
1. ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΜΟΤ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΠΡΟΠΣΤΧΙΑΚΟ (Πρώτοσ Κφκλοσ πουδών) 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ  

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Χρθματοοικονομικι Λογιςτικι 

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 

ΔΙΑΛΕΞΕΙ 4 6 

   

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

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Υποβάκρου , Γενικϊν Γνϊςεων, 
Επιςτθμονικισ Περιοχισ, Ανάπτυξθσ 

Δεξιοτιτων 

ΓΕΝΙΚΟΤ ΤΠΟΒΑΘΡΟΤ(ΓΤ) 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 
 

ΔΕΝ ΤΠΑΡΧΟΤΝ 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι (και Αγγλικι για φοιτθτζσ προγράμματοσ 
ERASMUS) 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

ΝΑΙ 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

https://eclass.hmu.gr/courses/DSH245/ 

(*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. 

Συμβουλευτείτε 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 Παράρτθμα Β 

 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων 

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

 Γνώσεις ώςτε να μποροφν να: 

 Αναλφουν τθν ζννοια του λογαριαςμοφ και τθσ δομι του Ενιαίου Γενικοφ Λογιςτικοφ 
χεδίου.  

 Ερμθνεφουν τισ ζννοιεσ τθσ Χρζωςθσ και Πίςτωςθσ των λογαριαςμών. 
 

 Δεξιότητες ώςτε να μποροφν να: 
 

  Αναγνωρίηουν τα βαςικά λογιςτικά βιβλία που τθροφν οι επιχειριςεισ (Ημερολόγια, Γενικό 
και Αναλυτικό Κακολικό, Ιςοηφγια) κακώσ και τα φορολογικά ςτοιχεία ( Σιμολόγια, Δελτία 
αποςτολισ κ.α.).  

https://eclass.hmu.gr/courses/DSH245/


 Εξετάηουν τθ λογιςτικι αντιμετώπιςθ βαςικών λογιςτικών γεγονότων ( αγορζσ, πωλιςεισ 
και οι επιςτροφζσ και εκπτώςεισ τουσ, ειςπράξεισ και πλθρωμζσ με μετρθτά και αξιόγραφα, 
αγορζσ παγίων, πραγματοποίθςθ δαπανών, οι εγγραφζσ τακτοποίθςθσ του ΦΠΑ).  
 

 Ικανότητες ώςτε να μποροφν να: 
 

 Αναγνωρίηουν τθν λογιςτικι διαδικαςία κακώσ και τθν προςαρμογι, ςυγκζντρωςθ και το 
κλείςιμο των λογαριαςμών. 

 Κατανοοφν τθν ςφνδεςθ τθσ κακθμερινισ λογιςτικισ διαδικαςίασ με τθν διαδικαςία 
ςφνταξθσ των βαςικών λογιςτικών καταςτάςεων 

 χεδιάηουν ζνα ολοκλθρωμζνο λογιςτικό ςφςτθμα επιχείρθςθσ 
 Προτείνουν δράςεισ για βελτίωςθ. 

 

 

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 

 

 Αλαδήηεζε, αλάιπζε θαη ζύλζεζε δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ, κε ηε ρξήζε θαη ησλ 

απαξαίηεησλ ηερλνινγηώλ  

 Πξναγσγή ηεο ειεύζεξεο, δεκηνπξγηθήο θαη επαγσγηθήο ζθέςεο 

 Πξνζαξκνγή ζε λέεο θαηαζηάζεηο  

 Οκαδηθή εξγαζία  

 Λήςε απνθάζεσλ 
 

 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

 
 Αρχζσ και υποκζςεισ χρθματοοικονομικισ λογιςτικισ. 
 φνταξθ Ιςολογιςμόσ.  
 φνταξθ Κατάςταςθ Αποτελεςμάτων Χριςεωσ (ΚΑΧ).  
 Λογιςτικό κφκλωμα.   
 Καταχώρθςθ λογιςτικών γεγονότων (Ημερολογιακζσ εγγραφζσ) 
 Κακολικά. Ιςοηφγια. 
 Άνοιγμα - τθ λειτουργία - και το κλείςιμο των βιβλίων 
 Ανάλυςθ τθσ Λογιςτικισ Τποκαταςτθμάτων 
 Ανάλυςθ των αποςβζςεων 
 Λογιςτικι Διαδικαςία κλειςίματοσ των βιβλίων 
 Βαςικζσ αρχζσ διερεφνθςθσ των ιςολογιςμών 

 

 

 

 

 



4. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 

εκπαίδευςθ κ.λπ. 

 ηελ ηάμε πξόζσπν κε πξόζσπν 

 Μζςω εξειδικευμζνου λογιςμικοφ υποςτιριξθσ 

μακθςιακισ διαδικαςίασ (e-class) 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

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

με τουσ φοιτθτζσ 

 Χξήζε ηνπ πίλαθα 

 Χξήζε ηεο ειεθηξνληθήο πιαηθόξκαο e-class 

 Καηά ηηο ώξεο γξαθείνπ 

 Οη παξνπζηάζεηο πξαγκαηνπνηνύληαη κε ρξήζε 

PowerPoint. 

 Επίζεο ππάξρεη ε δπλαηόηεηα ειεθηξνληθήο 

επηθνηλσλίαο κέζσ e-mail ζην δηδάζθνληα. 

 Ώξεο γξαθείνπ: 

Δεπηέξα: 14:00-15:00 

Παξαζθεπή:  19:00-20:00 

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 ϊςτε ο 
ςυνολικόσ φόρτοσ εργαςίασ ςε επίπεδο 
εξαμινου να αντιςτοιχεί ςτα standards του 
ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 
Δηαιέμεηο (Θεσξία θαη 

Αζθήζεηο) 

105 

Μηθξέο αηνκηθέο εξγαζίεο 

εμάζθεζεο 

15 

Μειέηε θαη αλάιπζε 

βηβιίσλ θαη άξζξσλ 

15 

Απηνηειήο Μειέηε 15 

  

ύλνιν Μαζήκαηνο  

(25 ώξεο θόξηνπ εξγαζίαο 

αλά πηζησηηθή κνλάδα) 

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. 

Γιώζζα Αμηνιόγεζεο: Ειιεληθή θαη Αγγιηθή γηα θνηηεηέο 

πξνγξάκκαηνο  ERASMUS. 
 

Η αμηνιόγεζε ησλ θνηηεηώλ ζα γίλεηαη κέζσ δηακνξθσηηθήο 

(formative) θαη ζπκπεξαζκαηηθήο (summative) αμηνιόγεζεο.  

Η δηακνξθσηηθή αμηνιόγεζε ζα πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ 

εξσηήζεσλ κειέηεο θαη απηναμηνιόγεζεο πνπ ζα δίλνληαη 

ζην ηέινο θάζε δηάιεμεο ζηνπο θνηηεηέο.  Η δηακνξθσηηθή 

αμηνιόγεζε δελ ζα βαζκνινγείηαη 

 

Η ζπκπεξαζκαηηθή αμηνιόγεζε ζα έρεη 2 κνξθέο θαη ζα 

βαζκνινγείηαη.  

1. Αηνκηθή εξγαζία (20% ηνπ ηειηθνύ βαζκνύ): Οη 

θνηηεηέο ζα θαινύληαη λα ιύζνπλ κηα άζθεζε πνπ ζα 

ηνπο δνζεί ρξεζηκνπνηώληαο   θαηάιιεια δνκεκέλεο 

βηβιηναλαθνξέο,  πάλσ ζε ελα ζέκα ζρεηηθό κε ηελ 

ύιε ηνπ καζήκαηνο 

2. Γξαπηή ηειηθή εμέηαζε (80% ηνπ ηειηθνύ βαζκνύ): Οη 

θνηηεηέο θαινύληαη λα απαληήζνπλ ζε κηα ζεηξά απν 

εξσηήζεηο πνπ ζα θαιύπηνπλ ην ζύλνιν ηεο 

δηδαρζείζαο ύιεο ηνπ καζήκαηνο. Απηέο ζα 

πεξηιακβάλνπλ: 

 Εξσηήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο 

 Εξσηήζεηο θξίζεσο 

 Επίιπζε πξνβιεκάησλ ζε Λνγηζηηθά ζέκαηα  

 πγθξηηηθή αμηνιόγεζε ζηνηρείσλ ζεσξίαο 

 

Η αμηνιόγεζε ησλ θνηηεηώλ είλαη πξνζβάζηκε από απηνύο 

γηα επεμεγήζεηο αλαθνξηθά κε ηελ βειηίσζε ηνπο. 
 



5. ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

1. Γαξεθαιάθεο Αιέμαλδξνο «Αξρέο Χξεκαηννηθνλνκηθήο Λνγηζηηθήο θαη ζύγρξνλε Αλάιπζε ησλ 

Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ», Έθδνζε: 1ε/2019, Δηαζέηεο (Εθδόηεο): ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ . Ι.Κ.Ε. 

 


