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ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020 

 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ - Γ' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 

(ΣΥΝΟΛΟ ECTS 30 ΜΟΝΑΔΕΣ) 
 

1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ - (6 ECTS) 
Ο σκοπός του μαθήματος είναι να δώσει στους φοιτητές/τριες ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο ανάλυσης 
των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και της επίδοσης της επιχείρησης, το οποίο αποτελείται από 
τα ακόλουθα μέρη. Το πρώτο μέρος αναλύει όλες τις παραδοσιακές τεχνικές ανάλυσης 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων (συγκριτικές οικονομικές καταστάσεις, καταστάσεις κοινού 
μεγέθους, αριθμοδείκτες κλπ). Το δεύτερο μέρος εξετάζει τα βασικά μοντέλα αποτίμησης 
επιχειρήσεων εισηγμένων σε χρηματιστήρια και μη εισηγμένων. επίσης, εξετάζεται η συμβολή της 
τεχνολογίας των νευρωνικών συστημάτων με τη χρήση δεδομένων από τις χρηματοοικονομικές 
καταστάσεις στην αποτελεσματικότερη λήψη αποφάσεων. Για την καλύτερη κατανόηση της θεωρίας, 
οι φοιτητές/τριες εκπαιδεύονται σε πρακτικά μοντέλα ανάλυσης χρηματοοικονομικών καταστάσεων 
και εταιρικής αποτίμησης σε πρόγραμμα excel. Το μάθημα αποτελείται από διαλέξεις και πρακτικές 
εφαρμογές – case studies.    
 
2. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ - (6 ECTS) 
Σκοπός του μαθήματος είναι η ανάπτυξη των αρχών και μεθόδων της λογιστικής επιστήμης καθώς και 
των ειδικών θεμάτων που αφορούν στοιχεία των Οικονομικών Καταστάσεων. Εξετάζεται η απομείωση  
των παγίων, οι προβλέψεις, η λογιστική των κρατικών επιχορηγήσεων, η λογιστική του 
συναλλάγματος, η εκτίμηση της εύλογης αξίας και ειδικές λογιστικές. Τα θέματα που αναλύονται, 
μεταξύ άλλων, είναι: εκτίμηση εύλογης αξίας, απομειώσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων, 
προβλέψεις, λογιστική δημοσίου τομέα, ασφαλιστική λογιστική, λογιστική συναλλάγματος, λογιστική 
κρατικών επιχορηγήσεων, ναυτιλιακή λογιστική, ξενοδοχειακή λογιστική, τρέχων και αναβαλλόμενος 
φόρος. Το μάθημα αποτελείται από διαλέξεις και πρακτικές εφαρμογές – case studies.    
 
3. ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Ι - (6 ECTS) 
Ο σκοπός του μαθήματος είναι η ανάλυση των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 
(ΔΠΧΑ). Ειδικότερα, περιγράφει το πλαίσιο που διέπει τα ΔΠΧΑ καθώς και το λογιστικό χειρισμό και 
τις γνωστοποιήσεις που το κάθε πρότυπο απαιτεί. Το μάθημα βασίζεται τόσο στην ανάλυση των 
σχετικών Διεθνών Λογιστικών Προτύπων όσο και των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής 
Αναφοράς, καθώς και σε μελέτες περιπτώσεων, έτσι ώστε να δημιουργήσει στους φοιτητές μία 
ολοκληρωμένη εικόνα των ΔΠΧΑ και των αρχών και κανόνων που διέπουν την εφαρμογή τους. Το 
μάθημα αποτελείται από διαλέξεις και πρακτικές εφαρμογές – case studies.    
 
4. ΣΤΑΤΙΣTΙΚΗ ΙΙ - (4 ECTS) 
Ο σκοπός του μαθήματος είναι να εφοδιάσει τον φοιτητή με την απαραίτητη γνώση για την εξαγωγή 
συμπερασμάτων από τα εμπειρικά δεδομένα. Τα θέματα που αναλύονται καλύπτουν τις ενότητες: 
σημειακή εκτίμηση, διαστημική εκτίμηση, διαστήματα εμπιστοσύνης, στατιστικοί έλεγχοι, σφάλματα 
τύπου Ι και ΙΙ, διμεταβλητοί πίνακες, συνθήκη ανεξαρτησίας, έλεγχος ανεξαρτησίας, ανάλυση της 
διακύμανσης (ANOVA), συνδιακύμανση, συντελεστής γραμμικής συσχέτισης, απλή γραμμική 
παλινδρόμιση με ταξινομημένα δεδομένα. Το μάθημα αποτελείται από διαλέξεις και πρακτικές 
εφαρμογές – case studies.    
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5. ΑΡΧΕΣ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ - (4 ECTS) 
Σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση της γενικότερης φιλοσοφίας και του περιεχομένου της 
διοίκησης των επιχειρήσεων (management). Ειδικότερα οι φοιτητές θα μπορέσουν  να κατανοήσουν: 
την σπουδαιότητα του management στην σύγχρονη πραγματικότητα, την εξελικτική και ιστορική του 
πορεία καθώς και τις διάφορες προσεγγίσεις και τάσεις, την πρακτική εφαρμογή των λειτουργιών της. 
Το περιεχόμενο του μαθήματος περιλαμβάνει τα εξής: βασικές έννοιες – ορισμοί, Ιστορική εξέλιξη, το 
περιβάλλον της επιχείρησης, λήψη αποφάσεων, λειτουργίες του μάνατζμεντ, ηγεσία, υποκίνηση, 
ομάδες, επικοινωνία, διαχείριση αλλαγών, συγκρούσεις, νέες τάσεις. Το μάθημα γίνετε με διαλέξεις 
και υποστηρίζεται άμεσα με την ανάγνωση χρήσιμων και ενδεικτικών βιβλιογραφικών πηγών, όπως 
βιβλία, περιοδικά, άρθρα ημερήσιου και περιοδικού τύπου, κτλ. σε Ελλάδα και στο εξωτερικό. 
Βασικός στόχος του μαθήματος είναι η σύνδεση της θεωρίας με την πρακτική και η χρησιμοποίηση 
διδακτικών εργαλείων όπως, case studies και video για την καλύτερη κατανόηση του μαθήματος. 
 
6. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ - ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ - (4 ECTS) 
Ο σκοπός του μαθήματος είναι να δώσει στους φοιτητές τις απαραίτητες γνώσεις ώστε να είναι σε 
θέση να κατανοούν τα ζητήματα και τις προκλήσεις από τη μετάβαση των οργανισμών στη ψηφιακή 
οικονομία, να κατανοούν τη δομή και τις δυνατότητες των σύγχρονων ιστοτόπων, καθώς και τις 
μεθόδους και διαδικασίες διαχείρισης, υποστήριξης και αξιοποίησής τους. Να κατανοούν τα 
επιχειρηματικά μοντέλα των ψηφιακών επιχειρήσεων και την χρήση των ιστοτόπων ως εργαλεία για 
την αποδοτικότερη λειτουργία διαφόρων τμημάτων ενός οργανισμού. Να μπορούν να συμμετέχουν 
στην καταγραφή των απαιτήσεων και τη σχεδίαση ενός ιστοτόπου, ο οποίος θα παρέχει 
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στον οργανισμό. Ο φοιτητής θα μάθει να χρησιμοποιεί on-line εργαλεία 
για να σχεδιάσει και να οργανώσει ηλεκτρονικά καταστήματα στα πλαίσια της σχεδίασης και 
υλοποίησης ενός επιχειρηματικού πλάνου. 
 
 
 


