
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 2 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 

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 

Διαλέξεις και Ασκήσεις Πράξης 4 6 

   

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, 
Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

Επιστημονικής Περιοχής 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

Γενική Λογιστική 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ 
ERASMUS 

ΝΑΙ (στην Αγγλική) 

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 

Το μάθημα αποτελεί συνέχεια του μαθήματος της Γενικής Λογιστικής. Ή ύλη του μαθήματος 
στοχεύει στην διεύρυνση και εμβάθυνση των γνώσεων των σπουδαστών στις βασικές γνώσεις  της 
λογιστικής καθώς επίσης και  στην λεγόμενη Λογιστική Εταιριών που είναι απαραίτητες για την 
επαγγελματική τους ενασχόληση με αντικείμενο της λογιστικής.  
Στόχος του μαθήματος είναι να μεταδώσει στο φοιτητή τον ρόλο την θέση και την νομική υπόσταση 
των διαφόρων εταιριών μέσα στο οικονομικό σύστημα που υπάρχει καθώς επίσης να αποκτήσει τις 
απαραίτητες γνώσεις που χρειάζονται για την σύσταση ή την λύση μιας επιχείρησης. Γίνεται 
εμβάθυνση στην μελέτη των ισολογισμών και των αποτελεσμάτων χρήσεως καθώς και κατανόηση 
των παρατηρήσεων που γίνονται στην έκθεση Ορκωτών Λογιστών από μέρους των ελεγκτών έτσι 
ώστε οι φοιτητές να είναι σε θέση να αξιολογήσουν τις παρατηρήσεις και να είναι σε θέση να 
καταλάβουν την θέση ή το πρόβλημα της εταιρίας. Αντλούνται επίκαιρα παραδείγματα εταιριών 
κυρίως της μορφής Α.Ε. τα οποία αναλύονται προκειμένου να υπάρχει και επαφή με την πράξη. 
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση με την  γνώση που 
θα αποκομίσει  θα είναι σε θέση να αποκτήσει τις βασικές γνώσεις της λογιστικής που θα τον 
βοηθήσουν να προχωρήσει στο επόμενο μάθημα της Λογιστικής Εταιρειών , προκειμένου να 
αποκτήσει ποιο ολοκληρωμένες γνώσεις στο μάθημα της λογιστικής αλυσίδας.   

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 

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα  



τεχνολογιών  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

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 

Αυτόνομη Εργασία 
Ομαδική Εργασία 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Η εταιρία από τη νομική άποψη. Σύσταση και βασικά χαρακτηριστικά των εταιριών εμπορικού 
δικαίου. Διακρίσεις των εταιριών από νομική άποψη. Οι εταιρίες από οικονομική και λογιστική 
άποψη.  Οικονομικές ενώσεις και νεότεροι εταιρικοί θεσμοί. Η λογιστική των ομόρρυθμων εταιριών- 
Σύσταση της ΟΕ, εγγραφές και λογαριασμοί, αποτελέσματα χρήσεως, μεταβολές εταιρικού 
κεφαλαίου, λύση και εκκαθάριση της ΟΕ. Η λογιστική των ετερόρρυθμων εταιριών - λογιστική της 
σύστασης, της κατανομής των αποτελεσμάτων και της λύσης και εκκαθάρισης. Η λογιστική των 
εταιριών περιορισμένης ευθύνης - Βιβλία, όργανα, κεφάλαιο της ΕΠΕ, εγγραφές συστάσεως, 
κατανομή αποτελεσμάτων τέλους χρήσεως, αύξηση και μείωση εταιρικού κεφαλαίου, λύση και 
εκκαθάριση της Ε.Π.Ε. Η λογιστική των ανωνύμων εταιριών - βιβλία, όργανα, κεφάλαιο, εγγραφές, 
ιδρυτικοί τίτλοι, ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, επιμέρους οικονομικές καταστάσεις, διάθεση 
αποτελεσμάτων χρήσεως, αύξηση, μείωση και απόσβεση κεφαλαίου, λύση και εκκαθάριση της ΑΕ.  
Οι εταιρίες από φορολογική άποψη. Φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων. 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ. 
Στην τάξη 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

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

Power Point 

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 26 

Ασκήσεις 26 

Αυτοτελής Μελέτη 98 

Σύνολο Μαθήματος 
(25 ώρες φόρτου 
εργασίας ανά 
πιστωτική μονάδα) 

150 

 

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. 

 
Ι. Γραπτή τελική εξέταση που περιλαμβάνει: 
- Λύση ασκήσεων  σε ποσοστό 60-70% και 

30-40% θεωρητικές ερωτήσεις.  
 

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

1. ΝΤΟΜΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Λογιστική Εταιρειών  σε ευρώ Εκδόσεις ΕΛΛΗΝ,2002 

2. Eisen Peter, Λογιστική, Εκδόσεις Κλειδάριθμος,  2007   
 


