
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ και ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ – ΕΠΙΛΟΓΗΣ  
ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
ΜΤ0106 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 10ο 

 
ΤΙΤΛΟΣ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΚΤΙΜΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΛΙΕΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ (Υ) 

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 και Ασκήσεις Πράξης 2Θ+2Α 5 
   
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 

 
ΕΙΔΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ  

 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

- 

ΓΛΩΣΣΑ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ 
ERASMUS  

ΝΑΙ, ΣΤΑ ΑΓΓΚΛΙΚΑ  

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΣΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
(URL) 

http://eclass.uth.gr/eclass/courses/SGEB205/ 

 
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 



Σκοπός του μαθήματος είναι: 
• η ανάπτυξη σε θεωρητική και πρακτική βάση των μεθόδων εκτίμησης της 

περιουσίας και περιουσιακών στοιχείων υδατοκαλλιεργητικών μονάδων 
• Η παροχή γνώσεων γύρω από τις έννοιες και τη σημασία της Λογιστικής στη 

Διοίκηση Επιχειρήσεων 
Με την παρακολούθηση κι επιτυχή εξέταση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι ιδανικά σε θέση 
να 

o Εφαρμόζουν μεθόδους εκτίμησης της αξίας περιουσιακών στοιχείων.  
o Να κατανοούν και να εκτιμούν τις αποσβέσεις των πάγιων κεφαλαίων. 
o Να κατανοήσει τον τρόπο λογιστικής παρακολούθησης μιας επιχείρησης και να συντάξει 

τον ισολογισμό της.  
o Να κατανοούν γενικά τη λειτουργία των διαφόρων λογαριασμών που απαρτίζουν τις 

οικονομικές καταστάσεις και να μπορούν καταρτίσουν τις βασικές από αυτές βάσει 
απλών παραδειγμάτων.  

o Να περιγράψουν τα βασικά στάδια του λογιστικού κύκλου και τη λειτουργία των βασικών 
λογιστικών βιβλίων (ημερολόγιο, γενικό καθολικό), να αναλύσουν απλά οικονομικά 
γεγονότα και τις συνέπειές τους στη λογιστική ισότητα και να καταχωρίσουν βασικές 
ημερολογιακές εγγραφές, εγγραφές προσαρμογής και εγγραφές κλεισίματος και 
προσδιορισμού του αποτελέσματος.  

 
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 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των 
απαραίτητων τεχνολογιών  
Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης  

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Έννοια και εφαρμογές της επιστήμης της Εκτιμητικής και της Λογιστικής. Βασικές 
έννοιες και αναγκαίοι τύποι από τα οικονομικά μαθηματικά. Αρχές δυσχέρειες και 
επιδιώξεις εκτίμησης της αξίας περιουσιών στοιχείων. Μέθοδοι εκτίμησης και τρόποι 
υπολογισμού της αξίας περιουσιακών στοιχείων. Απόσβεση. Έννοια και περιεχόμενο 
αντικείμενο και σκοποί της λογιστική. Διάκριση λογιστικής ανάλογα με τον τομέα 
εφαρμογής της. Μέθοδοι της λογιστικής. Λογιστικά συστήματα. Λογιστικά Βιβλία. 
Λογαριασμοί. Λογιστικό σχέδιο. Απογραφή και Ισολογισμός. Κάθε ενότητα 
ακολουθείται από αντίστοιχες ασκήσεις 
Περιγραφή Ύλης 

 
Θεωρία: 



 1η Εβδομάδα: Εισαγωγή: Έννοια και εφαρμογές της επιστήμης της Εκτιμητικής 
και της Λογιστικής.  

 2η Εβδομάδα: Βασικές έννοιες και αναγκαίοι τύποι από τα οικονομικά 
μαθηματικά 

 3η Εβδομάδα: Αρχές δυσχέρειες και επιδιώξεις εκτίμησης της αξίας περιουσιών 
στοιχείων 

 4η Εβδομάδα: Μέθοδοι εκτίμησης και τρόποι υπολογισμού της αξίας 
περιουσιακών στοιχείων 

 5η Εβδομάδα: Απόσβεση: Έννοια, αίτια και σκοπός της απόσβεσης. Παράγοντες 
που επηρεάζουν την απόσβεση. Μέθοδοι απόσβεσης. 

 6η Εβδομάδα: Εισαγωγή στη Λογιστική: Έννοια και περιεχόμενο της λογιστική. 
Αντικείμενο της λογιστικής. Σκοποί λογιστικής. Διάκριση λογιστικής ανάλογα με 
τον τομέα εφαρμογής της. 

 7η Εβδομάδα: Μέθοδοι της λογιστικής: Απλογραφική μέθοδος. Διπλογραφική 
μέθοδος. Βελτιωμένη απλογραφική. Σύγκριση λογιστικών μεθόδων 

 8η Εβδομάδα: Λογιστικά συστήματα: Κλασικό σύστημα. Σύστημα ημερολογίου – 
καθολικού.  Συγκεντρικό σύστημα 

 9η Εβδομάδα: Λογιστικά Βιβλία: Βιβλίο απογραφής. Ημερολόγιο. Καθολικό. 
Βιβλίο αποθήκης. Βιβλίο ταμείου. Βοηθητικά βιβλία 

 10η Εβδομάδα: Λογαριασμοί: Έννοια και σημασία των λογαριασμών. Τεχνική 
τήρησης και τρόπος ενημέρωσης των λογαριασμών. Κατηγορίες λογαριασμών 

 11η Εβδομάδα: Λογιστικό σχέδιο 
 11η Εβδομάδα: Απογραφή και Ισολογισμός: Έννοια, σημασία και διάκριση της 

απογραφής. Ημερομηνία απογραφής. Ενεργητικό, παθητικό και καθαρή περιουσία 
 12η Εβδομάδα: Απογραφή και Ισολογισμός: Ισολογισμός. Έννοια, περιεχόμενο, 

παρουσίαση και σημασία ισολογισμού. Είδη και ιδιότητες ισολογισμού 
 13η Εβδομάδα: Επανάληψη ύλης 

 
Εργαστηριακή άσκηση: 
 

 1η Εβδομάδα: Εισαγωγικές έννοιες στα οικονομικά μαθηματικά  
 2η Εβδομάδα: Υπολογισμός τόκου, επιτοκίου. Υπολογισμός αρχικού και τελικού 

κεφαλαίου. Εύρεση χρόνου 
 3η Εβδομάδα: Υπολογισμός της αξία περιοδικών προσόδων ή δαπανών.  
 4η Εβδομάδα: Παραδείγματα εκτίμησης περιουσιακών στοιχείων  
 5η Εβδομάδα: Υπολογισμός απόσβεσης με την εφαρμογή της σταθερής μεθόδου   
 6η Εβδομάδα: Υπολογισμός απόσβεσης με την εφαρμογή της φθίνουσας μεθόδου   
 7η Εβδομάδα: Καταχώρηση στοιχείων στο Ημερολόγιο.  
 8η Εβδομάδα: Καταχώρηση στοιχείων στο Γενικό Καθολικό 
 9η Εβδομάδα: Υπολογισμός καθαρής περιουσίας 
 10η Εβδομάδα: Σύνταξη ισολογισμού 
 11η Εβδομάδα: Οικονομικό αποτέλεσμα μονάδας υδατοεκτροφών  
 12η Εβδομάδα: Οικονομικό αποτέλεσμα μονάδας υδατοεκτροφών 
 13η Εβδομάδα: Επανάληψη ύλης 

 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 



ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ. 

Στην τάξη  

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

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

με τους φοιτητές 

Εξειδικευμένο Λογισμικό ανάλυσης στατιστικών δεδομένων  
Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class  

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 52 
Ασκήσεις Πράξης που 
εστιάζουν στην 
εφαρμογή 
μεθοδολογιών και 
ανάλυση μελετών 
περίπτωσης 

26 

Ομαδική Εργασία σε 
μελέτη περίπτωσης 

45 

Εξετάσεις 2 
  
Σύνολο Μαθήματος  125 

 

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. 

Ι. Γραπτή τελική εξέταση (80%) που περιλαμβάνει:  
- Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής  
- Ανάλυση ρόλων και ενδιαφερομένων μερών σε 

σύντομη μελέτη περίπτωσης  
- Επίλυση προβλημάτων σχετικών με ποσοτικά 

δεδομένα ενός έργου χρόνου, κόστους  
- Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας  

ΙΙ. Παρουσίαση Ομαδικής Εργασίας (20%)  
 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 

1. Γ. ΚΙΤΣΟΠΑΝΙΔΗΣ (2007), ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΤΙΚΗ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 
ΖΗΤΗ  

2. ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ Ν. (2010), Η ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΙΣΙΓΜΑ ΙΚΕ 
3. ΣΓΟΥΡΙΝΑΚΗΣ Ν., (2016) ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. ΝΟΜΙΚΗ 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΒΕ 

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

• Β. Φίλιος (2008) Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων και Αποτιμητική (Εκτιμητική) Ειδικά 
(Προχωρημένα) Θέματα και Συστήματα Ασκήσεων. Σύγχρονη Εκδοτική  

• Β. Φίλιος (2007) Ο Οικονομικός Λογισμός των Γεωργικών – Κτηνοτροφικών 
Εκμεταλλεύσεων και των Αγροβιομηχανικών Συνεταιρισμών. Σύγχρονη Εκδοτική  

• Ε.Παπαγιώτου (2005) Οικονομική Παραγωγής Γεωργικών Προϊόντων ( Β' Εκδ.) Εκδόσεις 
Σταμούλη 

 


