%20maf/?lang=el
http://www.accfin.uom.gr/%20maf/?lang=el
http://www.accfin.uom.gr/%20maf/?lang=el


 112 

Πίνακας 13.2 Μαθήματα Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
 
(Ακαδημ. έτος 2012-2013) 

 

Τίτλος ΠΜΣ:         «Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική» 

 

α.α Μάθημα22 

Κ
ω

δ
ικ

ό
ς 

Μ
α

θ
ή

μ
α

τ
ο

ς Ωρες 

διδασκαλίας 

ανά 

εβδομάδα 

Περιλαμβάνονται 

ώρες 

εργαστηρίου ή 

άσκησης23; 

Διδακτ. 

Μονάδες 

Πρόσθετη 

Βιβλιογραφία24 

(Ναι/Όχι) 

Σε ποιο 

εξάμηνο των 

σπουδών 

αντιστοιχεί; 

(1ο, 2ο κλπ.) 

Τυχόν 

προαπαιτούμενα 

μαθήματα25 

Χρήση 

εκπαιδ. 

μέσων 

(Ναι/Όχι) 

Επάρκεια 

Εκπαιδευτικών 

Μέσων 

(Ναι/Όχι26) 

1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 
ΕΛΕ0101 3  3  1ο     

2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ & 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ 
ΕΛΕ0102 3  3  1ο     

3 ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ & 

ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ  

ΕΛΕ0103 3  3  1ο     

4 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ & 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 
ΕΛΕ0104 3  3  1ο     

5 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΕΛΕ0105 3  3  1ο     

6 ΑΡΧΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΓΟΡΩΝ 
ΕΛΕ0201 3  3  2ο    

7 ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 

ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ 
ΕΛΕ0202 3  3  2ο    

8 ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 
ΕΛΕ0203 3  3  2ο    

9 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
ΕΛΕ0204 3  3  2ο    

10 ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΛΕ0205 3  3  2ο    

11 ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΘΕΜΑΤΑ 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 

ΕΛΕ0301 3  3  3ο     

                                                 
22. Καταγράψτε τα μαθήματα με τη σειρά που ορίζεται στο Πρόγραμμα Σπουδών (δηλ. 1ου, 2ου, 3ου κ.ο.κ. εξαμήνου) 
23. Σε περίπτωση θετικής απάντησης, σημειώστε των αριθμό των ωρών εργαστηρίου. 
24. Πέραν των δωρεάν διανεμομένων συγγραμμάτων. 
25. Σημειώστε τον αύξοντα αριθμό του ή των προαπαιτούμενων μαθημάτων, αν υπάρχουν. 
26. Υπάρχουν επαρκή εκπαιδευτικά μέσα, όπως χώροι διδασκαλίας, υπολογιστές, εκπαιδευτικά λογισμικά; Αν η απάντηση είναι αρνητική, δώστε 
σύντομη αναφορά των ελλείψεων. 
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12 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΛΕ0302 3  3  3ο     

13 ΔΙΕΘΝΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΛΕ0303 3  3  3ο     

14 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΑ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
ΕΛΕ0304 3 3 3  3ο     

15 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΛΕ0305 3  3  3ο     

16 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΕ0401   15  4ο     
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Πίνακας 13.1:  Μαθήματα Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Ακαδημ. έτος 2012-2013)27  

Τίτλος ΠΜΣ:    «Στρατηγική Διοικητική Λογιστική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση » 
 

α.α. 
Μάθημα

28
 

 

Κ
ω

δ
ικ

ό
ς 

Μ
α

θ
ή

μ
α

τ
ο

ς 

Ιστότοπος
29

 

Σελίδα 

Οδηγού 

Σπουδών
30

 

Υπεύθυνος Διδάσκων  και 

Συνεργάτες 

(ονοματεπώνυμο & βαθμίδα) 

Υποχρεωτικό 

(Υ) 

Κατ'επιλογήν 

(Ε) 

Ελεύθερης 

Επιλογής 

(ΕΕ) 

Διαλέξεις 

(Δ), 

Φροντιστή- 

ριο (Φ) 

Εργαστη- 

ριο (Ε) 

Σε ποιο 

εξάμηνο 

διδάχθηκε;
31

 

 

(Εαρ.-Χειμ.) 

Αριθμός 

φοιτητών που 

ενεγράφησαν 

στο μάθημα 

Αριθμός 

Φοιτητών 

που 

συμμετειχαν 

στις 

εξετάσεις 

Αριθμός 

Φοιτητών 

που πέρασε 

επιτυχώς στην 

κανονική ή 

επαναληπτική 

εξέταση 

Αξιολογήθηκε 

από τους 

Φοιτητές;
32

 

1 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
SMAF0101 

http://www.accfin. 

uom.gr/maf/?lang=el 

- 

ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΟΜOΤΙΜΟΣ 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 

Υ Δ ΕΑΡ 25 25 25  

2 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ SMAF0102 

http://www.accfin. 

uom.gr/maf/?lang=el - 

ΓΚΙΝΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 

Υ Δ ΕΑΡ 24 24 24  

3 ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΚΑΙ 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

SMAF0103 

http://www.accfin. 

uom.gr/maf/?lang=el - 
ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ,  

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 
Υ Δ ΕΑΡ 24 24 24  

4 ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 

SMAF0104 

http://www.accfin. 

uom.gr/maf/?lang=el - 

ΝΕΓΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 

Ε Δ ΕΑΡ 19 19 19  

5 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

SMAF0105 

http://www.accfin. 

uom.gr/maf/?lang=el 

- 

ΓΚΙΝΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, 

ΤΑΧΥΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ,  

ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 

ΠΡΩΤΟΓΕΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, 

ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 

Ε Ε ΕΑΡ 10 10 10  

6 ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ SMAF0106 http://www.accfin. - ΖΑΠΡΑΝΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ,  Ε Ε ΕΑΡ 11 11 11  

                                                 
27.  Σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός ΠΜΣ συμπληρώνεται ένας πίνακας για κάθε ΠΜΣ. 
28. Καταγράψτε τα μαθήματα με τη σειρά που ορίζεται στο Πρόγραμμα Σπουδών (δηλ. 1ου, 2ου, 3ου κ.ο.κ. εξαμήνου). 
29. Σημειώστε την ηλεκτρονική διεύθυνση του μαθήματος, αν υπάρχει. 
30. Σημειώστε τη σελίδα του Οδηγού Σπουδών (αν υπάρχει), όπου περιγράφονται οι στόχοι, η ύλη και ο τρόπος διδασκαλίας και εξέτασης του μαθήματος. 
31. Σημειώστε με την υποδεικνυόμενη συντομογραφία σε ποιο από τα δύο εξάμηνα (ή και στα δύο) της Εσωτερικής Αξιολόγησης διδάχθηκε  το συγκεκριμένο 
μάθημα. 
32 Αν η απάντηση είναι θετική, σημειώστε τον αριθμό των φοιτητών που συμπλήρωσαν τα ερωτηματόλογια γι’αυτό το μάθημα. Αν το μάθημα ΔΕΝ 
αξιολογήθηκε. Αφήστε το πεδίο κενό. Επίσης, περιγράψτε στην Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης τα κριτήρια και τους τρόπους αξιολόγησης της διδασκαλίας 
(προσθέστε στοιχεία της απόδοσης των φοιτητών, στοιχεία που δείχνουν τον βαθμό ικανοποίησης των φοιτητών, με βάση π.χ το ερωτηματολόγιο κατά την 
αποφοίτηση ή τα αποτελέσματα αξιολόγησης μαθημάτων από τους φοιτητές ή άλλα δεδομένα που αποδεικνύουν την επιτυχία του μαθήματος, καθώς και τυχόν 
δυσκολίες). 

http://www.accfin.uom.gr/%20maf/?lang=el
http://www.accfin.uom.gr/%20maf/?lang=el
http://www.accfin.uom.gr/%20maf/?lang=el
http://www.accfin.uom.gr/%20maf/?lang=el
http://www.accfin.uom.gr/%20maf/?lang=el
http://www.accfin.uom.gr/%20maf/?lang=el
http://www.accfin.uom.gr/%20maf/?lang=el
http://www.accfin.uom.gr/%20maf/?lang=el
http://www.accfin.uom.gr/%20maf/?lang=el
http://www.accfin.uom.gr/%20maf/?lang=el
http://www.accfin.uom.gr/%20maf/?lang=el
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ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΜΕΓΕΘΩΝ 

uom.gr/maf/?lang=el ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 

7 

ΕΞΑΓΟΡΕΣ, ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ 

ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΞΙΑΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

SMAF0107 

http://www.accfin. 

uom.gr/maf/?lang=el 

- 

ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΥΜΕΩΝ, 

ΛΕΚΤΟΡΑΣ 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΟΜΟΤΙΜΟΣ  

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 

Ε Δ ΕΑΡ 6 6 6  

8 ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 

SMAF0201 

http://www.accfin. 

uom.gr/maf/?lang=el - 

ΓΚΙΝΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,  

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 

 

Υ Δ ΧΕΙΜ 9 9 9  

9 ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 

ΠΡΟΤΥΠΑ 
SMAF0202 

http://www.accfin. 

uom.gr/maf/?lang=el 
- 

ΝΕΓΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 
Υ Δ ΧΕΙΜ 8 8 8  

10 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΧΡΗΜ/ΚΗ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
SMAF0203 

http://www.accfin. 

uom.gr/maf/?lang=el - 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΟΜΟΤΙΜΟΣ 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 

Υ Δ ΧΕΙΜ 8 8 8  

11 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ 

SMAF0204 

http://www.accfin. 

uom.gr/maf/?lang=el 
- 

ΝΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΥΜΕΩΝ, 

ΛΕΚΤΟΡΑΣ 

Υ Δ ΧΕΙΜ 8 8 8  

12 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

SMAF0205 

http://www.accfin. 

uom.gr/maf/?lang=el  
ΤΑΧΥΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ,  

ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 
Ε Δ ΧΕΙΜ 7 7 7  

13 ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗ ΛΗΨΗ 

ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

SMAF0206 

http://www.accfin. 

uom.gr/maf/?lang=el  

ΓΚΙΝΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 

 

Ε Δ ΧΕΙΜ 6 6 6  

14 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ, 

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΩΝ 

ΚΡΙΣΕΩΝ  

SMAF0214 

http://www.accfin. 

uom.gr/maf/?lang=el 
 

ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ, 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 

 

Ε Δ ΧΕΙΜ 11 11 11  

15 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ SMAF0209 

http://www.accfin. 

uom.gr/maf/?lang=el 
 

ΤΑΧΥΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ,  

ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 

ΚΟΥΣΕΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,  

ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 

Ε Δ ΧΕΙΜ 9 9 9  

16 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΧΡΗΜ/ΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ & 

ΧΡΗΜ/ΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ 

SMAF0212 

http://www.accfin. 

uom.gr/maf/?lang=el 

 

ΖΑΠΡΑΝΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ,  

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 

ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ,  

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 

Ε Ε ΧΕΙΜ 8 8 8  

17 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΞΙΑΣ 

ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ 
SMAF0213 

http://www.accfin. 

uom.gr/maf/?lang=el 
 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΥΜΕΩΝ, 

ΛΕΚΤΟΡΑΣ 
Ε Δ ΕΑΡ 8 8 8  

18 
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ SMAF0201 

http://www.accfin. 

uom.gr/maf/?lang=el 
  Υ   11 11 11  

 

http://www.accfin.uom.gr/%20maf/?lang=el
http://www.accfin.uom.gr/%20maf/?lang=el
http://www.accfin.uom.gr/%20maf/?lang=el
http://www.accfin.uom.gr/%20maf/?lang=el
http://www.accfin.uom.gr/%20maf/?lang=el
http://www.accfin.uom.gr/%20maf/?lang=el
http://www.accfin.uom.gr/%20maf/?lang=el
http://www.accfin.uom.gr/%20maf/?lang=el
http://www.accfin.uom.gr/%20maf/?lang=el
http://www.accfin.uom.gr/%20maf/?lang=el
http://www.accfin.uom.gr/%20maf/?lang=el
http://www.accfin.uom.gr/%20maf/?lang=el
http://www.accfin.uom.gr/%20maf/?lang=el
http://www.accfin.uom.gr/%20maf/?lang=el
http://www.accfin.uom.gr/%20maf/?lang=el
http://www.accfin.uom.gr/%20maf/?lang=el
http://www.accfin.uom.gr/%20maf/?lang=el
http://www.accfin.uom.gr/%20maf/?lang=el
http://www.accfin.uom.gr/%20maf/?lang=el
http://www.accfin.uom.gr/%20maf/?lang=el
http://www.accfin.uom.gr/%20maf/?lang=el
http://www.accfin.uom.gr/%20maf/?lang=el
http://www.accfin.uom.gr/%20maf/?lang=el
http://www.accfin.uom.gr/%20maf/?lang=el
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Πίνακας 13.2: Μαθήματα Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Ακαδημ. έτος 2010-2011) 
 

Τίτλος ΠΜΣ:         «Στρατηγική Διοικητική Λογιστική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση» 
 

α.α Μάθημα33 

Κ
ω

δ
ικ

ό
ς 

Μ
α

θ
ή

μ
α

τ
ο

ς Ωρες 

διδασκαλίας 

ανά 

εβδομάδα 

Περιλαμβάνονται 

ώρες 

εργαστηρίου ή 

άσκησης34; 

Διδακτ. 

Μονάδες 

Πρόσθετη 

Βιβλιογραφία35 

(Ναι/Όχι) 

Σε ποιο 

εξάμηνο 

των 

σπουδών 

αντιστοιχεί; 

(1ο, 2ο κλπ.) 

Τυχόν 

προαπαιτούμενα 

μαθήματα36 

Χρήση 

εκπαιδ. 

μέσων 

(Ναι/Όχι) 

Επάρκεια 

Εκπαιδευτικών 

Μέσων 

(Ναι/Όχι37) 

1 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ SMAF0101 3  3  1ο    

2 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ SMAF0102 3  3  1ο    

3 ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
SMAF0103 3  3  

1ο 
   

4 ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 

SMAF0104 3  3  

1ο 
   

5 ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
SMAF0105 3 3 3  

1ο 
   

6 ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 
SMAF0106 3 3 3  

1ο 
   

7 ΕΞΑΓΟΡΕΣ, ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ 

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΞΙΑΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

SMAF0107 3  3  

1ο 
   

8 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ SMAF0201 3  3  2ο    

9 ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ SMAF0202 3  3  2ο    

10 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΧΡΗΜ/ΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ SMAF0203 3  3  2ο    

11 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ 
SMAF0204 3  3  

2ο 
   

12 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ SMAF0205 3  3  2ο    

                                                 
33. Καταγράψτε τα μαθήματα με τη σειρά που ορίζεται στο Πρόγραμμα Σπουδών (δηλ. 1ου, 2ου, 3ου κ.ο.κ. εξαμήνου) 
34. Σε περίπτωση θετικής απάντησης, σημειώστε των αριθμό των ωρών εργαστηρίου. 
35. Πέραν των δωρεάν διανεμομένων συγγραμμάτων. 
36. Σημειώστε τον αύξοντα αριθμό του ή των προαπαιτούμενων μαθημάτων, αν υπάρχουν. 
37. Υπάρχουν επαρκή εκπαιδευτικά μέσα, όπως χώροι διδασκαλίας, υπολογιστές, εκπαιδευτικά λογισμικά; Αν η απάντηση είναι αρνητική, δώστε 
σύντομη αναφορά των ελλείψεων. 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

13 ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗ 

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 
SMAF0206 3  3  

2ο 
   

14 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ, ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ 

ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ 
SMAF0214 3  3  

2ο 
   

15 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ SMAF0209 3  3  2ο    

16 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΩΝ 

ΚΙΝΔΥΝΩΝ & ΧΡΗΜ/ΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ 
SMAF0212 3 3 3  

2ο 
   

17 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΞΙΑΣ ΚΙΝΗΤΩΝ 

ΑΞΙΩΝ 
SMAF0213 3  3  

2ο 
   

18 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ SMAF0301   15  3ο    
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Πίνακας 14:  Κατανομή βαθμολογίας και μέσος βαθμός πτυχίου των αποφοίτων του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΜΔΕ) 
 
Τίτλος ΠΜΣ:   «Στρατηγική Διοικητική Λογιστική και  Χρηματοοικονομική Διοίκηση»  
 

 

Συνολικός 
αριθμός 

αποφοιτησάντων 

Κατανομή Βαθμών (αριθμός φοιτητών και % επί του 
συνόλου των αποφοιτησάντων) 

Μέσος όρος 
Βαθμολογίας  

(στο σύνολο των 
απόφοιτων) 

Έτος 
Αποφοίτησης 5.0-5.9 6.0-6.9 7.0-8.4 8.5-10.0 

Τρέχον έτος – 4       

Τρέχον έτος – 3       

Τρέχον έτος - 2 24 1 / 4,16% 4 / 16,67% 16 / 66,67% 3 / 12,5% 7.43 

Προηγ. έτος 45 0 / 0% 8 / 17,78% 35 / 77,78% 2 / 4,44% 7,44 

Τρέχον* έτος 29 0 / 0% 5 / 17,24% 22 / 75,86% 2 / 6,90% 7,43 

Σύνολο 98 1 / 1,01% 17 / 17,35% 73 / 74,49% 7 / 7,15%  

 
* Πρόκειται για το ακαδημαϊκό έτος (δύο συνεχόμενα ακαδημαϊκά εξάμηνα), στο οποίο αναφέρεται η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. 

Επεξηγήσεις: 
Σημειώστε σε κάθε στήλη τον αριθμό των φοιτητών που έλαβαν την αντίστοιχη βαθμολογία και το ποσοστό που 
αυτοί εκπροσωπούν επί του συνολικού αριθμού των αποφοιτησάντων το συγκεκριμένο έτος [π.χ. 6 (=5%)]. 
Προσοχή! Το άθροισμα κάθε έτους πρέπει να συμφωνεί με το άθροισμα των αποφοιτησάντων που δώσατε για το αντίστοιχο έτος στον Πίνακα  4. 
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Πίνακας 14:  Κατανομή βαθμολογίας και μέσος βαθμός πτυχίου των αποφοίτων του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΜΔΕ) 
 
Τίτλος ΠΜΣ:    «Λογιστική και Χρηματοοικονομική» 
  

 

Συνολικός αριθμός 
αποφοιτησάντων 

Κατανομή Βαθμών (αριθμός φοιτητών και % επί του 
συνόλου των αποφοιτησάντων) 

Μέσος όρος 
Βαθμολογίας  

(στο σύνολο των 
απόφοιτων) 

Έτος 
Αποφοίτησης 5.0-5.9 6.0-6.9 7.0-8.4 8.5-10.0 

Τρέχον έτος – 4 41 0 1 / 2,43% 29 / 70,73% 11 / 26,82% 8,28 

Τρέχον έτος – 3 38 1 / 2,63% 2 / 5,26% 27 / 71,05% 8 / 21,05% 7,91 

Τρέχον έτος - 2 42 0 8 / 19,04% 29 / 69,04% 5 / 11,90% 7,73 

Προηγ. έτος 34 0 3/ 8,82% 26 / 76,47% 5 / 14,70% 7,80 

Τρέχον* έτος 14 0 0 9 / 64,28% 5 / 35,72% 8,30 

Σύνολο 169 1 / 0,6% 14 / 8,29% 120 / 71% 34 / 20,11%  

 
* Πρόκειται για το ακαδημαϊκό έτος (δύο συνεχόμενα ακαδημαϊκά εξάμηνα), στο οποίο αναφέρεται η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. 

Επεξηγήσεις: 
Σημειώστε σε κάθε στήλη τον αριθμό των φοιτητών που έλαβαν την αντίστοιχη βαθμολογία και το ποσοστό που 
αυτοί εκπροσωπούν επί του συνολικού αριθμού των αποφοιτησάντων το συγκεκριμένο έτος [π.χ. 6 (=5%)]. 
Προσοχή! Το άθροισμα κάθε έτους πρέπει να συμφωνεί με το άθροισμα των αποφοιτησάντων που δώσατε για το αντίστοιχο έτος στον Πίνακα  4. 
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Πίνακας 14:  Κατανομή βαθμολογίας και μέσος βαθμός πτυχίου των αποφοίτων του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΜΔΕ) 
 
Τίτλος ΠΜΣ:    «Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική»  

 

 

Συνολικός 
αριθμός 

αποφοιτησάντων 

Κατανομή Βαθμών (αριθμός φοιτητών και % επί του 
συνόλου των αποφοιτησάντων) 

Μέσος όρος 
Βαθμολογίας  

(στο σύνολο των 
απόφοιτων) 

Έτος 
Αποφοίτησης 5.0-5.9 6.0-6.9 7.0-8.4 8.5-10.0 

Τρέχον έτος – 4       

Τρέχον έτος – 3       

Τρέχον έτος - 2       

Προηγ. έτος 66 1 / 1,52% 21 / 31,82% 40 / 60,60% 4 / 6,06% 7,29 

Τρέχον* έτος 79 2 / 2,54% 12 / 15,18% 62 / 78,48% 3 / 3,80% 7,46 

Σύνολο 145 3 / 2,07% 33 / 22,75% 102 / 70,35% 7 / 4,83%  

 
* Πρόκειται για το ακαδημαϊκό έτος (δύο συνεχόμενα ακαδημαϊκά εξάμηνα), στο οποίο αναφέρεται η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. 

Επεξηγήσεις: 
Σημειώστε σε κάθε στήλη τον αριθμό των φοιτητών που έλαβαν την αντίστοιχη βαθμολογία και το ποσοστό που 
αυτοί εκπροσωπούν επί του συνολικού αριθμού των αποφοιτησάντων το συγκεκριμένο έτος [π.χ. 6 (=5%)]. 
Προσοχή! Το άθροισμα κάθε έτους πρέπει να συμφωνεί με το άθροισμα των αποφοιτησάντων που δώσατε για το αντίστοιχο έτος στον Πίνακα  4. 
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Πίνακας 15: Αριθμός Επιστημονικών δημοσιεύσεων των μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος 
 
 

 Α Β Γ Δ Ε ΣΤ Ζ Η Θ Ι 

Τρέχον έτος – 
2008 

3 9  37 2 8  2 2  

Τρέχον έτος – 
2009 

6 11  16  8  3   

Τρέχον έτος – 
2010 

1 12  13 1 10  2 1  

Προηγ. Έτος 

2011 

1 3  21  6     

Τρέχον έτος* 

2012 

3 9  20  4   3  

Σύνολο 14 44  107 3 36  7 6  

 
* Πρόκειται για το ακαδημαϊκό έτος (δύο συνεχόμενα ακαδημαϊκά εξάμηνα), στο οποίο αναφέρεται η Έκθεση Εσωτερικής 

Αξιολόγησης. 
 

Επεξηγήσεις: 
Α = Βιβλία/μονογραφίες 
Β = Εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές 
Γ = Εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά χωρίς κριτές 
Δ = Εργασίες σε πρακτικά συνεδρίων με κριτές 
Ε = Εργασίες σε πρακτικά συνεδρίων χωρίς κριτές  
ΣΤ  = Κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους 
Ζ = Συλλογικοί τόμοι στους οποίους επιστημονικός εκδότης είναι μέλος Δ.Ε.Π. του Τμήματος  
Η = Άλλες εργασίες 
Θ = Ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια (με κριτές) που δεν εκδίδουν πρακτικά 
Ι = Βιβλιοκρισίες που συντάχθηκαν από μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος 
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Πίνακας 16:   Αναγνώριση του ερευνητικού έργου του Τμήματος 

 

 Α Β Γ Δ Ε ΣΤ Ζ 

Τρέχον έτος – 
2008 

61   3    

Τρέχον έτος – 
2009 

59   1    

Τρέχον έτος – 
2010 

37   3 1   

Προηγ. Έτος 

2011 
41   1    

Τρέχον έτος* 

2012 
49   1    

Σύνολο 247   9 1   

 
* Πρόκειται για το ακαδημαϊκό έτος (δύο συνεχόμενα ακαδημαϊκά εξάμηνα), στο οποίο αναφέρεται η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. 
 

Επεξηγήσεις: 
Α = Ετεροαναφορές 
Β = Αναφορές του ειδικού/επιστημονικού τύπου 
Γ = Βιβλιοκρισίες τρίτων για δημοσιεύσεις μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος 
Δ = Συμμετοχές σε επιτροπές επιστημονικών συνεδρίων 
Ε = Συμμετοχές σε συντακτικές επιτροπές επιστημονικών περιοδικών 
ΣΤ = Προσκλήσεις για διαλέξεις 
Ζ = Διπλώματα ευρεσιτεχνίας 
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Πίνακας 17: Διεθνής Ερευνητική/Ακαδημαϊκή Παρουσία Τμήματος 
 

  Τρέχον 
έτος* 

Τρέχον έτος 
– 1 

Τρέχον έτος 
– 2 

Τρέχον έτος 
– 3 

Τρέχον έτος 
– 4 

Τρέχον έτος 
– 5 

Σύνολο 

Αριθμός συμμετοχών σε 
διεθνή ανταγωνιστικά 
ερευνητικά προγράμματα 

Ως 
συντονιστές 

       

Ως 
συνεργάτες 
(partners) 

       

Αριθμός μελών ΔΕΠ με 
χρηματοδότηση από διεθνείς 
φορείς ή διεθνή προγράμματα 
έρευνας 

        

Αριθμός μελών ΔΕΠ με 
διοικητικές θέσεις σε διεθνείς 
ακαδημαϊκούς/ερευνητικούς 
οργανισμούς ή επιστημονικές 
εταιρείες 

        

 
Σημείωση: Τα σκιασμένα πεδία δεν συμπληρώνονται. 
* Πρόκειται για το ακαδημαϊκό έτος (δύο συνεχόμενα ακαδημαϊκά εξάμηνα), στο οποίο αναφέρεται η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. 
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12. Παραρτήματα - Παράρτημα Α 

 

Α. Υποδομή Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής 

  
Καταγραφή 
χώρων του 
Τμήματος 

Συνολικός 
Αριθμός 

Η/Υ 

Συνολικός 
Αριθμός 

Εκτυπωτών 

Συνολικός 
Αριθμός 

FAX 

Συνολικός 
Αριθμός 

Σαρωτών 

Συνολικός Αριθμός 
Φωτοαντιγραφικών 

Μηχανημάτων 

Συνολικός 
Αριθμός 

Φορητών 
Η/Υ Μελών 

ΔΕΠ 

Αριθμός 
Φορητών 

Η/Υ σε 
κοινή 
χρήση 

Δ.Ε.Π 18 16 15 9 6 — 
16 φορητά + 

13 ipad 
— 

Ε.Ε.ΔΙ.Π 1 1 1 — — — — — 

Ε.Τ.Ε.Π 2 2 4 1 2 1 — 3 

Διοικητικές 
Υπηρεσίες 

2 8 6 2 2 2 — — 

Υποψήφιοι 
Διδάκτορες 

3 4 2 — — — — — 

Κενά Γραφεία 3 — — — — — — — 

Αμφιθέατρα-
Αίθουσες 

Διδασκαλίας 
Τμήματος 

4 2 — — — — — — 

Εργαστήρια 
Η/Υ 

3* 56 1 — — — — — 

Αίθουσα 
Συνεδριάσεων 

1 1 — — — — — — 

Server Rooms 2 8 — — — — — — 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 
 

Εγκατεστημένα Προγράμματα Λογισμικού στο Εργαστήριο Γρ.235 (40 θέσεις εργασίας) 

Ονομασία Λογισμικού Περιγραφή 

Eviews 6 
Eviews 7 

 
 

Το πακέτο EViews είναι μια εφαρμογή για 
περιβάλλον Windows της οποίας σκοπός είναι η 
ανάλυση οικονομικών δεδομένων, η παρουσίαση 
των αποτελεσμάτων σε γραφική μορφή και η 
κατασκευή οικονομετρικών υποδειγμάτων. 

GARCH 4.0 
Πρόκειται για ένα εξειδικευμένο οικονομετρικό 
λογισμικό για υποδείγματα GARCH. 

GiveWin 2.32 
Είναι μια εφαρμογή Οικονομετρικών και 
Στατιστικών Πακέτων 

Maple 10 
Maple 17 

Το Maple έχει έτοιμα περιβάλλοντα εργασίας 
(πακέτα ή packages), τα οποία ασχολούνται με 
συγκεκριμένους τομείς των Μαθηματικών. 
Πρόκειται δηλαδή για μια σειρά από πολλές 
εντολές, οι οποίες ενεργοποιούνται με την εκτέλεση 
μιας ειδικής εντολής-κλήσης. 

MATLAB R2008a 

Περιβάλλον αριθμητικής υπολογιστικής και μια 
προγραμματιστική γλώσσα τέταρτης γενιάς. 
Αποθηκεύει και κάνει τις πράξεις με βάση την 
άλγεβρα μητρών. Πολυχρηστικό εργαλείο αφού 
περιλαμβάνει εργαλειοθήκες (toolboxes) που 
καλύπτουν ένα ευρύ επιστημονικό πεδίο 
(Στατιστική, οικονομετρία, τεχνητά νευρωνικά 
δίκτυα, χρηματοοικονομικά παράγωγα προϊόντα, 
δημιουργία γραφημάτων κ.α.). 

SPSS  For Windows 
Το SPSS (Superior Performance Software System) 
είναι το πιο διαδεδομένο πρόγραμμα για τη 
στατιστική ανάλυση δεδομένων. 

Time Series Modelling Version 4.15 
Είναι μια εφαρμογή Οικονομετρικών και 
Στατιστικών Πακέτων 

IDEAS Μετράει την αποτελεσματικότητα των επιχειρήσεων 
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NLOGIT 5 
 

Οικονομετρικό πακέτο 
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Εγκατεστημένα Προγράμματα Λογισμικού στο Server 

Ονομασία Λογισμικού Περιγραφή 

    

Academia Financials               

Το Academia Financials Γενική Λογιστική είναι 
ολοκληρωμένη διαχείριση βιβλίων Γ’ Κατηγορίας 
με μοναδικά χαρακτηριστικά (αυτόματη 
ενημέρωση με μία κίνηση, λογιστικά άρθρα, 
αυτόματο κλείσιμο ισολογισμού, αυτόματο έλεγχο 
συμφωνίας εγγραφών, Prorata, παρακολούθηση 
υπερδωδεκάμηνης χρήσης κλπ). 

Premium HRM-Μισθοδοσία           

Παρακολουθεί ολοκληρωμένα όλα τα στοιχεία που 
αφορούν τη μισθοδοσία των εργαζομένων και 
καλύπτει οποιαδήποτε περίπτωση μισθοδοσίας, 
ακόμη και την πλέον σύνθετη, γιατί διαθέτει 
απεριόριστες δυνατότητες παραμετροποίησης για 
περιπτώσεις όπου απαιτείται απόλυτη προσαρμογή 
σε σύνθετες και εξειδικευμένες ανάγκες 
υπολογισμού μισθοδοσίας. 

WinEra ERP                               

Το λογισμικό διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων 
WinEra προσφέρει στην επιχείρηση ένα αξιόπιστο 
ολοκληρωμένο, ευέλικτο και αποτελεσματικό 
πληροφοριακό σύστημα.Το WinEra ERP παρέχει 
στο χρήστη πληθώρα δυνατοτήτων διαχείρισης των 
εταιρικών λειτουργιών: 
Ενδοδιακινήσεις, Πολλαπλοί Τιμοκατάλογοι, 
Εναλλακτικά Είδη, Σετ Ειδών, Εναλλακτικοί 
Προμηθευτές, Σειριακοί Αριθμοί, Παρτίδες, 
Συνταγές, Barcodes, Εναλλακτικές Διευθύνσεις 
Παράδοσης, Πολλαπλοί Τιμοκατάλογοι & 
Τιμολογιακές Πολιτικές, Τριγωνικές Συναλλαγές, 
Επιβαρύνσεις, Φόρος Ανακύκλωσης, Φορητή 
Παραγγελιοληψία & Τιμολόγηση, Πιστωτικές 
Πολιτικές, Συμψηφισμοί, Εξωλογιστικοί 
Λογαριασμοί, Συμφωνίες-Open Items, Πωλητές - 
Εισπράκτορες- Managers, Προϋπολογισμοί, Κέντρα 
Κόστους, Κοστολόγηση, Οικοδομικά Έργα, 
Εντατική Λιανική, κ.α.  

Atlantis II ERP                           

Το πληροφοριακό σύστημα ATLANTIS ERP 
ανταποκρίνεται με πληρότητα στις απαιτήσεις για 
ενιαία διαχείριση όλων των δεδομένων της 
επιχείρησης. Καλύπτει άμεσα και αποτελεσματικά 
την ανάγκη ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ 
επιχείρησης και απομακρυσμένων σημείων 
πώλησης και παραγωγής, ενώ διαχειρίζεται 
αξιόπιστα απεριόριστο όγκο δεδομένων και 
πληροφοριών, ανεξάρτητα από την πηγή 
προέλευσής τους. 
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Εγκατεστημένα Προγράμματα Λογισμικού στο Server 

Ονομασία Λογισμικού Περιγραφή 

Xline ERP                                   

Το xLINE ERP αντικατοπτρίζει την πραγματική 
εικόνα της επιχείρησης, με τις ιδιαιτερότητές της, 
την οργανωτική δομή και τις προοπτικές της. 
Αποτελεί ένα δυνατό μηχανισμό πληροφόρησης σε 
κάθε επίπεδο και βοηθά στη λήψη σωστών 
αποφάσεων καθώς και στην εκτέλεσή τους. 
Πρόκειται για το βασικό εργαλείο δημιουργίας 
διαδικασιών, που υποστηρίζει τις συνολικές 
λειτουργίες της επιχείρησης. 

Payroll II                                    

`Το ATLANTIS Payroll αποτελεί ένα πανίσχυρο 
εργαλείο υπολογισμού και έκδοσης της μισθοδοσίας 
για επιχειρήσεις και λογιστικά - φοροτεχνικά 
γραφεία κάθε μεγέθους. Είναι ανεπτυγμένο σε 
γραφικό περιβάλλον και εκμεταλλεύεται τις 
δυνατότητες των σχεσιακών βάσεων δεδομένων 
(RDBMS). Επιπλέον, μπορεί να συνδεθεί άμεσα με 
το ATLANTIS ERP για τη δημιουργία μιας ενιαίας 
μηχανογραφικής λύσης. 

Κεφάλαιο 4                                 
                                  Κεφάλαιο 5      ERP 

 

Το Κεφάλαιο είναι ένα ολοκληρωμένο 
μηχανογραφικό πρόγραμμα διαχείρισης 
εμπορικών και οικονομικών συναλλαγών. 

     Macromedia Dreamweaver 8 

Το Dreamweaver  είναι εργαλείο ανάπτυξης 
διαδικτύου,δίνοντας τη δυνατότητα στο χρήστη να 
σχεδιάσει,και να αναπτύξει αποτελεσματικά 
δικτυακούς τόπους. 

S1 Panorama                             

Το S1 Panorama είναι ένα πληροφοριακό σύστημα 
που ενοποιεί σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα 
λειτουργίες E.R.P., Μισθοδοσίας, Διαχείρισης 
Προσωπικού, Επιχειρηματικών Διαδικασιών και 
Διασφάλισης Ποιότητας. 

TAXSYSTEM                             

Πλήρης διαχείριση των φορολογικών εντύπων 
Εισοδήματος, ΦΠΑ, ΚΒΣ, Κεφαλαίου κ.α. για κάθε 
Οικ. Έτος ξεχωριστά.Αυτόματη συμπλήρωση και 
αποστολή μέσω Internet όλων των δηλώσεων 
Εισοδήματος, Φ.Π.Α., και Intrastat, με ένα κλικ 
μέσα από την εφαρμογή.Ειδικό εργαλείο αυτόματης 
αντιστοίχησης παλαιών Κ.ΑΔ. και υποβολής του 
σχετικού αρχείου μέσω Taxis Net.Αυτοματες 
"έξυπνες" μεταφορές δεδομένων ανάμεσα στα 
έντυπα (π.χ. μεταφορά ακινήτων από το Ε9 στο Ε2, 
αποτελεσμάτων από Ε3 σε Ε5, αυτόματη 
δημιουργία εκκαθαριστικής Φ.Π.Α. από περιοδικές 
κ.λ.π.). 
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Εγκατεστημένα Προγράμματα Λογισμικού στο Server 

Ονομασία Λογισμικού Περιγραφή 

extra Λογιστική Διαχείριση            

Παρακολούθηση όλων των πελατών του λογιστικού 
γραφείου (Α’, Β’ , Γ’ κατηγορίας βιβλίων) σε ενιαίο 
περιβάλλον.Κοινό ενιαίο αρχείο συναλλασσομένων 
(πελατών/προμηθευτών) με δυνατότητα αυτόματου 
ελέγχου διπλοκαταχωρήσεων. Δυνατότητα εύκολης 
καταχώρησης των κινήσεων με την χρήση 
πρότυπων άρθρων. Πολλαπλές εκτυπώσεις για την 
εύκολη παρακολούθηση των οικονομικών μεγεθών 
κάθε επιχείρησης. Μαζικός υπολογισμός και 
εκτύπωση λογιστικού προσδιορισμού καθαρών 
κερδών. Αυτόματη συμπλήρωση και αποστολή 
περιοδικών και εκκαθαριστικών δηλώσεων Φ.Π.Α. 
μέσω  

extra Μισθοδοσία                       

Ολοκληρωμένη Διαχείριση Συλλογικών Συμβάσεων 
Εργασίας. Πλήρης διαχείριση και επεξεργασία των 
Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας. Αυτόματη 
ενημέρωση μέσω Internet με αυτόματη 
αναπροσαρμογή μισθών με βάση τις αλλαγές των 
Σ.Σ.Ε. Πλήρης διατήρηση ιστορικότητας, προβολή 
πινάκων ιστορικότητας συμβάσεων, προβολή 
κειμένων Σ.Σ.Ε. Μαζικότητα Υπολογισμών & 
λοιπών ενεργειών όλων των εργαζομένων όλων των 
εταιριών. Ευέλικτη διαχείριση καρτέλας 
εργαζομένου.Πλήρης Κάλυψη όλων των 
εργασιακών σχέσεων.Πληρότητα εκτυπώσεων και 
δυνατότητα σχεδίασης εκτυπώσεων.Αρχείο 
Πληρωμών. Αυτόματη δημιουργία εντολών 
πληρωμών σε όλες τις Τράπεζες. Προβολή 
πληρωμών σε τράπεζες και 
μετρητοίς.Αυτοματοποιημένες διαδικασίες – 
Υποβολές μέσω Internet. Δυνατότητα υποβολής 
μέσω internet των Οριστικών δηλώσεων ΦΜΥ, 
ΑΠΔ, καθώς και εξαγωγής αρχείων εισφορών σε 
Λοιπά & Επικουρικά Ταμεία. 

Profile Analytics                         

Το PROFILE Analytics είναι ένα πολυδιάστατο 
εργαλείο επεξεργασίας και ανάλυσης λογιστικών 
καταστάσεων και ισολογισμών εταιρειών, που 
προσφέρει αποτελεσματικές και ολοκληρωμένες 
λύσεις στον οικονομικό αναλυτή, τον επενδυτή, το 
χρηματιστή ή διαχειριστή κεφαλαίων. 

ERMHS           

Η εφαρμογή ΕΡΜΗΣ είναι ένα Λογιστικό πακέτο 
το οποίο απευθύνεται τόσο σε Λογιστικά γραφεία, 
όσο και σε επαγγελματίες και επιχειρήσεις που 
διαχειρίζονται τα λογιστικά τους βιβλία. 

VMware vSphere 4.1 Essentials Kit        
Λογισμικό Συστήματος Εικονικοποίησης 
(vistualization) 

Ccboot         Λογισμικό για diskless boot 
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Εγκατεστημένα Προγράμματα Λογισμικού στο Εργαστήριο Γρ.232 (15 θέσεις εργασίας) 

 

Ονομασία Λογισμικού Περιγραφή 

    

            IMS plus                               
Πλατφόρμα διαχείρισης επενδύσεων, 
προσαρμοσμένη στις απαιτήσεις των 
χρηματοοικονομικών οργανισμών.(Της Profile S.A) 

    SPSS  for windows        
Το SPSS (Superior Performance Software System) 
είναι το πιο διαδεδομένο πρόγραμμα για τη 
στατιστική ανάλυση δεδομένων. 

      MATLAB R2008a 

Περιβάλλον αριθμητικής υπολογιστικής και μια 
προγραμματιστική γλώσσα τέταρτης γενιάς. 
Αποθηκεύει και κάνει τις πράξεις με βάση την 
άλγεβρα μητρών. Πολυχρηστικό εργαλείο αφού 
περιλαμβάνει εργαλειοθήκες (toolboxes) που 
καλύπτουν ένα ευρύ επιστημονικό πεδίο 
(Στατιστική, οικονομετρία, τεχνητά νευρωνικά 
δίκτυα, χρηματοοικονομικά παράγωγα προϊόντα, 
δημιουργία γραφημάτων κ.α.). 

         GARCH 4.0 
Πρόκειται για ένα εξειδικευμένο οικονομετρικό 
λογισμικό για υποδείγματα GARCH. 

        GiveWin 2.32 
Είναι μια εφαρμογή Οικονομετρικών και 
Στατιστικών Πακέτων 
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Εγκατεστημένα Προγράμματα Λογισμικού στο Εργαστήριο Γρ.232 (15 θέσεις εργασίας) 

 

Ονομασία Λογισμικού Περιγραφή 

          Eviews 6 
          Eviews 7 

Το πακέτο EViews είναι μια εφαρμογή για 
περιβάλλον Windows της οποίας σκοπός είναι η 
ανάλυση οικονομικών δεδομένων, η παρουσίαση 
των αποτελεσμάτων σε γραφική μορφή και η 
κατασκευή οικονομετρικών υποδειγμάτων. 

          Monopoly                               

Αποτελεί ένα real time σύστημα  παρακολούθησης 
χρηματιστηριακών δεδομένων. Είναι ένα εργαλείο 
για τον επαγγελματία επενδυτή που επιθυμεί άμεση 
και έγκυρη χρηματιστηριακή ενημέρωση. Η 
χρηστικότητα και η λειτουργικότητα του 
προγράμματος βοηθούν το τελικό χρήστη να 
αποκτήσει άμεσα όλη την εικόνα της αγοράς. Το 
Monopoly είναι πιστοποιημένο κατά ISO 9001. 

       Metastock 9.1                           

Το MetaStock είναι πρόγραμμα τεχνικής ανάλυσης 
που διαθέτει "αντικειμενοστραφές" περιβάλλον. 
Αυτό σημαίνει ότι ο χρήστης μπορεί να έχει 
πρόσβαση άμεσα στο μενού επιλογών μέσω ενός 
κλικ επάνω στο αντικείμενο που εργάζεται.  
Ενσωματώνει ένα μεγάλο αριθμό αναλυτικών 
εργαλείων, μεταξύ αυτών και πάνω από 120 δείκτες 
τεχνικής ανάλυσης με ενδείξεις στην οθόνη για τον 
ακριβή τρόπο που χρησιμοποιείται ο καθένας.  

      Atlantis II ERP                           

Το πληροφοριακό σύστημα ATLANTIS ERP 
ανταποκρίνεται με πληρότητα στις απαιτήσεις για 
ενιαία διαχείριση όλων των δεδομένων της 
επιχείρησης. Καλύπτει άμεσα και αποτελεσματικά 
την ανάγκη ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ 
επιχείρησης και απομακρυσμένων σημείων 
πώλησης και παραγωγής, ενώ διαχειρίζεται 
αξιόπιστα απεριόριστο όγκο δεδομένων και 
πληροφοριών, ανεξάρτητα από την πηγή 
προέλευσής τους. 

         NousCRM                              

Το NOUS CRM & Operations είναι ένα δυναμικό 
εργαλείο Διαχείρισης Πελατειακών Σχέσεων 
(Customer Relationship Management) και 
Παρακολούθησης Ενδοεπιχειρησιακών 
Λειτουργιών (Operations Management) το οποίο 
χαρακτηρίζεται από σταθερότητα, ευελιξία και 
προσαρμοστικότητα. 
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Εγκατεστημένα Προγράμματα Λογισμικού στο Εργαστήριο Γρ.232 (15 θέσεις εργασίας) 

 

Ονομασία Λογισμικού Περιγραφή 

      Profile Analytics                         

Το PROFILE Analytics είναι ένα πολυδιάστατο 
εργαλείο επεξεργασίας και ανάλυσης λογιστικών 
καταστάσεων και ισολογισμών εταιρειών, που 
προσφέρει αποτελεσματικές και ολοκληρωμένες 
λύσεις στον οικονομικό αναλυτή, τον επενδυτή, το 
χρηματιστή ή διαχειριστή κεφαλαίων. 

Database Bloomberg 

H Πλατφόρμα Bloomberg παρέχει πληροφόρηση 
για μια πληθώρα παγκόσμιων 
χρηματοοικονομικών δεδομένων. Υπάρχει η 
δυνατότητα για παρακολούθηση των αγορών σε 
πραγματικό χρόνο. Επιπλέον παρέχονται ειδήσεις 
και 24ωρη βοήθεια σε πραγματικό χρόνο από 
εκπρόσωπο της εταιρίας. Η πλατφόρμα αυτή 
συνδυάζεται και με πρόσθετο στο excel. 

Database Compustat  +IFRS      

Η βάση δεδομένων της Compustat παρέχει 
χρηματοοικονομική πληροφόρηση για όλες τις 
εταιρίες που είναι εισηγμένες σε όλα τα διεθνή 
χρηματιστήρια . Εκτός από τους διαθέσιμους 
χρηματοοικονομικούς δείκτες που διαθέτει μπορεί ο 
χρήστης να δημιουργήσει και δικούς του. Η 
άντληση των δεδομένων μπορεί να γίνει και μέσω 
του excel. 

 NLOGIT 5 
    

Οικονομετρικό πακέτο 
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Πρόλογος 
 
Η λογιστική/χρηματοοικονομική πληροφόρηση παίζει έναν κρίσιμο ρόλο 
στον κόσμο των επιχειρήσεων αλλά και στην κοινωνία γενικά διότι η σωστή 
λήψη αποφάσεων στηρίζεται στην καλή πληροφόρηση.  

Οι σπουδές στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας αποσκοπούν στην εκπαίδευση και υψηλή 
κατάρτιση των φοιτητών σε σύγχρονα θέματα των πεδίων της Λογιστικής και 
Χρηματοοικονομικής, χωρίς να παραβλέπουν την σημαντικότητα άλλων 
πεδίων όπως των ποσοτικών, διοικητικών (management), πληροφοριακών 
συστημάτων και νομικών.  

Το κυριότερο πλεονέκτημα του Τμήματος βρίσκεται στο ότι προσφέρει 
σύγχρονο, ποιοτικό πρόγραμμα σπουδών ικανό να παρέχει στους φοιτητές 
εξειδικευμένη ακαδημαϊκή γνώση και δεξιότητες με βάση τις σύγχρονες 
εξελίξεις στο χώρο της επιστήμης της Λογιστικής και της 
Χρηματοοικονομικής.  

Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει μαθήματα που 
διαπραγματεύονται τα σύγχρονα προβλήματα και τις καινοτομίες στην 
λογιστική και στη χρηματοοικονομική διαχείριση των επιχειρήσεων κατά το 
πρότυπο αντίστοιχων τμημάτων κορυφαίων πανεπιστημίων του εξωτερικού.  

Επιπλέον, δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην πρακτική εφαρμογή της 
ακαδημαϊκής γνώσης με την ενσωμάτωση εργαστηριακών μαθημάτων, μέσω 
εκτενούς χρήσης τεχνολογιών πληροφορικής από τους φοιτητές αλλά και 
μέσω της δυνατότητας συμμετοχής των φοιτητών σε πρακτική άσκηση. Τα 
στοιχεία αυτά του προγράμματος σπουδών εξηγούν την ιδιαίτερη 
ελκυστικότητα του, όπως αυτή αποτυπώνεται στην αυξημένη ζήτηση από τους 
υποψηφίους φοιτητές. 

 

Σκοπός  του Τμήματος 

Σύμφωνα με το ιδρυτικό ΦΕΚ, η αποστολή του Τμήματος είναι «η προαγωγή 
και η μετάδοση γνώσεων με την έρευνα και τη διδασκαλία στο γνωστικό 
αντικείμενο της Λογιστικής και της Χρηματοοικονομικής και η κατάρτιση 
στελεχών υψηλού επιπέδου για τις ανάγκες των επιχειρήσεων και των 
οργανισμών του ιδιωτικού και του Δημόσιου Τομέα». 
 
Στόχοι του Τμήματος  
Οι στόχοι του Τμήματος είναι:  
(α) να προσφέρει ένα σύγχρονο και ποιοτικό πρόγραμμα σπουδών το οποίο 
να ανταποκρίνεται στις συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες της επιστήμης, της 
κοινωνίας και των επιχειρήσεων.   
(β) να προσφέρει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες και να ετοιμάσει τους φοιτητές 
του να κινηθούν σταδιακά σε ηγετικές θέσεις στα αντικείμενα της λογιστικής 
και χρηματοοικονομικής.  
(γ)  να ετοιμάσει τους φοιτητές του να παρακολουθήσουν αργότερα με 
επιτυχία μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα.   
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Επίτευξη των στόχων 
Οι στόχοι του Τμήματος επιτυγχάνονται μέσα από το Πρόγραμμα Σπουδών 
που αναπροσαρμόζεται συνεχώς σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα σπουδών.  
Το Πρόγραμμα Σπουδών, το περιεχόμενο των μαθημάτων καθώς και ο 
τρόπος διδασκαλίας αναπροσαρμόζονται συνεχώς, λαμβάνοντας υπόψη τις 
εξελίξεις της επιστήμης, τις νέες τεχνολογίες και τις ανάγκες της αγοράς 
εργασίας.  Ειδικότερα, η πραγματοποίηση των στόχων επιτυγχάνεται:  
 
(α) με τη διδασκαλία μαθημάτων γενικής και βασικής εκπαίδευσης, όπως:  

 Διοίκηση των Επιχειρήσεων (Μάνατζμεντ, Μάρκετινγκ, Στρατηγικό 
Μάνατζμεντ), 

 Ποσοτικές Μέθοδοι,  

 Οικονομικά,  

 Πληροφοριακά Συστήματα- Ηλεκτρονικό Εμπόριο και  

 Δίκαιο των Επιχειρήσεων. 
 
(β) με τη διδασκαλία μαθημάτων  εμβάθυνσης στα γνωστικά αντικείμενα 
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής  
 
(γ) με την έμφαση σε εργαστηριακά μαθήματα 
 
(δ) με την ανάπτυξη της έρευνας σε θέματα που απασχολούν τις επιχειρήσεις 
και οργανισμούς, ανεξάρτητα από νομική μορφή και ιδιοκτησιακό καθεστώς.  
 

Η διδασκαλία ποσοτικών μεθόδων επιτρέπει την ποσοτική - 
μαθηματική μελέτη προβλημάτων που ανακύπτουν στο σύγχρονο οικονομικό 
περιβάλλον λειτουργίας των επιχειρήσεων με απώτερο στόχο την καλλιέργεια 
της αναλυτικής και κριτικής σκέψης, τη εκτίμηση και αξιολόγηση 
οικονομετρικών υποδειγμάτων που αποτυπώνουν και περιγράφουν τις 
σχέσεις οικονομικών μεγεθών, τις  δεξιότητες που επιτρέπουν στους φοιτητές 
να προβαίνουν σε μελέτες με τη χρήση διαφόρων λογισμικών.  

Η διδασκαλία της Διοίκησης των Επιχειρήσεων και του Μάρκετινγκ 
συμβάλλει στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και ικανότητας των φοιτητών 
ως προς την ανάλυση, διάγνωση και επίλυση στρατηγικών και διοικητικών 
ζητημάτων  που αντιμετωπίζουν οι κερδοσκοπικές ή μη επιχειρήσεις στο 
σύγχρονο πολύπλοκο εξωτερικό (και εσωτερικό) περιβάλλον τους. Επιπλέον, 
ενισχύει την επιστημονική/δημιουργική μέθοδο σκέψης των φοιτητών ως 
προς τις καθημερινές αλλαγές που λαμβάνουν χώρα στον παγκόσμιο χάρτη 
των επιχειρήσεων και οργανισμών, με κύριο σκοπό την ενδυνάμωση της 
κρίσης τους και την εμβάθυνση του νου τους εμπρός των προκλήσεων που 
βιώνουν στον ιδιαίτερα ανταγωνιστικό ‘χώρο’ και ‘τόπο’ που ζούνε και 
δραστηριοποιούνται προσωπικά και επαγγελματικά, ιδιαίτερα δε στο χώρο 
της χρηματοοικονομικής επιστήμης. 
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Προοπτικές απασχόλησης 
Οι αποκτηθέντες γνώσεις και δεξιότητες επιτρέπουν στους πτυχιούχους μας 
να λειτουργήσουν ως:  

 αποτελεσματικά στελέχη,  

 φορείς αλλαγής και  

 δυνητικοί ηγέτες  
στις επιχειρήσεις και οργανισμούς που θα δραστηριοποιηθούν. Ειδικότερα οι 
πτυχιούχοι έχουν τις γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες να απασχοληθούν 
επιτυχώς: 

 στον τομέα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών όπως σε εμπορικές 
και επενδυτικές τράπεζες, χρηματιστηριακές εταιρίες, ασφαλιστικές 
εταιρίες, εταιρίες συμβούλων επιχειρήσεων, 

 

 σε δημόσιες υπηρεσίες και υπουργεία ως λογιστές, ελεγκτές, αναλυτές 
και αξιολογητές επενδυτικών προγραμμάτων, 

 

 σε κάθε είδους οικονομική μονάδα η οποία έχει ανάγκη της οργάνωσης 
και διαχείρισης ενός σύγχρονου λογιστηρίου, σε κάθε επιχείρηση που 
έχει την ανάγκη κατάρτισης και σχεδιασμού προϋπολογισμών, 
σχεδιασμού και ανάλυσης χρηματοοικονομικών σχεδίων, 
χρηματοοικονομικών προβλέψεων, ανάλυσης χρηματοοικονομικών 
καταστάσεων, διαχείρισης κινδύνου. 

 
Επιπλέον, οι πτυχιούχοι μέσω όλων των ανωτέρω μαθημάτων αποκτούν όλες 
εκείνες τις γνώσεις που τους επιτρέπει να ανταποκριθούν με επιτυχία σε 
προγράμματα μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών του εσωτερικού και 
του εξωτερικού. 

 
Συμμετοχή του Τμήματος σε διάφορα προγράμματα 
Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής προσφέρει τρία 
προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών (ΠΜΣ): 

 ΠΜΣ στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική, 

 ΠΜΣ στην Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική, και 

 ΠΜΣ στη Στρατηγική Διοικητική Λογιστική και Χρηματοοικονομική 
Διοίκηση. 

 
Το Τμήμα συμμετέχει στο Διϊδρυματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα 
«Προηγμένα Συστήματα Υπολογιστών και Επικοινωνιών», σε τρία 
Διατμηματικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών: 

 στη Οικονομική Επιστήμη,  

 στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, και  

 στα Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης. 
 
Συμμετέχει επίσης: 
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 στο πρόγραμμα “Πρακτική Άσκηση Φοιτητών” 

 στο πρόγραμμα "Σωκράτης-Erasmus” 

 στα διάφορα προγράμματα εξειδίκευσης που προσφέρονται από την 
Εταιρία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του 
Πανεπιστημίου 

 στα διάφορα προγράμματα που προσφέρει το Ερευνητικό 
Πανεπιστημιακό Ίδρυμα (Ε.Π.Ι.). 

 
Πρακτική άσκηση των φοιτητών 

Η πρακτική άσκηση των φοιτητών είναι προαιρετική και χρηματοδοτείται 

από κονδύλια του ΕΣΠΑ.  Το ενδιαφέρον των φοιτητών κινητοποιείται μέσα 

από τακτικές ενημερώσεις που γίνονται από στελέχη του Γραφείου Πρακτικής 

Άσκησης (ΓΠΑ) στις αίθουσες διδασκαλίας.  Η Πρακτική Άσκηση δεν 

αποτελεί υποχρεωτική επιλογή για τους φοιτητές. Η πρακτική άσκηση 

στοχεύει στην εφαρμογή των εξειδικευμένων γνώσεων Λογιστικής και 

Χρηματοοικονομικής που έχουν αποκτήσει οι φοιτητές μας κατά την διάρκεια 

των σπουδών τους, η σύνδεσή τους με την επιχειρηματική  δραστηριότητα της 

χώρας και η κατάρτισή τους με εκείνες τις δεξιότητες και ικανότητες που να 

ανταποκρίνονται στο πρότυπο του σύγχρονου οικονομικού στελέχους. 

 

Οργάνωση και εφαρμογή του διδακτικού έργου 

Το ακαδημαϊκό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 31η 
Αυγούστου του επόμενου έτους.  Το διδακτικό έργο κάθε ακαδημαϊκού 
έτους διαρθρώνεται σε δύο εξάμηνα. 

 Ο φοιτητής εγγράφεται στο Τμήμα στην αρχή κάθε εξαμήνου σε 

ημερομηνίες που ορίζονται από την πρυτανεία και δηλώνει τα μαθήματα που 

επιλέγει.  Αν δεν εγγραφεί για δύο συνεχόμενα εξάμηνα, διαγράφεται 

αυτοδικαίως από το τμήμα.   

Η γνωστοποίηση στους φοιτητές της ύλης των μαθημάτων γίνεται κάθε 

φορά στην αρχή του εξαμήνου με τους εξής τρόπους: 

 μέσω του περιγράμματος του μαθήματος (syllabus) το οποίο αναρτάται 

στο Compus στην αρχή του εξαμήνου 

 με γραπτή ανακοίνωση σε ειδικό χώρο ανακοινώσεων 

 κατά τη διάρκεια των διαλέξεων. 

 

Στην περιγραφή του μαθήματος περιγράφονται οι μαθησιακοί στόχοι 

των μαθημάτων καθώς και τα προσδοκώμενα αποτελέσματα.  Η διαδικασία 

μέτρησης της επίτευξης των μαθησιακών στόχων γίνεται μέσω ασκήσεων, 

εργασιών και εξετάσεων. 
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Διαδικασία Αξιολόγησης των προπτυχιακών φοιτητών 

Οι τελικές εξετάσεις διενεργούνται αποκλειστικά μετά το πέρας του 

χειμερινού και του εαρινού εξαμήνου για τα μαθήματα που διδάχθηκαν 

στα εξάμηνα αυτά, αντίστοιχα.  Ο φοιτητής δικαιούται να εξεταστεί στα 

μαθήματα και των δύο εξαμήνων πριν από την έναρξη του χειμερινού 

εξαμήνου.  Ειδική μέριμνα λαμβάνεται για την προφορική εξέταση 

φοιτητών με αποδεδειγμένη πριν από την εισαγωγή τους στο ίδρυμα 

δυσλεξία, σύμφωνα με διαδικασία που ορίζεται στον Εσωτερικό Κανονισμό 

του ιδρύματος. 

 Η βαθμολογία σε κάθε μάθημα καθορίζεται από τον διδάσκοντα, ο 

οποίος μπορεί να οργανώσει κατά την κρίση του γραπτές ή και προφορικές 

εξετάσεις ή και να στηριχθεί σε εργασίες ή εργαστηριακές ασκήσεις. Γενικά 

οι διάφοροι τρόποι αξιολόγησης που χρησιμοποιούνται είναι:  

 Γραπτή Εξέταση στο τέλος του εξαμήνου,  

 Προφορική Εξέταση στο τέλος του εξαμήνου,  

 Πρόοδος (ενδιάμεση εξέταση),  

 Κατ’ οίκον εργασία, Προφορική παρουσίαση εργασίας,  

 Εργαστήριο ή πρακτικές ασκήσεις. 

 

Εκπαιδευτικά βοηθήματα 
Ο κατάλογος των διδακτικών συγγραμμάτων περιλαμβάνει τουλάχιστον 

ένα προτεινόμενο διδακτικό σύγγραμμα ανά υποχρεωτικό ή επιλεγόμενο 

μάθημα, το οποίο προέρχεται από τα δηλωθέντα συγγράμματα στο 

Κεντρικό Πληροφοριακό Σύστημα (Κ.Π.Σ.) ΕΥΔΟΞΟΣ και συντάσσεται 

ύστερα από εισηγήσεις των οικείων διδασκόντων ή υπευθύνων για καθένα 

από αυτά, καθώς και των λοιπών καθηγητών που κατέχουν θέση του ιδίου 

ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου με το γνωστικό αντικείμενο του 

μαθήματος. 

 Οι παραδόσεις-σημειώσεις των μαθημάτων που διδάσκουν οι 

καθηγητές όλων των βαθμίδων αναρτώνται στο διαδίκτυο (COMPUS). 

Κάθε  διδάσκων οφείλει να διανέμει σε όλους τους φοιτητές που έχουν 

εγγραφεί στο μάθημα, κατά την πρώτη εβδομάδα των μαθημάτων, 

αναλυτικό διάγραμμα μελέτης στο οποίο περιλαμβάνει τη διάρθρωση της 

ύλης του μαθήματος, σχετική βιβλιογραφία, άλλη τεκμηρίωση και συναφή 

πληροφόρηση. 
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Διαθέσιμα μέσα και υποδομές 

Το Τμήμα διαθέτει δύο αμφιθέατρα και τέσσερις αίθουσες διδασκαλίας που 

είναι τεχνολογικά καλά εξοπλισμένες.  Το Τμήμα διαθέτει δύο εργαστήρια.  

Το Εργαστήριο Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής είναι 

χωρητικότητας 40 ατόμων και το Εργαστήριο Χρηματοοικονομικών, 

Τραπεζικών και Χρηματιστηριακών Εργασιών του Τμήματος Λογιστικής & 

Χρηματοοικονομικής τα οποίο είναι χωρητικότητας 20 ατόμων. Τα 

εργαστήρια καλύπτουν όλες τις προδιαγραφές.  Το Τμήμα έχει ήδη 

προμηθευτεί τις βάσεις δεδομένων COMPUSTAT and BLOOMBERG. 

Τα εργαστήρια είναι πάντα διαθέσιμα και εκτός ωρών διδασκαλίας 

διότι υπάρχει πάντα κάποιος υπεύθυνος φοιτητής ο οποίος έχει το εργαστήριο 

ανοικτό προς χρήση σε όλους τους φοιτητές, προπτυχιακούς και 

μεταπτυχιακούς, πέραν των προγραμματισμένων ωρών. 

 
Το πρόγραμμα σπουδών 
Το πρόγραμμα σπουδών διαρθρώνεται συνολικά σε οκτώ εξάμηνα. Η 
διδασκαλία των μαθημάτων είναι οργανωμένη σε εξαμηνιαία βάση με 
διάκριση σε χειμερινά και εαρινά εξάμηνα.  

Το πρόγραμμα σπουδών, περιλαμβάνει μαθήματα που αντιστοιχούν 
σε 240 πιστωτικές μονάδες και ολοκληρώνεται με την απονομή τίτλου 
σπουδών. Ο συνολικός αριθμός των μαθημάτων που πρέπει να περάσει ο 
φοιτητής για τη λήψη του πτυχίου είναι 46 και στις δύο κατευθύνσεις. Από 
αυτά τα 38 είναι υποχρεωτικά, περιλαμβανομένης της ξένης γλώσσας (4), ενώ 
τα υπόλοιπα οκτώ (8) είναι μαθήματα τα οποία επιλέγονται υποχρεωτικά από 
μια σειρά 28 και 23 προσφερομένων μαθημάτων για τις κατευθύνσεις 
λογιστικής και χρηματοοικονομικής, αντίστοιχα. Η επιλογή αυτή των 
μαθημάτων πρέπει να δηλωθεί από τους φοιτητές κατά την διάρκεια των δύο 
πρώτων εβδομάδων από την έναρξη του κάθε εξαμήνου.   

Στο Τμήμα λειτουργούν δύο κατευθύνσεις:  α) η Λογιστική και β) η 
Χρηματοοικονομική.  Τα τέσσερα πρώτα εξάμηνα σπουδών είναι κοινά για 
όλους τους φοιτητές/τριες, ενώ από το Ε’ εξάμηνο οι φοιτητές πρέπει να 
επιλέξουν μια από τις δύο κατευθύνσεις. Οι δύο κατευθύνσεις επιτρέπουν 
στους φοιτητές να πάρουν επιπλέον  μαθήματα μέσω των οποίων θα 
εμβαθύνουν περαιτέρω τις γνώσεις τους στο αντικείμενο που τους ελκύει 
περισσότερο χωρίς βεβαίως η επιλογή αυτή να περιορίζει τις επαγγελματικές 
τους δυνατότητες.    
 Το πρόγραμμα σπουδών περιέχει τους τίτλους των υποχρεωτικών, 

των κατ’ επιλογή υποχρεωτικών μαθημάτων, το περιεχόμενό τους, τις 

εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας τους, στις οποίες περιλαμβάνεται το κάθε 

μορφής επιτελούμενο διδακτικό έργο, και τη χρονική αλληλουχία ή 



 168 

αλληλεξάρτηση των μαθημάτων. Το Πρόγραμμα Σπουδών δημοσιεύεται 

στην ιστοσελίδα του Τμήματος στο διαδίκτυο. 

 
Συνοπτική παρουσίαση του προγράμματος σπουδών 
 
Παρακάτω δίνεται μια συνοπτική εικόνα του προγράμματος σπουδών 
 
 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 

26  Μαθήματα (στα 4 πρώτα εξάμηνα) εκ των οποίων τα τέσσερα είναι 

ξένη γλώσσα. 

Στο Ε΄ εξάμηνο οι φοιτητές επιλέγουν μια από τις δύο προσφερόμενες 

κατευθύνσεις 

Κατεύθυνση 

Λογιστικής  Φοροτεχνικής 

Κατεύθυνση 

Χρηματοοικονομικής 

 12 Υποχρεωτικά Μαθήματα 

 8  Μαθήματα Επιλογής 

 12 Υποχρεωτικά Μαθήματα 

 8  Μαθήματα Επιλογής 
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Σύνολο μαθημάτων ανά εξάμηνο  
 

ΕΞΑΜΗΝΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

(Υ) 

ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

(Ε) 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤ 

ΕΠΙΛΟΓΗΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

Α΄ 7 - - - 

Β΄ 7 - - - 

Γ΄ 6 - - - 

Δ΄ 6 - - - 

Σύνολο 26 0 - - 

 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 

 

ΧΡΗΜ/ΚΗ 

 

Ε΄ 3 2 6 7 

ΣΤ΄ 3 2 6 6 

Ζ΄ 3 2 6 7 

Η΄ 3 2 7 8 

 12 (Υ) 8 (Ε) 23 28 

Σύνολο  38  8   
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ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ 
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Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 

Υποχρεωτικά Μαθήματα  

 
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

 
2. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι 
 
3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
 
4. ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
 
5. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 
 
6. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ι 
 
7. ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ 
 
 

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 

Υποχρεωτικά Μαθήματα 

 
1. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Ι 

2. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι 

3. ΧΡΗΜΑ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 

4. ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

5. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ 

6. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 

7. ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ 
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Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 

Υποχρεωτικά Μαθήματα 

 
1. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΙΙ 

2. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ 

3. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ 

4. ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Ι 

5. ΑΡΧΕΣ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ 

6. ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 
Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 

 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
 
1. ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ 

2. ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι 

3. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ 

4. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 

5. ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ 

6. ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ 
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Α΄ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 
ΚΑΙ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗΣ 
 
Ε΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 
Μαθήματα 
Υποχρεωτικά 
 
1.  ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ 

ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ  
  
2. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι 

 
3. ΑΝΑΛΥΣΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

 

Επιλογής (κατ’ επιλογή 2) 

 
1. ΔΙΕΘΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ 
 
2. ΘΕΩΡΙΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ – 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 
3. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ ΣΤΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
 
4. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 

ΣΤΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

 
5. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ-
ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ 

 
6. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ 

ΔΙΚΑΙΟΥ  
  

Β΄ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
 
Ε΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 

Μαθήματα 
Υποχρεωτικά 
 
1.  ΘΕΩΡΙΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ – 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 
 

2. ΔΙΕΘΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΙ 

ΑΓΟΡΕΣ 

 

3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  

 

Επιλογής (κατ’ επιλογή 2) 

 
1. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
 
2. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι 
3. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ ΣΤΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
 
4. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΤΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
 
5. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ 

ΕΜΠΟΡΙΟ 
 
6. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 

 
7. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ 

ΕΜΠΟΡΙΟ-ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ 
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Α΄ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 
ΚΑΙ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗΣ 
 
ΣΤ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 

Μαθήματα  

Υποχρεωτικά 
 
1. ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΙΙ 

 
2. ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ 
 
3.  ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι 
 
 

Επιλογής (κατ’ επιλογή 2) 

 
1. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 

ΠΑΡΑΓΩΓΑ 
 
2. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ IV 
 
3. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΙΙΙ 
 
4. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 
ΣΤΗ Λ/Χ 

 
5. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ 
 
6. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ-ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ 
 

 

Β΄ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
 
ΣΤ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 
Μαθήματα 
Υποχρεωτικά 
 
1. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ 

 
2. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ IV 
 
3.  ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΙΙΙ 
 

Επιλογής (κατ’ επιλογή 2) 

 
1. ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 

ΙΙ 
 
2. ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΙΙ 

 
3. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι 

 
4. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ 

ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗ Λ/Χ 
 
5. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ 
 
6. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ – ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ 
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Α΄ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗΣ 
 
Ζ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 
Μαθήματα 
Υποχρεωτικά 
 
1.  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ 
 
2.  ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ 

ΕΛΕΓΧΟΣ 
 
3.   ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ 
 

 

Επιλογής (κατ’ επιλογή 2) 

1. ΘΕΜΕΛΙΩΔΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ 

 
2. ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 
 
3. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΚΑΙ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

 
4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 
 
5. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
 
6. ACCOUNTING FOR BUSINESS 

 
7. ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ 

 
8. ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ 

ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ 
ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 

Β΄ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
 
Ζ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 
Μαθήματα 
Υποχρεωτικά 
 
1. ΘΕΜΕΛΙΩΔΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ 
 
2.  ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ  
 
3. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ 

ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΚΑΙ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

 

Επιλογής (κατ’ επιλογή 2) 

1. ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ 
ΕΛΕΓΧΟΣ 

 
2. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ 
 
3. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ 
 
4. ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ 

ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ 
 
5. ΔΙΚΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 
 
6. ΔΙΕΘΝΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ 

ΘΕΜΑΤΑ 
 
7. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΔΙΑΣΤΑΣΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

 
8. ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ 

ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ 
ΠΩΛΗΣΕΩΝ 
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Α΄ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗΣ 
 
H΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 
Μαθήματα 
Υποχρεωτικά 
 
1.  ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 

ΚΟΣΤΟΥΣ 
 
2. ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 
 
3. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 

 
 
 
 
 
 
Επιλογής (κατ’ επιλογή 2) 
 
1. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
 
2. ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
 
3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
 
4. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ 

ΕΝΩΣΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 
 
5. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ 
 
 

Β΄ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
 
H΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 
Μαθήματα 
Υποχρεωτικά 
 
1. ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 

ΣΤΗΝ 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

 
2. ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

 
3. ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 

ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ 
 

 
Επιλογής (κατ’ επιλογή 2) 
 
1. ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 
 
2. ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 
 
3. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

 
4. ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
 
5. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ 

ΕΝΩΣΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 
 
6. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ 
 
7. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ 

ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
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8. CORPORATE FINANCE 
 

Σύντομη περιγραφή των μαθημάτων 

 

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 

 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

Ι. Λαζαρίδης και Π.Δ. 407 

Βασικές Οικονομικές έννοιες, Ορισμός – Διακρίσεις Επιχειρήσεων, Περιβάλλον 

Επιχειρηματικής Δραστηριότητας, Πλεονεκτήματα – Μειονεκτήματα Επιχειρηματικής 

Ιδιότητας, Πρωταρχικές ενέργειες Ανάληψης Επιχειρηματικής Δράσης, Παράγοντες που 

επηρεάζουν την έκβαση της επιχειρηματικότητας, Ρόλος των Εταιριών Συμβούλων 

Επιχειρήσεων, Εναλλακτικές Μορφές Ιδιοκτησίας και Νομικές Μορφές Επιχειρηματικής 

Δράσης, Επιχειρηματικότητα και το Μάνατζμεντ (η Διοίκηση) της Επιχειρηματικής 

Οντότητας, Επιχειρηματικότητα και Κρατική Παρέμβαση στην Οικονομική 

Δραστηριότητα, Επιχειρηματικότητα και Πολυεθνικές Επιχειρήσεις, Επιχειρηματικές 

Αποφάσεις: Απαιτούμενη Πληροφόρηση και Κίνδυνοι. Επιχειρηματικό Πλάνο Δράσης. 

Υλοποίηση Επιχειρηματικού Πλάνου Δράσης και Σύνταξη Λειτουργικών Πλάνων Δράσης 

(π.χ. παραγωγής, μάρκετινγκ, χρηματοοικονομικής κ.λπ.). Συστήματα Ελέγχου των 

Αποτελεσμάτων του Επιχειρηματικού Πλάνου Δράσης. Μελλοντική Προοπτική του 

Επιχειρηματικού Θεσμού. 

 

2. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι 

Ι. Παπαναστασίου και Π.Δ. 407 

Θεωρία συνόλων, Συναρτήσεις μιας μεταβλητής όρια, συνέχεια, μέγιστα -ελάχιστα. Σειρές 

-Ακολουθίες. Γραμμική Άλγεβρα. Συναρτήσεις πολλών μεταβλητών. Δεσμευμένα 

ακρότατα: μέθοδος Lagrange. Γραμμικός προγραμματισμός. 

 

3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ  

Ν. Πρωτόγερος 

Πληροφοριακά Συστήματα για διοίκηση επιχειρήσεων, επιπτώσεις των τεχνολογικών 

αλλαγών στην ανάλυση, στο σχεδιασμό και στη διοίκηση των Πληροφοριακών 

Συστημάτων. Η έννοιας της πληροφορίας από την προέλευση, την επικοινωνία, την 

αποθήκευση και την επανάκτηση και η χρήση της στα Πληροφοριακά Συστήματα. Θεωρία 

και πρακτική των Πληροφοριακών Συστημάτων, τεχνολογικές αλλαγές και καινοτομίες, 

Πληροφοριακά Συστήματα, οργανισμοί, μάνατζμεντ και στρατηγική, επιπτώσεις των 

Πληροφοριακών Συστημάτων στη διοίκηση και στην εν γένει λειτουργία της επιχείρησης. 

Η Ψηφιακή Επιχείρηση, το Ηλεκτρονικό Εμπόριο και η διοίκηση της Ψηφιακής 

Επιχείρησης. Ηθικά και κοινωνικά ζητήματα στην Ψηφιακή Επιχείρηση.  

 

4. ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
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Μέλος ΔΕΠ τμ. Ο.Ε. 

Στόχος του μαθήματος είναι 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. Το μάθημα εξετάζει επίσης μερικές από τις 

περιπτώσεις αποτυχίας των αγορών, όπως της παρουσίας περιβαλλοντικών 

εξωτερικοτήτων, της απουσίας τέλειου ανταγωνισμού στις αγορές, τα δημόσια αγαθά, τους 

κοινόκτητους φυσικούς πόρους καθώς επίσης και τις μορφές κυβερνητικής παρέμβασης σε 

μικροοικονομικό επίπεδο. 

 

5. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 

Π.Δ. 407 

Βασικές έννοιες γενικών αρχών, ενοχικού, εμπραγμάτου, οικογενειακού και 

κληρονομικού δικαίου του αστικού δικαίου. 

 

6. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ι 

Ι. Παπαναστασίου και Π.Δ. 407 

Εισαγωγή, περιγραφική στατιστική: μέτρα θέσης, διασποράς, ασυμμετρίας. Θεωρία 

πιθανοτήτων: αντικειμενική/υποκειμενική έννοια της πιθανότητας, νόμοι πιθανοτήτων, 

θεώρημα Bayes. Θεωρία τυχαίας μεταβλητής: κατανομή πυκνότητας πιθανότητας, 

συνάρτηση αθροιστικής πιθανότητας, προσδοκώμενη τιμή, διακύμανση. Θεωρητικές 

κατανομές: Διωνυμική, Poisson, Ομοιόμορφη, Κανονική. Κατανομές δειγματοληψίας. Το 

κεντρικό οριακό θεώρημα. 

 

6. ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ 

ΕΕΠ του Πανεπιστημίου 

 

 ΑΓΓΛΙΚΑ Ι 

Ανάπτυξη ακαδημαϊκού λεξιλογίου και δεξιοτήτων κατανόησης ακαδημαϊκών κειμένων.  

Το μάθημα παρέχει στους φοιτητές εξοικείωση με το ακαδημαϊκό λεξιλόγιο και τις 

δεξιότητες και στρατηγικές κατανόησης κειμένων. Τα κείμενα που χρησιμοποιούνται είναι 

οικονομικά, γενικού ενδιαφέροντος και βιογραφίες μεγάλων οικονομολόγων. Επίσης, 

ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην εξοικείωση των φοιτητών με το λεξιλόγιο του άμεσου 

περιβάλλοντος τους στα Αγγλικά, στον πανεπιστημιακό χώρο και την οικονομία/ ιστορία 

της Ελλάδας. 

 ΓΑΛΛΙΚΑ Ι 

Παραγωγή διδακτικού υλικού. 

Ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων σε περιστάσεις καθημερινής ζωής και 

επαγγελματικής δραστηριότητας (άνοιγμα λογαριασμού, κατανόηση μικρών αγγελιών 

κτλ.). 

Αφομοίωση των βασικών κανόνων γραμματικής (δομή της γλώσσας). 
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Για περισσότερες λεπτομέρειες, βλέπε πρόγραμμα  Compus:  Syllabus premier semester ( 

στόχος του μαθήματος, μεθοδολογία, αξιολόγηση κτλ.), corpus oral premier semester,  

Sitographie. 

 ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ Ι 

 

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 

 

1. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Ι 

Ι. Λαζαρίδης και μέλος ΔΕΠ Τμήματος Διοίκησης Τεχνολογίας 

Η Χρηματοοικονομική Διοίκηση στα Πλαίσια της Επιχειρηματικής Δραστηριότητας. 

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Επιχείρησης, Παρεχόμενη Λογιστική 

Πληροφόρηση και ο Ρόλος της Ταμειακής Ροής στο Πλαίσιο των Χρηματοοικονομικών 

Αποφάσεων. Χρηματοοικονομικές Αποφάσεις, η Αξία του Χρήματος και ο Προσδιορισμός 

της Αξίας της Επιχείρησης και των Μεμονωμένων Χρεογράφων. Μέτρηση της Απόδοσης 

και του Κινδύνου Επενδύσεων.   Επιχειρηματικό Πλάνο Δράσης, Στρατηγικός 

Σχεδιασμός, Χρηματοοικονομικός Σχεδιασμός και Μακροχρόνιος Βραχυχρόνιος 

Χρηματοοικονομικός Σχεδιασμός Νέων και σε Εξέλιξη Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων. 

Χρηματοοικονομικός Σχεδιασμός,  Εξωτερικό και Εσωτερικό Περιβάλλον της 

Επιχείρησης. Βραχυπρόθεσμος Χρηματοοικονομικός Σχεδιασμός: α)Κεφάλαιο Κινήσεως: 

Ορισμοί, Βασικές Αρχές Διοίκησης και Εναλλακτικές Πολιτικές Χρηματοδότησης, 

β)Διοίκηση Αποθεμάτων, γ)Διοίκηση Απαιτήσεων, δ)Διοίκηση Μετρητών και 

Χρεογράφων, ε) Διοίκηση Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων. Πρακτική Εφαρμογή 

Βραχυπρόθεσμου Χρηματοοικονομικού Σχεδιασμού. 

 

2. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι 

Χρ. Νεγκάκης, Π. Ταχυνάκης και Π.Δ. 407 

Εισάγει τους φοιτητές στη συστηματική προσέγγιση του ζητήματος της λογιστικής 

αναγνώρισης, καταγραφής, παρακολούθησης, σύνταξης, ανάλυσης και ερμηνείας των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων των επιχειρήσεων για την λήψη οικονομικών 

αποφάσεων. Οι ενότητες συνοδεύονται από παραδείγματα, μελέτες περιπτώσεων (Case 

Studies) και πρακτικές εφαρμογές από τον ελληνικό και διεθνή χώρο.  

 

 

3. ΧΡΗΜΑ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 

Αθ. Νούλας 

Ορισμός, σπουδαιότητα, λειτουργίες και μέτρηση του χρήματος. Δομή του ελληνικού 

χρηματοπιστωτικού συστήματος. Προσδιορισμός και διαχρονική διάρθρωση επιτοκίων. 

Αγορά συναλλάγματος, προσδιορισμός συναλλαγματικών ισοτιμιών. Ελληνικό 

Τραπεζικό σύστημα. Λειτουργίες και κίνδυνοι τραπεζών. Προσφορά και ζήτηση 

χρήματος. Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών. Εργαλεία και άσκηση της 

νομισματικής πολιτικής. Υπόδειγμα ISLM.  
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4. ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

Γ. Μιχαλόπουλος 

Στόχος του μαθήματος είναι να εξοικειώσει τους φοιτητές με τα βασικά μακροοικονομικά 

μεγέθη και να βάλει τις βάσεις για την κατανόηση των προβλημάτων που σχετίζονται με 

την αύξηση των τιμών, την αύξηση της ανεργίας, τις διακυμάνσεις της παραγωγής και 

τους ελλειμματικούς προϋπολογισμούς. Το μάθημα εξετάζει επίσης τις πολιτικές εκείνες με 

τις οποίες μπορούν να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα αυτά. Πιο αναλυτικά το μάθημα 

καλύπτει τις εξής ενότητες: γενική εισαγωγή στην οικονομική ανάλυση, βασικά 

μακροοικονομικά μεγέθη και μακροοικονομικές θεωρίες, μέθοδοι προσδιορισμού των 

βασικών μακροοικονομικών μεγεθών, το κλασικό υπόδειγμα ανάλυσης της οικονομίας 

αρχικά χωρίς και κατόπιν μετά την παρουσία χρήματος και το Κεϋνσιανό υπόδειγμα. 

 

5. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ 

Ι. Παπαναστασίου 

Διανυσματικός Λογισμός. Μη-γραμμικός προγραμματισμός. Εξισώσεις διαφορών και 

διαφορικές εξισώσεις. Δυναμική αριστοποίηση. Οικονομικές εφαρμογές και 

παραδείγματα. 

 

6. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 

Θ. Χατζηγάγιος 

Έννοια, αντικείμενο, περιεχόμενο, χαρακτηριστικά του Ελληνικού και Ευρωπαϊκού 

εμπορικού δικαίου. Ιστορία και πηγές. Σχέση ευρωπαϊκού και εθνικού εμπορικού δικαίου. 

Ευρωπαϊκό εταιρικό δίκαιο. Κοινοτικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. Εμπορικές πράξεις : 

έννοια, διακρίσεις κριτήριο εμπορικότητας, αντικειμενικά ή πρωτότυπα εμπορικών 

πράξεων, παράγωγα εμπορικών πράξεων, τεκμήριο εμπορικότητας. Έμποροι : συστήματα 

προσδιορισμού της εμπορικής ιδιότητας, απόδειξη, αποβολή της εμπορικής ιδιότητας. 

Κατηγορίες εμπόρων: μικρέμπορος, αποκρυπτόμενος, ομόρρυθμος εταίρος, αλλοδαπός. 

Εμπορική ικανότητα και ανικανότητα του φυσικού προσώπου και των νομικών 

προσώπων. Ασυμβίβαστα, περιορισμοί και απαγορεύσεις. Συνέπειες της εμπορικής 

ιδιότητας, προσωπική κράτηση. Εμπορικά βιβλία: χρησιμότητα, είδη κανόνες τήρησης, 

αποδεικτική δύναμη, προσαγωγή ενώπιον του δικαστηρίου. Επιχείρηση στο εμπορικό 

δίκαιο : έννοια, νομική φύση. Η επιχείρηση ως αντικείμενο δικαίου, ευκαρπία, ενέχυρο 

και κατάσχεση επιχείρησης. 

 

7. ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ 

ΕΕΠ του Πανεπιστημίου 

  

ΑΓΓΛΙΚΑ ΙΙ 

Ανάπτυξη δεξιοτήτων σε βασικά είδη γραπτού λόγου αναγκαία για το ακαδημαϊκό 

περιβάλλον.  Η διδασκαλία γραπτού λόγου για ακαδημαϊκούς σκοπούς είναι μάθημα που 
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περιλαμβάνει ένα εύρος κειμένων και οι φοιτητές καλούνται να παράγουν συγκεκριμένα 

είδη γραπτού λόγου που βασίζονται στα συγκεκριμένα κείμενα. Τα είδη γραπτού λόγου 

περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την περίληψη, την σύνθεση αναφοράς, την ανασκόπηση 

και αξιολόγηση επιχειρημάτων. 

 ΓΑΛΛΙΚΑ ΙΙ 

Παραγωγή διδακτικού υλικού. 

Επεξεργασία διαφόρων κειμένων σε γαλλικά για ειδικούς σκοπούς ( F.O.S). 

Αφομοίωση ειδικού λεξιλογίου. Ορολογία. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες, βλέπε πρόγραμμα  Compus: Syllabus second semestre 

(στόχος του μαθήματος, μεθοδολογία, αξιολόγηση κτλ), sitographie, corpus oral second 

semestre. 

 ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΙΙ 

 

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 

 

1. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΙΙ 

Ι. Λαζαρίδης και μέλος ΔΕΠ Τμήματος Διοίκησης Τεχνολογίας  

Γενικός Στόχος Χρηματοοικονομικής Διοίκησης. Βασικές Εξισώσεις Αξίας. Επενδύσεις σε 

Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία. Απαιτούμενο και Αναμενόμενο Επιτόκιο Απόδοσης. 

Κατηγορίες Επενδύσεων σε Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία. Προσδιοριστικοί Παράγοντες 

και Βασικές Παραδοχές Αξιολόγησης. Ανάλυση και Προσδιορισμός Καθαρών 

Χρηματορροών. Μέθοδοι Αξιολόγησης Επενδυτικών Προτάσεων. Συμφωνία των 

Μεθόδων Προεξοφλημένων Καθαρών Χρηματορροών. Αδυναμίες της μεθόδου του 

Εσωτερικού Επιτοκίου Απόδοσης. επιλογή μεταξύ Αμοιβαίως Αποκλειόμενων 

Επενδύσεων. Επιλογή Επενδύσεων κάτω από την Περιορισμό των Διαθέσιμων προς 

Επένδυση Κεφαλαίων. Απόφαση Εγκατάλειψης ενός Επενδυτικού Έργου. Αξιολόγηση 

Επενδύσεων κάτω από Συνθήκες Πληθωρισμού και στα Πλαίσια των Αναπτυξιακών 

Κινήτρων. Ανάλυση Κινδύνου των Επενδύσεων σε Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία. 

Μέτρηση του Απαιτούμενου Επιτοκίου Αποδόσεως για Κίνδυνο. Μέθοδος Ισοδυναμίας με 

Συνθήκες Βεβαιότητας. Επενδύσεις σε Ομολογίες και Μετοχές. Αποτίμηση Ομολογιών και 

Μετοχών. Αξιολόγηση Επενδύσεων σε Χαρτοφυλάκια Τίτλων. 

 

2. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ 

Δ. Γκίνογλου και Π.Δ. 407 

Το μάθημα αυτό εξετάζει το θέμα της λογιστικής τυποποίησης και ειδικά το Ελληνικό 

Γενικό Λογιστικό Σχέδιο σε λεπτομέρεια. 

Συγκεκριμένα καλύπτει τα παρακάτω θέματα: Λογιστική Τυποποίηση, Λογιστικό Σχέδιο, 

Λογιστική Τυποποίηση Διεθνώς, Δ.Π.Χ.Π. στην Ελλάδα, Ελληνικό Γενικό Λογιστικό 

Σχέδιο, Σχέδιο Λογαριασμών Ε.Γ.Λ.Σ., Σύστημα Κωδικής Αρίθμησης, Πάγιο Ενεργητικό, 

Αποθέματα, Απαιτήσεις και Διαθέσιμα, Καθαρή Θέση, Προβλέψεις, Μακροπρόθεσμες 
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Υποχρεώσεις, Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις, Οργανικά Έξοδα κατά είδος, και Οργανικά 

Έσοδα κατά είδος, Λογιστικές Εγγραφές Κλεισίματος Βιβλίων σύμφωνα με το Ε.Γ.Λ.Σ. 

 

3. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ 

Ι. Παπαναστασίου και Π.Δ. 407 

Εισαγωγή στις κατανομές t , 2X και F . Σημειακή εκτίμηση, ιδιότητες του εκτιμητή. 

Διαστημική εκτίμηση, διαστήματα εμπιστοσύνης για τον μέσο, τη διαφορά δύο μέσων, τη 

διακύμανση, το λόγο διακυμάνσεων, το ποσοστό, τη διαφορά δύο ποσοστών. Το μέγεθος 

του δείγματος. Στατιστικοί έλεγχοι: για τον μέσο, τη διαφορά δύο μέσων, τη διακύμανση, 

το λόγο διακυμάνσεων, τα ποσοστά κ.λπ. Σφάλματα τύπου Ι και ΙΙ, δύναμη και μέγεθος 

ελέγχου. Διμεταβλητοί πίνακες: δεσμευμένες ή υπό συνθήκη κατανομές, περιθωριακές 

κατανομές. Συνθήκη ανεξαρτησίας. Συνδιακύμανση δύο μεταβλητών. Συντελεστής 

γραμμικής συσχέτισης δύο μεταβλητών. Ανάλυση της διακύμανσης (ANOVA). Εισαγωγή 

στη γραμμική παλινδρόμηση. 

 

4. ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Ι 

Χρ. Νεγκάκης 

Σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγει τους φοιτητές στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και 

τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. Ειδικότερα το μάθημα καλύπτει ένα 

ευρύ φάσμα των ΔΠΧΑ συμπεριλαμβανομένου των ΔΛΠ 1: Παρουσίαση των 

Οικονομικών Καταστάσεων, ΔΛΠ 2: Αποθέματα, ΔΛΠ 7 Κατάσταση Ταμιακών Ροών, 

ΔΛΠ 8: Λογιστικές πολιτικές, μεταβολές των λογιστικών εκτιμήσεων και λάθη, ΔΛΠ 11: 

Συμβάσεις Κατασκευής, ΔΛΠ 16 Ενσώματες Ακινητοποιήσεις, ΔΛΠ 17: Μισθώσεις, ΔΛΠ 

18: Έσοδα, ΔΛΠ 20 Λογιστική των Κρατικών Επιχορηγήσεων και Γνωστοποίηση της 

Κρατικής Υποστήριξης, ΔΛΠ 27: Ενοποιημένες και ατομικές οικονομικές καταστάσεις, 

ΔΛΠ 28: Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις, ΔΛΠ 29: Παρουσίαση οικονομικών 

στοιχείων σε υπερπληθωριστικές οικονομίες, ΔΛΠ 31: Συμμετοχές σε κοινοπραξίες, ΔΛΠ 

34: Ενδιάμεση χρηματοοικονομική αναφορά, ΔΛΠ 40: Επενδύσεις σε ακίνητα, ΔΛΠ 41: 

Γεωργία, ΔΠΧΑ 3: Συνενώσεις επιχειρήσεων, ΔΠΧΑ 5 Μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά 

Στοιχεία που Κατέχονται προς Πώληση και Διακοπείσες Δραστηριότητες. Οι ενότητες 

συνοδεύονται από παραδείγματα, μελέτες περιπτώσεων (case studies) και πρακτικές 

εφαρμογές από τον ελληνικό και διεθνή χώρο που βοηθούν στην κατανόηση των 

ενοτήτων. 

 

5. ΑΡΧΕΣ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ 

Χρ. Νικολαϊδης 

Ορισμός και βασικές έννοιες του μάνατζμεντ, ιστορία και εξέλιξη του μάνατζμεντ, 

διαδικασία - κατηγορίες - τρόποι λήψης αποφάσεων και διαχείρισης επιχειρησιακών 

θεμάτων, λειτουργίες και επίπεδα προγραμματισμού μάνατζμεντ, μακροπρόθεσμος - 

μεσοπρόθεσμος - βραχυπρόθεσμος προγραμματισμός μάνατζμεντ, η συμπεριφορά του 

ατόμου, η συμπεριφορά της ομάδας, ηγεσία, υποκίνηση, μάνατζμεντ ανθρωπίνων πόρων, 
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ανθρώπινες σχέσεις και πολιτική, διαχείριση αλλαγών και συγκρούσεων, φύση και μορφές 

της δομής των επιχειρήσεων, διεργασίες-στάδια - τύποι ελέγχου της παραγωγικότητας του 

μάνατζμεντ. 

Ειδικά θέματα: ηθική και κοινωνική ευθύνη του μάνατζμεντ, μάνατζμεντ της 

επιχειρησιακής κουλτούρας, διεθνές μάνατζμεντ, μάνατζμεντ και πληροφορική 

τεχνολογία. 

 

6. ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ 

ΕΕΠ του Πανεπιστημίου 

 

 ΑΓΓΛΙΚΑ ΙΙΙ 

Αγγλικά για επαγγελματικούς σκοπούς. 

Το μάθημα δίνει έμφαση στις γλωσσικές δεξιότητες που απαιτεί ο επαγγελματικός χώρος. 

Περιλαμβάνει ποικιλία θεμάτων όπως Εταιρική Δομή, Διοίκηση, Ηγεσία, Συνελεύσεις. 

Αναπτύσσει δεξιότητες επεξεργασίας κειμένου όπως ο εντοπισμός της κεντρικής ιδέας, και 

παραγωγής γραπτού λόγου όπως τήρηση σημειώσεων και πρακτικών, προετοιμασία 

προφορικής παρουσίασης και σύνταξη αναφοράς. Επίσης εξασκεί τις γλωσσικές δομές που 

απαιτούνται για αυτές τις δεξιότητες. Στα πλαίσια του μαθήματος, οι φοιτητές 

παραδίδουν ατομικές και ομαδικές εργασίες.  

 ΓΑΛΛΙΚΑ ΙΙΙ 

Ανάπτυξη δεξιοτήτων σε βασικά είδη γραπτού λόγου που απαιτεί ο επαγγελματικός 

χώρος.  Το μάθημα παρέχει στους φοιτητές εξοικείωση με το ακαδημαϊκό λεξιλόγιο και τις 

δεξιότητες και στρατηγικές κατανόησης κειμένων.  Αναπτύσσει δεξιότητες επεξεργασίας 

κειμένου και παραγωγής γραπτού λόγου.  Επίσης, δίνεται έμφαση στην εκμάθηση των 

βασικών κανόνων γραμματικής (δομή της γλώσσας). 

 ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΙΙΙ 

 

 

Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 

 

1. ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ & ΑΓΟΡΕΣ 

Α. Νούλας, Σ. Παπαδόπουλος  

Χαρακτηριστικά και προϊόντα της χρηματαγοράς, αποτίμηση προϊόντων της 

χρηματαγοράς. Αγορά ομολόγων: κατηγορίες ομολόγων, αποτίμηση ομολόγων, 

πρωτογενής και δευτερογενής αγορά ομολόγων, duration Χρηματιστηριακή αγορά, 

αγορά παραγώγων. Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων κινητών αξιών (αμοιβαία 

κεφάλαια, εταιρίες επενδύσεων χαρτοφυλακίου).  

 

2. ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι 

Π. Ταχυνάκης 
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Εισάγει τους φοιτητές στα χαρακτηριστικά γνωρίσματα και ιδιότητες των λογιστικών 

πληροφοριακών συστημάτων καθώς και τις μεθοδολογίες για την ανάπτυξη και 

λειτουργία τους. Στη συνέχεια, επικεντρώνεται στη μηχανογραφική προετοιμασία της 

τήρησης των λογιστικών βιβλίων (εσόδων – εξόδων και Γ’ κατηγορίας) και έκδοσης των 

παραστατικών στοιχείων. Εξετάζει τις μηχανογραφικές διαδικασίες και ρυθμίσεις για την 

παραγωγή συγκεντρωτικών καταστάσεων προμηθευτών – πελατών. Ερμηνεύει την 

καταχώρηση των λογιστικών εγγραφών καθώς και το καθεστώς υπολογισμού του φόρου 

προστιθέμενης αξίας - ΦΠΑ. Τα παραπάνω θέματα συνοδεύονται από πρακτικές 

εφαρμογές και μελέτες περιπτώσεων με την χρήση λογιστικών πληροφοριακών 

συστημάτων. 

 

3. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ 

Ι. Παπαναστασίου 

Η Δημιουργία του εμπειρικού υποδείγματος και η μελέτη των δεδομένων. Το διμεταβλητό 

γραμμικό υπόδειγμα. Αυτοσυσχέτιση. Ετεροσκεδαστικότητα. Το πολυμεταβλητό 

γραμμικό υπόδειγμα. Έλεγχοι υποθέσεων. Ψευδομεταβλητές. Η μέθοδος της μεγίστης 

πιθανοφάνειας. 

 

4. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 

Χρ. Νικολαϊδης 

Έννοια, ορισμός και ιστορική εξέλιξη του μάρκετινγκ, κατηγορίες μάρκετινγκ, μίγμα 

μάρκετινγκ, μάρκετινγκ και εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης, μάρκετινγκ και 

εσωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης, έρευνα συμπεριφοράς καταναλωτή, μέθοδοι και 

πολιτικές τμηματοποίησης της αγοράς, έννοια -ανάπτυξη - διοίκηση προϊόντος, 

τιμολόγηση προϊόντος, προώθηση προϊόντος, διανομή προϊόντος, εφαρμογή έλεγχος και 

αξιολόγηση της πολιτικής μάρκετινγκ. Ειδικά Θέματα: ηθική και μάρκετινγκ, μάνατζμεντ 

ποιότητας μάρκετινγκ, διεθνές μάρκετινγκ, πληροφορική τεχνολογία και μάρκετινγκ. 

 

5. ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ 

Ε. Σκαλίδης 

Έννοια και στοιχεία της εταιρίας. Ομόρρυθμη και ετερόρρυθμη εταιρία. Κοινοπραξία. 

Αφανής εταιρία. Εταιρία περιορισμένης ευθύνης. Ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρία. 

Ανώνυμη εταιρία. 

 

6. ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ 

ΕΕΠ του Πανεπιστημίου 

  

ΑΓΓΛΙΚΑ IV 

Βασικές αρχές προφορικών παρουσιάσεων στον ακαδημαϊκό χώρο. 

Το μάθημα αρχίζει με τις βασικές αρχές μιας προφορικής παρουσίασης όπως η 

σπουδαιότητα της, ο ρόλος του κοινού και η συμβολή του στην ομιλία, ηθικά ζητήματα 
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που προκύπτουν, και ο φόβος της ομιλίας σε κοινό. Στη συνέχεια ασχολείται με πιο 

πρακτικά ζητήματα όπως η προετοιμασία της ομιλίας, η επιλογή κατάλληλου θέματος και 

σκοπού, η διαμόρφωση προσχεδίου και η σύνταξη περίληψης, ορθής εισαγωγής και 

επιλόγου. Ακόμη ασχολείται με στοιχεία της απόδοσης της ομιλίας όπως η γλώσσα του 

σώματος και η χρήση οπτικών και ηλεκτρονικών μέσων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις 

τεχνικές με τις οποίες ο ομιλητής εξασφαλίζει και διατηρεί το ενδιαφέρον του κοινού, στην 

αναγνώριση των δυνατοτήτων προφορικής ομιλίας και παρουσίασης του κάθε ομιλητή, 

στην εποικοδομητική κριτική και ανάλυση ομιλιών και κατάλληλη χρήση των τεχνικών 

μέσων. 

 ΓΑΛΛΙΚΑ IV 

Ανάπτυξη δεξιοτήτων στην παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου αναγκαία για το 

ακαδημαϊκό περιβάλλον.  Το μάθημα δίνει έμφαση στην εξοικείωση των φοιτητών με το 

λεξιλόγιο του επαγγελματικού περιβάλλοντος.  Καλούνται οι φοιτητές να παράγουν 

συγκεκριμένα είδη γραπτού λόγου που βασίζονται στα συγκεκριμένα κείμενα.  Η 

διδασκαλία προφορικού λόγου για ακαδημαϊκούς σκοπούς είναι μάθημα που αναπτύσσει 

τις γλωσσικές δεξιότητες που απαιτούνται για την παραγωγή προφορικού λόγου.  Επίσης, 

τελειοποιεί την εκμάθηση των κανόνων γραμματικής (δομή της γλώσσας). 

 ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ IV 

 

Ε΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 

 

1. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ  

Δ. Γκίνογλου, Χ. Νεγκάκης, Σ. Μωϋσή-Μάνο 

Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή των φοιτητών στη Λογιστική των Εταιρικών 

Επιχειρήσεων. Ειδικότερα μεταξύ άλλων το μάθημα καλύπτει ενότητες όπως: Λογιστική 

της Ομόρρυθμης Εταιρίας, Λογιστική της Ετερόρρυθμης Εταιρίας, Λογιστική της 

Αφανούς Εταιρίας, Λογιστική της Αστικής Εταιρίας, Λογιστική της Κοινοπραξίας, 

Λογιστική της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας, Λογιστική της Εταιρίας 

Περιορισμένης Ευθύνης, Λογιστική της Ανώνυμης Εταιρίας, Λογιστική των Ομολογιακών 

Δανείων και Εταιρίες Ειδικού Σκοπού. Οι ενότητες συνοδεύονται από παραδείγματα, 

μελέτες περιπτώσεων (case studies) και πρακτικές εφαρμογές από τον ελληνικό και διεθνή 

χώρο που βοηθούν στην κατανόηση των ενοτήτων. 

 

2. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι 

Π. Ταχυνάκης και Π.Δ. 407 

Σκοπός του μαθήματος είναι να μεταδώσει στους φοιτητές τις αρχές, δομές και 

διαδικασίες της διοικητικής λογιστικής επιστήμης, να διδάξει τα κατάλληλα εργαλεία 

ανάλυσης των εσόδων και υπολογισμού των εξόδων, να ερμηνεύσει και να αναλύσει τις 

μεθόδους και τεχνικές προσδιορισμού του επιχειρηματικού κόστους, με τελικό στόχο οι 

διοικητές των οικονομικών μονάδων, (μάνατζερ) να είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν τις 

πληροφορίες που τους παρέχονται από τους οικονομικούς διευθυντές προκειμένου να 
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λάβουν εκείνες τις αποφάσεις που θα οδηγήσουν την επιχείρηση στην κορυφή. Οι 

διδαχθείσες ενότητες συνοδεύονται από παραδείγματα, μελέτες περιπτώσεων (Case 

Studies) και πρακτικές εφαρμογές από τον ελληνικό και διεθνή χώρο.  

 

3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

Ι. Λαζαρίδης και μέλος ΔΕΠ Τμήματος Διοίκησης Τεχνολογίας 

Έννοια και σκοπός, μέθοδοι Αναλύσεως των Λογιστικών Καταστάσεων. Ανάλυση 

Λογιστικών Καταστάσεων με Αριθμοδείκτες. Συγκριτική Ανάλυση Λογιστικών 

Καταστάσεων. Κεφάλαιο Κινήσεως και Καταστάσεις Ταμειακής Ροής. Ανάλυση Νεκρού 

Σημείου. Πηγές και Χρήσεις Ταμειακών και Κεφαλαιακών Πόρων. Τεχνικές Ανάλυσης 

Στοιχείων Ισολογισμών. Προϋπολογιστικές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις (Proforma 

Financial Statements). Εφαρμογές,  εξέταση περιπτώσεων. 

 

 

 

 

4. ΔΙΕΘΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ 

Α. Νούλας, Σ. Παπαδόπουλος 

Το μάθημα αυτό εξετάζει την λειτουργία και την σημαντικότητα των συναλλαγματικών 

αγορών, αναλύει τον συναλλαγματικό κίνδυνο και τις μορφές και τεχνικές διαχείρισης 

αυτού,  περιγράφει τα εργαλεία διεθνούς χρηματαγοράς και κεφαλαιαγοράς και τις 

αποφάσεις διεθνούς χρηματοδότησης, αναλύονται τα συστήματα συναλλαγματικών 

ισοτιμιών, το  ισοζύγιο πληρωμών και η επενδυτική θέση μιας χώρας.  

 

5. ΘΕΩΡΙΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ - ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

Α. Νούλας, Σ. Παπαδόπουλος 

Απόδοση και κίνδυνος ενός αξιόγραφου και ενός χαρτοφυλακίου. Ανάπτυξη της θεωρίας 

χαρτοφυλακίου του Μάρκοβιτς. Η θεωρία χαρτοφυλακίου περιγράφει τον τρόπο με τον 

οποίο οι επενδυτές δημιουργούν αποτελεσματικά χαρτοφυλάκια τα οποία περιλαμβάνουν 

διάφορα περιουσιακά στοιχεία. Ανάλυση της θεωρίας της κεφαλαιαγοράς η οποία 

στηρίζεται στη θεωρία χαρτοφυλακίου του Μάρκοβιτς και εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο 

τα περιουσιακά στοιχεία αποτιμώνται στην αγορά κεφαλαίου. Εισαγωγή στη διαχείριση 

χαρτοφυλακίου, δηλαδή στη διαδικασία συνδυασμού διάφορων αξιόγραφων σε ένα 

χαρτοφυλάκιο ανάλογα με τις προτιμήσεις σχετικά με την απόδοση και τον κίνδυνο που 

επιθυμεί να αναλάβει κάποιος επενδυτής. Καθορισμός του προφίλ ενός επενδυτή. 

Κατανομή των περιουσιακών στοιχείων ενός επενδυτή μεταξύ των βασικών επενδυτικών 

επιλογών Ποιοτική και ποσοτική προσέγγιση στην κατανομή των περιουσιακών 

στοιχείων.  

 

6. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ ΣΤΗ ΧΡΗΜ/ΚΗ 

Α. Ζαπράνης και Π.Δ. 407 
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Ο στόχος του μαθήματος είναι να παρουσιάσει μερικά σημαντικά χρηματοοικονομικά 

υποδείγματα και να δείξει πως μπορούν να επιλυθούν αριθμητικά ή και να 

προσομοιωθούν χρησιμοποιώντας το Excel. Καλύπτονται τυπικά χρηματοοικονομικά 

υποδείγματα από τις περιοχές της χρηματοοικονομικής διοίκησης, ανάλυσης 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων, θεωρίας χαρτοφυλακίου, δικαιωμάτων προαίρεσης, 

ασφάλισης χαρτοφυλακίου και διαχείρισης χαρτοφυλακίου τίτλων σταθερού εισοδήματος. 

Ο στόχος κάθε μελέτης περίπτωσης είναι να εξηγηθεί καθαρά και περιεκτικά η υλοποίηση 

του υποδείγματος με την χρήση του Εxcel. 

 

7. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

Χρ. Νικολαϊδης 

Φύση και ιδιαιτερότητες του μάρκετινγκ υπηρεσιών- χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, 

μίγμα μάρκετινγκ χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, εξωτερικό μάρκετινγκ- εσωτερικό 

μάρκετινγκ- μάρκετινγκ αλληλεπίδρασης στις επιχειρήσεις, παροχής 

χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, μάρκετινγκ "σχέσεων", έναντι μάρκετινγκ 

"συναλλαγής", έρευνα ελκυστικότητας αγοράς-έντασης-ανταγωνισμού-συμπεριφοράς του 

καταναλωτή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, μέθοδοι και πολιτικές τμηματοποίησης της 

αγοράς χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, έννοια-ανάπτυξη-διοίκηση 

χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, τιμολόγηση χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, 

προώθηση χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, διανομή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, 

εφαρμογή, έλεγχος και αξιολόγηση του μάρκετινγκ χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. 

Ειδικά θέματα: στρατηγικό μάρκετινγκ, έλεγχος και βελτίωση της ποιότητας του 

μάρκετινγκ χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, μάρκετινγκ χρηματοοικονομικών 

υπηρεσιών και πληροφορική τεχνολογία. Μελέτη πραγματικών περιπτώσεων. 

 

8. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 

Ν. Πρωτόγερος 

Το πλαίσιο λειτουργίας του ηλεκτρονικού εμπορίου, είδη ηλεκτρονικού εμπορίου, το 

Διαδίκτυο και ο Παγκόσμιος Ιστός, εισαγωγή στον Παγκόσμιο Ιστό. Η στρατηγική στο 

ηλεκτρονικό εμπόριο και οι σημαντικότερες προκλήσεις για ένα ηγετικό στέλεχος στα 

σημερινά περιβάλλοντα. Επιχειρησιακά μοντέλα και τεχνολογική υποδομή ηλεκτρονικού 

εμπορίου. Η κατηγορία Ηλεκτρονικού Εμπορίου B2C και τα ηλεκτρονικά καταστήματα. 

Η κατηγορία B2B και οι ηλεκτρονικές αγορές. Το Κινητό Ηλεκτρονικό Εμπόριο. 

Ασφάλεια, εμπιστευτικότητα, κανονισμοί και πνευματική ιδιοκτησία. Οριζόντια θέματα 

ηλεκτρονικού εμπορίου. 

 

9. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 

Θ. Χατζηγάγιος 

 

Έννοια, πηγές, περιεχόμενο εργατικού δικαίου. Χαρακτηριστικά γνωρίσματα εργατικού 

δικαίου. Χαρακτηριστικές συμβάσεις, υποκείμενα και αντικείμενα. Διακρίσεις εργατικών 
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συμβάσεων. Έννομες συνέπειες των εργατικών συμβάσεων. Δικαιοπραξίες υποστηρικτικές 

εργατικών συμβάσεων. 

 

10. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ  

Γ. Μιχαλόπουλος 

Ο σκοπός του μαθήματος είναι να παρέχει στους φοιτητές την απαραίτητη γνώση, τόσο σε 

θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο, την σχετική με την λειτουργία του διεθνούς 

εμπορίου και των διεθνών επενδύσεων. Συγκεκριμένα, εξετάζονται τα κίνητρα και τα 

οφέλη από το διεθνές εμπόριο και την διαδικασία της διεθνούς επένδυσης με βάση την 

παραδοσιακή αλλά και την σύγχρονη θεωρία. Παράλληλα, αξιολογείται η σχετικότητα 

των διαφορετικών θεωρητικών προσεγγίσεων στην ερμηνεία των σύγχρονων τάσεων στην 

διεθνοποίηση του εμπορίου και της επένδυσης. Επιπλέον, μελετώνται οι τεχνικές που 

αφορούν στην ανάλυση των διεθνών επενδύσεων και στην δημιουργία διεθνών 

επενδυτικών χαρτοφυλακίων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ανάλυση ειδικών μορφών 

κινδύνου των διεθνών επενδύσεων, όπως για παράδειγμα ο κίνδυνος χώρας, καθώς και 

στο πρόβλημα της μεταδοτικότητας του κινδύνου στις διεθνείς αγορές.  

 

 

ΣΤ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 

 

1. ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΙΙ 

Χρ. Νεγκάκης 

Σκοπός του μαθήματος είναι η εμβάθυνση του φοιτητή σε θέματα των Διεθνών Προτύπων 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς  που σχετίζονται, μεταξύ άλλων, με την αναβαλλόμενη 

φορολογία, γνωστοποιήσεις συνδεδεμένων μέρων, χρηματοοικονομικών μέσων 

παρουσίασης-αναγνώρισης και αποτίμησης. Ειδικότερα το μάθημα εμβαθύνει στα: ΔΛΠ 

12: Αναβαλλόμενη φορολογία, ΔΛΠ 19: Παροχές σε εργαζομένους, ΔΛΠ 21: Οι 

επιδράσεις μεταβολών των τιμών συναλλάγματος, ΔΛΠ 23: Κόστος δανεισμού, ΔΛΠ 24 

Γνωστοποιήσεις συνδεδεμένων μερών, ΔΛΠ 26: Λογιστικός χειρισμός και παρουσίαση των 

προγραμμάτων παροχών εξόδου από την υπηρεσία, ΔΛΠ 32: Χρηματοοικονομικά Μέσα-

Παρουσίαση, ΔΛΠ 36: Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων, ΔΛΠ 37: Προβλέψεις, 

ενδεχόμενες υποχρεώσεις και ενδεχόμενα περιουσιακά στοιχεία, ΔΛΠ 38 : Άϋλα 

περιουσιακά στοιχεία, ΔΛΠ 39: Χρηματοοικονομικά Μέσα: Αναγνώριση και Επιμέτρηση, 

ΔΠΧΑ 4: Ασφαλιστήρια συμβόλαια, ΔΠΧΑ 6: Έρευνα και Αξιολόγηση ορυκτών πόρων 

ΔΠΧΑ 7: Χρηματοοικονομικά Μέσα-Γνωστοποιήσεις, ΔΠΧΑ 8: Λειτουργικοί τομείς, 

ΔΠΧΑ 9: Χρηματοοικονομικά Μέσα, ΔΠΧΑ 10: Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές 

Καταστάσεις. Οι ενότητες συνοδεύονται από παραδείγματα, μελέτες περιπτώσεων (case 

studies) και πρακτικές εφαρμογές από τον ελληνικό και διεθνή χώρο που βοηθούν στην 

κατανόηση των ενοτήτων. 

 

2. ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι 
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Π. Ταχυνάκης 

Εισάγει τους φοιτητές στα χαρακτηριστικά γνωρίσματα και ιδιότητες των λογιστικών 

πληροφοριακών συστημάτων καθώς και τις μεθοδολογίες για την ανάπτυξη και 

λειτουργία τους. Στη συνέχεια, επικεντρώνεται στη μηχανογραφική προετοιμασία της 

τήρησης των λογιστικών βιβλίων (εσόδων – εξόδων και Γ’ κατηγορίας) και έκδοσης των 

παραστατικών στοιχείων. Εξετάζει τις μηχανογραφικές διαδικασίες και ρυθμίσεις για την 

παραγωγή συγκεντρωτικών καταστάσεων προμηθευτών – πελατών. Ερμηνεύει την 

καταχώρηση των λογιστικών εγγραφών καθώς και το καθεστώς υπολογισμού του φόρου 

προστιθέμενης αξίας - ΦΠΑ. Τα παραπάνω θέματα συνοδεύονται από πρακτικές 

εφαρμογές και μελέτες περιπτώσεων με την χρήση λογιστικών πληροφοριακών 

συστημάτων. 

 

 

 

3. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι 

Δ. Γκίνογλου, Σ. Μωϋσή 

Η Φορολογική λογιστική I, η οποία ασχολείται με την εφαρμογή της φορολογικής 

νομοθεσίας στα προβλήματα των επιχειρήσεων, στην αγορά και διακίνηση αγαθών και 

υπηρεσιών, στην καταγραφή των λογιστικών γεγονότων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των 

φορολογικών νόμων για την εξαγωγή του αποτελέσματος και της απόδοσης των φόρων 

άμεσων και έμμεσων στο κράτος, έχει σκοπό  την  παροχή απαραίτητων πληροφοριών στα 

στελέχη, δηλ. τα πρόσωπα που βρίσκονται μέσα σ’ έναν οργανισμό-επιχείρηση και 

διευθύνουν και ελέγχουν τις λειτουργίες του. Σκοπός επίσης του μαθήματος είναι να 

μεταδώσει στους  φοιτητές τις αρχές, δομές και διαδικασίες της φορολογικής συνείδησης, 

να διδάξει τα κατάλληλα εργαλεία ανάλυσης υπολογισμού των φόρων,  να ερμηνεύσει και 

να αναλύσει τις μεθόδους και τεχνικές προσδιορισμού των φορολογητέων κερδών με 

τελικό στόχο, οι διοικητές των οικονομικών μονάδων (μάνατζερ) να είναι σε θέση να 

χρησιμοποιήσουν τις πληροφορίες των φόρων για χάραξη της μελλοντικής στρατηγικής 

της επιχείρησης.  

 

4. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ 

Α. Ζαπράνης 

Το μάθημα διερευνά τις ιδιότητες τυπικών χρηματοοικονομικών παραγώγων και 

προσφέρει ως ένα βαθμό μία ενιαία προσέγγιση για την τιμολόγηση και αντιστάθμιση 

όλων των παράγωγων χρηματοοικονομικών προϊόντων.  Καλύπτονται τα παρακάτω 

αντικείμενα: αγορές συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης (ΣΜΕ) και η χρήση των ΣΜΕ 

για αντιστάθμιση τιμολόγηση προθεσμιακών συμβάσεων και ΣΜΕ, συμφωνίες 

ανταλλαγής. αγορές δικαιωμάτων προαίρεσης, ιδιότητες των τιμών δικαιωμάτων 

προαίρεσης μετοχών, στρατηγικές αγοραπωλησιών μετοχών με τη χρήση δικαιωμάτων 

προαίρεσης, τιμολόγηση με δυωνυμικά δένδρα, το υπόδειγμα Black-Scholes, δικαιώματα 
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προαίρεσης σε χρηματιστηριακούς δείκτες, σε συνάλλαγμα και ΣΜΕ, μετρήσεις 

ευαισθησίας (δ, γ, v, θ, κτλ). 

 

5. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΙΙΙ 

Π.Δ. 407 

Αξιολόγηση Επενδύσεων και Κόστος Κεφαλαίου. Προσδιορισμός Κόστους Κεφαλαίου 

Επιμέρους Πηγών Χρηματοδότησης και Συνολικού Κόστους Κεφαλαίου. Επιχειρηματικός 

(Λειτουργικός) και Χρηματοοικονομικός Κίνδυνος και Επίδραση στην Κεφαλαιακή Δομή 

της Επιχείρησης. Θεωρίες Κεφαλαιακής Δομής της Επιχείρησης (Παραδοσιακή Θεωρία, 

Θεωρία Modigliani -Miller M-M, Μοντέλο Miller, Κριτική Θεωριών Μ-Μ και Miller. 

Θεωρία Κεφαλαιακής Δομής λαμβάνοντας υπόψη το Κόστος Χρηματοοικονομικής 

Δυσπραγίας και το Κόστος Αντιπροσώπευσης). Αποφάσεις Κεφαλαιακής Δομής (Εκτίμηση 

κεφαλαιακής δομής-στόχου επίδραση της χρηματοοικονομικής μόχλευσης επί των κερδών 

ανά μετοχή). 

6. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ IV 

Ι. Λαζαρίδης και μέλος ΔΕΠ Τμήματος Διοίκησης Τεχνολογίας 

Η ανάγκη της χρηματοδότησης και μιας χρηματοδοτικής πολιτικής Leasing 

(Χρηματοδοτική Μίσθωση). Factoring (Πρακτορεία). Η Τεχνική του Forfeiting (Εμπορία 

Απαιτήσεων). Το Franchising στην Οικονομία. Venture Capital (Επιχειρηματικό 

Κεφάλαιο). Νέα Τραπεζικά Προϊόντα. Εμπορικά Ομόλογα (Commercial Papers). Επιταγές 

Απόδοσης Τράπεζας (Bankers Acceptances). Πιστοποιητικά Καταθέσεων (Certificate of 

Deposits). Συμφωνίες Επαναγοράς (Repos). Κρατικά Χρεόγραφα. 

 

7. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ/ 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

Ν. Πρωτόγερος 

Τεχνολογίες ηλεκτρονικού εμπορίου, η γλώσσα HTML, οι γλώσσες script πλευράς 

διακομιστή και οι γλώσσες script πλευράς φυλλομετρητή, το Διαδίκτυο και ο Παγκόσμιος 

Ιστός. Το πρόγραμμα συγγραφής ιστοσελίδων Dream weaver, διακομιστές Ιστοσελίδων 

και δικτυακοί τόποι. Βάσεις δεδομένων και ανοικτός κώδικας, η βάση MySQL. Δυναμικές 

ιστοσελίδες και βάσεις δεδομένων χρήση της PHP για την ανάπτυξη εφαρμογών. 

Εργαστηριακή ανάπτυξη απλών εφαρμογών με δυναμικές ιστοσελίδες σε PHP. Σχεδίαση 

και ανάπτυξη των δεδομένων, σχεδίαση και ανάπτυξη των ιστοσελίδων, δημοσίευση και 

τελικές ρυθμίσεις. 

 

8. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ 

Ι. Παπαναστασίου, Π.Δ. 407 

Συμβολισμοί, χρονικές υστερήσεις και πολυώνυμα. Χρονολογικές σειρές. Στοχαστικές 

διαδικασίες. Στατικότητα. Έλεγχοι μοναδιαίας ρίζας. Μεθοδολογία Box-Jenkings και 

ARIMA υποδείγματα. Εισαγωγή στην ανάλυση συνολοκλήρωσης. Έλεγχοι 
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συνολοκλήρωσης. Υποδείγματα EqCM. Υποδείγματα μεταβλητότητας. 

Χρηματοοικονομικές εφαρμογές. 

 

9. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ-ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ 

Π.Δ. 407 

Γενικά για τα αποτελέσματα της έρευνας πάνω στη διδασκαλία και τη μάθηση των 

Οικονομικών.  

Θεωρίες Μάθησης και διδασκαλία των Οικονομικών.  

Σκοποί και Αντικειμενικοί στόχοι.  

Σχεδιασμός ενός προγράμματος διδασκαλίας.  

Οργάνωση ενός Οικονομικού μαθήματος.  

Τεχνικές Διδασκαλίας. 

Οπτικοακουστικά μέσα διδασκαλίας.  

Σύνδεση με τον επιχειρηματικό κόσμο-έρευνες πεδίου.  

Ερευνητικές εργασίες. 

Μέθοδοι αξιολόγησης.  

Πρακτικές ασκήσεις διδασκαλίας.  

Μικροδιδασκαλίες. 

 

Z΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 

 

1. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ 

Π.Ταχυνάκης, Π.Δ. 407 

Το μάθημα αυτό αναλύει με λεπτομέρεια τη χρησιμοποίηση των λογιστικών αριθμών και 

μοντέλων για τη λήψη διοικητικών αποφάσεων. 

Καλύπτονται τα παρακάτω αντικείμενα: Λογιστική αποκεντρωμένης οργάνωσης, 

ποσοστό αποδοτικότητας επενδυμένων κεφαλαίων,  υπολειμματικό εισόδημα, 

ενδοεπιχειρησιακή τιμολόγηση προϊόντων, ΕΤ σε πολυεθνικές επιχειρήσεις και υπεράκτιες 

εταιρείες, ανάλυση αποκλίσεων κερδών για ένα προϊόν και αποκλίσεις μικτού κέρδους 

όταν υπάρχουν περισσότερα του ενός προϊόντα, μέθοδοι ελέγχου αποθεμάτων και 

παραγωγής, μέθοδος «τι στιγμή που χρειάζεται» (Just-In-Time), κοστολόγηση με βάση τις 

δραστηριότητες (Activity Based Costing), σχεδιασμός συστήματος ABC, ABC και Εκθέσεις 

για Χρήση εκτός Εταιρείας  

 

2. ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 

Χρ. Νεγκάκης, Π. Ταχυνάκης 

Σκοπός του μαθήματος αυτού είναι να: α) εξοικειώσει τον φοιτητή με τους όρους και τις 

έννοιες της Ελεγκτικής, β) εισάγει στα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα και τις διατάξεις τους, 

γ) εξετάσει το ζήτημα της επαγγελματικής ανεξαρτησίας του ορκωτού ελεγκτή-λογιστή δ) 

αναφέρει τις μεθόδους συλλογής στοιχείων, καθώς και τις στατιστικές μεθόδους 

αξιολόγησης των ελεγκτικών αποδεικτικών στοιχείων, ε) να προσδιορίσει τις διάφορες 
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μεθόδους που προτείνονται σχετικά με τον ακολουθούμενο ποιοτικό έλεγχο της εργασίας 

των ορκωτών ελεγκτών, στ) εξετάσει τις ελεγκτικές διαδικασίες που ακολουθούνται για 

τον έλεγχο των λογαριασμών του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσεως και τέλος 

ζ) αναφέρει και να ερμηνεύσει τα πιστοποιητικά ελέγχου που εκδίδονται από τους 

ορκωτούς ελεγκτές - λογιστές. Οι ενότητες συνοδεύονται από παραδείγματα, μελέτες 

περιπτώσεων (Case Studies) και πρακτικές εφαρμογές από τον ελληνικό και διεθνή χώρο 

που βοηθούν τους φοιτητές στην κατανόηση των ενοτήτων.  

 

3. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ 

Δ. Γκίνογλου, Σ. Μωϋσή 

Η Φορολογική λογιστική II, ασχολείται κυρίως με την εφαρμογή της φορολογικής 

νομοθεσίας στα προβλήματα των επιχειρήσεων, των νομικών γενικά προσώπων Ο.Ε, ΕΕ, 

ΕΠΕ, ΑΕ ΣΥΝΠΕ ΙΜΕ, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των φορολογικών νόμων για την 

εξαγωγή του αποτελέσματος και της απόδοσης των φόρων  των έμμεσων στο κράτος, έχει 

σκοπό  την  παροχή απαραίτητων πληροφοριών στα στελέχη, δηλ. τα πρόσωπα που 

βρίσκονται μέσα σ’ έναν οργανισμό-επιχείρηση και διευθύνουν και ελέγχουν τις 

λειτουργίες του. Σκοπός επίσης του μαθήματος είναι να μεταδώσει στους  φοιτητές τις 

αρχές, δομές και διαδικασίες της φορολογικής συνείδησης, να διδάξει τα κατάλληλα 

εργαλεία ανάλυσης υπολογισμού των φόρων,  να ερμηνεύσει και να αναλύσει τις 

μεθόδους και τεχνικές προσδιορισμού των φορολογητέων κερδών με τελικό στόχο, οι 

διοικητές των οικονομικών μονάδων (μάνατζερ) να είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν τις 

πληροφορίες των φόρων για χάραξη της μελλοντικής στρατηγικής της επιχείρησης.  

 

4. ΘΕΜΕΛΙΩΔΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ 

Α. Νούλας 

Στα πλαίσια του μαθήματος οι φοιτητές θα γνωρίσουν βασικές θεωρητικές προσεγγίσεις 

για την αξιολόγηση και επιλογή χρηματιστηριακών τίτλων, καθώς και ενός ευρέος 

φάσματος επενδυτικών προϊόντων. Ειδικότερα, η διδασκαλία του μαθήματος θα 

επικεντρωθεί στη θεμελιώδη μέθοδο και στην Τεχνική Ανάλυση. Επίσης, οι φοιτητές θα 

γνωρίσουν επίκαιρες κατηγορίες σύνθετων επενδυτικών προϊόντων, όπως τα 

Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια (ETFs) και τα Δομημένα Προϊόντα (Structured 

Products). 

 

5. ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 

Α. Νούλας, Σ. Παπαδόπουλος 

Τραπεζικές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις, Στρατηγικός προγραμματισμός, Ανάλυση 

επίδοσης τραπεζών, Μέτρηση αποτελεσματικότητας, Κίνδυνοι πιστωτικών ιδρυμάτων, 

Διαχείριση ρευστότητας. Γενικές αρχές διαχείρισης ενεργητικού και παθητικού. 

Υποδείγματα μέτρησης και στρατηγικές αντιμετώπισης του των τραπεζικών κινδύνων.  

 



 193 

6. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΚΑΙ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

Α. Ζαπράνης, Π.Δ. 407 

Το μάθημα εξετάζει την χρήση της έννοιας της αξίας σε κίνδυνο (Value at Risk - VaR) στην 

διαχείριση αγοραίων και πιστωτικών κινδύνων. Καλύπτονται τα παρακάτω αντικείμενα: 

τύποι χρηματοοικονομικών κινδύνων, αγοραίοι κίνδυνοι, η εξέλιξη της διαχείρισης 

κινδύνου, μαθηματικό και στατιστικό υπόβαθρο, ορισμός της VaR, παραμετρική εκτίμηση 

της VaR, εκτίμηση της VaR με προσομοίωση Monte-Carlo και ιστορική προσομοίωση, VaR 

χαρτοφυλακίου και συγκεκριμένων θέσεων σε μετοχές, παράγωγα, τίτλους σταθερού 

εισοδήματος κτλ, απεικόνιση θέσεων σε vertices και κύριες συνιστώσες, έλεγχος επάρκειας 

υποδείγματος και stress-testing, πρόβλεψη διακύμανσης με την προσέγγιση CARCH, 

μέτρηση απόδοσης, διαχείριση πιστωτικών κινδύνων, το νομοθετικό και λειτουργικό 

πλαίσιο.  

 

7. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 

Ε. Σκαλίδης 

Έννοια λογιστικού δικαίου. Το επάγγελμα του λογιστή και φοροτέχνη. Νόμιμος ελεγκτής. 

Εταιρική άσκηση των επαγγελμάτων του λογιστή και ελεγκτή. Εμπορικά βιβλία. 

Οικονομικές καταστάσεις ανώνυμης εταιρίας. Ειδικά θέματα εταιρικού φορολογικού 

δικαίου. 

 

8. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

Σ. Παπαδόπουλος 

Επιχειρηματικότητα και εναλλακτικές μορφές ιδιοκτησίας επιχειρηματικής δράσης. 

Δημιουργία νέας επιχείρησης(επιχειρηματικό πλάνο δράσης, στρατηγικός σχεδιασμός και 

χρηματοοικονομικός σχεδιασμός. Μακροχρόνιος χρηματοοικονομικός σχεδιασμός 

βιωσιμότητας και επένδυσης επέκτασης, βραχυχρόνιος χρηματοοικονομικός σχεδιασμός 

βιωσιμότητας και προϋπολογιστικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Χρηματοδότηση 

και κρατική παρέμβαση για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας).Αγορά ήδη 

υπάρχουσας επιχείρησης(εξαγορές και συγχωνεύσεις. Προσδιορισμός της συνολικής αξίας 

της εξαγοραζόμενης επιχείρησης. Μέθοδοι προσδιορισμού που βασίζονται στην ταμειακή 

ροή. Διερεύνηση άλλων πτυχών της εξαγοραζόμενης επιχείρησης). Δημιουργία 

επιχείρησης με δικαιόχρηση. Επιχειρηματική δράση και οικογενειακές επιχειρήσεις. 

 

9. ACCOUNTING FOR BUSINESS 

Δ. Γκίνογλου, Χ. Νεγκάκης, Π. Ταχυνάκης 

Σκοπός του μαθήματος είναι να εξοικειώσει τον φοιτητή με βασικές έννοιες 

Χρηματοοικονομικής και  Διοικητικής λογιστικής, θέτοντας ως επίκεντρο τις επιχειρήσεις 

του ιδιωτικού τομέα. Το μάθημα επιδιώκει να καταρτίσει πολύπλευρα, φοιτητές που ως 

σκοπό έχουν να επιδιώξουν θέσεις εργασίας σε οικονομικά τμήματα επιχειρήσεων όπου η 

ανάγκη για μια βαθύτερη κατανόηση της Χρηματοοικονομικής και Διοικητικής 
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Λογιστικής είναι απαραίτητη. Οι ενότητες συνοδεύονται από παραδείγματα, μελέτες 

περιπτώσεων (Case Studies) και πρακτικές εφαρμογές από τον ελληνικό και διεθνή χώρο 

που βοηθούν τους φοιτητές στην κατανόηση των ενοτήτων.  

 

10. ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ 

Ι. Παπαναστασίου 

Εκτίμηση ζήτησης και Προσφοράς δανείων. Συναρτήσεις Παραγωγής και 

Παραγωγικότητα. Συναρτήσεις Κόστους και Κέρδους. Aποτελεσματικότητα στον 

τραπεζικό τομέα. Data Envelopment Analysis. Frontier Analysis. Υποδείγματα με 

περιοριστική εξαρτημένη μεταβλητή. Δεδομένα Panel. Παλινδρόμηση Fixed-Random 

effect. Μέτρηση του ανταγωνισμού στον τραπεζικό κλάδο. Ανάλυση περιπτώσεων στον 

τραπεζικό κλάδο. 

 

11. ΔΙΚΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 

Θ. Χατζηγάγιος 

Έννοια, πηγές, περιεχόμενο δικαίου κεφαλαιαγοράς. Έννοια και περιεχόμενο της 

χρηματιστηριακής συναλλαγής. Χαρακτηριστικά χρηματιστηριακού δικαίου. 

Χαρακτηριστικές συμβάσεις, υποκείμενα και αντικείμενα. Διακρίσεις χρηματιστηριακών 

συμβάσεων. Έννομες συνέπειες των χρηματιστηριακών συμβάσεων. Δικαιοπραξίες 

υποστηρικτικές χρηματιστηριακών συμβάσεων. 

 

12. ΔΙΕΘΝΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

Γ. Μιχαλόπουλος 

Το μάθημα αυτό προσφέρει στους φοιτητές μια εκτενή ανάλυση της διεθνούς τραπεζικής 

αγοράς και της λειτουργίας των διεθνών τραπεζών.  Μεταξύ των θεμάτων που αναλύονται 

περιλαμβάνονται: χαρακτηριστικά της διεθνούς τραπεζικής λειτουργίας, ιδιαιτερότητες 

της διεθνούς διατραπεζικής αγοράς και της αγοράς τραπεζικών πιστώσεων, δημιουργία 

τραπεζικών συνδικάτων, θέματα διαχείρισης της διεθνούς τραπεζικής λειτουργίας, 

διαχείριση κινδύνου για τραπεζικά ιδρύματα. 

 

 

Η΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 

 

1. ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 

Δ. Γκίνογλου, Σ. Μωϋσή 

Κοστολόγηση – Εφαρμογή Ομάδας 9 Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου.   

Γενικότητες: Βασικές έννοιες και διακρίσεις. Τα έξοδα, οι δαπάνες, το κόστος και οι 

διακρίσεις τους. Άμεση και πλήρης κοστολόγηση. Λογιστική του προκαθορισμένου 

κόστους. Το κατά εκτίμηση κόστος. Ο προγραμματισμός και ο έλεγχος της δράσης των 

οικονομικών μονάδων μέσω των προϋπολογισμών. Προϋπολογιστικό κόστος. Το πρότυπο 

κόστος, στοιχεία λογιστικής του πρότυπου κόστους. 
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2. ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 

Π. Ταχυνάκης 

Το μάθημα αυτό σκοπό έχει να εισάγει τους φοιτητές στις έννοιες της λογιστικής των 

ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων-συγχωνεύσεων και εξαγορών. Προχωρεί στην 

συστηματική προσέγγιση του ζητήματος της ανάγκης κατάρτισης σχετικών οικονομικών 

καταστάσεων. Αναλύει τις διατάξεις τις ισχύουσας νομοθεσίας σχετικά με τις υποχρεώσεις 

των επιχειρήσεων και παραθέτει τις τεχνικές κατάρτισης των ενοποιημένων καταστάσεων. 

Οι ενότητες συνοδεύονται από παραδείγματα που χρησιμεύουν στην κατανόηση των 

όρων και των μεθόδων. Επίσης, παρέχονται μελέτες περιπτώσεων (Case Studies) και 

πρακτικές εφαρμογές από τον ελληνικό και διεθνή χώρο.  

 

3. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 

Χρ. Νεγκάκης 

Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή των φοιτητών στα Ειδικά Θέματα 

Χρηματοοικονομικής Λογιστικής. Ειδικότερα μεταξύ άλλων το μάθημα καλύπτει ενότητες 

όπως: Εξειδικευμένα Θέματα Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς και 

Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Τραπεζών, Διαφορές 

Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου Τραπεζών με Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο, Κλαδικό 

Λογιστικό Σχέδιο Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων, Τραπεζική Λογιστική, Λογιστική των 

Μισθώσεων (Leasing), Λογιστική της Πρακτορείας Απαιτήσεων (Factoring), Λογιστική 

των Ομολόγων, Λογιστική των Παραγώγων Προϊόντων, Λογιστική της Αντιστάθμισης, 

Λογιστική των Χορηγήσεων, Λογιστική των Καταθέσεων. Οι ενότητες συνοδεύονται από 

παραδείγματα, μελέτες περιπτώσεων (case studies) και πρακτικές εφαρμογές από τον 

ελληνικό και διεθνή χώρο που βοηθούν στην κατανόηση των ενοτήτων. 

 

4. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

Α. Ζαπράνης, Π.Δ. 407 

Το μάθημα θα αποσκοπεί να δώσει όλες τις απαραίτητες θεωρητικές γνώσεις αλλά και την 

πρακτική εξοικείωση σε ένα μελλοντικό στέλεχος μιας τυπικής εταιρείας παροχής 

επενδυτικών υπηρεσιών. Καλύπτονται τα παρακάτω αντικείμενα νομικό και θεσμικό 

πλαίσιο του ΧΑ, νέα χρηματιστηριακά προϊόντα (λογαριασμός περιθωρίου, ανοικτές 

πωλήσεις, δανεισμός τίτλων), εισαγωγή εταιριών στο ΧΑ, το οργανωτικό και λειτουργικό 

πλαίσιο μιας ΑΧΕΠΕΥ, στοιχεία θεωρίας κεφαλαιαγοράς, αποτίμηση  μετοχών, στοιχεία 

θεμελιώδους και τεχνικής ανάλυσης, επενδυτικές τακτικές, παράγοντες που επηρεάζουν 

την επενδυτική τακτική, χρηματιστηριακοί δείκτες, παρακολούθηση χρηματιστηριακών 

δεικτών, αξιολόγηση διαχείρισης χαρτοφυλακίου, αντιστάθμιση και μόχλευση με 

παράγωγα, λογισμικό για ενημέρωση, θεμελιώδη και τεχνική ανάλυση και 

παρακολούθησή της αγοράς. 

 

5. ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
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Γ. Μιχαλόπουλος 

Το μάθημα αυτό προσφέρει στους φοιτητές μια εμπεριστατωμένη ανάλυση της 

λειτουργίας του νομισματικού τομέα της οικονομίας και της άσκησης της νομισματικής 

πολιτικής. Μεταξύ των θεμάτων που αναλύονται περιλαμβάνονται: το νομισματικό 

σύστημα και η λειτουργία του, στόχοι και μέσα νομισματικής πολιτικής, άσκηση 

νομισματικής πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οικονομικές επιπτώσεις της 

νομισματικής πολιτικής, σχολές οικονομικής σκέψης και νομισματική πολιτική, 

νομισματική πολιτική και χρηματοοικονομικές αγορές. 

 

6. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

Ν. Πρωτόγερος 

Θεωρητικό πλαίσιο, μέθοδοι και τεχνικές ανάλυσης που χρησιμοποιούνται σήμερα για 

την μελέτη, το σχεδιασμό και την αναδιοργάνωση συστημάτων εργασίας που 

υποστηρίζονται από πληροφορική. Θεωρητικό πλαίσιο των συστημάτων διαχείρισης 

εργασίας και σύνδεση με τις επιχειρηματικές διαδικασίες και τα πληροφοριακά 

συστήματα. Βασικές μέθοδοι και τεχνικές ανάλυσης και μοντελοποίησης επιχειρηματικών 

διαδικασιών με έμφαση στην εφαρμογή πληροφοριακών συστημάτων. Κύριες 

κατευθύνσεις εφαρμογής και αξιοποίησης των αποτελεσμάτων της μοντελοποίησης 

επιχειρηματικών διαδικασιών. 

 

7. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΕΝΩΣΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 

Θ. Χατζηγάγιος 

Το μάθημα αυτό πραγματεύεται βασικά το δίκαιο της ευρωπαϊκής εσωτερικής αγοράς.  

Ειδικότερα, η ύλη του περιλαμβάνει τις τέσσερις βασικές ελευθερίες (ελεύθερη διακίνηση 

εμπορευμάτων, προσώπων, υπηρεσιών και κεφαλαίων), καθώς επίσης και στοιχεία του 

ευρωπαϊκού εταιρικού δικαίου και του δικαίου του ελεύθερου ανταγωνισμού. 

 

8. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ 

Χ. Νικολαϊδης 

Ορισμός, βασικές έννοιες και διαδικασίες του στρατηγικού μάνατζμεντ, αποστολή της 

επιχείρησης, ανάλυση εξωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης(ελκυστικότητα αγοράς, 

ένταση ανταγωνισμού, κοινωνικοί- τεχνολογικοί-οικονομικοί-πολιτικοί παράγοντες 

επίδρασης), ανάλυση εσωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης(φυσικοί, τεχνολογικοί, 

χρηματοοικονομικοί και ανθρώπινοι πόροι, άυλοι-υλικοί πόροι), επίπεδα λήψης 

στρατηγικών αποφάσεων, τεχνικές λήψης στρατηγικών αποφάσεων, εφαρμογή 

στρατηγικού μάνατζμεντ (οργανωσιακές δομές, οργανωσιακή κουλτούρα, έλεγχος, 

αξιολόγηση της στρατηγικής).  

Ειδικά θέματα: στρατηγικό μάνατζμεντ και επιχειρησιακή κουλτούρα, στρατηγικό 

μάνατζμεντ και ελληνικές επιχειρήσεις, στρατηγικό μάνατζμεντ και παγκοσμιοποίηση, 

στρατηγικό μάνατζμεντ και πληροφορική τεχνολογία, μελέτη πραγματικών περιπτώσεων.  
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9. CORPORATE FINANCE 

Α. Νούλας, Α. Ζαπράνης, Σ. Παπαδόπουλος 

Το μάθημα αυτό διδάσκεται στην αγγλική γλώσσα και καλύπτει θέματα όπως οικονομικές 

καταστάσεις και διάφορες μορφές χρηματορροών, προϋπολογισμός επενδύσεων, μέθοδοι 

αποτίμησης επενδύσεων, κεφαλαιακή δομή και πολιτική μερισμάτων, μέθοδοι 

χρηματοδότησης επιχειρήσεων.  

 

10. ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

Ι. Λαζαρίδης, Α. Νούλας και Ε. Λιβάνης 

Σκοπός του μαθήματος είναι ουσιαστικά να εφαρμόσετε στην πράξη την ύλη που έχετε 

διδαχθεί στα μαθήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης.  Σας ζητείται μέσω μιας 

εξαμηνιαίας εργασίας να εφαρμόσετε τις θεωρίες και τα υποδείγματα της 

Χρηματοοικονομικής Διοίκησης σε πραγματικές εταιρίες εισηγμένες στα χρηματιστήρια 

της Ευρώπης και της Αμερικής.  Επιπλέον, θα πραγματοποιηθούν διαλέξεις από 

επαγγελματίες της αγοράς σε επιλεγμένα θέματα τα οποία παρουσιάζουν ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον και δυσκολία. 

 

11. ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

Α. Νούλας, Α. Ζαπράνης, Σ. Παπαδόπουλος 

 

12. ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ 

Α. Νούλας, Γ. Μιχαλόπουλος, Σ. Παπαδόπουλος 

Στο μάθημα αυτό οι φοιτητές θα ασχοληθούν με ειδικά τραπεζικά.  Στο παρόν εξάμηνο τα 

κύρια θέματα είναι:  ο προσδιορισμός των περιθωρίων των τραπεζικών επιτοκίων, η 

ανάλυση και μέτρηση της κερδοφορίας και αποτελεσματικότητας τραπεζικών ιδρυμάτων.  

Στα πλαίσια του μαθήματος δίνεται η βασική θεωρία που σχετίζεται με τον προσδιορισμό 

των περιθωρίων των τραπεζικών επιτοκίων (interest rate speads) καθώς και η 

μεθοδολογία για μια εμπειρική διερεύνηση των προσδιοριστικών παραγόντων που τα 

επηρεάζουν.  Επίσης, δίνονται οι βασικές οδηγίες υπολογισμού της κερδοφορίας και της 

αποτελεσματικότητας.  Οι φοιτητές αναλαμβάνουν υποχρεωτικά να κάνουν ομαδικές 

εργασίες όπου θα διερευνήσουν εμπειρικά τα παραπάνω τραπεζικά ζητήματα. 

 

13. ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ 

ΠΩΛΗΣΕΩΝ 

Δ. Σουμπενιώτης 
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