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ΜΑΘΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ  ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 

Τάξη Α΄ 
Περίοδοι διδασκαλίας εβδομαδιαία: 3 
Διδακτικά βιβλία:  Λογιστική Α΄ Λυκείου - Προσανατολισμού, εκδ. 2019 
                             
 ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1:  
Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ 
ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

2    

 1.1  Εισαγωγή στη  
Λογιστική/Στόχοι της 
επιχείρησης 

   Να κατανοεί το στόχο της επιχείρησης 

 Να γνωρίζει τον ορισμό της Λογιστικής 

 Η έννοια του κέρδους 

 Το αντικείμενο της Λογιστικής 

 1.2  Ποιες είναι οι Οικονομικές 
Καταστάσεις 

   Να περιγράφει τις σημαντικές οικονομικές 
καταστάσεις ενός οργανισμού 

 Η Κατάσταση Αποτελεσμάτων 

 Η κατάσταση 
Χρηματοοικονομικής Θέσης 

 Η κατάσταση Ταμειακής Ροής 

 1.3  Διακρίσεις της Λογιστικής    Να κατανοεί τη Χρηματοοικονομική και 
Διοικητική Λογιστική και σε ποιους 
απευθύνεται 

 Οι διακρίσεις της Λογιστικής 

 Οι Οικονομικές Καταστάσεις, οι 
Προϋπολογισμοί, τα Διεθνή 
Πρότυπα 

 Οι διακρίσεις των χρηστών 

1.4  Επιχειρηματικές μορφές    Να διακρίνει τις Ατομικές επιχειρήσεις, τους 
Συνεταιρισμούς και τις Μετοχικές εταιρείες 

 
 
 

 Να γνωρίζει την ευθύνη του Ελεγκτή 

 Τα χαρακτηριστικά της ατομικής 
επιχείρησης, των Συνεταιρισμών 
και των Μετοχικών Εταιριών 

 Η Γενική Συνέλευση και το 
Διοικητικό Συμβούλιο των 
Μετοχικών Εταιρειών 

 Ο ρόλος του ανεξάρτητου 
Ελεγκτή και του Εγκεκριμένου 
Λογιστή 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2:                                         

Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΑΙ Η 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 

3    

  2.1 Η Λογιστική Αρχή    Να γνωρίζει και να εφαρμόζει τη βασική 
λογιστική αρχή 

 Η διάκριση των περιουσιακών 
στοιχείων 

 Ο υπολογισμός της εξίσωσης 
της λογιστικής αρχής 

  2.2 Κατάσταση 
Χρηματοοικονομικής Θέσης 

   Να ετοιμάζει την Κατάσταση 
Χρηματοοικονομικής Θέσης 

 

 Ο τρόπος παρουσίασης της 
Χρηματοοικονομικής Θέσης μιας 
επιχείρησης 

  2.3 Οικονομικές συναλλαγές και 
πώς επηρεάζουν την 
Κατάσταση 
Χρηματοοικονομικής Θέσης 

   Να αναλύει τις μεταβολές των οικονομικών 
συναλλαγών  

 Να κατανοεί πώς μεταβάλλεται η οικονομική 
θέση της επιχείρησης 

 Οι οικονομικές συναλλαγές και η 
επίδρασή τους στο Κεφάλαιο, το 
Ενεργητικό και το Παθητικό 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3:                                              
ΤΟ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

5    

  3.1 Τι είναι Διπλογραφία    Να γνωρίζει το Διπλογραφικό Σύστημα και 
πού βασίζεται 

 Το Διπλογραφικό Σύστημα  

 Χρέωση και Πίστωση 

  3.2 Κανόνες της Διπλογραφίας    Να κατανοεί τους κανόνες της Διπλογραφίας  Οι Κανόνες του Διπλογραφικού 
Συστήματος 
 

  3.3 Παραδείγματα καταχώρισης 
συναλλαγών 

   Να καταχωρεί τις συναλλαγές 
 

 Η καταχώριση των οικονομικών 
συναλλαγών με βάση το 
διπλογραφικό σύστημα 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4:                                
ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ: 
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 

5    
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  4.1  Εμπορεύματα και καταγραφές  
συναλλαγών 

   Να εφαρμόζει τις καταχωρίσεις στους 
λογαριασμούς των Εμπορευμάτων 

 Ο Λογαριασμός Εμπορεύματα 

  4.2  Αγορές εμπορευμάτων και 
επιστροφές αγορών/πωλήσεις 
εμπορευμάτων και επιστροφές 
πωλήσεων 

   Να γνωρίζει τη λειτουργία των λογαριασμών 
αγορών, επιστροφές αγορών, πωλήσεων και 
επιστροφές πωλήσεων 

 Οι Λογαριασμοί  Αγορές, 
Επιστροφές Αγορών, Πωλήσεις 
και Επιστροφές Πωλήσεων 

  4.3  Παραδείγματα συναλλαγών με 
πίστωση και μετρητά 

   Να καταχωρεί τις συναλλαγές με πίστωση και 
μετρητά στους λογαριασμούς των 
εμπορευμάτων 

 Η διαδικασία της καταχώρισης 
των συναλλαγών στους 
λογαριασμούς εμπορευμάτων 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: 
ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ: ΕΞΟΔΑ 
ΚΑΙ ΕΣΟΔΑ 

5     

  5.1  Έξοδα: Χρέωση ή πίστωση    Να γνωρίζει την έννοια των εξόδων και πώς 
γίνεται ο Λογιστικός χειρισμός τους 

 Τα Έξοδα 

 Το Διπλογραφικό Σύστημα 
στους Λογαριασμούς των 
Εξόδων της επιχείρησης 

  5.2  Έσοδα: Χρέωση ή πίστωση    Να γνωρίζει την έννοια των εσόδων, και πώς 
γίνεται ο Λογιστικός χειρισμός τους 

 Τα Έσοδα 

 Το Διπλογραφικό Σύστημα 
στους Λογαριασμούς των 
Εσόδων της επιχείρησης 

  5.3  Απολήψεις    Να γνωρίζει την έννοια των Ατομικών 
Απολήψεων και πώς γίνεται ο λογιστικός 
χειρισμός τους 

 Οι Ατομικές  Απολήψεις και η 

διάκριση της επιχείρησης από 

τον ιδιοκτήτη 

 Το Διπλογραφικό Σύστημα στο 
λογαριασμό των Ατομικών 
Απολήψεων 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: 
ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ/ΤΟ 

ΙΣΟΖΥΓΙΟ 

4    
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  6.1  Γιατί χρειάζεται το Ισοζύγιο    Να γνωρίζει την έννοια του Ισοζυγίου 

 Να αντιλαμβάνεται τη χρησιμότητα του 
Ισοζυγίου   

 

 Το Ισοζύγιο 

  6.2  Το Ισοζύγιο    Να συντάσσει το Ισοζύγιο  Η διαδικασία της ετοιμασίας του 
Ισοζυγίου 

  6.3  Υπολογισμός των υπολοίπων    Να ακολουθεί-εφαρμόζει τα βήματα για τον 
υπολογισμό του υπόλοιπου κάθε λογαριασμού 

 Τα βήματα για τον υπολογισμό 
του υπόλοιπου κάθε 
λογαριασμού 

  6.4  Αποτέλεσμα: Κέρδος ή Ζημιά    Να υπολογίζει το κέρδος ή τη ζημιά  Ο τρόπος υπολογισμού του 
μεικτού και καθαρού κέρδους 

 Ο τρόπος υπολογισμού της 
ζημιάς 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

4    

  7.1  Σημασία και χρήση της  
Κατάστασης Αποτελεσμάτων 

   Να γνωρίζει τη σημασία και τη χρησιμότητα 
Κατάστασης Αποτελεσμάτων για την 
επιχείρηση 

 

 Η χρησιμότητα της Κατάστασης 
Αποτελεσμάτων 

  7.2  Ετοιμασία Κατάστασης 
Αποτελεσμάτων 

   Να κατανοούν και να ακολουθούν τα 
απαραίτητα στάδια για την προετοιμασία της 
κατάστασης Αποτελεσμάτων. 

 Να αντιλαμβάνονται τη σημασία του 
λογαριασμού Profit and Loss Ledger Account, 
τόσο στο κλείσιμο των προσωρινών 
λογαριασμών, όσο και στον υπολογισμό του 
κέρδους ή της ζημιάς 

 Να υπολογίζει το Μεικτό και Καθαρό Κέρδος 

 Να μεταφέρουν το κέρδος ή την ζημιά της 
λογιστικής περιόδου στο λογαριασμό 
κεφαλαίου 

 Τα στάδια  προετοιμασίας της 
Κατάστασης Αποτελεσμάτων 

 Ο λογαριασμός Profit and Loss 
Ledger Account 
 

 Ο  υπολογισμός του κέρδους ή 
της ζημιάς 

 Το τελικό απόθεμα 
εμπορευμάτων                                             
Η διαδικασία υπολογισμού του 
Μεικτού και Καθαρού Κέρδους 
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  Η μεταφορά του κέρδους ή της 
ζημιάς στο λογαριασμό 
κεφαλαίου 

  7.3   Κατάσταση Αποτελεσμάτων   Να ετοιμάζει την Κατάσταση Αποτελεσμάτων  Η Κατάσταση Αποτελεσμάτων 
σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα 
(IFRS) 

  7.4  Επεξήγηση οικονομικών όρων   Να κατανοούν και να επεξηγούν τους 
οικονομικούς όρους της Κατάστασης 
Αποτελεσμάτων 

 Οι οικονομικοί όροι που 
περιλαμβάνονται στην 
Κατάσταση Αποτελεσμάτων 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ                
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 

2    

  8.1 Το Ισοζύγιο μετά την 
προετοιμασία της Κατάστασης 
Αποτελεσμάτων 

   Να γνωρίζει την χρήση των υπολοίπων των 
στοιχείων του ενεργητικού, του παθητικού και 
του κεφαλαίου μετά την προετοιμασία της 
Κατάστασης Αποτελεσμάτων 

 

 Η προετοιμασία της Κατάστασης 
Χρηματοοικονομικής Θέσης 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9: 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ: 

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΗΜΕΙΑ 

4    

  9.1  Αρχικό Απόθεμα    Να μπορεί να εφαρμόζει τον λογιστικό 
χειρισμό του αρχικού και τελικού αποθέματος 
των εμπορευμάτων 

 

 Ο Λογαριασμός Εμπορευμάτων 

  9.2  Μεταφορικά Έξοδα    Να γνωρίζει τον λογιστικό χειρισμό των 
μεταφορικών των εμπορευμάτων 

 Η καταχώρηση των 
μεταφορικών εξόδων στην 
Κατάσταση αποτελεσμάτων  

 Τα Μεταφορικά αγορών και 
Μεταφορικά Πωλήσεων 

  9.3  Απολήψεις   Εμπορευμάτων    Να γνωρίζει τον λογιστικό χειρισμό των 
απολήψεων εμπορευμάτων 

 Η διαφορά μεταξύ των 
Απολήψεων σε μετρητά και των 
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απολήψεων σε εμπορεύματα και 
ο Λογιστικός τους χειρισμός 

  9.4  Εφαρμογή    Να εφαρμόζει τους λογιστικούς χειρισμούς 
των λογαριασμών του κεφαλαίου 

 Η παρουσίαση της εφαρμογής 
των λογιστικών χειρισμών που 
αφορούν τους λογαριασμούς 

1.1 Κεφάλαιο 10 
1.2 Βοηθητικά  Βιβλία / 

 Books of Original Entry 

6    

  10.1  Βοηθητικά βιβλία    Να ανακαλούν  ονομαστικά τα βοηθητικά 
βιβλία και να κατανοούν την συμβολή τους στο 
Λογιστικό Κύκλο. 

 Τα βοηθητικά βιβλία ως βιβλία 
αρχικής εγγραφής και ο ρόλος 
τους στη Λογιστική λειτουργία. 
 

  10.2 Βιβλίο Αγορών 
   10.3  Βιβλίο Επιστροφών  

            Αγορών 

   Να περιγράφουν τη λειτουργία των  Βιβλίων  
Αγορών και  Επιστροφών Αγορών και  να 
εφαρμόζουν τις ανάλογες εγγραφές στο  
Καθολικό Πιστωτών και στο Γενικό Καθολικό 

 Η επεξήγηση της λειτουργίας 
των βιβλίων Αγορών και 
Επιστροφής Αγορών 
Εμπορευμάτων και η μετέπειτα 
μεταφορά τους στα αντίστοιχα 
Καθολικά. 

   10.4  Εμπορική έκπτωση    Να αντιλαμβάνονται την έννοια της εμπορικής 
έκπτωσης και να την υπολογίζουν αριθμητικά  
 

 Η εμπορική έκπτωση ο 
τρόπος υπολογισμού της και 
η συμβολή της στις 
συναλλαγές της επιχείρησης. 
 

  10.5  Βιβλίο Πωλήσεων 
  10.6  Βιβλίο Επιστροφών  

           Πωλήσεων 

   Να γνωρίζουν τη λειτουργία των  Βιβλίων 
Πωλήσεων και  Επιστροφής Πωλήσεων και  
να κάνουν τις ανάλογες εγγραφές στο  
Καθολικό Χρεωστών και στο Γενικό Καθολικό 

 Η επεξήγηση της λειτουργίας 
των βιβλίων Πωλήσεων και  
Επιστροφής Πωλήσεων και η 
μετέπειτα μεταφορά τους στα 
αντίστοιχα Καθολικά. 


