
Το νέο μάθημα «Εισαγωγή στην Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων» ισοδυναμεί με 

το μάθημα «Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων». 

Όσοι φοιτητές οφείλουν το μάθημα «Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων», πρέπει να 

εξεταστούν επιτυχώς στο μάθημα «Εισαγωγή στην Οργάνωση & Διοίκηση 

Επιχειρήσεων». 

Όσοι φοιτητές έχουν ήδη εξεταστεί επιτυχώς στο μάθημα «Αρχές Διοίκησης 

Επιχειρήσεων», ο βαθμός τους κατοχυρώνεται στο εξάμηνο που προσφερόταν το 

μάθημα κατά το ακαδ. έτος επιτυχούς εξέτασής του. 

Το μάθημα «Αρχές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής» μεταφέρεται από το πρώτο στο 

δεύτερο εξάμηνο σπουδών. 

Όσοι φοιτητές έχουν ήδη εξεταστεί επιτυχώς στο μάθημα «Αρχές 

Χρηματοοικονομικής Λογιστικής», ο βαθμός τους κατοχυρώνεται στο εξάμηνο που 

προσφερόταν το μάθημα κατά το ακαδ. έτος επιτυχούς εξέτασής του. 

Επισημαίνεται ότι οι φοιτητές, οι οποίοι οφείλουν ένα εκ των δύο μαθημάτων (Αρχές 

Χρηματοοικονομικής Λογιστικής και Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων), τα οποία 

αλλάζουν μεταξύ τους εξάμηνο, επιτρέπεται να συγκεντρώνουν 24 ECTS στο ένα 

εξάμηνο και 36 ECTS, στο άλλο. 

Το νέο μάθημα «Μικροοικονομική» ισοδυναμεί με το μάθημα «Μικροοικονομική 

Θεωρία Ι». 

Όσοι φοιτητές έχουν ήδη εξεταστεί επιτυχώς στο μάθημα «Μικροοικονομική Θεωρία 

Ι», δεν χρειάζεται να δηλώσουν και να εξεταστούν επιτυχώς στο μάθημα 

«Μικροοικονομική». 

Το νέο μάθημα «Εφαρμοσμένα Μαθηματικά στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική» 

ισοδυναμεί με το μάθημα «Μαθηματικά Χρηματοπιστωτικής Ανάλυσης». 

Όσοι φοιτητές έχουν ήδη εξεταστεί επιτυχώς στο μάθημα «Μαθηματικά 

Χρηματοπιστωτικής Ανάλυσης», δεν χρειάζεται να δηλώσουν και να εξεταστούν 

επιτυχώς στο μάθημα «Εφαρμοσμένα Μαθηματικά στη Λογιστική και 

Χρηματοοικονομική». 

Το νέο μάθημα «Γλώσσες Προγραμματισμού» ισοδυναμεί με το μάθημα «Στοιχεία 

Ανάπτυξης Επιχειρησιακών Λύσεων με τη Βοήθεια της Πληροφορικής». 



Όσοι φοιτητές έχουν ήδη εξεταστεί επιτυχώς στο μάθημα «Στοιχεία Ανάπτυξης 

Επιχειρησιακών Λύσεων με τη Βοήθεια της Πληροφορικής», δεν χρειάζεται να 

δηλώσουν και να εξεταστούν επιτυχώς στο μάθημα «Γλώσσες Προγραμματισμού». 

Τα μαθήματα επιλογής 5ου εξαμήνου «Επιχειρηματικότητα» και «Επιχειρηματική 

Ηθική», καταργούνται και για τις δύο κατευθύνσεις. 

Όσοι φοιτητές έχουν ήδη εξεταστεί επιτυχώς στα μαθήματα «Επιχειρηματικότητα» και 

«Επιχειρηματική Ηθική», ο βαθμός τους κατοχυρώνεται στο εξάμηνο που 

προσφέρονταν τα μαθήματα κατά το ακαδ. έτος επιτυχούς εξέτασής τους. 

Το μάθημα επιλογής κατεύθυνσης Λογιστικής 5ου εξαμήνου «Μάρκετινγκ 

Υπηρεσιών», καταργείται. 

Όσοι φοιτητές κατεύθυνσης Λογιστικής έχουν ήδη εξεταστεί επιτυχώς στο μάθημα 

«Μάρκετινγκ Υπηρεσιών», ο βαθμός τους κατοχυρώνεται στο εξάμηνο που 

προσφερόταν το μάθημα κατά το ακαδ. έτος επιτυχούς εξέτασής του. 

Προστίθεται το νέο μάθημα επιλογής κατεύθυνσης Λογιστικής 5ου εξαμήνου 

«Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων». 

Όσοι φοιτητές έχουν εξεταστεί επιτυχώς στο παλαιό μάθημα «Φορολογία Εισοδήματος 

Φυσικών & Νομικών Προσώπων», δεν μπορούν να δηλώσουν το νέο μάθημα 

«Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων». 

Το μάθημα «Συμπεριφορική Χρηματοοικονομική» παραμένει υποχρεωτικό μάθημα 

κατεύθυνσης Χρηματοοικονομικής για τους εισακτέους φοιτητές από ακαδ. έτος 2012-

2013 μέχρι και ακαδ. έτος 2021-2022. Για τους εισακτέους μέχρι και το ακαδ. έτος 

2011-2012 και για τους εισακτέους από το ακαδ. έτος 2022-2023 και εφεξής 

προσφέρεται ως μάθημα επιλογής κατεύθυνσης Χρηματοοικονομικής 5ου εξαμήνου. 

Τα μαθήματα επιλογής 5ου εξαμήνου «Η Λογιστική των Επιχειρηματικών 

Συνενώσεων» και «Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Υπολογιστών», καταργούνται 

για την κατεύθυνση της Χρηματοοικονομικής. 

Όσοι φοιτητές κατεύθυνσης Χρηματοοικονομικής έχουν ήδη εξεταστεί επιτυχώς στα 

μαθήματα «Η Λογιστική των Επιχειρηματικών Συνενώσεων» και «Εισαγωγή στον 

Προγραμματισμό Υπολογιστών» ο βαθμός τους κατοχυρώνεται στο εξάμηνο που 

προσφέρονταν τα μαθήματα κατά το ακαδ. έτος επιτυχούς εξέτασής τους. 



Οι φοιτητές οι οποίοι έχουν επιλέξει την κατεύθυνση της Χρηματοοικονομικής και 

είναι εισακτέοι από το ακαδ. έτος 2012-2013 μέχρι και το ακαδ. έτος 2021-2022, 

προκειμένου να καλύψουν τις προϋποθέσεις λήψης πτυχίου οφείλουν να εξεταστούν 

επιτυχώς σε ένα (1) μάθημα επιλογής 5ου εξαμήνου. Όλοι οι υπόλοιποι φοιτητές της 

αντίστοιχης κατεύθυνσης προκειμένου να καλύψουν τις προϋποθέσεις λήψης πτυχίου 

οφείλουν να εξεταστούν επιτυχώς σε δύο (2) μαθήματα επιλογής 5ου εξαμήνου. 

Προστίθεται το νέο μάθημα επιλογής κατεύθυνσης Λογιστικής 6ου εξαμήνου 

«Μηχανογραφημένη Λογιστική». 

Προστίθεται το νέο μάθημα επιλογής 6ου εξαμήνου κατεύθυνσης Λογιστικής «Ειδικά 

Θέματα Χρηματοοικονομικής Λογιστικής και Πρόσθετης Πληροφόρησης», το οποίο 

ισοδυναμεί με το «Λογιστική Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών». 

Όσοι φοιτητές κατεύθυνσης Λογιστικής έχουν εξεταστεί επιτυχώς στο μάθημα 

«Λογιστική Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών», δεν μπορούν να δηλώσουν το νέο 

μάθημα «Ειδικά Θέματα Χρηματοοικονομικής Λογιστικής και Πρόσθετης 

Πληροφόρησης». 

Το μάθημα επιλογής 6ου εξαμήνου «Αναλογιστικά Ι», καταργείται για την κατεύθυνση 

της Λογιστικής. 

Όσοι φοιτητές κατεύθυνσης Λογιστικής έχουν ήδη εξεταστεί επιτυχώς στο μάθημα 

«Αναλογιστικά Ι» ο βαθμός τους κατοχυρώνεται στο εξάμηνο που προσφερόταν το 

μάθημα κατά το ακαδ. έτος επιτυχούς εξέτασής του. 

Το νέο μάθημα επιλογής κατεύθυνσης Χρηματοοικονομικής 6ου εξαμήνου 

«Υπολογιστική Χρηματοοικονομική Ι», ισοδυναμεί με το μάθημα επιλογής 7ου 

εξαμήνου «Υπολογιστική Χρηματοοικονομική». 

Όσοι φοιτητές κατεύθυνσης Χρηματοοικονομικής έχουν ήδη εξεταστεί επιτυχώς στο 

μάθημα «Υπολογιστική Χρηματοοικονομική», δεν μπορούν να δηλώσουν και να 

εξεταστούν επιτυχώς στο μάθημα «Υπολογιστική Χρηματοοικονομική Ι». 

Όσοι φοιτητές κατεύθυνσης Χρηματοοικονομικής έχουν ήδη εξεταστεί επιτυχώς στο 

μάθημα «Υπολογιστική Χρηματοοικονομική», ο βαθμός τους κατοχυρώνεται στο 

εξάμηνο που προσφερόταν το μάθημα κατά το ακαδ. έτος επιτυχούς εξέτασής του. 



Το μάθημα επιλογής 6ου εξαμήνου «Διοικητική Λογιστική», καταργείται για την 

κατεύθυνση της Χρηματοοικονομικής. 

Όσοι φοιτητές κατεύθυνσης Χρηματοοικονομικής έχουν ήδη εξεταστεί επιτυχώς στο 

μάθημα «Διοικητική Λογιστική» ο βαθμός τους κατοχυρώνεται στο εξάμηνο που 

προσφερόταν το μάθημα κατά το ακαδ. έτος επιτυχούς εξέτασής του. 

Το υποχρεωτικό μάθημα κατεύθυνσης Λογιστικής 7ου εξαμήνου «Φορολογία» 

αντικαθίσταται από το νέο μάθημα «Φόρος Προστιθέμενης Αξίας». 

Όσοι φοιτητές κατεύθυνσης Λογιστικής οφείλουν το μάθημα «Φορολογία», πρέπει να 

δηλώσουν και να εξεταστούν επιτυχώς στο μάθημα «Φόρος Προστιθέμενης Αξίας», 

ενώ όσοι έχουν ήδη εξεταστεί επιτυχώς στο μάθημα «Φορολογία», δεν μπορούν να 

δηλώσουν το μάθημα «Φόρος Προστιθέμενης Αξίας». 

Το υποχρεωτικό μάθημα κατεύθυνσης Λογιστικής 8ου εξαμήνου «Χρηματοοικονομική 

Ανάλυση και Αποτίμηση Επιχειρήσεων», μεταφέρεται στο 7ο εξάμηνο ως υποχρεωτικό 

κατεύθυνσης Λογιστικής. 

Οι φοιτητές οι οποίοι έχουν επιλέξει την κατεύθυνση της Λογιστικής και είναι 

εισακτέοι μέχρι και το ακαδ. έτος 2018-2019, προκειμένου να καλύψουν τις 

προϋποθέσεις λήψης πτυχίου οφείλουν να εξεταστούν επιτυχώς σε δύο (2) μαθήματα 

επιλογής 7ου εξαμήνου, ενώ όσοι είναι εισακτέοι από το ακαδ. έτος 2019-2020 και 

εφεξής προκειμένου να καλύψουν τις προϋποθέσεις λήψης πτυχίου οφείλουν να 

εξεταστούν επιτυχώς σε ένα (1) μάθημα επιλογής 7ου εξαμήνου. 

Επισημαίνεται ότι οι φοιτητές της κατεύθυνσης Λογιστικής οι οποίοι είναι εισακτέοι 

μέχρι και το ακαδ. έτος 2018-2019 και οφείλουν το υποχρεωτικό μάθημα 

«Χρηματοοικονομική Ανάλυση & Αποτίμηση Επιχειρήσεων», επιτρέπεται να 

συγκεντρώσουν στο 7ο εξάμηνο σπουδών 36 ECTS. 

Το μάθημα επιλογής 7ου εξαμήνου «Αναλογιστικά ΙΙ» καταργείται και για τις δύο 

κατευθύνσεις. 

Όσοι φοιτητές έχουν ήδη εξεταστεί επιτυχώς στο μάθημα «Αναλογιστικά ΙΙ» ο βαθμός 

τους κατοχυρώνεται στο εξάμηνο που προσφερόταν το μάθημα κατά το ακαδ. έτος 

επιτυχούς εξέτασής του. 



Το μάθημα επιλογής 7ου εξαμήνου «Υπολογιστική Χρηματοοικονομική» καταργείται 

για την κατεύθυνση της Λογιστικής. 

Όσοι φοιτητές κατεύθυνσης Λογιστικής έχουν ήδη εξεταστεί επιτυχώς στο μάθημα 

«Υπολογιστική Χρηματοοικονομική» ο βαθμός τους κατοχυρώνεται στο εξάμηνο που 

προσφερόταν το μάθημα κατά το ακαδ. έτος επιτυχούς εξέτασής του. 

Το μάθημα «Εναλλακτικές Επενδύσεις» παραμένει υποχρεωτικό μάθημα κατεύθυνσης 

Χρηματοοικονομικής για τους εισακτέους φοιτητές από ακαδ. έτος 2012-2013 μέχρι 

και ακαδ. έτος 2021-2022. Για τους εισακτέους μέχρι και το ακαδ. έτος 2011-2012 και 

για τους εισακτέους από το ακαδ. έτος 2022-2023 και εφεξής προσφέρεται ως μάθημα 

επιλογής κατεύθυνσης Χρηματοοικονομικής 7ου εξαμήνου. 

Οι φοιτητές οι οποίοι έχουν επιλέξει την κατεύθυνση της Χρηματοοικονομικής και 

είναι εισακτέοι από το ακαδ. έτος 2012-2013 μέχρι και το ακαδ. έτος 2021-2022, 

προκειμένου να καλύψουν τις προϋποθέσεις λήψης πτυχίου οφείλουν να εξεταστούν 

επιτυχώς σε δύο (2) μαθήματα επιλογής 7ου εξαμήνου. Όλοι οι υπόλοιποι φοιτητές της 

αντίστοιχης κατεύθυνσης προκειμένου να καλύψουν τις προϋποθέσεις λήψης πτυχίου 

οφείλουν να εξεταστούν επιτυχώς σε τρία (3) μαθήματα επιλογής 7ου εξαμήνου. 

Τα μαθήματα επιλογής 7ου εξαμήνου «Φορολογία», «Λογιστική Χρηματοδοτικών 

Εργαλείων» και «Μαθηματική Οικονομική», καταργούνται για την κατεύθυνση της 

Χρηματοοικονομικής. 

Όσοι φοιτητές κατεύθυνσης Χρηματοοικονομικής έχουν ήδη εξεταστεί επιτυχώς στα 

μαθήματα «Φορολογία», «Λογιστική Χρηματοδοτικών Εργαλείων» και «Μαθηματική 

Οικονομική» ο βαθμός τους κατοχυρώνεται στο εξάμηνο που προσφέρονταν τα 

μαθήματα κατά το ακαδ. έτος επιτυχούς εξέτασής τους. 

Προστίθενται τα νέα μαθήματα επιλογής κατεύθυνσης Χρηματοοικονομικής 7ου 

εξαμήνου «Χρηματοοικονομική Τεχνολογία» και «Υπολογιστική Χρηματοοικονομική 

ΙΙ». 

Το μάθημα επιλογής 7ου εξαμήνου κατεύθυνσης Χρηματοοικονομικής «Υπολογιστική 

Χρηματοοικονομική ΙΙ», ισοδυναμεί με το μάθημα επιλογής 8ου εξαμήνου 

«Προχωρημένη Υπολογιστική Χρηματοοικονομική». 



Όσοι φοιτητές της κατεύθυνσης Χρηματοοικονομικής έχουν ήδη εξεταστεί επιτυχώς 

στο μάθημα «Προχωρημένη Υπολογιστική Χρηματοοικονομική», δεν μπορούν να 

δηλώσουν και να εξεταστούν επιτυχώς στο μάθημα «Υπολογιστική 

Χρηματοοικονομική ΙΙ». 

Τα μαθήματα επιλογής 8ου εξαμήνου «Προχωρημένη Υπολογιστική 

Χρηματοοικονομική» και «Αναλογιστικά Ι», καταργούνται και για τις δύο 

κατευθύνσεις. 

Όσοι φοιτητές έχουν ήδη εξεταστεί επιτυχώς στα μαθήματα «Προχωρημένη 

Υπολογιστική Χρηματοοικονομική» και «Αναλογιστικά Ι» ο βαθμός τους 

κατοχυρώνεται στο εξάμηνο που προσφέρονταν τα μαθήματα κατά το ακαδ. έτος 

επιτυχούς εξέτασής τους. 

Το μάθημα επιλογής κατεύθυνσης Λογιστικής 8ου εξαμήνου «Ευρωπαϊκό Δίκαιο», 

καταργείται. 

Όσοι φοιτητές κατεύθυνσης Λογιστικής έχουν ήδη εξεταστεί επιτυχώς στο μάθημα 

«Ευρωπαϊκό Δίκαιο» ο βαθμός τους κατοχυρώνεται στο εξάμηνο που προσφερόταν το 

μάθημα κατά το ακαδ. έτος επιτυχούς εξέτασής του. 

Προστίθεται το νέο μάθημα επιλογής κατεύθυνσης Λογιστικής 8ου εξαμήνου 

«Εσωτερικός Έλεγχος και Διαχείριση Κινδύνου Απάτης». 

Όσοι φοιτητές έχουν εξεταστεί επιτυχώς στο παλαιό μάθημα «Εσωτερικός Έλεγχος», 

δεν μπορούν να δηλώσουν το νέο μάθημα «Εσωτερικός Έλεγχος και Διαχείριση 

Κινδύνου Απάτης». 

Οι φοιτητές οι οποίοι έχουν επιλέξει την κατεύθυνση της Λογιστικής και είναι 

εισακτέοι μέχρι και το ακαδ. έτος 2018-2019, προκειμένου να καλύψουν τις 

προϋποθέσεις λήψης πτυχίου οφείλουν να εξεταστούν επιτυχώς σε τρία (3) μαθήματα 

επιλογής 8ου εξαμήνου, ενώ όσοι είναι εισακτέοι από το ακαδ. έτος 2019-2020 και 

εφεξής προκειμένου να καλύψουν τις προϋποθέσεις λήψης πτυχίου οφείλουν να 

εξεταστούν επιτυχώς σε τέσσερα (4) μαθήματα επιλογής 8ου εξαμήνου. 

Επισημαίνεται ότι οι φοιτητές της κατεύθυνσης Λογιστικής οι οποίοι είναι εισακτέοι 

μέχρι και το ακαδ. έτος 2018-2019, επιτρέπεται να συγκεντρώσουν στο 8ο εξάμηνο 

σπουδών 24 ECTS. 



Τα μαθήματα επιλογής 8ου εξαμήνου «Συστήματα Ελέγχου της Διοίκησης», «Ειδικά 

Θέματα Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου» και «Φορολογική Λογιστική», καταργούνται 

για την κατεύθυνση Χρηματοοικονομικής. 

Όσοι φοιτητές κατεύθυνσης Χρηματοοικονομικής έχουν ήδη εξεταστεί επιτυχώς στα 

μαθήματα «Συστήματα Ελέγχου της Διοίκησης», «Ειδικά Θέματα Διαχείρισης 

Χαρτοφυλακίου» και «Φορολογική Λογιστική» ο βαθμός τους κατοχυρώνεται στο 

εξάμηνο που προσφέρονταν τα μαθήματα κατά το ακαδ. έτος επιτυχούς εξέτασής τους. 

Προστίθενται τα νέα μαθήματα επιλογής 8ου εξαμήνου για την κατεύθυνση της 

Χρηματοοικονομικής «Χρηματοοικονομικά του Διεθνούς Εμπορίου και 

Εμπορευματικές Ροές», «Μέθοδοι Μηχανικής Μάθησης στα Χρηματοοικονομικά» και 

«Ηλεκτρονικό Επιχειρείν». 

Προστίθεται το νέο μάθημα επιλογής 8ου εξαμήνου και για τις δύο κατευθύνσεις 

«Στρατηγικός Σχεδιασμός Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης». 

Οι φοιτητές του Τμήματος, προκειμένου να καταστούν πτυχιούχοι θα πρέπει να έχουν 

εξεταστεί επιτυχώς σε τουλάχιστον 40 μαθήματα και να έχουν συγκεντρώσει 

τουλάχιστον 240 ECTS. 

Συγκεκριμένα οι φοιτητές οφείλουν να εξεταστούν επιτυχώς σε 20 μαθήματα 

υποχρεωτικά κορμού και στο 5ο εξάμηνο σπουδών να επιλέξουν μία εκ των δύο 

κατευθύνσεων: Λογιστική ή Χρηματοοικονομική. 

Οι φοιτητές της κατεύθυνσης Λογιστικής (από το 5ο εξάμηνο σπουδών και μετά) 

οφείλουν να εξεταστούν επιτυχώς σε 10 υποχρεωτικά μαθήματα κατεύθυνσης και σε 

10 μαθήματα επιλογής. Προσοχή: ο αριθμός των μαθημάτων επιλογής είναι 

συγκεκριμένος για κάθε εξάμηνο (5ο, 6ο, 7ο και 8ο). 

Οι φοιτητές της κατεύθυνσης Χρηματοοικονομικής (από το 5ο εξάμηνο σπουδών και 

μετά) οφείλουν να εξεταστούν επιτυχώς σε 10 υποχρεωτικά μαθήματα κατεύθυνσης 

και σε 10 μαθήματα επιλογής. Προσοχή: ο αριθμός των μαθημάτων επιλογής είναι 

συγκεκριμένος για κάθε εξάμηνο (5ο, 6ο, 7ο και 8ο). 

Για την κατεύθυνση της Χρηματοοικονομικής ισχύει η εξής εξαίρεση: 

Όσοι φοιτητές είναι εισακτέοι από το ακαδ. έτος 2012-2013 μέχρι και το ακαδ. έτος 

2021-2022, οφείλουν να εξεταστούν επιτυχώς σε 12 μαθήματα υποχρεωτικά 



κατεύθυνσης και σε 8 μαθήματα επιλογής. Προσοχή: ο αριθμός των μαθημάτων 

επιλογής είναι συγκεκριμένος για κάθε εξάμηνο (5ο, 6ο, 7ο και 8ο). 


