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Διάγραμμα Μαθήματος 
 

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Πιστωτικές Μονάδες 

ECTS 

 ACCT-111DG Λογιστική II 6 

Προαπαιτούμενα Τμήμα Εξάμηνο 

ACCT-110DG Λογιστικής, Οικονομικών και 

Χρηματοοικονομικής 

Χειμερινό, Εαρινό 

Κατηγορία Μαθήματος Γνωστικό Πεδίο Γλώσσα Διδασκαλίας 

Υποχρεωτικό Λογιστική Ελληνικά 

Επίπεδο Σπουδών Διδάσκων Έτος Σπουδών 

1ος Κύκλος  Δρ. Κατερίνα Μορφή 1ο 

Τρόπος Διδασκαλίας Πρακτική Άσκηση Συναπαιτούμενα 

Εξ Aποστάσεως Δ/Υ Κανένα 

 

Στόχοι Μαθήματος: 

 

Οι βασικοί στόχοι του μαθήματος είναι: 

• Η κατανόηση της λογιστικής για αποθέματα, ταμείο, απαιτήσεις από χρεώστες, πάγια 
περιουσιακά στοιχεία και βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις των οργανισμών.  

• Η εμβάθυνση στις συναλλαγές και λογιστικές εγγραφές των συνεταιρισμών.   

• Η εμβάθυνση στις συναλλαγές και λογιστικές εγγραφές των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης.  

• Η δυνατότητα σύνταξης της Κατάστασης Ταμειακών Ροών. 

 

Μαθησιακά Αποτελέσματα: 

 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:  

 

• Κατανοούν και να υπολογίζουν το τελικό κόστος των αποθεμάτων με διάφορες λογιστικές 
μεθόδους (FIFO, LIFO, AVCO), και να συγκρίνουν τις μεθόδους υπολογισμού του κόστους των 
αποθεμάτων. Να περιγράφουν την αναφορά των αποθεμάτων στις χρηματοοικονομικές 
καταστάσεις. 

• Να γνωρίζουν και να περιγράφουν τις μεθόδους διαγραφής των απαιτήσεων από χρεώστες. 
Να εξηγούν και να αναλύουν τον τρόπο υπολογισμού της πρόβλεψης για επισφαλείς χρεώστες 
(ανείσπρακτα χρέη) και να περιγράφουν την αναφορά των απαιτήσεων στο Ισολογισμό. 
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• Να κατανοούν και να εξηγούν τη λογιστική των πάγιων και άυλων περιουσιακών στοιχείων, και 
να συγκρίνουν τις διάφορες μεθόδους υπολογισμού της απόσβεσης. Να περιγράφουν την 
αναφορά των πάγιων στοιχείων και της συσσωρευμένης απόσβεσης στον Ισολογισμό και την 
αναφορά του εξόδου της απόσβεσης στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως. 

• Να κατανοούν τη λογιστική των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων, συμπεριλαμβανομένου των 
πιστωτών, του μισθολογίου και άλλων τρεχουσών υποχρεώσεων. Να περιγράφουν την 
αναφορά των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων στον Ισολογισμό. 

• Να κατανοούν τη λογιστική των συνεταιρισμών. 

• Να κατανοούν τη λογιστική  των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης. Να περιγράφουν τον τρόπο 
κατανομής του μερίσματος στους μετόχους και να κατανοούν τα διάφορα είδη μετοχών. Να 
περιγράφουν την αναφορά του μετοχικού κεφαλαίου και μερισμάτων στον Ισολογισμό. 

• Να εξηγούν και να ετοιμάζουν την Κατάσταση Ταμειακών Ροών. 

• Να αναλύουν την οικονομική θέση των οργανισμών με τη χρήση αριθμοδεικτών και να 
κατανοούν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα τους.  

 

Περιεχόμενο Μαθήματος: 

 

1. Αποθέματα 

2. Απαιτήσεις    

3. Πάγιο Ενεργητικό και Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία 

4. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις   

5. Συνεταιρισμοί και Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης   

6. Εταιρείες: Οργάνωση, Μετοχικό Κεφάλαιο, Μερίσματα    

7. Κατάσταση Ταμειακών Ροών  

8. Αριθμοδείκτες 

 

Μαθησιακές Δραστηριότητες και Διδακτικές Μέθοδοι:  
 

Διαδικτυακή παρουσίαση, διαδικτυακή συζήτηση, μελέτη βιβλίου και σημειώσεων μαθήματος, 

πρακτική εξάσκηση , εργασία και τελική εξέταση. 

 

Μέθοδοι Αξιολόγησης: 

 

Εργασία, Τελική Εξέταση. 
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Απαιτούμενα Διδακτικά Εγχειρίδια και Βιβλιογραφία: 

 

Τίτλος Συγγραφέας Εκδοτικός Οίκος Έτος ISBN 

Accounting Principles, 
13th Ed. 

Weygant, Kieso 
and Kimmel  

Wiley 2018 978-1-119-41101-7 

Εισαγωγή στη 
Λογιστική 

Needles, Powers 
and  Crosson 

Π. Χ. Πασχαλίδης,  2016  

 

• Σημειώσεις στα Ελληνικά από την καθηγήτρια 

• Η Ελληνική βιβλιογραφία είναι βασισμένη στο Ελληνικό Λογιστικό Σχέδιο και κατ’ επέ-
κταση διαφέρει από την αγγλική βιβλιογραφία και το Εγχειρίδιο Διαλέξεων Λογιστικής. 

 


