
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Εφαρμοσμένη 

Λογιστική, Ελεγκτική & Φορολογία  

 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

 

Α΄ εξάμηνο 

1. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Το μάθημα της Χρηματοοικονομικής Λογιστικής στοχεύει στο να εξοικειωθούν οι 

φοιτητές σε θέμα χρηματοοικονομικής λογιστικής θεωρίας και πρακτικής, να 

παρακολουθούν το συνολικό λογιστικό κύκλωμα των επιχειρήσεων και να 

κατανοούν τις λογιστικές αρχές και κανόνες που πλαισιώνουν την λογιστική 

πρακτική. 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Βασικές Αρχές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής.  

Το κανονιστικό, θεωρητικό και εννοιολογικό πλαίσιο της Χρηματοοικονομικής 

Λογιστικής. 

Λογιστική Τυποποίηση, θεσμικό πλαίσιο και κατηγορίες οικονομικών μονάδων.  

Η λογιστική διαδικασία, ο λογιστικός κύκλος και οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις.  

Λογιστική εμπράγματων στοιχείων (αναγνώριση, αποτίμηση, απομείωση, διαγραφή, 

αποσβέσεις) 

Λογιστική άυλων παγίων (αναγνώριση, αποτίμηση, απομείωση, διαγραφή, 

αποσβέσεις) 

Αποθέματα (αγορά, πώληση, αποτίμηση, απομείωση, καταστροφή)  

Απαιτήσεις , υποχρεώσεις. 

Στοιχεία της κατάστασης αποτελεσμάτων (έσοδα, έξοδα, κέρδη, ζημιές) 

 

2. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Το μάθημα αυτό έχει σκοπό να προσδώσει τις απαραίτητες γνώσεις και τα εργαλεία 
για την επίλυση συγκεκριμένων προβλημάτων που αντιμετωπίζει μια σύγχρονη 
επιχείρηση. Σκοπός του είναι να παρουσιάσει στους φοιτητές θέματα όπως: 
αξιολόγηση επενδύσεων, τρόποι χρηματοδότησης μιας επιχείρησης, κόστος 
κεφαλαίου, λειτουργική και χρηματοοικονομική μόχλευση, κεφαλαιακή διάρθρωση. 
Η παρουσίαση είναι προσανατολισμένη στα δεδομένα που ισχύουν στις 
ανεπτυγμένες αγορές, κυρίως των ΗΠΑ και της Ευρώπης, με εκτενείς αναφορές στην 
ελληνική πραγματικότητα. 
 
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Στη διδακτέα ύλη περιλαμβάνονται: 
οι αποφάσεις των εταιρειών σχετικά με τον προγραμματισμό επενδύσεων κεφαλαίου  

καθώς και με τη χρηματοδότηση των επενδύσεων αυτών,  

τεχνικές αξιολόγησης επενδύσεων,  



στοιχεία κινδύνου-απόδοσης και αποτελεσματικότητα αγοράς,  

κόστος κεφαλαίου,  

αξιολόγηση μετοχών και χρέους,  

βέλτιστη κεφαλαιακή δομή,  

μερισματική πολιτική των εταιρειών,  

σύγχρονες μορφές χρηματοδότησης.  

3. ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Σκοπός του μαθήματος είναι η γνωσιολογική προσέγγιση των νομικών διαστάσεων 

των πολιτικών εργασιακών σχέσεων και κοινωνικής ασφάλισης στην Ελλάδα και η 

κατανόηση των θεσμικών ρυθμίσεων που διέπουν την έναρξη, λειτουργία και λήξη 

τόσο της σχέσης εργασίας όσο και της σχέσης ασφαλιστικής προστασίας.  

 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Η δογματική οριοθέτηση του δικαίου, των δικαιωμάτων και του εργατικού δικαίου.  

Εισαγωγή στο ατομικό εργατικό δίκαιο. 

Εισαγωγή στο συλλογικό εργατικό δίκαιο.  

Οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας. 

Η δογματική οριοθέτηση του δικαίου κοινωνικής ασφάλισης.  

Το υπόδειγμα των τριών πυλώνων ασφαλιστικής προστασίας.  

Το Ελληνικό σύστημα κοινωνικής ασφάλισης.  

Οι μηχανισμοί του διεθνούς δικαίου κοινωνικής ασφάλισης.  

Οι θεσμικές και οι επιχειρησιακές παρεμβάσεις της Ευρωπαϊκής Ενωσης στο πεδίο 

της κοινωνικής ασφάλισης. 

Διδάγματα και προκλήσεις. 

 

4. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Η επιβίωση μιας οικονομικής ομάδας μέσα στο ανταγωνιστικό επιχειρησιακό 
περιβάλλον εξαρτάται από την σωστή και ορθολογική διαχείριση των διαθέσιμων 
πόρων. Όλες οι επιχειρησιακές αποφάσεις στηρίζονται σε ποσοτικά και ποιοτικά 
στοιχεία. Η Διοικητική Λογιστική περιλαμβάνει μεθόδους και τρόπους επιλογής και 
αξιοποίησης πληροφοριών που περιέχονται στη Χρηματοοικονομική Λογιστική που 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη λήψη ορθολογικών επιχειρηματικών 
αποφάσεων, η κατάρτιση σχεδίων, προϋπολογισμών, καθώς και ο έλεγχος των 
επιχειρησιακών δράσεων. Το σημαντικότερο μέρος της Διοικητικής Λογιστικής 
αποτελεί η Κοστολόγηση στην οποία επικεντρώνεται κυρίως αυτό το μάθημα.  
 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Διοικητική Λογιστική και σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον.  
Έννοιες και κατηγορίες κόστους - Συμπεριφορά του κόστους - Ροή κόστους. 
Κοστολόγηση και λήψη αποφάσεων. 
Κατανομή έμμεσου κόστους. 
Επιμερισμός - επανεπιμερισμός ΓΒΕ. 
Κοστολόγηση συνεχούς παραγωγής. 



Κοστολόγηση εξατομικευμένης παραγωγής - Κοστολόγηση συμπαραγώγων - 
υποπαραγώγων προϊόντων. 
Οριακή κοστολόγηση - Κοστολόγηση με βάση τις δραστηριότητες. 
Κατάρτιση Προϋπολογισμών. 
Ελαστικοί Προϋπολογισμοί - Πρότυπη Κοστολόγηση - Καθορισμός Προτύπων - 
Ανάλυση αποκλίσεων. 

 

Β΄ εξάμηνο 

 

1. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΙΛΩΝ 
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

H δραστηριοποίηση επιχειρηματικών ομίλων αποτελεί συνήθη πρακτική διεθνώς. 

Σκοπός του μαθήματος είναι να μπορέσουν οι φοιτητές να κατανοήσουν τη 

διαδικασία σύνταξης των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων, με βάση την 

ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και την αντιμετώπιση των ιδιαιτεροτήτων  που 

παρουσιάζονται στην πράξη. 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Περί Ομίλων Επιχειρήσεων 2. Έννοια συμμετοχών και της αποτιμήσεώς τους 

3. Η λογιστική των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων 4. Κατηγορίες 

ομίλων - Προϋποθέσεις κατάρτισης ενοποιημένων λογαριασμών. 5. Αρχές και 

κανόνες ενοποίησης. 6. Διαφορές ενοποίησης – Δικαιώματα μειοψηφίας- 

Ίδιες Μετοχές. 7. Η λογιστική των διαφορών ενοποίησης. 8. Ίδιες μετοχές 

μητρικής και θυγατρικής. 9. Αρχές καταρτίσεως ενοποιημένων οικονομικών 

καταστάσεων. 10. Απάλειψη ενδοεταιρικών συναλλαγών. 11. Μέθοδοι 

αποτίμησης – Αναβαλλόμενη φορολογία – Διαφορές φόρου εισοδήματος.  12. 

Συμμετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις και κοινοπραξίες – Εμφάνιση στις 

ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. 13. Διανομή μερισμάτων-

Κεφαλαιοποίηση αποθεματικών θυγατρικών επιχειρήσεων. 13. Αύξηση – 

Μείωση ποσοστού συμμετοχής της μητρικής επιχείρησης στην θυγατρική 

επιχείρηση – Προσθήκη νέας θυγατρικής. 14. Ενοποίηση καθέτου, μικτού, 

συνθέτου, οριζοντίου και αμοιβαίων συμμετοχών ομίλου. 15. Προσάρτημα 

και Έκθεση διαχείρισης – Έλεγχος και δημοσιότητα των ενοποιημένων 

λογαριασμών 

2. ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΔΠΧΑ 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Σκοπός του μαθήματος είναι η επιστημονική προσέγγιση και παρουσίαση της 
διεθνούς λογιστικής τυποποίησης. Μέσα από την κριτική ανάλυση και εφαρμογή 
επιλεγμένων Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και Διεθνών Προτύπων 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς οι φοιτητές θα αποκτήσουν εξειδίκευση και 
επίκαιρη επιστημονική γνώση την οποία θα μπορούν να εφαρμόσουν με επιτυχία 
χρησιμοποιώντας τα σύγχρονα αυτά εργαλεία της Λογιστικής επιστήμης και 
πρακτικής. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα πρότυπα που αφορούν την παρουσίαση 



των Λογιστικών Καταστάσεων τις ταμειακές ροές τη διαχείριση παγίων (ενσωμάτων 
και άυλων) και αποθεμάτων και τις μισθώσεις.    

 
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Ανάγκη για ποιοτική λογιστική πληροφόρηση, Διεθνής λογιστική τυποποίηση 
I.A.S/I.F.R.S. & US G.A.A.P. Όργανα κατάρτισης και θέσπισης ΔΛΠ/ΔΠΧΑ. 
Εννοιολογικό Πλαίσιο για Χρηματοοικονομικές Αναφορές.  
Οι  Οικονομικές Καταστάσεις  ( σύνταξη και παρουσίαση ) (ΔΛΠ 1 και ΔΛΠ &) και 
Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική αναφορά (ΔΛΠ 34).  

Αναγνώριση, αποτίμηση και λογιστικός χειρισμός επιλεγμένων στοιχείων του 
Ενεργητικού όπως Ενσώματων Πάγιων στοιχείων (ΔΛΠ 16), Επενδύσεων σε Ακίνητα 
(ΔΛΠ 40), Παγίων που κατέχονται για πώληση (ΔΠΧΑ 5), Άυλων πάγιων στοιχείων 
(ΔΛΠ 38)  και Αποθεμάτων (ΔΛΠ 2). Μείωση της αξίας στοιχείων του Ενεργητικού 
(ΔΛΠ 36)  

Λογιστικός χειρισμός και παρουσίαση των Μισθώσεων(ΔΠΧΑ 16), του Κόστους 
Δανεισμού(ΔΛΠ 23) των Κρατικών Επιχορηγήσεων (ΔΛΠ 20) 

Λογιστική αντιμετώπιση των αλλαγών στις Λογιστικές Πολιτικές, Εκτιμήσεων- και 
Λαθών (ΔΛΠ 8) και των Γεγονότων μετά την περίοδο αναφοράς (ΔΛΠ 10).  

3. ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ  
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγει τον σπουδαστή στις βασικές αρχές της 
ελεγκτικής και την εφαρμογή τους στον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων των 
επιχειρήσεων από τους Ορκωτούς Ελεγκτές. Το μάθημα καλύπτει τα δύο βασικά 
γνωστικά αντικείμενα, την θεωρία και την πρακτική της ελεγκτικής. Έμφαση δίνεται 
στη φιλοσοφία και το περιβάλλον του επαγγέλματος των Ορκωτών Ελεγκτών με 
ειδική προσοχή στη φύση και τον οικονομικό σκοπό της ελεγκτικής, στα πρότυπα 
ελεγκτικής, στην επαγγελματική συμπεριφορά και τη νομική ευθύνη των ελεγκτών, 
στο σχεδιασμό και τα στάδια πραγματοποίησης του ελέγχου και στα τεκμήρια 
ελέγχου. Τέλος αναλύονται οι μορφές των εκθέσεων ελέγχου και η σημαντικότητά 
τους. Επίσης παρουσιάζονται συνοπτικά σκάνδαλα, και οι συνέπειές τους, από 
πλημμελή έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων από Ορκωτούς Ελεγκτές στα 
τελευταία έτη καθώς και μέτρα αποφυγής παρόμοιων καταστάσεων.  
 
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

  Εισαγωγή στην Ελεγκτική και στο ελεγκτικό επάγγελμα. 
Υπηρεσίες που προσφέρουν οι ορκωτοί ελεγκτές λογιστές.  Ιστορία και οργάνωση 
του  ελληνικού ελεγκτικού επαγγέλματος. 
Εταιρική Διακυβέρνηση, Ευθύνες των Ορκωτών Ελεγκτών,  Λήψη αποφάσεων και    
Κώδικας Δεοντολογίας, Περιπτώσεις Enron, Arthur Andersen, WorldCom, Parmalat, 
κλπ. 
Σκοπός του ελέγχου και ελεγτικά τεκμήρια. 

  Αναδοχή και Σχεδιασμός του Ελέγχου, Αναλυτικές Διαδικασίες και επιχειρηματικές   
  μετρήσεις, Δειγματοληπτικός Έλεγχος. 

Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου (σύστημα εσωτερικών δικλίδων),  Μελέτη και 
αξιολόγηση. 

  Έλεγχος κύκλου πωλήσεων, Έλεγχος κύκλου εφοδιαστικής αλυσίδας. 
Διαδικασίες ολοκλήρωσης του ελέγχου, Εκθέσεις Ελέγχου. 
ΕΕΠ και Εκθέσεις Ελέγχου, Ειδικά Θέματα Ελέγχου (Παράνομο Χρήμα,   



  Επενδυτικές εταιρείες) 
 

4. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Σκοπός του μαθήματος είναι η παρουσίαση και ανάλυση των βασικών φορολογικών 
παραμέτρων που αφορούν τόσο στα φυσικά πρόσωπα όσο και στις εταιρείες σε 
εθνικό και σε διεθνές επίπεδο. Η κατανόηση και εμβάθυνση σε ένα ευμετάβλητο 
αντικείμενο όπως είναι η φορολογία θεωρείται απαραίτητη για τους απόφοιτους του 
μεταπτυχιακού προγράμματος προκειμένου να ανταπεξέλθουν σε ένα διαρκώς 
μεταβαλλόμενο και πολύ ανταγωνιστικό εγχώριο επιχειρηματικό περιβάλλον, καθώς 
η φορολογία αποτελεί πλέον έναν πολύ σημαντικό παράγοντα λήψης 
επιχειρηματικών αποφάσεων.  
 
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Εισαγωγικές έννοιες. 
΄Αμεση φορολογία- φορολογία εισοδήματος. 
Φορολογία φυσικών προσώπων. 
Πηγές εισοδήματος. 
Υπολογισμός φόρου φυσικών προσώπων.  
Φορολόγηση με βάση τα τεκμήρια. 
Υπολογισμός εισοδήματος  νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων. 
Υπολογισμός φόρου νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων.  
Έμμεση φορολογία. 

 Θέματα διεθνούς φορολογίας. 
 

Γ΄ εξάμηνο 

1. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Το γνωστικό αντικείμενο του μαθήματος ασχολείται με τη χρήση και την ερμηνεία 
των λογιστικών πληροφοριών που λαμβάνονται από τις δημοσιευμένες 
Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις. Σκοπός αυτού του αντικειμένου είναι να 
συμβάλλει στην αξιολόγηση της βιωσιμότητας, της απόδοσης και των προοπτικών 
των επιχειρήσεων. Επίσης να υποβοηθήσει στη λήψη αποφάσεων, σχετικών με τη 
χρηματοδότηση της εταιρίας, την κατανομή πόρων και την επιλογή επενδύσεων. Για 
την κατανόηση του μαθήματος οι φοιτητές απαιτείται να έχουν βασικές γνώσεις 
λογιστικής. 
 
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Εισαγωγικές έννοιες Ανάλυσης Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων. Οι 
Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις και το κανονιστικό τους πλαίσιο.  
Τεχνική Ανάλυση. Διαστρωματική και Διαχρονική Ανάλυση. Κατάσταση τάσης και 
κοινών μεγεθών. 
Ανάλυση Πιστωτικού Κινδύνου. Αριθμοδείκτες Ρευστότητας  
Αριθμοδείκτες Κυκλοφοριακής Ταχύτητας λογαριασμών Κεφαλαίου Κίνησης.  
Κατάρτιση Κατάστασης Ταμειακών Ροών 
Ερμηνεία Κατάστασης Ταμειακών Ροών, Ποιότητα Κερδών, Αριθμοδείκτες 
Ταμειακών Ροών 



Αδέσμευτες Ταμειακές Ροές, Υπερκέρδη 
Ανάλυση Αποδοτικότητας (Κερδοφορίας) Αριθμοδείκτες αποδοτικότητας 
Συνολικών Κεφαλαίων 
Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων,  Χρηματοοικονομική Μόχλευση.  
Δείκτες Κεφαλαιακής Διάρθρωσης.  
Χρηματιστηριακοί αριθμοδείκτες. 
Μελέτη Περίπτωσης (case study) 
Παρουσιάσεις Εργασιών 

 

2. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ  
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Σκοπός του μαθήματος είναι η παρουσίαση και η μελέτη των διαφόρων 
τύπων εμπορικών εταιριών (προσωπικών και κεφαλαιουχικών), τη λειτουργία τους 
στο εμπόριο, τις μεταξύ τους διαφορές, τις συνέπειες πτώχευσης.  
Την έννοια της επιχειρηματικής ηθικής, καθώς του τρόπου διαμόρφωσης της 
κοινωνικής υπευθυνότητας από τις επιχειρήσεις.  
Την έννοια και τα μοντέλα της εταιρικής διακυβέρνησης και η εφαρμογή τους στο 
διεθνή χώρο, την έννοια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, τον κοινωνικό ρόλο και 
την ανάληψη κοινωνικών ευθυνών από τις επιχειρήσεις.  
Τις σχέσεις που διαμορφώνονται ανάμεσα στη διοίκηση των εταιριών, το Διοικητικό 
Συμβούλιο, τους μετόχους και τα λοιπά ενδιαφερόμενα μέρη  (πελάτες και δανειστές 
της). 
Το βαθμό στον οποίο η επιχείρηση/ οργανισμός σέβεται και υιοθετεί εμπράκτως τις 
αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης.  
Το θεσμικό πλαίσιο σχετικά με τη διακυβέρνηση και η εφαρμογή του στην ελληνική 
πραγματικότητα. 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Προσωπικές εμπορικές εταιρίες. Ομόρρυθμη εταιρία. Ετερόρρυθμη εταιρία. Αστική 

Εταιρεία.  Αφανής ή συμμετοχική εταιρεία. Κοινοπραξία. Ομόρρυθμη εταιρία 

Περιεχόμενο και τύπος εταιρικής σύμβασης. Σύσταση, ευθύνη εταίρων, εταιρική 

συμμετοχή, διοίκηση, εκπροσώπηση, διαχειριστές, λύση, εκκαθάριση, μετατροπή. 

Ετερόρρυθμη εταιρία. Σύσταση, ευθύνη εταίρων, εταιρική συμμετοχή, διαχείριση, 

εκπροσώπηση, λύση, εκκαθάριση, μετατροπή. 

Κεφαλαιουχικές εταιρίες (ν. 4548/2018, τέως ν. 2190/1920). Ανώνυμη εταιρεία. 

Έννοια, γνωρίσματα, ίδρυση, έγκριση καταστατικού, διατυπώσεις δημοσιότητας, 

ακυρότητα, μετοχικό κεφάλαιο, διατήρηση μετοχικού κεφαλαίου, μεταβίβαση 

μετοχών, ειδικές κατηγορίες μετοχών, ιδρυτικοί τίτλοι, ομολογίες. Συμφωνίες 

μετόχων στο ελληνικό δίκαιο και golden shares υπό το φως του ενωσιακού δικαίου.  

Ανώνυμη εταιρεία. Γενική συνέλευση των μετόχων. Αποκλειστικές αρμοδιότητες Γ.Σ.. 

Δικαιώματα μετόχων. Προϋποθέσεις για την έγκυρη λήψη απόφασης. Έννοια 

απαρτίας και πλειοψηφίας. Ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας.  

Ανώνυμη εταιρεία. Διοικητικό Συμβούλιο.  Εκπροσωπευτική και διαχειριστική 

εξουσία του Δ.Σ.. Συναλλαγές μεταξύ μελών διοικητικού συμβουλίου και εταιρίας. 

Αμοιβές μελών διοικητικού συμβουλίου. Λήψη αποφάσεων. Ευθύνη Δ.Σ.. Ελεγκτές. 

Δικαιώματα μειοψηφίας. 



Ανώνυμη εταιρεία. Χρηματοδότηση της Α.Ε..  Αύξηση κεφαλαίου. Πραγματική και 

ονομαστική αύξηση κεφαλαίου. Μείωση κεφαλαίου. Μετατροπή, συγχώνευση, 

διάσπαση, απόσχιση, εξαγορά. Λύση και εκκαθάριση. 

Εισηγμένη Ανώνυμη εταιρία. Υποχρέωση πληροφόρησης και δημοσιότητας. 

Προστασία επενδυτών. Δημόσιες προτάσεις αγοράς κινητών αξιών και προστασία 

των μετόχων. Ειδικές εταιρικές μορφές (ετερόρρυθμη κατά μετοχές εταιρίας, 

ευρωπαϊκή εταιρία, ευρωπαϊκή ιδιωτική εταιρία). Πτώχευση.  

Εταιρία περιορισμένης Ευθύνης. Έννοια, ίδρυση, εταιρικό κεφαλαίο, εταιρικά 

μερίδια. Συνέλευση εταίρων, διαχειριστές. Διαχείριση, εκπροσώπηση. Μετατροπή, 

συγχώνευση. Λύση και εκκαθάριση. 

Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία. Έννοια, ίδρυση, εταιρικό κεφαλαίο, εταιρικά 

μερίδια. Συνέλευση εταίρων, διαχειριστές. Διαχείριση, εκπροσώπηση. Μετατροπή, 

συγχώνευση. Λύση και εκκαθάριση. Μονοπρόσωπη IKE.  

Όμιλοι επιχειρήσεων και συνδεδεμένες επιχειρήσεις.  

Η ηθική στο πεδίο των επιχειρήσεων, έννοια και αρχές της εταιρικής 

διακυβέρνησης και τα βασικά θεωρητικά μοντέλα. 
Μηχανισμοί εταιρικής διακυβέρνησης και έλεγχος των managers.  
Εταιρικός έλεγχος ανά τον κόσμο, κανονιστικές ρυθμίσεις εταιρικής διακυβέρνησης 
σε διεθνές επίπεδο.   
Η έννοια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, υποχρεώσεις και ευθύνες των 
επιχειρήσεων. Σχέσεις επιχειρήσεων και κοινωνικών τους εταίρων (stakeholders).  
Η Εταιρική διακυβέρνηση στον ελληνικό χώρο, θεσμικό πλαίσιο, Ο Κώδικας Εταιρικής 
Διακυβέρνησης, λειτουργιές Διοικητικού Συμβουλίου, εσωτερική οργάνωση, έλεγχος 
και αξιολόγηση. 

 

3. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΜΕΣΩ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Το μάθημα εστιάζει στην κατανόηση της δομής και του τρόπου λειτουργίας των 

Πληροφοριακών Συστημάτων για τη διαχείριση των ελεγκτικών έργων – τόσο κατά 

τον έλεγχο Οικονομικών Καταστάσεων (Εξωτερικοί Ελεγκτές), όσο και κατά τον 

έλεγχο που διενεργείται από τους Εσωτερικούς Ελεγκτές. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται 

στη μελέτη και αξιολόγηση του συστήματος εσωτερικού ελέγχου των ελεγχόμενων 

επιχειρήσεων. Γίνεται προσέγγιση,  θεωρητικά και πρακτικά, κυρίως στις κατωτέρω 

έννοιες: προγραμματισμός ελεγκτικών εργασιών, εισαγωγή αναλυτικού 

προγράμματος ελέγχου, καταγραφή ελεγκτικής εργασίας, καταχώρηση ελεγκτικών 

τεκμηρίων, διασύνδεση με ευρήματα και παρατηρήσεις, επισκόπηση ελεγκτικών 

εργασιών και φύλλων ελέγχου, διαδικασία ολοκλήρωσης ελεγκτικής εργασίας, 

κατάρτιση έκθεσης ελέγχου και οριστικοποίησης του ψηφιακού φάκελου ελέγχου.  

  

 

 

 



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Γίνεται εισαγωγή στον τρόπο χρήσης των Πληροφοριακών Συστημάτων για την 

ανάλυση δεδομένων (big data analysis) κατά το στάδιο διεξαγωγής των ελέγχων.  

Ανάλυση βασικών θεμάτων για τη διακυβέρνηση των Πληροφοριακών Συστημάτων 

(IT Governance). 

Κατά την ανάπτυξη της θεματολογίας παρουσιάζονται στιγμιότυπα οθόνης 

(screenshots) και γίνονται αναφορές σε πρακτικά παραδείγματα και τρόπους 

εφαρμογής της ελεγκτικής μεθοδολογίας μέσω χρήσης συγκεκριμένων 

Πληροφοριακών Συστημάτων από πολυεθνικές ελεγκτικές εταιρείες και λοιπούς 

μεγάλους οργανισμούς που δραστηριοποιούνται σε διαφορετικούς κλάδους της οικο 

4. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Τα ειδικά θέματα λογιστικής στοχεύουν στην εξοικείωση και εμβάθυνση των 
φοιτητών σε εξειδικευμένες μελέτες περιπτώσεων (case studies) και δίνεται έμφαση 
στο θεωρητικό και πρακτικό υπόβαθρο της λογιστικής υποστήριξης διαφόρων 
μορφών επιχειρηματικής δραστηριότητας.  
 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: Αναγνώριση, αποτίμηση, απομείωση, 

διακίνηση, καταστροφή, πώληση υπό αίρεση, πλειστηριασμοί, συμφωνίες 

εξυγίανσης, νομιμοποίηση, επιχορηγήσεις, δωρεά, κτίρια σε οικόπεδα τρίτων.  

ΑΫΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: Κατηγορίες, περιπτώσεις άυλων, εξωκεφαλαιακές 

εισφορές, συμβάσεις παραχώρησης, απομείωση  

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ: Νομολογία φορολογικών και λογιστικών αποσβέσεων, μέθοδοι  

ΙΔΙΟΠΑΡΑΓΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: Σύντομης και μακράς περιόδου 

κατασκευής 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ: Μέθοδοι ποσοστού ολοκλήρωσης και 

ολοκληρωμένης σύμβασης 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ: Αναγνώριση, αποτίμηση, απομείωση, διακίνηση, καταστροφή, 

διαφορές απογραφής, δωρεές, ιδιοχρησιμοποίηση, απώλεια, απαξιωμένα  

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ: Μεθοδολογία, νομισματικά και μη νομισματικά 

στοιχεία, φορολογικός χειρισμός 

ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ: Χρηματοοικονομική, χρηματοδοτική, με επαναμίσθωση, λειτουργική, 

βραχυχρόνια 

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ: Παροχών σε εργαζόμενους, απαιτήσεων από πελάτες (απομείωση) 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: Αναγνώριση, αποτίμηση, 

απομείωση, αναστροφή απομείωσης, μεταβολή τιμής. 

 

 

 
 


