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Στόχοι του Μαθήµατος: 

Οι κύριοι στόχοι του µαθήµατος είναι να: 

• Παρέχει µία επισκόπηση των βασικών αρχών της λογιστικής.

• Κατανοήσει πώς οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις µπορούν να

αξιολογηθούν και να χρησιµοποιηθούν για τη λήψη αποφάσεων.

• Κατανοήσει και να εφαρµόσει τις βασικές τεχνικές της διοικητικής

λογιστικής.

• Κατανοήσει τη σηµασία της χρησιµοποίησης λογιστικών εργαλείων στη
διοικητική διαδικασία της εταιρίας.

• Πώς η θεωρία και η πρακτική λογιστικής µπορούν να χρησιµοποιηθούν για να
εξετάσουν πρακτικά προβλήµατα.



 
Μαθησιακά Αποτελέσµατα:   
 

 
1. Μετά τη συµπλήρωση του µαθήµατος οι φοιτητές αναµένεται να είναι σε 

θέση να: 
 

2. Κατανοούν τη σηµασία και το ρόλο των λογιστικών αρχών και εννοιών 
µέσα στο πλαίσιο της λογιστικής αναφοράς. 

 
(Οι φοιτητές πρέπει να είναι σε θέση να κατανοούν το σηµαντικό ρόλο που 
διαδραµατίζει η χρηµατοοικονοµική λογιστική στις προσπάθειες ενός 
οργανισµού να παρέχει τις χρήσιµες πληροφορίες για να ικανοποιήσει τις 
ανάγκες των συµµετόχων του.) 

 
3. Κατανοούν και χρησιµοποιούν την ανάλυση των χρηµατοοικονοµικών 

καταστάσεων. 
 

(Οι φοιτητές πρέπει να είναι σε θέση να αξιολογούν την τρέχουσα 
χρηµατοοικονοµική θέση µίας εταιρείας χρησιµοποιώντας  
χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις. Θα εξετάσουν τους τύπους ενεργειών που 
µπορεί να πάρει µία εταιρεία για να βελτιώσει τη µελλοντική 
χρηµατοοικονοµική της θέση και πώς οι διευθυντές µπορούν να 
χρησιµοποιήσουν την ανάλυση χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων για τη 
λήψη αποφάσεων.) 

 
4. Κατανοούν και να µπορούν να εφαρµόζουν τη ∆ιοικητική Στρατηγική και 

τις Τεχνικές Λήψης Αποφάσεων. 
 

a. (Οι φοιτητές πρέπει να είναι σε θέση να αναλύουν: 
 

b. Το µακροπρόθεσµο κεφάλαιο της επιχείρησης και πώς να βελτιώνουν 
τη µακροπρόθεσµη κεφαλαιακή της θέσης. 

 
c. Το κεφάλαιο κίνησης της επιχείρησης και πώς να βελτιώνουν την 

αποδοτικότητά του.) 
 

5. Κατανοούν και να Εφαρµόζουν τις Τεχνικές Βραχυπρόθεσµης Λήψης 
Αποφάσεων. 

 
(Οι φοιτητές θα αποκτήσουν την απαραίτητη γνώση και κατανόηση για να 
είναι σε θέση να εφαρµόζουν τις τεχνικές ανάλυσης Όγκου Κόστους-Κέρδους 
για τον προγραµµατισµό και τη λήψη αποφάσεων.) 
 

 



 
 
6. Κατανοούν και να Εφαρµόζουν τις Τεχνικές ∆ιοίκησης Ταµειακών 

∆ιαθέσιµων. 
 

(Οι φοιτητές θα είναι σε θέση να κατανοούν τη σηµασία της διοίκησης 
ταµειακών διαθέσιµων και ταµειακών ροών για λόγους προγραµµατισµού και 
να εφαρµόζουν τις προβαλλόµενες τεχνικές ανάλυσης ταµειακών ροών για 
διοικητικούς λόγους.) 
 

7. Κατανοούν και να Εφαρµόζουν τις Βασικές Τεχνικές Κοστολόγησης για 
Προγραµµατισµό και Λήψη Αποφάσεων. 
 
(Οι φοιτητές θα είναι σε θέση να κατανοούν και να εφαρµόζουν την Οριακή 
Κοστολόγηση, την Κοστολόγηση της Επεξεργασίας και τις βασικές Τεχνικές 
Σταθερής Κοστολόγησης για διοίκηση και λήψη αποφάσεων.) 

 
 
 
Περιεχόµενα του Μαθήµατος: 

 
 

1. Μία επισκόπηση της χρηµατοοικονοµικής και διοικητικής λογιστικής. 
 

2. Χρηµατοοικονοµικές και λογιστικές πληροφορίες (χρήστες και χαρακτηριστικά 
των χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών). 

 
3. Το Λογιστικό Πλαίσιο και οι  Έννοιες της Λογιστικής. 

 
4. Ανάλυση χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων. 

 
5. Η Μακροπρόθεσµη Κεφαλαιακή ∆οµή µίας επιχείρησης. 

 
6. Βραχυπρόθεσµο κεφάλαιο και βασικές τεχνικές διοίκησης κεφαλαίου κίνησης. 

 
7. Λογαριασµοί µεταποίησης. 

 
8. Βραχυπρόθεσµη λήψη αποφάσεων, ανάλυση Κόστους-Κέρδους-Όγκου και 

ανάλυση Ισορροπηµένου Προϋπολογισµού, Περιθώριο Ασφαλείας. 
 

9. ∆ιοίκηση Ταµειακών Προϋπολογισµών και προϋπολογισµών ταµειακών ροών. 
 

10. Εισαγωγή στο βασικό επίστρωµα και στις µεθόδους κοστολόγησης, στην 
Οριακή Κοστολόγηση, στην Κοστολόγηση της Επεξεργασίας, Σταθερή 
Κοστολόγηση. 

 
11. Ρυθµιστικό Πλαίσιο και Απαιτήσεις Αναφοράς, ο ρόλος ενός Εξωτερικού 

Ελέγχου. 
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