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ΚΕΦ1 
 

Ποιο είναι το αντικείμενο της λογιστικής επιστήμης ; 
 

Η λογιστική μπορεί να οριστεί ως << η επιστήμη που ασχολείται με την παροχή χρηματοοικονομικών 

πληροφοριών, με σκοπό την ενημέρωση όλων των ενδιαφερόμενων μίας οικονομικής μονάδας >> 

Αναπτύξτε τους ορισμούς της οικονομικής και της λογιστικής μονάδας, καθώς και 

την μεταξύ τους εννοιολογική διαφορά; 
 

Με τον όρο οικονομική μονάδα αναφερόμαστε στον οργανωμένο και συστηματικό συνδυασμό των 

συντελεστών παραγωγής για την επίτευξη συγκεκριμένων, αντικειμενικών σκοπών. Οι οικονομικές 

μονάδες διακρίνονται σε παραγωγικές και καταναλωτικές. Οι παραγωγικές έχουν σκοπό την 

παραγωγή αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών και ενδιαφέρουν κατά κύριο λόγο τον 

λογιστή(χωρίζονται σε κερδοσκοπικές και μη κερδοσκοπικές). Οι καταναλωτικές οικονομικές 

μονάδες έχουν σκοπό την κάλυψη περισσότερο κοινωνικών αναγκών(σωματεία κ.α) Με τον όρο 

λογιστική μονάδα εννοούμε την οικονομική μονάδα η οποία διατηρεί αυτοτελές σύστημα λογιστικών 

βιβλίων καθώς και δική της ξεχωριστή νομική προσωπικότητα 

 
 

Με ποια κριτήρια διακρίνονται οι οικονομικές μονάδες : 
 

Α) Με Κριτήριο τον φορέα η οικονομική μονάδα διακρίνεται σε : 

1) Δημόσια 

2) Ιδιωτική 

3) Μικτή 

Β) Με κριτήριο το μέγεθος : 

1) Μικρές 

2) Μεσαίες 

3) Μεγάλες 

Γ) Με κριτήριο το αντικείμενο δράσης : 

1) Εμπορικές 

2) Βιομηχανικές 

3) Ασφαλιστικές 

4) Τραπεζικές 

5) Ναυτιλιακές (κ.α) 

Δ) Σύμφωνα με την νομική τους μορφή : 

1) Ατομική Επιχείρηση 

2) Ομόρρυθμη Εταιρία 

3) Ανώνυμη Εταρία (κ.α) 
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Σε ποιους κλάδους διακρίνεται η οικονομική επιστήμη 

 Διακρίνεται στους παρακάτω : 
 

1) Χρηματοοικονομική Λογιστική 

2) Διοικητική λογιστική 

3) Ελεγκτική λογιστική 

4) Φορολογική λογιστική 

5) Λογιστική Δημόσιου Τομέα 
 
 

Πως αντιλαμβάνεστε την λογιστική ως πληροφοριακό σύστημα; 
 

Είναι απαραίτητη για τους εξής λόγους : 
 

1) Συντελεί στον προγραμματισμό δράσεων της οικονομικής μονάδας 

2) Συντελεί στην εύρυθμη λειτουργία της οικονομικής μονάδας 

3) Συντελεί στον έλεγχο της διαχείρισής της 

4) Συντελεί στην ορθότερη οργάνωση της 
 
 

Τι γνωρίζετε για τις βασικές λογιστικές αρχές; 
 

Οι λογιστικές αρχές αφορούν τις συνήθειες, τους κανόνες και τις διαδικασίες που είναι 

αποδεκτές από την λογιστική πρακτική σε συγκεκριμένο χρόνο 

Χαρακτηριστικά λογιστικών πληροφοριών 
 

1) Κατανοητές 

2) Σχετικές 

3) Ουσιώδεις 

4) Πλήρεις 

5) Αξιόπιστες 

6) Ουδέτερες 

7) Συντηρητικές 

8) Συγκρίσιμες 
 

 
Βασικές Λογιστικές Αρχές 

 

(ΜΟΝΟ ΟΣΕΣ ΕΧΟΥΝ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ) 

 

1) Λογιστική οντότητα : Ο Ιδιοκτήτης μια Εταιρείας έχει παραχωρήσει στην κόρη του 

υπολογιστή της εταιρίας αξίας 1.500$ για προσωπική της χρήση 

2) Αντικειμενικότητα : Στις οικονομικές καταστάσεις της επιχείρησης μεταξύ των μηχανημάτων 

εμφανίζονται και 2 μηχανήματα αξίας 30.000$ που όμως είχαν καταστραφεί ολοσχερώς από 

πρόσφατες πλημμύρες άρα στην πραγματικότητα έχουν μηδενική αξία 

(ΟΡΙΣΜΟΣ) 

 

3) Η θεμελιώδη αρχή του δεδουλευμένου επιτάσσει την αναγνώριση των επιπτώσεων των 

συναλλαγών και γεγονότων της οντότητας και τη συμπερίληψή τους στις 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις στο χρόνο που προκύπτουν και όχι στο χρόνο που 

διακανονίζονται ταμειακά 
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ΚΕΦ2 

 

 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ  ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 
 

ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 
 

Εδαφικές Εκτάσεις 

Οικόπεδο 

Κτίρια 

Μηχανήματα 

Μεταφορικά Μέσα 

Αυτοκίνητα 

Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 

Άυλα Πάγια στοιχεία 

Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας 

Εμποροβιομηχανικά σήματα 

Υπεραξία 

Έξοδα Πολυετούς αποσβέσεως 

Έξοδα Ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως 

Συμμετοχές ( μετοχές>10% αλλιώς είναι χρεόγραφα ) 

Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις 

Αποσβεσμένα κτήρια 

Αποσβεσμένα Μηχανήματα 

Αποσβεσμένα έπιπλα και σκεύη 

Αποσβεσμένα Μεταφορικά Μέσα 

Αποσβεσμένα Αυτοκίνητα 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 
 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 

 

Αναλώσιμα Υλικά 

Ανταλλακτικά Αυτοκίνητου 

Ανταλλακτικά Πάγιων Στοιχείων 

Γραφική ύλη 

Διαφημιστικό υλικό 
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Είδη Καθαριότητας 

Είδη συσκευασίας 

Εμπορεύματα 

Ενεχυριασμένα Εμπορεύματα 

Καύσιμα 

Μικρά εργαλεία 

Παραγωγή σε εξέλιξη 

Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή 

Πρώτες και βοηθητικές ύλες-Υλικά συσκευασίας 

Πρώτες ύλες 

Τρόφιμα-Ποτά-Αναψυκτικά 

Υλικά Συσκευασίας 

Υποπροϊόντα και υπολείμματα 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 

 

Απαιτήσεις από Ασφαλιστική Εταιρεία 

Ασφάλιστρα προπληρωμένα 

Γραμμάτια διαμαρτηθέντα 

Γραμμάτια Εισπρακτέα 

Γραμμάτια Εισπρακτέα Ενεχ 

Γραμμάτια σε τρίτους 

Γραμμάτια προεξοφλημένα 

Γραμμάτια σε καθυστέρηση 

Γραμμάτια στις Τράπεζες 

Γραμμάτια στο Χαρτοφυλάκιο 

Έξοδα επόμενων χρήσεων 

Επισφαλείς Πελάτες 

Καταθέσεις όψεως 

Λοιποί χρεώστες 

Πελάτες 

Προκαταβολές ….. 

Ταμείο 
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Χρεόγραφα 

Χρεώσεις επισφαλείς 

Χρηματικά Διαθέσιμα 

Χρηματικές διευκολύνσεις 

 

ΣΧΟΛΙΑ ! 

Απαιτήσεις → Ότι απαιτεί η επιχείρηση 
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Πότε Απαιτεί; 
 

 

 Οταν της Χρωστάνε 

 Όταν δεν θέλει να χάσει τους πελάτες της και προσφέρει προιον με πίστωση 
 
 
 
 

ΕΦ3 
 

Ισολογισμός 
 

Ο Ισολογισμός (κατάσταση οικονομική θέσης) είναι μια χρηματοοικονομική κατάσταση η 

οποία παρουσιάζει οργανωμένα την περιουσία της επιχείρησης καθώς και τις πηγές 

κεφαλαίων που χρησιμοποιήθηκαν για να αγοραστούν τα περιουσιακά στοιχεία . 
 
 

Η Βασική λογιστική Ισότητα 
 

Με τον όρο βασική λογιστική Ισότητα γίνεται αναφορά στην οικονομική κατάσταση 

κατάσταση μίας επιχείρησης , η οποία παρουσιάζεται υπό μορφή μαθηματική ισότητας και 

κάνει εμφανές ότι τα μέσα δράσης μιας επιχείρησης είναι υποχρεωτικά ίσα με τις πηγές 

προέλευσης τους. 

Με τον όρο Μέσα Δράσεις εννοούμε όλα τα μέσα εκείνα που έχει στην κατοχή της η 

οικονομική μονάδα και χρησιμοποιώντας αυτά προχωράει σε εμπορικές πράξεις στην 

αγορά , στην οποία αδραστηριοποίητε , δηλαδή με τα μέσα αυτά επιχείρηση ενεργά στην 

αγορά , για αυτό το σύνολο των μέσων δράσεις ονομάζεται ενεργητικό τέτοια 

παραδείγματα είναι …. 

Όσον αφορά τις πηγές προέλευσης των μέσων δράσεις είναι αναγκαίο να τονισθόυν τα 2 

μέρη 

Κατηγορίες Ισολογισμού 
 

1) Ανάλογα με την νομική μορφή 

2) Ανάλογα με το αντικείμενο δράσης 

3) Ανάλογα με την περιοδικότητα 

4) Ανάλογα με τον σκοπό που εξυπηρετεί 

Είδη ισολογισμού 
 

1) Θετικός ισολογισμός 
 

Καθαρή θέση > 0 

Ενεργητικό > Υποχρεώσεις σε τρίτους 

2) Ουδέτερος Ισολογισμός 
 

Καθαρή θέση = 0 

Ενεργητικό = Υποχρεώσεις σε τρίτους 



ΘΕΩΡΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 1 
-  

3) Αρνητικός Ισολογισμός 
 

Καθαρή θέση < 0 

Ενεργητικό < Υποχρεώσεις σε τρίτους 
 

 
ΚΕΦ4  

Κατάσταση Αποτελεσμάτων 
 

Η Κατάσταση Αποτελεσμάτων είναι η λογιστική κατάσταση η οποία παρουσιάζει 

περιληπτικά όλους εκείνους του παράγοντες που προσδιορίζουν το οικονομικό αποτέλεσμα 

( κέρδος ή ζημία ) μια λογιστικής περιόδους. 

 

 
Έξοδο καλείτε κάθε μείωση των ίδιων κεφαλαίων 

Έσοδο καλείτε κάθε αύξηση της καθαρής θέσης 

Διακρίσεις εσόδων – εξόδων 

 Οργανικά και ανόργανα 

 Λειτουργικά και μη λειτουργικά 

 Τακτικά και Έκτακτα 

 Πραγματικά και Τεκμαρτά 

 Δεδουλεμένα και μη δεδουλέμενα 

 Άμεσα και Έμμεσα 

 Σταθερά και μεταβλητά 

 
Λειτουργικά έξοδα : 

 
Αμοιβές προσωπικού 
2. Εργοδοτικές εισφορές 
3. Τόκοι δανείων (χρεωστικοί, ενυπόθηκων δανείων) 
4. Έξοδα προεξόφλησης 
5. Αποσβέσεις παγίων (κτιρίων, αυτοκινήτων, επίπλων) 
6. Ασφάλιστρα 
7. Αναλωθέντα Υλικά Συσκευασίας 
8. Γενικά έξοδα (Ενοίκια, Δαπάνες Θέρμανσης, Ηλεκτρικού Ρεύματος, Τηλεφωνίας) 

 
Λειτουργικά έσοδα : 

1. Έσοδα από πωλήσεις εμπορευμάτων 
2. Τόκοι δανείων (πιστωτικοί) 
3. Έσοδα από παροχή υπηρεσιών 

 
Έκτακτα και μη λειτουργικά έξοδα : 

1. Τόκοι υπερημερίας 

2. Ποινικές ρήτρες 

3. Κλοπές και υπεξαιρέσεις 

4. Οι χρεωστικές συναλλαγματικές διαφορές 

5. Οι απώλειες (ζημιές) από πυρκαγιές ή μεταφορές που δεν καλύπτονται 
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ασφαλιστικά 

6. Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις 

7. Καταπτώσεις εγγυήσεων 

8. Ζημίες από εκποιήσεις ακινήτων 

Έκτακτα και μη λειτουργικά έσοδα : 

9. Κέρδος ανταλλαγής παγίων (αυτοκινήτου, ακινήτου) 

10. Έσοδα από ποινικές ρήτρες 

11. Έσοδα από καταπτώσεις εγγυήσεων 

12. Κέρδη από εκποιήσεις ακινήτων 

13. Κέρδη από λαχνούς 

14. Πρόσοδοι ενοικίων 

 

 
ΚΕΦ5 

 

Απλός καλείτε εκείνο ο μετασχηματισμός ο οποίος προκαλείτε από λογιστικά γεγονότα τα 

οποία μεταβάλλουν μόνο 2 στοιχεία της λογιστικής ισότητας 

Σύνθετος καλείτε εκείνο ο μετασχηματισμός ο οποίος προκαλείτε από λογιστικά γεγονότα 

τα οποία μεταβάλλουν περισσότερα από 2 στοιχεία της λογιστικής ισότητας 
 

Κάθετοι Μετασχηματισμοί = στοιχεία από μόνο ενεργητικό ή μόνο παθητικό που 

μεταβάλλονται 

Οριζόντιοι Μετασχηματισμοί = στοιχεία και από ενεργητικό και από παθητικό που 

μεταβάλλονται 

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ 

1) Κοινωνικά Γεγονότα 

2) Οικονομικά Γεγονότα 

3) Λογιστικά Γεγονότα 

Α) Εξωτερικά Λογιστικά Γεγονότα 

Β) Εσωτερικά λογιστικά γεγονότα 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΑ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 

1) Εξωτερικά 

2) Εσωτερικά 

Εξωτερικά δικαιολογητικά έγγραφα είναι αυτά που η επιχείρηση λαμβάνει από 

τρίτους ή δίνει σε τρίτους 

Εσωτερικά δικαιολογητικά έγγραφα είναι εκείνα που χρησιμεύουν για την 

εσωτερική εξυπηρέτηση των λειτουργειών 

ΚΕΦ7 
 

Η καταγραφή των λογιστικών γεγονότων πραγματοποιείτε στα λογιστικά βιβλία 
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Ημερολόγιο είναι «το βιβλίο ή ο λογιστικός χώρος που στο οποίο καταχωρούνται με 

χρονολογική σειρά και με την μορφή ημερολογιακής εγγραφής τα λογιστικά γεγονότα μιας 

οικονομικής μονάδας 

Απλή ημερολογιακή εγγραφή = καταχώριση 2 λογιστικών γεγονότων 

Σύνθετη ημερολογιακή εγγραφή = καταχώριση >2 λογιστικών γεγονότων 

ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

ΑΝ ΑΘΡ ΧΡ ΑΘΡ Π ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

ΑΝ ΑΘΡ ΧΡ > ΑΘΡ Π  ΧΡ υπόλοιπο 

ΑΝ ΑΘΡ ΧΡ < ΑΘΡ Π Π υπόλοιπο 

ΑΝ ΑΘΡ ΧΡ = ΑΘΡ Π Εξισωμένος λογαριασμός 

Ισοζύγιο καθολικού καλείται η χρηματοοικονομική κατάσταση η οποία παρουσιάζει 

σε χρηματικές μονάδες όλους εκείνους τους λογαριασμούς που εμφανίζονται στο 

καθολικό της λογιστικής μονάδας κατά την διάρκεια του χρόνου μέσα στο οποίο 

καταρτίζεται 

ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 

 Ανάγκη ελέγχου τόσο της ορθότητας τόσο και της ακρίβειας της μεταφοράς 

των Η.Ε στους λογαριασμούς του γενικού καθολικού 

 Να προσδιορίζεται προσωρινά και κατά τη διάρκεια της λογιστικής χρήσης, η 

χρηματοοικονομική κατάσταση της λογιστικής μονάδας και το αποτέλεσμα, 

το οποίο έχει πετύχει μέχρι και την χρονική στιγμή της κατάρτισης του 

Τα ισοζύγια είναι ένα όργανο αριθμητικής επαλήθευσης των λογιστικών 

καταχωρήσεων στο βιβλίο του ή των ημερολογίων 

ΣΤΗΛΗ ΧΡ = ΣΤΗΛΗ Π 

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΙΣΟΖΥΓΙΩΝ 

 Ισοζύγια του γενικού καθολικού 

 Κατάσταση συμφωνίας των αναλυτικών καθολικών 

ΑΝΑΛΟΓΑ ΤΟ ΠΕΡΙΟΕΡΧΟΜΕΝΟ 

 Ισοζύγια ποσά : Μόνο άθροισμα ΧΡ και Π 

 Ισοζύγια Υπόλοιπα : Μόνο Υπόλοιπα 

 Πλήρη Ισοζύγια : και Άθροισμα Χρ και Π και Υπόλοιπα λογαριασμών 

ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ 

 Προσωρινά Ισοζύγια : Καλούνται εκείνα τα Ισοζύγια που καταρτίζονται κατά 

την διάρκεια της λογιστικής χρήσης, ανά τακτά χρονικά διαστήματα 
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 Προσαρμοσμένα Ισοζύγια : Καλούνται εκείνα τα Ισοζύγια που καταρτίζονται 

στο τέλος της λογιστικής χρήσης. Μετά την μεταφορά εγγράφων 

προσαρμογής των λογαριασμών στους λογαριασμού του γενικού καθολικού 

 Οριστικά Ισοζύγια : Καλούνται εκείνα τα Ισοζύγια που καταρτίζονται στο 

τέλος της λογιστικής χρήσης μετά την μεταφορά στους λογαριασμούς του 

γενικού καθολικού των εγγράφων προσδιορισμού του αποτελέσματος 

χρήσης . Το ισοζύγιο είναι το τελευταίο της χρήσης 
 

 
ΚΕΦ9 

 

«Λογιστικό Κύκλωμα» είναι ο κύκλος ή το κύκλωμα όλων τον λογιστικών 

διαδικασιών που το λογιστήριο μιας οικονομικής μονάδας μιας οντότητας 

πραγματοποιεί κάθε έτος 

Λογιστικές Διαδικασίες καλούνται οι ενέργειες του λογιστηρίου μιας λογιστικής 

οντότητας προβαίνει από το πρώτο λογιστικό γεγονός της χρήσεως μέχρι τη στιγμή 

της καταρτίσεως των καταστάσεων χρηματοοικονομικής πληροφόρησης στο τέλος 

της χρήσεως 

Φάσεις λογιστικού Κυκλώματος 

3 ΦΑΣΕΙΣ 

1) Διαδικασία Ανοίγματος 
 

 Σύνταξη ισολογισμού Ανοίγματος 

 Διενέργεια των εγγραφών ανοίγματος 

 Άνοιγμα των λογαριασμών γενικού και αναλυτικών καθολικών 

2) Διαδικασία Παρακολούθησης 

 Διενέργεια των τρεχουσών ημερολογιακών εγγραφών 

 Διενέργεια των τρεχουσών καταχωρίσεων στους λογαριασμούς 

 Κατάρτιση του γενικού και αναλυτικών καθολικών 

 Σύνταξη των περιοδικών ισοζυγίων κινήσεως 

3) Διαδικασία κλεισίματος 

 Από ουσιαστικής λογιστική άποψη οι καταστάσεις (ισολογισμός 

κ.α) πρέπει να εμφανίζονται με απόλυτη σαφήνεια την 

πραγματική εικόνα 

 Από τυπική τεχνολογιστική άποψη 

i) Στην τεχνική σύνταξη του φύλλου προετοιμασίας του ισολογισμού και 

των αποτελεσμάτων χρήσεως 

i) Τεχνική και διενέργεια των εγγραφών προσαρμογής 

ii) Στην διενέργεια των εγγραφών κλεισίματος 

iii) Σύνταξη των καταστάσεων χρηματοοικονομικής πληροφόρησής 



ΘΕΩΡΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 1 
-  

ΚΕΦ10 
 

Με τον όρο απογραφή εννοείτε το σύνολο των ενεργειών που δίνουν μια λεπτομερή 

αποτύπωση των στοιχείων του ενεργητικού, των υποχρεώσεων της οικονομικής μονάδας 

καθώς και στον επαναπροσδιορισμό της καθαρής θέσης σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή 

καθώς και την  απόδοση τους σε χρηματικές μονάδες 
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