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(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ AF 604 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 6ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 

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 3 5 
ΣΥΝΟΛΟ 3 5 

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 
(δ). 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  
γενικού υποβάθρου,  

ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης  
γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων 

Υποχρεωτικό 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: Δεν υφίστανται απαιτήσεις 
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 το Πλαίσιο 

Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 
• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β 
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Η εβδομαδιαία εξάσκηση των φοιτητών με τα λογιστικά προγράμματα και με την εκμάθηση του 
taxisnet θα τους προσδώσει  τις εφαρμοσμένες γνώσεις που χρειάζονται για την εκμάθηση της 
λογιστικής λειτουργίας ενός φοροτεχνικού γραφείου και θα τους καταστήσει επιστημονικά έτοιμους 
για την ανάληψη λογιστικών εργασιών σε σύντομο χρονικό διάστημα.  
Η εφαρμογή τους θα συνεπικουρείται και με ένα δίωρο μάθημα της θεωρίας όπου θα αναλύεται 
όλο το νομοτεχνικό πλαίσιο της μηχανογραφημένης λογιστικής λαμβάνοντας υπόψη τον Κώδικα 
Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ), τον  Φορολογικό Νόμο που ισχύει, το Ελληνικό 
Γενικό Λογιστικό Σχέδιο αλλά και τον Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών και τους εκάστοτε νόμους 
που διέπουν τις Ανώνυμες Εταιρείες, Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης  αλλά και την Ιδιωτική 
Κεφαλαιουχική Εταιρεία. 
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο φοιτητής θα αποκτήσει γνώσεις  και δεξιότητες με 
αποτέλεσμα να του δίνεται η δυνατότητα να: 

• Εξασκηθεί με την λειτουργία της μηχανογραφημένης λογιστικής και  
• Χειρίζεται τα λογιστικά προγράμματα που απαιτούνται για την έκδοση λογιστικών 

στοιχείων όπως ΦΠΑ, φορολογικής δήλωσης, παρακολούθησης βιβλίων Γ κατηγορίας. 



 

 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Διδακτέα ύλη: 
• Εισαγωγή 
• Βιβλία Β κατηγορίας 
• Βιβλία Γ κατηγορίας 
• Γενικά περί φόρου προστιθεμένης αξίας 
• Ασκήσεις 
• Κώδικας φορολογικής απεικόνισης διαδικασιών 
• Φορολογική δήλωση φυσικών προσώπων 
• Ασκήσεις 
• φορολογική δήλωση νομικών προσώπων  
• Ασκήσεις 
• Κώδικας φορολογικών διαδικασιών 
• Φορολογική Νομοθεσία 
• Ασκήσεις 
• Καταχώρηση λογιστικών γεγονότων 
• Επαναληπτικές ασκήσεις 

 

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

Πρόσωπο με πρόσωπο & Εξ αποστάσεως εκπαίδευση 

• Εξασκηθούν στο περιβάλλον του taxisnet (Πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου 
Οικονομικών) και  

• Εκδίδουν συμπληρωμένα φορολογικά έντυπα που απαιτούνται για την καθημερινή 
λειτουργία της επιχείρησης που είναι απαραίτητα για την φορολογική συμμόρφωση των 
εταιρειών. 

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 
…… 
Άλλες… 
……. 

Η ολοκληρωμένη θεωρητική και εργαστηριακή κατάρτιση των φοιτητών σε πολύ συγκεκριμένες 
γνώσεις και δεξιότητες, μέσω εκτενούς χρήσης τεχνολογιών πληροφορικής, αλλά και μέσω της 
εφαρμογής των γνώσεων στην πρακτική άσκηση εκτιμάται ότι θα δώσει προοπτικές επαγγελματικής  
απασχόλησης.  
Ο φοιτητής με την ολοκληρωμένη θεωρητική κατάρτιση  και απόκτηση συγκεκριμένων γνώσεων και 
δεξιοτήτων αναμένεται να είναι ικανός να προβαίνει σε:  

• Εποπτεία, τήρηση και ενημέρωση Λογιστικών βιβλίων όλων των κατηγοριών σύμφωνα με 
την κείμενη φορολογία, Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα  

• Συμπλήρωση εντύπων Μητρώου 
• Συμπλήρωση εντύπων Ε1, Ε2,Ε3,Ε5,Ε9 



εκπαίδευση κ.λπ. 
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 

Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 
με τους φοιτητές 

Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της powerpoint, 
Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας και μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας 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 σύμφωνα 
με τις αρχές του ECTS 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις 83 
Συγγραφή Εργασίας  15 
Πρόοδος 27 
Αυτοτελής Μελέτη 25 
  
  

  

  

  
Σύνολο Μαθήματος  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. 

 
1. Γραπτή τελική εξέταση  που περιλαμβάνει: 

-Ερωτήσεις Ανάπτυξης 
-Ασκήσεις 
-Εργασία Προόδου 

 
Γλώσσα Αξιολόγησης: Ελληνικά 

 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 
1. Καρτάλης Νικόλαος (2012),Μηχανογραφημένη Λογιστική , Θεσσαλονίκη. 
2. Γκινογλου Δ., Ταχυνακης Π., και Πρωτόγερος Ν., (2004) Λογιστικά Πληροφοριακά 

Συστήματα, Εκδόσεις Rosili, Αθήνα. 
3. Καραγιωργος Θ., και Πετρίδης Α., (2001) Μηχανογραφημένη Γενική Λογιστική, Εκδόσεις 

Γερμανός, Θεσσαλονίκη. 
4. Αληφαντης Γ., (2001) Λογιστικές Εργασίες Τέλους Χρήσης, Εκδόσεις Πάμισος, Αθήνα  

 


