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Πως γίνεται σωστή προετοιμασία για τις εξετάσεις λογιστικής στο ΕΑΠ 

(ΔΕΟ 25) 

 

Η ενότητα λογιστικής στο προπτυχιακό τμήμα του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου 

περιλαμβάνει ένα σημαντικό μέρος γνώσεων του κλάδου ικανό να ανταπεξέλθει στην 

αντίστοιχη αγορά εργασίας. Ο σπουδαστής εκπαιδεύεται στα βασικά άρθρα 

χρηματοοικονομικής λογιστικής, στις έννοιες της κοστολόγησης και στις ενδιαφέρουσες 

διατάξεις των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων, γεγονός που απαιτεί ιδιαίτερη 

προετοιμασία πριν τις γραπτές εξετάσεις και οργάνωση στο διάβασμα.  

 

Συμβουλές προς «ναυτιλομένους» 

 

 Η έννοια των εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους είναι η συνεχής 

επαφή του σπουδαστή με το αντικείμενο της λογιστικής. Προτείνεται η κατανόηση των 

λογιστικών εννοιών παράλληλα με την επίλυση των εργασιών, ώστε να συνδυάζεται 

διάβασμα και πρακτική εξάσκηση, σταδιακά μέσα στο χρόνο και όχι όλη η ύλη μαζί 

συγκεντρωμένα λίγο πριν τις εξετάσεις.  

 Ιδανικά η κατανόηση της χρηματοοικονομικής λογιστικής που καταλαμβάνει το 

μεγαλύτερο μέρος της ύλης, μπορεί να επιτευχθεί με την επίλυση ασκήσεων από τις 

εργασίες παλαιότερων ετών.  

 Το σύστημα εξετάσεων μέσω ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής απαιτεί και 

αποτελεσματική διαχείριση του χρόνου εξέτασης λαμβάνοντας υπόψη ότι όσο 

περνάει ο χρόνος εξέτασης τόσο αυξάνεται η κούραση του σπουδαστή. Αφού λοιπόν 

ολοκληρωθεί η μελέτη της ύλης, προτείνεται η επίλυση των παλαιών δημοσιευμένων 

θεμάτων με χρονομέτρηση τόσο για εξάσκηση, όσο και για καλύτερη διαχείριση χρόνου. 

 Η λογιστική ακολουθεί μια λογική στην απεικόνιση των οικονομικών συναλλαγών 

που ικανοποιεί ανάγκες πληροφόρησης. Θα πρέπει να γίνει προσπάθεια εντοπισμού ή 

καθοδήγηση στη μεθοδολογία όσον αφορά τον τρόπο εργασίας και επίλυσης ασκήσεων, 

η οποία θα γλιτώσει και χρόνο κατά την εξέταση, μειώνοντας σημαντικά την πιθανότητα 

λάθους. 

 Δεν θα πρέπει να απαντηθούν τα ερωτήματα που δεν είναι γνωστά ούτε από 

τύχη. Η αρνητική βαθμολογία οδηγεί στη μείωση βαθμών, ενώ όσο πιο σίγουρος είναι ο 

σπουδαστής για την πλειοψηφία των απαντήσεων αλλά όχι την ολότητα, τόσο πιο 

αποτελεσματικός θα φανεί στο σύνολο του γραπτού αλλά και στο ύψος της βαθμολογίας.  
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Βρείτε μια μέθοδο να δουλεύετε τη λογιστική αλλά σκεφτείτε πως πρόκειται για ένα 

δύσκολο και απαιτητικό αντικείμενο λόγω του σπουδαίου του ρόλου στη σύγχρονη 

επιχείρηση. Προτείνεται οργάνωση και δουλειά χρονικά έγκαιρα, ώστε η επιτυχία της 

εξέτασης να προκύψει σίγουρα και πιο άκοπα.  

 


