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ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία µαθηµάτων ανά Οµάδα 

Προσανατολισµού των Επαγγελµατικών Λυκείων για το σχολικό έτος 

2013-2014 

 

Μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής 

(Πράξεις 32/2013 και 36/2013 του ∆.Σ.), σας αποστέλλουµε τις παρακάτω 

οδηγίες σχετικά µε τη διδασκαλία των µαθηµάτων των Οµάδων 

Προσανατολισµού των Επαγγελµατικών Λυκείων. Επισηµαίνεται ότι τα 

µαθήµατα των οµάδων προσανατολισµού είναι θεωρητικά, µπορούν ωστόσο να 

διδάσκονται και στα εργαστήρια χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι χαρακτηρίζονται ως 

εργαστηριακά. Συγκεκριµένα:  

 

Β. ΟΜΑ∆Α ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 

Βαθµός Ασφαλείας: 
Να διατηρηθεί µέχρι: 
Βαθ. Προτεραιότητας: 
 
Αθήνα,   22-11-2013 
Αρ. Πρωτ. 179071/Γ2  

ΠΡΟΣ: 

ΕΝΙΑΙΟΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ  
Π/ΘΜΙΑΣ & ∆/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ   

∆/ΝΣΗ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ∆/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 
 ΤΜΗΜΑ B΄ 

 
      ------ 

Ταχ. ∆/νση:  Ανδρέα Παπανδρέου 37 
Τ.Κ. – Πόλη: 15180 Μαρούσι 
Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr 
Τηλέφωνο:  210-3443240  
                       210-3443278 
Ε-mail: t09tee07@minedu.gov.gr 
  

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

----- 

• Γραφεία Σχολικών 
Συµβούλων ∆.Ε.  

• ∆ιευθύνσεις ∆.Ε. της 
χώρας   

• Ηµερήσια και Εσπερινά 
ΕΠΑ.Λ. (µέσω των ∆/νσεων 
∆.Ε.) 

• Σιβιτανίδειος ∆ηµόσια 
Σχολή 

• Περιφερειακές ∆ιευθύνσεις 
Π.Ε. & ∆.Ε. της χώρας 

• Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής 
Πολιτικής 
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Βιβλίο: «Αρχές Οργάνωσης και ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων» Μ. 
Βαξεβανίδου και  Π. Ρεκλείτη (έκδοση 2013) 
Κεφάλαιο 1: Η επιχείρηση 

1.1. Η έννοια της επιχείρησης 
1.1.1. Εισαγωγή 
1.1.2. Μορφές Επιχειρήσεων 
1.1.2.α. Το ιδιοκτησιακό καθεστώς 
1.1.2.β. Η νοµική µορφή των επιχειρήσεων 
1.1.2.γ. Ο τοµέας δραστηριότητας 
1.1.2.δ. Το µέγεθος των επιχειρήσεων 
1.1.2.ε. Η γεωγραφική έκταση των δραστηριοτήτων 
1.2. Οι Λειτουργίες της Επιχείρησης 
1.2.1. Εισαγωγή 
1.2.2. Η Παραγωγική Λειτουργία 
1.2.3. Η Εµπορική Λειτουργία 
1.2.4. Η Οικονοµική Λειτουργία 
1.3. Η Επιχείρηση ως Κοινωνική Οργάνωση 
1.3.1. Εισαγωγή 
1.3.2. Η Κοινωνική Ευθύνη των Επιχειρήσεων 
1.3.3. Ο Κοινωνικός Ισολογισµός 
1.4. Το περιβάλλον της Επιχείρησης 
1.4.1. Εισαγωγή 
1.4.2. Κατηγορίες του Εξωτερικού Περιβάλλοντος 
1.5. Οι Επιδιώξεις της Επιχείρησης 
1.5.1. Εισαγωγή 
1.5.2. Η Αποτελεσµατικότητα 
1.5.3. Η Αποδοτικότητα 
1.5.4. Η Παραγωγικότητα 
1.5.5. Η Ανταγωνιστικότητα 
 
Κεφάλαιο 2: Οργάνωση και ∆ιοίκηση 

2.4. Οργάνωση και ∆ιοίκηση (Management) 
2.4.1.   Οργάνωση και ∆ιοίκηση 
2.4.2.   Ιστορική εξέλιξη του management 
2.4.3.   Οι λειτουργίες της Οργάνωσης και ∆ιοίκησης 
2.5. Μάρκετινγκ (Marketing) 
2.5.1. Εισαγωγή 
2.5.2. Έννοια και περιεχόµενο του Marketing 
2.5.3. Το Μίγµα marketing (marketing-mix) 
2.5.3.α. Το προϊόν 
2.5.3.β. Η τιµή 
2.5.3.γ. Τα δίκτυα (κανάλια) διανοµής 
2.5.3.δ. Η προώθηση 
2.6. ∆ιοίκηση Πωλήσεων 
2.6.1. Εισαγωγή-Βασικές έννοιες 
2.7. Χρηµατοοικονοµική ∆ιοίκηση 
2.7.1. Εισαγωγή-Βασικές έννοιες 
2.7.2. Περιεχόµενο της χρηµατοοικονοµικής λειτουργίας 
2.7.2.α. Η λειτουργία του προϋπολογισµού 
2.7.2.β. Η ταµειακή λειτουργία 



3 

 

2.7.2.γ. Η λογιστική λειτουργία 
2.7.2.δ. Η λειτουργία διαχείρισης κεφαλαίων 
2.8. ∆ιοίκηση Παραγωγής 
2.8.1. Εισαγωγή-Έννοια και Φύση της Παραγωγής   
2.8.2. Σκοποί και επί µέρους λειτουργίες της ∆ιοίκησης Παραγωγής 
2.8.2.α. Τοποθεσία εργοστασίου και διάταξη χώρων 
2.8.2.β. Σχεδιασµός της παραγωγής 
2.8.2.γ. Προγραµµατισµός 
2.8.2.δ. ∆ιασφάλιση ποιότητας και έλεγχος της παραγωγής 
2.8.2.ε. Αποθήκευση 
2.8.2.στ. Συντήρηση και αντικατάσταση του µηχανικού εξοπλισµού και των 
εγκαταστάσεων παραγωγής 
2.8.2.ζ. Προµήθειες 
2.9. ∆ιοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων 
2.9.1. Εισαγωγή 
2.9.1.α. Προγραµµατισµός ανθρώπινου δυναµικού 
2.9.1.β. Προσλήψεις 
2.9.1.γ. Εκπαίδευση και ανάπτυξη 
2.9.1.δ. Μεταθέσεις και προαγωγές προσωπικού  
2.9.1.ε. Αξιολόγηση και πολιτική αµοιβών 
2.9.1.στ. Κοινωνική και υγειονοµική υποστήριξη 
2.9.1.ζ. Εργασιακές σχέσεις 
2.10. ∆ιαχείριση Πληροφοριών 
2.10.1. Εισαγωγή 
2.10.2. Πληροφορίες και Πληροφορική 
2.10.3. Πληροφοριακά Συστήµατα και Εφαρµογές της Πληροφορικής στην 
Επιχείρηση  
   
Κεφάλαιο 3: Οι ∆ιοικητικές Λειτουργίες της Σύγχρονης Επιχείρησης 
3.1.  Η Λειτουργία του Προγραµµατισµού 
3.1.1. Εισαγωγή 
3.1.4. Η ∆ιαδικασία του Προγραµµατισµού 
3.1.5. Βασικές Αρχές του Προγραµµατισµού 
3.2.  Η Λειτουργία της Οργάνωσης 
3.2.1. Εισαγωγή 
3.2.2. Η Οργανωτική ∆οµή της Επιχείρησης 
3.2.2.α. Η Ιεραρχική πυραµίδα και τα στελέχη που την απαρτίζουν 
3.2.3. Το Οργανόγραµµα (όχι οι µορφές οργανογράµµατος) 
3.2.4. Χαρακτηριστικά του Οργανωτικού Σχεδιασµού 
3.2.4.α. Η εξειδίκευση 
3.2.4.β. Το πεδίο ελέγχου 
3.2.4.γ. Η ενότητα διοίκησης 
3.2.5.Οργανωτικός Σχεδιασµός και Περιγραφή Καθηκόντων 
3.3.  Η Λειτουργία της ∆ιεύθυνσης 
3.3.1. Εισαγωγή 
3.3.2. Ηγεσία 
3.3.3. Ισχύς-Εξουσία 
3.3.4. Παρακίνηση 
3.3.4.α. Θεωρίες παρακίνησης 
3.3.5. Εξουσιοδότηση 
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3.3.5.α. Μέθοδοι εξουσιοδότησης 
3.3.5.β. Το συγκεντρωτικό και αποκεντρωτικό σύστηµα εξουσίας 
3.3.6. Συντονισµός και Επικοινωνία 
3.4. Η Λειτουργία του Ελέγχου 
3.4.1. Εισαγωγή 
3.4.4. Τα Βήµατα Εφαρµογής των Συστηµάτων Ελέγχου 
3.4.5. Τεχνικές Ελέγχου 
3.4.5.α. Οι προϋπολογισµοί 
3.4.5.β. Οι στατιστικές αναλύσεις 
3.4.5.γ. Οι ειδικές εκθέσεις 
3.4.5.δ. Η ανάλυση του νεκρού σηµείου 
3.4.5.ε. Ο επιχειρησιακός έλεγχος 
3.4.5.στ. Η προσωπική παρατήρηση 
3.5. Λήψη Αποφάσεων 
3.5.1. Εισαγωγή 
3.5.2. Συνήθη Προβλήµατα κατά τη Λήψη Αποφάσεων 
3.5.3. ∆ιαδικασία Λήψης Αποφάσεων  
 
∆Ι∆ΑΚΤΙΚΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ 

Οι διδάσκοντες κατανοούν ότι απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στον 
προγραµµατισµό της ύλης προκειµένου οι µαθητές να κατανοήσουν βασικές 
έννοιες της επιστήµης της Οργάνωσης και ∆ιοίκησης, στο βαθµό µάλιστα που 
οι µαθητές δεν έχουν διδαχθεί ανάλογο µάθηµα σε προηγούµενες τάξεις.  

Η διδασκαλία του µαθήµατος «Οργάνωση και ∆ιοίκηση» έχει 
προβλεφθεί να είναι τετράωρη εβδοµαδιαίως. Προτείνεται ύστερα από την 
ολοκλήρωση της διδασκαλίας του κάθε κεφαλαίου να προβλεφθεί χρόνος, 
κατά την κρίση πάντα του διδάσκοντος, α) για ανακεφαλαίωση της ύλης και β) 
για αξιολόγηση των µαθητών. 

Το µάθηµα «Οργάνωση και ∆ιοίκηση» αποτελεί µια εισαγωγή στην 
Επιστήµη της Οργάνωσης και ∆ιοίκησης (Μάνατζµεντ). 

Με τη διδασκαλία του µαθήµατος επιδιώκεται να αναπτύξουν οι 
µαθητές ένα δοµηµένο εννοιολογικό υπόβαθρο, το οποίο θα τους επιτρέπει να 
αντιλαµβάνονται και να κατανοούν τις επιχειρήσεις, τους οργανισµούς και την 
οργάνωση και διοίκηση αυτών. Πιο συγκεκριµένα, επιδιώκεται να 
κατανοήσουν οι µαθητές : 
-Τους λόγους δηµιουργίας των επιχειρήσεων και οργανισµών, τα στοιχεία που 
τις συνθέτουν και τις σχέσεις τους µε το περιβάλλον. 
-Τις βασικές επιχειρησιακές λειτουργίες. 
-Τη σπουδαιότητα και το περιεχόµενο της οργάνωσης και διοίκησης και τις 
διοικητικές λειτουργίες. 
-Τη σπουδαιότητα και το περιεχόµενο της οργάνωσης και των λειτουργιών 
διοίκησης. 
-Τον προσανατολισµό ως προς το περιεχόµενο των επαγγελµάτων στο χώρο 
διοίκησης επιχειρήσεων. 

Κρίνεται ότι οι έννοιες του µαθήµατος σε πολλές περιπτώσεις απαιτούν 
απλούστευση για την καλύτερη κατανόησή τους από τους µαθητές. Αυτό θα 
µπορούσε να επιτευχθεί όχι µόνο µε τη χρήση παραδειγµάτων που να 
σχετίζονται µε τις εµπειρίες των µαθητών από την καθηµερινή ζωή αλλά και 
µε τη χρήση ασκήσεων και πρακτικών εφαρµογών, τόσο αυτών που 
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περιλαµβάνονται στο βιβλίο όσο και άλλων, τις οποίες οι διδάσκοντες θα 
θεωρήσουν απαραίτητες για τον εµπλουτισµό της διδασκαλίας τους.  
 

 
ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 

 
    Η λογιστική είναι µια επιστήµη, η οποία ύστερα από πολλές θεωρητικές 
συζητήσεις στο τέλος του 19ου αιώνα εντάχθηκε στο ευρύτερο πλαίσιο του 
Οικονοµικού Λογισµού. Η Λογιστική παρέχει στις οικονοµικές µονάδες την 
«πληροφοριακή θωράκιση» που τις βοηθά στην επίτευξη κατά τον καλύτερο 
τρόπο του στόχου τους. 
   Για τη διδασκαλία της Λογιστικής απαιτείται συνδυασµός της επαγωγικής και 
της παραγωγικής µεθόδου, δηλαδή σύνθεση του όλου από το µέρος, όπως, 
π.χ., του ισολογισµού από τους λογαριασµούς, καθώς και ανάλυση σε µέρη 
από το σύνολο, όπως π.χ. ο εντοπισµός κάποιου λογαριασµού ή κάποιου 
συνδυασµού λογαριασµών από τον ισολογισµό. 
   Στη Λογιστική η βαθµιαία ανάπτυξη των εννοιών µπορεί να 
πραγµατοποιηθεί αµφίδροµα. Για παράδειγµα, έχει επικρατήσει πρώτα να 
διδάσκουµε την έννοια, τη δοµή και τη σηµασία του ισολογισµού, να 
τεκµηριώνουµε τη θεµελιώδη ισότητα της διπλογραφίας Ε=ΠΠ+ΚΠ και µετά 
να προχωρούµε στην έννοια των λογαριασµών και στην ανάλυση των 
λογιστικών γεγονότων. Μετά λοιπόν την ανάλυση και την κατηγοριοποίηση, 
καθώς και την καταγραφή των λογιστικών γεγονότων σ' αυτούς 
επανερχόµαστε στον τρόπο σύνταξης των ισολογισµών. 
   Ο διδάσκων προτείνεται να χρησιµοποιεί παραδείγµατα από την 
καθηµερινότητα και να πείθει ότι το µάθηµα είναι εύκολο και ιδιαίτερα χρήσιµο 
στην καθηµερινή του ζωή. 
 
∆Ι∆ΑΚΤΕΑ-ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Βιβλίο: Αρχές Λογιστικής των Α. Κοντάκου, Κ. Μαργαρώνη και Α. Ζαρίφη, 
έκδοση 2013. 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 
1.1. Ανάγκες-αγαθά. Οικονοµικοί Οργανισµοί. 
1.2. Οι επιχειρήσεις. 
1.3. Η περιουσία της επιχείρησης-∆ιακρίσεις της περιουσίας-Εφαρµογή. 
1.4. ∆ιακρίσεις του Ενεργητικού και του Παθητικού. 
1.5. Εφαρµογή. 
1.6. Ερωτήσεις-Ασκήσεις 
1.7. Έννοια και σκοποί της Λογιστικής-Εξέλιξη της Λογιστικής-∆ιακρίσεις της 
Λογιστικής-Η Λογιστική και οι άλλες επιστήµες-Ο ρόλος του λογιστή. 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Ή ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

2.1. Γενικά 
2.2. Απογραφή-Είδη απογραφής-∆ιαχειριστική Χρήση-Υπόδειγµα απογραφής 
2.3. Ισολογισµός-Υπόδειγµα ισολογισµού-Μορφές Ισολογισµού 
2.4. Ερωτήσεις-Ασκήσεις 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ 
Η ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥΣ 
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3.1. Μεταβολές της περιουσίας-∆ιαδοχικοί ισολογισµοί-Ασκήσεις 
3.2. Οι λογαριασµοί 
3.3. Κανόνες λειτουργίας των λογαριασµών 
3.4. Ανάλυση λογιστικών γεγονότων 
3.5. Παράδειγµα τήρησης λογαριασµών 
3.6. Μεταφορά ενός λογαριασµού σε άλλον 
3.7. Ερωτήσεις-Ασκήσεις 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ∆ΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΗ Ή ∆ΙΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 
4.1. Οι βασικές αρχές της διπλογραφικής µεθόδου 
4.2. Ηµερολόγιο 
4.3. Γενικό Καθολικό 
4.4. Ισοζύγιο λογαριασµών Γενικού Καθολικού 
4.5. Ερωτήσεις-Ασκήσεις 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΣΕ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΜΑ∆ΕΣ  
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 

5.1. Γενικά 
5.2. Λογαριασµοί Ενεργητικού 
5.3. Λογαριασµοί Πραγµατικού Παθητικού 
5.4. Λογαριασµοί Καθαρής Περιουσίας 
5.5 Ερωτήσεις-Ασκήσεις 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΑΠΟ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΚΑΙ Η ∆ΙΑΚΡΙΣΗ ΤΟΥΣ 
ΚΑΤΑ ΜΕΓΕΘΟΣ 

6.1. Ανάγκη διάκρισης 
6.2. Λογαριασµοί γενικοί ή περιληπτικοί, ειδικοί ή αναλυτικοί 
6.3. Πρωτοβάθµιοι, δευτεροβάθµιοι, τριτοβάθµιοι κτλ. λογαριασµοί 
6.4. Ο λογιστικός χειρισµός των γενικών και των ειδικών λογαριασµών 
6.5. Καταστάσεις συµφωνίας ή ισοζύγια των αναλυτικών λογαριασµών 
6.6. Εφαρµογή 
6.7. Ερωτήσεις-Ασκήσεις 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ 

8.2. Τα λογιστικά βιβλία 
 
∆Ι∆ΑΚΤΙΚΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: 

Κεφάλαιο 1 
          Είναι απαραίτητο να κατανοήσουν οι µαθητές τα χαρακτηριστικά 
στοιχεία της επιχείρησης, επειδή από αυτό εξαρτάται η κατανόηση του ρόλου 
του επιχειρηµατία. Είναι αναγκαίο να καταλάβουν οι µαθητές ότι, όταν η 
επιχείρηση πραγµατοποιεί κέρδος, αυτό το οφείλει στο φορέα της ενώ, όταν  
προκύπτει ζηµιά, µειώνεται η υποχρέωσή της προς το φορέα. Σ' αυτό το 
σηµείο σχηµατίζει ο µαθητής εικόνα για την περιουσία της επιχείρησης. Είναι 
απαραίτητο λοιπόν να κατανοήσουν οι µαθητές πού ανήκουν τα περιουσιακά 
στοιχεία που κατέχει η επιχείρηση, ποιες µπορεί να είναι οι απαιτήσεις της και 
ποιες οι υποχρεώσεις της προς τρίτους και προς το φορέα της. 
      Πρέπει να καταλάβουν οι µαθητές την ισότητα του Ενεργητικού και του 
Παθητικού (παράδειγµα παρ. 1.3.2). Οι διακρίσεις του Ενεργητικού και του 
Παθητικού έχουν στόχο να γνωρίζουν καλύτερα τη βασική ενότητα για την 
περιουσία και τις διακρίσεις της γι αυτό προτείνεται να γίνουν οι απαραίτητες 
εφαρµογές από τον καθηγητή. 
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Κεφάλαιο 2 
       Η απογραφή συµβάλλει στην εµπέδωση των διακρίσεων και των 
υποδιακρίσεων.   Προτείνονται µία ή δύο απλές εφαρµογές. 
Κεφάλαιο 3 
       Οι µετασχηµατισµοί των περιουσιακών στοιχείων αποτελούν βασική 
ενότητα του µαθήµατος και γι αυτό προτείνεται να αφιερωθεί αρκετός χρόνος. 
Άξονας αναφοράς είναι η γνωστή ισότητα Ε=ΠΠ + ΚΠ, µε την οποία 
επαληθεύονται οι απλοί µετασχηµατισµοί. ∆ιευκρινίζεται ότι απλοί 
µετασχηµατισµοί δεν µπορούν να υπάρχουν, εάν µετά το λογιστικό γεγονός 
που τους προκάλεσε δεν εξακολουθεί να ισχύει η παραπάνω σχέση (+Εν. δε 
γίνεται µε -ΠΠ ή -ΚΠ). 
 Οι διαδοχικοί ισολογισµοί χρησιµεύουν για τη διαπίστωση των 
µεταβολών των περιουσιακών στοιχείων που επέρχονται ύστερα από κάθε 
λογιστικό γεγονός. Με τα ίδια δεδοµένα προτείνεται να γίνεται και ο 
προσδιορισµός του αποτελέσµατος (ως διαφοράς τελικής και αρχικής ΚΠ). 
           Κλειδί για τη λειτουργία των λογαριασµών είναι οι κανόνες λειτουργίας 
τους και το δεδοµένο ότι η δηµιουργία ενός περιουσιακού στοιχείου είναι 
αύξησή του (από το µηδέν). Από τον ισολογισµό, στον οποίο εµφανίζονται 
περιληπτικά τα περιουσιακά στοιχεία σε µια δεδοµένη στιγµή, προκύπτει η 
αναγκαιότητα να ανοιχθούν λογαριασµοί για την παρακολούθηση των 
µεταβολών των περιουσιακών στοιχείων. Με βάση αυτά ο µαθητής εύκολα, 
σύµφωνα µε τους κανόνες λειτουργίας των λογαριασµών, ανοίγει τους 
λογαριασµούς του Ενεργητικού µε χρέωση και του Παθητικού µε πίστωση και 
είναι σε θέση να τους λειτουργήσει στη συνέχεια.   
          Κατά την εφαρµογή της τήρησης των λογαριασµών λειτουργεί το πρώτο 
απλό λογιστικό κύκλωµα (Άνοιγµα λογαριασµών από τον ισολογισµό, 
παρακολούθηση των µεταβολών που επέρχονται από τα λογιστικά γεγονότα 
µε τους λογαριασµούς, προσδιορισµός του αποτελέσµατος που προέκυψε 
στη διάρκεια της περιόδου ως διαφοράς της τελικής και της αρχικής ΚΠ, 
σύνταξη του ισολογισµού στο τέλος της περιόδου από τα υπόλοιπα των 
λογαριασµών, µε την προϋπόθεση ότι αυτά συµφωνούν µε την απογραφή). 
Κεφάλαιο 4 
          Το Ηµερολόγιο να διδάσκεται συγχρόνως µε το Γενικό Καθολικό (ένας ή 
δύο λογαριασµοί µπορούν να τηρηθούν µε πλήρη µορφή, ενώ οι υπόλοιποι 
να είναι σε σχήµα Τ, για να είναι πιο άνετο το µάθηµα). Προτείνεται να 
ακολουθήσει η σύνταξη του Ισοζυγίου των λογαριασµών του Γενικού 
Καθολικού, προκειµένου να διαπιστωθεί η συµφωνία Ηµερολογίου και 
λογαριασµών του Γενικού Καθολικού. Τρία ή τέσσερα λογιστικά γεγονότα είναι 
αρκετά στο πλαίσιο δύο διδακτικών ωρών για τα παραπάνω, όπως η 
παρακάτω εφαρµογή. 
«Στην ατοµική επιχείρηση του Α. Ανδρέου ο ισολογισµός της στις 31-12-1998 
έχει ως εξής: 
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31-12-1998 
 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ             ΠΑΘΗΤΙΚΟ  
Εµπορεύµατα 20000            Ι.Κεφάλαιο 30000 
Ταµείο  10000    -  

30000    30000 
Στη νέα χρήση γίνονται στην επιχείρηση τα παρακάτω λογιστικά γεγονότα: 
 Στις 2-1-1999: Αγορά εµπορευµάτων από τον ∆. ∆ηµητρίου (τιµολόγιο 
του No 3/2-1-1999) αξίας 5000 ευρώ µε πίστωση. 
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 Στις 3-1-1999: Πληρωµή του ενοικίου 1500 ευρώ (Απ. Πληρ. No 1/3-1-
1999). 
 Στις 5-1-1999: Πώληση εµπορευµάτων (τιµολόγιο µας No 1/5-1-1999) 
στον Β. Βασιλείου, αξίας (κόστους) 2500 ευρώ αντί 4000 ευρώ τα µισά µε 
µετρητά (Απόδ. Εισπρ. No 1/5-1-1999) και τα άλλα µισά µε πίστωση. 
Να καταχωρίσετε τον αρχικό ισολογισµό και τα παραπάνω λογιστικά γεγονότα 
στο Ηµερολόγιο, να ενηµερώσετε από το ηµερολόγιο τους λογαριασµούς του 
Γενικού Καθολικού, να συντάξετε το ισοζύγιο των λογαριασµών του Γενικού 
Καθολικού και να προβείτε στον έλεγχο των απαραίτητων αριθµητικών 
συµφωνιών». 
Κεφάλαιο 6 
          Οι εφαρµογές να είναι σύντοµες, για να µπορούν να γίνουν και οι 
καταστάσεις συµφωνίας των αναλυτικών καθολικών.  
Κεφάλαιο 8 
          Προτείνεται να διδαχθεί µόνο η παράγραφος που αφορά στα λογιστικά 
βιβλία, ώστε οι µαθητές να αποκτήσουν πλήρη εικόνα για τη λογιστική 
διαδικασία. 

 

 
 

 
Οι διδάσκοντες να ενηµερωθούν ενυπόγραφα. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εσωτερική  ∆ιανοµή: 

• Γραφείο Υφυπουργού 

• Γραφείο Γενικού Γραµµατέα 

• ∆/νση Ιδιωτικής Εκπ/σης 

• ∆/νση Π.Ο.∆.Ε. 

• ∆/νση Ειδικής Αγωγής 

• ΣΕΠΕ∆ 

•    ∆/νση Σπουδών ∆Ε - Τµήµα Β΄ 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ  
 
 
 

ΣΥΜΕΩΝ ΚΕ∆ΙΚΟΓΛΟΥ 


