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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 12040002 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 4 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ   

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 4 6 

   

   

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 

Επιστημονικής Περιοχής 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

  

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 
ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

  

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://accfin.uniwa.gr/course/forologiki-logistiki/ 

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 

https://accfin.uniwa.gr/course/forologiki-logistiki/
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 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων 
Διά Βίου Μάθησης 

και Παράρτημα Β 
 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Το μάθημα αυτό έχει ως σκοπό να κατανοήσουν οι φοιτητές τις διατάξεις εκείνες  
που αφορούν τα Λογιστικά Αρχεία – Τήρηση Βιβλίων και Έκδοση Στοιχείων μέσω των 
Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων , καθώς και την εφαρμογή της ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας my DATA . 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να είναι 
σε θέση: 

1. Να κατανοούν το πεδίο εφαρμογής των "Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων" 
και τις κατηγορίες οντοτήτων βάσει μεγέθους. 

2. Να περιγράφουν τα απαιτούμενα λογιστικά αρχεία που τηρούνται στα 
απλογραφικά και διπλογραφικά λογιστικά συστήματα των επιχειρήσεων. 

3. Να επιλέγουν την αναγκαία έκδοση παραστατικών πωλήσεων σε χονδρικές ή 
λιανικές συναλλαγές (είδος , περιεχόμενο , χρόνος , φορολογικοί μηχανισμοί 
και ταμειακές μηχανές ). 

4. Να γνωρίζουν τις έννοιες του ηλεκτρονικού τιμολογίου, της αυθεντικότητας 
του τιμολογίου και της αξιοπιστίας του λογιστικού συστήματος. 

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 

 Ανάλυση και επίλυση προβλημάτων που αφορούν το είδος και την 
έκταση  (εξειδίκευση) της οργάνωσης του λογιστηρίου. 

 Καθορισμός της νομικής μορφής μιας οντότητας κατά την ίδρυση ή την 
μετατροπή  της σχετικά με την εφαρμογή απλογραφικού ή 
διπλογραφικού λογιστικού συστήματος και τη σύνταξη απλοποιημένων 
ή μη λογιστικών εκθέσεων. 

  Επιλογή υποχρεωτικής ή προαιρετικής (υπό όρους ) διενέργειας 
απογραφής με ταυτόχρονη εκτίμηση των επιπτώσεων στα 
αποτελέσματα 

  Ομαδική εργασία. 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Η οργάνωση υλικού του μαθήματος σε 13 εβδομάδες περιλαμβάνει τις εξής θεματικές ενότητες: 
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 1η Εβδομάδα: Ελληνικά Λογιστικά και Φορολογικά Πρότυπα (Λογιστικά Αρχεία, Λογιστικό Σχέδιο, 
Εταιρικό Δίκαιο – Ν.2190/1920, Φορολογικό Δίκαιο ). 

 2η Εβδομάδα: Εισαγωγικοί όροι των Λογιστικών Αρχείων (Βιβλίων και Στοιχείων). Έννοια 
απαλλαγών. Εφαρμογή. 

 3η Εβδομάδα: Έννοια και μέγεθος οντοτήτων. Κατηγορίες βιβλίων φορολογικών. 

 4η Εβδομάδα: Βιβλία Απλογραφικά (Εσόδων, Εξόδων)  

 5η Εβδομάδα: Βιβλία Διπλογραφικά (Ημερολόγιο, Καθολικό κ.ά.)  

 6η Εβδομάδα: Λογιστικό Σύστημα και βασικά λογιστικά αρχεία σε λογιστική και φορολογική βάση. 

 7η Εβδομάδα: Βιβλία υποκαταστήματος και χρόνος ενημέρωσης των βιβλίων. 

 8η Εβδομάδα: Δελτία αποστολής. Εφαρμογές. 

 9η Εβδομάδα: Τιμολόγια (Απλοποιημένο και Συγκεντρωτικό).  

 10η Εβδομάδα: Αποδείξεις λιανικής πώλησης αγαθών και παροχής υπηρεσιών. 

 11η Εβδομάδα: Φορολογικοί Μηχανισμοί, Φορολογικές Ταμειακές Μηχανές, Ειδικές Ασφαλείς 
Φορολογικές Διατάξεις Σήμανσης Στοιχείων. 

 12η Εβδομάδα: Ηλεκτρονικό Τιμολόγιο , αυθεντικότητα τιμολογίου, διασφάλιση αξιοπιστίας 
λογιστικού συστήματος και διαφύλαξη λογιστικών αρχείων. 

 13η Εβδομάδα: Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας my DATA 

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 

Ι. χρήση προβολέα για την παρουσίαση των διαλέξεων 
με τη βοήθεια του προγράμματος power point. 
II. τακτική επικοινωνία των φοιτητών μέσω emails  
ΙΙΙ. Ανάρτηση εκπαιδευτικού υλικού στην πλατφόρμα 
ασύγχρονης εκπαίδευσης moodle.uniwa.gr  

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 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις από έδρας 
για το θεωρητικό 
τμήμα του 
μαθήματος. 

52 

Υποδειγματικά 
λυμένες ασκήσεις. 

Πρακτική εξάσκηση 
με επίλυση ασκήσεων. 

46 

Αυτοτελής Μελέτη 58 

Σύνολο Μαθήματος  
(26 ώρες φόρτου 
εργασίας ανά 
πιστωτική μονάδα) 

156 

 



4 

 

καθοδηγούμενης μελέτης ώστε 
ο συνολικός φόρτος εργασίας 
σε επίπεδο εξαμήνου να 
αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

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. 

Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου επί του 
συνόλου της διδαχθείσας ύλης, που περιλαμβάνει: 
-Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης 
-Επίλυση προβλημάτων 
-Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 
 
 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 CCH Tax Law Editors (2016) , ΄΄U.S. Master Tax Guide ΄΄ 

  Clyde Bank Business (2015), ΄΄Taxes : For Small Business QuickStart Guide –   
Understanding Taxes for your Sole ΄΄ 

  Kohler M., (2015), ΄΄The Tax and Legal Playbook: Game- Changing Solutions to 
Your Small- Business ΄΄ 

  Scholes M., Wolfson M., (2014) ΄΄Taxes & Business Strategy ΄΄5th edition 

 Παπαδέας, Π., (2021). Λογιστικά Αρχεία - Βιβλία και Στοιχεία με ΦΠΑ & ΕΛΠ 

 Βελέντζας, Γ. (2017). Φορολογικό Λογιστικό και Ελεγκτικό Δίκαιο, Επιστημονικό – 
Ερευνητικό Κέντρο Εκπαιδευτικών/Ερευνητικών Υπηρεσιών και Μελετών ΑΜΚΕ. 

 

  


