
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΧΟΛΗ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΜΟΤ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΠΡΟΠΣΤΧΙΑΚΟ (Πρϊτοσ Κφκλοσ πουδϊν) 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ  

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Γενικζσ Αρχζσ Λογιςτικισ 

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 και Αςκιςεισ Πράξθσ 4 6 

   

   
Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Η οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι 
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά ςτο 
4. 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

Τποβάκρου , Γενικϊν Γνϊςεων, 
Επιςτθμονικισ Περιοχισ, Ανάπτυξθσ 

Δεξιοτιτων 

Επιςτθμονικισ Περιοχισ 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 
 

Δεν Τπάρχουν 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS  

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

https://eclass.hmu.gr/courses/DL231/  

*θμείωςθ: Απαιτείται εγγραφι για τθν είςοδο ςτο 

μάκθμα) 

 

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. 

υμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α  

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

 Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου Μάκθςθσ 

και Παράρτημα Β 

 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων 

Μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ αναμζνεται οι φοιτθτζσ να ζχουν τισ: 

 Γνώσεις ϊςτε να μποροφν να: 
 αναγνωρίηουν τα ςχετικά λογιςτικά προβλιματα που ανακφπτουν ςτο ςφγχρονο 

επιχειρθςιακό περιβάλλον.  
 να ανακαλοφν τθ ςχετικι λογιςτικι κεωρία. 
 να προςδιορίηουν τθν ορκι λογιςτικι πρακτικι που κα πρζπει να ακολουκιςουν. 

υνολικά δθλαδι ςε πρϊτο επίπεδο οι φοιτθτζσ κα πρζπει να ζχουν αναπτφξει κατάλλθλθ κριτικι 

ςκζψθ και να ζχουν κατανοιςει τισ απαραίτθτεσ γνϊςεισ που κα πρζπει να διακζτουν ςτθ λογιςτικι. 

https://eclass.hmu.gr/courses/DL231/


 Δεξιότητες ϊςτε να μποροφν να: 
εφαρμόηουν τθ κεωρθτικι γνϊςθ και να επιλφουν ςφνκετα προβλιματα λογιςτικισ που 
 πικανόν να ανακφπτουν ςε εξειδικευμζνο επιχειρθςιακό περιβάλλον. 
 εξετάηουν εναλλακτικζσ βάςεισ αποτίμθςθσ ςτοιχείων ενεργθτικοφ και πακθτικοφ 

παράγουν λογιςτικι πλθροφόρθςθ μζςα από τθν κατάρτιςθ των ετιςιων λογιςτικϊν 
καταςτάςεων. 
 

 Ικανότητες ϊςτε να μποροφν να: 
 ςχεδιάηουν ζνα ολοκλθρωμζνο λογιςτικό ςφςτθμα επιχείρθςθσ 
 ςυμμετζχουν ενεργά ςτθν οργάνωςθ και ανάπτυξθ ενόσ λογιςτικοφ τμιματοσ μιασ 

ςφγχρονθσ επιχείρθςθσ. 
 αξιολογοφν τθν αποδοτικότθτα του λογιςτικοφ ςυςτιματοσ μιασ επιχείρθςθσ και του 

λογιςτικοφ τθσ τμιματοσ 
 προτείνουν δράςεισ για βελτίωςθ. 
 αναδιοργανϊνουν ζνα λογιςτικό ςφςτθμα ι ζνα λογιςτικό τμιμα με ςκοπό τθ αφξθςθ τθσ 

αποτελεςματικότθτάσ του. 
 
 

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  

χεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων  
εβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα  
εβαςμόσ 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 

 
 Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των 

απαραίτθτων τεχνολογιϊν  
 Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 
 Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  
 Αυτόνομθ εργαςία  
 Λιψθ αποφάςεων 
 

 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
 Αρχζσ και υποκζςεισ Γενικισ  λογιςτικισ.  
 Ιςολογιςμόσ.  
 Κατάςταςθ Αποτελεςμάτων Χριςεωσ (ΚΑΧ).  
 Λογιςτικό κφκλωμα.   
 Ημερολογιακζσ εγγραφζσ.  
 Κακολικά. Ιςοηφγια.  
 Απογραφι. Εγγραφζσ προςαρμογισ. Εγγραφζσ προςδιοριςμοφ αποτελεςμάτων και μεταφοράσ.   
 Λογιςτικι παγίων. Λογιςτικι αποκεμάτων. Λογιςτικι πελατϊν. 

 

4. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 

Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 
εκπαίδευςθ κ.λπ. 

 τθν τάξθ πρόςωπο με πρόςωπο 

 Μζςω εξειδικευμζνου λογιςμικοφ υποςτιριξθσ 

μακθςιακισ διαδικαςίασ (e-class) 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 Χριςθ του πίνακα 
 Χριςθ τθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ e-class 



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

με τουσ φοιτθτζσ 

 Κατά τισ ϊρεσ γραφείου 
 Οι παρουςιάςεισ πραγματοποιοφνται με χριςθ 

Power Point. 
 Επίςθσ υπάρχει θ δυνατότθτα θλεκτρονικισ 

επικοινωνίασ μζςω e-mail ςτο διδάςκοντα. 
 Ώρεσ γραφείου: 

Δευτζρα: 13:00-14:00 
Παραςκευι:  18:00-19:00 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και 
μζκοδοι διδαςκαλίασ. 
Διαλζξεισ, εμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ, 
Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ 
βιβλιογραφίασ, Φροντιςτιριο, Πρακτικι 
(Σοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, Καλλιτεχνικό 
Εργαςτιριο, Διαδραςτικι διδαςκαλία, 
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ μελζτθσ 
(project), υγγραφι εργαςίασ / εργαςιϊν, 
Καλλιτεχνικι δθμιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του φοιτθτι 
για κάκε μακθςιακι δραςτθριότθτα κακϊσ και 
οι ϊρεσ μθ κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ϊςτε ο 
ςυνολικόσ φόρτοσ εργαςίασ ςε επίπεδο 
εξαμινου να αντιςτοιχεί ςτα standards του 
ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ (Θεωρία και 
Αςκιςεισ) 

105 

Μικρζσ ατομικζσ εργαςίεσ 
εξάςκθςθσ 

15 

Μελζτθ και ανάλυςθ 
βιβλίων και άρκρων 

15 

Αυτοτελισ Μελζτθ 15 

  

φνολο Μακιματοσ  
(25 ϊρεσ φόρτου εργαςίασ 
ανά πιςτωτικι μονάδα) 

150 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  
Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ 
 
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι αξιολόγθςθσ, 
Διαμορφωτικι  ι υμπεραςματικι, Δοκιμαςία 
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ φντομθσ 
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 αξιολόγθςθ των φοιτθτϊν κα γίνεται μζςω 
διαμορφωτικισ (formative) και ςυμπεραςματικισ 
(summative) αξιολόγθςθσ.  
Η διαμορφωτικι αξιολόγθςθ κα πραγματοποιείται μζςω 
ερωτιςεων μελζτθσ και αυτοαξιολόγθςθσ που κα δίνονται 
ςτο τζλοσ κάκε διάλεξθσ ςτουσ φοιτθτζσ.  Η διαμορφωτικι 
αξιολόγθςθ δεν κα βακμολογείται 
 
Η ςυμπεραςματικι αξιολόγθςθ κα ζχει 2 μορφζσ και κα 
βακμολογείται.  
1. Ατομικι εργαςία (20% του τελικοφ βακμοφ): Οι 

φοιτθτζσ κα καλοφνται να λφςουν μια άςκθςθ που κα 
τουσ δοκεί χρθςιμοποιϊντασ   κατάλλθλα δομθμζνεσ 
βιβλιοαναφορζσ,  πάνω ςε ενα κζμα ςχετικό με τθν 
φλθ του μακιματοσ 

2. Γραπτι τελικι εξζταςθ (80% του τελικοφ βακμοφ): Οι 
φοιτθτζσ καλοφνται να απαντιςουν ςε μια ςειρά απο 
ερωτιςεισ που κα καλφπτουν το ςφνολο τθσ 
διδαχκείςασ φλθσ του μακιματοσ. Αυτζσ κα 
περιλαμβάνουν: 

 Ερωτιςεισ πολλαπλισ επιλογισ 
 Ερωτιςεισ κρίςεωσ 
 Επίλυςθ προβλθμάτων ςε Λογιςτικά κζματα  
 υγκριτικι αξιολόγθςθ ςτοιχείων κεωρίασ 

 
Η αξιολόγθςθ των φοιτθτϊν είναι προςβάςιμθ από αυτοφσ 
για επεξθγιςεισ αναφορικά με τθν βελτίωςθ τουσ. 

5. ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
-Προτεινόμενθ Βιβλιογραφία : 

 

 1. Γαρεφαλάκθσ Αλζξανδροσ «Αρχζσ Χρθματοοικονομικισ Λογιςτικισ και ςφγχρονθ Ανάλυςθ των 
Οικονομικϊν Καταςτάςεων», Κωδικόσ, Ζκδοςθ: 1θ/2019, Διακζτθσ (Εκδότθσ): ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ . Ι.Κ.Ε. 

 


