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1    Εισαγωγή στη Λογιστική 

Μαθησιακοί στόχοι
Οι στόχοι της διδακτικής ενότητας (κεφάλαιο 1) κινούνται σε τρία επίπεδα:

Α. Επίπεδο γνώσεων: 
Οι εκπαιδευόμενοι μπορούν2: 

▪ Να αναγνωρίζουν κύρια στοιχεία που αφορούν την έννοια, το περιεχόμενο, τα 
στάδια και τις διαδικασίες της Λογιστικής. 

▪ Να διακρίνουν τη Λογιστική (ανάλογα με το περιεχόμενο, τον κλάδο τη νομική 
μορφή κ.λπ.) 

▪ Να κάνουν συσχετισμό της ιστορικής εξέλιξης της Λογιστικής με τις ανάγκες 
των επιχειρήσεων και των οργανισμών. 

Β.  Επίπεδο ικανοτήτων:
Θα επιδιωχθεί η κατανόηση των γνώσεων με σκοπό την αξιοποίησή τους (Ανάλυ-
ση–Σύνθεση–Αξιολόγηση). Ένδεικτικά αναφέρουμε ότι μεταξύ των στόχων είναι οι 
εκπαιδευόμενοι να μπορούν:

▪ Να περιγράφουν και να κατονομάζουν την έννοια, το περιεχόμενο, τα στάδια 
και τις διακρίσεις τις Λογιστικής.

▪ Να τα αναλύουν και να κάνουν την κατάταξη με τον προβλεπόμενο τρόπο.

▪ Να μπορούν να αξιολογήσουν τις επιπτώσεις από την ορθή εφαρμογή (ή από την 
απουσία ορθής εφαρμογής) της λογιστικής παρακολούθησης για κάθε οργάνωση. 

Γ.  Επίπεδο στάσεων:
Έπιδίωξη είναι οι εκπαιδευόμενοι να αλλάξουν στάση απέναντι στον τρόπο που 
αντιμετωπίζουν το λογιστικό φαινόμενο. 

▪ Να αντιληφθούν και να αποδεχτούν το γεγονός ότι η λογιστική αποτελεί ένα 
πολύ χρήσιμο εργαλείο πληροφόρησης με σκοπό τη λήψη αποφάσεων. 

▪ Να έχουν θετική στάση και να εκτιμήσουν τη συνεισφορά των στελεχών που 
ασκούν την οικονομική διαχείριση.

▪ Να συνειδητοποιήσουν τη σκοπιμότητα–χρησιμότητα της καταγραφής και πα-
ρακολούθησης των στοιχείων που αφορούν γεγονότα που έχουν οικονομική 
(και όχι μόνον) σημασία για την οικονομική μονάδα.

2 Αναφέρεται στην απομνημόνευση και ανάκληση πληροφοριών και διαδικασιών.
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1 Εισαγωγή στη Λογιστική 

1.1. Οικονομική μονάδα
Για να γίνει δυνατή η παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών που χρειάζεται ο άνθρωπος 
πρέπει να χρησιμοποιηθούν μέσα και πόροι που ονομάζονται παραγωγικοί συντε-
λεστές (factors of production).

Μπορούμε να διακρίνουμε τέσσερις κατηγορίες των συντελεστών παραγωγής: 
την Εργασία, τη Φύση ή το Έδαφος, το Κεφάλαιο και την Επιχειρηματικότητα.

Οικονομική μονάδα ή Οικονομικός οργανισμός ονομάζεται ένας συνδυασμός 
συντελεστών παραγωγής που αποβλέπει στην επίτευξη ορισμένου σκοπού.

Μπορούμε να διακρίνουμε και να κατατάξουμε τους οικονομικούς οργανισμούς 
με βάση:
α) Τον κλάδο παραγωγής στον οποίο δραστηριοποιούνται:

▪ Σε οικονομικούς οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στην Πρωτογενή 
παραγωγή (γεωργία, κτηνοτροφία, αλιεία κτλ.).

▪ Στους δραστηριοποιούμενους στη Δευτερογενή παραγωγή (βιομηχανία, βι-
οτεχνία κτλ.).

▪ Και τέλος, σε όσους δραστηριοποιούνται στον Τριτογενή τομέα (εμπόριο, 
μεταφορές, τράπεζες, επικοινωνίες κτλ.).

β) Την ιδιότητα και τη νομική μορφή του φορέα τους σε:

▪ Ιδιωτικούς (ατομικές επιχειρήσεις, εταιρίες, σωματεία–ιδρύματα).
▪ Δημόσιους (κρατικές υπηρεσίες, Ν.Π.Δ.Δ., δημόσιες επιχειρήσεις).
▪ Μεικτούς.

Θέματα κεφαλαίου
▪ Οικονομική μονάδα
▪ Έννοια της Λογιστικής
▪ Φύση της Λογιστικής
▪ Σκοποί της Λογιστικής
▪ Μηχανισμοί – τεχνικές διαδικασίες και στάδια
▪ Διακρίσεις της Λογιστικής
▪ Λογιστικά συστήματα και μέθοδοι
▪ Βασικές αρχές της Λογιστικής
▪ Iστορική ανασκόπηση
▪ Ερωτήσεις
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γ) Την επιδίωξη ή όχι του κέρδους σε:

▪ Κερδοσκοπικούς (profit-seeking organizations), που κύρια επιδίωξή τους εί-
ναι η πραγματοποίηση κέρδους υπέρ του φορέα τους.

▪ Kτητικούς, που το κέρδος είναι μέσο για την επέκταση και βελτίωση των 
μέσων δράσης τους (π.χ. κρατικά θέατρα, μουσεία, αθλητικά σωματεία). 

▪ Εξισωτικούς που επιδιώκουν την εξίσωση εσόδων–εξόδων (Ν.Π.Δ.Δ., επιμε-
λητήρια κτλ.).

1.2. Έννοια της Λογιστικής
Η Λογιστική «γεννήθηκε» από την ανάγκη παρακολούθησης των οικονομικών γεγο-
νότων που συμβαίνουν σε έναν οικονομικό οργανισμό. Ο όρος «λογιστική» προέρ-
χεται από το ρήμα λογίζομαι· (ενεργ. λογίζω), καθώς κύριο αντικείμενό της είναι ο 
λογισμός, (αριθμητικός υπολογισμός) δηλαδή η καταγραφή–αποτύπωση, λογιστι-
κών γεγονότων. Ο αντίστοιχος αγγλικός όρος για τη Λογιστική είναι «accounting». 
Μια ενδεικτική εννοιολογική προσέγγιση είναι αυτή της Επιτροπής Ορολογίας του 
Αμερικανικού Ινστιτούτου των Ορκωτών Λογιστών3 (1953) που απεικονίζει την πα-
ραδοσιακή αντιμετώπιση της Λογιστικής:

«Λογιστική είναι η τέχνη της καταχώρισης, της συστηματικής κατάταξης, ταξι-
νόμησης και της συνοπτικής απόδοσης, κατά εύληπτο τρόπο, των συναλλαγών και 
γεγονότων που είναι εν μέρει τουλάχιστον οικονομικού χαρακτήρα και της επεξήγη-
σης των αποτελεσμάτων από αυτά».

Κατά την Αμερικανική Ένωση Λογιστών (American Accounting Association)4, σε 
μια ελεύθερη απόδοση, Λογιστική είναι η διαδικασία αναγνώρισης, μέτρησης και 
γνωστοποίησης των οικονομικών πληροφοριών για να δοθεί η δυνατότητα λήψης 
αποφάσεων στους χρήστες αυτών των πληροφοριών. 

Κατά τον καθηγητή Βασίλειο Σαρσέντη μπορούμε να ορίσουμε τη Λογιστική ως 
«επιστημονικό γνωσιολογικό σύστημα με βασικό περιεχόμενο τη μεθοδευμένη συ-
γκέντρωση, ταξινόμηση και συγκριτική ανάλυση των οικονομικών μεγεθών και την 
απεικόνιση της πορείας των οικονομικών μονάδων». Εμφανίζεται λοιπόν μια προ-
σήλωση στην «ιστορική» απεικόνιση της περιουσιακής συγκρότησης και των μετα-
βολών της, τη συνδεσμολογία των λογαριασμών και τη διαδικασία κατάρτισης των 
οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμού, αποτελεσμάτων χρήσης κ.λπ.).

Η αλματώδης εξέλιξη των μέσων, όπως η εισαγωγή των ηλεκτρονικών υπολο-
γιστών στα λογιστήρια των οικονομικών οργανισμών, καθώς επίσης και ο έντονος 
ανταγωνισμός στην επιχειρηματική δράση έδωσαν νέα ώθηση στη Λογιστική που 
αναπτύχθηκε με σκοπό να εξυπηρετήσει τις αυξημένες πλέον απαιτήσεις. Η εισα-
γωγή των Η/Υ και των λογισμικών απάλλαξε τον λογιστή από μεγάλο όγκο δουλειάς 
ρουτίνας, συμπίεσε το κόστος της λογιστικής παρακολούθησης, αύξησε την αξιο-
πιστία των αποτελεσμάτων, διεύρυνε τους ορίζοντες επεξεργασίας των στοιχείων. 

3 American Institute of Certified Public Accountants (A.I.C.P.A, 1953)
4  Accountant in business (AB/FAB) - acca global. (2018). Retrieved from https://www.accaglobal.com/content/dam/

acca/global/PDF-students/acca/f1/studyguides/ab-fab-syllandsg-sept19-aug20.pdf
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1 Εισαγωγή στη Λογιστική 

Έγινε πλέον στροφή προς τη διατύπωση γενικών αρχών, όρων και μεθόδων που χρη-
σιμοποιεί η Λογιστική στη μελέτη των επιδράσεων του κοινωνικού περιβάλλοντος. 
Δόθηκε, λοιπόν, έμφαση στον ρόλο της ως συστήματος παροχής πληροφοριών και 
υποβοήθησης λήψης αποφάσεων. 

Ένας άλλος ενδεικτικός ορισμός είναι αυτός που δίνεται από τον καθηγητή Αρι-
στοκλή Ιγνατιάδη: «Λογιστική είναι ο κλάδος που ασχολείται με την αναγνώριση, 
μέτρηση, συστηματική καταχώριση, συσχέτιση και παρουσίαση χρηματοοικονο-
μικών κυρίως πληροφοριών που αφορούν τις οικονομικές μονάδες, με σκοπό 
την υποβοήθηση των ενδιαφερομένων γι’ αυτές στην κατεύθυνση λήψεως ορ-
θών αποφάσεων».

Η αντιμετώπιση αυτή όμως περιορίζει τη δυνατότητα παροχής από το λογιστι-
κό σύστημα κάποιων πληροφοριών ποιοτικού κυρίως χαρακτήρα, όπως το επίπεδο 
εκπαίδευσης εργαζόμενων, η ταύτισή τους με την επιχείρηση κ.λπ. Επειδή η συμ-
μετοχή του συντελεστή εργασία κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική στην επίτευξη των 
στόχων του οικονομικού οργανισμού, υπάρχει ένας κλάδος που απασχολείται με το 
πρόβλημα αυτό και ονομάζεται «Λογιστική του ανθρώπινου δυναμικού» (Human 
Resourses Accounting) και αποτελεί τμήμα του κλάδου της ονομαζόμενης Κοινωνι-
κής Λογιστικής (Social Accounting). 

Σε αντίθεση, επίσης, με την «άποψη της Χρηματοοικονομικής Λογιστικής» 
(Financial Accounting viewpoint), η οποία επιμένει στον απολογιστικό χαρακτήρα 
της Λογιστικής (ιστορική προσέγγιση), διατυπώνεται η «άποψη της Διοικητικής Λο-
γιστικής» (Management or Managerial Accounting viewpoint). H άποψη αυτή ει-
σάγει πληροφορίες–εκτιμήσεις για το πώς θα διαμορφωθούν μελλοντικά μεγέθη, 
όπως πωλήσεις, κόστος πωληθέντων κ.ά. Θεωρεί δε ότι αυτές οι εκτιμήσεις έχουν 
μεγαλύτερη σημασία για τον manager από τα ιστορικά στοιχεία.

Υπάρχει πραγματικά μεγάλη δυσκολία σε ό,τι αφορά τη διατύπωση ενός ορι-
σμού αυστηρά περιοριστικού, λόγω της ταχύτητας αλλαγής των οικονομικών δεδο-
μένων και των αναγκών προσαρμογής της Λογιστικής στις νέες απαιτήσεις–ανάγκες 
των οικονομικών οργανισμών.

1.3. Φύση της Λογιστικής
Έχουν διατυπωθεί πολλές απόψεις για τη φύση της Λογιστικής όπου άλλοτε χαρα-
κτηρίζεται ως απλή τεχνική, άλλοτε ως επιστήμη και άλλοτε γίνεται διαχωρισμός με 
βάση τους σκοπούς και τις λειτουργίες, όπως γίνεται από κάποιους Αμερικανούς 
(Βοοk Keeping, Accounting), Γάλλους (Τenue de livres, Comptabilite) και Γερμανούς 
(Βuchfuhrung-Buchhaltung) συγγραφείς. Επίσης, έχει γίνει χαρακτηρισμός της ως 
«Διοικητική επιστήμη» (Administrative Science).

 Η παραδοσιακή προσέγγιση της Λογιστικής τής προσέδιδε τον χαρακτήρα της 
τεχνικής. Η εξέλιξή της όμως και η στροφή της στην αναζήτηση–διατύπωση αρχών, 
κανόνων και μεθοδολογίας τής δίνει πλέον τον χαρακτήρα της επιστήμης. 

 Οι πληροφορίες που συλλέγει, ταξινομεί και παρέχει αφορούν κοινωνικές ομά-
δες (οικονομικούς οργανισμούς) και έχουν επίπτωση και χρησιμότητα σε αποφάσεις 
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που προκαλούν κοινωνικές επιδράσεις. Κατατάσσεται, λοιπόν, λόγω των παραπάνω 
στις Κοινωνικές ή Θεωρητικές Επιστήμες.

 Πολύς, επίσης, λόγος γίνεται για την αυτοτέλειά της ως επιστήμης και θεωρή-
θηκε ότι αποτελεί μέρος των οικονομικών Επιστημών, της Στατιστικής, της Μαθη-
ματικής επιστήμης, ή τμήμα των Συστημάτων Πληροφοριών (Ιnformation Systems).

 Είναι πράγματι ιδιαίτερα στενή η σχέση της με την Οικονομική Επιστήμη, μιας 
και οι έννοιες που χρησιμοποιούνται ως βάση από τη Λογιστική είναι δανεισμέ-
νες από αυτή. Οι πληροφορίες που παρέχονται από τη Λογιστική χρησιμοποιούνται 
από τον οικονομολόγο για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των θεωριών.

 Μεγάλη είναι επίσης η επίδραση των Μαθηματικών και της Στατιστικής στη θεμελί-
ωση και την ανάπτυξη της Λογιστικής, η οποία χρησιμοποιεί μεθόδους και τεχνικές των 
Μαθηματικών όπως «μαθηματικό προγραμματισμό» (Mathematical programming) για 
την επίλυση προβλημάτων ανάλυσης «νεκρού σημείου», προϋπολογισμών κτλ., «Αλυ-
σίδες Μάρκοφ», «Άλγεβρα μητρών» (Matrix algebra), καθώς και μεθόδους όπως αυτή 
της «Στατιστικής Δειγματοληψίας» (Statistical sampling) από τη Στατιστική. 

 Είναι αλήθεια ότι η Λογιστική αποτελεί πλέον ένα σημαντικό τμήμα του πληρο-
φοριακού συστήματος ενός οικονομικού οργανισμού και στοχεύει στη συνεχή διεύ-
ρυνση της γκάμας των πληροφοριών που παρέχει καθώς και στην αριστοποίηση της 
ποιότητας και της χρησιμότητας των εν λόγω πληροφοριών για λογαριασμό αυτών 
που τις ζητούν.

 Έντονες είναι χωρίς καμία αμφιβολία οι επιδράσεις που δέχεται η Λογιστική 
και από τις «Επιστήμες της Συμπεριφοράς» σε ό,τι αφορά τη διαχείριση του ανθρώ-
πινου δυναμικού, την Επιχειρησιακή Έρευνα με την οποία έχουν κοινούς στόχους, 
στοιχεία και μεθοδολογία και τη «Νομική Επιστήμη», μιας και αυτή καθορίζει και 
επιβάλλει τους βασικούς κανόνες και το πλαίσιο δράσης για τη Λογιστική. 

 Γίνεται λοιπόν, μετά τα παραπάνω, φανερή η δυσκολία κατάταξης της Λογιστι-
κής σε κάποια συγκεκριμένη επιστήμη, γιατί αποτελεί ένα ιδιότυπο μείγμα Θεωρη-
τικών και Θετικών Επιστημών.

1.4. Σκοποί της Λογιστικής
Με βάση τις σύγχρονες απαιτήσεις η Λογιστική έρχεται να εξυπηρετήσει την ανάγκη 
παροχής πληροφοριών σε κάθε ενδιαφερόμενο. Οι πληροφορίες αυτές αποτελούν 
«πολύτιμο υλικό»5 για τη λήψη ορθών αποφάσεων σε θέματα όπως:
▪ Διαπίστωση της οικονομικής κατάστασης κρατών, κλάδων ή οικονομικών μο-

νάδων–οικονομικών οργανισμών.
▪ Αξιολόγηση των επιλογών που έχουν γίνει και προγραμματισμού (βραχυπρό-

θεσμου–μακροπρόθεσμου). 
▪ Κατανομή των διαθέσιμων πόρων6. Η κατανομή αυτή μπορεί να αναφέρεται 

σε επίπεδο κράτους (φορολογική πολιτική, δημόσιες επενδύσεις κτλ.) ή ομάδας 
κρατών (π.χ. αναπτυξιακή πολιτική στα πλαίσια της Ε.Ε.).

5 Τσακλάγκανος, Α. (1980). Χρηματοοικονομική Λογιστική. Θεσσαλονίκη: Αφοι Κυριακίδη. σελ.6.
6 Ιγνατιάδης, Α. Χρηματοοικονομική Λογιστική Τευχ.Ι. Θεσσαλονίκη: Αυτοέκδοση. σελ 25.
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1 Εισαγωγή στη Λογιστική 
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(Βοοk Keeping, Accounting), Γάλλους (Τenue de livres, Comptabilite) και Γερμανούς 
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5 Τσακλάγκανος, Α. (1980). Χρηματοοικονομική Λογιστική. Θεσσαλονίκη: Αφοι Κυριακίδη. σελ.6.
6 Ιγνατιάδης, Α. Χρηματοοικονομική Λογιστική Τευχ.Ι. Θεσσαλονίκη: Αυτοέκδοση. σελ 25.
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1 Εισαγωγή στη Λογιστική 

Μπορεί επίσης να ενδιαφέρει Οργανισμούς όπως π.χ. τράπεζες, με σκοπό να κρι-
θεί η σκοπιμότητα της χρηματοδότησης κλάδων ή και μεμονωμένων οικονομικών 
οργανισμών. Στην προσπάθεια για αριστοποίηση της κατανομής των διαθέσιμων 
πόρων μεταξύ των λειτουργιών ενός οικονομικού οργανισμού βοηθά η «Διοικητική 
Λογιστική» (Managerial Accounting)7.

 Απαραίτητη είναι η εξασφάλιση ελέγχου8 (συνεχούς–περιοδικού) για την ομα-
λή διαχείριση και την τήρηση των διαδικασιών που προβλέπονται από το νομοθε-
τικό πλαίσιο καθώς και τις αποφάσεις του οικονομικού αυτού οργανισμού. Κατά 
κύριο λόγο ο έλεγχος αυτός είναι εσωτερικός (internal control)9. Υπάρχουν όμως και 
πληροφορίες που παρέχονται από τη Λογιστική και απευθύνονται σε ενδιαφερόμε-
νους έξω από τον οικονομικό οργανισμό. Οι ενδιαφερόμενοι αυτοί μπορεί να είναι 
ιδιοκτήτες, προμηθευτές, πελάτες, χρηματοδότες, κρατικές υπηρεσίες, το προσωπι-
κό, επιμελητήρια ή ερευνητικά κέντρα κτλ.

1.5. Μηχανισμοί – τεχνικές διαδικασίες – στάδια
Για την επίτευξη των σκοπών που προαναφέρθηκαν η Λογιστική χρησιμοποιεί τεχνι-
κές και διαδικασίες, που από πολλούς συγγραφείς αναφέρονται και ως σκοποί. Ως 
τέτοιες (διαδικασίες) μπορούμε να αναφέρουμε:
1) Προσδιορισμός της οικονομικής κατάστασης της οικονομικής μονάδας με τη 

λεπτομερή καταγραφή κατ’ είδος, ποσότητα και αξία όλων των στοιχείων της πε-
ριουσίας της και των πηγών προέλευσης των στοιχείων10 (σύνταξη απογραφής, 
ισολογισμού).

2) Συνεχής παρακολούθηση των μεταβολών των στοιχείων της οικονομικής κατά-
στασης11 της οικονομικής μονάδας με τη χρήση των λογαριασμών.

3) Αντιπαραβολή εσόδων προς τις δαπάνες και εξαγωγή οικονομικού αποτε-
λέσματος.

4) Διενέργεια ελέγχων τυπικών και ουσιαστικών (Ελεγκτική).
5) Συλλογή – επεξεργασία – παροχή πληροφοριών που ζητούν οι ενδιαφερόμενοι12.

7 Thacker, R.(1979). Accounting Principles 2nd edition. Prentice Hall. p5
8  Χρυσοκέρη, I. (1966). Αρχαί Γενικής Λογιστικής, τόμος Α. σσ.144-145
9 Thacker, R.(1979). Accounting Principles 2nd edition. Prentice Hall. pp4-5
10 Ζάππα, Β. (1977). Λογιστική Ι, Αθήνα: ΥΠΕΠΘ. σ.5
11 Καφούσης, Γ. (1976). Οικονομικός Λογισμός-Α’ Αρχαί Γενικής Λογιστικής, τόμος Α’. Αθήνα: αυτοέκδοση σ.31
12  Παπαδόπουλος, Δ. (1982). Εισαγωγή στην Οικονομική των Επιχειρήσεων, τόμος Α. Αθήνα: Κωνσταντινίδη. σ. 88 

Κατά τον καθηγητή Παπαδόπουλο οι ενδιαφερόμενοι «ταξινομούνται σε δύο μεγάλες ομάδες ατόμων που λαμ-
βάνουν αποφάσεις: τους εντός της επιχείρησης λαμβάνοντες αποφάσεις (internal decision makers) και τους 
εκτός της επιχείρησης λαμβάνοντες αποφάσεις (external decision makers).
Οι δύο αυτές ομάδες έχουν διαφορετικές ανάγκες πληροφόρησης που προκύπτουν από τις διαφορετικές σχέσεις 
τους με την επιχειρηματική οντότητα.
Με βάση τα παραπάνω η Λογιστική διακρίνεται σε Χρηματοοικονομική Λογιστική (Financial Accounting), που 
αποσκοπεί να ικανοποιήσει τις ανάγκες πληροφόρησης των εκτός της οντότητας λαμβανόντων αποφάσεις και 
σε Διοικητική Λογιστική (Management Accounting), που αποσκοπεί να ικανοποιήσει τις ανάγκες πληροφόρησης 
των εντός της οντότητας λαμβανόντων αποφάσεις».
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Στάδια13,14 των διαδικασιών αυτών είναι:

1. Καταγραφή και καταχώριση οικονομικών συναλλαγών (capturing and recording).

2. Κατάταξη και ταξινόμησή τους (classifying).

3. Αναφορά (έκθεσή τους) στους ενδιαφερόμενους (reporting).

4. Ανάλυση–ερμηνεία των στοιχείων (analyzing and interpreting).

5. Διενέργεια προβλέψεων με βάση τα στοιχεία (forecasting and budgeting).

6. Λήψη αποφάσεων (decision making).

Στόχος της όλης προσπάθειας καταγραφής και διαχείρισης είναι οι πληροφορίες 
που περιλαμβάνονται και παρουσιάζονται στις λογιστικές καταστάσεις να διαθέ-
τουν ορισμένες ιδιότητες. Οι πληροφορίες πρέπει να είναι:15

▪ Σχετικές (relevant) με τις ανάγκες του χρήστη.
▪ Αξιόπιστες (reliable) (δηλαδή πλήρεις, ακριβείς και αντικειμενικές).

▪ Πλήρεις (complete) για τους σκοπούς για τους οποίους προορίζονται.
▪ Ακριβείς (accurate) έτσι ώστε οι χρήστες να έχουν εμπιστοσύνη σε αυτές.
▪ Αντικειμενικές (objective) (δηλαδή χωρίς προκατάληψη).

▪ Συγκρίσιμες (comparable) προκειμένου να γίνουν ουσιαστικές συγκρίσεις.
▪ Οικονομικά αποδοτικές (cost effective) (δηλαδή το κόστος της προετοιμασίας 

δεν υπερβαίνει την αξία τους).
▪ Φιλικές (user friendly) προς τον χρήστη, ώστε να είναι κατανοητές και σαφείς.
▪ Συνοπτικές (concise) (δηλαδή διάκριση σημαντικών θεμάτων και αγνόηση των 

ασήμαντων).
▪ Έγκαιρες (timely).

1.6. Διακρίσεις της Λογιστικής
Ανάλογα με το κριτήριο που θα χρησιμοποιήσουμε μπορούμε να κατατάξουμε τη 
Λογιστική:
α)  Ανάλογα με το περιεχόμενό της μπορούμε να διακρίνουμε τη Λογιστική σε 

Γενική Λογιστική στην οποία περιλαμβάνονται οι βασικές αρχές οι οποίες χρη-
σιμοποιούνται σε οποιαδήποτε οικονομική μονάδα ανεξάρτητα από το μέγεθός 
της και στην Ειδική Λογιστική η οποία ασχολείται με ειδικά λογιστικά θέματα 
που αφορούν τους οικονομικούς οργανισμούς.

13 Τσακλάγκανος, Α. ό.π. σ.5
14  ACCA-ACCOUNTANT IN BUSINESS (AB/FAB) (2018) Becker Professional Education Corporation -2.3 p.10-7, 2.1 

p.13-3
15 FINANCIAL ACCOUNTING (FA/FFA) (2018) Becker Professional Education Corporation -1.1, p. 3.2
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1.5. Μηχανισμοί – τεχνικές διαδικασίες – στάδια
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7 Thacker, R.(1979). Accounting Principles 2nd edition. Prentice Hall. p5
8  Χρυσοκέρη, I. (1966). Αρχαί Γενικής Λογιστικής, τόμος Α. σσ.144-145
9 Thacker, R.(1979). Accounting Principles 2nd edition. Prentice Hall. pp4-5
10 Ζάππα, Β. (1977). Λογιστική Ι, Αθήνα: ΥΠΕΠΘ. σ.5
11 Καφούσης, Γ. (1976). Οικονομικός Λογισμός-Α’ Αρχαί Γενικής Λογιστικής, τόμος Α’. Αθήνα: αυτοέκδοση σ.31
12  Παπαδόπουλος, Δ. (1982). Εισαγωγή στην Οικονομική των Επιχειρήσεων, τόμος Α. Αθήνα: Κωνσταντινίδη. σ. 88 

Κατά τον καθηγητή Παπαδόπουλο οι ενδιαφερόμενοι «ταξινομούνται σε δύο μεγάλες ομάδες ατόμων που λαμ-
βάνουν αποφάσεις: τους εντός της επιχείρησης λαμβάνοντες αποφάσεις (internal decision makers) και τους 
εκτός της επιχείρησης λαμβάνοντες αποφάσεις (external decision makers).
Οι δύο αυτές ομάδες έχουν διαφορετικές ανάγκες πληροφόρησης που προκύπτουν από τις διαφορετικές σχέσεις 
τους με την επιχειρηματική οντότητα.
Με βάση τα παραπάνω η Λογιστική διακρίνεται σε Χρηματοοικονομική Λογιστική (Financial Accounting), που 
αποσκοπεί να ικανοποιήσει τις ανάγκες πληροφόρησης των εκτός της οντότητας λαμβανόντων αποφάσεις και 
σε Διοικητική Λογιστική (Management Accounting), που αποσκοπεί να ικανοποιήσει τις ανάγκες πληροφόρησης 
των εντός της οντότητας λαμβανόντων αποφάσεις».
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Στάδια13,14 των διαδικασιών αυτών είναι:

1. Καταγραφή και καταχώριση οικονομικών συναλλαγών (capturing and recording).

2. Κατάταξη και ταξινόμησή τους (classifying).

3. Αναφορά (έκθεσή τους) στους ενδιαφερόμενους (reporting).

4. Ανάλυση–ερμηνεία των στοιχείων (analyzing and interpreting).

5. Διενέργεια προβλέψεων με βάση τα στοιχεία (forecasting and budgeting).

6. Λήψη αποφάσεων (decision making).

Στόχος της όλης προσπάθειας καταγραφής και διαχείρισης είναι οι πληροφορίες 
που περιλαμβάνονται και παρουσιάζονται στις λογιστικές καταστάσεις να διαθέ-
τουν ορισμένες ιδιότητες. Οι πληροφορίες πρέπει να είναι:15

▪ Σχετικές (relevant) με τις ανάγκες του χρήστη.
▪ Αξιόπιστες (reliable) (δηλαδή πλήρεις, ακριβείς και αντικειμενικές).

▪ Πλήρεις (complete) για τους σκοπούς για τους οποίους προορίζονται.
▪ Ακριβείς (accurate) έτσι ώστε οι χρήστες να έχουν εμπιστοσύνη σε αυτές.
▪ Αντικειμενικές (objective) (δηλαδή χωρίς προκατάληψη).

▪ Συγκρίσιμες (comparable) προκειμένου να γίνουν ουσιαστικές συγκρίσεις.
▪ Οικονομικά αποδοτικές (cost effective) (δηλαδή το κόστος της προετοιμασίας 

δεν υπερβαίνει την αξία τους).
▪ Φιλικές (user friendly) προς τον χρήστη, ώστε να είναι κατανοητές και σαφείς.
▪ Συνοπτικές (concise) (δηλαδή διάκριση σημαντικών θεμάτων και αγνόηση των 

ασήμαντων).
▪ Έγκαιρες (timely).

1.6. Διακρίσεις της Λογιστικής
Ανάλογα με το κριτήριο που θα χρησιμοποιήσουμε μπορούμε να κατατάξουμε τη 
Λογιστική:
α)  Ανάλογα με το περιεχόμενό της μπορούμε να διακρίνουμε τη Λογιστική σε 

Γενική Λογιστική στην οποία περιλαμβάνονται οι βασικές αρχές οι οποίες χρη-
σιμοποιούνται σε οποιαδήποτε οικονομική μονάδα ανεξάρτητα από το μέγεθός 
της και στην Ειδική Λογιστική η οποία ασχολείται με ειδικά λογιστικά θέματα 
που αφορούν τους οικονομικούς οργανισμούς.

13 Τσακλάγκανος, Α. ό.π. σ.5
14  ACCA-ACCOUNTANT IN BUSINESS (AB/FAB) (2018) Becker Professional Education Corporation -2.3 p.10-7, 2.1 

p.13-3
15 FINANCIAL ACCOUNTING (FA/FFA) (2018) Becker Professional Education Corporation -1.1, p. 3.2

1.6. Διακρίσεις της Λογιστικής
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1 Εισαγωγή στη Λογιστική 

β)  Ανάλογα με τον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιείται ο οικονομικός οργανισμός 
σε Εμπορική, Βιομηχανική, Τραπεζική, Λογιστική των Ο.Τ.Α., των Ν.Π.Δ.Δ. κτλ. 

γ)  Με κριτήριο τη νομική μορφή του φορέα σε Λογιστική των ατομικών επιχειρή-
σεων, εταιρειών, Λογιστική των σωματείων–ιδρυμάτων, Λογιστική των ενοποι-
ημένων λογιστικών καταστάσεων16 κτλ.
Στην πράξη έχουμε συνδυασμό των κριτηρίων και έτσι μπορούμε π.χ. να διακρί-
νουμε σε Λογιστική της εμπορικής, ατομικής επιχείρησης, Λογιστική της ανώνυ-
μης τραπεζικής εταιρίας. 

δ) Με βάση τον τομέα σε ιδιωτική και δημόσια, ανάλογα με τη φύση του φορέα της.
ε) Με βάση την οικονομική επιστήμη σε Μικροοικονομική Λογιστική (Micro-

accounting) και σε Μακροοικονομική Λογιστική (Macroaccounting)17. 

H Mικροοικονομική Λογιστική μπορεί να υποδιαιρεθεί σε:
1. Επιχειρηματική Λογιστική (Business Accounting) και περιλαμβάνει τη Χρη-

ματοοικονομική (Financial) και τη Διοικητική (Management) Λογιστική.
2. Κυβερνητική Λογιστική (Govermental Accounting).
3. Λογιστική της οικογενειακής μονάδας (Household Accounting).

H Μακροοικονομική18 ή Εθνική ή Κοινωνική Λογιστική επιδιώκει τον προσδι-
ορισμό συνολικών οικονομικών μεγεθών για λήψη με βάση αυτά τα στοιχεία 
αποφάσεων. Υποδιαιρείται σε:
1. Λογιστική Εθνικού Εισοδήματος (National Income Accounting).
2. Λογιστική Εισροών–Εκροών (Input–Output Accounting).
3. Λογιστική Χρηματικών Ροών (Money Flow Accounting).
4. Λογιστική Ισοζυγίου Πληρωμών (Balance of Payments Accounting).

στ)  Από την πλευρά της ακαδημαϊκής διδασκαλίας19 κύρια η Γενική Λογιστική 
μπορεί να διακριθεί σε:

▪ Βασικές Αρχές Λογιστικής (Basic Accounting), που περιλαμβάνει θέματα 
όπως η έννοια των λογαριασμών, συστήματα καταχωρίσεων, αποσβέσεις, 
κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων κτλ.

▪ Μέση Λογιστική (Intermediate Accounting), που περιλαμβάνει λεπτομερή 
προσδιορισμό εννοιών, όπως έξοδα–έσοδα, ανάλυση θεμάτων περιουσια-
κής κατάστασης του οικονομικού οργανισμού (αποτίμηση στοιχείων, απο-
σβέσεις κ.ά.), ανάλυση κεφαλαίου και αποθεματικών κτλ. 

16 Αφορά Λογιστική συνασπισμών επιχειρήσεων (Holding company, Trust κλπ).
17 Ιγνατιάδη, Α. ό.π. σ.69 .
18 Ράφτης, Τ. (1979). Μακροοικονομική λογιστική, (2η έκδ). Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη.
19 Τσακλάγκανου, Α.ό .π. σ.12
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▪ Προχωρημένη Λογιστική (Advanced Accounting), που περιλαμβάνει συνή-
θως θέματα Λογιστικής των διάφορων οργανισμών (π.χ. Λογιστική Εταιρει-
ών και θυγατρικών τους, κατάρτιση ενοποιημένων οικονομικών καταστάσε-
ων, Περιοδικών Οικονομικών Καταστάσεων20). 

Υπάρχουν και άλλες διακρίσεις π.χ. Χρηματοοικονομική Λογιστική Ι και ΙΙ με βάση 
την προσέγγιση και το επίπεδο εμβάθυνσης στα προγράμματα σπουδών των οικο-
νομικών σχολών. 

ζ)  Ανάλογα με το αντικείμενο–εξειδίκευση που απαιτείται21 σε Φορολογική Λο-
γιστική (Tax Accounting), Λογιστική Εταιριών κτλ.

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

1 Περιεχόμενο ▪ Γενική Λογιστική.
▪ Έιδική Λογιστική.

2 Κλάδο δραστηριοποίησης του 
οικονομικού οργανισμού.

▪ Βιομηχανική Λογιστική.
▪ Έμπορική Λογιστική.
▪ Λογιστική των Ο.Τ.Α. κτλ.

3 Με βάση τη νομική μορφή του 
φορέα.

▪ Λογιστική των ατομικών επιχειρήσεων.
▪ Λογιστική των Σωματείων.
▪ Λογιστική των ενοποιημένων λογιστικών 

καταστάσεων κτλ.

4 Ιδιότητα του φορέα. ▪ Ιδιωτική.
▪ Δημόσια.

5 Με βάση την Οικονομική επιστήμη. ▪ Μικροοικονομική Λογιστική.
▪ Μακροοικονομική Λογιστική.

6 Από πλευράς της ακαδημαϊκής 
διδασκαλίας.

▪ Βασικές αρχές Λογιστικής.
▪ Μέση Λογιστική.
▪ Προχωρημένη Λογιστική.
▪ Χρηματοοικονομική Λογιστική (Ι-ΙΙ).

7 Ανάλογα με το αντικείμενο–
εξειδίκευση

▪ Φοροτεχνική Λογιστική.
▪ Λογιστική Έταιρειών.

20 Ιnterim statements.
21 Τσακλάγκανου, Α. ό.π.σ.12.

1.7. Λογιστικά Συστήματα και Μέθοδοι
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1 Εισαγωγή στη Λογιστική 

1.7. Λογιστικά συστήματα και μέθοδοι
Τα βασικά λογιστικά συστήματα που χρησιμοποιούνται είναι δύο, η απλογραφία και 
η διπλογραφία ή διπλογραφική μέθοδος.
α) Η απλογραφική μέθοδος22 ή απλογραφία (single -entry accounting) στηρίζεται 

στη μοναδική καταχώριση σε ένα βιβλίο και έναν λογαριασμό του λογιστικού 
«γεγονότος». 
Μειονεκτήματα της μεθόδου είναι το γεγονός ότι:
▪ Δεν παρακολουθούνται όλα τα λογιστικά γεγονότα (π.χ. λογαριασμός, Πελάτες).
▪ Δεν παρακολουθούνται με λογιστικές εγγραφές τα αποτελέσματα που προ-

κύπτουν, έτσι δεν εξυπηρετείται ο βασικός σκοπός της Λογιστικής, που εί-
ναι η παροχή αξιόπιστων πληροφοριών και η διαμόρφωση ολοκληρωμένης 
εικόνας για την οικονομική κατάσταση της μονάδας.

▪ Απευθύνεται σε οικονομικές μονάδες μικρού μεγέθους (π.χ. ελεύθερους 
επαγγελματίες, μικροεμπόρους). 

Πλεονεκτήματά της μεθόδου είναι:
▪ το χαμηλό κόστος και 
▪ η ευκολία της χρήσης της. 

β) Η διπλογραφία ή διπλογραφική μέθοδος (double-entry accounting). H ονομα-
σία της προέρχεται από το γεγονός ότι κάθε λογιστικό γεγονός προκαλεί μετα-
βολή σε δύο τουλάχιστον λογαριασμούς (π.χ. η είσπραξη χρημάτων από πελάτη 
αυξάνει–χρεώνει τον λογαριασμό «Ταμείο» και μειώνει–πιστώνει τον λογαρια-
σμό «Πελάτες»).
 Πλεονεκτήματα σε σχέση με τη μέθοδο της απλογραφίας είναι:
▪ Η δυνατότητα συγκέντρωσης, παροχής και επεξεργασίας πληροφοριών.
▪ Η διευκόλυνση του ελέγχου της ακρίβειας των συναλλαγών και της διαπί-

στωσης σφαλμάτων καταχωρίσεων.

22  Στο ν.4308/2014/ ΦΕΚ 251/τΑ΄/24-11-2014 (Ε.Λ.Π.), Κεφ.2, άρθρο 4 αναφέρεται «όταν, σύμφωνα με τις ρυθ-
μίσεις αυτού του νόμου, η οντότητα δεν συντάσσει ισολογισμό, δύναται, αντί του λογιστικού συστήματος της 
παραγράφου 10 (διπλογραφικό), να χρησιμοποιεί ένα κατάλληλο απλογραφικό λογιστικό σύστημα (βιβλία εσό-
δων–εξόδων) για την παρακολούθηση των στοιχείων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, τα οποία συμπε-
ριλαμβάνουν:
α) Τα πάσης φύσεως έσοδα διακεκριμένα σε έσοδα από πώληση εμπορευμάτων, από πώληση προϊόντων, από
παροχή υπηρεσιών και λοιπά έσοδα.
β) Τα πάσης φύσεως κέρδη.
γ) Τις πάσης φύσεως αγορές περιουσιακών στοιχείων, διακεκριμένα σε αγορές εμπορευμάτων, υλικών (πρώτων
ή βοηθητικών υλών), παγίων και αγορές λοιπών περιουσιακών στοιχείων.
δ) Τα πάσης φύσεως έξοδα, διακεκριμένα σε αμοιβές προσωπικού συμπεριλαμβανομένων εισφορών σε ασφαλι-
στικούς οργανισμούς, αποσβέσεις, έξοδα από τη λήψη λοιπών υπηρεσιών και λοιπά έξοδα.
ε) Τις πάσης φύσεως ζημίες.
στ) Τους πάσης φύσεως φόρους και τέλη, ξεχωριστά κατά είδος.


