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Επιχειρηματική και Λογιστική Ηθική 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
1. ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ UAF56 ΕΞΑΜΗΝΟ 

ΣΠΟΥΔΩΝ 
Χειμερινό 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Επιχειρηματική και λογιστική ηθική. 

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  2  
Ασκήσεις Πράξης 1  

Σύνολο 3 6 
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 
4. 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 

Επιστημονικής Περιοχής, 
Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

Γενικών Γνώσεων 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

Κανένα 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 
ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΝΑΙ 

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 

Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης 

και Παράρτημα Β 
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Η επιχειρηματική και λογιστική ηθική είναι ένα πεδίο της επαγγελματικής 
δεοντολογίας που σχετίζεται ειδικά με τη λογιστική και τη διοίκηση 
επιχειρήσεων. Τα μεγάλα σκάνδαλα που έπληξαν το κύρος μεγάλων εταιρειών 
και χωρών την περασμένη δεκαετία είχαν αντίκτυπο τόσο στο λογιστικό 
επάγγελμα (καθώς τα περισσότερα από αυτά ήταν κατάφωρες παραβάσεις των 
λογιστικών αρχών) όσο και στους διευθύνοντες τις επιχειρήσεις, διότι συνήθως 
αυτοί ήταν που γνώριζαν τις απάτες και τις λαθροχειρίες που είχαν γίνει και είτε 
σιωπούσαν είτε ήταν συνένοχοι στα οικονομικά εγκλήματα που γίνονταν.  Έτσι 
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σήμερα, υπάρχουν κάποια πρότυπα στα οποία οι λογιστές που εργάζονται στο 
δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα, οφείλουν να συμμορφώνονται. Τα πρότυπα 
δεοντολογίας έχουν σχεδιαστεί για να εξασφαλίσουν ότι οι λογιστές και οι 
διοικούντες των επιχειρήσεων συμπεριφέρονται κατά τρόπο που να είναι ηθικός 
και να έχουν συνέπεια στις εργασίες που αναλαμβάνουν. Για τις περισσότερες 
επαγγελματικές οργανώσεις των λογιστών, προκειμένου να γίνουν μέλη, οι 
λογιστές πρέπει να συμφωνήσουν και να διατηρήσουν ηθικά πρότυπα, και θα 
πρέπει να αφαιρεθούν από τον οργανισμό, εάν αποτύχουν να το πράξουν. Με την 
επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα μπορεί να: 

 Ορίζει την επιχειρηματική και λογιστική ηθική. 
 Αναλύει τις βασικές αρχές της ηθικής φιλοσοφίας που υποκρύπτονται 

πίσω από την σύγχρονη δεοντολογία του λογιστικού επαγγέλματος. 
 Περιγράφει τις αρχές και τα πρότυπα της δεοντολογίας του επαγγέλματος 

του λογιστή. 
 Να απαριθμεί τις τρέχουσες απειλές και τους κινδύνους που 

αντιμετωπίζει η σύγχρονη επιχείρηση όσον αφορά την λογιστική και 
επιχειρηματική ηθική. 

 Δίνει παραδείγματα σύγχρονων απαντήσεων σε δύσκολα προβλήματα 
γύρω από την λογιστική και επιχειρηματική ηθική. 

 Περιγράφει και να ορίζει την δημιουργική λογιστική και τη λογιστική του 
οικονομικού εγκλήματος (δικαστική). 

 Αναλύει την μεθοδολογία της αντιμετώπισης της αντιμετώπισης της 
απάτης και της ελεγκτικής του οικονομικού εγκλήματος (δικαστικής). 

 Παρουσιάζει τις αρχές της επιχειρηματικής ηθικής. 
 Απαριθμεί τα σύγχρονα προβλήματα της επιχειρηματικής ηθικής. 
 Ορίζει και παρουσιάζει τις βασικές αρχές της εταιρικής διακυβέρνησης και 

της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. 
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 

1.Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις. 
2.Λήψη αποφάσεων. 
3.Αυτόνομη εργασία. 
4.Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και 
ευαισθησίας σε θέματα φύλου. 
5. Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα. 
6. Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Το περιεχόμενο του μαθήματος περιλαμβάνει την παρακάτω θεματολογία: 
1.Ηθική και επιχειρηματικότητα. 
2.Μοντέρνα ζητήματα επιχειρηματικής ηθικής.  
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3.Εταιρική διακυβέρνηση και εταιρική κοινωνική ευθύνη. 
4.Θεμιτός και αθέμιτος ανταγωνισμός. 
5.Συναλλακτική ηθική και αστική προστασία. 
6.Λογιστική ηθική, η συμβολή της φιλοσοφίας. 
7.Λογιστική επάγγελμα και λογιστική δεοντολογία. 
8.Κώδικας δεοντολογίας του λογιστή και του ελεγκτή. 
9.Λογιστική Δεοντολογία στην κατάρτιση των χρηματοοικονομικών 
καταστάσεων. 
10.Ελεγκτική ηθική και δεοντολογία. 
11.Λογιστική απάτη-λογιστικά τεχνάσματα. 
12.Αντιμετώπιση της λογιστικής απάτης-δημιουργική λογιστική-λογιστική του 
οικονομικού εγκλήματος. 
13.Πρακτικές παραποίησης των λογιστικών καταστάσεων. 

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 μεθόδων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, 
υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class. 
Χρήση πλατφόρμας e-class, e-mail και social 
media στην επικοινωνία με τους φοιτητές. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 
μέθοδοι διδασκαλίας. 
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 ώστε ο 
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards 
του ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 
Διαλέξεις. 39 
Ασκήσεις Πράξης που 
εστιάζουν στην 
εφαρμογή της 
επιχειρηματικής και 
λογιστικής 
δεοντολογίας στις 
σύγχρονες 
επιχειρήσεις. 

41 

Μικρές ατομικές 
εργασίες εξάσκησης 
πάνω στο μάθημα. 

35 

Αυτόνομη μελέτη. 35 
  
Σύνολο Μαθήματος  
(25 ώρες φόρτου 
εργασίας ανά 
πιστωτική μονάδα). 

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 

 
Ι. Γραπτή τελική εξέταση (70-100%) που 
περιλαμβάνει: 
- Ερωτήσεις θεωρητικού περιεχομένου 
- Θέματα κριτικής σκέψης 
- Ασκήσεις-μελέτες περίπτωσης. 
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Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, 
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 
Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα 
κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που 
είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές. 

II. Προαιρετική Εργασία (0-30%), σε 
θεματολογία συναφή με το γνωστικό 
αντικείμενο του μαθήματος 

 
 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Προτεινόμενη βιβλιογραφία: 
1.Βελέντζας Γιάννης, Μπρώνη Γεωργία (2017). Επιχειρηματική ηθική – Εταιρική 
διακυβέρνηση – εταιρική κοινωνική ευθύνη. Λογιστική και ελεγκτική ηθική και 
δεοντολογία. Εκδότης: Επιστημονικό – Ερευνητικό Κέντρο Εκπαιδευτικών / 
Ερευνητικών Υπηρεσιών και Μελετών ΑΜΚΕ. 
2.Θανόπουλος, Γιάννης Ν. (2009). Επιχειρηματική ηθική και δεοντολογία. Αθήνα: 
Interbooks. 
3.Αντωνίου Αλέξανδρος-Σταμάτιος (2008). Ηθική των επιχειρήσεων: Business 
Ethics Ι. - Αθήνα : Σάκκουλας Αντ. Ν. 
4.Αντωνίου Αλέξανδρος-Σταμάτιος (2008). Ηθική των επιχειρήσεων: Business 
Ethics ΙΙ. - Αθήνα : Σάκκουλας Αντ. Ν. 
 
Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 
1.Journal of Accounting and Auditing: Research & Practice. 
2.International Journal of Auditing. 
3.European Journal of Accounting, Auditing and Finance Research. 
4.Auditing: A Journal of Practice & Theory. 
5.International Journal of Accounting, Auditing and Performance Evaluation. 
6.Journal of Business Ethics. 
7.Business Ethics Journal Review. 
8.Journal of Academic and Business Ethics 

 
 


