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Στοιχεία Επιστημονικού Υπευθύνου  

Ονομ/μο Επιστημονικού 
Υπευθύνου και Ιδιότητα 

Εμμανουήλ Τσιριτάκης, Καθηγητής Τμήματος 
Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής 
Πανεπιστημίου Πειραιώς 

Ονομ/μο Ακαδημαϊκού Υπευθύνου  
και Ιδιότητα 

Σεραΐνα Κ. Αναγνωστοπούλου, Ph.D., CFA, Αναπληρώτρια 
Καθηγήτρια Χρηματοοικονομικής Λογιστικής, Τμήμα 
Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής, 
Πανεπιστήμιο Πειραιώς 

Στοιχεία επικοινωνίας  
(τηλέφωνο, email) 

210 4142189, 6973046963, seraina@unipi.gr 

  

Στοιχεία Εκπαιδευτικού Προγράμματος 

Τίτλος προγράμματος Γενικές Γνώσεις Λογιστικής με περιεχόμενο ΔΠΧΑ 

Αριθμός Θεματικού Πεδίου 

(Συμβουλευτείτε το Παράρτημα) 
202 

Συνολική διάρκεια προγράμματος 

(μήνες, διδακτικές ώρες) 

Μήνες: 12 

Σύνολο Διδακτικών Ωρών: 311 ώρες 

Ομάδα στόχος (Σε ποιους 
απευθύνεται) 

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε: 
1. Φοιτητές, πτυχιούχους ΑΕΙ, ΤΕΙ και ΙΕΚ 
2. Οικονομολόγους, λογιστές, υπαλλήλους 

οργανισμών ,τραπεζών, ελεγκτικών εταιριών και 
στελέχη επιχειρήσεων, που απασχολούνται στον 
ευρύτερο χρηματοοικονομικό τομέα. 

3. Χρηματοοικονομικούς αναλυτές, με ανάγκη 
εξοικείωσης με τις χρηματοοικονομικές 
καταστάσεις που έχουν προετοιμαστεί με βάση 
τα ΔΠΧΑ ώστε να μπορούν να πραγματοποιήσουν 
σχετικές χρηματοοικονομικές αναλύσεις, λογιστές 
με ανάγκη για εξοικείωση με τους κανόνες των 
ΔΠΧΑ. 

Γλώσσα υλοποίησης Ελληνικά 

Απαιτούμενα τυπικά προσόντα 

συμμετεχόντων 

Πτυχιούχοι ΑΕΙ,ΤΕΙ και απόφοιτοι ΙΕΚ οικονομικής κατεύθυνσης με 
γνώσεις λογιστικής ή απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με 
σχετική εμπειρία λογιστικής. 
Οι συμμετέχοντες πρέπει να διαθέτουν πρόσβαση στο διαδίκτυο, 
βασικές γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών καθώς και 
προσωπικό λογαριασμό e-mail. 

Μέθοδος υλοποίησης 

Δια ζώσης 

Μικτό 

Από απόσταση (e-learning) 

Διαδικασία παρακολούθησης  Η παρακολούθηση γίνεται αποκλειστικά από το Διαδίκτυο 
μέσω απλού εκπαιδευτικού λογισμικού (πλατφόρμα 
ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης), παρέχεται ψηφιακό 
εκπαιδευτικό υλικό και συνεχή εκπαιδευτική υποστήριξη. Από 
τη στιγμή που ένας υποψήφιος γίνεται δεκτός στο 
Πρόγραμμα, δημιουργείται λογαριασμός χρήστη στην 
πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης, στον οποίο δίνεται πρόσβαση 
στην εκπαιδευτική ενότητα της επιλογής του. Στα πλαίσια της 
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κάθε εκπαιδευτικής ενότητας γίνεται ανάρτηση σε 
εβδομαδιαία βάση στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης 
ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού του υπεύθυνου 
διδάσκοντα. Το εκπαιδευτικό υλικό περιλαμβάνει 
ηλεκτρονικές σημειώσεις με θεωρία και παραδείγματα τα 
οποία είναι σε μορφή pdf με δυνατότητα αποθήκευσης και 
εκτύπωσης, ώστε να είναι εφικτή η μελέτη και offline. Κατά τη 
διάρκεια του μαθήματος υπάρχει η δυνατότητα ανάθεσης 
εργασιών ή τεστ αυτοαξιολόγησης. Ο εκπαιδευόμενος έχει 
πρόσβαση, οποιαδήποτε στιγμή και από οπουδήποτε έχει 
σύνδεση Internet, σε όλες τις δραστηριότητες, πηγές 
πληροφοριών και ανακοινώσεις του εκάστοτε μαθήματος και 
του κοινοποιούνται στοιχεία επικοινωνίας με τον διδάσκοντα 
για επίλυση αποριών.  Οι συμμετέχοντες πρέπει να :  

• μελετούν την ύλη και τις σημειώσεις 

• χρησιμοποιούν τις συνδέσεις που σχετίζονται με την 
ύλη του μαθήματος 

• υποβάλλουν εργασίες, τεστ αυτοαξιολόγησης και 
απαντήσεις τελικής εξέτασης  

Υπάρχει δυνατότητα καταγραφής ωρών παρακολούθησης 
μέσω  της ηλεκτρονικής πλατφόρμας 

Διδακτικές ενότητες Διάρκεια διδακτικών ενοτήτων 

Γενική Λογιστική και Οικονομικές 
Καταστάσεις (Ισολογισμός, Αποτελέσματα 

Χρήσεως και Ταμειακές Ροές) 

6 μήνες, 155 ώρες παρακολούθησης 

Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων και 
Ταμειακές Ροές 

3 μήνες, 78 ώρες παρακολούθησης 

Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 
Αναφοράς 

3 μήνες, 78 ώρες παρακολούθησης 
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Σκοπός και Στόχοι προγράμματος 

Σκοπός προγράμματος  

Σκοπός του εξ’ αποστάσεως προγράμματος είναι οι 
εκπαιδευόμενοι να αποκτήσουν ολοκληρωμένες γνώσεις, 
άριστη πληροφόρηση και ικανότητα αντίληψης όλων των 
επιμέρους χαρακτηριστικών που διέπουν την 
χρηματοοικονομική λογιστική και χρηματοοικονομική 
ανάλυση των λογιστικών  καταστάσεων και ταμιακών ροών 
των επιχειρήσεων, καθώς και τους κανόνες προσδιορισμού 
αποτελεσμάτων και σύνταξης χρηματοοικονομικών 
καταστάσεων. Η χρηματοοικονομική ανάλυση ενδιαφέρει 
πολλές κατηγορίες μεμονομένων ατόμων και οικονομικών 
οργανισμών,ανάλογα με τη θέση που κατέχει  καθένα από 
αυτά στην οικονομία. 
Μέσα από την πλούσια παράθεση παραδειγμάτων, ασκήσεων 
και δραστηριοτήτων που περιλαμβάνει το εκπαιδευτικό υλικό, 
αναμένεται η προσέγγιση με εύκολο και κατανοητό τρόπο των 
θεμάτων που αναλύονται. 
Στόχος του εξ’ αποστάσεως προγράμματος είναι, συνεπώς, να 
παρέχει μια ολοκληρωμένη και ευέλικτη εκπαίδευση και να 
αναλύσει θεωρητικά και πρακτικά τις αρχές 
χρηματοοικονομικής λογιστικής, όπως αυτές προσεγγίζονται 
στην πράξη και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Επίσης, 
στόχος είναι να παρέχει μια ολοκληρωμένη και ευέλικτη 
εκπαίδευση και να προσεγγίσει θεωρητικά και πρακτικά  τις 
σύγχρονες μεθόδους χρηματοοικονομικής ανάλυσης των 
λογιστικών καταστάσεων και ταμιακών ροών των 
επιχειρήσεων προκειμένου τα πορίσματα της να αποτελέσουν 
γνώμονα στη λήψη αποφάσεων. Οι εκπαιδευόμενοι θα 
εμβαθύνουν τις γνώσεις τους σε θέματα που αφορούν την 
ανάλυση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων των 
επιχειρήσεων καθώς και τον τρόπο με τον οποίο οι 
καταστάσεις αυτές δίνουν πληροφορίες για την ακριβή εικόνα 
της επιχείρησης,με σκοπό τον καθορισμό συγκεκριμένων 
στόχων επιχειρησιακού προγραμματισμού για την βελτίωση 
των αποτελεσμάτων κερδοφορίας της. 
 

 

Εκπαιδευτικοί στόχοι προγράμματος 

         Γνωστικές Δεξιότητες 
(γνωστικές, 

συμπεριφορές/στάσεις, 

ψυχοκινητικές κ.α.)                                      
(ικανότητα συλλογής, οργάνωσης 

και ανάλυσης δεδομένων μέσα 
από παρατήρηση, σύγκριση, 

πρόβλεψη, ιεράρχησης, πχ να 
γνωρίζω τι σημαίνει κάτι, να 

αντιλαμβάνομαι τι θα προκύψει 
εάν..., ικανότητα αξιοποίησης των 

γνωστικών και ψυχοκινητικών 
δεξιοτήτων που έχουν αποκτηθεί, 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος   ο 
εκπαιδευόμενος /μενη  μπορεί να : 

1. Αναγνωρίζει  βασικές  λογιστικές  έννοιες  και όρους, 
όπως λογιστική ισότητα, λογιστικό γεγονός, 
απογραφή, ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσης  

2. Κατανοεί τον  τρόπο λειτουργίας του διπλογραφικού 
συστήματος. 

3. Έχει αντίληψη της συνδεσμολογίας των λογαριασμών 
του Ενεργητικού και του Παθητικού με αυτούς της 
Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσης και της 
Κατάστασης Ταμειακών Ροών. 

4. Εφαρμόζει τις μεθόδους αποτίμησης στα 
σημαντικότερα περιουσιακά στοιχεία των 
επιχειρήσεων. 
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σε διάφορες καταστάσεις και 

εκτός εκπαιδευτικής διαδικασίας, 
διαμόρφωση νοοτροπίας, 

ικανότητα χρήσης των 
ερεθισμάτων τα οποία 

εξελίσσονται σε κινητήρια 
δραστηριότητα, να μπορώ να 

αναλάβω, να επιλέξω, να 
περιγράψω κάτι)  

5. Εκτιμάει ζητήματα που αφορούν την 
χρηματοοικονομική λογιστική. 

6. Χρησιμοποιεί διάφορους τρόπους σκέψης . 
7. Αναπτύξει διάφορες στρατηγικές επίλυσης 

προβλημάτων. 
8. Κατανοεί τις διάφορες τεχνικές ανάλυσης των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων που είναι 
απαραίτητες, για την αξιολόγηση της ρευστότητας, 
αποδοτικότητας, κερδοφορίας και της κεφαλαιακής 
διάρθρωσης μιας επιχείρησης. 

9. Κατανοεί τις βασικές προκλήσεις και δυσκολίες στην 
ανάλυση των λογιστικών καταστάσεων. 

10. Καταρτίζει τις  καταστάσεις ταμειακών ροών. 
11. Χρησιμοποιεί διάφορους τρόπους σκέψης. 
12. Αναπτύξει διάφορες στρατηγικές επίλυσης 

προβλημάτων. 
13. Αναζητάει, αναλύει και συνθέτει χρηματοοικονομικά 

δεδομένα και πληροφορίες. 
14. Ασκεί κριτική σε σχετικά με το περιεχόμενο του 

μαθήματος επιστημονικά θέματα, λήψη σχετικών 
αποφάσεων. 

15. Αναπτύσσει αναλυτική και συνθετική σκέψης. 
16. Εργαστεί σε διεθνές περιβάλλον, να κατανοήσει 

διαφορές εφαρμογής λογιστικών κανόνων σε διεθνές 
περιβάλλον. 
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Αναλυτική παρουσίαση διδακτικών ενοτήτων προγράμματος  

Τίτλος 

διδακτικής 

ενότητας 

Ώρες Διδασκαλίας 

Α/Α & τίτλος 
Εκπαιδευτικών 
Υποενοτήτων 

Μαθησιακά 
αποτελέσματα 
(Προσδιορίζον

ται οι βασικές 
ικανότητες που 
δημιουργούντα
ι από το 
πρόγραμμα και 
γίνεται, αν 
είναι δυνατόν, 

διάκριση 
μεταξύ των 
γενικών και 
ειδικών 
ικανοτήτων, 

που είναι οι 
πλέον σχετικές 

για το 
προτεινόμενο 
πρόγραμμα.)   

Θεωρία Πρακτική 
Δια ζώσης 
διδασκαλία 
στην τάξη 

Από απόσταση  
(e-learning) 

Γενική Λογιστική και Οικονομικές Καταστάσεις (Ισολογισμός, Αποτελέσματα Χρήσεως και Ταμειακές Ροές) 

1. ΟΙ 
ΟIΚΟΝΟΜIΚ
ΕΣ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
ΤΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩ
Ν 

4 3  Ναι 1. ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 
2.ΝΟΜΙΚΕΣ 
ΜΟΡΦΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
3.Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ 
ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ 
 
ΤΕΣΤ 
ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Σ 

Μετά την 
ολοκλήρωση της 
1ης  διδακτικής 
ενότητας ,οι 
εκπαιδευόμενοι 
θα είναι ικανοί 
να κατανοούν 
την έννοια της 
οντότητας και 
τις νομικές 
μορφές των 
επιχειρήσεων 

2. 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ 
ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 
ΤΥΠΟΠΟΙΗΣ
Η 

4 2  Ναι 1.ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ 
ΑΡΧΕΣ 
2. ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 
ΣΧΕΔΙΑ 
3. .ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 
ΠΡΟΤΥΠΑ (Ε.Λ.Π.) 
 
ΤΕΣΤ 
ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Σ 

Μετά την 
ολοκλήρωση της 
2ης  διδακτικής 
ενότητας ,οι 
εκπαιδευόμενοι 
θα είναι σε θέση 
να γνωρίζουν τις 
συνήθειες, τους 
κανόνες και τις 
διαδικασίες, που 
είναι αποδεκτές 
από τη λογιστική 
πρακτική σε 
συγκεκριμένο 
χρόνο.  

3. ΑΡΧΕΣ 
ΤΗΡΗΣΗΣ 
ΤΩΝ 
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜ
ΩΝ 

4 3  Ναι 1. ΓΡΑΦΙΚΗ 
ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ 
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 
2. ΔΙΑΚΡΙΣΗ 
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 
3. ΑΡΙΘΜΗΣΗ 
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 

Μετά την 
ολοκλήρωση της 
3ης  διδακτικής 
ενότητας ,οι 
εκπαιδευόμενοι 
θα είναι ικανοί 
να κατανοούν 



6 

 

 
ΤΕΣΤ 
ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Σ 

τις διακρίσεις 
και την 
αρίθμηση των 
λογαριασμών 

4. 
ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙ
ΚΗ 
ΜΕΘΟΔΟΣ 

4 3  Ναι 1.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΡΑΞΗ ΚΑΙ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 
ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΗΣ 
ΜΕΘΟΔΟΥ 
2. ΚΑΝΟΝΕΣ 
ΧΡΕΟΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 
3. ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟ - 
ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 
ΠΡΟΤΥΠΑ 
 
ΤΕΣΤ 
ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Σ 
 

Μετά την 
ολοκλήρωση της 
4ης  διδακτικής 
ενότητας ,οι 
εκπαιδευόμενοι 
θα είναι σε θέση 
να 
αντιλαμβάνοντα
ι και να 
κατανοούν την 
έννοια της 
χρέωσης και 
πίστωσης 

5. ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 
ΒΙΒΛΙΑ 

4 3  Ναι 1.ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
2. ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 
3. ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ 
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ 
 
ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Μετά την 
ολοκλήρωση της 
5ης  διδακτικής 
ενότητας ,οι 
εκπαιδευόμενοι 
θα είναι σε θέση 
να 
αντιλαμβάνοντα
ι και να 
κατανοούν την 
καταγραφή των 
δραστηριοτήτων 
όλων των 
οικονοµικών 
µονάδων 

6. ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

4 2  Ναι 1.ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 
ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 
ΤΕΣΤ 
ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Σ 
 

Μετά την 
ολοκλήρωση της 
6ης  διδακτικής 
ενότητας ,οι 
εκπαιδευόμενοι 
θα είναι σε θέση 
να γνωρίζουν τα 
πάσης φύσεως 
στοιχεία, 
συµπεριλαµβαν
οµένων των 
παραστατικών 
πώλησης, που 
εκδίδονται από 
την λογιστική 
οντότητα 

7. ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ 4 2  Ναι 1.ΤΑ ΣΤΑΔΙΑ ΤΟΥ Μετά την 
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ΚΥΚΛΩΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 
ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ 
2. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΕΛΟΥΣ 
ΧΡΗΣΕΩΣ 
 
ΤΕΣΤ 
ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Σ 
 

ολοκλήρωση της 
7ης  διδακτικής 
ενότητας ,οι 
εκπαιδευόμενοι 
θα είναι σε θέση 
να γνωρίζουν τα 
τα στάδια του 
λογιστικού 
κυκλώματος 

8. 
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ
Σ 

5 4  Ναι 1.ΒΑΣΙΚΗ 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 
ΙΣΟΤΗΤΑ 
2. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 
ΕΝΤΑΞΗΣ 
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟ 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΚΑΙ 
ΣΤΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ 
3. ΕΙΔΗ 
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ 
4. ΜΟΡΦΕΣ 
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
 
ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Μετά την 
ολοκλήρωση της 
8ης  διδακτικής 
ενότητας ,οι 
εκπαιδευόμενοι 
θα είναι σε θέση 
να 
αντιλαμβάνοντα
ι και να 
κατανοούν τα 
χαρακτηριστικά, 
τα είδη και τις 
μορφές του 
ισολογισμού 
μιας 
επιχειρήσεως 

9. ΜΗ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟ
ΥΝΤΑ-ΠΑΓΙΑ 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

4 2  Ναι 1.ΔΙΑΚΡΙΣΗ 
ΠΑΓΙΩΝ 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ 
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
2. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 
ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
 
ΤΕΣΤ 
ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Σ 

Μετά την 
ολοκλήρωση της 
9ης  διδακτικής 
ενότητας ,οι 
εκπαιδευόμενοι 
θα είναι σε θέση 
να γνωρίζουν 
την  έννοια των 
μη 
κυκλοφορουντω
ν- πάγιων 
περιουσιακών 
στοιχείων 

10. 
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 

4 2  Ναι 1.ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 
2. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 
 
 
ΤΕΣΤ 
ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Σ 

Μετά την 
ολοκλήρωση της 
10ης  διδακτικής 
ενότητας ,οι 
εκπαιδευόμενοι 
θα είναι σε θέση 
να 
αντιλαμβάνοντα
ι και να 
κατανοούν τον 
υπολογισμό των 
αποσβέσεων 

11. 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

4 2  Ναι 1.ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΤΩΝ 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 
2. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ 
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ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ 
3. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ - 
ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 
 
ΤΕΣΤ 
ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Σ 

12. 
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜ
ΟΙ 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 

4 3  Ναι 1.ΠΕΛΑΤΕΣ 
2. ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ 
ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 
3. ΛΟΙΠΕΣ 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
 
ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Μετά την 
ολοκλήρωση της 
12ης  διδακτικής 
ενότητας ,οι 
εκπαιδευόμενοι 
θα είναι σε θέση 
να 
αντιλαμβάνοντα
ι και να 
κατανοούν  
µέρος της 3ης 
οµάδας των 
λογαριασµών 
βάσει ΕΛΠ  

 
13. ΚΑΘΑΡΗ 
ΘΕΣΗ 

4 3  Ναι 1.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 
ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ 
2. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ 
ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ 
 
ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Μετά την 
ολοκλήρωση της 
13ης  διδακτικής 
ενότητας ,οι 
εκπαιδευόμενοι 
θα είναι σε θέση 
να κατανοούν 
τους 
λογαριασμούς 
της καθαρής 
θέσης 

14. 
ΥΠΕΡΑΞΙΑ 

4 2  Ναι 1.ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ 
ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ 
2. 
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ 
ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ 
 
ΤΕΣΤ 
ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Σ 

Μετά την 
ολοκλήρωση της 
14ης  διδακτικής 
ενότητας ,οι 
εκπαιδευόμενοι 
θα είναι σε θέση 
να γνωρίζουν τις 
διακρίσεις και 
τον 
προσδιορισμό 
της υπεραξίας 

15. 
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 

4 2  Ναι 1.ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ 
ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ 
ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ 
ΒΑΣΕΙ Ε.Λ.Π 
 
ΤΕΣΤ 
ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Σ 

Μετά την 
ολοκλήρωση της 
15ης  διδακτικής 
ενότητας ,οι 
εκπαιδευόμενοι 
θα είναι σε θέση 
να κατανοούν  
τον υπολογισµό 
εκ των προτέρων 
των κινδύνων 
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πιθανών ζηµιών 
ή εξόδων µιας 
επιχείρησης 

16. 
ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 
ΣΕ ΞΕΝΟ 
ΝΟΜΙΣΜΑ 

4 3  Ναι 1.ΑΡΧΙΚΗ ΚΑΙ 
ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΗ 
ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ 
ΞΕΝΩΝ 
ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕ
Σ ΔΙΑΦΟΡΕΣ 
2. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 
ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΩ
Ν ΔΙΑΦΟΡΩΝ 
 
ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Μετά την 
ολοκλήρωση της 
16ης  διδακτικής 
ενότητας ,οι 
εκπαιδευόμενοι 
θα είναι σε θέση 
να 
αντιλαμβάνοντα
ι και να 
κατανοούν τις 
συναλλαγές μιας 
επιχείρησης σε 
διαφορετικό 
νόµισµα από 
αυτό της χώρας 
τους 

17. 
ΟΡΓΑΝΙΚΑ 
ΈΞΟΔΑ ΚΑΤ’ 
ΕΙΔΟΣ 

4 3  Ναι 1.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 
ΕΞΟΔΩΝ 
 
ΤΕΣΤ 
ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Σ 

Μετά την 
ολοκλήρωση της 
17ης  διδακτικής 
ενότητας ,οι 
εκπαιδευόμενοι 
θα είναι σε θέση 
να 
αντιλαμβάνοντα
ι και να 
κατανοούν την 
οµάδα 6 των 
Ε.Λ.Π. 

18. 
ΟΡΓΑΝΙΚΑ 
ΈΣΟΔΑ ΚΑΤ’ 
ΕΙΔΟΣ 

4 3  Ναι 1.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 
ΕΣΟΔΩΝ 
 
ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Μετά την 
ολοκλήρωση της 
18ης  διδακτικής 
ενότητας ,οι 
εκπαιδευόμενοι 
θα είναι σε θέση 
να γνωρίζουν 
την οµάδα 7 των 
Ε.Λ.Π. 

19. 
ΑΝΑΒΑΛΛΟ
ΜΕΝΗ 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 

4 2  Ναι 1.ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ 
ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ 
ΔΙΑΦΟΡΕΣ 
2.ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝ
ΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ 
Ε.Λ.Π 
 
ΤΕΣΤ 
ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Σ 

Μετά την 
ολοκλήρωση της 
19ης  διδακτικής 
ενότητας ,οι 
εκπαιδευόμενοι 
θα είναι σε θέση 
να γνωρίζουν 
τους 
αναβαλλόμενου
ς φόρους κατά 
Ε.Λ.Π  

20. 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 
ΣΦΑΛΜΑΤΑ 

4 3  Ναι 1.ΤΡΟΠΟΙ ΕΥΡΕΣΗΣ 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ 
ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 

Μετά την 
ολοκλήρωση της 
20ης  διδακτικής 
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ΤΡΟΠΟΙ 
ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΤΩΝ 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ 
ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ 
 
 
ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 

ενότητας ,οι 
εκπαιδευόμενοι 
θα είναι σε θέση 
να 
αντιλαμβάνοντα
ι και να 
κατανοούν 
τυχόν λάθη και 
παραλείψεις 
που γίνονται στα 
λογιστικά βιβλία 
μιας 
επιχείρησης 

21. Η 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ 
ΡΟΩΝ 

5 3  Ναι 1.ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 
 
ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Μετά την 
ολοκλήρωση της 
21ης  διδακτικής 
ενότητας ,οι 
εκπαιδευόμενοι 
θα είναι σε θέση 
να γνωρίζουν 
την έννοια της 
κατάστασης των 
ταμειακών ροών 

22. 
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕ
ΝΕΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚ
ΕΣ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

5 2  Ναι 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ 
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – 
ΌΜΙΛΟΙ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
 
ΤΕΣΤ 
ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Σ 

Μετά την 
ολοκλήρωση της 
22ης  διδακτικής 
ενότητας ,οι 
εκπαιδευόμενοι 
θα είναι σε θέση 
να 
αντιλαμβάνοντα
ι και να 
κατανοούν τις 
έννοιες του 
ομίλου 
επιχειρήσεων, 
μητρικής, 
θυγατρικής και 
συγγενούς 
επιχείρησης 

23. 
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤ
ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
ΜΕΛΕΤΗΣ 

 7  Ναι 1.ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ 
ΑΣΚΗΣΕΙΣ/ΕΡΩΤΗΣ
ΕΙΣ 

Μετά την 
ολοκλήρωση της 
23ης  διδακτικής 
ενότητας ,οι 
εκπαιδευόμενοι 
θα έχουν 
εξασκηθεί μέσα 
από την πλούσια 
παράθεση 
παραδειγμάτων
και ασκήσεων 

 

Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων και Ταμειακές Ροές 
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1. Η 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗ
ΤΑ ΤΗΣ 
ΑΝΑΛΥΣΗΣ 
ΤΩΝ 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩ
Ν 

4 2  Ναι 1.ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ 
ΑΝΑΛΥΣΗΣ 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
2. .ΒΑΣΙΚΕΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
ΑΝΑΛΥΤΩΝ 
 
ΤΕΣΤ 
ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Σ 

Μετά την 
ολοκλήρωση της 
1ης  διδακτικής 
ενότητας ,οι 
εκπαιδευόμενοι 
θα είναι σε θέση 
να γνωρίζουν 
τον σκοπό της 
ανάλυσης 
λογιστικών 
καταστάσεων 

2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
ΣΤΟΥΣ 
ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚ
ΤΕΣΑΡΙΘΜΟ
ΔΕΙΚΤΕΣ 
ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ
Σ 

4 2  Ναι 1.ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ 
ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 
 
ΤΕΣΤ 
ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Σ 

Μετά την 
ολοκλήρωση της 
2ης  διδακτικής 
ενότητας ,οι 
εκπαιδευόμενοι 
θα είναι σε θέση 
να κατανοούν 
και να 
υπολογίζουν 
τους 
αριθμοδείκτες 
ρευστότητας 

3. 
ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚ
ΤΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤ
ΗΤΑΣ 

4 2  Ναι 1.ΑΝΑΛΥΣΗ 
ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΩΝ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
 
 ΤΕΣΤ 
ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Σ 

Μετά την 
ολοκλήρωση της 
3ης  διδακτικής 
ενότητας ,οι 
εκπαιδευόμενοι 
θα είναι σε θέση 
να κατανοούν  
και να 
υπολογίζουν 
τους 
αριθμοδείκτες 
δραστηριότητας 

4. 
ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚ
ΤΕΣ 
ΑΠΟΔΟΤΙΚΟ
ΤΗΤΑΣ 

4 2  Ναι 1.ΑΝΑΛΥΣΗ 
ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ 
ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
 
 
ΤΕΣΤ 
ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Σ 

Μετά την 
ολοκλήρωση της 
4ης  διδακτικής 
ενότητας ,οι 
εκπαιδευόμενοι 
θα είναι σε θέση 
να 
αντιλαμβάνοντα
ι και να 
κατανοούν τους 
αριθμοδείκτες 
αποδοτικότητας   

5. ΑΝΑΛΥΣΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚ
ΩΝ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩ
Ν ΤΡΑΠΕΖΩΝ 

5 3  Ναι 1. ΟΙ 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΕΡΟΙ 
ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ 
ΓΙΑ ΤΗ 
ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

Μετά την 
ολοκλήρωση της 
5ης  διδακτικής 
ενότητας ,οι 
εκπαιδευόμενοι 
θα είναι σε θέση 
να 
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ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 
 
ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 

αντιλαμβάνοντα
ι και να 
κατανοούν τους 
σπουδαιότερους 
αριθμοδείκτες 
για τη 
διερεύνηση των 
οικονομικών 
καταστάσεων 
των τραπεζών 

6. 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ 
ΡΟΩΝ (CASH 
FLOW 
STATEMENTS
) 

4 3  Ναι 1.ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 
 
ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Μετά την 
ολοκλήρωση της 
6ης  διδακτικής 
ενότητας ,οι 
εκπαιδευόμενοι 
θα είναι σε θέση 
να γνωρίζουν τις 
ταµειακές ροές 
µιας 
επιχείρησης 

7. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
ΚΙΝΗΣΗΣ 

4 3  Ναι 1. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ 
ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ 
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΕΣΑ 
ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
2.ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ 
ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 
ΚΙΝΗΣΗΣ 
 
ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Μετά την 
ολοκλήρωση της 
7ης  διδακτικής 
ενότητας ,οι 
εκπαιδευόμενοι 
θα είναι σε θέση 
να γνωρίζουν 
και να 
προσδιορίζουν 
το κεφάλαιο 
κίνησης 

8. 
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣ
ΜΟΣ ΤΩΝ 
ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ 
ΡΟΩΝ ΑΠΟ 
ΤΟΚΟΥΣ, 
ΦΟΡΟΥΣ ΚΑΙ 
ΞΕΝΟ 
ΝΟΜΙΣΜΑ 

4 3  Ναι 1. ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ 
ΡΟΕΣ ΑΠΟ 
ΤΟΚΟΥΣ,ΦΟΡΟΥΣ,Ξ
ΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ 
 
ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Μετά την 
ολοκλήρωση της 
8ης  διδακτικής 
ενότητας ,οι 
εκπαιδευόμενοι 
θα είναι σε θέση 
να 
αντιλαμβάνοντα
ι και να 
κατανοούν τις 
ταμειακές ροές 
από τόκους, 
φόρους και ξένο 
νόμισμα 

9. 
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕ
ΝΗ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ 
ΡΟΩΝ 

5 2  Ναι 1. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 
& ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 
ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ  
 
ΤΕΣΤ 
ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Μετά την 
ολοκλήρωση της 
9ης  διδακτικής 
ενότητας ,οι 
εκπαιδευόμενοι 
θα είναι σε θέση 
να γνωρίζουν 
και να 
προσδιορίζουν 
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Σ όλες τις 
ταµειακές ροές 
(εισροές και 
εκροές) της 
οικονοµικής 
οντότητας της 
οµάδας των 
ενοποιηµένων 
επιχειρήσεων  

10. ΑΝΑΛΥΣΗ 
ΤΟΥ ΝΕΚΡΟΥ 
ΣΗΜΕΙΟΥ 
(CASH FLOW 
STATEMENT) 

4 2  Ναι 1.ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ 
ΤΟΥ ΝΕΚΡΟΥ 
ΣΗΜΕΙΟΥ 
ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 
 
 
ΤΕΣΤ 
ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Σ 

Μετά την 
ολοκλήρωση της 
10ης  διδακτικής 
ενότητας ,οι 
εκπαιδευόμενοι 
θα είναι σε θέση 
να 
αντιλαμβάνοντα
ι και να 
προσδιορίζουν 
το νεκρό σημείο 
συναλλαγών  

11. ΓΕΝΙΚΗ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
ΒΑΣΙΚΩΝ 
ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚ
ΤΩΝ 

 6  Ναι 1.ΑΝΑΛΥΣΗ 
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ 
 
ΤΕΣΤ 
ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Σ 

Μετά την 
ολοκλήρωση της 
11ης  διδακτικής 
ενότητας ,οι 
εκπαιδευόμενοι 
θα έχουν 
εξασκηθεί μέσα 
από το 
παράδειγμα 
ανάλυσης και 
αξιολόγησης των 
βασικών 
αριθμοδεικτών  

12. 
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤ
ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
ΜΕΛΕΤΗΣ 

 6  Ναι 1.ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ 
ΑΣΚΗΣΕΙΣ/ΕΡΩΤΗΣ
ΕΙΣ 

Μετά την 
ολοκλήρωση της 
12ης  διδακτικής 
ενότητας ,οι 
εκπαιδευόμενοι 
θα έχουν 
εξασκηθεί μέσα 
από την πλούσια 
παράθεση  
ασκήσεων 
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Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 
1. Θεσμικό Πλαίσιο 
Διεθνών Προτύπων 
Χρηματοοικονομικ
ής Αναφοράς 
(Δ.Π.Χ.Α.) 
 
 
 
 

 

   6,5 ώρες Θεσμικό πλαίσιο 
Δ.Π.Χ.Α., ο ρόλος 
του International 
Accounting 
Standards Board 
(IASB), 
Εννοιολογικό 
Πλαίσιο IASB (IASB 
Conceptual 
Framework), 
ποιοτικά 
χαρακτηριστικά 
λογιστικής 
πληροφόρησης με 
βάση το Πλαίσιο, 
διαδικασία 
σύνταξης Δ.Π.Χ.Α., 
διερμηνείες 
Δ.Π.Χ.Α. 
 
Βιβλίο 
Kieso/Weygandt/W
arfield, Κεφάλαια 
1-2, επιπλέον 
εισαγωγικές 
σημειώσεις 

 
Ανάπτυξη 
κατανόησης για 
τη διακριτική 
ευχέρεια που 
υπάρχει στην 
εφαρμογή των 
Δ.Π.Χ.Α., όπως 
και των βασικών 
προκλήσεων και 
δυσκολιών στην 
εφαρμογή τους 
στην πράξη για 
μια σειρά 
λογιστικών 
θεμάτων.  
 
 

2. Αποθέματα (ΔΛΠ 
2), Γεωργία (ΔΛΠ 
41) 

   6,5 ώρες Αποθέματα (ΔΛΠ 
2), Γεωργία (ΔΛΠ 
41), Βιβλίο 
Kieso/Weygandt/W
arfield, Κεφάλαιο 9, 
επιπλέον 
σημειώσεις με 
αναφορά στα 
συγκεκριμένα 
πρότυπα 

Ανάπτυξη 
ικανότητας 
επιλογής μεταξύ 
χειρισμών που 
είναι αποδεκτοί 
από τα πρότυπα,  
καθώς και να 
εφαρμόζουν 
στην πράξη 
λογιστικούς 
χειρισμούς για 
από βασικά αλλά 
και πιο 
εξειδικευμένα 
θέματα Δ.Π.Χ.Α. 
που σχετίζονται 
με τα 
συγκεκριμένα 
πρότυπα που 
παρουσιάζονται 
σε αυτή την 
ενότητα – ΔΛΠ 2 
και ΔΛΠ 41.  

3. Ενσώματα πάγια 
(ΔΛΠ 16), Κόστος 
Δανεισμού (ΔΛΠ 
23), Κρατικές 
Επιχορηγήσεις 
(ΔΛΠ 20) 

   6,5 ώρες Ενσώματα πάγια 
(ΔΛΠ 16), Κόστος 
Δανεισμού (ΔΛΠ 
23), Κρατικές 
Επιχορηγήσεις 
(ΔΛΠ 20), Βιβλίο 
Kieso/Weygandt/W
arfield, Κεφάλαια 
10, 11, επιπλέον 

Όμοια με 
παραπάνω – με 
αναφορά στα 
πρότυπα που 
καλύπτονται 
στην τρέχουσα 
ενότητα.   
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σημειώσεις με 
αναφορά στα 
συγκεκριμένα 
πρότυπα 

4. Επενδύσεις σε 
ακίνητα (ΔΛΠ 40) 

   6,5 ώρες Επενδύσεις σε 
ακίνητα (ΔΛΠ 40) – 
σημειώσεις πάνω 
στο ΔΛΠ 40 με 
αναφορά στο 
πρότυπο 

Όμοια με 
παραπάνω – με 
αναφορά στα 
πρότυπα που 
καλύπτονται 
στην τρέχουσα 
ενότητα.   

5. Απομειώσεις 
(ΔΛΠ 36), 
Εξάντληση (ΔΠΧΑ 
6) 

   6,5 ώρες Απομειώσεις (ΔΛΠ 
36), Εξάντληση 
περιουσιακών 
στοιχείων (ΔΠΧΑ 6), 
Βιβλίο 
Kieso/Weygandt/W
arfield, Κεφάλαιο 
11, επιπλέον 
σημειώσεις πάνω 
στα ΔΛΠ 36, ΔΠΧΑ 
6 με αναφορά στα 
συγκεκριμένα 
πρότυπα 

Όμοια με 
παραπάνω – με 
αναφορά στα 
πρότυπα που 
καλύπτονται 
στην τρέχουσα 
ενότητα.   

6. Άυλα Πάγια 
(ΔΛΠ 38) 

   6,5 ώρες Άυλα Πάγια (ΔΛΠ 
38), Βιβλίο 
Kieso/Weygandt/W
arfield, Κεφάλαιο 
12, επιπλέον 
σημειώσεις πάνω 
στο ΔΛΠ 38 με 
αναφορά στο 
συγκεκριμένο 
πρότυπο 

Όμοια με 
παραπάνω – με 
αναφορά στα 
πρότυπα που 
καλύπτονται 
στην τρέχουσα 
ενότητα.   

7. Προβλέψεις και 
Ενδεχόμενες 
Υποχρεώσεις (ΔΛΠ 
37) 

   6,5 ώρες Προβλέψεις και 
Ενδεχόμενες 
Υποχρεώσεις και 
στοιχεία του 
Ενεργητικού (ΔΛΠ 
37), Βιβλίο 
Kieso/Weygandt/W
arfield, Κεφάλαιο 
12, επιπλέον 
σημειώσεις με 
αναφορά στο 
συγκεκριμένο 
πρότυπο 

Όμοια με 
παραπάνω – με 
αναφορά στα 
πρότυπα που 
καλύπτονται 
στην τρέχουσα 
ενότητα.   

8. 
Χρηματοοικονομικ
ά Μέσα (ΔΠΧΑ 9), 
Χρηματοοικονομικ
ά Μέσα: 
Παρουσίαση (ΔΛΠ 
32) – Μέρος Α 

   6,5 ώρες Χρηματοοικονομικ
ά Μέσα (ΔΠΧΑ 9), 
Χρηματοοικονομικ
ά Μέσα: 
Παρουσίαση (ΔΛΠ 
32) – Μέρος Α  
 
- 
Χρηματοοικονομικ
ά μέσα: 
Κατηγοριοποίηση 
χρηματοοικονομικ

Όμοια με 
παραπάνω – με 
αναφορά στα 
πρότυπα που 
καλύπτονται 
στην τρέχουσα 
ενότητα.   
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ών μέσων από τον 
εκδότη τους σε 
μέσα που ανήκουν 
στις υποχρεώσεις ή 
στα ίδια κεφάλαια, 
μετατρέψιμα μέσα 
(ΔΛΠ 32) 
- 
Χρηματοοικονομικ
ά μέσα: Λογιστική 
αναγνώριση και 
επιμέτρηση μετά 
την αρχική 
αναγνώριση για 
χρηματοοικονομικά 
στοιχεία του 
ενεργητικού και 
υποχρεώσεις, 
απόσβεση 
premium/discount 
ομολόγων (ΔΠΧΑ 9) 
 
 
 
Βιβλίο 
Kieso/Weygandt/W
arfield, Κεφάλαια 
14, 16, επιπλέον 
σημειώσεις και 
παραδείγματα με 
αναφορά στα 
συγκεκριμένα 
πρότυπα 

9. 
Χρηματοοικονομικ
ά Μέσα (ΔΠΧΑ 9), 
Επενδύσεις σε 
Συγγενείς 
Επιχειρήσεις (ΔΛΠ 
28) και θυγατρικές 
επιχειρήσεις (ΔΠΧΑ 
10), Μισθώσεις 
(ΔΠΧΑ 16)– Μέρος 
Β 

   6,5 ώρες Χρηματοοικονομικ
ά Μέσα (ΔΠΧΑ 9), 
Επενδύσεις σε 
Συγγενείς 
Επιχειρήσεις (ΔΛΠ 
28) και θυγατρικές 
επιχειρήσεις (ΔΠΧΑ 
10), Μισθώσεις 
(ΔΠΧΑ 16)– Μέρος 
Β  
 
Χρηματοοικονομικ
ά μέσα: Υπόδειγμα 
αναμενόμενων 
ζημιών για την 
αντιμετώπιση του 
πιστωτικού 
κινδύνου (expected 
loss model for 
credit risk), 
εισαγωγή στη 
λογιστική 
αντιστάθμισης 
κινδύνου (hedge 
accounting), (ΔΠΧΑ 
9) 

Όμοια με 
παραπάνω – με 
αναφορά στα 
πρότυπα που 
καλύπτονται 
στην τρέχουσα 
ενότητα.   
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- Μισθώσεις (ΔΠΧΑ 
16) 
 
Βιβλίο 
Kieso/Weygandt/W
arfield, Κεφάλαιο 
17, επιπλέον 
σημειώσεις και 
παραδείγματα με 
αναφορά στα 
συγκεκριμένα 
πρότυπα 

10. Κέρδη ανά 
Μετοχή (ΔΛΠ 33) 

   6,5 ώρες Κέρδη ανά Μετοχή 
(ΔΛΠ 33) 
 
Βιβλίο 
Kieso/Weygandt/W
arfield, Κεφάλαιο 
16, επιπλέον 
σημειώσεις πάνω 
στο ΔΛΠ 33 με 
αναφορά στο 
συγκεκριμένο 
πρότυπο, 
παραδείγματα 
μέσα από το ίδιο το 
πρότυπο 
 

Όμοια με 
παραπάνω – με 
αναφορά στα 
πρότυπα που 
καλύπτονται 
στην τρέχουσα 
ενότητα.   

11. Έσοδα από 
Συμβάσεις με 
Πελάτες (ΔΠΧΑ 15) 

   6,5 ώρες Έσοδα από 
Συμβάσεις με 
Πελάτες (ΔΠΧΑ 15), 
Βιβλίο 
Kieso/Weygandt/W
arfield, Κεφάλαιο 
18, επιπλέον 
σημειώσεις και 
παραδείγματα με 
αναφορά στα 
συγκεκριμένα 
πρότυπα 

Όμοια με 
παραπάνω – με 
αναφορά στα 
πρότυπα που 
καλύπτονται 
στην τρέχουσα 
ενότητα.   

12. Κάλυψη 
επιπλέον ΔΠΧΑ: 
ΔΛΠ 8, ΔΛΠ 24, 
ΔΛΠ 10, ΔΠΧΑ 8, 
ΔΛΠ 34 

   6,5 ώρες Αλλαγές σε 
λογιστικές 
πολιτικές κι 
εκτιμήσεις (ΔΛΠ 8), 
συναλλαγές 
συνδεδεμένων 
μερών (ΔΛΠ 24), 
γεγονότα μετά το 
τέλος της περιόδου 
αναφοράς (ΔΛΠ 
10), βασικά θέματα 
ενδιάμεσων 
εκθέσεων (ΔΛΠ 34), 
πληροφόρηση κατά 
λειτουργικό τομέα 
(ΔΠΧΑ 8) 
ΔΛΠ 8, ΔΛΠ 24, 
ΔΛΠ 10, ΔΠΧΑ 8, 
ΔΛΠ 34, Βιβλίο 

Όμοια με 
παραπάνω – με 
αναφορά στα 
πρότυπα που 
καλύπτονται 
στην τρέχουσα 
ενότητα.   
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Kieso/Weygandt/W
arfield, Κεφάλαια 
20, 22, επιπλέον  
σημειώσεις και 
παραδείγματα με 
αναφορά στα 
συγκεκριμένα 
πρότυπα 

 
 

 

 

 

 
 
 

                                                                   

Αξιολόγηση Μαθησιακών αποτελεσμάτων 

Τρόπος αξιολόγησης  μαθησιακών αποτελεσμάτων 

Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων δίνονται ασκήσεις 
εφαρμογής. 
 
H εξεταστική διαδικασία πραγματοποιείται εξ αποστάσεως 
μέσα από την πλατφόρμα e-learning με τη συμπλήρωση τεστ 
επίδοσης (ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής) το οποίο είναι 
διαθέσιμο σε συγκεκριμένες ημερομηνίες ή με την ανάρτηση 
θεμάτων (ερωτήσεων- ασκήσεων τελικής εξέτασης) σε 
μορφή ανάθεσης εργασίας με προθεσμία υποβολής των 
απαντήσεων. 

Υπάρχει η δυνατότητα να προγραμματιστεί σε συνεννόηση 
με τον εκπαιδευόμενο η εκπρόθεσμη συμμετοχή του στην 
τελική εξέταση με την προϋπόθεση ότι δεν έχει παρέλθει 
διάστημα πάνω από ένα έτος από την εγγραφή του στην 
αντίστοιχη διδακτική ενότητα. 
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Εκπαιδευτές 

Ονοματεπώνυμο εκπαιδευτών 1. Παπαλαμπρακόπουλος  Παύλος 
2. Σεραΐνα Κ. Αναγνωστοπούλου 

Ιδιότητες εκπαιδευτών 1. Παπαλαμπρακόπουλος  Παύλος, 
Οικονομολόγος, Ελεγκτής Λογιστής 
Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Ένωσης 

2. Σεραΐνα Κ. Αναγνωστοπούλου, Ph.D., CFA, 
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 
Χρηματοοικονομικής Λογιστικής, Τμήμα 
Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής 
Διοικητικής, Πανεπιστήμιο Πειραιώς 

Προσόντα εκπαιδευτών 

Παπαλαμπρακόπουλος  Παύλος: Οικονομολόγος - 
Υπηρεσίες Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Ελεγκτής – 
Λογιστής, Αξιολογητής Επενδυτικών Προτάσεων, Μέλος 
Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών Ελλάδας, 
Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών «Πολιτική Ανώτατης  
Εκπαίδευσης , Πανεπιστήμιο Πατρών, με Μεταπτυχιακή 
Διπλωματική Εργασία “Παράγοντες επιτυχίας των 
προγραμμάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με νέες 
τεχνολογίες στο πλαίσιο της μη τυπικής εκπαίδευσης: H 
περίπτωση του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης 
Πανεπιστημίου Πατρών”, Certificate in Online Learning 
Environments, ECDL 
 

Σεραΐνα Κ. Αναγνωστοπούλου: Μέλος ΔΕΠ, κάτοχος 
διδακτορικού διπλώματος και επαγγελματικής 
πιστοποίησης CFA 

 

 

Χορήγηση Πιστοποιητικού 
Τύπος Πιστοποιητικού ➢ Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικού 

Προγράμματος. 
➢ Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης 

Διδακτικής/Θεματικής Ενότητας Εκπαιδευτικού 
Προγράμματος. 

Βαθμοί ECVET   
(προαιρετικά εφόσον υπάρχουν) 
 
 12,44 μονάδες ECVET 
 
 
  

Ώρες Εξ 
Αποστάσεως 

Σύνολο 
Ωρών 

Μονάδες 
ECVET 

155+78+78 311 
311 

12,44  
/25 

 

Γενική Λογιστική και 
Οικονομικές 
Καταστάσεις 

(Ισολογισμός, 
Αποτελέσματα 

Χρήσεως και 
Ταμειακές Ροές) 

4 μήνες, 155 ώρες 

παρακολούθησης, 6,2 

μονάδες ECVET 

Ανάλυση Λογιστικών 
Καταστάσεων και 

Ταμειακές Ροές 

3 μήνες, 78 ώρες 

παρακολούθησης, 3,12 

μονάδες ECVET 

Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής 

Αναφοράς 

3 μήνες, 78 ώρες 

παρακολούθησης, 3,12 

μονάδες ECVET 
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Κόστος συμμετοχής – Εκπτωτική πολιτική 

 Κόστος συμμετοχής ανά Διδακτική Ενότητα 
 
Γενική Λογιστική και Οικονομικές Καταστάσεις 
(Ισολογισμός, Αποτελέσματα Χρήσεως και Ταμειακές 
Ροές): 700€ χωρίς έκπτωση, 500€ με έκπτωση Νο1 και 
600€ με έκπτωση Νο2.  
Δόσεις: 700€ (200+200+200+100), 500€ 
(200+200+100), 600€ (200+200+100+100) 
 
Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων και Ταμειακές 
Ροές: 350€ χωρίς έκπτωση, 250€ με έκπτωση Νο1 και 
300€ με έκπτωση Νο2. 
Δόσεις: 350€ (200+150), 250€ (150+100), 300€ 
(200+100) 
 
Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς: 
350€ χωρίς έκπτωση, 250€ με έκπτωση Νο1 και 300€ 
με έκπτωση Νο2. 
Δόσεις: 350€ (200+150), 250€ (150+100), 300€ 
(200+100) 
 

Κόστος Εγγραφής στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα  
Έκπτωση Νο1: 1.000€ 
Έκπτωση Νο2: 1.200€ 

 

Εκπτωτική πολιτική Έκπτωση Νο1 
• Άνεργοι: Κάρτα Ανεργίας με πρόσφατη ημερομηνία 

ανανέωσης ή Βεβαίωση ΟΑΕΔ με το διάστημα 
ανεργίας 

• Πολύτεκνοι-Τρίτεκνοι: Πιστοποιητικό 
Οικογενειακής Κατάστασης 

• AMEA: Βεβαίωση αρμόδιας Υγειονομικής 
Επιτροπής 

• Πτυχιούχοι-Φοιτητές ΠαΠει: Αντίγραφο Πτυχίου ή 
Βεβαίωση Φοίτησης 

• Εργαζόμενοι του Πανεπιστημίου Πειραιά (μόνιμοι 
ή με σύμβαση), εφόσον αποδεικνύεται σταθερή 
σχέση εργασίας με το φορέα 

• Δημοτικοί Υπάλληλοι (μόνιμοι ή με σύμβαση), 
εφόσον αποδεικνύεται σταθερή σχέση εργασίας με 
το φορέα 

Έκπτωση Νο2 
• Προπτυχιακοί Φοιτητές ΑΕΙ/ΤΕΙ ή άτομα έως 30 

ετών που είναι κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας 
Νέων: Βεβαίωση Φοίτησης/ Κάρτα με ισχύ στο 
τρέχον ακαδημαϊκό έτος 

• Συμμετέχοντες προηγούμενων κύκλων 
Απλή αναγραφή μαθήματος και περιόδου 
παρακολούθησης 

• Εγγραφή σε τουλάχιστον δύο μαθήματα ίδιας 
περιόδου 

 

Τρόπος καταβολής τελών (Άπαξ /Δόσεις) 1. Σύμφωνα με το αναγραφόμενο πλάνο 
καταβολής δόσεων κάθε διδακτικής ενότητας  
2. Εφάπαξ 
3. Με δυνατότητα αποπληρωμής σε ισόποσες 
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μηνιαίες δόσεις, όσες και η διάρκεια της διδακτικής 
ενότητας σε μήνες και με προϋπόθεση την εξόφληση 
των διδάκτρων 2 εβδομάδες πριν την ολοκλήρωση της 
διδακτικής ενότητας. 
Αποτυχία πληρωμής κάποιας δόσης συνεπάγεται τον 
αυτόματο αποκλεισμό του υποψηφίου από το υπόλοιπο 
του προγράμματος, τις εξετάσεις και τη χορήγηση 
Τίτλου Σπουδών. Δεν γίνονται επιστροφές διδάκτρων 
μετά την έναρξη των τμημάτων.  
Υπάρχει η δυνατότητα εξόφλησης διδάκτρων 
εκπαιδευτικής ενότητας ώστε να δοθεί εκ νέου 
πρόσβαση στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης και να 
προγραμματιστεί σε συνεννόηση με την εκπαιδευόμενο 
η συμμετοχή του στην τελική εξέταση με την 
προϋπόθεση ότι δεν έχει παρέλθει διάστημα πάνω από 
ένα έτος από την εγγραφή του στην αντίστοιχη 
διδακτική ενότητα. 
 

 

Συνεργασίες 

Συνεργαζόμενοι φορείς  
(εφόσον υπάρχουν) 
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Παράρτημα 

Θεματικά πεδία ανά Επιστημονικό κλάδο 
 
Επιλέξτε έως 3 θεματικά πεδία (τα κυριότερα) που σχετίζονται με το πρόγραμμά σας και συμπληρώστε τους 
αντίστοιχους αριθμούς στην κατάλληλη θέση του Πίνακα 2 "Στοιχεία Εκπαιδευτικού Προγράμματος". 
Στην περίπτωση όπου το ίδιο θεματικό πεδίο εμφανίζεται σε δύο επιστημονικούς κλάδους, συμπληρώνεται ο ένας ή 
και οι δύο αριθμοί του θεματικού πεδίου ανάλογα με τη συνάφεια του προγράμματος με τους δύο κλάδους.   

 Ανθρωπιστικές Σπουδές 

101 Παραστατικές Τέχνες 

102 Κινηματογράφος/Ψηφιακές  Τέχνες 

103  Εικαστικές Τέχνες 

104  Λογοτεχνία/Ποίηση 

105  Φιλοσοφία/Επιστημολογία 

106 Ψυχολογία 

107  Ιστορία/Αρχαιολογία 

108 Γλωσσολογία/Μετάφραση/Γλώσσες και  Πολιτισμοί 

109 Επιστήμες Αγωγής/Εκπαίδευση/Ανάπτυξη Ανθρώπινου 
Δυναμικού 

 
 

   Κοινωνικές Επιστήμες και Οικονομία 

201  Διαχείριση Πολιτιστικού και Τουριστικού Πλούτου 

202 Οικονομία/Χρηματοοικονομικά/Λογιστική 

203 Οργάνωση και Διοίκηση Οργανισμών/Marketing 

204 Κοινωνιολογία και Πολιτικές Επιστήμες 

205 ΜΜΕ και Επικοινωνία 

206 Επιστήμη Δικαίου 

207 Ναυτιλία 

208  Βιώσιμη Ανάπτυξη και Περιβάλλον 

209  Αγροοικονομία 
 

 
 Θετικές Επιστήμες και Τεχνολογία 

301 Βιώσιμη Ανάπτυξη και Περιβάλλον 

302 Βιοτεχνολογία 

303 Τεχνολογία Τροφίμων 

304 Βιολογία 

305 Οικολογία 

306 Γεωλογία 

307 Πληροφορική και Τηλεπικοινωνίες 

308 Φυσική 

309 Χημεία 

310 Μαθηματικά και Στατιστική 

311 Αρχιτεκτονική/Χωροταξία/Πολεοδομία 

312 Μηχανική Κτιρίων και Κατασκευών/Τοπογραφία 

313 Μηχανική Ενέργειας/Μηχανολογία/Μηχανική και 
Διαχείριση Μονάδων Παραγωγής 

314  Υλικά 
 

 
 Επιστήμες Υγείας και Αθλητισμός 
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401 Φυσική Αγωγή και Αθλητισμός 

402 Ιατρική Επιστήμη 

403  Οδοντιατρική 

404 Φαρμακογνωσία/Φαρμακολογία και  Φαρμακευτική 
Τεχνολογία 

405 Τεχνολογίες και Φροντίδα Υγείας και Πρόνοιας 
 

 
  Θεολογικές Σπουδές 

501  Θεολογία 

502 Θρησκειολογία 
 

 
   Γεωπονία 

601   Αγροοικονομία 

602  Τεχνολογία Τροφίμων 

603  Βιοτεχνολογία 

604 Οικολογία 
 


