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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Μεταπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 2ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά 

μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι 
πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος 

αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 
πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 
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Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά 
στο 4. 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 
Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης 

Δεξιοτήτων 

Υποβάθρου, Γενικών Γνώσεων 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα μαθήματα. Γνώσεις αρχών 
χρηματοοικονομικής λογστικής θα βοηθήσουν στην 
καλύτερη κατανόηση του μαθήματος.  

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

 

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  

• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο 
Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης 
και Παράρτημα Β 

• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Σκοπός του μαθήματος είναι να παράσχει σε στελέχη οικονομικών διευθύνσεων και απόφοιτους 
οικονομικών σχολών πρακτική και αναλυτική εκπαίδευση πάνω στα βασικότερα πρότυπα των 
Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ). 
Το αναλυτικό πρόγραμμα παρουσιάζει στους συμμετέχοντες το ευρύτερο διεθνές θεωρητικό πλαίσιο 
βάσει του οποίου έχουν δομηθεί τα ΔΠΧΑ και επικεντρώνεται στην εφαρμογή των σημαντικότερων 
από αυτά.  
Επίσης, παράσχει τις απαραίτητες γνώσεις ώστε οι υποψήφιοι να έχουν τη κατάρτιση που απαιτείται 
για να είναι ανταγωνιστικοί σε ένα διεθνές εργασιακό περιβάλλον.  
  
 
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές / τριες θα είναι σε θέση να: 

• Κατανοήσουν και να εξηγήσουν τις βασικές έννοιες των Διεθνών Προτύπων  

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), 
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• Να εφαρμόσουν τα σχετικά Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς για την 

κατάρτιση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, 

• Να αναγνωρίσουν τυχόν περιπτώσεις που απαιτείται περεταίρω γνωστοποίηση των 

οικονομικών γεγονότων στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις, 

• Να συντάσουν Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις. 

Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα  
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας 
και ευαισθησίας σε θέματα φύλου  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

Στο τέλος αυτού του μαθήματος ο φοιτητής/φοιτήτρια θα έχει αναπτύξει τις ακόλουθες δεξιότητες: 

1. Να αντιλαμβάνεται το θεωρτικό υπόβαθρο του κάθε προτύπου Χρηματοοικονομικής 
Πληροφόρισης, 

2. Να εφαρμόζει τα σχετικά πρότυπα για τη σύνταξη των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, 

3. Να καταρτίζει ενοποιημένες Οικονομικές καταστάσεις 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
       A Κανονιστικό πλαίσιο και όργανα λειτουργίας 

1. Νομικό πλαίσιο 
2. Λογιστικές αρχές και παραδοχές 

        
       Β Στοιχεία οικονομικών καταστάσεων 

1. Αναγνώριση εσόδων 
2. Ενσώματα πάγια 
3. Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων 
4. Μισθώσεις 
5. Άυλα περιουσιακά στοιχεία και υπεραξία 
6. Αποθέματα 
7. Χρηματοπιστωτικά μέσα 
8. Προβλέψεις, ενδεχόμενα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις 
9. Παροχές σε εργαζομένους 
10. Φόροι 
11. Οι επιπτώσεις των αλλαγών των συναλλαγματικών ισοτιμιών 
12. Επιμέτρηση της εύλογης αξίας 
 

    Γ Παρουσίαση οικονομικών καταστάσεων και πρόσθετες γνωστοποιήσεις 
1. Δομή και περιχόμενο της Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης, των αποτελεσμάτων 
καθώς και της κατάστασης μεταβολών των Ιδίων Κεφαλαίων 
3. Κέρδη ανά μετοχή 
4. Γεγονότα μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού 
5. Λογιστικές πολιτικές, αλλαγές στο λογιστικές εκτιμήσεις και λάθη 
6. Γνωστοποιήσεις συνδεδεμένων μερών 
 

    Δ Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις 
1. Προετοιμασία για τη κατάρτιση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων 
2. Εγγραφές προσαρμογής ενδοομιλικών συναλλαγών 
3. Εγγραφές προσαρμογής των εύλογων αξιών 
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4. Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις και λογιστική επενδύσεων σε θυγατρικές 

 
 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

• Στην τάξη και εξ’ αποστάσεως με προσωπικές 
παραδόσεις, 

• Σύγχρονη και ασύγχρονη εκπαίδευση.  

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

• Χρήση προηγμένων τεχνολογιών, 
• διαφανειών (powerpoint) και,  

• e-class. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 
μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για 
κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι 
ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις -Σεμινάρια 25 

Ασκήσεις Πεδίου που 
εστιάζουν στην εφαρμογή 
μεθοδολογιών και στην 
ανάλυση μελετών 
περίπτωσης. 

25 

Αυτοτελής Μελέτη 75 

Σύνολο Μαθήματος  
(20 ώρες φόρτου εργασίας 
ανά πιστωτική μονάδα) 

125 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 
 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, 
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, 
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 
 
Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές. 

 
I. Γραπτή τελική εξέταση (60%) που περιλαμβάνει: 
- Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, 
- Επίλυση προβλημάτων με χρήση ποσοτικών δεδομένων, 
- Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας. 
II. Γραπτή Εργασία (40%). 
 
Ο τελικός βαθμός προκύπτει ως ο σταθμικός μέσος των 
βαθμών της τελικής εξέτασης και της γραπτής εργασίας. 
Ελάχιστος προβιβάσιμος βαθμός είναι το πέντε (5).  

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

• Καραγιάννης Δ. Ιωάννης, Καραγιάννη Δ. Αικατερίνης, Καραγιάννης Ι. Δημητριος (2017), 
Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, Λογιστικά και αναβαλλόμενη φορολογία, ΕΛΠ, Ενοποιημένες 
Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις ΕΛΠ, Παραδείγματα – εφαρμογές στη πράξη 

• Μηλτιάδης Δ. Μπουλερός (2020), Οδηγός Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, ηλεκτρονικών 
βιβλίων, εργασιών τέλους χρήσης, Διεθνών Λογιστικών Προτύπων 

• Wiley - Interpretation and application of IFRS Standards (2021) 

• Steven M Bragg, IFRS Guidebook: 2021 Edition (2021) 

• BPP ACCA DipIFR study text  

• BPP ACCA DipIFR practice & revision kit 

 


