
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 
 

ΣΧΟΛΗ Ναυτιλίας & Βιομηχανίας 

ΤΜΗΜΑ Ναυτιλιακών Σπουδών 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΝΑ31 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 5ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Χρηματοοικονομική Λογιστική 

ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΑΟΥΜ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη 

του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι 
πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος 

αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 
πιστωτικών μονάδων 

 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 
 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις, ασκήσεις & εφαρμογές, εργαστηριακές ασκήσεις 4 6 
   

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 

διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 
(δ). 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
γενικού υποβάθρου, 

ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης, 
γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων 

Ειδικού υποβάθρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: Όχι 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνικά 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

Όχι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

- 

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 

 Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο 

Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β 

 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Το μάθημα της Χρηματοοικονομικής Λογιστικής έχει ως στόχο να εισάγει τους φοιτητές σε 
θεμελιώδης λογιστικές έννοιες, όπως η λογιστική οντότητα, η λογιστική ισότητα, τα λογιστικά 
γεγονότα, τα λογιστικά βιβλία και ο λογιστικός κύκλος. Επιπλέον, παρέχεται μια συνοπτική ανάλυση 
των στοιχείων τόσο του Ενεργητικού και του Παθητικού μίας λογιστικής οντότητας όσο και των 
λογαριασμών που διαμορφώνουν το αποτέλεσμα της (λογιστική των παγίων, του κυκλοφορούντος 
ενεργητικού, των ιδίων κεφαλαίων, των μακροπρόθεσμων και βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων, 
καθώς και των εσόδων και εξόδων). 

Οι φοιτητές με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος θα είναι σε θέση να: 

 Ορίζουν την έννοια της λογιστικής και τον ρόλο της στην λήψη εμπεριστατωμένων 
αποφάσεων 

 Κατανόησουν και εξοικείωθουν με τη δομή και την  οργάνωση των Ελληνικών και των 
Διεθνών Λογιστικών Προτύπων 

 Ορίζουν τις έννοιες της χρηματοοικονομικής θέσης και χρηματοοικονομικής απόδοσης 

 Αντιλαμβάνονται την έννοια της λογιστικής ισότητας και τους τρόπους με τους οποίους 
επιδρούν σε αυτήν οι καθημερινές συναλλαγές των επιχειρήσεων 

 Κατανοήσουν τον τρόπο λειτουργίας διπλογραφικού λογιστικού συστήματος 
 Καταχωρούν συναλλαγές στο γενικό ημερολόγιο, να τις μεταφέρουν στα καθολικά και να 



Το μάθημα της Χρηματοοικονομικής Λογιστικής στοχεύει στην εξοικείωση των φοιτητών με θέματα 
Χρηματοοικονομικής Λογιστικής θεωρίας και πρακτικής με έμφαση στη λογιστική παρακολούθηση 
γεγονότων που αφορούν κατά κύριο λόγο στοιχεία του Ενεργητικού, Παθητικού, Εσόδων και Εξόδων 
όλων των οικονομικών μονάδων (οντοτήτων) ανεξαρτήτως αντικειμένου, σκοπού, μεγέθους ή 
νομικής υπόστασης. Ειδικότερα καλύπτονται: 

 Το θεωρητικό πλαίσιο της Χρηματοοικονομικής Λογιστικής. 

 Ο Ισολογισμός. 

 Η Κατάσταση Αποτελεσμάτων 

 Ο Λογιστικός Κύκλος 

 Η Λογιστική Παγίων 

 Η Λογιστική Κυκλοφορούντος Ενεργητικού 

 Η Λογιστική Ιδίων Κεφαλαίων 

 Η Λογιστική Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων 

 Η Λογιστική Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων 

 Η Λογιστική Εσόδων 

 Η Λογιστική Εξόδων 

 καταρτίζουν ισοζύγια 
 Καταρτίζουν τις οικονομικές καταστάσεις μιας εταιρείας 

Γενικές Ικανότητες  

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 
Λήψη αποφάσεων 
Αυτόνομη εργασία 
Ομαδική εργασία 
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον 
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας 
και ευαισθησίας σε θέματα φύλου 

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
…… 
Άλλες… 
……. 

 Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των 

απαραίτητων τεχνολογιών 

 Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 

 Λήψη αποφάσεων 

 Αυτόνομη εργασία 

 Ομαδική εργασία 

 Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 

 Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

 

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία και στην Εργαστηριακή 
Εκπαίδευση 

Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές: 
- Διαδικτυακή Πλατφόρμα του μαθήματος (μηνύματα, 
ανακοινώσεις) 
- Ανταλλαγή E-mails 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται    αναλυτικά    ο    τρόπος  και 
μέθοδοι διδασκαλίας. 

 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

 

   



- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 

 Μπάλλας Α., & Χέβας Δ., (2016), Χρηματοοικονομική Λογιστική. Μπένος, Αθήνα. 

 Βασιλείου Δ. & Ηρειώτης Ν., (2013), Αρχές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής,, Εκδόσεις Rosili 

 Libby, R., Libby, P., Ch, F.H., 2016. Financial Accounting, 9th Edition. ed. McGraw-Hill 

Education, New York, NY. 
 

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

 Accounting, Organizations and Society 

 Accounting Horizons 

 Journal of Management Studies 

 The Accounting Review, 

 Accounting Horizons, 

 Journal of Accounting Research 

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για 
κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι 
ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με 
τις αρχές του ECTS 

 Διαλέξεις, ασκήσεις & 
εφαρμογές, 
εργαστηριακές ασκήσεις 

50  

Αυτοτελής μελέτη 67  

Συγγραφή εργασιών 15  

Τελικές εξετάσεις 18  

Σύνολο Μαθήματος 150  

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, 
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, 
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 

 
Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές. 

Γλώσσα Αξιολόγησης: Ελληνικά 
Αξιολόγηση: 

 100% τελική εξέταση 

 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 


