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Αγαπητέ φοιτητή, 
 

Ως πρόεδρος του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Διεθνούς 
Πανεπιστημίου της Ελλάδος και εκπροσωπώντας όλο το προσωπικό του Τμήματος, 
διδακτικό, διοικητικό και τεχνικό, σας καλωσορίζω στον επίσημο Oδηγό Σπουδών του 
Τμήματος. 

Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής είναι ένα διαχρονικά μεγάλο τμήμα με 
μακροχρόνια παρουσία στο πρώην ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και νυν 
Διεθνές Πανεπιστήμιο. Λεπτομέρειες για το πρόγραμμα σπουδών υπάρχουν στο σχετικό 
σύνδεσμο. 

Η προνομιακή θέση του απόφοιτου λογιστή και οικονομολόγου στην αγορά εργασίας είναι 
γνωστή εδώ και δεκαετίες. Οι τεχνολογικές εξελίξεις που έχουν κρούσει τον κώδωνα του 
κινδύνου σε δεκάδες επαγγέλματα, δεν έχουν επηρεάσει τον έμπειρο και τεχνικά άρτιο 
απόφοιτο του Τμήματος. Απόδειξη αποτελούν τα υψηλά ποσοστά απασχόλησης των 
αποφοίτων μας σε επαγγέλματα συναφή με το αντικείμενο των σπουδών τους. Τις 
τελευταίες τρεις δεκαετίες εκατοντάδες απόφοιτοι του Τμήματός μας έχουν καταξιωθεί και 
διαπρέπουν στον επαγγελματικό στίβο στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Είμαστε πολύ 
περήφανοι και έχουμε την πεποίθηση ότι αυτό θα συνεχίζεται και με τους νέους μας 
αποφοίτους. 

Το Τμήμα συμμετέχει σε διεθνή δίκτυα τα οποία παρέχουν τη δυνατότητα μετακίνησης και 
παραμονής των φοιτητών σε προορισμούς του εξωτερικού. Το ίδιο ισχύει και για τους 
φοιτητές των συνεργαζόμενων ιδρυμάτων, κυρίως κατά το εαρινό εξάμηνο. 

Το Τμήμα διαθέτει έμπειρο και εξαίρετο ακαδημαϊκό προσωπικό, όχι μόνο στα στενά 
αντικείμενα της Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής αλλά και στα αντικείμενα της Διοίκησης 
Επιχειρήσεων, Στατιστικής, Νομικής, Ξένων Γλωσσών κ.ά. Συνεργάζεται επίσης με 
αφοσιωμένους και επιτυχημένους επιστήμονες της ευρύτερης περιοχής που αποτελούν 
βασικούς συντελεστές της επιτυχημένης πορείας του. Αλλά και το διοικητικό προσωπικό, με 
άξονα τη Γραμματεία του Τμήματος αποτελεί βασικό πυλώνα της διαρκούς και αγόγγυστης 
εξυπηρέτησης των φοιτητών. 

Σημαντικό πλεονέκτημα του Τμήματος αποτελεί το σύγχρονο και ποιοτικό πρόγραμμα 
σπουδών, ικανό να παρέχει στους φοιτητές εξειδικευμένη ακαδημαϊκή γνώση και δεξιότητες 
με βάση τις σύγχρονες εξελίξεις στο χώρο της επιστήμης της Λογιστικής και της 
Χρηματοοικονομικής. Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει μαθήματα που 
διαπραγματεύονται τα σύγχρονα προβλήματα και τις καινοτομίες στη λογιστική και στη 
χρηματοοικονομική διαχείριση των επιχειρήσεων. Επιπλέον, δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην 
πρακτική εφαρμογή της ακαδημαϊκής γνώσης με την ενσωμάτωση μαθημάτων μέσω 
χρήσης τεχνολογιών πληροφορικής από τους φοιτητές. Τα στοιχεία αυτά του 
προγράμματος σπουδών εξηγούν την ιδιαίτερη ελκυστικότητα του όπως αυτή 
αποτυπώνεται στην αυξημένη ζήτηση του. 

Σήμερα λειτουργούν τρία θεσμοθετημένα ερευνητικά εργαστήρια. Επίσης, το Τμήμα 
διοργανώνει ένα ετήσιο επιστημονικό συνέδριο, συμμετέχει στην έκδοση ενός 
επιστημονικού περιοδικού και σε πλήθος ερευνητικών έργων. Τα τελευταία χρόνια, 
προσφέρονται 3 προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών τα οποία υποδέχονται κάθε χρόνο 
περισσότερους από 60 εισακτέους. Σχετικές πληροφορίες διατίθενται στους αντίστοιχους 
συνδέσμους. 

Ελπίζουμε όλα τα παραπάνω να σας φανούν χρήσιμα και σας προτρέπω να περιηγηθείτε 
στον διαδικτυακό μας τόπο για να βρείτε όλες τις πληροφορίες που σας ενδιαφέρουν. 
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Από τη θέση μου, ως Πρόεδρος του Τμήματος, όλοι οι συνάδελφοι και εγώ σας 
διαβεβαιώνουμε για τη συνεχή στήριξη στην ακαδημαϊκή και την μετέπειτα επαγγελματική 
σας πορεία. 

Σας ευχόμαστε ολόψυχα υγεία και καλή επιτυχία στις σπουδές σας. 

 

Δρ. Βαλσαμίδης Σταύρος 

Πρόεδρος του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής 
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Α1. Επωνυμία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας 
Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε) 

14ο χλμ Θεσσαλονίκης-Μουδανιών 

ΘΕΡΜΗ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

570 01 ΕΛΛΑΣ 

Τηλ: 2310 807558 

 

http:// https://www.ihu.gr/ 

 

Α2. Ημερομηνίες ακαδημαϊκού έτους/εξαμήνων 
Χειμερινό Εξάμηνο 2021-2022 (13 εβδομάδες μαθημάτων) 

Έναρξη μαθημάτων: Δευτέρα 11/10/2021 

Λήξη μαθημάτων: Παρασκευή 21/01/2022 

Εξετάσεις εργαστηρίων (Αναπληρώσεις μαθημάτων) Δευτέρα 24/01/2022 - 

Παρασκευή 28/01/2022 

Εξεταστική περίοδος χειμερινού εξαμήνου (3 εβδομάδες)  

Δευτέρα 31/01/2022 - Παρασκευή 18/02/2022 

 

Εαρινό εξάμηνο 2021-2022 (13 εβδομάδες μαθημάτων)  

 

Έναρξη μαθημάτων: Δευτέρα 21/2/2022  

Λήξη μαθημάτων: Παρασκευή 3/6/2022 

Εξετάσεις εργαστηρίων (Αναπληρώσεις μαθημάτων) Δευτέρα 6/6/2022 - Παρασκευή 

10/6/2022 

Εξεταστική περίοδος εαρινού εξαμήνου (3 εβδομάδες)  

Τρίτη 14/06/2022 - Δευτέρα 1/7/2022 

Εξεταστική περίοδος Σεπτεμβρίου 2022  

Δευτέρα 29/8/2022 - Παρασκευή 16/9/2022 

(χειμερινού και εαρινού εξαμήνου 2021-2022) (3 εβδομάδες) 

 

Κατά την διάρκεια του χειμερινού και του εαρινού εξαμήνου δεν γίνονται μαθήματα και 

εξετάσεις: 

http://aueb.gr/
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Α) Χειμερινό εξάμηνο 

Εθνική εορτή 28η Οκτωβρίου 2021 

Επέτειος Εξέγερσης του Πολυτεχνείου 17 Νοεμβρίου 2021 

Διακοπές Χριστουγέννων 24 Δεκεμβρίου 2021 έως 6 Ιανουαρίου 2022 

Β) Εαρινό εξάμηνο 

Καθαρή Δευτέρα 7 Μαρτίου 2022 

Εθνική εορτή 25 Μαρτίου 2022 

Διακοπές Πάσχα 16 Απριλίου έως 1 Μαΐου 2022 

Αγίου Πνεύματος 13 Ιουνίου 2022 

Γ) Δεν γίνονται μαθήματα και εξετάσεις κατά τις τοπικές εορτές και αργίες στις έδρες 

των Τμημάτων και Σχολών των κόμβων: 

Καβάλα, Σέρρες 29 Ιουνίου 2022 Θρησκευτική Εορτή Αποστόλων Πέτρου και Παύλου 

 

Α3. Ακαδημαϊκές Αρχές και Υπηρεσίες 
Η οργάνωση και η λειτουργία του Ιδρύματος διέπεται από την κείμενη νομοθεσία 

Ν.4485/2017 (ΦΕΚ 114/4-8-2017 τ.Α'). Το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος υπάγεται 

στην εποπτεία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. 

A3.1 Οι Αρχες του Πανεπιστημιου 

Οι Αρχές του Πανεπιστημίου αποτελούνται από την διοικούσα επιτροπή ως 
ακολούθως: 

A3.1.1 Η Διοικουσα Επιτροπη 
Η Διοικούσα Επιτροπή αποτελείται από: 

> τον Πρόεδρο, 

> τους Αντιπροέδρους, 

> τους Κοσμήτορες, 

> Μέλη ΔΕΠ ΔΙ.ΠΑΕ κ άλλων Ιδρυμάτων 

 

A3.2 Η δομή του Πανεπιστημίου 

Το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.) ιδρύθηκε με το νόμο 3391 του 2005 
και άρχισε να λειτουργεί το 2008, όταν έλαβε χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ2007-2013, 
μέσω του επιχειρησιακού προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και 
εδρεύει στη Θέρμη του νομού Θεσσαλονίκης. 

Μετά τη δημοσίευση του Ν. 4610/2019, το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα 
Αλέξανδρος Θεσσαλονίκης, το ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και το 
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κεντρικής Μακεδονίας συγχωνεύτηκαν με το 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%B1%CF%81%CE%B8%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CE%A4%CE%B1%CE%BC%CE%B5%CE%AF%CE%B1_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%A4%CE%B1%CE%BC%CE%B5%CE%AF%CE%BF_%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%BF%CF%87%CE%AE%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%AD%CF%81%CE%BC%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7%CF%82


 

 10 

Διεθνές Ελληνικό Πανεπιστήμιο που είχε αρχικά ιδρυθεί με Νόμο (αρ. 3391/2005, 
άρθρο 1) και λειτουργεί ως Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα. 

Σήμερα το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος (IHU) περιλαμβάνει 7 Σχολές, 31 
Προπτυχιακά Τμήματα και λειτουργεί 32 Μεταπτυχιακά Προγράμματα. 

Το Πανεπιστήμιο λειτουργεί επίσης το Πανεπιστημιακό Κέντρο Διεθνών 
Προγραμμάτων Σπουδών (UCIPS) ως ακαδημαϊκή μονάδα που προσφέρει 
προγράμματα πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου που διδάσκεται αποκλειστικά στα 
αγγλικά σε Έλληνες και αλλοδαπούς φοιτητές 

A3.2.1 Οι Σχολές 

Σχολές Τμήματα 

Σχολή Οικονομίας και 
Διοίκησης (Θεσσαλονίκη) 

 Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης 
Επιχειρήσεων (Σέρρες) 

 Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (Σέρρες) 

 Τμήμα Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας 
(Κατερίνη) 

 Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής 
(Καβάλα) 

 Τμήμα Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ 
και Τουρισμού (Θεσσαλονίκη) 

 Τμήμα Λογιστικής και Πληροφοριακών 
Συστημάτων (Θεσσαλονίκη) 

 Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και 
Τεχνολογίας (Καβάλα) 

Σχολή Κοινωνικών 
Επιστημών (Θεσσαλονίκη) 

 Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας, Αρχειονομίας και 
Συστημάτων Πληροφόρησης (Θεσσαλονίκη) 

 Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη 
Παιδική Ηλικία (Θεσσαλονίκη) 

Σχολή Επιστημών Υγείας 
(Θεσσαλονίκη) 

 Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών 
(Θεσσαλονίκη) 

 Τμήμα Επιστημών Διατροφής και 
Διαιτολογίας (Θεσσαλονίκη) 

 Τμήμα Μαιευτικής (Θεσσαλονίκη) 

 Τμήμα Φυσικοθεραπείας (Θεσσαλονίκη) 

 Τμήμα Νοσηλευτικής (Θεσσαλονίκη) 

o Παράρτημα (Διδυμότειχο) 

Σχολή Μηχανικών (Σέρρες) 

 Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών (Σέρρες) 

 Τμήμα Μηχανικών Τοπογραφίας και 
Γεωπληροφορικής (Σέρρες) 

 Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών (Σέρρες) 

 Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, 
Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών (Σέρρες) 

 Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος 
(Θεσσαλονίκη) 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%AD%CF%81%CF%81%CE%B5%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%AD%CF%81%CF%81%CE%B5%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%BD%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%B2%CE%AC%CE%BB%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%B2%CE%AC%CE%BB%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%B4%CF%85%CE%BC%CF%8C%CF%84%CE%B5%CE%B9%CF%87%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%AD%CF%81%CF%81%CE%B5%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%AD%CF%81%CF%81%CE%B5%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%AD%CF%81%CF%81%CE%B5%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%AD%CF%81%CF%81%CE%B5%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%AD%CF%81%CF%81%CE%B5%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7
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 Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης 
(Θεσσαλονίκη) 

 Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και 
Ηλεκτρονικών Συστημάτων (Θεσσαλονίκη) 

Σχολή Επιστημών 
Σχεδιασμού (Σέρρες) 

 Τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής (Σέρρες) 

 Τμήμα Δημιουργικού Σχεδιασμού και 
Ένδυσης (Κιλκίς) 

Σχολή Θετικών Επιστημών 
(Καβάλα) 

 Τμήμα Φυσικής (Καβάλα) 

 Τμήμα Χημείας (Καβάλα) 

 Τμήμα Πληροφορικής (Καβάλα) 

Σχολή Γεωτεχνικών 
Επιστημών (Δράμα) 

 Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων 
(Θεσσαλονίκη) 

 Τμήμα Αγροτικής Βιοτεχνολογίας και 
Οινολογίας (Δράμα) 

 Τμήμα Γεωπονίας (Θεσσαλονίκη) 

 Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού 
Περιβάλλοντος (Δράμα) 

 Τμήμα Μηχανικών Τοπογραφίας και 
Γεωπληροφορικής (Σέρρες) 

Σχολή Ανθρωπιστικών, 
Κοινωνικών και 

Οικονομικών Επιστημών 
(Θεσσαλονίκη) 

 Τμήμα Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών και 
Οικονομικών Επιστημών (Θεσσαλονίκη) 

Σχολή Επιστήμης και 
Τεχνολογίας (Θεσσαλονίκη) 

 Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας 
(Θεσσαλονίκη) 

 

A3.2.2 Πανεπιστημιακό Ερευνητικό Κέντρο  

 Ινστιτούτο Αγροτικής Βιομηχανίας (Θεσσαλονίκη) 

 Ινστιτούτο Αστικού Περιβάλλοντος (Σέρρες) 

 Ινστιτούτο Βιομηχανικής Καινοτομίας και Ψηφιακής Γεωργίας (Σέρρες) 

 Ινστιτούτο Βιώσιμης Ανάπτυξης και Κυκλικής Οικονομίας (Κατερίνη) 

 Ινστιτούτο Διαχείρισης Προσφυγικών Ροών και Κρίσεων (Θεσσαλονίκη) 

 Ινστιτούτο Επιστημών Ζωής (Θεσσαλονίκη) 

 Ινστιτούτο Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Θεσσαλονίκη) 

 Ινστιτούτο Πετρελαίου (Καβάλα) 

 Ινστιτούτο Τουρισμού και Φιλοξενίας (Καβάλα) 

 

A3.3 Υπηρεσίες σπουδαστών (συγκροτήματος Θέρμης) 

A3.3.1 Βιβλιοθήκη 
Η βιβλιοθήκη στη Θέρμη 

Η βιβλιοθήκη παρέχει υπηρεσίες στο διδακτικό προσωπικό, τους σπουδαστές, τους 
ερευνητές και το διοικητικό προσωπικό. 8.000 τίτλοι βιβλίων που σχετίζονται με τα 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%AD%CF%81%CF%81%CE%B5%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%AD%CF%81%CF%81%CE%B5%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B9%CE%BB%CE%BA%CE%AF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%B2%CE%AC%CE%BB%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%B2%CE%AC%CE%BB%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%B2%CE%AC%CE%BB%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%B2%CE%AC%CE%BB%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CF%81%CE%AC%CE%BC%CE%B1_(%CF%80%CF%8C%CE%BB%CE%B7)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CF%81%CE%AC%CE%BC%CE%B1_(%CF%80%CF%8C%CE%BB%CE%B7)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CF%81%CE%AC%CE%BC%CE%B1_(%CF%80%CF%8C%CE%BB%CE%B7)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%AD%CF%81%CF%81%CE%B5%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7


 

 12 

προγράμματα σπουδών προσφέρονται μαζί με περιοδικά, λεξικά, εγκυκλοπαίδειες και 
πρόσβαση σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων όπως Bloomberg, Datastream, 
Thomson One, JSTOR, Ebsco, Heal-link. 

 

A3.3.2 Γραφείο Διασύνδεσης 

Το γραφείο παρέχει εκδηλώσεις σταδιοδρομίας, πρόσβαση σε πληροφορίες 
σταδιοδρομίας, πληροφορίες για κενές θέσεις εργασίας, εκθέσεις σταδιοδρομίας, 
πρακτική εξάσκηση και εθελοντική εργασία. 

 

A3.3.3 Υπηρεσίες πληροφορικής και ηλεκτρονική μάθηση 
Το πανεπιστήμιο υποστηρίζεται από μια ομάδα πληροφορικής και επικοινωνιών που 
παρέχει: 

Εφαρμογές και υπηρεσίες για το προσωπικό και τους φοιτητές, όπως ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο, ημερολόγιο, ασύρματη συνδεσιμότητα, έλεγχος ταυτότητας διαδικτύου και 
φιλοξενία διακομιστών Windows και Linux, υποστηριζόμενη από μια γραμμή 
υποστήριξης μπροστά, ηλεκτρονικές σελίδες αυτοβοήθειας και προσωπική 
εκπαίδευση. 

Υποδομή για υποστήριξη προηγμένων δικτύων, απομακρυσμένων υπολογιστών, 
συνδέσεων VPN, φωνής, διδασκαλίας μέσω Διαδικτύου και υπηρεσιών ηλεκτρονικής 
μάθησης. 

 

A3.4 Σχολή Οικονομiας και Διοίκησης: η οποία εποπτεύει και συντονίζει τη 

λειτουργία των Τμημάτων, Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Διοικητικής Επιστήμης 
και Τεχνολογίας, Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Οικονομικών Επιστημών, 
Διοίκηση Οργανισμών Μάρκετινγκ και Τουρισμού, Λογιστικής και Πληροφοριακών 
Συστηματων και Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας. 

Τα όργανα της Σχολής, σύμφωνα με τον Ν.4485/2017 (ΦΕΚ 114/4-8-2017 τ. Α') είναι: 
α) η Γενική Συνέλευση, β) η Κοσμητεία, και γ) ο Κοσμήτορας 

A3.4.1 Τα Τμήματα 
Το Τμήμα αποτελεί τη βασική εκπαιδευτική και ακαδημαϊκή μονάδα του Ιδρύματος, 

προάγει την επιστήμη, την τεχνολογία ή τις τέχνες στο αντίστοιχο επιστημονικό πεδίο, 

οργανώνει τη διδασκαλία στο πλαίσιο του προγράμματος σπουδών και εξασφαλίζει τη 

συνεχή βελτίωση της μάθησης σε αυτό. Το Τμήμα αποτελείται από το σύνολο των 

Καθηγητών, των λεκτόρων, των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ), 

των μελών του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ) και των μελών του 

Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ), που υπηρετούν σε αυτό. 

Όργανα του Τμήματος σύμφωνα με τον Ν.4485/2017 (ΦΕΚ 114/4-8-2017 τ. Α') είναι: α) 

η Συνέλευση του Τμήματος, β) το Διοικητικό Συμβούλιο και γ) ο Πρόεδρος του 

Τμήματος. 

A3.5 Το Προσωπικό του Πανεπιστημίου 
Το προσωπικό του Πανεπιστημίου αποτελείται από τις ακόλουθες κατηγορίες: 
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A3.5.1 Διδακτικό Προσωπικό 

o Μέλη Δ.Ε.Π.: Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό των ΑΕΙ το οποίο αποτελείται 

από (α) καθηγητές πρώτης βαθμίδας, (β) αναπληρωτές καθηγητές, (γ) επίκουρους 

καθηγητές και (δ) υπηρετούντες λέκτορες. 

o Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.). 

o Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π). 

o Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.). 

o Επικουρικό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΠ). 

o Πανεπιστημιακοί Υπότροφοι. 

o Διδάσκοντες με απόσπαση. 

A3.5.2 Διοικητικό Προσωπικό 

Απαρτίζεται από τρεις Γραμματείς. 

Α4.Γενική περιγραφή του Ιδρύματος 
Το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.), ως Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, είναι 

Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας, 

Έρευνας και Θρησκευμάτων. 

Η πρόκληση για το ΔΙ.ΠΑΕ να επιτύχει παγκόσμια αναγνώριση καθίσταται επιτακτική 
και αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή του Πανεπιστημίου στον ενοποιημένο 
ευρωπαϊκό και παγκόσμιο χώρο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

Το Διεθνές Ελληνικό Πανεπιστήμιο, ανταποκρινόμενο σε έναν ολοένα και πιο 
παγκοσμιοποιημένο τομέα, εστιάζει στη βελτίωση των ακαδημαϊκών του προτύπων για 
τους φοιτητές και στη δημιουργία ανοιχτών χώρων συνεργασίας για το διδακτικό και 
ερευνητικό του προσωπικό. 

Επιπλέον, το IHU αναγνωρίζει την αυξανόμενη σημασία της ευρωπαϊκής και διεθνούς 
ακαδημαϊκής κινητικότητας και δεσμεύεται να ενισχύσει και να ενισχύσει τις διεθνείς 
δραστηριότητές του. 

Η στρατηγική διεθνοποίησης του IHU ενώνει την έρευνα, τη διδασκαλία, τη μάθηση και 
τη σχέση του Πανεπιστημίου με τους αποφοίτους και την κοινωνία. 

Η διεθνοποίηση συμβάλλει στο όραμα του Πανεπιστημίου να γίνει: 

•  Ένα κορυφαίο Ευρωπαϊκό Ίδρυμα στην έρευνα και τη διδασκαλία. 

•  Κέντρο υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης και πολιτισμού στον ευρύτερο ευρωπαϊκό 
χώρο, εξασφαλίζοντας διεθνή ακαδημαϊκή αναγνώριση. 

Αναλυτικές πληροφορίες για τα προγράμματα σπουδών παρέχονται στους οδηγούς 

σπουδών και τις ιστοσελίδες των τμημάτων 
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Οι προπτυχιακές σπουδές στα Τμήματα του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος 
διεξάγονται με βάση το σύστημα των εξαμηνιαίων μαθημάτων και σύμφωνα με το 
Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών που καταρτίζει η Συνέλευση κάθε Τμήματος. Το 
ακαδημαϊκό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 31 Αυγούστου του επόμενου 
έτους. Το εκπαιδευτικό έργο κάθε ακαδημαϊκού έτους διαρθρώνεται σε δύο εξάμηνα, το 
χειμερινό και το εαρινό. Η διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών είναι τέσσερα έτη 
(οκτώ εξάμηνα). 

Τα μαθήματα κάθε εξαμήνου, διαρκούν 13 εβδομάδες και διακόπτονται την περίοδο 
των Χριστουγέννων και του Πάσχα. Στο τέλος κάθε εξαμήνου ακολουθεί η περίοδος 
των εξετάσεων, η οποία διαρκεί τρεις εβδομάδες. 

Μετά την ολοκλήρωση της εξεταστικής περιόδου του Ιουνίου και μέχρι το τέλος του 

ακαδημαϊκού έτους, δεν πραγματοποιούνται μαθήματα. 

Την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου ξεκινά η εξεταστική περίοδος του Σεπτεμβρίου 
(επαναληπτική εξεταστική περίοδος), η οποία διαρκεί τρεις εβδομάδες και 
ολοκληρώνεται πριν την έναρξη των μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου. 

Οι ακριβείς ημερομηνίες έναρξης και λήξης των εξαμήνων και των εξεταστικών 
περιόδων, προτείνονται από την Αντιπρόεδρο Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και 
Φοιτητικής Μέριμνας, εγκρίνονται από τη Διοικούσα Επιτροπή και ανακοινώνονται στο 
ακαδημαϊκό ημερολόγιο του Πανεπιστημίου. 

Α5. Διαδικασίες εισαγωγής/εγγραφής 
Η εισαγωγή στο τμήμα γίνεται μέσω πανελλαδικών εξετάσεων. Η εγγραφή των 
επιτυχόντων των Πανελλαδικών Εξετάσεων, στις Σχολές και τα Τμήματα της 
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και κατ' επέκταση στο ΔΙ.ΠΑ.Ε, πραγματοποιείται κάθε 
Σεπτέμβριο μέσω του συστήματος της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής εγγραφής, 
σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. 

Α6. Βασικοί Κανονισμοί του Ιδρύματος 

(συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών ακαδημαϊκής 

αναγνώρισης) 
Στους βασικούς κανονισμούς του Ιδρύματος περιλαμβάνονται ενδεικτικά: 

■  Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Πανεπιστημίου 

■ Ο Οργανισμός Διοικητικών Υπηρεσιών 

■ Ο Κανονισμός Λειτουργίας Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών 

Σπουδών  

■  Ο Εσωτερικός Κανονισμός για την πραγματοποίηση μεταδιδακτορικής έρευνας 

■  Ο Οδηγός Διεξαγωγής Εξετάσεων 
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Α7. Συντονιστής ECTS του Ιδρύματος 
Ο Συντονιστής ECTS του Ιδρύματος είναι ο εκάστοτε Πρόεδρος της Μονάδας 

Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ), όποιος διασφαλίζει τη συμμόρφωση του Ιδρύματος 

με τις αρχές και τους κανόνες του ευρωπαϊκού συστήματος συσσώρευσης και 

μεταφοράς πιστωτικών μονάδων, επιβλέπει την τήρηση και εφαρμογή τους και είναι 

υπεύθυνος για την πλήρη αναγνώριση και μεταφορά των πιστωτικών μονάδων. 
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Β. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 

B1. Γενική Περιγραφή 

Β1.1 Απονεμόμενος τίτλος 
Τίτλος Σπουδών στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική 

Β1.2 Διάρκεια του προγράμματος 
4 έτη 

Β1.3 Αριθμός ακαδημαϊκών μονάδων 
240 ECTS 

B1.4 Επίπεδο τίτλου 
Πρώτος κύκλος σπουδών 

Β1.5 Γνωστικά αντικείμενα 
Τα γνωστικά αντικείμενα είναι: (1) η Λογιστική, και (2) η Χρηματοοικονομική 

Β1.6 Ειδικές προϋποθέσεις εισαγωγής 
Πέρα από την εισαγωγή φοιτητών μέσω των πανελληνίων εξετάσεων το Πρόγραμμα 

δέχεται αποφοίτους άλλων Πανεπιστημιακών Τμημάτων μέσω κατατακτήριων εξετάσεων 

σε επιλεγμένα μαθήματα που διοργανώνει το ίδιο το Τμήμα Λογιστικής και 

Χρηματοοικονομικής στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους. 

Β1.7 Ειδικές ρυθμίσεις για την αναγνώριση της πρότερης μάθησης 
Για τους αποφοίτους άλλων Πανεπιστημιακών Τμημάτων που εισάγονται με 

κατατακτήριες εξετάσεις δύναται να αναγνωριστούν κάποια μαθήματα από το 

πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος. 

Β1.8 Προϋποθέσεις και κανονισμοί απόκτησης τίτλου, 

συμπεριλαμβανομένων και προϋποθέσεων αποφοίτησης 
Για την απόκτηση του τίτλου σπουδών οι φοιτητές υποχρεώνεται να επιτύχουν σε 

τουλάχιστον 40 μαθήματα συνολικά (το ισοδύναμο των 240 ECTS) εκ των οποίων τα 22 

πρέπει να είναι μαθήματα κορμού. 

Β1.9 Προσωπικό του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής 
Το ανθρώπινο δυναμικό του τμήματος αποτελείται από καθηγητές, αναπληρωτές 

καθηγητές, και επίκουρους καθηγητές με πλούσιο επιστημονικό έργο, σημαντικό αριθμό 

δημοσιεύσεων σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά, και προϋπηρεσία σε πανεπιστήμια 

του εξωτερικού και του εσωτερικού. Οι καθηγητές του τμήματος προσφέρουν σημαντικό 

ερευνητικό, διδακτικό και διοικητικό έργο σε επίπεδο τμήματος, σε επίπεδο σχολής και 

συνολικά στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος. Στο δυναμικό του τμήματος εντάσσονται 

επίσης μέλη ΕΔΙΠ, ΕΤΕΚ καθώς και το διοικητικό προσωπικό. 

Πρόεδρος Τμήματος: Αν.Καθηγητής Σταύρος Βαλσαμίδης 

Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος: Καθηγήτρια Γιαννούλα Φλώρου  

Προϊσταμένη γραμματείας: Παναγιώτα Γρηγοριάδου 
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Καθηγητές 
Δελιάς Παύλος 
Καρασαββόγλου Αναστάσιος 
Καλαμπούκα Καλλιόπη 
Μανδήλας Αθανάσιος 
Φλώρου Γιαννούλα 
 
Αναπληρωτές Καθηγητές 

Βαλσαμίδης Σταύρος 

 

Επίκουροι Καθηγητές 
Γκρός Χρήστος 

Ζουμπουλίδης Βασίλειος 

Κουρτίδης Δημήτριος 

Περδίκη Φωτεινή 

 

Λέκτορες Εφαρμογών 
Τσισινού Αικατερίνη 

Τσοκτουρίδου Κωνσταντίνα 

 

ΕΔΙΠ 
Ντουχανιάρη Ειρήνη 

 

Ειδικό Τεχνικό Προσωπικό 

Βάτκαλης Ιωάννης 

Παναγιωτίδου Μάρθα 

Φέρελης Βασίλειος 

 

Διοικητικό Προσωπικό 
Μαραγκού Φιλιώ 

Γρηγοριάδου Παναγιώτα 

Σουκάντου Διαμαντούλα 

 

Β1.10 Φυσιογνωμία του προγράμματος 
Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής διαμορφώνει τις δικές του θεμελιώδεις 
αξίες και τον βασικό σκοπό ύπαρξης του τμήματος, καθώς επίσης και την μελλοντική του 
αποστολή και τα στάδια (στόχους) επίτευξής της για τα επόμενα δέκα έτη (μέχρι το 
2030): 

Κυρίαρχος Σκοπός (Core Purpose): 

Η συστηματική και συνεχής προσπάθεια ανανέωσης όλων των επιπέδων γνώσης και η 
εισαγωγή των πλέον πρόσφατων εκπαιδευτικών και ερευνητικών μεθόδων, τεχνικών, και 
διαδικασιών, με επίκεντρο τη δημιουργικότητα, τη καινοτομία και τη πρωτοπορία, και 
την εφαρμογή τους στις επιχειρήσεις και οργανισμούς του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.  

Θεμελιώδεις Αξίες (Core Values): 

 Βαθύς σεβασμός στους φοιτητές μας.  
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 Αφοσίωση στην προσφερόμενη ποιότητα της εκπαίδευσης και όλων των υπολοίπων 
υπηρεσιών από όλο το εκπαιδευτικό, τεχνικό, και διοικητικό προσωπικό του 
τμήματος.  

 Υπάρχουμε και λειτουργούμε για την προώθηση της ανάπτυξης και την συνεχή 
βελτίωση του μορφωτικού και βιοτικού επιπέδου της περιοχής μας, της χώρας μας, 
καθώς και όλης της ανθρωπότητας, βασιζόμενοι σε ηθικές και πανανθρώπινες αξίες 
που στόχο έχουν τον άνθρωπο χωρίς διακρίσεις φύλου, κοινωνικής τάξης, ιδεολογίας, 
φυλής, και χρώματος.   

 Συνεχή δέσμευση για υπευθυνότητα προς την κοινωνία. 

Αποστολή (Mission): 

Οι τεράστιες αλλαγές που συντελούνται την στιγμή αυτή στο εξωτερικό τεχνολογικό και 
οικονομικό περιβάλλον δημιουργούν μεγάλες ευκαιρίες για οποιονδήποτε έχει γνώσεις, 
όραμα, πείρα, και τις αναγκαίες υποδομές ώστε να τις εκμεταλλευτεί. Οι νέες τεχνολογίες 
εμφανίζονται και διαφοροποιούνται µε ταχύτατους ρυθμούς και κάνουν πια εμφανές ότι 
µόνο αυτοί που έχουν εμποτιστεί από την ιδέα της συνεχούς βελτίωσης, συγκεντρώνουν 
πιθανότητες επιβίωσης και παραγωγής σημαντικού έργου. Η εποχή αυτή θα αποφανθεί 
για το ποιός θα είναι ικανός να συνεχίσει το έργο του αποτελεσματικά και τα επόμενα 
χρόνια και ποιός θα ξεπεραστεί από την ίδια του την αδυναμία ώστε να φανεί διορατικός 
και καινοτόμος. 

H αποστολή, επομένως, του Τμήματος για την επόμενη δεκαετία διαμορφώνεται ως 
ακολούθως: 

Η ανάπτυξη του Τμήματος στα πρότυπα των καλύτερων ιδρυμάτων ανώτατης 
εκπαίδευσης των αναπτυγμένων Ευρωπαϊκών χωρών, έχοντας τους καλύτερους δείκτες 
μέτρησης της συνολικής επίδοσης από όλα τα ΑΕΙ της χώρας μας.  

Στάδια-Στόχοι επίτευξης της αποστολής: 

 Η συνεχής ανανέωση του προγράμματος σπουδών με καινοτόμα γνωστικά 
αντικείμενα και τον εμπλουτισμό της ύλης των υπαρχόντων με τα νέα αποτελέσματα-
συμπεράσματα που προέρχονται από την πιο πρόσφατη βασική και εφαρμοσμένη 
έρευνα σε διεθνές επίπεδο.   

 Η παροχή στους φοιτητές ικανής μόρφωσης στην οργάνωση και διοίκηση 
επιχειρήσεων και οργανισμών που να τους προάγει σε επίπεδο όπου θα μπορούν να 
καταλάβουν, να αφομοιώσουν και να προωθήσουν σύγχρονες επιστημονικές και 
τεχνολογικές μεθόδους και τεχνικές σε κάθε είδος επιχείρησης του ιδιωτικού και του 
δημόσιου τομέα τόσο στο λειτουργικό όσο και στο στρατηγικό επίπεδο.  

 Η συνεχής επιμόρφωση των αποφοίτων του τμήματος, και όχι μόνον,  σε σύγχρονες 
τεχνολογικές κατακτήσεις μέσω σεμιναρίων και προγραμμάτων δια βίου μάθησης και 
εξ’ αποστάσεως (distance learning). 

 Η δημιουργία ερευνητικής στρατηγικής στα πλαίσια και τα γνωστικά αντικείμενα που 
έχει ανάγκη η ευρύτερη περιοχή μας και απαιτούν κάθε φορά οι διαμορφούμενες 
συνθήκες του εξωτερικού περιβάλλοντος του τμήματος και του ΔΙ.ΠΑ.Ε.   

 Η ενδυνάμωση της εξωστρέφειας μέσω της ενίσχυσης των δι-ιδρυματικών, 
διευρωπαϊκών και διεθνών σχέσεων για εκπαιδευτικούς (στα πλαίσια του ERASMUS+ 
με ανταλλαγές φοιτητών και καθηγητών, συνεργασία για κοινά ΜΠΣ, κλπ), αλλά και 
ερευνητικούς σκοπούς.  

 Η εφαρμογή διαδικασιών διασφάλισης της ποιότητας εκπαίδευσης στα προγράμματα 
μεταπτυχιακών σπουδών του τμήματος και ένταξή τους, όπως και το προπτυχιακό 
πρόγραμμα σπουδών, στη διαδικασία διασφάλισης ποιότητας και αξιολόγησης του 
τμήματος από την ΑΔΙΠ.  

Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του ΤΕΙ ΑΜΘ  είναι από τα πρώτα που 
ιδρύθηκαν στο πρώην ΤΕΙ Καβάλας (ΤΕΙΚ)/ νυν ΤΕΙ ΑΜΘ και νυν ΔΙ.ΠΑΕ. Είναι 
διαχρονικά, ένα από τα μεγαλύτερα Τμήματα της ΣΟΔ, καθώς σ’ αυτό είναι 
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εγγεγραμμένοι και φοιτούν περίπου 3.500 φοιτητές, ενώ ο αριθμός των φοιτητών που 
συμμετέχουν ενεργά στην εκπαιδευτική διαδικασία ανέρχεται περίπου σε 2.100. 

Η πορεία και το έργο που υλοποιείται στο Τμήμα ανέδειξαν αυτό σε ένα από τα καλύτερα 
τμήματα ακαδημαικής εκπαίδευσης αυτής της ειδικότητας σε όλη την Ελλάδα. Δεν είναι 
τυχαίο ότι το τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του ΔΙ.ΠΑΕ αποτελεί πρώτη 
επιλογή σημαντικού αριθμού υποψηφίων φοιτητών. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με 
την ποιότητα της παρεχόμενης γνώσης και τα κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα 
των αποφοίτων μας, καθιστούν το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του 
ΔΙ.ΠΑΕ μια σημαντική, σοβαρή και ανταγωνιστική εκπαιδευτική μονάδα στον ελλαδικό 
χώρο.   

Το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής καλύπτει το 
γνωστικό αντικείμενο της Επιστήμης της Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, καθώς και 
τις εφαρμογές της στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. 

 

Β2 Επαγγελματικές Προοπτικές για τους Απόφοιτους – 

Επαγγελματικά Δικαιώματα 
Οι απόφοιτοι του Τμήματος προβλέπεται ότι θα είναι εξοπλισμένοι με όλα εκείνα τα 

απαιτούμενα εφόδια προκειμένου να μπορούν να εργαστούν ως: 

 επαγγελματίες λογιστές, φοροτεχνικοί, οικονομολόγοι, επενδυτικοί σύμβουλοι, 
σύμβουλοι επιχειρήσεων ή στελέχη δημόσιας διοίκησης ή στελέχη του ιδιωτικού και 
ευρύτερου χρηματοπιστωτικού τομέα, 

 νόμιμοι ελεγκτές-λογιστές, εσωτερικοί ελεγκτές, στελέχη σε πολυεθνικές ελεγκτικές 
εταιρείες, αλλά και στελέχη σε επιχειρήσεις άλλων κλάδων. 

 μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στην 
Ελλάδα και το εξωτερικό, εφόσον αποκτήσουν τα πρόσθετα προσόντα που 
προβλέπονται, από την σχετική νομοθεσία, 

 στελέχη σε εκπαιδευτικά και ερευνητικά κέντρα, προωθώντας την έρευνα και την 
διδασκαλία στα γνωστικά αντικείμενα της Λογιστικής, Ελεγκτικής και  
Χρηματοοικονομικής. 

 

Β2.1  Το οικονομολογικό επάγγελμα 

Οι απόφοιτοι του τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής μπορούν να ασκήσουν 

το οικονομολογικό επάγγελμα, ένα επάγγελμα το οποίο έχει κατοχυρωθεί νομοθετικά.  Η 

νομοθετική κατοχύρωση  του οικονομολογικού επαγγέλματος αποσκοπεί στην 

διασφάλιση του  γενικότερου συμφέροντος της εθνικής οικονομίας (καταπολέμηση 

φοροδιαφυγής, αξιοπιστία οικονομικών καταστάσεων κ.λπ.) στο συγκεκριμένο πεδίο της 

αξιόπιστης και επιστημονικά θεμελιωμένης παροχής οικονομικών, λογιστικών και 

οργανωτικών συμβουλών και υπηρεσιών στις επιχειρήσεις και στους φορείς του 

ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα.  

Στο Π.Δ. 475/91 (ΦΕΚ 176/Α/26-11-1991) «περί οικονομολογικού επαγγέλματος και της 

άδειας ασκήσεως του» περιγράφονται οι δραστηριότητες του οικονομολογικού 

επαγγέλματος οι οποίες ειδικότερα είναι: 

1. Ανάλυση, επεξεργασία και ερμηνεία οικονομικών φαινομένων, μεγεθών, η σύνταξη 

και υποβολή σχετικών μελετών και εκθέσεων προς επιχειρήσεις, οργανισμούς και 

γενικά φορείς οικονομικής δραστηριότητας. 

2. Παροχή συμβουλών επί οικονομικών επιχειρησιακών, αναπτυξιακών, ταμιευτικών, 

χρηματοπιστωτικών, φοροτεχνικών και εμπορικών θεμάτων προς φορείς οικονομικής 

και επιχειρησιακής δραστηριότητας του ιδιωτικού, του δημόσιου τομέα και της 

Δημόσιας Διοίκησης. 
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3. Παροχή υπηρεσιών οργάνωσης, διεύθυνσης των οικονομικών δραστηριοτήτων 

επιχειρήσεων καθώς και φορέων οικονομικής δραστηριότητας του Δημόσιου Τομέα. 

4. Παροχή υπηρεσιών οργάνωσης, διεύθυνσης, εποπτείας λογιστικών υπηρεσιών, 

σχεδιασμός κατάρτιση και υπογραφή οικονομικών καταστάσεων. 

5. Παροχή φοροτεχνικών υπηρεσιών, οργάνωση, λειτουργία και διεύθυνση γραφείων και 

επιχειρήσεων για την παροχή των ως άνω υπηρεσιών. 

6. Σχεδιασμός στατιστικών και οικονομετρικών μεθόδων και ερευνών, επεξεργασία, 

ανάλυση, ερμηνεία και γενικά επιστημονική και πρακτική αξιοποίηση στατιστικών 

στοιχείων που αφορούν στην οικονομία, στα οικονομικά μεγέθη, στους συντελεστές 

της παραγωγής, στην παραγωγική και αναπτυξιακή διαδικασία. 

7. Έλεγχος της διαχείρισης, των οικονομικών καταστάσεων βιβλίων και στοιχείων, 

επιχειρήσεων, Οργανισμών, Ιδρυμάτων και γενικά φορέων οικονομικής και 

επιχειρησιακής δραστηριότητας ή διαχείρισης φορέων του ιδιωτικού ή του Δημόσιου 

τομέα κατά τις διατάξεις της κείμενης  νομοθεσίας και η σύνταξη – έκδοση των 

αναγκαίων και σχετικών πορισμάτων εκθέσεων και πιστοποιητικών. 

8. Διδασκαλία των θεωριών, αρχών, μεθόδων και πορισμάτων της οικονομικής 

επιστήμης και σκέψης και της εφαρμοσμένης οικονομικής, σε εκπαιδευτικά ιδρύματα, 

εξαιρουμένων των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. 

Η θεσμοθέτηση του επαγγέλματος του οικονομολόγου αποσκοπεί: 

α) στην αναγνώριση επαγγελματικού τίτλου, 

β) στον καθορισμό όρων πρόσβασης –εισόδου στο επάγγελμα για αποφοίτους, εφόσον 

χρησιμοποιούν το πτυχίο τους για επαγγελματικούς λόγους στο δημόσιο ή στον 

ιδιωτικό τομέα, 

γ) στην ρύθμιση των όρων άσκησης του επαγγέλματος, 

δ) στην κατοχύρωση της διαφάνειας κατά την άσκηση του επαγγέλματος. 

Οι απόφοιτοι του τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής έχουν δικαίωμα να 

εγγραφούν ως τακτικά μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας. Αυτό τους 

δίνει το δικαίωμα να ψηφίζουν στις εκλογές των οργάνων του Οικονομικού 

Επιμελητηρίου της Ελλάδας, να συμμετέχουν σε εκδηλώσεις, επιμορφώσεις και 

συνέδρια του Ο.Ε.Ε., το οποίο και παρέχει στα μέλη του ένα πλήρες πακέτο υπηρεσιών 

υποστήριξης του επαγγέλματός τους.  

Το επάγγελμα του Οικονομολόγου-μελετητή του Αναπτυξιακού νόμου: 

Το επάγγελμα αυτό αφορά την οικονομοτεχνική μελέτη της παρ.3 του άρθρου 7 του 

Ν.3299/2004 (ΦΕΚ 261/Α/23-12-2004). Στην περίπτωση που η οικονομοτεχνική μελέτη 

συνοδεύει αίτηση υπαγωγής στις διατάξεις του παρόντος, συνολικού κόστους άνω των 

διακοσίων πενήντα χιλιάδων (250.000,00) ευρώ, υπογράφεται από οικονομολόγο μέλος 

του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.) ή αντίστοιχου Οργανισμού 

κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μηχανικό, εξειδικευμένο στο κύριο 

αντικείμενο της επένδυσης, μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και κατά 

περίπτωση, όπου απαιτείται από το αντικείμενο της επένδυσης, από γεωτεχνικό, μέλος 

του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Αιτήσεις υπαγωγής που δεν πληρούν την 

προϋπόθεση αυτή δεν εξετάζονται και τίθενται στο αρχείο. 

Το επάγγελμα του Οικονομολόγου μελετητή του Π.Δ. 138/2009 (ΦΕΚ 185/Α΄/24-9-2009 - 

όπως ισχύει σήμερα): 

Ο Οικονομολόγος Μελετητής εκπονεί μελέτες για λογαριασμό του Δημοσίου, Νομικών 

Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Δημοσίων 

Επιχειρήσεων και λοιπών Οργανισμών Δημοσίου ενδιαφέροντος, όταν οι μελέτες αυτές 
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δεν εκπονούνται απευθείας από το προσωπικού αυτών σε κατηγορίες μελετών με 

οικονομικό αντικείμενο και συγκεκριμένα των κατηγοριών 3 (οικονομικές μελέτες) και 5 

(μελέτες οργάνωσης και επιχειρησιακής έρευνας). 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την απόκτηση της ιδιότητας του μελετητή είναι η εγγραφή 

στο Μητρώο Μελετητών και η χορήγηση πτυχίου μελετητή από το Υπουργείο Υποδομών 

και Μεταφορών. 

Αναλυτικές πληροφορίες και έντυπα εγγραφής στο www.ypex-mele.gr. 

Στο Μητρώο Μελετητών έχουν δικαίωμα εγγραφής και κατάταξης όλοι οι Διπλωματούχοι 

Μηχανικοί, οι Οικονομολόγοι, οι Γεωτεχνικοί και οι Κοινωνιολόγοι. 

 

B2.2  Το επάγγελμα του Λογιστή-Φοροτεχνικού 

Οι απόφοιτοι του τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής μπορούν να ασκήσουν 

το επάγγελμα του λογιστή-φοροτεχνικού, ένα επάγγελμα το οποίο έχει επίσης, όπως και 

το οικονομολογικό επάγγελμα, κατοχυρωθεί νομοθετικά.  Με το άρθρο 1 του 

Ν.2515/1997 (ΦΕΚ 154/Α/25-7-1997) και του Π.Δ. 340/1998 (ΦΕΚ 228/Α/6-10-1998), 

όπως ισχύουν σήμερα, ρυθμίζονται τα του επαγγέλματος του Λογιστή-Φοροτεχνικού, 

δεδομένης της ιδιαίτερης σημασίας που αποκτά σήμερα η τήρηση της φορολογικής 

λογιστικής στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού της φορολογικής νομοθεσίας. Σε κάθε 

αναπτυγμένη χώρα η πρώτη βαθμίδα που εγγυάται και υπηρετεί την τήρηση των 

δημοσιονομικών αρχών και της εθνικής φορολογικής πολιτικής ανατίθεται στον 

«λογιστή», ο οποίος εφόσον ανταποκρίνεται στην αποστολή του, γίνεται βασικός 

συντελεστής στην εξασφάλιση συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού. 

Το περιεχόμενο της επαγγελματικής δραστηριότητας των λογιστών-φοροτεχνικών κατά 

κατηγορία καθορίζεται ως ακολούθως: 

1. Οι κάτοχοι επαγγελματικής ταυτότητας λογιστή – φοροτεχνικού Β΄ τάξης διενεργούν 

κάθε είδους λογιστικές και φοροτεχνικές εργασίες επιτηδευματιών, οι οποίοι τηρούν 

απλογραφικά βιβλία (μέχρι €1.500.000 κύκλο εργασιών της επιχείρησης). 

2. Οι κάτοχοι επαγγελματικής ταυτότητας λογιστή – φοροτεχνικού Β΄ τάξης ειδικής 

κατηγορίας διενεργούν κάθε είδους λογιστικές και φοροτεχνικές εργασίες 

επιτηδευματιών, οι οποίοι τηρούν απλογραφικά βιβλία και διπλογραφικά μέχρι του 

ορίου των ακαθαρίστων εσόδων που προβλέπονται για τα απλογραφικά βιβλία (μέχρι 

€1.500.000 κύκλο εργασιών της επιχείρησης). 

3. Οι κάτοχοι επαγγελματικής ταυτότητας λογιστή – φοροτεχνικού Α΄ τάξης διενεργούν 

κάθε είδους λογιστικές και φοροτεχνικές εργασίες επιτηδευματιών, οι οποίοι τηρούν 

απλογραφικά και διπλογραφικά βιβλία ανεξαρτήτως του ύψους του κύκλου εργασιών 

της επιχείρησης. 

Η κατάταξη σε τάξη για την έκδοση της αντίστοιχης επαγγελματικής ταυτότητας  γίνεται 

με κριτήριο το επίπεδο της εκπαίδευσης και την εργασιακή εμπειρία. 

Επαγγελματική ταυτότητα Λογιστή Φοροτεχνικού Α΄ τάξης χορηγείται από το Οικονομικό 

Επιμελητήριο της Ελλάδος στα μέλη του Ο.Ε.Ε., στους πτυχιούχους τμημάτων 

Οικονομικής κατεύθυνσης των Πανεπιστημίων (ανάμεσά τους και στους πτυχιούχους 

των πανεπιστημιακών τμημάτων Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής), στους 

πτυχιούχους των Τμημάτων Οικονομικής κατεύθυνσης της Σχολής Διοίκησης και 

Οικονομίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) και στα φυσικά 

πρόσωπα που πληρούν τις προϋποθέσεις επαγγελματικών προσόντων του Π.Δ. 

38/2010 (ΦΕΚ 78/Α΄/25.5.2010) που ασκούν επί τριετία το επάγγελμα του Λογιστή 

Φοροτεχνικού Β΄ τάξης. 
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Για να μπορέσει κάποιος να παρέχει λογιστικές υπηρεσίες, πρέπει να είναι κάτοχος 

επαγγελματικής ταυτότητας ασκήσεως επαγγέλματος λογιστή-φοροτεχνικού. Το μητρώο 

Λογιστών–Φοροτεχνικών κατόχων επαγγελματικής ταυτότητας λογιστή– φοροτεχνικού 

κατά τάξεις, το οποίο ενημερώνεται κάθε έτος μετά την υποβολή της υπεύθυνης 

δήλωσης της παραγράφου 7 του άρθρου 4 του Π.Δ. 340/1998 (ΦΕΚ 228/Α΄/6-10-1998), 

καθώς και το μητρώο των νομικών προσώπων παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών 

υπηρεσιών με μνεία του αριθμού βεβαίωσης που τους έχει χορηγηθεί, διασυνδέονται με 

τα αρχεία των λογιστών που μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά δηλώσεις στα 

συστήματα του Υπουργείου Οικονομικών. 

Ο λογιστής-φοροτεχνικός χαρακτηρίζεται ως πιστοποιημένος εφόσον έχει 

παρακολουθήσει την αναγκαία εκπαίδευση που παρέχει το Οικονομικό Επιμελητήριο της 

Ελλάδας και έχει υποβάλει την προβλεπόμενη Υπεύθυνη Δήλωση. Τα μέλη των 

παραπάνω μητρώων είναι αυτά και μόνο αυτά σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό 

πλαίσιο περί της άσκησης του επαγγέλματος λογιστή φοροτεχνικού, που έχουν δικαίωμα 

να διενεργούν κάθε είδους λογιστικές και φοροτεχνικές εργασίες στην Ελληνική 

επικράτεια. 

Αξίζει να τονιστεί στο σημείο αυτό ότι η υπογραφή των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων των Α.Ε. γίνεται αποκλειστικά από πιστοποιημένους λογιστές 

φοροτεχνικούς Α΄ τάξης (Άρθρο 147 του Ν.4548/2018). 

 

B2.3 Το επάγγελμα του ορκωτού ελεγκτή 

Ορκωτός Ελεγκτής είναι ο επαγγελματίας ο οποίος συμβουλεύει, εξετάζει και αξιολογεί 

τα βιβλία, τα αναγκαία νόμιμα δικαιολογητικά και τα παραστατικά στοιχεία επιχειρήσεων 

ή οργανισμών με σκοπό την επιβεβαίωση ότι οι ελεγχθείσες οικονομικές καταστάσεις 

συνάδουν με την ισχύουσα νομοθεσία και τις λογιστικές αρχές κι εμφανίζουν 

ακριβοδίκαια την οικονομική θέση της ελεγχόμενης μονάδας κατά την ημερομηνία 

σύνταξης του ισολογισμού της. 

Στις αρμοδιότητες του ορκωτού ελεγκτή εντάσσεται επίσης η διενέργεια 

πραγματογνωμοσύνης σχετικά με θέματα οικονομικής διαχείρισης οποιουδήποτε 

φυσικού ή νομικού προσώπου, δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου που απαιτεί λογιστικές 

γνώσεις. Επιπρόσθετα, όπου κατά τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας τα εμπορικά 

βιβλία συνιστούν αποδεικτικά μέσα, το δικαστήριο μπορεί να διατάξει έλεγχο και 

θεώρηση από ορκωτό ελεγκτή. 

Ενδεικτικά, ο ορκωτός ελεγκτής είναι αρμόδιος για την άσκηση τακτικού ελέγχου της 

οικονομικής διαχείρισης και των οικονομικών καταστάσεων νομικών προσώπων 

δημοσίου δικαίου και νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου που εξυπηρετούν δημόσιο ή 

κοινωφελή σκοπό και επιχορηγούνται από το κράτος, τραπεζών, ασφαλιστικών 

εταιρειών, εταιρειών επενδύσεων χαρτοφυλακίου, εταιρειών διαχείρισης αμοιβαίων 

κεφαλαίων, εταιρειών χρηματοδοτικών μισθώσεων και ενώσεων συνεταιριστικών 

οργανώσεων, εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και ετερόρρυθμων εταιρειών, ανώνυμων 

εταιρειών των οποίων οι μετοχές είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο, καθώς και των 

ανώνυμων εταιρειών των οποίων το μετοχικό κεφάλαιο συνολικά ή εν μέρει έχει 

αναληφθεί με δημόσια εγγραφή, εταιρειών ή οργανισμών ή και δραστηριοτήτων γενικά 

που με βάση διάταξη νόμου υπάγονται στον υποχρεωτικό έλεγχο ορκωτών ελεγκτών. 

Οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές πρέπει να είναι πρόσωπα με αυξημένα επαγγελματικά 

προσόντα. Τα αυξημένα επαγγελματικά προσόντα ορίζονται από την Οδηγία 8η 84/253 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προς την οποία προσαρμόστηκε πλήρως η Ελληνική 

νομοθεσία, με την έγκριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την αποδοχή του Συμβουλίου 

της Επικράτειας. 
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Ο δρόμος του ορκωτού ελεγκτή είναι σημαντικά διαφορετικός από την πορεία του 

λογιστή-φοροτεχνικού. Αρχικά, απαιτείται η απόκτηση ενός συγκεκριμένου επιπέδου 

λογιστικής ώστε να γίνει πρόσληψη από ιδιωτική ελεγκτική επιχείρηση, προκειμένου να 

ξεκινήσει να αποκτά εμπειρία και ώρες παράστασης ελέγχου. Για την απόκτηση 

υπογραφής ορκωτού, απαιτείται επίσης η εγγραφή του στο μητρώο του Σώματος 

Ορκωτών Ελεγκτών, αφού βέβαια κατέχει τα απαιτούμενα προσόντα προκειμένου να 

αποκτήσει αρχικά τη βαθμίδα του ασκούμενου ορκωτού ελεγκτή και στη συνέχεια του 

δοκίμου, επίκουρου και τέλος του ορκωτού ελεγκτή. Για τη μετάβαση από τη μια βαθμίδα 

στην άλλη απαιτείται συγκεκριμένος αριθμός ωρών ελέγχου και επιτυχία στις εξετάσεις 

σε συγκεκριμένα μαθήματα λογιστικής του ΣΟΕΛ, που είναι και ο υπεύθυνος φορέας. 

Εναλλακτικά, ένας ενδιαφερόμενος μπορεί να προχωρήσει στην απόκτηση διεθνών 

επαγγελματικών τίτλων όπως το ACCA (Association of Chartered Certified Accountants), 

το οποίο αναγνωρίζει μαθήματα τα οποία ορισμένοι φοιτητές έχουν ήδη διδαχθεί κατά τις 

προπτυχιακές σπουδές τους έτσι ώστε οι υποψήφιοι να μην εξεταστούν ξανά σε αυτά. 

Το ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) αποτελεί έναν ισχυρό 

επαγγελματικό τίτλο του μεγαλύτερου επαγγελματικού σώματος εγκεκριμένων λογιστών-

ελεγκτών στο κόσμο. Απευθύνεται σε ανθρώπους με ικανότητες και φιλοδοξίες, που 

αναζητούν μια πιο αποδοτική καριέρα στο χώρο της λογιστικής, των 

χρηματοοικονομικών και του μάνατζμεντ, ενώ η φήμη του είναι αναγνωρισμένη από 

εργοδότες, κυβερνήσεις και τον ίδιο τον επαγγελματικό κλάδο τόσο παγκοσμίως όσο και 

στην Ελλάδα. 

Το επάγγελμα του ορκωτού ελεγκτή περιλαμβάνει τις ακόλουθες βαθμίδες: 

1. Ασκούμενος ορκωτός ελεγκτής. 

2. Ορκωτός ελεγκτής. 

Οι ορκωτοί ελεγκτές έχουν όλα τα δικαιώματα και τις αντίστοιχες υποχρεώσεις του 

μέλους του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών και ασκούν ελεύθερα και με δική τους ευθύνη 

τις ελεγκτικές εργασίες. Οι ασκούμενοι ορκωτοί ελεγκτές βοηθούν τους ορκωτούς 

ελεγκτές στην εκτέλεση του έργου τους, ενεργώντας πάντοτε επ’ ονόματι, για 

λογαριασμό και υπ’ ευθύνη του ορκωτού ελεγκτή. 

Για να φτάσει κανείς στη βαθμίδα του ορκωτού ελεγκτή λογιστή θα πρέπει να έχει 7ετή 

προϋπηρεσία σε ελεγκτική εταιρεία και να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς τις 

προβλεπόμενες εξετάσεις. Όλοι οι ορκωτοί λογιστές, ανεξάρτητα από τη βαθμίδα στην 

οποία ανήκουν είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών 

Λογιστών (ΣΟΕΛ). 

Οι ασκούμενοι ορκωτοί ελεγκτές λογιστές ασκούν ελεγκτικό έργο απασχολούμενοι με 

σχέση ιδιωτικού δικαίου αποκλειστικά από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές ή από ελεγκτικές 

εταιρείες ή κοινοπραξίες ορκωτών ελεγκτών λογιστών ως ελεύθεροι επαγγελματίες ή με 

σχέση εξαρτημένης εργασίας. 

Για την άσκηση του επαγγέλματος του ορκωτού ελεγκτή λογιστή απαιτούνται εξετάσεις, 

σε εξουσιοδοτημένη επιτροπή που ορίζεται από το Εποπτικό Συμβούλιο του Σώματος 

Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΣΟΕΛ). Οι διαδικασίες διεξαγωγής των εξετάσεων 

διεκπεραιώνονται από το Ινστιτούτο Εκπαίδευσης Σώματος Ελεγκτών Λογιστών 

(ΙΕΣΟΕΛ). Η διεξαγωγή τους αποσκοπεί στην εξακρίβωση τόσο των αναγκαίων 

θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων των υποψηφίων στους οικείους τομείς, όσο και στη 

δυνατότητα εφαρμογής των γνώσεων αυτών κατά τη διενέργεια του ελέγχου. 

Οι υποψήφιοι εξετάζονται στους ακόλουθους τομείς, σε τρεις ενότητες: 

Η Α’ ενότητα περιλαμβάνει μαθήματα Λογιστικής 1 (Γενική λογιστική και λογιστική 

εταιρειών), Ελεγκτικής Ι (Αρχές και μέθοδοι της Ελεγκτικής), Φορολογίας 1 (Κώδικας 

Βιβλίων και Στοιχείων), Στοιχεία Αστικού και Εμπορικού Δικαίου, Μαθηματικά και 
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Στατιστικές Μέθοδοι, Οικονομική των επιχειρήσεων – Πολιτική Οικονομία – 

Χρηματοοικονομικά, Βασικές Αρχές της Οικονομικής Διαχείρισης των Επιχειρήσεων. 

Η Β’ ενότητα περιλαμβάνει μαθήματα Λογιστικής 2 (Βιομηχανική και Διοικητική 

λογιστική), Λογιστικά Πρότυπα και Σχέδια (Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο, Κλαδικά 

Εθνικά Λογιστικά Σχέδια, Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα), Δίκαιο Εταιρειών και Πτωχευτικό 

Δίκαιο, Λογιστικές Εφαρμογές της Πληροφορικής, Ελεγκτική 2 (Εσωτερικός έλεγχος). 

Η Γ΄ Ενότητα περιλαμβάνει Ελεγκτική 3 (διαμόρφωση και διατύπωση πορισμάτων 

ελέγχου, ειδικοί έλεγχοι, ελεγκτική δεοντολογία, Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα), Λογιστική 3 

(ανάλυση οικονομικών καταστάσεων), Φορολογία 2 (εξειδικευμένα θέματα φορολογίας 

εισοδήματος και λοιποί φόροι), Εργατικό δίκαιο (συμπεριλαμβανομένου του δικαίου της 

κοινωνικής ασφαλίσεως), Λογιστική 4 (ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις). 

 

B2.4 Το επάγγελμα του Εσωτερικού Ελεγκτή 

Ένα από τα επαγγέλματα που κατεξοχήν συμβάλλουν στην ενίσχυση των επιχειρήσεων 

και οργανισμών ενάντια σε κρούσματα απάτης και διαφθοράς είναι αυτό του Εσωτερικού 

Ελεγκτή (Internal Auditor). Στην Ελλάδα οργανισμοί τόσο στον ιδιωτικό, όσο και στον 

δημόσιο τομέα, είτε υποχρεούμενοι από το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας των 

επιχειρήσεων με βάση τον Νόμο 3016/2002 - ΦΕΚ 110/Α΄/17-5-2002 (για τις εισηγμένες 

στο Χρηματιστήριο Αθηνών επιχειρήσεις), είτε αντιλαμβανόμενοι τα οφέλη που 

απορρέουν από την σύσταση, στελέχωση και δραστηριοποίηση τμημάτων Εσωτερικού 

Ελέγχου (π.χ. τράπεζες και πολυεθνικές επιχειρήσεις), είτε επειδή παρέχουν υπηρεσίες 

εσωτερικού ελέγχου (π.χ. ελεγκτικές εταιρείες) πολύ συχνά αναζητούν εξειδικευμένα 

στελέχη στον Εσωτερικό Έλεγχο. 

Όσον αφορά τις διαθέσιμες Επαγγελματικές Πιστοποιήσεις Εσωτερικού Ελέγχου, θα 

πρέπει να τονίσουμε ότι ενώ μπορεί να μην αναγνωρίζονται επί του παρόντος ως 

επιπρόσθετα προσόντα στους οργανισμούς του Δημοσίου (πλην ελαχίστων εξαιρέσεων), 

εντούτοις έχουν πολύ μεγάλη αξία στον ιδιωτικό τομέα. Η πιο γνωστή επαγγελματική 

πιστοποίηση είναι αυτή του Certified Internal Auditor (CIA), η οποία απαιτεί επιτυχή 

συμμετοχή σε εξετάσεις 4 μαθημάτων με ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών και 2 χρόνια 

εμπειρία στον Εσωτερικό Έλεγχο ή άλλο συναφές επάγγελμα. Εξετάσεις διοργανώνονται 

συνεχώς από το Διεθνές Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών (www.theiia.org) και μπορούν 

να λάβουν μέρος σε αυτές μέλη του Ελληνικού Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών 

(www.hiia.gr). Επίσης, προσφέρονται άλλες 2 επαγγελματικές πιστοποιήσεις από το 

Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών της Μεγάλης Βρετανίας και Ιρλανδίας, το ΜΙΙΑ και το 

PIIA. Για τις ανωτέρω πιστοποιήσεις, εξετάσεις διενεργούνται 2 φορές το χρόνο (Ιούνιο 

και Νοέμβριο) από το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών Μεγάλης Βρετανίας και 

Ιρλανδίας σε διάφορα εξεταστικά κέντρα στην Μεγάλη Βρετανία και Ιρλανδία. 

Επιπρόσθετα, το Διεθνές Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών παρέχει εξειδικευμένες 

επαγγελματικές πιστοποιήσεις στον Εσωτερικό Έλεγχο όπως το CCSA, CFSA και CGAP 

(για περισσότερα βλέπε www.theiia.org/certifications). 

B2.5 Το επάγγελμα του πιστοποιημένου εκτιμητή 

Οι πιστοποιημένοι εκτιμητές διενεργούν εκτιμήσεις της αξίας αγαθών  (ενσώματων ή 

άυλων), που αφορούν ενδεικτικά σε:  

 Ακίνητα και εμπράγματα δικαιώματα.  

 Βιομηχανικές εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό τους.  

 Μετοχές μη εισηγμένες στο Χρηματιστήριο και άλλους τίτλους κινητών αξιών 

ανωνύμων εταιρειών ή συμμετοχές σε άλλες εταιρείες ή συνεταιρισμούς.   

 Πάγια στοιχεία για την προσαρμογή στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. 

 Έργα τέχνης.  
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 Συλλογές, τιμαλφή, έπιπλα. 

 Άυλα αγαθά, περιλαμβανομένων δικαιωμάτων βιομηχανικής και εμπορικής 

ιδιοκτησίας, πνευματικών, συγγενικών δικαιωμάτων και γενικά κάθε άυλου στοιχείου 

που έχει οικονομική αξία.  

 Εκπόνηση μελετών οικονομικής σκοπιμότητας, εναλλακτικής  χρησιμοποίησης ή 

βέλτιστης χρήσης περιουσιακών στοιχείων.  

 Εύλογο κόστος υλοποίησης επενδυτικών προγραμμάτων.  

 Ακίνητη περιουσία του ενεργητικού των Αμοιβαίων Κεφαλαίων. 

 Ακίνητη περιουσία των Ανώνυμων Εταιρειών Επενδύσεων. 

 Μελέτες οικονομικής σκοπιμότητας, εναλλακτικής ή βέλτιστης χρήσης περιουσιακών 

στοιχείων. 

 Κοστολόγηση τεχνικών έργων και λοιπών κατασκευών. 

Ζημίες από τρομοκρατικές ενέργειες. 

Το επάγγελμα του πιστοποιημένου εκτιμητή ασκείται ελεύθερα μετά πάροδο τριμήνου 

από την αναγγελία έναρξής του στην Αρμόδια Διοικητική Αρχή και την εγγραφή του 

πιστοποιημένου εκτιμητή στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών. 

Το Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών τηρείται στην Αρμόδια Διοικητική Αρχή και 

δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών. Στην ίδια αρχή τηρείται 

κατάλογος διενεργηθεισών εκτιμήσεων. 

Οι εξετάσεις διενεργούνται δύο φορές το χρόνο από Εξεταστική Επιτροπή, Η θητεία της 

Επιτροπής είναι τριετής. 

Κλάδοι πιστοποιημένων εκτιμητών  

Οι πιστοποιημένοι εκτιμητές δύνανται να δραστηριοποιούνται και να πιστοποιούνται σε 

έναν ή περισσότερους από τους εξής κλάδους:  

α) Ακίνητα. 

β) Μηχανολογικός και Τεχνικός εξοπλισμός - Βιομηχανικές εγκαταστάσεις. 

γ) Άυλα αγαθά. 

δ) Πλοία. 

ε) Επιχειρήσεις. 

στ) Κινητά κάθε είδους. 

Η ύλη των εξετάσεων περιλαμβάνει τόσο τις θεωρητικές γνώσεις του υποψήφιου όσο και 

τις γνώσεις του αναφορικά με τρέχοντα θέματα της επιστήμης των εκτιμήσεων στην 

Ελλάδα, την Ευρωπαϊκή Ένωση και διεθνώς. Συγκεκριμένα τα επιστημονικά αντικείμενα 

που περιλαμβάνονται στην εξεταστέα ύλη είναι εν γένει τα ακόλουθα: 

1.Αρχές οικονομικής θεωρίας σχετικές με την εκτιμητική επιστήμη. 

2.Χρηματοοικονομικά των επιχειρήσεων. 

3.Στοιχεία της Αγοράς της ακίνητης περιουσίας. 

4.Οικονομική του Χώρου. 

5.Θέματα Μεσιτείας. 

6.Μέθοδοι Εκτιμήσεων. 

7.Εκτιμητικά Πρότυπα. 

8.Θέματα Νομικής και Πολιτικής της Ακίνητης Περιουσίας. 

9.Θέματα πολεοδομίας, χωροταξίας, περιβάλλοντος και αειφορίας. 
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10.Θέματα κατασκευής των ακινήτων. 

11.Θέματα αναφορικά με την δεοντολογία του εκτιμητή 

 

Β3 Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών και Μαθησιακά 

αποτελέσματα του Προγράμματος Σπουδών 
Oι φοιτητές μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους στο Τμήμα Λογιστικής και 
Χρηματοοικονομικής, θα έχουν αποκτήσει επαρκείς γνώσεις σχετικά με τα παρακάτω γνωστικά 
αντικείμενα: 

 Κατανόηση των ενοτήτων της χρηματοοικονομικής λογιστικής με βάση τα Ελληνικά 
Λογιστικά Πρότυπα, και τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 

 Κοστολόγηση των προϊόντων και των υπηρεσιών που προσφέρει η επιχείρηση, την 
κατάρτιση προϋπολογισμών και τη λήψη διοικητικών αποφάσεων 

 Ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων των επιχειρήσεων και εκτίμηση της αξίας τους με 
την εφαρμογή των υποδειγμάτων αποτίμησης 

 Εξωτερικό και εσωτερικό έλεγχο. 
 Κατανόηση σε θέματα φορολογικής λογιστικής των επιχειρήσεων  
 Χρηματοοικονομική διαχείριση και προγραμματισμός των επιχειρήσεων, λήψη αποφάσεων 

για τη μερισματική πολιτική, την κεφαλαιακή διάρθρωση, τη διαχείριση του κεφαλαίου 
κίνησης, τη διαχείριση κινδύνου, τις συγχωνεύσεις και εξαγορές κλπ. 

 Λειτουργία των διεθνών αγορών χρήματος και κεφαλαίου και πώς αυτές επιδρούν στην 
οικονομική πολιτική και στις αποφάσεις που λαμβάνουν οι επιχειρήσεις 

 Χρήση σύνθετων χρηματοοικονομικών προϊόντων 
 Προχωρημένα θέματα αξιολόγησης επενδύσεων και διαχείρισης 
 χαρτοφυλακίου 
 Επαρκείς γνώσεις σε μαθηματικά, στατιστική και οικονομετρία 
 Εξοικείωση με τη χρήση νέων τεχνολογιών στους τομείς της λογιστικής και 

χρηματοοικονομικής. 
 Απόκτηση ουσιαστικών γνώσεων σε ένα ευρύ φάσμα υποστηρικτικών μαθημάτων στα 

γνωστικά αντικείμενα του δικαίου, των οικονομικών, της πληροφορικής, του μάρκετινγκ, της 
διοίκησης των επιχειρήσεων, της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, της συμπεριφορικής 
χρηματοοικονομικής κλπ. που θα τους φανούν χρήσιμα στη μελλοντική επαγγελματική 
σταδιοδρομία τους 

 
 

 

B3.1 Προγραμμα Σπουδων 

Στο Πρόγραμμα Σπουδών, που εφαρμόζεται έχουν τηρηθεί οι Γενικοί Κανόνες για τα 
Προγράμματα Σπουδών των Τμημάτων των ΔΙ.ΠΑ.Ε και ειδικότερα: 

1. Πιστωτικές / Διδακτικές Μονάδες (ΠΜ) ανά εξάμηνο = 30. 

2. 1 Πιστωτική/ Διδακτική Μονάδα αντιστοιχεί σε 25 ώρες Φόρτου Εργασίας (ΦΕ). 

(έτσι, ένα μάθημα με 5 πιστωτικές μονάδες, έχει φόρτο εργασίας 125 ωρών, ενώ ένα 
άλλο μάθημα με 6 πιστωτικές μονάδες, έχει φόρτο εργασίας 150 ωρών). 

3. Τα μαθήματα χαρακτηρίζονται από: Θεωρία, Εργαστήρια ή/και Ασκήσεις Πράξης. 

Τα μαθήματα ταξινομήθηκαν ως εξής: 

 Υποχρεωτικό (Υ) 

 Επιλογής Υποχρεωτικό (ΕΥ)  

Η εκπαιδευτική διαδικασία υποστηρίζεται από το μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό (12 
μέλη ΔΕΠ, 1 μέλος ΕΔΙΠ, 3 μέλη ΕΤΕΠ και 3 μέλη διοικητικού προσωπικού). Σύμφωνα 
με το νέο Πρόγραμμα Σπουδών τα 5 πρώτα εξάμηνα σπουδών (Α, Β, Γ, Δ και Ε) είναι 
κοινά για τους νεοεισερχόμενους φοιτητές και στη συνέχεια, από το ΣΤ εξάμηνο, οι 
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φοιτητές επιλέγουν 4 από τα προσφερόμενα 8 επιλογής υποχρεωτικά μαθήματα, μαζί με 
τα άλλα μαθήματα κορμού των ΣΤ και Ζ εξαμήνων. 

Στη συνέχεια ακολουθεί το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών. 

 

 
Κωδικός 

Μαθήματος 
Τίτλος Μαθήματος 

Κατηγορία 

Μαθήματος 
Τύπος 

Σύνολο 

(Ω/Ε) 
ECTS 

Εξάμηνο 1 (Α)   

ΝΑ1 Μικροοικονομική  Υ Θ 3 5 

ΝΑ2 Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική Υ Θ 3 5 

ΝΑ3 Χρηματοοικονομική Λογιστική Ι Υ Θ 4 5 

ΝΑ4 Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά Ι Υ Θ 4 5 

ΝΑ5 Αστικό Δίκαιο  Υ Θ 3 5 

ΝΑ6 Πληροφορική Ι Υ Μ 4 5 

Σύνολα 21 30 

Εξάμηνο 2 (Β)   

ΝΒ1 Μακροοικονομική  Υ Θ 3 5 

ΝΒ2 Χρηματοοικονομική Λογιστική ΙI Υ Θ 4 5 

ΝΒ3 Ξένη Γλώσσα Ι Υ Θ 4 5 

ΝΒ4 Πληροφορική ΙI Υ Μ 4 5 

ΝΒ5 Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά ΙΙ Υ Θ 4 5 

ΝΒ6 Χρηματοοικονομική των 
Επιχειρήσεων 

Υ Θ 
3 5 

Σύνολα 22 30 

Εξάμηνο 3 (Γ)   

ΝΓ1 
Διοίκηση Επιχειρήσεων και 
Οργανισμών 

Υ Θ 3 
5 

ΝΓ2 
Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί και 
Αγορές 

Υ Θ 3 5 

ΝΓ3 
Ανάλυση Χρηματοοικονομικών 
Καταστάσεων 

Υ Θ 3 5 

ΝΓ4 Στατιστική Επιχειρήσεων Υ Μ 4 5 

ΝΓ5 Φορολογική Λογιστική Ι  Υ Θ 3 5 

ΝΓ6 Ηλεκτρονική Επιχειρησιακή Δράση Υ Μ 4 5 

Σύνολα 21 30 

Εξάμηνο 4 (Δ)   

ΝΔ1 Τραπεζική Διοικητική Υ Θ 3 5 

ΝΔ2 Λογιστική Κόστους Ι Υ Θ 3 5 

ΝΔ3 Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις Υ Θ 3 5 

ΝΔ4 Χρηματοοικονομική Λογιστική ΙΙΙ Υ Θ 4 5 

ΝΔ5 Μεθοδολογία Έρευνας Υ Θ 3 5 

ΝΔ6 Εμπορικό Δίκαιο Υ Θ 3 5 

Σύνολα 18 30 

Εξάμηνο 5 (Ε)   

ΝΕ1 Εργατικό Δίκαιο Υ Θ 3 5 

ΝΕ2 
Στρατηγικός σχεδιασμός 
επιχειρήσεων 

Υ Θ 
4 5 

ΝΕ3 
Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Ι 

Υ Θ 3 5 

ΝΕ4 Λογιστική Κόστους ΙΙ Υ Θ 3 5 

Κατ' επιλογής υποχρεωτικά δύο από τα παρακάτω 
τέσσερα: 

  
  

ΝΕ5 Ξένη Γλώσσα ΙΙ ΕΥ Θ 4 5 

ΝΕ6 Διοικητική Λογιστική ΕΥ Θ 3 5 

ΝΕ7 Θεσμοί & Πολιτικές της Ε.Ε. ΕΥ Θ 3 5 
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Κωδικός 

Μαθήματος 
Τίτλος Μαθήματος 

Κατηγορία 

Μαθήματος 
Τύπος 

Σύνολο 

(Ω/Ε) 
ECTS 

ΝΕ8 Μάρκετινγκ 
ΕΥ Θ 

3 5 

Σύνολα   

Εξάμηνο 6 (ΣΤ)   

ΝΣΤ1 Ελεγκτική Υ Θ 3 5 

ΝΣΤ2 
Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές 
Καταστάσεις 

Υ Θ 3 5 

ΝΣΤ3 Φορολογική Λογιστική ΙΙ Υ Θ 3 5 

ΝΣΤ4 Μηχανογραφημένη Λογιστική Υ Μ 4 5 

Κατ' επιλογής υποχρεωτικά δύο από τα παρακάτω 
τέσσερα: 

  
  

ΝΣΤ5 
Πληροφοριακά Συστήματα 
Διοίκησης 

ΕΥ Μ 
4 

5 

ΝΣΤ6 Λογιστική Δημοσίου Τομέα ΕΥ Θ 3 5 

ΝΣΤ7 Εφαρμοσμένη Στατιστική  ΕΥ Μ 4 5 

ΝΣΤ8 Δίκαιο Συναλλαγών  ΕΥ Θ 3 5 

Σύνολα 19 (21) 30 

Εξάμηνο 7 (Ζ)   

ΝΖ1 Οικονομοτεχνικές Μελέτες Υ Θ 4 5 

ΝΖ2 Επιχειρηματικότητα Υ Θ 3 5 

ΝΖ3 
Εταιρική Διακυβέρνηση-Εσωτερικός 
Έλεγχος 

Υ Θ 3 5 

Κατ' επιλογής υποχρεωτικά τρία από τα παρακάτω 
πέντε: 

    

ΝΖ4 Σύγχρονα ζητήματα Λογιστικής ΕΥ Θ 3 5 

ΝΖ5 
Διοίκηση Επιχειρηματικών 
Διαδικασιών 

ΕΥ Θ 
3 5 

ΝΖ6 
Εκπαιδευτική Τεχνολογία στην 
Λογιστική & Χρηματοοικονομική 

ΕΥ Μ 3 5 

ΝΖ7 Πολυεθνικές Επιχειρήσεις - ΑΞΕ ΕΥ Θ 3 5 

ΝΖ8 
Στοιχεία Λογιστικού και 
Φορολογικού Δικαίου 

ΕΥ Θ 3 5 

Σύνολα 19 30 

Εξάμηνο 8 (Η)   

ΝΗ1 
Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς ΙΙ 

Υ Θ 3 
5 

ΝΗ2 Αξιολόγηση Επενδυτικών Σχεδίων Υ Θ 3 5 

Κατ' επιλογής υποχρεωτικά τέσσερα από τα 
παρακάτω έξι: 

 
   

ΝΗ3 Αποτίμηση Επιχειρήσεων ΕΥ Θ 3 5 

ΝΗ4 Χρηματοοικονομικά Παράγωγα ΕΥ Θ 3 5 

ΝΗ5 Επιχειρηματική Αναλυτική ΕΥ Θ 3 5 

ΝΗ6 Κοινωνική Οικονομία ΕΥ Θ 3 5 

ΝΗ7 Διαχείριση Κινδύνων ΕΥ Θ 3 5 

ΝΗ8 
Συμπεριφορική Χρηματοοικονομική 
& Λογιστική 

ΕΥ Θ 3 5 

Σύνολα 18 30 

 
Πτυχιακή εργασία (αντιστοιχεί σε 2 
μαθήματα)  

ΕΥ  6 10 

 Πρακτική άσκηση (προαιρετική) Π    

      

 
 
ΕΠΕΞΗΣΗΣΗ ΣΥΝΤΜΗΣΕΩΝ: 
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Υ: Υποχρεωτικό, ΕΥ: Κατ' επιλογή υποχρεωτικό, Π: Προαιρετικό, Ω/Ε: Ώρες ανά εβδομάδα, 
Ω/Εξ.: Ώρες ανά εξάμηνο 
 
Στο τέλος του παρόντος οδηγού υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες για το κάθε μάθημα 
σε μορφή Περιγράμματος Μαθήματος. Πρόσθετες πληροφορίες είναι διαθέσιμες και στην 
ιστοσελίδα του Τμήματος http://af.ihu.gr/  

Β3.2 Δομή, συνεκτικότητα και λειτουργικότητα του Προγράμματος Προπτυχιακών 

Σπουδών 

Το πρόγραμμα σπουδών του τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής περιλαμβάνει 
συνολικά 56 μαθήματα χωρισμένα σε 8 εξάμηνα, ενώ κατά το 8ο εξάμηνο σπουδών 
προβλέπεται η προαιρετική εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας και η προαιρετική 
πραγματοποίηση της Πρακτικής Άσκησης. 

Ο φοιτητής κατά τη διάρκεια των σπουδών του, ανεξάρτητα από ποια κατεύθυνση ακολουθεί, 
πρέπει να επιτύχει σε τουλάχιστον 47 μαθήματα συγκεντρώνοντας από αυτά 240 Πιστωτικές 
Μονάδες. Η Πτυχιακή Εργασία προσθέτουν άλλες 10 Πιστωτικές Μονάδες και αντιστοιχεί σε 
δύο μαθήματα. Έτσι το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων που πρέπει να συγκεντρώσει ένας 
φοιτητής για τη λήψη του πτυχίου είναι 240. 

Από τα 40 μαθήματα τα 37 είναι Υποχρεωτικά και τα 10 είναι Επιλογής Υποχρεωτικά, δηλαδή 
είναι μεν υποχρεωτικά αλλά διαφοροποιούνται ανάλογα με την επιλογή του φοιτητή.  

Στη συνέχεια αναλύονται οι κατηγορίες μαθημάτων. 

 

Β3.2.1 Πίνακας Κατηγοριών Μαθημάτων  

 

Β3.2.1 Υποχρεωτικα Μαθηματα 
 

Β3.2.1.2 Μαθηματα Γενικης Υποδομης (ΓΥ) 
1. Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών 
2. Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας 
3. Ξένη Γλώσσα Ι 
4. Πληροφορική Ι 
5. Πληροφορική ΙΙ  
6. Στατιστική Επιχειρήσεων 
7. Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά Ι 
8. Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά ΙΙ  

Β3.2.1.3 Μαθηματα Ειδικης Υποδομης (ΕΥ) 

1. Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις 
2. Ηλεκτρονική Επιχειρησιακή Δράση 
3. Μακροοικονομική 
4. Μικροοικονομική 
5. Οικονομοτεχνικές Μελέτες 
6. Τραπεζική Διοικητική 
7. Χρηματοοικονομική Λογιστική Ι 
8. Χρηματοοικονομική Λογιστική ΙΙ 
9. Χρηματοοικονομική Λογιστική ΙΙΙ 
10. Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων 

Β3.2.1.4 Μαθηματα Ειδικοτητας (ΕΙ) 

1. Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 
2. Αξιολόγηση Επενδυτικών Σχεδίων 
3. Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Ι 
4. Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς ΙΙ 
5. Ελεγκτική 
6. Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 

http://af.ihu.gr/
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7. Λογιστική Κόστους Ι 
8. Λογιστική Κόστους ΙΙ 
9. Μηχανογραφημένη Λογιστική  
10. Στρατηγικός σχεδιασμός επιχειρήσεων 
11. Φορολογική Λογιστική Ι 
12. Φορολογική Λογιστική ΙI  
13. Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί και Αγορές 

Β3.2.1.5 Μαθηματα ΔΟΝΑ (ΔΟ) 

1. Αστικό Δίκαιο   
2. Εμπορικό Δίκαιο   
3. Επιχειρηματικότητα 
4. Εργατικό Δίκαιο  

 

Β3.2.2 Μαθηματα Επιλογης Υποχρεωτικα 
 

Β3.2.2.1 Μαθηματα Γενικης Υποδομης (ΓΥ) 
 

Β3.2.2.2 Μαθηματα Ειδικης Υποδομης (ΕΥ) 
1. Διαχείριση Κινδύνων 
2. Εκπαιδευτική Τεχνολογία στην Λογιστική & Χρηματοοικονομική 
3. Επιχειρηματικές Αποφάσεις κ Λειτουργίες 
4. Επιχειρηματική Αναλυτική 
5. Εταιρική Διακυβέρνηση-Εσωτερικός Έλεγχος 
6. Εφαρμοσμένη Στατιστική 
7. Θεσμοί & Πολιτικές της Ε.Ε 
8. Ξένη Γλώσσα ΙΙ 
9. Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης 
10. Πολυεθνικές Επιχειρήσεις - ΑΞΕ 
11. Συμπεριφορική Χρηματοοικονομική & Λογιστική 
12. Χρηματοοικονομικά Παράγωγα 

 

Β3.2.2.3 Μαθηματα Ειδικοτητας (ΕΙ) 
1. Αποτίμηση Επιχειρήσεων 
2. Διοικητική Λογιστική 
3. Λογιστική Δημοσίου Τομέα  
4. Σύγχρονα ζητήματα Λογιστικής 

  

Β3.2.2.4 Μαθηματα ΔΟΝΑ (ΔΟ) 

1. Δίκαιο Συναλλαγών  
2. Κοινωνική Οικονομία  
3. Μάρκετινγκ 
4. Στοιχεία Λογιστικού και Φορολογικού Δικαίου 

 

Β4 Το εξεταστικό σύστημα 
 

Β4.1 Τρόποι αξιολόγησης των φοιτητών 

Το εξεταστικό σύστημα ακολουθεί σε γενικές γραμμές το τυπικό των γραπτών εξετάσεων 
και των εργαστηριακών ασκήσεων και εξετάσεων. Όμως το σύστημα εμπλουτίζεται 
επίσης με τα ακόλουθα: 
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1. Εκπόνηση εργασιών στα πλαίσια του μαθήματος  και παρουσίαση των εργασιών που 
περιλαμβάνει σε ορισμένες περιπτώσεις διαδικασίες αυτοαξιολόγησης. Οι εργασίες 
μπορεί να έχουν πριμοδοτικό χαρακτήρα. 

2. Αξιολογήσεις προόδου κατά τη διάρκεια των μαθημάτων. 

3. Προφορική εξέταση. 

Β4.2 Εξεταστική Διαδικασία 

Όσον αφορά τις εξετάσεις στα μαθήματα θεωρίας, οι φοιτητές εξετάζονται στο σύνολο της 
διδακτέας ύλης. Υπεύθυνοι για την εφαρμογή της διαδικασίας είναι ο Διδάσκων 
καθηγητής, οι Επιτηρητές, οι Επόπτες καθηγητές και η Γραμματεία του Τμήματος. 

Οι εξετάσεις  του κάθε εξαμήνου πραγματοποιούνται στο τέλος του εξαμήνου, σε μία 
εξεταστικήπερίοδο διάρκειας δύο εβδομάδων. Επιπλεον η 2η εξεταστική περίοδος 
Σεπτεμβρίου, γίνεται το πρώτο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου του  τρέχοντος 
διδακτικού έτους. Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται σύμφωνα με το πρόγραμμα 
εξετάσεων και επιτηρήσεων σε πέντε κύκλους καθημερινά διάρκειας δύο και μισής (2,5) 
ωρών ο καθένας (1ος κύκλος: 08:30-11:00 και 2ος κύκλος: 11:00-13:30, 3ος κύκλος: 
13:30-16:00, 4ος κύκλος 16:00-18:30 και 5ος κύκλος: 18:30-21:00).   

Σκοπός των εξετάσεων είναι η αξιολόγηση των φοιτητών στην σφαιρική κατανόηση και 
αφομοίωση του αντικειμένου του μαθήματος. Ανεξάρτητα των ενδιάμεσων τεστ, 
προόδων κ.τ.λ. που μπορεί να πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, 
πραγματοποιείται πάντοτε γραπτή τελική εξέταση που καλύπτει το σύνολο της διδακτέας 
ύλης.  

Για τη διεξαγωγή των εξετάσεων ο Διδάσκων Καθηγητής κάθε μαθήματος υποβοηθείται 
από τους Επιτηρητές. Η συμμετοχή του προσωπικού και η εύρυθμη πραγματοποίηση 
των εξετάσεων ελέγχεται από τον Επόπτη.  Για πειθαρχικά ζητήματα που άπτονται των 
εξετάσεων εφαρμόζεται ο Κανονισμός Σπουδών και ο Εσωτερικός Κανονισμός του 
ΔΙ.ΠΑΕ.  

Εφόσον παρουσιάζονται λόγοι ανώτερης βίας (π.χ. κακοκαιρία, κ.τ.λ.) που επιβάλλουν 
την ακύρωση των εξετάσεων κάποιων ημερών αυτοί εξετάζονται από τα αρμόδια όργανα 
του Τμήματος και του ΔΙ.ΠΑΕ., όπως προβλέπεται στον Κανονισμό του ΔΙ.ΠΑΕ., με 
σκοπό την πραγματοποίησή τους  την αμέσως επόμενη εβδομάδα μετά την λήξη των 
εξετάσεων ή το συντομότερο δυνατόν. 

Τα θέματα των εξετάσεων καθορίζονται από τον Διδάσκοντα Καθηγητή και προέρχονται 
από την εξεταστέα ύλη του μαθήματος που κοινοποιήθηκε στους φοιτητές. Τα θέματα 
των εξετάσεων ανανεώνονται τακτικά και δεν ανακυκλώνονται διαρκώς από εξάμηνο σε 
εξάμηνο, ή έτος σε έτος ενώ επίσης στην ίδια εξεταστική μπορούν να είναι και σε 
πολλαπλές παραλλαγές ώστε να διασφαλίζεται το αδιάβλητο των εξετάσεων. Σε 
περίπτωση αδυναμίας του Διδάσκοντα Καθηγητή (λόγω απουσίας ή άλλου κωλύματος) 
αυτός αντικαθίσταται από άλλο εκπαιδευτικό του ίδιου Τομέα ο οποίος ορίζεται 
Εξεταστής Καθηγητής με πράξη του Προέδρου του Τμήματος μετά από εισήγηση του 
Διευθυντή Τομέα και αναλαμβάνει την εισήγηση των θεμάτων και την διεξαγωγή των 
εξετάσεων.  

Ο Διδάσκων παρέχει διευκρινίσεις επί των θεμάτων κατά τη διάρκεια της εξέτασης 
εφόσον του ζητηθούν ή εφόσον εντοπισθεί κάποιο λάθος / ανακρίβεια / ασάφεια στα 
θέματα.  

Η βαθμολόγηση των γραπτών πραγματοποιείται από τον Διδάσκοντα. Στη συνέχεια 
υπολογίζεται ο τελικός βαθμός του μαθήματος για κάθε φοιτητή και καταγράφεται επί του 
Πίνακα Βαθμολογίας. Ο πίνακας παραδίδεται στη Γραμματεία του Τμήματος το αργότερα 
μέχρι την πέμπτη (5η) εργάσιμη ημέρα μετά την εξέταση και αντίγραφό του αναρτάται 
άμεσα από την Γραμματεία προς ενημέρωση των φοιτητών. Πλέον, τα βαθμολόγια 
αποστέλλονται ηλεκτρονικά στους διδάσκοντες και οι διδάσκοντες στη συνέχεια 
συμπληρωμένα ηλεκτρονικά στη Γραμματεία. 
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Η βαθμολόγηση είναι δίκαιη και ισόνομη για όλους τους φοιτητές και τεκμηριώνεται σε 
περίπτωση αμφιβολιών.  

Στον Πίνακα Βαθμολογιών οι βαθμοί των φοιτητών εισάγονται αριθμητικώς και 
ολογράφως με ακρίβεια ενός δεκαδικού ψηφίου. Ο Πίνακας υπογράφεται από τον 
Διδάσκοντα. Για την ταχύτερη ενημέρωση των φοιτητών η μορφή του Πίνακα 
Βαθμολογίας παρέχεται και ηλεκτρονικά, ώστε να μπορεί να αποσταλεί στη Γραμματεία 
του Τμήματος μέσω και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Στην περίπτωση αυτή ο Διδάσκων 
πρέπει να προσέλθει στη Γραμματεία το συντομότερο δυνατόν και να υπογράψει εκεί την 
εκτύπωση του Πίνακα που έστειλε ηλεκτρονικά.  

Στη συνέχεια τα στοιχεία του Πίνακα Βαθμολογίας καταχωρούνται στο Μηχανογραφικό 
Σπουδαστικό Πρόγραμμα. Από τη Γραμματεία ελέγχεται η συμφωνία μεταξύ του 
αριθμητικώς και ολογράφως γραμμένου βαθμού.  

Για κάθε αμφιβολία που προέρχεται από τη Γραμματεία ή και τον φοιτητή, ο Διδάσκων 
υποχρεούται να ανατρέξει στο γραπτό του φοιτητή και να δώσει τις απαραίτητες 
διευκρινίσεις.  

Ο κάθε φοιτητής έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τον Διδάσκοντα (ή αντίστοιχα τον 
Εξεταστή) να συμβουλευτεί το γραπτό του για να επιβεβαιώσει το βαθμό του και τα λάθη 
που έκανε για όσο διάστημα αυτό τηρείται σε αρχείο (ένα εξάμηνο).  

Τέλος, η Υπηρεσία της Ηλεκτρονικής Γραμματείας παρέχεται σε όλους τους φοιτητές του 
τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής. Το πληροφορικό αυτό σύστημα παρέχει 
στους φοιτητές πλήθος καινοτόμων ψηφιακών υπηρεσιών και σημαντική βελτίωση των 
συνθηκών και των χρόνων για την ολοκλήρωση διαφόρων διαδικασιών με τη Γραμματεία 
τους μέσω του ιστοχώρου  

http://e-secretariat.teikav.edu.gr/unistudent.  

Ενδεικτικές παρεχόμενες υπηρεσίες της εν λόγω υπηρεσίας αποτελούν:  

 Ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης μαθημάτων, συγγραμμάτων και αιτήσεων για έκδοση 
πιστοποιητικών. 

 Αναλυτικές βαθμολογικές καταστάσεις 

 Θέματα φοιτητικής μέριμνας 

 Πρόγραμμα σπουδών, στοιχεία εκπαιδευτικού προσωπικού 

 Ανάκτηση προσωπικών στοιχείων 

Β4.3 Βαθμός Πτυχίου 

Μετά την επιτυχή περάτωση των σπουδών του ο φοιτητής λαμβάνει το πτυχίο του. Ο 
βαθμός πτυχίου κλιμακώνεται σε:  

 Άριστα (από 8,5 μέχρι 10)  

 Λίαν  Καλώς  (από 6,5 έως 8,49)   

 Καλώς (από 5 έως 6,49). 

Το πτυχίο χορηγείται στο φοιτητή μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών του, 
συμπεριλαμβανομένης της πτυχιακής εργασίας και της πρακτικής άσκησης. Η 
ορκωμοσία των πτυχιούχων διενεργείται δύο φορές σε κάθε ακαδημαϊκό έτος, τον Μάιο 
και τον Νοέμβριο. Η ανακήρυξη πτυχιούχου και αντίστοιχα η λήψη πιστοποιητικού 
αποφοίτησης γίνεται οποτεδήποτε εφόσον έχουν πληρωθεί όλες οι προβλεπόμενες και 
απαιτούμενες προϋποθέσεις ολοκλήρωσης των σπουδών.  

Ο βαθμός πτυχίου  εξάγεται με  προσέγγιση δύο δεκαδικών ψηφίων και προκύπτει από 
τον τύπο  
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όπου β1, β2…….βν είναι  όλοι οι βαθμοί των μαθημάτων που παρακολούθησε ο φοιτητής 
και δ1, δ2 ….δν οι  αντίστοιχες διδακτικές μονάδες. Στον υπολογισμό των μαθημάτων 
λαμβάνεται και η πτυχιακή εργασία με τον αριθμό των διδακτικών μονάδων που ορίζεται 
από το Τμήμα. 

Β4.4  Κανονισμός εκπόνησης πτυχιακής εργασίας 

Β4.4.1 Γενικά  
Κάθε φοιτητής του Πανεπιστημιακού Προγράμματος Σπουδών μπορεί να επιλέξει είτε την 
εκπόνηση πτυχιακής εργασίας ή την παρακολούθηση 2 μαθημάτων επιλογής, ενώ κάθε 
φοιτητής που παρακολουθεί το πρόγραμμα σπουδών του πρωην ΤΕΙ και διανύει το 
τελευταίο εξάμηνο σπουδών είναι υποχρεωμένος να εκπονήσει την πτυχιακή του εργασία 
υπό την επίβλεψη και παρακολούθηση του εισηγητή καθηγητή. Βασική επιδίωξη είναι η 
πτυχιακή εργασία να εισάγει τους φοιτητές στην επιστημονική μέθοδο έρευνας που 
αποτελεί εφαρμογή σύνθεσης των συνολικών γνώσεων που απεκόμισε ο φοιτητής κατά 
τη διάρκεια των σπουδών του. 

Β4.4.2 Φάσεις διαδικασίας εκπόνησης πτυχιακής 

Β4.4.2.1 Προτάσεις θεμάτων πτυχιακών εργασιών 
Τα θέματα των πτυχιακών εργασιών κατατίθενται από τους διδάσκοντες δύο φορές ανά 
έτος, με προθεσμίες την 28η Φεβρουαρίου για το εαρινό εξάμηνο και την 30η Οκτωβρίου 
για το χειμερινό. Η γραμματεία αποστέλλει σχετική υπενθύμιση 2 εβδομάδες πριν τη 
λήξη των προθεσμιών. Θέματα είναι υποχρεωμένοι να καταθέσουν όλα τα μέλη του ΔΕΠ 
του Τμήματος, καθώς και οι εξωτερικοί συνεργάτες. 

Ένα θέμα πτυχιακής εργασίας μπορεί να ανατεθεί από κοινού σε ομάδα μέχρι δύο 
φοιτητών (σε εξαιρετικές περιπτώσεις τριών) με ταυτόχρονη κατανομή της εργασίας. Η 
εργασία περιλαμβάνει πρωτογενή ή/ και δευτερογενή έρευνα, εκπόνηση επιχειρηματικών 
σχεδίων και μελέτες περίπτωσης καθώς και οποιοδήποτε άλλο θέμα σχετίζεται με το 
αντικείμενο των σπουδών τους. Παρακαλούνται οι εισηγητές να αποφεύγουν την 
κατάθεση θεμάτων που έχουν εκπονηθεί από φοιτητές του Τμήματος εκτός αν: 

- Πρόκειται για διαχρονική έρευνα (longitudinal study) 

- Έχουν αλλάξει σημαντικές παράμετροι σε σχέση με την προηγούμενη εκπόνηση 

Β4.4.2.2 Ανακοίνωση από την Γραμματεία του Τμήματος 

Η πρόταση της πτυχιακής εξετάζεται από την Συνέλευση του Τμήματος και το αμέσως 
προσεχές διάστημα (~2 εβδομάδες) τα θέματα ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα του 
τμήματος από την Γραμματεία του Τμήματος. Η ανακοίνωση αναφέρει και τους 
επιβλέποντες οι οποίοι δεν έχουν καταθέσει ακόμα λίστα θεμάτων, με την επισήμανση 
«σε εκκρεμότητα». Τα στοιχεία επικοινωνίας όλων των διδασκόντων οφείλουν να είναι 
διαθέσιμα στους φοιτητές.  

Β4.4.2.3 Ανάληψη θέματος από φοιτητή  

Οι φοιτητές κατοχυρώνουν και αναλαμβάνουν το θέμα αφού προηγουμένως 
συμπληρώσουν και καταθέσουν, σε συνεννόηση με τον επιβλέποντα καθηγητή, ειδικό 
έντυπο που διατίθεται για το σκοπό αυτό από τη γραμματεία του Τμήματος και βρίσκεται 
σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική σελίδα του Τμήματος. 

 Ο φοιτητής υποβάλει στο Τμήμα µε την κοινή αποδοχή του επιβλέποντος καθηγητή που 
την προσυπογράφει, τη "Δήλωση Ανάληψης Θέματος Πτυχιακής Εργασίας". 
(http://af.ihu.gr/wp-content/docs/studentsdocs/dhlosianalipsisthematosptyxiakis.pdf)  

Προϋπόθεση για την ανάληψη θέματος πτυχιακής εργασίας είναι ο φοιτητής να έχει 
εξεταστεί επιτυχώς στο μάθημα του Σεμιναρίου Τελειοφοίτων. Ο κάθε επιβλέπων, 
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ανάλογα με τη φύση του θέματος, δύναται να απαιτήσει επιπλέον προϋποθέσεις (π.χ. 
γνώση αγγλικής γλώσσας). 

 

Β4.4.2.4 Πορεία παρακολούθησης  
Ο επιβλέπων καθηγητής έχει την υποχρέωση της συνεχούς καθοδήγησης του φοιτητή 
καθ’ όλη την διάρκεια ανάπτυξης και συγγραφής της πτυχιακής του εργασίας. Η 
καθοδήγηση πραγματοποιείται μέσω τακτικής επικοινωνίας με τον φοιτητή είτε με τη 
μορφή συναντήσεων εργασίας είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Μέσω της 
επικοινωνίας αυτής εξετάζεται και αξιολογείται από τον επιβλέποντα η πρόοδος της 
εργασίας, η επιστημονική της ορθότητα και η ακαδημαϊκή της ακεραιότητα, παρέχονται 
εξηγήσεις, διευκρινίσεις και διορθώσεις στον φοιτητή, οδηγίες για την επεξεργασία 
συλλεχθέντων στοιχείων, επαληθεύονται δειγματοληπτικά οι υπολογισμοί, προτείνονται 
τρόποι αντιμετώπισης προβλημάτων που έχουν προκύψει, επίσης αναζητούνται 
εναλλακτικοί οδοί τις οποίους θα μπορούσε να ακολουθήσει η εργασία εφόσον κριθεί 
σκόπιμο και γενικά παρέχεται κάθε άλλη βοήθεια προς το φοιτητή για την έγκαιρη και 
ορθή ολοκλήρωση της εκπόνησης της πτυχιακής εργασίας.   

Πέραν του Σεμιναρίου Τελειοφοίτων, σημαντικός  συντελεστής προετοιμασίας των 
φοιτητών για την εκπόνηση πτυχιακής αποτελούν και οι διάφορες εργασίες που 
καλούνται να συγγράψουν σε επίπεδο μαθημάτων εξαμήνου, διότι ουσιαστικά 
προετοιμάζουν το έδαφος και δημιουργούν τις απαραίτητες δεξιότητες για την 
απρόσκοπτη εκπόνηση μίας  πτυχιακής εργασίας. Ιδιαίτερη σημασία έχει το μάθημα 
Μεθοδολογία Έρευνας (ή Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας για το παλαιό 
Πρόγραμμα Σπουδών) όπου τίθενται τα θεμέλια για την δημιουργία επιστημονικών 
εργασιών. Η εκπόνηση της πτυχιακής αναφορικά με την ανάπτυξη του περιεχομένου της 
ακολουθεί την μεθοδολογία που περιγράφεται στον σχετικό οδηγό "Μεθοδολογία 
Σύνταξης Πτυχιακών Εργασιών" και διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του 
Τμήματος. Στο ίδιο έγγραφο περιγράφεται και η τυποποιημένη μορφή που πρέπει να  
έχει η πτυχιακή εργασία (γραμματοσειρά, διάστιχο, μέγεθος σελίδας, περιθώρια,  
κεφαλίδες και υποσέλιδα, μορφή αναφορών και βιβλιογραφίας, κ.τ.λ.)   

Β4.4.2.5 Έγκριση ολοκλήρωσης  

Η δήλωση της πτυχιακής εργασίας ισχύει για ένα εξάμηνο. Η πτυχιακή εργασία μετά την 
ενσωμάτωση όλων των προτεινόμενων διορθώσεων από τον επιβλέποντα καθηγητή, 
συντάσσεται σε γραπτή μορφή σύμφωνα με: 

http://af.ihu.gr/ptyxiakes/  

και υποβάλλεται για τελικό έλεγχο και έγκριση από τον επιβλέποντα καθηγητή αναφορικά 
τόσο με το περιεχόμενο όσο και με τη μορφή της. Εφόσον προκύψουν διορθώσεις / 
προτάσεις αυτές λαμβάνονται υπόψη από το φοιτητή και η πτυχιακή εκτυπώνεται εκ 
νέου.  

Προϋπόθεση για την έγκριση της πτυχιακής εργασίας είναι να περάσει επιτυχώς τον 
έλεγχο λογοκλοπής. Ποσοστά λογοκλοπής που ξεπερνούν το 40% θεωρούνται 
απαράδεκτα και αποτελούν κώλυμα στην έγκριση ολοκλήρωσης. Σχετικός έλεγχος για 
την λογοκλοπή γίνεται με βάση το σχετικό λογισμικό.  

Μετά το πέρας του εξαμήνου και εφόσον δεν έχει παραδοθεί η πτυχιακή εργασία στη 
Γραμματεία του Τμήματος, ο φοιτητής υποχρεούται  να ζητήσει την ανανέωση της ισχύος 
της πτυχιακής εργασίας, εφόσον το επιθυμεί ο ίδιος και εγκρίνει ο επιβλέπων καθηγητής, 
για ένα ακόμη εξάμηνο, συμπληρώνοντας ανάλογο έντυπο παράτασης. Πτυχιακές που 
δεν ολοκληρώνονται  μετά και από  την παράταση αυτή θεωρούνται ως μη δοθείσες. Αν 
ο φοιτητής επιθυμεί την εγκατάλειψη του θέματος μετά την παρέλευση του εξαμήνου τότε 
θα πρέπει να λάβει υπογεγραμμένα τη συγκατάθεση του επιβλέποντος καθηγητή. Ο 
φοιτητής κατόπιν τούτου υποχρεούται να λάβει νέο θέμα το οποίο θα ολοκληρώσει σε 
ένα εξάμηνο. 
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Β4.4.2.6  Κατάθεση στη Γραμματεία 
Μετά την ολοκλήρωση της πτυχιακής εργασίας και την έγκρισή της από τον επιβλέποντα 
καθηγητή, η πτυχιακή κατατίθεται στη Γραμματεία (μέσω πρωτοκόλλου).  Επίσης, μαζί με 
το τελικό αντίγραφο της πτυχιακής οι φοιτητές υποχρεούνται να καταθέσουν στον 
επιβλέποντα καθηγητή τα απαντημένα ερωτηματολόγια ή κάθε άλλο μέσο που 
αποδεικνύει ότι αυτοί πραγματοποίησαν πράγματι το κομμάτι της έρευνας που 
περιγράφει και αναλύει στη πτυχιακή του/της και υπογράφει κείμενο στην αρχική σελίδα, 
ότι έκαναν την πτυχιακή οι ίδιοι χωρίς "πλάγια" μέσα. Μετά την εξέταση της πτυχιακής τα 
ερωτηματολόγια αυτά καταστρέφονται από τον επιβλέποντα καθηγητή. Τα αντίγραφα της 
πτυχιακής προορίζονται για τα μέλη της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής, τους 
επιβλέποντες καθηγητές και τη βιβλιοθήκη της Σχολής ενώ η Γραμματεία κρατάει το ένα 
(1) έντυπο αντίγραφο που μπαίνει στο φάκελο των φοιτητών.   

Β4.4.2.7  Ορισμός επιτροπής εξέτασης  
Για την εξέταση των πτυχιακών ο υπεύθυνος τομέα ορίζει τριμελή εξεταστική επιτροπή 
και την ημερομηνία εξέτασης της πτυχιακής εργασίας επί του εντύπου Ορισμός Εξέτασης 
Πτυχιακής Εργασίας. Το έντυπο κοινοποιείται σε όλους τους εμπλεκόμενους ενώ τα μέλη 
της εξεταστικής επιτροπής παραλαμβάνουν από ένα αντίγραφο της πτυχιακής από τη 
Γραμματεία. Το έντυπο επίσης δημοσιοποιείται στην ιστοσελίδα του τμήματος. 

Ως μέλος της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής μπορεί να οριστεί κάθε μέλος ΔΕΠ του 
Τμήματος, ή συνεργάτης εκπαιδευτικός με ειδικότητα συναφή με το θέμα της πτυχιακής. 
Στην εξεταστική επιτροπή συμπεριλαμβάνεται ο επιβλέπων καθηγητής. Προϋπόθεση 
αποτελεί στη σύνθεση της επιτροπής να υπάρχει ένα τουλάχιστον μόνιμο μέλος ΔΕΠ του 
τμήματος.  

Β4.4.2.8 Βαθμολόγηση  
Η εξέταση της πτυχιακής εργασίας πραγματοποιείται με παρουσίασή της ενώπιον της 
τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής καθηγητών. Στην παρουσίαση μπορούν να 
παρευρίσκονται άλλοι καθηγητές του Τµήµατος ή διαφορετικών Τµηµάτων, φοιτητές και 
κοινό χωρίς όμως να έχουν δικαίωμα ψήφου για την βαθμολόγηση της πτυχιακής. Στο 
τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, οι πτυχιακές παρουσιάζονται το τελευταίο 
δεκαήμερο κάθε μήνα.  

Η εξέταση των φοιτητών είναι προφορική και ακολουθεί την παρουσίαση της εργασίας η 
οποία γίνεται προαιρετικά µε τη χρήση εποπτικών μέσων (PowerPoint ή διαφανειών). Οι 
φοιτητές παρουσιάζουν µε τη βοήθεια των μέσων αυτών τα αποτελέσματα της εργασίας 
τους, σε χρόνο που δεν θα πρέπει να ξεπερνάει τα 20 λεπτά. Στη συνέχεια η Επιτροπή 
καλύπτει χρόνο περίπου 15-25 λεπτών µε ερωτήσεις, διευκρινιστικές και εξεταστικές, 
σχετικές µε το θέμα της πτυχιακής εργασίας. Οι ερωτήσεις έχουν σκοπό να ανιχνεύσουν 
το βάθος της κατανόησης της μεθοδολογίας της πτυχιακής, της στατιστικής ανάλυσης, 
των αποτελεσμάτων και των συνεπειών τους από τον φοιτητή (ή τους φοιτητές), ώστε τα 
μέλη της Επιτροπής να διαμορφώσουν άποψη για την ορθότητα και πληρότητα της 
λύσης που δόθηκε στο πρόβλημα, καθώς και για το βαθμό  συμμετοχής καθενός από 
τους συμμετέχοντες στην επεξεργασία του θέματος, φοιτητές  (σε περίπτωση που η 
πτυχιακή έχει αναληφθεί από κοινού από δύο φοιτητές).  

Ακολουθεί συνεδρίαση περίπου 10 λεπτών της Εξεταστικής Επιτροπής και 
βαθμολόγηση της εργασίας (από 1 έως 10) από το κάθε μέλος ξεχωριστά. Ο τελικός 
βαθμός της εργασίας είναι ο ΜΟ των βαθμών των τριών μελών, το δε σχετικό έντυπο  
βαθμολογίας κατατίθεται  στη Γραμματεία. Σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών του 
Πανεπιστημίου θεωρείται μάθημα έξι (6) διδακτικών ωρών και αντιστοιχεί σε 10 
διδακτικές μονάδες ECTS. 

Το αποτέλεσμα της εξέτασης:  

1. Καταγράφεται στο έντυπο Αποτελέσματα Εξέτασης Πτυχιακής Εργασίας το οποίο 
υπογράφεται από όλα τα μέλη της επιτροπής,  

2. Ανακοινώνεται στον φοιτητή έπειτα από την λήξη της συνεδρίασης της Επιτροπής, 
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3. Κατατίθεται στην Γραμματεία και  

4. Καταχωρείται από τη Γραμματεία στο μηχανογραφικό σπουδαστικό σύστημα. 

Σε περίπτωση που μια πτυχιακή εργασία κριθεί ελλιπής, αναπέμπεται για 
συμπληρωματική επεξεργασία και επαναλαμβάνονται εκ νέου τα στάδια υποβολής και 
παρουσίασής της. 

Β4.4.2.9 Εποπτεία – Έλεγχος της διαδικασίας 
Οι υπεύθυνοι για την εφαρμογή της διαδικασίας είναι οι επιβλέποντες καθηγητές των 
πτυχιακών εργασιών (βασικοί υπεύθυνοι) και τα αρμόδια όργανα του Τμήματος: 
Πρόεδρος, Διευθυντής Τομέα, Γραμματεία, Μέλη Τριμελών Εξεταστικών Επιτροπών.  

Το Τμήμα οφείλει να παρακολουθεί τους παρακάτω δείκτες επίδοσης: 

- Πλήθος πτυχιακών που αναλήφθηκαν ανά εξάμηνο 

- Πλήθος πτυχιακών που ολοκληρώθηκαν ανά εξάμηνο 

- Εύρος βαθμολογίας 

- Χρόνος εκπόνησης 

- Πλήθος εργασιών ανά επιβλέποντα 

- Αριθμός παραβιάσεων προθεσμιών & λοιπών κανόνων οδηγού 

 

Β4.4.2.10 Θεσμοθέτηση βραβείων επιδόσεων 
Μετά την θεσμοθέτηση και καθιέρωση όλης της υπολογιστικής υποστήριξης της 

διαδικασίας θα δοθεί βραβείο στην καλύτερη πτυχιακή εργασία. 

 

Β5 Ποιότητα και αποτελεσματικότητα της διδακτικής διαδικασίας 
Η κύρια μέθοδος διδασκαλίας που χρησιμοποιείται στο Τμήμα Λογιστικής και 
Χρηματοοικονομικής είναι η μέθοδος της διάλεξης, ακολουθούμενη από ασκήσεις πράξης 
(ατομικές ή ομαδικές μελέτες περιπτώσεων, προετοιμασία και παρουσίαση εργασιών ή 
φροντιστηριακών ασκήσεων) ή/και εργαστήρια (εφαρμογής γνώσεων/ μεθόδων/ τεχνικών) με 
την χρήση Η/Υ και εξειδικευμένων προγραμμάτων λογισμικού. Σε πολλές περιπτώσεις γίνεται 
παρουσίαση των εργασιών στην αίθουσα, ακολουθούμενη συχνά, από διαδικασίες 
αυταξιολόγησης.  

Επίσης, υπάρχει διαδικασία επικαιροποίησης του περιεχομένου των μαθημάτων και των 
διδακτικών μεθόδων σε επίπεδο Τμήματος, που γίνεται σε τακτικές συνελεύσεις του Τομέα και 
συζητήσεις μεταξύ των μελών ΔΕΠ. 

Β5.1 Οργάνωση και εφαρμογή του διδακτικού έργου 

Η ύλη των μαθημάτων γνωστοποιείται στους φοιτητές μέσω της περιγραφής του περιεχομένου 
των μαθημάτων, η οποία διανέμεται από τον διδάσκοντα στους φοιτητές σε φωτοτυπία στην 
αρχή του εξαμήνου, μαζί με τις αναγραφόμενες υποχρεώσεις των φοιτητών για το 
συγκεκριμένο μάθημα. Επίσης, υπάρχει προαιρετικά και στο e-class του αντίστοιχου 
μαθήματος στην ιστοσελίδα του τμήματος. 

Β5.2 Εκπαιδευτικά βοηθήματα 
Τα βοηθήματα που διανέμονται είναι: βιβλία, σημειώσεις, υλικό στο e-class. Ειδικότερα, για το 
κάθε μάθημα διανέμεται βιβλίο (από το ΥΠΠΘΟ) στον φοιτητή, που το έχει προτείνει ο 
καθηγητής από το μήνα Μάϊο και για ολο το επόμενο ακαδημαϊκό έτος και το οποίο εγκρίνεται 
από τη Γενική συνέλευση του Τμήματος.  

Επιπρόσθετα, ο κάθε διδάσκων έχει το δικαίωμα  ροαιρετικα να μοιράσει επιπρόσθετες 
σημειώσεις. Μπορει δε να υπάρχει για κάθε μάθημα στο e-class, υλικό για τους φοιτητές, 
προαιρετικα εφόσον διανεμεται βιβλιο από το Υπουργειο, σχετικα  π.χ. με την συστηματική 
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ανάλυση των κεφαλαίων διδασκαλίας, προηγούμενα θέματα και άλλες πηγές εξεύρεσης 
πληροφοριών για το μάθημα (εναλλακτικό υλικό).  

Με το νέο σύστημα, τα προτεινόμενα συγγράμματα ανέρχονται σε τουλάχιστον δύο μεταξύ των 
οποίων επιλέγουν ελευθέρως οι φοιτητές. Από το έτος 2009-10 αναλαμβάνεται από το 
σύστημα ΕΥΔΟΞΟΣ. 

Β5.3 Μέσα και υποδομές 
Οι εγκαταστάσεις τις οποίες διαθέτει το τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής χωρίζονται 
σε δύο κατηγορίες: τις αίθουσες που χρησιμοποιούνται για την θεωρητική διδασκαλία των 
μαθημάτων (διαλέξεις και ασκήσεις πράξης) και εκείνες που χρησιμοποιούνται για τα 
εργαστηριακά μέρη των μαθημάτων (όλες εξοπλισμένες με Η/Υ και εξειδικευμένο software), τα 
οποία είναι και υποχρεωτικά στην παρακολούθηση. 

Ειδικότερα, το Τμήμα διαθέτει: 

1. Έξι (6) αίθουσες διδασκαλίας, χωρητικότητας 50-120 φοιτητές/αίθουσα (εκ των οποίων η 
μία είναι αμφιθεατρική με σχετικά μεγαλύτερη χωρητικότητα). 

2. Έξι (6) αίθουσες Εργαστηρίων Η/Υ, με 25-45 θέσεις/εργαστήριο. 

(Λειτουργούν σε καθημερινή βάση από τις 8:30-20:30). 

Για την εύκολη πρόσβαση ΑΜΕΑ στο τμήμα υπάρχουν ειδικές ράμπες και μπάρες στην είσοδο 
του κτιρίου του τμήματος. Επίσης λειτουργεί ανελκυστήρας για την απρόσκοπτη πρόσβαση 
πρώτο όροφο του κτιρίου της Βιβλιοθήκης. 

 

Β5.4 Προσωπικό Διοικητικής/Τεχνικής/Ερευνητικής Υποστήριξης 
Για τις ανάγκες του Τμήματος εργάζονται στη Γραμματεία τρεις Διοικητικοί υπάλληλοι ΔΕ και 
ΤΕ. 

Επίσης, υπάρχουν τρία μέλη ΕΤΕΠ και ένα μέλος Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού 
(ΕΔΙΠ), τα οποία καλύπτουν τις ανάγκες προετοιμασίας και συντήρησης των εργαστηρίων, 
τόσο από πλευράς μηχανημάτων (Η/Υ) όσο και από πλευράς εγκατάστασης και καλής 
λειτουργίας όλων των προγραμμάτων λογισμικού (software). 

Ειδικότερα, η διαδικασία διαχείρισης και εξοπλισμού των εγκαταστάσεων εφαρμόζεται σε όλο 
τον εξοπλισμό που ανήκει στο Τμήμα και σε όλες τις εγκαταστάσεις του ΤΕΙ ΑΜΘ που 
χρησιμοποιεί το Τμήμα. Οι υπεύθυνοι για την εφαρμογή της διαδικασίας είναι ο Πρόεδρος του 
Τμήματος (ΠΤ), οι Υπεύθυνοι Εργαστηρίων και το Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό 
του Τμήματος (ΕΤΕΠ). Οι εγκαταστάσεις και ο εξοπλισμός του Τμήματος αποτελούν περιουσία 
του ΤΕΙ ΑΜΘ το Συμβούλιο του οποίου αποφασίζει για όλα τα θέματα διαχείρισής τους.  

 

Β6 Διεθνής διάσταση του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών 

και Ευρωπαϊκά Προγράμματα 

Β6.1 Συμμετοχή διδασκόντων από το εξωτερικό 
Υπάρχει σημαντική συμμετοχή διδασκόντων από το εξωτερικό. Κάθε έτος δεχόμαστε πλέον 
των 15 εισερχομένων διδασκόντων οι οποίοι διδάσκουν τόσο στους φοιτητές του Τμήματος 
όσο και στους εισερχόμενους φοιτητές Erasmus. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και τα μέλη ΔΕΠ 
του Τμήματος που διδάσκουν σε συνεργαζόμενα εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού. Οι 
συνεργασίες είναι στα πλαίσια των διατμηματικών συμφωνιών μεταξύ των αντίστοιχων 
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (το Τμήμα διαθέτει πλέον των 120 διατμηματικών συμφωνιών 
(Bilateral Agreements) με Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της ΕΕ). 

Β6.2 Συμμετοχή αλλοδαπών φοιτητών (απόλυτος αριθμός και ποσοστό) 

Υπάρχει συμμετοχή αλλοδαπών φοιτητών στην εκπαιδευτική διαδικασία. Κάθε έτος δεχόμαστε 
15-25 εισερχόμενους φοιτητές από διάφορα εκπαιδευτικά Ιδρύματα της ΕΕ, οι οποίοι 
παρακολουθούν μαθήματα, εκπονούν πτυχιακές εργασίες ή πραγματοποιούν την πρακτική 
τους άσκηση. Ένας μεγάλος αριθμός μαθημάτων (πλέον των 20) οργανώνονται και 
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διδάσκονται στην Αγγλική, με πρωτοβουλία των ΔΕΠ και πέρα από το ωράριό τους, κάτι το 
οποίο προσπαθούμε να το βελτιώνουμε συνεχώς. Αναλόγως, μεγάλος αριθμός φοιτητών του 
τμήματος φοιτούν σε εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού. 

Β6.3 Προγράμματα διεθνούς εκπαιδευτικής συνεργασίας σε επίπεδο 

προπτυχιακών σπουδών που συμμετέχει το Τμήμα 
 

Το τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής συμμετέχει στα προγράμματα διεθνούς 
εκπαιδευτικής συνεργασίας ERASMUS+ με πάνω από 120 συμφωνίες διμερούς συνεργασίας 
(Bilateral Agreements) με ΑΕΙ και ερευνητικούς φορείς του εξωτερικού, κυρίως σε ευρωπαϊκές 
χώρες που παρέχουν τη δυνατότητα στους φοιτητές να εκπονήσουν μέρους των  σπουδών 
τους (μέχρι 2 εξάμηνα σπουδών) σε κάποιο από τα συνεργαζόμενα Ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά 
Ιδρύματα 

Επίσης συμμετέχει και σε άλλα Ευρωπαϊκά πανεπιστημιακά δίκτυα (networks) τα οποία 
περιλαμβάνουν πάνω από 150 συνεργαζόμενα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια με μεγάλες ευκαιρίες 
και δυνατότητες για τους φοιτητές (Εντατικά προγράμματα, ανταλλαγές, έρευνα, κλπ).  

Β6.4 Συμφωνίες διμερούς συνεργασίας με ιδρύματα και φορείς του εξωτερικού 

Το τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής συνεργάζεται με ένα πάρα πολύ μεγάλο αριθμό 
(περισσότερα από 40) εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων του εξωτερικού κάνοντας χρήση των 
Ευρωπαϊκών προγραμμάτων όπως Erasmus, LLLP όπου συμμετέχει με Διαπανεπιστημιακές 
συμφωνίες (Bilateral Agreements) σε: 

 Ανταλλαγή / μετακίνηση εκπαιδευτικού προσωπικού 

 Ανταλλαγή / μετακίνηση φοιτητών 

 Ανταλλαγή / μετακίνηση διοικητικού προσωπικού 

 Άλλα Πανεπιστημιακά δίκτυα  

 Εντατικά προγράμματα (Intensiveprogrammes). 

Το Τμήμα συνεργάζεται με ένα πάρα πολύ μεγάλο αριθμό εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων του 
εξωτερικού. 

Ενδεικτικά αναφέρονται: 

 Δια-Πανεπιστημιακές Συμφωνίες (B.A.)  Web sites 

    

1 Austria Berufpedagogische Academy, Wien http://bpa-wien.ac.at 

2 Austria FH Joanneum Gesellschaft mbH http://www.fh-joanneum.at 

3 Belgium Katholieke Hogeschool Kempen http://www.khk.be 

4 Belgium Karel de Grote Hogeschool, Antwerpen http://www.kdg.be 

5 Belgium 
KATHO Katholieke Hogeschool Zuid-West-
Vlaanderen http://www.katho.be 

6 Belgium Paul-Henri-Spaak, ISIB, Brussels http://www.isib.be 

7 Czech Rep Brno University of Technology http://www.vutbr.cz 

8 Denmark University of Southern Denmark, Odense http://www.sdu.dk 

9 France Universite Blaise Pascal, Clermont-Ferrand http://www.univ-bpclermont.fr 

10 France Universite de Bretagne Sud, Vannes http://www.univ-ubs.fr 

11 France Universite Paris 13, Paris Nord http://www.univ-paris13.fr 

12 France 
USTL Universite des Sciences et 
Technologies de LILLE http://ustl1.univ-lille1.fr 

13 France Universite Paul Verlaine - Metz http://www.univ-metz.fr 

15 Germany Fachhoschule Wurzburg http://www.fh-wuerzburg.de 

16 Germany Hochschule Magdeburg-Stendal (FH) http://www.hs-magdeburg.de 

17 Germany 
European University of Applied Sciences, 
Bruhl http://www.eufh.de 

18 Germany Fachhochschule Brandenburg http://www.fh-brandenburg.de 

19 Germany Fachhochschule Nurnberg http://www.fh-nuernberg.de 

20 Germany Fachhochschule Trier http://www.fh-trier.de 

http://bpa-wien.ac.at/
http://www.fh-joanneum.at/
http://www.khk.be/
http://www.kdg.be/
http://www.katho.be/
http://www.isib.be/
http://www.vutbr.cz/
http://www.sdu.dk/
http://www.univ-bpclermont.fr/
http://www.univ-ubs.fr/
http://www.univ-paris13.fr/
http://ustl1.univ-lille1.fr/
http://www.univ-metz.fr/
http://www.fh-wuerzburg.de/
http://www.hs-magdeburg.de/
http://www.eufh.de/
http://www.fh-brandenburg.de/
http://www.fh-nuernberg.de/
http://www.fh-trier.de/
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 Δια-Πανεπιστημιακές Συμφωνίες (B.A.)  Web sites 

21 Germany Fachhochschule Kempten http://www.fh-kempten.de 

22 Ireland Institute of Technology, Sligo http://www.itsligo.ie 

23 Ireland Cork Institute of Technology http://www.cit.ie 

24 Latvia Banking Institute of Higher Education, Riga https://www.ba.lv/university/ 

25 Latvia Rigas Tehniska Universitate http://www.rtu.lv 

26 Lithuania Vytautas Magnus University http://www.vdu.lt 

27 Lithuania Alytaus Kolegija http://www.akolegija.lt 

28 Lithuania Vilnius Kolegija http://www.viko.lt 

29 Finland Kokkola University of Applied Sciences http://www.cou.fi 

30 Finland Mikkeli University of Applied Sciences http://www.mikkeliamk.fi 

31 Norway Telemark University College, Bo http://www.hit.no 

32 Poland Akademia Techniczo Bielsku-Bialey http://www.ath.bielsko.pl 

33 Poland 
The Karol Asdamiecki University of 
Economics in Katowice http://english.ae.katowice.pl 

34 Portugal ISCAC de Coimbra http://www.iscac.pt 

35 Portugal Porto University College http://www.ipp.pt 

36 Romania Universite Valahia Targoviste http://www.valahia.ro 

37 Romania Universitatea de Vest Din Timisoara https://www.uvt.ro/ro/ 

38 Spain Universidad Politecnica de Valencia http://www.upv.es 

39 Spain Universidad de San Sebastian  

40 Spain Universidad de Girona http://www.udg.edu 

41 Sweden Karlstads University http://www.kau.se 

42 Sweden Vaxjo University College http://vxu.se 

43 Turkey Kahramanmaras Satcu Imam University http://www.ksu.edu.tr 

44 Turkey Bahcesehir University http://www.bahcesehir.edu.tr 

45 Turkey Trakya University  https://www.trakya.edu.tr/ 

46- Κύπρος Πανεπιστήμιο Νέαπολις Πάφου https://www.nup.ac.cy/gr/ 

  
Η λίστα είναι μεγαλύτερη, μεταβάλλεται και 
διευρύνεται συνεχώς. Νέα Συμβόλαια είναι 
υπό διαπραγμάτευση  

 

Κατά την τελευταία πενταετία πενήντα δύο (52) φοιτητές του τμήματος Λογιστικής και 
Χρηματοοικονομικής μετακινήθηκαν προς άλλα Ιδρύματα στο πλαίσιο 
ακαδημαϊκών/ερευνητικών δραστηριοτήτων και περισσότεροι από εβδομήντα πέντε (75) 
φοιτητές άλλων Ιδρυμάτων του εξωτερικού μετακινήθηκαν προς τη Καβάλα και το τμήμα 
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής στο πλαίσιο ακαδημαϊκών και ερευνητικών 
δραστηριοτήτων. Υποδεχόμαστε, φιλοξενούμε και  εντάσσουμε στην εκπαιδευτική διαδικασία 
τους φοιτητές μαζί με το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας. 

Β6.5 Σύστημα μεταφοράς διδακτικών μονάδων (ECTS)  

Οι φοιτητές του Τμήματος που φοιτούν σε Ιδρύματα του εξωτερικού μεταφέρουν και 
αναγνωρίζουν/κατοχυρώνουν τις διδακτικές μονάδες που αποκομίζουν κατά τη διάρκεια των 
σπουδών τους. 

Επίσης και οι μετακινούμενοι αλλοδαποί φοιτητές αναγνωρίζουν/κατοχυρώνουν στα Ιδρύματά 
τους τις διδακτικές μονάδες που αποκομίζουν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους στο τμήμα. 

Β6.6 Διεθνείς διακρίσεις του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών 

Μέλη ΔΕΠ και φοιτητές τόσο του τμήματος  Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής όσο και των 
άλλων τμημάτων του ΔΙ.ΠΑΕ (Πανεπιστημιούπολη Καβάλας) συμμετέχουν σε 
conferences/meetings των 3 Διαπανεπιστημιακών Δικτύων (PrimeNetworking, AFECA, ETAP) 
που συμμετέχει το Τμήμα και σχεδόν κάθε χρόνο σημειώνουν διεθνείς διακρίσεις (τα τελευταία 
10 χρόνια ομάδες εργασιών της πρώην ΣΔΟ/νυν μέρος της ΣΟΔ καταλαμβάνουν 1η ή 2η θέση 
στο annual conference του δικτύου PrimeNetworking, διακρίνονται στα δίκτυα, AFECA και 

http://www.fh-kempten.de/
http://www.itsligo.ie/
http://www.cit.ie/
http://www.rtu.lv/
http://www.vdu.lt/
http://www.akolegija.lt/
http://www.viko.lt/
http://www.cou.fi/
http://www.mikkeliamk.fi/
http://www.hit.no/
http://www.ath.bielsko.pl/
http://english.ae.katowice.pl/
http://www.iscac.pt/
http://www.ipp.pt/
http://www.valahia.ro/
http://www.upv.es/
http://www.udg.edu/
http://www.kau.se/
http://vxu.se/
http://www.ksu.edu.tr/
http://www.bahcesehir.edu.tr/
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ETAP, και παίζουν γενικά οργανωτικό αλλά και πρωτεύοντα ρόλο στα Διεθνή Προγράμματα 
που συμμετέχουν. Μέλη του τμήματος της Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής έχουν εκλεγεί 
κατά καιρούς και συμμετέχουν στα ΔΣ των παραπάνω δικτύων. 

Β7 Ευρωπαϊκά Δίκτυα  
Το τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής συμμετέχει (και είναι Ιδρυτικό μέλος των δια-
πανεπιστημιακών δικτύων, που είναι τα παρακάτω: 

Β7.1 PrimeNetworking - Euroweek 

Το ΤΕΙ ΑΜΘ, νυν ΔΙ.ΠΑΕ είναι ιδρυτικό μέλος και συμμετέχει στο δίκτυο PrimeNetworking για 
περισσότερα από είκοσι (20) έτη. Το δίκτυο αυτό αποτελείται από δέκα οκτώ (18) 
Πανεπιστήμια και Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (και ένα της 
Λατινικής Αμερικής) και σκοπός του είναι να ενθαρρύνει  τη συνεργασία μεταξύ καθηγητών , 
φοιτητών και διοικητικού προσωπικού. 

Μια σημαντική δράση του δικτύου αυτού είναι και η Euroweek. 

Μια φορά το χρόνο, γίνεται η ετήσια συνάντηση (Euroweekconference) καθηγητών και 
φοιτητών σε μία χώρα μέλους του δικτύου. Σκοπός της συνάντησης αυτής (Euroweek 
conference) είναι η παρουσίαση εργασιών από (α) φοιτητές και (β) καθηγητές. Όσον αφορά το 
(α), οι φοιτητές καθοδηγούμενοι από τους καθηγητές τους,  προσπαθούν να παρουσιάσουν 
καινοτόμες εργασίες. Οι φοιτητές συγκροτούν ομάδες από δύο ακόμη Ευρωπαϊκά Ιδρύματα και 
κάτω από την επίβλεψη των καθηγητών τους συνεργάζονται για την υλοποίηση του στόχου 
τους.  

Οι ομάδες εργασίας συγκροτούνται τον Νοέμβριο και συνεργάζονται επί 6 μήνες να 
ολοκληρώσουν την έρευνά τους. Κατά τη διάρκεια της εβδομαδιαίας συνάντησής τους 
(Euroweek conference) παρουσιάζουν την εργασία τους η οποία αξιολογείται από επιτροπές 
καθηγητών. Κάθε φοιτητής δε, δικαιούται μέτα από τη διαδικασία αυτή να κατοχυρώσει ένα 
μάθημα επιλογής στο πτυχίο του. Όσον αφορά το (β) οι καθηγητές μπορούν να παρουσιάζουν 
έρευνες ή υπό εξέλιξη έρευνες στο Scientific Seminar που διεξάγεται κατά τη διάρκεια της 
εβδομάδας. 

Μέχρι τώρα η Euroweek έχει διοργανωθεί 20 χρονιές με συμμετέχοντες περισσότερους από 
2.500 φοιτητές και περισσότερους από 900 εκπαιδευτικούς (προερχόμενοι από όλα τα 
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα – μέλη του δικτύου). 

Τα οφέλη που αποκομίζουν τόσο οι φοιτητές όσο και οι καθηγητές είναι πάρα πολλά γιατί (α) 
μαθαίνουν να εργάζονται και να συνεργάζονται σε Ευρωπαϊκό επίπεδο (β) συνεργάζονται 
μέσω του Διαδικτύου (γ) εξασκούν την Αγγλική / Γαλλική / Γερμανική γλώσσα και (δ) 
εφαρμόζουν όσα έχουν διδαχθεί στις σχολές τους. 

Υπεύθυνος (Responsible leader) για το ΔΙ.ΠΑΕ είναι ο καθηγητής Δημήτριος Μαδυτινός που 
συγχρόνως είναι και 6 φορές εκλεγμένο μέλος (executive board member) του πενταμελούς 
διοικητικού συμβουλίου του δικτύου με αντικείμενο τα εκπαιδευτικά θέματα (academic affairs). 
Αναπληρωτής (Deputy) είναι ο καθηγητής Αθανάσιος Μανδήλας του τμήματος Λογιστικής & 
Χρηματοοικονομικής. 

Β7.2 AFECA 

O Οργανισμός για την τυποποίηση στη Λογιστική και στην Ελεγκτική στην Ευρώπη (L’ 
Association des Formations Européenes à la Comptabilité et à l’Audit - AFECA) ιδρύθηκε το 
1993 με έξι μέλη και σήμερα αριθμεί τα 15 (με την Ελλάδα – ΔΙ.ΠΑΕ, Τμήμα Λογιστικής και 
Χρηματοοικονομικής είναι 16), ενώ το ΤΕΙ Α.Μ.Θ, νυν ΔΙ.ΠΑΕ. συμμετέχει σε αυτόν από το 
1999. Συγκροτείται από ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Αυστρίας, του Βελγίου, της 
Φινλανδίας, της Γαλλίας, της Ουγγαρίας, της Λιθουανίας, της Πορτογαλίας, της Ισπανίας, της 
Ρουμανίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γερμανίας, της Ιταλίας, της Ελβετίας, των Ηνωμένων 
Πολιτειών και της Ρωσίας.   

Λειτουργεί υπό τη μορφή δικτύου καθώς και εντατικού προγράμματος (Intensive Programme). 
Στα προγράμματα αυτά διάρκειας 2 εβδομάδων, οι φοιτητές έχουν την ευκαιρία να μάθουν τις 
νομοθετικές ρυθμίσεις της Λογιστικής της κάθε συμμετέχουσας χώρας. Οι φοιτητές εργάζονται 
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σε μελέτες περίπτωσης που περιλαμβάνουν την κατάρτιση και ανάλυση των 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων κάνοντας χρήση των δικών τους ”τοπικών” λογιστικών 
κανόνων. Κάθε χώρα παρουσιάζει την τελική της εκδοχή και οι διεθνείς διαφορές σημειώνονται 
και σχολιάζονται. Το AFECA  μέχρι το 2013 έχει πραγματοποιήσει 20 ετήσια εντατικά 
προγράμματα (IP), σε 13 διαφορετικές χώρες, στα οποία συμμετείχαν συνολικά πάνω από 
2.700 φοιτητές. Από το 2014 και μετά το δίκτυο έχει υποβάλλει και έχει επιτύχει την έγκριση 3 
προγραμμάτων Στρατηγικών Συμπράξεων στην Ανώτατη Εκπαίδευση μέσα στα πλαίσια του 

Προγράμματος Erasmus+. Συγκεκριμένα στο πρόγραμμα ILPA Υπεύθυνος (Responsible 
leader) για το ΔΙ.ΠΑΕ και το τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής είναι ο 
καθηγητής Αθανάσιος Μανδήλας του τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής ενώ 
αναπληρωτής (Deputy) είναι ο επίκουρος καθηγητής Δημήτριος Κουρτίδης του 
τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής. 

http://afeca.eu/  

Το τρίτο διαπανεπιστημιακό δίκτυο που συμμετέχει το τμήμα Λογιστικής και 
Χρηματοοικονομικής είναι το: 

Β7.3 ETAP 

Είναι ένα δίκτυο για τη Λογιστική και Χρηματοοικονομική και αποτελείται από 14 εκπαιδευτικά 
Ιδρύματα της Ευρώπης όπου η ΣΔΟ του ΤΕΙ Α.Μ.Θ. συμμετέχει τα τελευταία δύο χρόνια. 
Υπεύθυνος (Responsible leader) για το ΔΙ.ΠΑΕ και το τμήμα Λογιστικής κ Χρηματοοικονομικής  
είναι ο Αθανάσιος Μανδήλας του τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ενώ 
αναπληρωτής (Deputy) για το ΤΕΙ είναι η κ.Κωνσταντίνα Τσοκτουρίδου του τμήματος 
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής. 

Β8 Συνέδριο EBEEC  
Το EBEEC είναι ένα διεθνές επιστημονικό συνέδριο που πραγματοποιεί το ΤΛΧ με αντικείμενο 
τις εξελίξεις στον ευρύτερο χώρο της Ανατολικής Ευρώπης και των Βαλκανίων. Στόχος είναι η 
ερμηνεία και ανάλυση των οικονομικοκοινωνικών εξελίξεων στις οικονομίες των χωρών αυτών 
και η προώθηση της έρευνας στο συγκεκριμένο αντικείμενο. Το συνέδριο πραγματοποιείται σε 
συνεργασία με διάφορα Πανεπιστήμια χωρών της περιοχής τόσο στην Καβάλα όσο και σε 
χώρες όπου εδρεύουν τα συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια. Το συνέδριο έχει καταφέρει να 
προσελκύσει σημαντικό αριθμό επιστημόνων και έχει εδραιωθεί ως σημείο αναφοράς των 
επιστημονικών αναζητήσεων στο συγκεκριμένο αντικείμενο. Ο σημαντικός ρόλος του 
συνεδρίου τεκμηριώνεται από το γεγονός ότι συνεργάζεται με επιστημονικούς φορείς όπως 
Elsevier, Springer Edition οι οποίοι δημοσιεύουν άρθρα που παρουσιάζονται σε αυτό. Έχουν 
ήδη πραγματοποιηθεί 13 συνέδρια και το 14ο θα γίνει τον Μαίο του 2022στην πόλη της 
Φλωρεντίας, Ιταλία. 

 

Β9. Γραφείο Ευρωπαϊκών προγραμμάτων του ΔΙ.ΠΑ.Ε. 
Το Τμήμα κάνει χρήση του Γραφείου Ευρωπαϊκών προγραμμάτων του ΔΙ.ΠΑ.Ε. και 
συνεργάζεται για την προώθηση των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Υπάρχει άριστη 
συνεργασία και οι υποχρεώσεις με τα συνεργαζόμενα Ιδρύματα εκπληρώνονται στον καλύτερο 
βαθμό (χωρίς καθυστέρηση και με ακρίβεια). Ενέργειες για την προβολή και ενημέρωση της 
ακαδημαϊκής κοινότητας για τα προγράμματα  κινητικότητας αναλαμβάνει το Τμήμα. 

Κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους γίνονται διάφορες εκδηλώσεις για την ενημέρωση της 
ακαδημαϊκής κοινότητας για τα προγράμματα κινητικότητας που αναλαμβάνει το Τμήμα όπως: 

1. Το Τμήμα διαθέτει Υπεύθυνο Ευρωπαϊκών προγραμμάτων (είναι ο καθηγητής Αθανάσιος 
Μανδήλας). 

2. Με την έναρξη του εξαμήνου γίνεται μια ημερίδα ενημέρωσης όλης της ακαδημαϊκής 
κοινότητας για τα προγράμματα κινητικότητας όπου παρουσιάζονται όλες οι συνεργασίες 
καθώς και οι προϋποθέσεις συμμετοχής. 

3. Υπάρχει καθορισμένη μέρα και ώρα της εβδομάδας που ο υπεύθυνος αλλά και ο πρόεδρος 
δέχονται τους φοιτητές για ενημέρωση. 

http://afeca.eu/
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4. Υπάρχουν σχετικές ανακοινώσεις τόσο στους πίνακες ανακοινώσεων όσο και στο 
Διαδίκτυο. 

 

Β10 Πρακτική άσκηση των φοιτητών 
Ο θεσμός της Πρακτικής Άσκησης λειτουργεί στο τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής 
από  την ίδρυσή του. Είναι υποχρεωτική και έχει διάρκεια έξι (6) μήνες. Η διαδικασία 
εφαρμόζεται για κάθε φοιτητή του Τμήματος που έχει ολοκληρώσει επιτυχώς τα 2/3 του 
συνόλου των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών (μεταξύ των οποίων τα υποχρεωτικά 
μαθήματα ειδικότητας και όχι τα επιλογής από κάθε κατεύθυνση). 

Σχετική βεβαίωση Πρακτικής Άσκησης χορηγείται από τη Γραμματεία του Τμήματος σε όσους 
φοιτητές πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις. Η πρακτική άσκηση ξεκινάει δύο φορές το 
έτος: 1η Απριλίου και 1η Οκτωβρίου. 

Ειδικότερα, για την ολοκλήρωση των φοιτητικών τους υποχρεώσεων οι φοιτητές στο έβδομο 
(Ζ') εξάμηνο σπουδών και άνω υποχρεούνται να πραγματοποιήσουν εξάμηνη (6) Πρακτική 
Άσκηση (ΠΑ), η οποία είναι ελεγχόμενη από το Τµήµα και αποσκοπεί:  

α) στην ενημέρωση των ασκούμενων για τη διάρθρωση και λειτουργία των διάφορων 
οικονομικών μονάδων  (παραγωγής ή παροχής υπηρεσιών) καθώς και στην ενεργό 
συµµετοχή των ασκούμενων στις διεργασίες παραγωγής και παροχής υπηρεσιών.  

β) στην εξοικείωση των ασκούμενων µε τους κοινωνικούς, οικονομικούς και τεχνολογικούς 
παράγοντες που επηρεάζουν τις συνθήκες εργασίας.  

γ) στον συσχετισμό των θεωρητικών και εργαστηριακών γνώσεων που αποκτήθηκαν κατά τη 
διάρκεια των σπουδών µε τα προβλήματα των χώρων εφαρμογής.  

δ) στην επαφή του Τμήματος µε τους χώρους παραγωγής και εφαρµοσµένης έρευνας, µε 
σκοπό την δημιουργία αµφίδροµης σχέσης μεταξύ τους.  

Η ορθή και βέλτιστη εκμετάλλευση της Πρακτικής Άσκησης στην επαγγελματική 
αποκατάσταση των φοιτητών και την ομαλή ενσωμάτωσή τους στην παραγωγική διεργασία 
είναι ζωτικής σημασίας.  

Εφόσον είναι υποχρεωτική πρέπει οι φοιτητές να επιλέξουν κάποιο φορέα / εταιρία για την 
υλοποίησή της. Κυρίως επιλέγουν να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση στο τόπο 
μόνιμης κατοικίας τους με το σκεπτικό ότι μπορεί η εταιρία να τους κρατήσει στη συνέχεια για 
μόνιμη απασχόληση. 

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι 
φοιτητές ασφαλίζονται και αμείβονται. Η αμοιβή τους αυτή χρηματοδοτείται από σχετικό 
πρόγραμμα του ΟΑΕΔ ή ενδεχομένως και από άλλο χρηματοδοτικό πρόγραμμα  (π.χ. 
ΕΠΕΑΕΚ). Υπεύθυνη για την διαχείριση των θεμάτων αμοιβής και ασφάλισης των φοιτητών 
κατά την Πρακτική Άσκηση είναι αναλόγως του προγράμματος χρηματοδότησης είτε η 
Γραμματεία του Τμήματος (ΟΑΕΔ) είτε η σχετική Γραμματεία του ΤΕΙ που ορίζεται για τη 
διαχείριση των πόρων του εκάστοτε άλλου προγράμματος.  

Η πρακτική άσκηση (με επιδότηση ΟΑΕΔ) πληρώνεται από τον εργοδότη (80% του 
ημερομίσθιου του ανειδίκευτου εργάτη με 1% ασφάλεια κατά κινδύνου). 

Β10.1 Οργάνωση πρακτικής άσκησης των φοιτητών του Τμήματος 

Οι φοιτητές, εκ του νόμου, στο Ζ εξάμηνο σπουδών και άνω, και εφ’ όσον έχουν ολοκληρώσει 
η διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης. Το αρχείο ενημερώνεται διαρκώς και τηρείται για 
αόριστο χρόνο σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή (δες ιστοσελίδα του τμήματος). 

Η πρακτική άσκηση σχεδόν πάντα ολοκληρώνεται με επιτυχία, όπως προκύπτει και από τα 
σχόλια των επιχειρήσεων. Η πλειοψηφία των φοιτητών που ασκούνται  αποκτούν χρήσιμη 
εργασιακή  εμπειρία  για την αγορά εργασίας στο μέλλον. Αρκετά συχνά,  επιχειρήσεις όπου 
πραγματοποιούν την πρακτική άσκηση οι φοιτητές του τμήματος Λογιστικής και 
Χρηματοοικονομικής, προσλαμβάνουν τους φοιτητές με κανονική σύμβαση. Υπάρχουν πολλές 
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περιπτώσεις επιχειρήσεων που απασχόλησαν τους φοιτητές μετά την ολοκλήρωση της 
πρακτικής συνάπτοντας σύμβαση αορίστου χρόνου.  

Β10.2 Τρόπος εύρεσης θέσης Πρακτικής Άσκησης 

Οι παραγωγικοί φορείς αποστέλλουν αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απασχόληση 
φοιτητών στο τμήμα οι οποίες αρχειοθετούνται και είναι στη διάθεση των φοιτητών. 

Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του ΔΙ.ΠΑΕ. διοργανώνει κάθε εξάμηνο, μέσω 
του Γραφείου διασύνδεσης, ημέρες καριέρας όπου παρέχεται η ευκαιρία να έρθουν σε επαφή 
φοιτητές και επιχειρήσεις τόσο για εξεύρεση θέσης για πρακτική άσκηση όσο και για μόνιμη 
απασχόληση. Σε Ευρωπαϊκό επίπεδο οι φοιτητές μας έχουν τη δυνατότητα μέσου του 
προγράμματος ERASMUS+  και του γραφείου Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων του ΔΙ.ΠΑΕ. να 
πραγματοποιήσουν Πρακτική άσκηση σε συνεργαζόμενα πανεπιστήμια του εξωτερικού, ή 
ακόμη και σε επιχειρήσεις.  

Πρόσθετες πληροφορίες για την πρακτική άσκηση υπάρχουν στο σύνδεσμο: 

http://af.ihu.gr/%ce%b8%ce%b5%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%83-
%cf%80%cf%81%ce%b1%ce%ba%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%b7%cf%83-
%ce%b1%cf%83%ce%ba%ce%b7%cf%83%ce%b7%cf%83/ 
 

Β11. Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
Το τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής έχει οργανώσει εδώ κ χρόνια, τρία αυτοδύναμα 
μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών: 1. Λογιστική κ Ελεγκτική. 2. Δίκαιο και Οικονομικά των 
Επιχειρήσεων και 3. Διεθνής και Ευρωπαική Οικονομική. 

Β11.1 Π.Μ.Σ «ΠΜΣ «Λογιστική και Ελεγκτική» 

Β11.1.1  Γενικά  

Το ΠΜΣ ‘Λογιστική, Ελεγκτική’ έχει ξεκινήσει τη λειτουργία του το έτος 2012, σαν  ΠΜΣ 
«Λογιστική, Ελεγκτική και Διεθνείς Συναλλαγές» είναι αναγνωρισμένο από το κράτος όπως 
κάθε ΠΜΣ των ΑΕΙ. Από το 2018 το ΠΜΣ συνεχίζει υπο το όνομα «Λογιστική και Ελεγκτική»  
και απονέμει τον τίτλο του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στο αντικείμενο της 
"Λογιστικής και  Ελεγκτικής”  

Αντικείμενό του είναι η απόκτηση από τους φοιτητές του εξειδικευμένων γνώσεων στο 
αντικείμενο της λογιστικής επιστήμης και της ελεγκτικής. Κατά συνέπεια απευθύνεται σε 
αποφοίτους AEI που επιθυμούν να ισχυροποιήσουν το προφίλ τους με ειδικότερες γνώσεις και 
δεξιότητες, σε αποφοίτους στους οποίους μια τέτοια εξειδίκευση θα αποτελέσει ένα ισχυρό 
όπλο καταξίωσης ή/και βελτίωσης των μελλοντικών επαγγελματικών προοπτικών τους, σε 
νέους επιστήμονες που διαμέσου του ΠΜΣ κάνουν τα πρώτα τους βήματα για την απόκτηση 
συγκεκριμένων ακαδημαϊκών προσόντων. Είμαστε λοιπόν πεπεισμένοι ότι με την ολοκλήρωση 
των μεταπτυχιακών σπουδών τους οι απόφοιτοι θα μπορούν να προσφέρουν υψηλού 
επιπέδου υπηρεσίες στον ιδιωτικό και στον στενότερο ή/και ευρύτερο δημόσιο τομέα, θα 
μπορούν να στελεχώσουν ιδιαίτερα αποτελεσματικά οικονομικά τμήματα ιδιωτικών και 
δημοσίων επιχειρήσεων, θα είναι σε θέση να προσφέρουν ως επαγγελματίες αξιόπιστες και 
υψηλού επιπέδου λογιστικές και ελεγκτικές υπηρεσίες και να καθίστανται έτσι ανταγωνιστικοί. 

Η αποτελεσματικότητα και το υψηλό επίπεδο της εκπαιδευτικής και ερευνητικής διαδικασίας 
διασφαλίζεται διαμέσου της συνεργασίας του ακαδημαϊκού προσωπικού του Τμήματος 
Λογιστικής με ειδικούς επιστήμονες και τεχνοκράτες της αγοράς και καθηγητές από άλλα 
Πανεπιστήμια, της διάθεσης άρτιων υποδομών από το ΔΙ.ΠΑΕ Πανεπιστημιούπολη Καβάλας, 
της λειτουργίας της δανειστικής βιβλιοθήκης και της δυνατότητας πρόσβασης που έχουν οι 
φοιτητές σε εθνικές και διεθνείς βάσεις δεδομένων. Επιπρόσθετα δίνεται ιδιαίτερη έμφαση 
στην πρόσκληση ειδικών μελετητών/επιστημόνων/ανθρώπων της αγοράς για την 
πραγματοποίηση ειδικών διαλέξεων γύρω από επίκαιρα ζητήματα που έχουν σχέση με το 
αντικείμενο του ΠΜΣ. 
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Στο πλαίσιο αυτό το ΠΜΣ αποτελεί έναν ελκυστικό εκπαιδευτικό και ερευνητικό πόλο και 
αποτελεί μια σίγουρη επιλογή για πολλούς. Όλοι όσοι υποστηρίζουμε την προσπάθεια αυτή 
δίνουμε τον καλύτερο εαυτό μας για την επίτευξη των στόχων του ΠΜΣ και την καταξίωσή του. 

Β11.1.2 Στόχοι του Προγράμματος 

Κύριος στόχος του ΠΜΣ είναι η ολοκληρωμένη και σε βάθος προσέγγιση των παραμέτρων-
πλευρών που προσδιορίζουν το παρόν και το μέλλον των διεθνών οικονομικών συναλλαγών 
και η ανάδειξη της λογιστικής, της ελεγκτικής και των εργαλείων τους ως σημαντικού μέσου για 
την ορθολογική και αποτελεσματική προαγωγή αυτών. Ουσιαστικά στοχεύει στην αξιοποίηση 
των εργαλείων της λογιστικής επιστήμης και των διαδικασιών ελέγχου ως προϋπόθεση για την 
ανάπτυξη οικονομικά αποτελεσματικών δραστηριοτήτων στον ευρύτερο διεθνή χώρο. 

Επιμέρους στόχοι του ΠΜΣ αποτελούν: 

 Η προαγωγή των γνώσεων στα συγκεκριμένα αντικείμενα. 

 Η ανάπτυξη της έρευνας στις συναφείς επιστημονικές περιοχές του Προγράμματος. 

 Η παραγωγή επιστημόνων ικανών να ακολουθήσουν ακαδημαϊκή σταδιοδρομία. 

 Η κάλυψη των αναγκών σε μεταπτυχιακό επίπεδο για εκπαιδευμένα διοικητικά στελέχη 
επιχειρήσεων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. 

 Η παροχή των απαραίτητων, υψηλού επιπέδου, γνώσεων για αποδοτικό και 
αποτελεσματικό έλεγχο των ανθρωπίνων και οικονομικών πόρων. 

 Η ανάπτυξη του ενδιαφέροντος και της κατανόησης του ολοένα πιο πολύπλοκου και 
δυναμικού διεθνούς επιχειρησιακού περιβάλλοντος. 

 Η προετοιμασία στελεχών ικανών να προωθήσουν την ανάπτυξη των ελληνικών 
επιχειρήσεων τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. 

 Η κατάρτιση στελεχών για τη δημόσια διοίκηση και τους εξαρτώμενους από το Κράτος 
οργανισμούς και υπηρεσίες. 

Β11.1.3 Πρόγραμμα Σπουδών 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ 

Α' Εξάμηνο, Υποχρεωτικά μαθήματα κορμού 

α/α Μάθημα 

Πιστωτικές 

Μονάδες 

(ECTS) 

1 Αρχές Οικονομίας, Χρηματοοικονομικής και Οικονομικής των 

Επιχειρήσεων  

6 

2 Στατιστική και Μεθοδολογία Έρευνας  6 

3 Δίκαιο  Επιχειρήσεων  6 

4 Λογιστική και Λογιστικά Πρότυπα  6 

5 Φορολογία 6 

 ΣΥΝΟΛΟ 30 

 

Β' Εξάμηνο, Υποχρεωτικά μαθήματα κορμού 

α/α Μάθημα Πιστωτικές 

http://aait.teikav.edu.gr/index.php/el/stoxoi-tou-programmatos
http://aait.teikav.edu.gr/index.php/el/programma-spoudon
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Μονάδες 

(ECTS) 

1 Ελεγκτική 6 

2 Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα   6 

3 Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και Δ.Π.Χ.Α. 6 

 ΣΥΝΟΛΟ 18 

 

Κατ'  Επιλογή Υποχρεωτικά μαθήματα  

α/α Μάθημα 

Πιστωτικές 

Μονάδες 

(ECTS) 

1 2 Μαθήματα κατ' επιλογή υποχρεωτικά από τον κατάλογο των κατ' 

επιλογή υποχρεωτικών 

12 

 ΣΥΝΟΛΟ 30 

 

Γ΄ Εξάμηνο 

α/α Μάθημα 

Πιστωτικές 

Μονάδες 

(ECTS) 

1 Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας (Final Dissertation) 30 

 ΣΥΝΟΛΟ 30 

 

Κατάλογος μαθημάτων Κατ' Επιλογή Υποχρεωτικών  

α/α Μάθημα 

Πιστωτικές 

Μονάδες 

(ECTS) 

1 Κοστολόγηση και Διοικητική Λογιστική 6 

2 Διεθνή Λογιστικά & Ελεγκτικά Πρότυπα Δημοσίων Οργανισμών 6 

3 Αποτίμηση Επιχειρήσεων 6 

4 Εταιρική Διακυβέρνηση – Εσωτερικός Έλεγχος  6 

5 Εξαγορές και συγχωνεύσεις 6 

6 Βιώσιμη Λογιστική (μη χρηματοοικονομική Πληροφόρηση) & 

Επιχειρησιακή Ηθική 

6 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΑ ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ 

Α' Εξάμηνο, Υποχρεωτικά μαθήματα κορμού 
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α/α Μάθημα 

Πιστωτικές 

Μονάδες 

(ECTS) 

1 Αρχές Οικονομίας, Χρηματοοικονομικής και Οικονομικής των 

Επιχειρήσεων  

6 

2 Δίκαιο  Επιχειρήσεων 6 

3 Λογιστικής και Λογιστικά Πρότυπα  6 

 Σύνολο 18 

 

Β΄ Εξάμηνο, Υποχρεωτικά μαθήματα κορμού 

α/α Μάθημα 

Πιστωτικές 

Μονάδες 

(ECTS) 

1 Στατιστική και Μεθοδολογία Έρευνας  6 

2 Φορολογία 6 

 Σύνολο 12 

 

Γ΄ Εξάμηνο, Υποχρεωτικά μαθήματα κορμού 

α/α Μάθημα 

Πιστωτικές 

Μονάδες 

(ECTS) 

1 Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα   6 

2 Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και Δ.Π.Χ.Α. 6 

3 Ελεγκτική  6 

 Σύνολο 18 

 

Δ΄ Εξάμηνο, Κατ' Επιλογή Υποχρεωτικά μαθήματα  

α/α Μάθημα 

Πιστωτικές 

Μονάδες 

(ECTS) 

1 2 Μαθήματα κατ' επιλογή υποχρεωτικά από τον κατάλογο των κατ' 

επιλογή υποχρεωτικών 

12 

 Σύνολο 12 

 

Ε΄ Εξάμηνο  

α/α Μάθημα Πιστωτικές 
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Μονάδες 

(ECTS) 

1 Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας (Final Dissertation) 30 

 

Κατάλογος μαθημάτων Κατ' Επιλογή Υποχρεωτικών  

α/α Μάθημα 

Πιστωτικές 

Μονάδες 

(ECTS) 

1 Κοστολόγηση και Διοικητική Λογιστική 6 

2 Διεθνή Λογιστικά & Ελεγκτικά Πρότυπα Δημοσίων Οργανισμών 6 

3 Αποτίμηση Επιχειρήσεων 6 

4 Εταιρική Διακυβέρνηση – Εσωτερικός Έλεγχος  6 

5 Εξαγορές και συγχωνεύσεις 6 

6 Βιώσιμη Λογιστική (μη χρηματοοικονομική Πληροφόρηση) & 

Επιχειρησιακή Ηθική 

6 

 

Στο τρίτο εξάμηνο φοίτησης οι φοιτητές εκπονούν τη διπλωματική μεταπτυχιακή εργασία τους 
με υποχρέωση να την ολοκληρώσουν κατά τη διάρκειά του. Ωστόσο, εφόσον συντρέχουν, 
αποδεδειγμένα, σημαντικοί λόγοι, δίνεται η δυνατότητα παράτασης για άλλο ένα εξάμηνο. Η 
διπλωματική μεταπτυχιακή εργασία υποστηρίζεται δημόσια ενώπιον τριμελούς εξεταστικής 
επιτροπής, την οποία ορίζει η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης και στην οποία 
συμμετέχουν ο επιβλέπων της διατριβής και δυο ακόμη μέλη-διδάσκοντες του ΜΠΣ. 

 

Β11.1.4 Πρόσθετες πληροφορίες  

Το ΠΜΣ απευθύνεται κυρίως, αλλά όχι αποκλειστικά, σε πτυχιούχους τμημάτων Λογιστικής, 
Διοίκησης Επιχειρήσεων, Χρηματοοικονομικής, Οικονομικών Επιστημών και συναφών 
επιστημονικών αντικειμένων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή/και 
αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. 

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα είναι διάρκειας τριών ακαδημαϊκών εξαμήνων (18 μηνών) και 
αναλύεται σε δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα πραγματοποίησης μαθημάτων (Α΄ Εξάμηνο: 
Σεπτέμβριος – Ιανουάριος και Β΄ Εξάμηνο: Φεβρουάριος – Ιούνιος) και ένα εξάμηνο 
εκπόνησης της μεταπτυχιακής εργασίας (Ιούλιος-Δεκέμβριος). Το κάθε εξάμηνο αποτελείται 
από 10 κατ' ελάχιστον διδακτικές εβδομάδες και 2 εβδομάδες εξετάσεων (σύνολο 12 
εβδομάδες κατ' ελάχιστον). Οι εξετάσεις, πραγματοποιούνται στο τέλος του κάθε εξαμήνου. 

Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική. Η διδασκαλία, οι εργασίες καθώς και οι 
εξετάσεις διεξάγονται στην Ελληνική γλώσσα από καθηγητές του Τ.Ε.Ι. ΑΜΘ καθώς επίσης και 
άλλων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή/και της αλλοδαπής. 

Κατά την διάρκεια των δυο πρώτων εξαμήνων οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται να 
παρακολουθήσουν και να εξετασθούν με επιτυχία σε δέκα (10) μαθήματα  συγκεντρώνοντας 6 
πιστωτικές μονάδες (credits) για το καθένα από αυτά (30 πιστωτικές μονάδα σε κάθε εξάμηνο, 
σύνολο 60 μονάδες για τα μαθήματα των 2 πρώτων εξαμήνων). Τα μαθήματα θεωρούνται ως 
διδαχθέντα εφόσον έχουν  πραγματοποιηθεί κατ' ελάχιστον 30 ώρες διδασκαλίας. 

Η εκπόνηση της διπλωματικής μεταπτυχιακής εργασίας πραγματοποιείται μετά το πέρας του 
2ου εξαμήνου και η επιτυχής της ολοκλήρωση προσθέτει 30 επιπλέον πιστωτικές μονάδες. 
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Συνολικά, οι φοιτητές θα πρέπει να συγκεντρώσουν τουλάχιστον 90 μονάδες προκειμένου να 
αποκτήσουν το 'Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Λογιστική και Ελεγκτική '. 

Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται κατά τις απογευματινές ώρες και η παρακολούθηση του 
Προγράμματος Σπουδών είναι υποχρεωτική. 

Σε ό,τι αφορά το θέμα της διδακτικής και ερευνητικής απασχόλησης των μεταπτυχιακών 
φοιτητών, τονίζεται ότι οι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές μπορούν, ύστερα από απόφαση της Γενικής 
Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος και της Συντονιστικής Επιτροπής, να επικουρούν 
Καθηγητές του Τμήματος σε φροντιστηριακές ασκήσεις και εργαστήρια του Προπτυχιακού 
Προγράμματος Σπουδών, καθώς επίσης και να συμμετέχουν σε ερευνητικά έργα και 
προγράμματα που συσχετίζονται με το επιστημονικό τους αντικείμενο. Τέλος στο πλαίσιο του 
ΠΜΣ, εκτός των παραδόσεων και διαλέξεων, προβλέπονται θεωρητικές και εργαστηριακές 
ασκήσεις με τη βοήθεια νέων μέσων επικοινωνίας και νέων τεχνολογικών μεθόδων, 
παρουσιάσεις από την πλευρά των φοιτητών και επισκέψεις σε σχετικούς χώρους εργασίας. 

 

Β11.1.4 Κανονισμός Σπουδών   

http://aa.ihu.gr/docs/kanonismosmsc.pdf  

 

Για περισσότερες πληροφορίες:  

http://aa.ihu.gr/  

 

Β11.2 Π.Μ.Σ «Δίκαιο και Οικονομικά των Επιχειρήσεων» 

Β11.2.1 Γενικά  

Αντικείμενο του προγράμματος είναι η εμβάθυνση και η επέκταση της επιστημονικής γνώσης, 

των τεχνικών και της προώθησης της έρευνας στον ευρύτερο χώρο του Δικαίου των 

Επιχειρήσεων και των Οικονομικών που διέπουν την ίδρυση και λειτουργία των επιχειρήσεων, 

η παροχή στους φοιτητές εξειδικευμένων γνώσεων στους τομείς αυτούς της νομικής και 

οικονομικής επιστήμης που συσχετίζονται με τις ανάγκες λειτουργίας και οικονομικής 

παρακολούθησης των εμπορικών εταιριών και εν γένει επιχειρήσεων, τις συναλλαγές αυτών 

με φορείς του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα, την ανάπτυξη και επέκτασή τους σε ευρωπαϊκές 

και διεθνείς αγορές αλλά και τους λόγους και τις αιτίες μετασχηματισμού τους ή και λύσης τους. 

Β11.2.2 Στόχοι του Προγράμματος 

Σκοπός του προγράμματος είναι η ολοκληρωμένη και σε βάθος προσέγγιση των παραμέτρων 

που προσδιορίζουν το παρόν και το μέλλον της ίδρυσης και λειτουργίας των εμπορικών 

επιχειρήσεων, της βιωσιμότητας, της ανάπτυξης και επέκτασης αυτών αλλά και της 

δημιουργίας καθεστώτος και κλίματος υγιούς ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας στην ελληνική 

και παγκόσμια αγορά. Επιμέρους στόχοι είναι:  - Η προαγωγή των γνώσεων στα συγκεκριμένα 

αντικείμενα. - Η ανάπτυξη της έρευνας στις συναφείς επιστημονικές περιοχές του 

Προγράμματος. - Η παραγωγή επιστημόνων ικανών να ακολουθήσουν ακαδημαϊκή 

σταδιοδρομία. - Η κάλυψη των αναγκών σε μεταπτυχιακό επίπεδο για εκπαιδευμένα διοικητικά 

στελέχη επιχειρήσεων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. - Η παροχή των απαραίτητων, υψηλού 

επιπέδου, γνώσεων σε νομικούς και οικονομολόγους για αποδοτικό και αποτελεσματικό 

έλεγχο των όρων λειτουργίας των επιχειρήσεων, των ανθρωπίνων και οικονομικών πόρων σε 

εμπορικές επιχειρήσεις. - Η ανάπτυξη του ενδιαφέροντος και της κατανόησης του ολοένα πιο 

πολύπλοκου και δυναμικού εμπορικού και διεθνούς επιχειρησιακού περιβάλλοντος-Η 

προετοιμασία στελεχών ικανών να προωθήσουν την ανάπτυξη των ελληνικών επιχειρήσεων 

τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. - Η κατάρτιση νομικών και οικονομολόγων για τη 

λειτουργία και ανάπτυξη των επιχειρήσεων και τις συναλλαγές τους με τους εξαρτώμενους από 
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το Κράτος οργανισμούς και υπηρεσίες. - Η προσέγγιση, έρευνα και προώθηση εναλλακτικών 

τρόπων επίλυσης των διαφορών με εστίαση στο θεσμό της διαμεσολάβησης. 

 

Β11.2.3 Πρόγραμμα Σπουδών 

ΠΡΟΓΡΑΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ 

Α' Εξάμηνο, Υποχρεωτικά μαθήματα  

α/α Μάθημα 
Πιστωτικές 
Μονάδες 
(ECTS) 

1 ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 6 

2 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 6 

3 ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ 
ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ/ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ  

6 

4 ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ 
ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ  

6 

5 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ 6 

 ΣΥΝΟΛΟ 30 

 

Β' Εξάμηνο, Υποχρεωτικά μαθήματα   

α/α Μάθημα 
Πιστωτικές 
Μονάδες 
(ECTS) 

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ/ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ    6 

2 ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 6 

3 ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ/ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΝΠΔΔ 6 

4 ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 6 

5 ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 6 

 ΣΥΝΟΛΟ 30 

 

Γ’ Εξάμηνο 

α/α Μάθημα 
Πιστωτικές 
Μονάδες 
(ECTS) 

1 Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας (Final Dissertation) 30 

 ΣΥΝΟΛΟ 30 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΑ ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ 

Α' Εξάμηνο, Υποχρεωτικά μαθήματα  
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α/α Μάθημα 
Πιστωτικές 
Μονάδες 
(ECTS) 

1 ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 6 

2 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 6 

3 ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ 
ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ  

6 

 ΣΥΝΟΛΟ 18 

 

Β΄ Εξάμηνο, Υποχρεωτικά μαθήματα 

α/α Μάθημα 
Πιστωτικές 
Μονάδες 
(ECTS) 

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ/ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 6 2 6 3  6 

2 ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 6 

3 ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ/ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΝΠΔΔ   6 

 ΣΥΝΟΛΟ 18 

 

Γ’ Εξάμηνο Υποχρεωτικά μαθήματα 

α/α Μάθημα 
Πιστωτικές 
Μονάδες 
(ECTS) 

1 ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ 
ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ/ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ  

6 

2 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ   6 

 ΣΥΝΟΛΟ 12 

 

Δ΄ Εξάμηνο, Υποχρεωτικά μαθήματα 

α/α Μάθημα                                                                                  
Πιστωτικές 
Μονάδες 
(ECTS) 

1 ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 6 

2 ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 6 

 ΣΥΝΟΛΟ 12 
 

Ε΄ Εξάμηνο  

α/α Μάθημα 
Πιστωτικές 
Μονάδες 
(ECTS) 

1 Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας (Final Dissertation) 30 
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Β11.2.4 Πρόσθετες πληροφορίες  

Είδος των Μεταπτυχιακών Τίτλων που απονέμονται: Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα 

Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στα «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» 

(ECONOMICS AND BUSINESS LAW). 

Κατηγορίες των πτυχιούχων που γίνονται δεκτοί: Στο Π.Μ.Σ. «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή με ακαδημαϊκά κριτήρια, πτυχιούχοι 

Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων 

της αλλοδαπής, οι οποίοι γνωρίζουν επαρκώς μία ξένη γλώσσα. Ειδικότερα, γίνονται δεκτοί 

αλλά όχι αποκλειστικά, πτυχιούχοι Τμημάτων Οικονομικών Επιστημών, Νομικής, Λογιστικής, 

Διοίκησης Επιχειρήσεων, Χρηματοοικονομικής, Διεθνών Σχέσεων, Πολιτικών Επιστημών και 

λοιπών συναφών με το πρόγραμμα επιστημονικών αντικειμένων.  

Η χρονική διάρκεια φοίτησης για τη χορήγηση του τίτλου: Το ΠΜΣ λειτουργεί ως πρόγραμμα 

πλήρους ή μερικής φοίτησης. Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού 

Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα σπουδών εκ των οποίων το τρίτο 

διατίθεται για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας για τον κύκλο πλήρους 

φοίτησης και σε πέντε (5) εξάμηνα για τον κύκλο της μερικής φοίτησης.  

Μαθήματα, πιστωτικές μονάδες και γλώσσα διδασκαλίας: Κατά τη διάρκεια των σπουδών οι 

μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση μεταπτυχιακών 

μαθημάτων και εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Κάθε φοιτητής υποχρεούται 

να παρακολουθήσει και να εξεταστεί επιτυχώς σε μαθήματα που αντιστοιχούν σε τριάντα (30) 

πιστωτικές μονάδες ανά εξάμηνο σπουδών. Ο συνολικός αριθμός των μαθημάτων του 

προγράμματος που πρέπει να παρακολουθήσει ανέρχεται σε δέκα (10) τα οποία είναι 

υποχρεωτικά. Κάθε μάθημα αντιστοιχεί σε έξι (6) πιστωτικές μονάδες (ECTS). H μεταπτυχιακή 

διπλωματική εργασία αντιστοιχεί σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Για την 

απόκτηση του Μ.Δ.Ε. απαιτούνται ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Η διδασκαλία 

του προγράμματος διεξάγεται στην ελληνική ή και στην αγγλική γλώσσα. 

Β11.2.5 Κανονισμός λειτουργίας Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών  

http://master-ebl.ihu.gr/docs/kanonismosmsc.pdf  

Για περισσότερες πληροφορίες:  

http://master-ebl.ihu.gr/  

Β11.3 Π.Μ.Σ «Διεθνής και Ευρωπαϊκή Οικονομική» 

Β11.3.1 Γενικά  

Το ΠΜΣ με τίτλο «ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ» στοχεύει στην εμβάθυνση και 

επέκταση της επιστημονικής γνώσης, των τεχνικών και της προώθησης της έρευνας στο 

αντικείμενο της Διεθνούς και Ευρωπαϊκής Οικονομικής 

Β11.3.2 Στόχοι του Προγράμματος 

Το προτεινόμενο ΠΜΣ είναι ερευνητικού χαρακτήρα, και κύριος σκοπός του ΠΜΣ είναι η 

ολοκληρωμένη και σε βάθος προσέγγιση των παραμέτρων-πλευρών που ερμηνεύουν το 

παρελθόν, προσδιορίζουν το παρόν και προβλέπουν το μέλλον των διεθνών οικονομικών 

σχέσεων. Στο πλαίσιο αυτό το προτεινόμενο ΠΜΣ φιλοδοξεί να συμβάλει στο να κατακτήσουν 

οι φοιτητές του τις θεωρητικές γνώσεις που είναι απαραίτητες προκειμένου να ερμηνεύσουν 

την πολυπλοκότητα, τη διάρθρωση και την κατεύθυνση των οικονομικών σχέσεων σε 

παγκόσμιο και ευρωπαϊκό επίπεδο και επιπλέον να εφοδιαστούν με τα αναγκαία επιστημονικά 

και μεθοδολογικά εργαλεία ώστε είναι ικανοί να αποτελέσουν μέλη της 

εκπαιδευτικής/επιστημονικής κοινότητας της οικονομικής επιστήμης και ιδιαίτερα εκείνου του 

τμήματός της που αναφέρεται στα διεθνή και ευρωπαϊκά οικονομικά. Επιμέρους στόχοι του 

http://master-ebl.ihu.gr/docs/kanonismosmsc.pdf
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ΠΜΣ αποτελούν: - Η προαγωγή των γνώσεων στα συγκεκριμένα αντικείμενα. - Η ανάπτυξη 

της έρευνας στις συναφείς επιστημονικές περιοχές του Προγράμματος. - Η παραγωγή 

επιστημόνων ικανών να ακολουθήσουν ακαδημαϊκή σταδιοδρομία. - Η κάλυψη των αναγκών 

σε μεταπτυχιακό επίπεδο για εκπαιδευμένα διοικητικά στελέχη επιχειρήσεων στον ιδιωτικό και 

δημόσιο τομέα. - Η παροχή των απαραίτητων, υψηλού επιπέδου, γνώσεων για αποδοτικό και 

αποτελεσματικό έλεγχο των ανθρωπίνων και οικονομικών πόρων. - Η ανάπτυξη του 

ενδιαφέροντος και της κατανόησης του ολοένα πιο πολύπλοκου και δυναμικού διεθνούς 

επιχειρησιακού περιβάλλοντος 

 

Β11.3.3 Πρόγραμμα Σπουδών 

 

Α’ Εξάμηνο 

Υποχρεωτικά μαθήματα  

1 Διεθνή Μακροοικονομικά  

2 Διεθνής Λογιστική 

3 Παγκόσμιο Χρηματοπιστωτικό Σύστημα και Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις  

ΣΥΝΟΛΟ 30  

Β ’ Εξάμηνο  

1 Ποσοτικές Μέθοδοι και Ερευνητική Μεθοδολογία στα Διεθνή Οικονομικά  

2 Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο/ Δίκαιο της Ε.Ε.  

3 Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Ε.Ε. και Επιχειρηματική Αναλυτική.  

ΣΥΝΟΛΟ 30 

Γ’ Εξάμηνο Υποχρεωτικά μαθήματα  

Ερευνητικές προπαρασκευαστικές δραστηριότητες  

ΣΥΝΟΛΟ 30 

Δ’ Εξάμηνο  

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (Mphil Dissertation)  

ΣΥΝΟΛΟ 30  

Γενικό σύνολο ECTS: 120 

Τροποποίηση του προγράμματος μαθημάτων και ανακατανομή μεταξύ των εξαμήνων μπορεί 

να επέλθει με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων και με αναφορά στον κανονισμό 

μεταπτυχιακών σπουδών 

Μαθήματα, πιστωτικές μονάδες και γλώσσα διδασκαλίας: Κατά την διάρκεια των σπουδών οι 

μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση μεταπτυχιακών μαθημάτων, 

συμμετοχή σε εργαστηριακές ασκήσεις ή/ και σεμινάρια, εκπόνηση προπαρασκευαστικών 

ερευνητικών δραστηριοτήτων υπό την επίβλεψη ενός μέλους ΔΕΠ, και εκπόνηση 

διπλωματικής εργασίας. Το ΠΜΣ είναι αποκλειστικά πλήρους φοίτησης. Ο συνολικός αριθμός 

των μαθημάτων του προγράμματος που πρέπει να παρακολουθήσουν οι μεταπτυχιακοί 

φοιτητές ανέρχεται σε έξι (6) και η παρακολούθησή τους είναι υποχρεωτική. Κάθε μάθημα 

αντιστοιχεί σε δέκα (10) πιστωτικές μονάδες, λαμβάνοντας υπόψη τον αυξημένο φόρτο 

http://aait.teikav.edu.gr/index.php/el/programma-spoudon
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εργασίας που απαιτεί ο ερευνητικός χαρακτήρας του ΠΜΣ. Κάθε φοιτητής υποχρεούται να 

παρακολουθήσει και να εξεταστεί επιτυχώς σε μαθήματα που αντιστοιχούν σε εξήντα (60) 

πιστωτικές μονάδες συνολικά για τα δύο πρώτα εξάμηνα σπουδών. Το τρίτο ερευνητικό 

εξάμηνο σπουδών αντιστοιχεί σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες και περιλαμβάνει την 

συγγραφή ερευνητικής πρότασης για διατριβή, την συγγραφή και παρουσίαση εργασιών σε 

εξειδικευμένα αντικείμενα του ΠΜΣ, μελέτες περίπτωσης, την ανάλυση 

εκθέσεων/κειμένων/μελετών διεθνών οικονομικών οργανισμών όπως του OECD, IMF, World 

Bank, WTO, θεσμών της ΕΕ κ.τ.λ., την ανάπτυξη Projects κ.ά. Η μεταπτυχιακή διπλωματική 

εργασία είναι υποχρεωτικά ερευνητική και αντιστοιχεί σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες. Για 

την απόκτηση Μ.Δ.Ε.Χ. απαιτούνται εκατόν είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες. 

Το πρόγραμμα διδάσκεται στην ελληνική γλώσσα, ωστόσο η γλώσσα εκπόνησης της 

διπλωματικής εργασίας είναι η ελληνική ή και η αγγλική. 

Β11.3.4 Πρόσθετες πληροφορίες 

Είδος των Μεταπτυχιακών Τίτλων που απονέμονται: Το ΠΜΣ απονέμει Μεταπτυχιακό 

Δίπλωμα Ερευνητικού Χαρακτήρα (ΜΔΕΧ - Master in Philosophy) στο αντικείμενο «ΔΙΕΘΝΗΣ 

ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ». 

Οι κατηγορίες των πτυχιούχων που γίνονται δεκτές: Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί, μετά από 

επιλογή, κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών όλων των τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής 

ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. 

Απαιτείται η επαρκής γνώση της αγγλικής γλώσσας. Η χρονική διάρκεια για τη χορήγηση των 

τίτλων.  

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ερευνητικού Χαρακτήρα 

ορίζεται σε τέσσερα (4) εξάμηνα σπουδών, εκ των οποίων το τελευταίο διατίθεται για την 

εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. 

Για περισσότερες πληροφορίες: 

http://mphil-iee.ihu.gr/  

 

Β11.4 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με το ΔΠΘ 

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Σπουδές Νοτιοανατολικής Ευρώπης" που 

διοργανώνει ο τομέας Διεθνών Σπουδών του τμήματος Νομικής του ΔΠΘ, αποσκοπεί στην 

ανάπτυξη της μεταπτυχιακής έρευνας και διδασκαλίας, σε επίπεδο διατμηματικής και 

διεπιστημονικής εργασίας και την απόκτηση αντίστοιχης εμπειρίας, δοκιμαζόμενης και σε 

διαϊδρυματικό επίπεδο, στις σπουδές Νοτιοανατολικής Ευρώπης και ειδικότερα στην παροχή 

εξειδικευμένης γνώσης σε αναβαθμισμένες, υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακές σπουδές, στην 

προώθηση της επιστήμης και της έρευνας, στη υποστήριξη νέων εξειδικευμένων επιστημόνων 

και στην πρόσληψη φοιτητών και από χώρες της Ν.Α. Ευρώπης. Το Πρόγραμμα 

Μεταπτυχιακών Σπουδών απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στις σπουδές 

Νοτιοανατολικής Ευρώπης. 

 

Β15 Εργαστήρια Τμήματος 
Κάθε εργαστήριο έχει ως αποστολή: 
Την κάλυψη σε προπτυχιακό επίπεδο των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του Τμήματος. 
Τη συνεργασία κάθε μορφής με κέντρα ερευνών και ακαδημαϊκά ιδρύματα της ημεδαπής και της 
αλλοδαπής εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι, συμπίπτουν, συμβαδίζουν και 
αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους των Εργαστηρίων μέσα σε ένα πνεύμα αμοιβαιότητας και 
συλλογικής εργασίας. Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων, 

http://mphil-iee.ihu.gr/
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συμποσίων, συνεδρίων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων, την πραγματοποίηση 
δημοσιεύσεων και εκδηλώσεων και την πρόσκληση Ελλήνων και ξένων αναγνωρισμένων 
επιστημονικών και άλλων προσωπικοτήτων. 

Β15.1 Εργαστήριο Λογιστικης  

Διευθυντής: Καθηγητής Αθανάσιος Μανδήλας 
Γνωστικό Αντικείμενο: το «Εργαστήριο Λογιστικής» το οποίο αποτελεί εξέλιξη του 
Εργαστηρίου Λογιστικής το οποίο είχε ιδρυθεί με την υπ’ αρ. 464/2.3.2016 απόφαση του 
Προέδρου του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (Β΄ 
836), στο τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του 
ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες 
στα γνωστικά πεδία: 
(α) της Χρηματοοικονομικής Λογιστικής, Λογιστικής Τυποποίησης και Λογιστικών Αρχών, (β) 
της Διοικητικής Λογιστικής και Κοστολόγησης, (γ) της Λογιστικής Εταιρικών Επιχειρήσεων, 
Ομίλων και Πολυεθνικών, (δ) της Φορολογίας και Ελεγκτικής (ε) των Πληροφοριακών 
Συστημάτων Λογιστικής (στ) Λογιστικής του Δημοσίου τομέα και των ΜΚΟ και (ζ) των Ειδικών 
-Κλαδικών Λογιστικών και Ολοκληρωμένης Πληροφόρησης (Integrated Reporting). 
Αποστολή: Το εργαστήριο έχει ως αποστολή: 1. Την κάλυψη σε προπτυχιακό και 

μεταπτυχιακό επίπεδο των διδακτικών αναγκών του Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, της 
Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης, του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος, σε θέματα που 
εμπίπτουν στα αντικείμενα δραστηριότητας του εργαστηρίου. 2. Την ανάπτυξη ερευνητικών 
δραστηριοτήτων και τη διεξαγωγή συναφών μελετών στα αντικείμενα δραστηριότητας του 
εργαστηρίου. 3. Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημε ρίδων, σεμιναρίων, 
συμποσίων, συνεδρίων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων, την πραγματοποίηση 
δημοσιεύσεων και εκδόσεων και την πρόσκληση Ελλήνων και ξένων διεθνώς 
αναγνωρισμένων πιστημόνων και άλλων προσωπικοτήτων. 4. Την υποστήριξη διδακτορικής 
και μεταδιδακτορικής έρευνας σε θέματα συναφή με τα γνωστικά αντικείμενα του Εργαστηρίου. 
5. Τη συνεργασία κάθε μορφής με άλλα ακαδημαϊκά ιδρύματα, ερευνητικά κέντρα και 
ινστιτούτα, ελληνικά ή ξένα, εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι τους συμπίπτουν, συμβαδίζουν 
και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του εργαστηρίου, μέσα σε πνεύμα αμοιβαιότητας και 
συλλογικότητας. 6. Τη συνεργασία με φορείς του δημόσιου τομέα, οργανισμούς τοπικής 
αυτοδιοίκησης, επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς, επιχειρηματικούς φορείς, καθώς και 
διεθνείς οργανισμούς και οργανώσεις, ώστε να συμβάλλουν στην υποβολή προτάσεων για τη 
μελέτη και ανάπτυξη εναλλακτικών μεθόδων αντιμετώπισης προ βλημάτων που ανήκουν στα 
ερευνητικά ενδιαφέροντα του Εργαστηρίου. 7. Την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες και σε κάθε 
μορφής οργανισμούς, κατά τα προβλεπόμενα στο π.δ. 159/1984 (Α΄53).  Την διοργάνωση ή 
συνδιοργάνωση με α) το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης, β) Μεταπτυχιακών 
Προγραμμάτων Σπουδών γ) με φορείς κοινωνικούς, παραγωγικούς, εκπαιδευτικούς 
Δημόσιους ή Ιδιωτικούς, εκπαιδευτικών ή επιμορφωτικών προγραμμάτων ή σεμιναρίων ή 
προγραμμάτων δια βίου μάθησης. 9. Την προσέλκυση χρηματοδοτούμενης βασικής και 
εφαρμοσμένης έρευνας από εθνικούς και διεθνείς πόρους 
σε επιστημονικούς τομείς δραστηριότητας του Εργαστηρίου ή επιμέρους πεδία εξειδίκευσης 
των μελών του. 10. Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων, 
συμποσίων, συνεδρίων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων, τη συμμετοχή σε 
επιστημονικές διαγωνιστικές διαδικασίες, και την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και 
εκδόσεων. 11. Την προβολή των επιτευγμάτων του Εργαστηρίου και γενικότερα του Τμήματος 
μέσω δραστηριοτήτων δικτύωσης, διεθνών συνεργασιών, και πρόσκλησης Ελλήνων και 
αλλοδαπών αναγνωρισμένου κύρους επιστημόνων. 
Χώρος Στέγασης: Τολ. 2.1, Αγιος Λουκάς, Καβάλα, 654 04, τηλ.2510462224 

Β15.2 Εργαστήριο Ανάλυσης Επιχειρηματικών Δεδομένων 

Διευθυντής: Καθηγητής Παύλος Δελιάς 

Γνωστικό Αντικείμενο: Το εργαστήριο «Ανάλυσης Επιχειρηματικών Δεδομένων» 

θεσμοθετήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2020 και αποτελεί ακαδημαϊκή μονάδα του Τμήματος 

Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος. Είναι ένα 

διεπιστημονικό και πολυδυναμικό εργαστήριο που έχει αποστολή την ανάλυση των δεδομένων 
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ώστε να προκύπτουν συμπεράσματα και συστάσεις βελτίωσης της γενικότερης λειτουργίας 

των επιχειρήσεων και των οργανισμών και εξυπηρετεί ερευνητικές και εκπαιδευτικές ανάγκες 

στα συναφή θεματικά αντικείμενα. Τα μέλη του εργαστηρίου δραστηριοποιούνται ιδιαίτερα στις 

παρακάτω θεματικές περιοχές: Αναλυτική Επιχειρηματικών Διαδικασιών και Εξόρυξη 

Διαδικασιών (Business Process Analytics & Process Mining).  Επιχειρηματική Αναλυτική 

(Business Analytics). Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων (Decision Support Systems). 

Ανάλυση Δεδομένων (Data Analysis).  Εταιρική Διακυβέρνηση - Eταιρική αναδιάρθρωση 

(Corporate Governance - Corporate Restructuring). Εκτίμηση κινδύνου (Risk Assessment). 

Συμπεριφορική Χρηματοοικονομική (Behavioural Finance). Άμεσες ξένες επενδύσεις (Foreign 

Direct Investments). Περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη (Regional & local development) • 

Κοινωνική Επιχειρηματικότητα (Social Entrepreneurship). 

Αποστολή: Το εργαστήριο επιδιώκει τη συνεργασία με Δημόσιους φορείς, Οργανισμούς, 

Ινστιτούτα καθώς και με παραγωγικούς φορείς του ιδιωτικού τομέα στα συναφή επιστημονικά 

πεδία με σκοπό να συμβάλλει στη μελέτη και στη λύση τεχνικών προβλημάτων. Το εργαστήριο 

παρέχει υπηρεσιών σε ιδιώτες και οργανισμούς σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο π.δ. 

159/1984 (Α  53), παρέχει γνωμοδοτήσεις εμπειρογνωμόνων, ενώ διοργανώνει και 

επιμορφωτικά προγράμματα ή σεμινάρια. 

Χώρος Στέγασης: Στεγάζεται στην αίθουσα ΧΒΔ 1-22 του κτιρίου ΣΟΔ, στην 

Πανεπιστημίουπουλη Καβάλας και αν και διαθέτει επαρκή εξοπλισμό και υλικοτεχνική 

υποδομή για την κάλυψη των αναγκών του, γίνεται διαρκής προσπάθεια για τη βελτίωση της 

υλικοτεχνικής υποδομής του. 

Β15.3 Εργαστήριο Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας 

Διευθυντής: Καθηγήτρια Καλλιόπη Καλαμπούκα 

Γνωστικό Αντικείμενο: Το εργαστήριο «Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας» 

θεσμοθετήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2020 και αποτελεί ακαδημαϊκή μονάδα του Τμήματος 

Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος. Το  

«Εργαστήριο Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας» δραστηριοποιείται στα παρακάτω 

γνωστικά αντικείµενα:  Δίκαιο και προστασία πνευματικών δικαιωμάτων, Προστασία εμπορικού 

σήματος, Προστασία ευρεσιτεχνιών,  Βιομηχανικό σχέδιο,  Δίκαιο ανταγωνισμού, Προστασία 

των δικαιωμάτων του καταναλωτή στις συμβάσεις πωλήσεων,  Δίκαιο των συναλλαγών και των 

συμβάσεων, Δίκαιο πληροφορικής, βάσεις δεδομένων, Κανόνες βιοηθικής και δεοντολογίας, 

Δίκαιο καινοτομίας και νεοφυών επιχειρήσεων, Νομοθεσία ανάπτυξης τεχνολογικών 

εφαρμογών και τεχνητής νοημοσύνης. 

Αποστολή: Το εργαστήριο επιδιώκει τη συνεργασία με Δημόσιους φορείς, Οργανισμούς, 

Ινστιτούτα καθώς και με παραγωγικούς φορείς του ιδιωτικού τομέα στα συναφή επιστημονικά 

πεδία με σκοπό να συμβάλλει στη μελέτη και στη λύση νομικών προβλημάτων. Το εργαστήριο 

παρέχει υπηρεσιών σε ιδιώτες και οργανισμούς σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο π.δ. 

159/1984 (Α  53), παρέχει γνωμοδοτήσεις εμπειρογνωμόνων, ενώ διοργανώνει και 

επιμορφωτικά προγράμματα ή σεμινάρια. 

Χώρος Στέγασης: Στεγάζεται στην αίθουσα ΧΒΔ 1-22 του κτιρίου ΣΟΔ, στην 

Πανεπιστημίουπουλη Καβάλας και αν και διαθέτει επαρκή εξοπλισμό και υλικοτεχνική 

υποδομή για την κάλυψη των αναγκών του, γίνεται διαρκής προσπάθεια για τη βελτίωση της 

υλικοτεχνικής υποδομής του. 

 

Β16. Συνεργασίες με εκπαιδευτικά κέντρα του εσωτερικού και του 
εξωτερικού και με το κοινωνικό σύνολο 

Το τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της ΣΟΔ του ΔΙ.ΠΑ.Ε. συνεργάζεται με πολλά 
εκπαιδευτικά Ιδρύματα του εσωτερικού (όπως: ΑΠΘ, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, ΔΠΘ, 
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Καποδιστριακό Παν/μιο, Παν/μιο Αιγαίου, Ανοιχτό Παν/μιο, Πανεπιστήμιο Κρήτης, πρώην ΤΕΙ 
Κεντρικής Μακεδονίας, πρώην ΤΕΙ Δυτικης Μακεδονιας, πρώην ΤΕΙ Σερρών, πρώην ΤΕΙ 
Θεσσαλίας, πρώην ΤΕΙ Πειραιά κ.α.) σε θέματα:  (α) συνεργασίας εκπαιδευτικού προσωπικού 
για έρευνες και δημοσιεύσεις,  (β) οργάνωση επιστημονικών συνεδρίων, (γ) συμμετοχή του 
εκπαιδευτικού προσωπικού σε εκλεκτορικά σώματα (δ) πρακτική άσκηση των φοιτητών και (ε) 
οργάνωση από κοινού μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών (βλ. Σπουδές 
Νοτιοανατολικής Ευρώπης σε συνεργασία με το τμήμα Νομικής/ΔΠΘ. 

Β17. Διοικητικές υπηρεσίες και μέριμνα 
Η Γραμματεία του τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής υποστηρίζεται από μία 
διοικητικό υπάλληλο ΤΕ η οποία εκτελεί χρέη Προϊσταμένης του Τμήματος και δύο διοικητικούς 
υπαλλήλους ΔΕ. 

Χρησιμοποιείται κατάλληλος, σύγχρονος και επαρκής εξοπλισμός από έπιπλα (αρχειοθήκες, 
γραφεία, καθίσματα κ.λ.π.) και από Ηλεκτρονικά μηχανήματα (Η/Υ, fax, τηλέφωνα κ.λ.π.). 

Η επικοινωνία με το κοινό άλλα και εσωτερικά γίνεται άμεσα τις ώρες που λειτουργεί η 
Γραμματεία, αλλά και με Ηλεκτρονικά μέσα (Internet, fax,), καθώς επίσης με τις υπηρεσίες των 
ΚΕΠ και του ΟΤΕ. 

Εδώ και δέκα έτη περίπου λειτουργεί σπουδαστικό πρόγραμμα που είναι προσαρμοσμένο με 
τις απαιτήσεις του προγράμματος σπουδών αλλά και στους κανόνες του κανονισμού σπουδών 
του ΤΕΙ ΑΜΘ. Αναπροσαρμόζεται εύκολα στις εκάστοτε αλλαγές και δίνει τη δυνατότητα στους 
φοιτητές να ενημερώνονται άμεσα για την σπουδαστική τους κατάσταση, να καταθέτουν την 
εγγραφή και δήλωση μαθημάτων τους, καθώς επίσης να αιτούνται την έκδοση πιστοποιητικών 
και άλλων προσωπικών εγγράφων τα οποία χορηγούνται σχεδόν την ίδια ημέρα της αίτησης 
από τη Γραμματεία. 

Στην αρμοδιότητα της Γραμματείας και του Τμήματος υπάγονται όλα τα θέματα που έχουν 
σχέση με τη διεξαγωγή της αλληλογραφίας, τη τήρηση πρωτοκόλλου και αρχείου του 
τμήματος, την τήρηση των πρακτικών των συλλογικών οργάνων του τμήματος, την εκτέλεση 
των αποφάσεών τους και την παροχή νομικής στήριξης στα όργανα διοίκησης του τμήματος, 
την κατάρτιση και τήρηση των μητρώων και των ατομικών φακέλων των φοιτητών, την 
παρακολούθηση της σπουδαστικής τους κατάστασης και γενικά τη διοικητική και γραμματειακή 
υποστήριξη του τμήματος. 

Η Γραμματεία λειτουργεί τις ώρες 7:00-16:00 και εξυπηρετεί το διδακτικό προσωπικό και τους 
φοιτητές. Οι περισσότερες υπηρεσίες παρέχονται κατά τις πρωινές και μεσημεριανές ώρες ενώ 
οι τυχόν ανάγκες που προκύπτουν κατά τις απογευματινές ώρες καλύπτονται για μεν το 
διδακτικό προσωπικό με προσωπικές θυρίδες για δε τους φοιτητές με την ηλεκτρονική 
γραμματεία, μέσα από τα οποία καλύπτονται όλες οι ανάγκες που αφορούν φοιτητικά θέματα 
και προσωπικά δεδομένα.  

Βιβλιοθήκη 

Η Βιβλιοθήκη του ΔΙ.ΠΑ.Ε. της Πανεπιστημιούπολης Καβάλας στεγάζεται σε σύγχρονο κτίριο 
είναι πλήρως εξοπλισμένη, εμπλουτισμένη με συγγράμματα νέων εκδόσεων και απαρτίζεται 
από εξειδικευμένο προσωπικό το οποίο εξυπηρετεί εξ ολοκλήρου τις ανάγκες των φοιτητών 
και του διδακτικού προσωπικού είτε πρόκειται για παροχή βιβλίων με κάρτες δανεισμού είτε 
για διανομή εκπαιδευτικών συγγραμμάτων και βιβλίων στους φοιτητές δωρεάν. Λειτουργεί με 
δικό της εσωτερικό κανονισμό και δεν είναι απαραίτητη η συμμετοχή της Γραμματείας του 
τμήματος. Η βιβλιοθήκη είναι συνδεδεμένη με τις διεθνές και ελληνικές βάσεις βιβλιοθηκών.  

Το ωράριο λειτουργίας είναι πρωί και απόγευμα όλες της ημέρες της εβδομάδος εκτός της 
Κυριακής. Υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης του κοινού για ενημέρωση της συλλογής της μέσω 
του Διαδικτύου του υλικού το οποίο διαθέτει. 

Το τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής διαθέτει ιστοσελίδα όπου μπορεί ο καθένας να 
πάρει τις πληροφορίες που τον ενδιαφέρουν. Η Γραμματεία έχει τη δυνατότητα καθημερινά να 
ενημερώνει το αρχείο των ανανεώσεων της ιστοσελίδας, καθώς επίσης και να ανακοινώνει τα 
αποτελέσματα των γραπτών εξετάσεων  τηρώντας τους κανόνες των προσωπικών δεδομένων 
των φοιτητών. 
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Φοιτητική μέριμνα 

Οι υπηρεσίες φοιτητικής μέριμνας είναι ικανοποιητικές διότι: 

 Υπάρχει Εστία Στέγασης με αποτέλεσμα οι αδύναμοι οικονομικά φοιτητές να στεγάζονται 
δωρεάν. Δυστυχώς όμως έχει μικρή δυναμικότητα και δεν μπορεί να εξυπηρετήσει την 
αυξημένη ζήτηση.  

 Η φοιτητική Λέσχη στεγάζεται σε χώρο εντός του ΤΕΙ και έτσι οι μετακινήσεις που 
απαιτούνται, καθώς και ο χρόνος που απαιτείται ενθαρρύνουν τους φοιτητές να κάνουν 
χρήση του εστιατορίου. 

 Η επάρκεια και η ποιότητα των υπαρχουσών υποδομών για ΑΜΕΑ μπορεί να θεωρηθεί 
μερικώς ικανοποιητική, υπάρχουν π.χ. ράμπες. 

 Παρέχεται δωρεάν Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. 

Πολιτική του Τμήματος για την ομαλή ένταξη των νεοεισερχόμενων στο Τμήμα 
φοιτητών  

Πραγματοποιούνται συναντήσεις ενημέρωσης ή άλλες εκδηλώσεις για την ομαλή ένταξη των 
νεοεισερχομένων φοιτητών. Επίσης, υπάρχει εκδήλωση για το καλωσόρισμα των 
νεοεισερχομένων φοιτητών που συνήθως πραγματοποείται την πρώτη Δευτέρα του 
Οκτωβρίου.  

Επάρκεια και ποιότητα κοινόχρηστου τεχνικού εξοπλισμού 

Τα Εργαστήρια είναι διαθέσιμα στους φοιτητές και εκτός των ωρών διδασκαλίας, γεγονός που 
κρίνεται θετικό για την αξιοποίηση των υποδομών στη μαθησιακή διαδικασία. 

 

Β18. Εκπαιδευτικό Προσωπικό 
Όργανα Διοίκησης του Τμήματος είναι: ο Πρόεδρος, οι δύο Διευθυντές Τομέων και η Γενική 
Συνέλευση.  

Ο Πρόεδρος του Τμήματος εκλέγεται από τους Καθηγητές όλων των βαθμίδων του Τμήματος 
με άμεση, μυστική και καθολική ψηφοφορία και έχει διετή θητεία. Πρόεδρος του τμήματος είναι 
ο αναπληρωτής Καθηγητής Σταύρος Βαλσαμίδης. 

Οι Διευθυντές - Υπεύθυνοι των Τομέων εκλέγονται κατόπιν ψηφοφορίας των μελών του κάθε 
τομέα με θητεία ετήσια. Στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής λειτουργούν δύο (2) 
Τομείς Μαθημάτων: 

1. Τομέας Λογιστικής. 

2.  Τομέας Χρηματοοικονομικής. 

Συλλογικό όργανο του τμήματος είναι η Γενική Συνέλευση. Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος 
αποτελεί το ανώτατο όργανο λήψης αποφάσεων και αποτελείται από τους Καθηγητές όλων 
των βαθμίδων, έναν εκπρόσωπο των μελών του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού 
Προσωπικού (ΕΤΕΠ), καθώς και δύο εκπροσώπους των φοιτητών του Τμήματος (έναν 
προπτυχιακό και έναν μεταπτυχιακό φοιτητή). 

 


