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Κανένα 

Στόχοι Μαθήματος 
Το μάθημα καλύπτει εισαγωγικά θέματα στον τομέα της 

χρηματοοικονομικής λογιστικής και βοηθά τους φοιτητές να 

κατανοήσουν το πώς οι λογιστικές πληροφορίες αποτελούν βάση 

για την λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων. Επιπλέον, βοηθά τους 

φοιτητές να κατανοήσουν καλύτερα το περιβάλλον μέσα στο οποίο 

δημιουργείται και χρησιμοποιείται η λογιστική πληροφόρηση.  

Μαθησιακά 
Αποτελέσματα 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι διδασκόμενοι αναμένεται να 

είναι σε θέση να: 

 Εξηγήσουν το σκοπό της λογιστικής, να αντιλαμβάνονται τη 
διαδικασία κατάρτισης και δημοσίευσης των οικονομικών 
καταστάσεων και των λογιστικών αρχών βάσει των οποίων 
συντάσσονται οι οικονομικές καταστάσεις, να κατανοούν το 
πως οι χρήστες που βρίσκονται εκτός της επιχείρησης 
χρησιμοποιούν τις οικονομικές καταστάσεις και τέλος να 
κατανοούν τους διάφορους τύπους των επιχειρήσεων. 

 Εφαρμόζουν το διπλογραφικό λογιστικό σύστημα και να είναι 
σε θέση να τηρούν τα λογιστικά βιβλία. 

 Εξηγούν τους κύριους τύπους λογαριασμών του γενικού 
καθολικού και να αναλύουν τη φύση και τη λειτουργία του 
εκάστοτε λογαριασμού. Τέλος, να είναι σε θέση να κλείνουν 
και να ισοζυγίζουν τους  λογαριασμούς αυτούς. 

 Συντάσσουν τον λογαριασμό για μικροέξοδα και να είναι σε 
θέση να υπολογίζουν το κόστος αποθεμάτων με τη χρήση 
διαφόρων μεθόδων αποτίμησης. 

 Εξηγούν και να κατανοούν τη χρησιμότητα του Ισοζυγίου, της 
Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσης και του Ισολογισμού. 



 Προετοιμάζουν το Ισοζύγιο, την Κατάσταση Αποτελεσμάτων 
Χρήσης και τον Ισολογισμό, καθώς επίσης και να 
πραγματοποιούν τις εγγραφές κλεισίματος. 

 Εξηγούν και να κατανοούν τις λογιστικές εγγραφές πού 
σχετίζονται: α) με τις κεφαλαιουχικές δαπάνες και β) με τις μη 
- κεφαλαιουχικές δαπάνες. Τέλος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση 
να εφαρμόζουν τις διάφορες μεθόδους απόσβεσης και να 
κατανοούν θέματα που αφορούν την αποτίμηση και εκποίηση 
των μη κυκλοφορούντων στοιχείων του ενεργητικού. 

 Εξηγήσουν την ανάγκη δημιουργίας της κατάστασης 
‘συμφωνίας τραπεζικού λογαριασμού’ καθώς επίσης να 
μπορούν να την συντάξουν. 

 Τα εξηγούν την λειτουργία και την χρησιμότητα των γενικών 
λογαριασμών. 

 Εξηγούν και να κατανοούν την λειτουργία όλων των 
λογαριασμών που σχετίζονται με τις επισφαλείς απαιτήσεις 
και να είναι σε θέση να πραγματοποιούν τους σχετικούς 
λογιστικούς χειρισμούς. 

Προ-απαιτούμενα Κανένα Συν-απαιτούμενα Κανένα 

Περιεχόμενο 
Μαθήματος 

 

1. Εισαγωγή στην Λογιστική:  

α) Κατανόηση της διαδικασία κατάρτισης και δημοσίευσης των 

οικονομικών καταστάσεων, β) κατανόηση των διάφορων τύπων  

επιχειρήσεων, γ) κατανόηση της μορφής, των αρχών και του 

σκοπού των οικονομικών καταστάσεων, δ) κατανόηση των αναγκών 

όλων των χρηστών των οικονομικών καταστάσεων, ε) κατανόηση 

των σημαντικότερων συστατικών στοιχείων των  οικονομικών 

καταστάσεων.  

2. Παραστατικά, μητρώα και βιβλία πρωτογενών εγγραφών: 

 α) Κατανόηση και χρήση των διαφόρων παραστατικών, β) 

κατανόηση της αναγκαιότητας των βιβλίων πρωτογενών εγγραφών, 

γ) κατανόηση των ημερήσιων βιβλίων αγορών και πωλήσεων, δ) 

κατανόηση του βιβλίου ταμείου και του βιβλίου που σχετίζεται με 

μικροέξοδα. 

3. Καθολικό και διπλογραφικό λογιστικό σύστημα:  

α) Κατανόηση και τήρηση των λογαριασμών του καθολικού, β) της 

λογιστικής ισότητας, γ) του διπλογραφικού συστήματος, δ) του 

ημερολόγιου εγγραφών, ε) των ημερήσιων βιβλίων, ζ) των 

πληρωτέων/εισπρακτέων/προπληρωμένων λογαριασμών.  



4. Οικονομικές Καταστάσεις:  

Προετοιμασία του Ισοζυγίου, της Κατάστασης Αποτελεσμάτων 

Χρήσης και του Ισολογισμού, καθώς επίσης και κατάρτιση των 

εγγραφών κλεισίματος. 

5. Φόρος που εμφανίζεται κατά την δημιουργία πωλήσεων:  

Κατανόηση των μορφών φορολογίας που εμφανίζονται κατά την 

δημιουργία πωλήσεων και κατανόηση των σχετικών λογιστικών 

χειρισμών.  

6. Αποθέματα: 

α) Υπολογισμός του κόστους πωληθέντων, β) κατάρτιση λογιστικών 

εγγραφών για το αρχικό και τελικό υπόλοιπο των αποθεμάτων, γ) 

απογραφή τελικού υπολοίπου αποθεμάτων βάση του Διεθνούς 

Λογιστικού Προτύπου (ΔΛΠ) 2.   

7. Ενσώματα Πάγια /Ενσώματα μη-κυκλοφορούντα στοιχεία 

του ενεργητικού: 

Κατανόηση της διαφοράς μεταξύ των κεφαλαιουχικών και μη – 

κεφαλαιουχικών δαπανών. Εφαρμογή των διαφορετικών μεθόδων 

απόσβεσης, κατανόηση θεμάτων αναφορικά με την αποτίμηση των 

ενσώματων παγίων/μη κυκλοφορούντων στοιχείων του ενεργητικού. 

Τέλος, εφαρμογή του ΔΛΠ 16. 

8. Κατάσταση ‘συμφωνίας τραπεζικού λογαριασμού’ : 

α) Κατανόηση της διαφοράς μεταξύ του αναλυτικού τραπεζικού 

λογαριασμού και του βιβλίου ταμείου, β) κατανόηση της 

αναγκαιότητας της Κατάστασης ‘συμφωνίας τραπεζικού 

λογαριασμού’ και γ) σύνταξη της Κατάστασης ‘συμφωνίας 

τραπεζικού λογαριασμού’. 

9. Γενικοί Λογαριασμοί: 

Κατανόηση της αναγκαιότητας ύπαρξης των γενικών λογαριασμών 

και της λειτουργίας  τους. 

10. Επισφαλείς απαιτήσεις και διαγραφές πελατών: 

α) Κατανόηση των αρχών αναφορικά με τις επισφαλείς απαιτήσεις, 

β) κατανόηση του ρίσκου που ενσωματώνεται στις συναλλαγές επί 

πιστώσει, γ) πραγματοποίηση όλων των λογιστικών χειρισμών που 

αφορούν επισφαλείς απαιτήσεις και διαγραφές πελατών. 



11. Προετοιμασία Οικονομικών καταστάσεων μίας ατομικής 

επιχείρησης: 

Προετοιμασία του Ισοζυγίου, της Κατάστασης Αποτελεσμάτων 

Χρήσης και του Ισολογισμού μίας ατομικής επιχείρησης. 

12. Ελλιπή Λογιστικά βιβλία: 

Κατανόηση και εφαρμογή τεχνικών σε καταστάσεις ελλιπών 

λογιστικών βιβλίων. 

13. Πρόσφατες εξελίξεις και σύγχρονα ζητήματα που 
σχετίζονται με το αντικείμενο του μαθήματος. 
 

Μεθοδολογία 
Διδασκαλίας 

Εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση 

Βιβλιογραφία 
Αρχές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής. Δ. Βασιλείου και Ν. 

Ηρειώτης. (τελευταία έκδοση) 

Γενική Λογιστική. Χρηματοοικονομική Προσέγγιση. Προετοιμασία-

Ερμηνεία-Χρήση των Λογιστικών Καταστάσεων. Δημοπούλου-

Δημάκη. (τελευταία έκδοση). 

Γενική Λογιστική ΙΙ. Ν. Παμόνης. Latest Edition. 

Meigts, Williams, Haka And Bettner : FINANCIAL AND 

MANAGERIAL ACCOUNTING, The Basis for Business Decisions, 

Latest Edition, McGraw Hill. 

Wood, F & Sangster, A.:BUSINESS ACCOUNTING I, Latest 

Edition., Pearsons Education Ltd London, [ISBN: 0-272-68149-4]  

BPP Notes for F3 -ACCA 

ACCA - http://www.accaglobal.com/students  

BPP - http://www.bpp.com/acca/papers/f3/  

Kaplan  

http://financial.kaplan.co.uk/TrainingandQuals/Accountancy/ACCA/

Pages/default.aspx 

http://www.accaglobal.com/students
http://www.bpp.com/acca/papers/f3/
http://financial.kaplan.co.uk/TrainingandQuals/Accountancy/ACCA/Pages/default.aspx
http://financial.kaplan.co.uk/TrainingandQuals/Accountancy/ACCA/Pages/default.aspx


Αξιολόγηση 
 

Τελική Εξέταση 50% 

Εργασίες/Συνεχιζόμενες 
Δραστηριότητες Αξιολόγησης 

50% 

 100% 
 

Γλώσσα Ελληνικά 

 


