
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ- MBA 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 

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 
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Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 

διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 

(δ). 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

γενικού υποβάθρου,  

ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης  

γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 
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(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 το Πλαίσιο 

Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

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

• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

 

Ο όρος «Εταιρική Διακυβέρνηση» (ΕΔ) περιγράφει τον τρόπο και τις διαδικασίες με τις 

οποίες οι εταιρίες διοικούνται και ελέγχονται. Σύμφωνα με τις αρχές της ΕΔ του ΟΟΣΑ, η 

Εταιρική Διακυβέρνηση χαρακτηρίζεται ως ένα σύνολο σχέσεων ανάμεσα στη διοίκηση των 

εταιριών, το Διοικητικό Συμβούλιο, τους μετόχους και τα λοιπά ενδιαφερόμενα μέλη 

(stakeholders). Οι αρχές και το θεσμικό πλαίσιο της ΕΔ καθορίζονται από Οδηγίες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, Αρχές του ΟΟΣΑ, τη «Βίβλο Εταιρικής Διακυβέρνησης» και Νόμους 

του Ελληνικού Κράτους (Ν.3016/2002, Ν.3091/2002, Ν.3693/2008, Ν.3884/2010, 

Ν.3873/2010 κ.α.).  

 

Το μάθημα θα καλύψει τις έννοιες, τις αρχές τους στόχους και το πεδίο εφαρμογής της 

Εταιρικής Διακυβέρνησης σε παγκόσμιο και εθνικό επίπεδο. Επιπλέον, θα συνδέσει τη 

έννοια της ΕΔ με την εφαρμογή του Ελέγχου (Εσωτερικού και Εξωτερικού), τις πρακτικές 

Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (CorporateSocialResponsibility), την Διοικητική Λογιστική 



στο επίπεδο του ResponsibilityAccounting και στην προετοιμασία εκθέσεων απόδοσης ανά 

κέντρο υπευθυνότητας και τέλος με τα Ethics, τους Κώδικες Δεοντολογίας και καλών 

πρακτικών. Κάθε ενότητα θα καλύπτεται σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο (μέσω 

casestudies, εργασιών και παράθεση bestpractices), προκειμένου οι σπουδαστές να 

αποκτήσουν μια ολοκληρωμένη εικόνα και γνώση για τη σημασία, τη χρησιμότητα και την 

αναγκαιότητα της ΕΔ ως εργαλείου γνωστοποιήσεων και προστασίας όλων των 

ενδιαφερόμενων με την εταιρία μελών. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

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 

…… 

Άλλες… 

……. 

 

 

 Προαγωγή της ελεύθερης, δηµιουργικής και ε̟αγωγικής σκέψης για την 

ανά̟τυξη ̟ρωτότυ̟ων ιδεών 

 Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδοµένων και ̟ληροφοριών, µε τη χρήση 

σύγχρονων ε̟ιστηµονικών εργαλείων για την ε̟ίλυση ̟ροβληµάτων σε 

εξειδικευµένες εφαρµογές  

 Αυτόνοµηεργασία  

 Εργασία σεδιε̟ιστηµονικό ̟εριβάλλον  

 Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών και χειρισµός ̟ολύ̟λοκων θεµάτων 

 Σχεδιασµός  και ̟ρωτοτυ̟ία στην ανά̟τυξη ̟ρογραµµάτων και έργων  

 Εργασία σεδιεθνές ̟εριβάλλον  

 Ε̟ίδειξη κοινωνικής, ε̟αγγελµατικής και ηθικής υ̟ευθυνότητας και 

ευαισθησίας σε θέµατα φύλου  

 Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής σκέψης και διατύ̟ωση κρίσεων 

 Ανά̟τυξη ικανοτήτων για διάχυση του ̟ρωτότυ̟ου ε̟ιστηµονικού και 

ερευνητικού έργου για τη διεύρυνση των ανθρω̟ίνων ̟όρων ̟ου θα 

εφαρµόζουν τη νέα ̟ροστιθέµενη ε̟ιστηµονική αξία. 
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Βασικέςενότητες 

Έως το τέλος αυτής της θεματική ενότητας, ο σπουδαστής θα: 

• Γνωρίζει τον ορισμό, τη σημασία, τους βασικούς πυλώνες και τη χρησιμότητα της 

ΕΔ  

• Εξοικειωθεί με το κανονιστικό και ρυθμιστικό πλαίσιο (εθνικό και διεθνές), τις 

υποχρεώσεις που απορρέουν από την εφαρμογή της ΕΔ καθώς και τη χρησιμότητα 

αυτής για το σύνολο της εταιρίας 

• Αποκτήσει γνώσεις αναφορικά με την πρακτική εφαρμογή της ΕΔ σε εθνικό και 

διεθνές επίπεδο (papers, casestudies, bestpractices) 

• Είναι σε θέση να αναγνωρίσει και να εφαρμόσει στην πράξη τις τεχνικές της ΕΔ 

στον οργανισμό ή εταιρία όπου απασχολείται. 

• Συνδυάζει τις πρακτικές της ΕΔ με την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, τον Έλεγχο, τη 

Διοικητική Λογιστική και τα Ethics τόσο σε θεωρητικό, όσο και σε πρακτικό 

επίπεδο. 

Τέλος, στο πλαίσιο του παγκόσμιου οικονομικού ανταγωνισμού και της ανάγκης των 

επιχειρήσεων για εξεύρεση νέων επενδύσεων, θα αναγνωρίσει τη συμβολή της ΕΔ για το 

σύνολο της οικονομίας και της χώρας στην οποία δραστηριοποιείται η εκάστοτε 

επιχείρηση. 
Ενότητες (συνοπτικά):  

• Εταιρική Διακυβέρνηση-Εισαγωγή 

• Εταιρική Διακυβέρνηση και Διοικητική Λογιστική 

• Εταιρική Διακυβέρνηση- Διεθνής Εμπειρία και Πλαίσια 

• Εταιρική Διακυβέρνηση-Ελληνική Εμπειρία και Πλαίσια 

• Εταιρική διακυβέρνηση και Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη 

• Εταιρική Διακυβέρνηση και Business Ethics 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  



(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσω̟ο µε ̟ρόσω̟ο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 

Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

� Υ̟οστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας µέσω 

ΤΠΕ στη διδασκαλία και την ε̟ικοινωνία µε 

τους φοιτητές  

� Παρακολούθηση µαθηµάτων µέσω 

PowerPoint και κριτική ανάλυση µε τη 

χρησιµο̟οίηση θεωρητικών α̟όψεων ̟ου 

α̟οτυ̟ώνονται γρα̟τώς σε εργασία. 

 

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 σύμφωνα 

με τις αρχές του ECTS 

Δραστηριότητα 
ΦόρτοςΕργασίας 

Εξαμήνου 

∆ιαλέξεις 30 

Ασκήσεις Πράξης ̟ου 
εστιάζουν στην 
εφαρµογή 
µεθοδολογιών και 
ανάλυση µελετών 
̟ερί̟τωσης σε 
µικρότερες οµάδες 
φοιτητών και 
ερευνητική εργασία 

 

Άσκηση Πεδίου, 
Παρουσίαση ειδικών 

ασκήσεων µε 
πραγµατικά κοινωνικό-

οικονοµικά δεδοµένα 

 

∆ιαδραστική 
διδασκαλία, 
Παρουσίαση ειδικών 
θεµάτων µέσω της 
ε̟αγωγικής και 
α̟αγωγικής 
̟ροσέγγισης και 
αναλυτική συζήτηση 
̟ιθανών ζητηµάτων 
εφαρµοσµένου 
χαρακτήρα 

25 

Ατοµική Εργασία σε 
µελέτη ̟ερί̟τωσης. 

10 

Μικρές 
ατοµικέςεργασίες 
εξάσκησης 

20 

ΑυτοτελήςΜελέτη 40 

  

  

Σύνολο Μαθήματος  

(25 ώρες φόρτου   
εργασίας ανά 

125 



̟ιστωτική µονάδα) 
 

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. 

 

Αξιολόγηση στην ελληνική γλώσσα. 
 
Ι. Γρα̟τή τελική εξέταση  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 

• Λαζαρίδης Θεµιστοκλής και ∆ρυµπέτας Ευάγγελος (2011): Εταιρική 

∆ιακυβέρνηση, Εκδόσεις Σοφία 

• Μούζουλας Σπήλιος (2003): Εταιρική ∆ιακυβέρνηση, Εκδόσεις Σάκκουλα 

• Robert A.G Monks and Minow Nell (2011): Corporate Governance, Wiley 5th 

edition 

• Georgen Marc (2012): International Corporate Governance”, Prentice Hall 

• Tricker Bob R.I (2009): Corporate Governance, Principles, Policies and 

Practices, Oxford University Press, 3
rd

 edition. 

• Steen Thomsen and Martin Conyon (2012): Corporate Governance: 

Mechanisms and Systems, Mc Graw-Hill, 1st Edition.  

• Bebchuk L., Cohen A., Ferrell A., 2009, What matters in Corporate 

Governance?, Review of Financial Studies, Vol,22, No.2 

• Core J.E, Holthausen R.W, Larcker D., (1999), Corporate Governance, Chief 

Executive Officer Compensation and Firm Performance, Journal of Financial 

Economics, Vol 51, pp.371-406 

• Fahlenbrach, Rüdiger, and René M. Stulz, (2011), Bank CEO Incentives and 
the Credit Crisis, Journal of Financial Economics, 99, 11-26. 

• La Porta et al. (2000): Investor protection and corporate governance, , Journal 
of Financial Economics, 58, pp 3-27 

• Sorensen D., Miller S. , (2017),"Financial accounting scandals and the reform 

of corporate governance in the United States and in Italy ", Corporate 

Governance: The International Journal of Business in Society, Vol. 17 Iss 1 

pp. 77 - 88 
 

 
- Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

1. International Journal of Disclosure and Governance 

2. Journal of Business Ethics 

3. Corporate Governance: An international journal of business in Society 

4. Business and Society 



5. European Accounting Review 

6. Managerial Auditing Journal 

7. The Accounting Review 

8. Journal of Financial Economics 

9. Procedia Social and Behavioral Sciences 

10. Accounting, Auditing and Accountability Journal 

11. Contemporary Accounting Research 

12. Journal of Management Studies 

13. Sustainability, Accounting, Management and Public Policy 

14. Research on Professional Responsibility and Ethics in Accounting 

15. European Management Review 

16. Total Quality Management and Business Excellence 

17. Journal of Forensic Studies in Accounting and Business 

18. Accounting, Organizations and Society 

19. Review of Accounting Studies 

20. International Journal of Accounting, Auditing and Performance Evaluation 

 
 

 

 


