
 

ΠΡΟΛΟΓΟ 

Σο παρόν βιβλίο εκπονικθκε ζχοντασ βαςικι του αποςτολι να 

χρθςιμεφςει ωσ διδακτικό εγχειρίδιο για τθν κάλυψθ των εκπαιδευτικϊν 

αναγκϊν και τθν ολοκλιρωςθ τθσ γνϊςθσ τθσ βαςικισ λογιςτικισ πάνω 

ςτθν οποία εδράηεται όλο το οικοδόμθμα τθσ Λογιςτικισ επιςτιμθσ. 

Απευκφνεται κατά κφριο λόγο, ςτουσ φοιτθτζσ που παρακο-

λουκοφν μακιματα Χρθματοοικονομικισ Λογιςτικισ προπτυχιακοφ και 

μεταπτυχιακοφ προγράμματοσ ςπουδϊν. 

Για τθ ςυγγραφι του αξιοποιικθκαν τα διδάγματα τθσ πολφχρονθσ 

διδακτικισ μασ εμπειρίασ και το περιεχόμενό του διανκίςτθκε με πλικοσ 

εφαρμογϊν και λυμζνων αςκιςεων ϊςτε το περιεχόμενό του να 

κακίςταται προςιτό και εφλθπτο ςτουσ αναγνϊςτεσ. 

Επειδι θ επιςτιμθ τθσ ςφγχρονθσ λογιςτικισ, ςε επίπεδο 

κεωρθτικό, εξελίςςεται και το πεδίο εφαρμογισ τθσ διευρφνεται, κρίναμε 

ςκόπιμο να εναρμονίςουμε το περιεχόμενο του παρόντοσ εγχειριδίου με 

τθν εξζλιξθ και ανανζωςθ του ρυκμιςτικοφ πλαιςίου εφαρμογισ τθσ 

επιςτιμθσ αυτισ. Η παράκεςθ πρακτικϊν κεμάτων, που ακολουκεί αυτιν 

των κεωρθτικϊν, εξυπθρετεί τον ζτερο λόγο τθσ ςυγγραφισ του παρόντοσ, 

ιτοι να βοθκιςει όςουσ πρόκειται να αςχολθκοφν επαγγελματικά με τθ 

Λογιςτικι ϊςτε να αποκτιςουν το απαραίτθτο υπόβακρο ςτουσ επιμζρουσ 

τομείσ τθσ, που είναι θ λογιςτικι τυποποίθςθ, θ προετοιμαςία, θ παρου-

ςίαςθ, θ ερμθνεία και θ ανάλυςθ των λογιςτικϊν ςτοιχείων. 

Σο βιβλίο είναι δομθμζνο με τζτοιο τρόπο, ϊςτε κάκε κεφάλαιο να 

παρακολουκεί μια αυτόνομθ κεματολογία, τόςο με κεωρθτικι όςο και 

πρακτικι προςζγγιςθ ςφμφωνα με τθ λογιςτικι, φορολογικι και εμπορικι 

νομοκεςία. 

Σο περιεχόμενο του βιβλίου αναπτφςςεται ςε ζνδεκα κεφάλαια. 

το πρϊτο κεφάλαιο παρουςιάηονται οι λογιςτικζσ αρχζσ και παραδοχζσ, 

ωσ τεχνικζσ που πρζπει να τθροφνται προκειμζνου να επιτευχκοφν οι 

ςτόχοι τθσ λογιςτικισ εντόσ των περιοριςμϊν που κζτει το εξελιςςόμενο 

περιβάλλον τθσ. το δεφτερο κεφάλαιο γίνεται αναφορά ςτθν ζννοια και 

τθν αναγκαιότθτα τθσ λογιςτικισ τυποποίθςθσ κακϊσ και του λογιςτικοφ 

ςχεδιαςμοφ ςτθ χϊρα μασ. 



 

Κορμόσ του ζργου αυτοφ είναι θ ανάπτυξθ και ο λογιςτικόσ 

χειριςμόσ των λογαριαςμϊν που για εκπαιδευτικοφσ ςκοποφσ παρακο-

λουκοφνται ςε ολόκλθρο το φάςμα τθσ λογιςτικισ διαδικαςίασ. 

υγκεκριμζνα, ςτο τρίτο κεφάλαιο αναλφονται τα πάγια περιουςιακά 

ςτοιχεία, από τθν εμφάνιςθ μζχρι τθν οριςτικι διαγραφι τουσ. Η λογιςτικι 

των αποκεμάτων καλφπτεται αναλυτικά από το τζταρτο κεφάλαιο.  Οι 

εμπορικζσ απαιτιςεισ και υποχρεϊςεισ διερευνϊνται από κεωρθτικι 

άποψθ και λογιςτικό χειριςμό ςτο πζμπτο και ζβδομο κεφάλαιο 

αντίςτοιχα. Σο ζκτο κεφάλαιο είναι αφιερωμζνο ςτισ ςυμμετοχζσ και τα 

χρεόγραφα. Οι λογαριαςμοί των αποτελεςμάτων παρακολουκοφνται ςτο 

όγδοο και ζνατο κεφάλαιο αντίςτοιχα, ενϊ το δζκατο κεφάλαιο αςχολείται 

με τισ εργαςίεσ τζλουσ χριςθσ και τθ διαδικαςία προςδιοριςμοφ του  

αποτελζςματοσ τθσ περιόδου αναφοράσ. 

ε κάκε κεφάλαιο, τθ κεωρθτικι προςζγγιςθ ακολουκοφν 

πρακτικζσ εφαρμογζσ και αςκιςεισ. Η επίλυςθ γίνεται τόςο με τθ χριςθ 

κωδικϊν και ονοματολογίασ λογαριαςμϊν του Ε.Γ.Λ.. όςο και με τθ χριςθ  

αντίςτοιχων λογαριαςμϊν του Ν. 4308/2014 (Ε.Λ.Π.), δεδομζνου ότι από 

τθν ζναρξθ εφαρμογισ του ελάχιςτεσ επιχειριςεισ άλλαξαν τα λογιςμικά 

τουσ προγράμματα από το ςχζδιο λογαριαςμϊν Ε.Γ.Λ.., αλλά ζκαναν 

παραμετροποίθςθ για προςαρμογι των λογιςτικϊν διαδικαςιϊν ςτισ 

απαιτιςεισ του νόμου αυτοφ. 

Σο ενδζκατο και τελευταίο κεφάλαιο αναφζρεται ςτισ Χρθμα-

τοοικονομικζσ Καταςτάςεισ, το κεςμικό και εννοιολογικό πλαίςιο ςφνταξισ 

τουσ, με παράκεςθ υποδειγμάτων εναρμονιςμζνων με τθν τρζχουςα 

λογιςτικι νομοκεςία.  

Σο ζργο μασ αυτό παραδίδουμε με τθν ελπίδα ότι κα αποτελζςει 

για τουσ φοιτθτζσ-μελλοντικοφσ λογιςτζσ και χρθματοοικονομικοφσ ανα-

λυτζσ, ευρεία κεωρθτικι αλλά και τεχνικι βάςθ για τθν κατανόθςθ τθσ 

λογιςτικισ και τθν περαιτζρω μελζτθ εξειδικευμζνων αντικειμζνων τθσ. 
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