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ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021 

 
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ - Ε' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 
(ΣΥΝΟΛΟ ECTS ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30 ΜΟΝΑΔΕΣ) 

 
Η κατεύθυνση της Λογιστικής και Ελεγκτικής παρέχει επτά (7) απαλλαγές από τις εξετάσεις του 
ACCA  
 
1. ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ - (6 ECTS) 
Ο σκοπός του μαθήματος είναι να παρέχει τις αναγκαίες γνώσεις πάνω σε ελεγκτικά ζητήματα που 
αφορούν τον εσωτερικό, εξωτερικό και φορολογικό έλεγχο που αντιμετωπίζει μια επιχείρηση. Τα 
θέματα που καλύπτονται είναι: ελεγκτικές έννοιες, Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας, θεσμικό 
πλαίσιο λειτουργίας εξωτερικού ελέγχου, εσωτερικός έλεγχος, ελεγκτική δειγματοληψία, ελεγκτικά 
τεκμήρια - φύλλα εργασίας - ελεγκτικές διαδικασίες, έλεγχος παγίων περιουσιακών στοιχείων, 
έλεγχος αποθεμάτων, ελεγκτική δειγματοληψία, έλεγχος χρεογράφων και απαιτήσεων, έλεγχος 
χρηματικών διαθεσίμων, έλεγχος καθαρής θέσης, έλεγχος μακροχρόνιων και βραχυχρόνιων 
υποχρεώσεων, έλεγχος εσόδων, έλεγχος εξόδων, έλεγχος πληροφοριακών συστημάτων, εκθέσεις 
ελέγχου. Το μάθημα αποτελείται από διαλέξεις και πρακτικές εφαρμογές – case studies.    
 
2. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι - (6 ECTS) 
Ο σκοπός του μαθήματος είναι η παρουσίαση των αρχών και μεθόδων της Διοικητικής Λογιστικής και 
της χρήσης της λογιστικής πληροφόρησης για την λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων και για την 
άσκηση της διοίκησης και του ελέγχου. Τα θέματα που καλύπτονται είναι: διοικητική λογιστική και 
επιχειρηματικό περιβάλλον, ορολογία-έννοιες-κατηγορίες κόστους, συμπεριφορά κόστους-ανάλυση 
και χρήση, σχεδιασμός συστημάτων: κοστολόγηση έργου-παραγγελίας και κοστολόγηση συνεχούς 
παραγωγής,  κοστολόγηση πλήρους απορρόφησης και μεταβλητού κόστους, ανάλυση κόστους-
επιπέδου δραστηριότητας-κέρδους-μίγμα πωλήσεων, ανάλυση κόστους παραγωγής πολλαπλών 
προϊόντων, αξιολόγηση εταιρικής απόδοσης, κοστολόγηση με βάση τις επιχειρηματικές 
δραστηριότητες, κοστολόγηση τμημάτων υπηρεσιών και λογιστική προστιθέμενης αξίας, αξιολόγηση 
απόδοσης σε μη εισηγμένες σε χρηματιστήριο εταιρίες και περιβαλλοντική λογιστική. Το μάθημα 
αποτελείται από διαλέξεις και πρακτικές εφαρμογές – case studies.    
 
3. ΔΙΕΘΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ - (6 ECTS) 
Ο σκοπός του μαθήματος είναι δώσει στους φοιτητές να κατανοήσουν πως λειτουργεί η αγορά 
συναλλάγματος, ποιοι είναι οι παράγοντες που επηρεάζουν τις συναλλαγματικές ισοτιμίες, ποιοι είναι 
οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζουν οι εμπλεκόμενοι στην αγορά συναλλάγματος και ποιες είναι οι 
στρατηγικές αντιμετώπισης του κινδύνου στην αγορά συναλλάγματος. Οι φοιτητές πρέπει να 
κατανοήσουν τους παράγοντες που επηρεάζουν τις συναλλαγματικές ισοτιμίες, τη σχέση μεταξύ 
επιτοκίων και συναλλαγματικών ισοτιμιών, τη σχέση μεταξύ πληθωρισμού και συναλλαγματικών 
ισοτιμιών. Να αντιληφθούν τι σημαίνουν οι θεωρίες της ισοδυναμίας των ονομαστικών επιτοκίων και 
της ισοδυναμίας των αγοραστικών δυνάμεων και σε τι χρησιμεύουν. Τι είναι συναλλαγματικός 
κίνδυνος και ποιες είναι οι στρατηγικές αντιμετώπισής του. Τι είναι και πως χρησιμοποιούνται οι 
προθεσμιακές πράξεις συναλλάγματος, τα μελλοντικά συμβόλαια και τα χρηματοοικονομικά 
δικαιώματα συναλλάγματος. Τι είναι και πως γίνεται αντιστάθμιση μέσω της χρηματαγοράς και οι 
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ανταλλαγές νομισμάτων. Το μάθημα αποτελείται από διαλέξεις και πρακτικές εφαρμογές – case 
studies.    

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
(ΚΑΤ' ΕΠΙΛΟΓΗ 2) 

 
1. ΘΕΩΡΙΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ - ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - (6 ECTS) 
Ο σκοπός του μαθήματος είναι να εξοικειωθούν οι φοιτητές με τη μεθοδολογία υπολογισμού της 
αναμενόμενης απόδοσης και του κινδύνου ενός περιουσιακού στοιχείου (μετοχές, ομόλογα, κτλ.) ή 
χαρτοφυλακίου με δειγματοληψία ή κατανομή πιθανοτήτων. Αναλύεται η σύγχρονη θεωρία 
χαρτοφυλακίου του Markowitz το επίκεντρο της οποίας είναι ο βέλτιστος συνδυασμός των 
διαθέσιμων επενδυτικών επιλογών και η σύνθεση αποτελεσματικών χαρτοφυλακίων. Η θεωρία 
χαρτοφυλακίου παρέχει τη μεθοδολογία και τα κατάλληλα εργαλεία για τη μείωση του κινδύνου και 
την επίτευξη της βέλτιστης σχέσης μεταξύ κινδύνου και αναμενόμενης απόδοσης. Με αφετηρία τη 
σύγχρονη θεωρία χαρτοφυλακίου παρουσιάζεται το Υπόδειγμα Αποτίμησης Περιουσιακών Στοιχείων 
(ΥΑΠΣ), το οποίο εφαρμόζεται για την εκτίμηση της αναμενόμενης απόδοσης ενός περιουσιακού 
στοιχείου ή χαρτοφυλακίου βάσει του κινδύνου του. Εκτός από το ΥΑΠΣ, για την εκτίμηση της 
αναμενόμενης απόδοσης των περιουσιακών στοιχείων παραθέτονται και άλλα μοντέλα, εκ των 
οποίων τα βασικότερα είναι αυτά των Fama and French και της Θεωρίας Τιμολόγησης 
Εξισορροπητικής Κερδοσκοπίας. Επιπλέον, αναλύεται η υπόθεση αποτελεσματικών αγορών, 
καταγράφονται οι ανωμαλίες που εμφανίζονται στις Ανάλυση Επενδύσεων και Διοίκηση 
Χαρτοφυλακίου και τέλος, παρουσιάζεται η συμπεριφορική χρηματοοικονομική, η οποία 
επικεντρώνεται στην κατανόηση της μη ορθολογικής συμπεριφοράς των επενδυτών. Απώτερος στόχος 
του μαθήματος είναι να δώσει στον φοιτητή μία ολοκληρωμένη εικόνα των επενδυτικών επιλογών, 
του τρόπου αξιολόγησης και επιλογής χρεογράφων, της κατασκευής αρίστων χαρτοφυλακίων και της 
διαχείρισης αυτών. Το μάθημα αποτελείται από διαλέξεις και πρακτικές εφαρμογές – case studies.    
 
2. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ - (6 ECTS) 
Ο σκοπός του μαθήματος είναι η ανάπτυξη και εφαρμογή  των κατάλληλων ποσοτικών μεθοδολογιών 
με τη χρήση του κατάλληλου λογισμικού. Οι εφαρμογές Η/Υ που παρουσιάζονται είναι ιδιαίτερα 
αποτελεσματικές στην επίλυση απλών και σύνθετων χρηματοοικονομικών προβλημάτων. Στο πλαίσιο 
της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας και της αυξανόμενης πολυπλοκότητας των χρηματοοικονομικών 
δεδομένων, οι επαγγελματίες στην αγορά χρηματοοικονομικών υπηρεσιών — στην προσπάθειά τους 
να εδραιώσουν και να διατηρήσουν την ανταγωνιστικότητά τους — εξαρτώνται καθημερινά ολοένα 
και περισσότερο από προηγμένες ποσοτικές μεθοδολογίες. Οι απαιτήσεις του μαθήματος αφορούν 
βασικές γνώσεις σε θέματα χρηματοοικονομικής, με έμφαση στις κεφαλαιαγορές και τη 
χρηματοοικονομική οικονομετρία. Το μάθημα, μέσα από μια συστηματική παρουσίαση των βασικών 
λειτουργιών των εφαρμογών Η/Υ έχει στόχο να φέρει τον φοιτητή/τρια σε τέτοιο επίπεδο ώστε να 
είναι σε θέση να τις χρησιμοποιεί σε χρηματοοικονομικές εφαρμογές όπως η διαχείριση 
χαρτοφυλακίου, η αποτίμηση χρεογράφων σταθερού εισοδήματος και παραγώγων, η ανάπτυξη 
υποδειγμάτων πρόβλεψης, κτλ. Το μάθημα αποτελείται από διαλέξεις και πρακτικές εφαρμογές – 
case studies.    
 
3. ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ - (6 ECTS) 
Ο σκοπός του μαθήματος είναι οι φοιτητές να μπορούν να περιγράφουν, συνδυάζουν, προσδιορίζουν, 
αναγνωρίζουν, επιλέγουν και δηλώνουν τις βασικές αρχές της οργανωσιακής θεωρίας και 
συμπεριφοράς και να αποκτήσουν την ικανότητα εφαρμογής γνώσεων και αξιοποίησης τεχνογνωσίας 
για την εκπλήρωση εργασιών και την επίλυση προβλημάτων στην οργανωσιακή θεωρία και 
συμπεριφορά. επιπρόσθετα να έχουν αποδεδειγμένη επάρκεια, υπευθυνότητα και αυτονομία σε 
περιστάσεις εργασίας ή σπουδών και στην επαγγελματική ή/ και προσωπική ανέλιξη αναφορικά με 
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την οργανωσιακή θεωρία και συμπεριφορά. Το μάθημα αποτελείται από διαλέξεις και πρακτικές 
εφαρμογές – case studies.    
 
4. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ - (6 ECTS) 
Ο σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές τις βασικές αρχές της Διαφήμισης, 
επικεντρώνοντας στο στρατηγικό σχεδιασμό, ανάπτυξη και έλεγχο μιας ολοκληρωμένης προβολής. 
Στόχος του μαθήματος είναι να παρουσιάσει τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την 
αποτελεσματικότητα της διαφήμισης, στην επιχείρηση, ενώ παράλληλα εξετάζεται ο οικονομικός και 
κοινωνικός της ρόλος. Αναλύεται η ιεραρχική κλιμάκωση των αποτελεσμάτων της διαφήμισης, η 
διαδικασία επεξεργασίας της πληροφορίας στη διαφήμιση, οι παράγοντες και οι προϋποθέσεις, αλλά 
και τα εμπόδια ανάπτυξης μιας αποτελεσματικής διαφήμισης. Εξετάζονται θέματα όπως ο 
καθορισμός των διαφημιστικών στόχων και του προϋπολογισμού, η διαμόρφωση του διαφημιστικού 
προγράμματος, η σχεδίαση της διαφήμισης και η εφαρμογή υλοποίησης της δημιουργικής ιδέας, η 
απεικόνιση και η διαμόρφωση του διαφημιστικού κειμένου, ο σχεδιασμός και η επιλογή των μέσων 
επικοινωνίας. Παρουσιάζεται η οργάνωση και η λειτουργία της διαφημιστικής εταιρίας. Το μάθημα 
αποτελείται από διαλέξεις και πρακτικές εφαρμογές – case studies και ολοκληρώνεται με την κριτική 
προσέγγιση στον ρόλο της διαφήμισης στο ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο.  
 
5. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ - (6 ECTS) 
Ο σκοπός του μαθήματος αναφέρεται στην παιδαγωγική επιστήμη και τις εφαρμογές στις στα 
γνωστικά πεδία της Λογιστικής και της Χρηματοοικονομικής. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες, ύστερα 
από την παρακολούθηση του μαθήματος, θα είναι σε θέση να ορίζουν την Παιδαγωγική Επιστήμη, να 
διακρίνουν τις επιμέρους βασικές έννοιες της (αγωγή, εκπαίδευση, διδασκαλία, μάθηση, 
κοινωνικοποίηση, μόρφωση, παιδεία, Αναλυτικά Προγράμματα κ.ά.), να αναφέρουν τα δομικά 
γνωρίσματα, τις βασικές προϋποθέσεις και τις επιδιώξεις της παιδαγωγικής-εκπαιδευτικής 
διαδικασίας στην ιστορική τους εξέλιξη, να γνωρίσουν και να συζητήσουν τα κοινωνικά δεδομένα που 
οδήγησαν στη θεσμοθέτηση των φορέων εκπαίδευσης και αγωγής,  να παρακολουθήσουν  την εξέλιξη 
της παιδαγωγικής σκέψης μέσα από τη μελέτη μεγάλων παιδαγωγών, να εστιάζουν κριτικά στα 
ζητήματα που άπτονται της μεθόδευσης της διδασκαλίας,  να συνειδητοποιήσουν την σημασία της 
παιδαγωγικής σχέσης και της διαπροσωπικής επικοινωνίας στη σχολική τάξη, να αναφέρουν τις 
βασικές επιστημολογικές κατευθύνσεις και μεθόδους της εκπαιδευτικής έρευνας, να εξοικειωθούν με 
το ζήτημα του εγγραμματισμού και την αξία των βασικών ικανοτήτων-δεξιοτήτων στη σύγχρονη εποχή 
και να αναγνωρίζουν την αξία της αξιολόγησης στη διαδικασία της διδασκαλίας και μάθησης. Το 
μάθημα αποτελείται από διαλέξεις και πρακτικές εφαρμογές – case studies.    
 
6. FINANCIAL ACCOUNTING - (6 ECTS) - (Erasmus Students) 
Ο σκοπός του μαθήματος είναι η πλήρης κατανόηση των βασικών πτυχών της Χρηματοοικονομικής 
Λογιστικής. Το μάθημα αυτό είναι κατάλληλο για φοιτητές που στοχεύουν την σταδιοδρομία σε 
διοικητικές θέσεις, οι οποίες χρειάζονται μια καλή κατανόηση του ρόλου της Χρηματοοικονομικής 
Λογιστικής σε έναν οργανισμό. Η παρουσίαση του μαθήματος ακολουθεί την εξής δομή: εισαγωγή 
στη χρηματοοικονομική λογιστική, πλαίσιο χρηματοοικονομικής αναφοράς, κατάσταση οικονομικής 
θέσης, κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης, κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων, κατάρτιση 
οικονομικών καταστάσεων, λογιστικές εγγραφές, κατάρτιση προϋπολογισμών, ανάλυση οικονομικών 
καταστάσεων. Το μάθημα αποτελείται από διαλέξεις και πρακτικές εφαρμογές – case studies.    
 
7(α). ΑΓΓΛΙΚΑ ΙΙΙ - (6 ECTS)  
Ο σκοπός του μαθήματος αφορά τις γλωσσικές δεξιότητες που απαιτεί ο επαγγελματικός χώρος. Με 
την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα είναι σε θέση να: έχει γνώσεις προχωρημένου 
επιπέδου Αγγλικών για επαγγελματικούς σκοπούς όσο αφορά τις τέσσερις βασικές δεξιότητες: 
reading, writing, listening και speaking, έχει αποδεδειγμένη γνώση και κατανόηση θεματικών 
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ενοτήτων που αφορούν τον επαγγελματικό χώρο της ειδικότητάς τους π.χ. είδη, βασικά 
χαρακτηριστικά και δομή εταιριών, ρόλος των διαπολιτισμικών διαφορών στον χώρο εργασίας, ο 
ρόλος της παγκοσμιοποίησης στο εμπόριο, διαχείριση κρίσεων κ.λπ., κατανοεί και να αναλύει σε 
προχωρημένο επίπεδο αυθεντικά κείμενα που αφορούν θέματα οικονομίας στο χώρο εργασίας με 
διδασκαλία εστιασμένη στην ανάπτυξη δεξιοτήτων για επαγγελματικούς σκοπούς π.χ. αγγελίες 
δουλειάς για απόφοιτους διοίκησης επιχειρήσεων, μπορεί αποδεδειγμένα να συντάξει βιογραφικό 
σημείωμα, και γράμμα αίτησης για δουλειά στην Αγγλική, να μπορεί να κοινοποιεί μέσω προφορικής 
παρουσίασης και να εξηγεί γνώσεις, ιδέες και τη δική του/της άποψη πάνω σε θέματα της ειδικότητας 
του/της στα Αγγλικά., να είναι σε θέση να δώσει μια επιτυχή συνέντευξη για δουλειά σχετική με την 
ειδικότητα του/της, να έχει αποκτήσει λεξιλόγιο σχετικό με το χώρο εργασίας στην οικονομική 
επιστήμη προχωρημένου επιπέδου. Το μάθημα αποτελείται από διαλέξεις και πρακτικές εφαρμογές – 
case studies.    
 
7(β). ΓΑΛΛΙΚΑ ΙΙΙ - (6 ECTS) 
Ο σκοπός του μαθήματος αναφέρεται κυρίως στις παρακάτω γενικές ικανότητες: βελτίωση των 
γλωσσολογικών και επικοινωνιακών ικανοτήτων των φοιτητών (γραπτή και προφορική παραγωγή, 
γραπτή και προφορική κατανόηση), κατανόηση και σχολιασμός αυθεντικών γραπτών και προφορικών 
εγγράφων, κατανόηση κυριότερων πληροφοριών ενός κειμένου, κατανόηση εξειδικευμένου 
λεξιλογίου ενός κειμένου, ανάπτυξη ικανοτήτων για τη σωστή χρήση του εξειδικευμένου λεξιλογίου 
στο γραπτό λόγο, ανάπτυξη ικανοτήτων για τη σωστή χρήση του εξειδικευμένου λεξιλογίου στην 
επαγγελματική η πανεπιστημιακή επικοινωνία, εκμάθηση  ή επανάληψη των βασικών κανόνων 
γραμματικής (δομή της γλώσσας), ανάπτυξη των απαραίτητων γλωσσολογικών και επικοινωνιακών 
ικανοτήτων ώστε ο φοιτητής να μπορεί να συνεχίσει τις σπουδές του ή να εργαστεί  σε μια 
γαλλόφωνη χώρα. Το μάθημα αποτελείται από διαλέξεις και πρακτικές εφαρμογές – case studies.    
 
7(γ). ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΙΙΙ - (6 ECTS) 
Ο σκοπός του μαθήματος είναι η διδασκαλία της γερμανικής γλώσσας σε μέσο επίπεδο, ενώ 
παράλληλα επιδιώκεται η επαφή των φοιτητών με τον γερμανικό πολιτισμό. Στο επίπεδο αυτό η 
διδασκαλία επικεντρώνεται στην απόκτηση λεξιλογίου σε μεσαίο επίπεδο,  προκειμένου να μπορεί ο 
φοιτητής να επικοινωνήσει σε καταστάσεις που μπορεί να αντιμετωπίσει ως φοιτητής ή εργαζόμενος 
σε μια γερμανόφωνη χώρα (π.χ. σύνταξη βιογραφικού σημειώματος, πληροφορίες για το 
πανεπιστημιακό σύστημα, γερμανικός πολιτισμός κ.α.). Επίσης επιδιώκεται η εξοικείωση του φοιτητή 
με τα γραμματικά φαινόμενα και τις συντακτικές δομές της γερμανικής γλώσσας σε μεσαίο επίπεδο. 
Προάγεται κυρίως η σύνθεση γραπτού και προφορικού λόγου στο αντίστοιχο επίπεδο, τόσο μέσα από 
καθοδηγούμενες ασκήσεις όσο και ως ελεύθερη πλέον παραγωγή λόγου, η ανάπτυξη της ακουστικής 
αντίληψης και η πιο λεπτομερής κατανόηση κειμένων. Το μάθημα αποτελείται από διαλέξεις και 
πρακτικές εφαρμογές – case studies.    
 
8. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ - (6 ECTS) (Μάθημα επιλογής Τμήμα ΟΔΕ) 
Ο σκοπός του μαθήματος είναι να παρέχει βασικές γνώσεις στα οικονομικά της υγείας, έναν κλάδο 
της οικονομικής επιστήμης που έχει αποκτήσει ιδιαίτερη σημασία τις τελευταίες δεκαετίες λόγω  της 
σημασίας του αγαθού "υγεία" και των αυξανόμενων δαπανών του συγκεκριμένου τομέα της 
οικονομίας. Στο πλαίσιο αυτό του μαθήματος προσεγγίζονται βασικά θέματα των οικονομικών της 
υγείας, που εντάσσονται στη γενικότερη προσπάθεια των οικονομολόγων και φορέων άσκησης 
πολιτικής να αυξήσουν την αποδοτικότητά, την ποιότητα και προσβασιμότητα των συστημάτων 
υγείας. Παρουσιάζεται αρχικά, η έννοια και το αντικείμενο των οικονομικών της υγείας, δείκτες 
μέτρησης της απόδοσης του τομέα υγείας, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της αγοράς υπηρεσιών 
υγείας, με ιδιαίτερη έμφαση στην προκλητή ζήτηση, η χρηματοδότηση των υπηρεσιών υγείας και τα 
χαρακτηριστικά των συστημάτων υγείας, το υγειονομικό δυναμικό στην Ελλάδα, το νοσοκομείο ως 
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παραγωγική μονάδα, η σχετιζόμενη με την υγεία ποιότητα ζωής και η οικονομική αξιολόγηση. Το 
μάθημα αποτελείται από διαλέξεις και πρακτικές εφαρμογές – case studies.    
        
 
 
 


