
ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΆΣΕΙΣ 2022-2023 

Οι αιτήσεις για τις κατατακτήριες εξετάσεις γίνονται από 1 έως 15 Νοεμβρίου κάθε έτος. 
  
Οι υποψήφιοι για τις κατακτήτριες εξετάσεις οφείλουν να αποστείλουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 
στο mail της Γραμματείας secretar@upatras.gr τα παρακάτω δικαιολογητικά: 
 
α) Αίτηση του ενδιαφερόμενου. (Το έντυπο υποβολής υπάρχει στο site του Τμήματος) 

 
β) Αντίγραφο πτυχίου ή Πιστοποιητικό Περάτωσης Σπουδών. Σε περίπτωση που δεν αναγράφεται 
αριθμητικά ο βαθμός Πτυχίου, ο υποψήφιος θα πρέπει να προσκομίσει και πιστοποιητικό/αναλυτική 
βαθμολογία, στο οποίο να αναγράφονται αναλυτικά οι βαθμοί των μαθημάτων που απαιτούνται για 
την εξαγωγή του βαθμού Πτυχίου.  
Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και Βεβαίωση Ισοτιμίας του τίτλου 
σπουδών τους από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. 
Αντίγραφο Διπλώματος Πιστοποίησης επαγγελματικής ειδικότητας και εκπαίδευσης από ΙΕΚ και 
Μεταλυκειακού έτους-Τάξης Μαθητείας. 
 
γ) φωτοτυπία ταυτότητας διπλής όψης 
 
Η Συνέλευση του Τμήματος, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (ΦΕΚ 1517/3-11-2005 τ. Β, 1758/5-
12-2006 τ. Β, 193/17-9-2013 τ. Α, 3185/16-12-2013 τ. Β, 1329/2-7-2015 τ. Β, 114/4-8-2017 τ. Α , του 
Εσωτερικού Κανονισμού του Πανεπιστημίου Πατρών ΦΕΚ 3899/25-10-2019 τ. Β),τις διατάξεις της 
παρ. 7 του άρθ. 44 του ν. 4763/2020 (ΦΕΚ 254/2020 τ. Α΄), την 46935/Ζ1/21.4.2022 υπουργική 
απόφαση (ΦΕΚ 2031/21-4-2022 τ. Β΄) και την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών 
στην υπ’ αριθμ. 205/23-6-2022 συνεδρίασή της, σχετικά την διαδικασία κατάταξης πτυχιούχων, 
αποφασίζει τα εξής: 
 
1) Αιτήσεις μπορούν να υποβάλλουν απόφοιτοι ΑΕΙ, ΤΕΙ καθώς απόφοιτοι των ΙΕΚ και 
Μεταλυκειακού έτους-Τάξης Μαθητείας συγκεκριμένης επαγγελματικής ειδικότητας και εκπαίδευσης 
(βλ. επισυναπτόμενο πίνακα). 
 
2) Το ποσοστό των κατατάξεων για απόφοιτους ΑΕΙ, ΤΕΙ ορίζεται στο 12% επί του ετήσιου αριθμού 
των εισακτέων κάθε ακαδημαϊκού έτους, ενώ για τους απόφοιτους των ΙΕΚ και Μεταλυκειακού έτους-
Τάξης Μαθητείας ορίζεται στο 2% επί του ετήσιου αριθμού των εισακτέων κάθε ακαδημαϊκού έτους. 
 
Απαραίτητη προϋπόθεση ότι οι υποψήφιοι (όλων των κατηγοριών) να έχουν συγκεντρώσει δέκα (10) 
μονάδες τουλάχιστον σε κάθε εξεταζόμενο μάθημα. 
 
3) Oι επιτυχόντες κατατάσσονται στο Α΄ έτος σπουδών, όταν είναι απόφοιτοι ΤΕΙ, ΙΕΚ, 
Μεταλυκειακού έτους-Τάξης Μαθητείας και στο Β’ έτος σπουδών, όταν είναι απόφοιτοι ΑΕΙ. 
 
4) Tα εξεταζόμενα μαθήματα και η ύλη τους, είναι: 
  
1. Μάθημα: ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  
Η εξεταστέα ύλη περιλαμβάνει τις εξής θεματικές ενότητες: 
1. Θεωρίες του Μάνατζμεντ 
2. Περιβάλλον της επιχείρησης 
3. Διαδικασία του Μάνατζμεντ 
4. Προγραμματισμός 
5. Επιχειρησιακή Στρατηγική 
6. Οργάνωση 
7. Οργανωτικές Δομές 
8. Ηγεσία 
9. Παρακίνηση 
10. Οργανωσιακός  Έλεγχος 
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Ενδεικτική Βιβλιογραφία:  
Πετρίδου, Ε. (2011), Διοίκηση - Μάνατζμεντ. Μια Εισαγωγική Προσέγγιση, 3η Έκδοση, Εκδόσεις 
ΣΟΦΙΑ, Θεσσαλονίκη. 
 
 
2. Μάθημα: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 
Εξεταστέα Ύλη 
 
1. Εισαγωγή στις έννοιες της λογιστικής 
2. Βασικές οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός και αποτελέσματα χρήσεως) 
βασική προσέγγιση της έννοιας της απογράφης Έννοια λογαριασμών – αναφορά 
στο λογιστικό σχέδιο - λογιστικά γεγονότα (έννοια λογιστικών γεγονότων – 
κανόνες λειτουργίας και τήρησης ημερολογίων, καθολικού & ισοζυγίου) 
3. Λογιστικές αρχές 
4. Ενσώματα πάγια 
5. Κυκλοφορούν ενεργητικό 
6. Μέθοδοι αποτίμησης αποθεμάτων – περιοδική απογράφη – προσδιορισμός κόστους 
αποθεμάτων 
7. Βασικός προσδιορισμός αποτελεσμάτων 
Βασικές ασκήσεις εγγραφών στο Ημερολόγιο, ενημέρωση Γενικού Καθολικού, 
σύνταξη ισοζυγίων, Ισολογισμού και Κατάστασης Αποτελεσμάτων. 
 
Συγγράμματα: 
1. Χρήστος Ναούμ, «Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική Λογιστική», Αθήνα 1994 
(Κεφάλαια: 1,2,3,4,5,6 και 8) 
2. Αντώνης Παπάς, «Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Λογιστική-Θεωρητικά και 
Πρακτικά Θέματα», Τόμος Α΄, Εκδόσεις  Γ. Μπένου, Αθήνα 2005. 
 
3. Μάθημα: ΕΙΣΑΓΩΓΗ  ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ 
Εξεταστέα Ύλη 
 
Από το βιβλίο K. Ferguson: Βασικές Αρχές Οικονομικής Θεωρίας, Εκδόσεις  Κριτική 
Όλα τα Κεφάλαια 
 
- οι κατατακτήριες εξετάσεις θα διενεργηθούν την Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου 2022.  
 
- οι επιτυχόντες δεν απαλλάσσονται από την εξέταση των μαθημάτων στα οποία εξετάσθηκαν για 
την κατάταξη τους. 
  
 
 


