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Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Το παρόν μάθημα έχει σκοπό να παρέχει τις επαρκείς γνώσεις ώστε οι φοιτητές να αντιληφθούν την έννοια της 

περιβαλλοντικής και αειφόρου λογιστικής (ποιες είναι οι απαραίτητες περιβαλλοντικές και κοινωνικές 

πληροφορίες καθώς και ποιες είναι οι απαιτήσεις του νόμου (4403/2016) που θα πρέπει οι οργανισμοί και οι 

επιχειρήσεις να εναρμονιστούν. Περαιτέρω, να κατανοήσουν τον τρόπο με τον οποίο η διαχείριση της βιώσιμης 

απόδοσης επηρεάζει εταιρικά κόστη, έσοδα και κινδύνους. 

 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να: 

1. Έχει μια συνολική εικόνα της αειφορίας / περιβάλλοντος 

2. Να γνωρίσει τα χαρακτηριστικά της περιβαλλοντικής λογιστικής 

3. Να έχει πλήρη γνώση των πιο πρόσφατων εξελίξεων που λαμβάνουν χώρα σε νομοθετικό επίπεδο σε 

Ευρωπαϊκό και Ελληνικό επίπεδο 

4. Να έχει μια συνολική, διαχρονική εικόνα του παγκόσμιου οικονομικού γίγνεσθαι, 

5. Να μπορεί να κατανοεί τη στενή σχέση του θεσμικού πλαισίου (φορείς, αγορές, συνάλλαγμα), τους 

τρόπους παρακολούθησης των μεγεθών (διεθνείς συναλλαγματικές & χρηματοπιστωτικές αγορές, 

ισοζύγιο πληρωμών) 

6. Να έχει πλήρη γνώση των πιο πρόσφατων εξελίξεων που λαμβάνουν χώρα στη διεθνή οικονομική 

σκηνή (Εμπόριο Ρύπων, Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Στήριξης κ.α.) 

7. Να διαμορφώνει άποψη και κριτική για τη η διαχείριση της βιώσιμης απόδοσης 

Γενικές Ικανότητες 

Το μάθημα αποσκοπεί σε:  

1. Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών. 

2. Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης  

3. Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  

4. Λήψη αποφάσεων  

5. Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  

6. Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

Περιεχόμενο Μαθήματος 

1. Περιβαλλοντική, Κοινωνική – Αειφόρος Λογιστική 

2. Μοντέλα λογιστικής καταγραφής και αποκάλυψης πληροφοριών σχετικά με την αειφόρο επίδοση των 

οργανισμών 



3. Παρουσίαση της νομοθεσίας και υποχρεωτική αποτύπωση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών 

αειφορίας στις λογιστικές καταστάσεις 

4. Επιδράσεις της περιβαλλοντικής – αειφόρου πολιτικής στο στρατηγικό σχεδιασμό και τη 

χρηματοοικονομική διάρθρωση των επιχειρήσεων 

5. Προσδιορισμός των εννοιών του περιβαλλοντικού και του κοινωνικού κόστους 

6. Προσδιορισμός της έννοιας των «περιβαλλοντικών» εσόδων 

7. Προσδιορισμός της έννοιας της απαξίωσης των περιουσιακών στοιχείων που συνδέεται με την 

περιβαλλοντική υποβάθμιση 

8. Εταιρική λογιστική αερίων θερμοκηπίου: Ανάλυση αποτυπώματος άνθρακα 

9. Περιβαλλοντική, κοινωνική και εταιρική διακυβέρνηση (Environmental, Social, Corporate Governance) 

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class 

Οι παρουσιάσεις πραγματοποιούνται με χρήση Power Point. Επίσης 

υπάρχει η δυνατότητα ηλεκτρονικής επικοινωνίας μέσω e-mail στο 

διδάσκοντα. 

Διάθεση ηλεκτρονικών παρουσιάσεων διδασκαλίας στους φοιτητές, 

μέσω e-class 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Δραστηριότητα Ώρες 

Διαλέξεις επικουρούμενη από παρουσιάσεις σε 

ηλεκτρονική μορφή (powerpoint). 

50 

Υποδειγματικά λυμένες ασκήσεις. Πρακτική εξάσκηση με 

επίλυση ασκήσεων. 

30 

Αυτοτελής Μελέτη 45 

Σύνολο Φόρτου Εργασίας Εξαμήνου Μαθήματος  125 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  

H αξιολόγηση των φοιτητών, προκειμένου να τους δοθεί εύρος 

επιλογών, προτιμήσεων και αξιοποίησης του χρόνου τους, γίνεται ως 

εξής: 

Γραπτή τελική εξέταση (70% - 100% του βαθμού): Οι φοιτητές 

καλούνται να απαντήσουν σε μια σειρά από ερωτήσεις που θα 

καλύπτουν το σύνολο της διδαχθείσας ύλης του μαθήματος. Αυτές 

θα περιλαμβάνουν: 

1. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 

2. Ερωτήσεις Σωστού / Λάθους 

3. Ερωτήσεις κρίσεως 

4. Επίλυση προβλημάτων σε πρακτικά θέματα 

 

Πρόοδος (0% - 30 % του βαθμού) (δίνεται δυνατότητα επιλογής 

στους φοιτητές εάν θέλουν να συμμετάσχουν): 

1. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 

2. Ερωτήσεις Σωστού / Λάθους 

3. Ερωτήσεις κρίσεως 

4. Επίλυση πρακτικών προβλημάτων 

 

Η αξιολόγηση των φοιτητών είναι προσβάσιμη από αυτούς για 

επεξηγήσεις αναφορικά με την βελτίωση τους. 

 

Τα κριτήρια αξιολόγησης μπορούν να ξαναπροσδιορίζονται στην 

αρχή κάθε εξαμήνου μετά από εισήγηση του διδάσκοντα και 

απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος. 
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