
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ 

ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ, ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ & 
ΣΟΤΡΙΜΟΤ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ ΠΡΟΠΣΤΧΙΑΚΟ 
ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 1605-

210611 

ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ 6ο (κατ. 
μάρκετινγκ) 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΤΜΦΩΝΑ ΜΕ ΣΑ Ε.Λ.Π. 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε διακριτά 

μζρθ του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ κ.λπ. Αν 
οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για το ςφνολο του 

μακιματοσ αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ και το 
ςφνολο των πιςτωτικϊν μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 
ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ 3 5 

Αςκήςεισ Πράξησ 1  

ΤΝΟΛΟ 4 5 

Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Η οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι 
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά 
ςτο (δ). 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
γενικοφ υποβάκρου,  

ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ  
γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ δεξιοτιτων 

ΕΙΔΙΚΟΤ ΤΠΟΒΑΘΡΟΤ 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 
 

ΟΧΙ 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

ΟΧΙ  

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

http://ommt.ihu.gr/wp-

content/uploads/courses21/210611_Per_Logistikh-

ELP.pdf 

2. ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 
Μαθηςιακά Αποτελέςματα 
Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ  γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ 
καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α  

 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν ςφμφωνα με το Πλαίςιο 
Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ 

 Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου Μάκθςθσ και το Παράρτθμα Β 

 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων 

1. ΓΝΩΣΗ: να μπορεύ ο φοιτητόσ να περιγρϊψει μιασ ορθολογικό λογιςτικό 
οργϊνωςη, μϋςα από ϋνα πλαύςιο κοινών κανόνων ό λογιςτικών προτύπων.  
2. ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ: να εύναι ςε θϋςη ο φοιτητόσ να αναδιαμορφώςει τον τρόπο 
και τουσ κανόνεσ λειτουργύασ των λογαριαςμών που ςυμβϊλλουν ςε ϋνα 
ολοκληρωμϋνο ςύςτημα παροχόσ οικονομικών πληροφοριών.  
3. ΕΦΑΡΜΟΓΗ: να εξετϊζει και να ανακαλύπτει τισ απαραύτητεσ μεθόδουσ για 
τη λόψη των αποφϊςεων από τη Διούκηςη, ό την ενημϋρωςη τρύτων..  
4. ΑΝΑΛΥΣΗ: Οι φοιτητϋσ θα μπορούν να ςυνδυϊζουν λογιςτικϊ τισ 



ςυναλλαγϋσ κατϊ ομοιόμορφο τρόπο, χρηςιμοποιώντασ τουσ κωδικούσ του 
Σχεδύου Λογαριαςμών Ε.Λ.Π., ςε ολόκληρο το φϊςμα τησ λογιςτικόσ 
διαδικαςύασ.  
5. ΣΥΝΘΕΣΗ: οι φοιτητϋσ θα μπορούν να οργανώςουν και να ςυνθϋςουν την 
οικονομικό κατϊςταςη μιασ επιχεύρηςησ. 
6. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: οι φοιτητϋσ θα εύναι ςε θϋςη και να ςυγκρύνουν και να 
αξιολογόςουν μελϋτεσ περιπτώςεων επιχειρόςεων. 
 
Γενικέσ Ικανότητεσ 
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο 
Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ αποςκοπεί το μάκθμα;. 

Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και 
πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων 
τεχνολογιϊν  
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  
Λιψθ αποφάςεων  
Αυτόνομθ εργαςία  
Ομαδικι εργαςία  
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν  

Σχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων  
Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα  
Σεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον  
Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ υπευκυνότθτασ 
και ευαιςκθςίασ ςε κζματα φφλου  
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  
Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 
…… 
Άλλεσ… 
……. 

Ο φοιτητήσ θα μπορεί  
 Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν, με τθ 

χριςθ και των απαραίτθτων τεχνολογιϊν  
 Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  
 Λιψθ αποφάςεων  
 Αυτόνομθ εργαςία  
 Ομαδικι εργαςία  
 Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  
 Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  
 Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

1. Η λογιςτική προςζγγιςη τησ επιχείρηςησ 
2. Η ζννοια των Χρηματοοικονομικϊν καταςτάςεων ςφμφωνα με τα ΕΛΠ: 

ιςολογιςμόσ 
3. Η ζννοια των Χρηματοοικονομικϊν καταςτάςεων ςφμφωνα με τα ΕΛΠ: 

Αποτελζςματα Χρήςησ  
4. Η ζννοια των Χρηματοοικονομικϊν καταςτάςεων ςφμφωνα με τα ΕΛΠ: Κατάςταςη 

Μεταβολϊν Καθαρήσ Θζςη  
5. Η ζννοια των Χρηματοοικονομικϊν καταςτάςεων ςφμφωνα με τα ΕΛΠ:  Κατάςταςη 

Σαμειακϊν ροϊν 
6. Η αναγνϊριςη και η  καταχϊρηςη των Λογιςτικϊν γεγονότων ςε λογαριαςμοφσ 
7. Ειδικά θζματα και λογιςτικζσ διαδικαςίεσ με τισ απαραίτητεσ προςαρμογζσ από τα 

ΕΛΠ 
8. Η ολοκλήρωςη του λογιςτικοφ κυκλϊματοσ  
9. Η διαδικαςία κλειςίματοσ, ζκδοςησ αποτελζςματοσ  
10. φνταξη των χρηματοοικονομικϊν καταςτάςεων 
11. υγκριτική λογιςτική επιχειρήςεων 
12. Λογιςτική και νομοθεςία 
13. Μελζτη περιπτϊςεων 

4. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ Πρόςωπο με πρόςωπο 



Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 
εκπαίδευςθ κ.λπ. 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ Τ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν 
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία 

με τουσ φοιτθτζσ 

Σο εκπαιδευτικό υλικό  καθϊσ και αςκήςεισ 
εξάςκηςησ με λφςεισ, αναρτάται ςτον εκπαιδευτικό 
κόμβο exams-sod.the.ihu.gr. 
Η επικοινωνία με τουσ φοιτητζσ πραγματοποιείται 
μζςω τησ πλατφόρμασ zoom ςε ϊρεσ γραφείου που 
ζχουν αναρτηθεί ςτην ιςτοςελίδα του μαθήματοσ.  

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και 
μζκοδοι διδαςκαλίασ. 
Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ, 
Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ 
βιβλιογραφίασ, Φροντιςτιριο, Πρακτικι 
(Τοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, Καλλιτεχνικό 
Εργαςτιριο, Διαδραςτικι διδαςκαλία, 
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ μελζτθσ 
(project), Συγγραφι εργαςίασ / εργαςιϊν, 
Καλλιτεχνικι δθμιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του φοιτθτι 
για κάκε μακθςιακι δραςτθριότθτα κακϊσ και 
οι ϊρεσ μθ κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ςφμφωνα 
με τισ αρχζσ του ECTS 

Δραςηριότητα 
Φόρτοσ Εργαςίασ 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 39 

Αςκήςεισ Πράξησ 51 

Μελζτεσ περιπτϊςεων 60 

  

ΤΝΟΛΟ 150 

  

  

  

  
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  
Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ 
 
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι αξιολόγθςθσ, 
Διαμορφωτικι  ι Συμπεραςματικι, Δοκιμαςία 
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ Σφντομθσ 
Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ Δοκιμίων, 
Επίλυςθ Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία, 
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι Εξζταςθ, 
Δθμόςια Παρουςίαςθ, Εργαςτθριακι Εργαςία, 
Κλινικι Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι 
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ 
 
Αναφζρονται  ρθτά προςδιοριςμζνα κριτιρια 
αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι προςβάςιμα 
από τουσ φοιτθτζσ. 

 
Η αξιολόγηςη των φοιτητϊν γίνεται με εξετάςεισ 
είτε με πολλαπλήσ επιλογήσ είτε με 
ολοκληρωμζνεσ αςκήςεισ 
Η εξεταςτζα φλη αναρτάται ςτο moodle και 
αφιερϊνεται χρόνοσ πριν από την εξζταςη ςτην 
επίλυςη αποριϊν ςχετικά με την εξεταςτζα φλη. 
Διατηρείται αρχείο τεκμηρίων εξζταςησ φοιτητϊν 
μζχρι την λήψη του πτυχίου τουσ. 
Μετά την εξζταςη διατίθεται χρόνοσ ςε κάθε 
φοιτητή για διευκρίνιςη των λαθϊν του και 
εξήγηςη τησ βαθμολογίασ του. 
 
 
 
 
 

5. ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Προτεινόμενη βιβλιογραφία 

 τεφάνου Κωνςταντίνοσ,  Χρηματοοικονομική λογιςτική με βάςη τα 
ελληνικά και διεθνή λογιςτικά πρότυπα, 2η ζκδοςη,  2019, University Studio 
Press, 

 Belverd E. Needles, Marian Powers, Susan V. Crosson, “Principles of 
Accounting”, 2014 Cengage Learning 

  
 
 



Συναφή επιςτημονικά περιοδικά 

 The International Journal of Accounting 

 European Accounting Review 
 
 

 


