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               σχολικό έτος 2009-2010» 
 

 
Μετά από σχετική εισήγηση του Τµήµατος Τεχνικής Επαγγελµατικής 

Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου σας αποστέλλουµε την Πράξη (23/2009, 
θέµα 3ο) η οποία περιέχει οδηγίες του Π.Ι. σχετικά µε τη διδασκαλία των Μαθηµάτων 
των ΕΠΑ.Λ. – ΕΠΑ.Σ. για το σχολικό έτος 2009 – 2010. 

Οι διδάσκοντες να ενηµερωθούν ενυπόγραφα. 
 

 

 
 
 

 

Βαθµός Ασφαλείας ................... 

 
Μαρούσι  21- 10 - 09 
Αριθ. Πρωτ. 130065/Γ2 
Βαθ. Προτερ. : 

*   Περιφερειακές ∆/νσεις   
    Α/θµιας και Β/θµιας Εκπ/σης 
*   ∆/νσεις ∆.Ε. της χώρας 
*   Γραφεία Ε.Ε. 
    (µέσω ∆/νσεων ∆.Ε.) 
*   Ηµερήσια και Εσπερινά ΕΠΑ.Λ.  
     και ΕΠΑ.Σ. όλης της χώρας   
    (µέσω ∆/νσεων ∆.Ε. και  
    Γραφείων ΕΕ) 
*   Σχολεία ∆εύτερης Ευκαιρίας 
    (µέσω ∆/νσεων ∆.Ε.) 
*   Σιβιτανίδειος Σχολή  
    (Θεσσαλονίκης 150, 176 10  
    Καλλιθέα) 
*   Γραφεία Σχολικών Συµβούλων  
    (µέσω ∆/νσεων ∆.Ε.) 

ΠΡΟΣ : 

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο,  
Τµήµα Β΄ ΤΕΕ,  
Μεσογείων 400, 
153 42 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

ΚΟΙΝ.: 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 

ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
 
 
 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 



∆ιδακτικές Οδηγίες για το Μάθηµα: “Στοιχεία Λογιστικής Εταιρειών”∗∗∗∗ 
(Γ΄ τάξη ΕΠΑΛ, Τοµέας Οικονοµικών και ∆ιοικητικών Υ#ηρεσιών,  
ειδικότητα: “Υ#αλλήλων ∆ιοίκησης και Οικονοµικών Υ#ηρεσιών”.  

Ώρες διδασκαλίας: i) στα ηµερήσια ΕΠΑΛ, 3ω/εβδοµάδα 
         ii) στα εσ#ερινά ΕΠΑΛ, 2ω/εβδοµάδα) 

 
Το �ρόγραµµα σ�ουδών, αυτού του µαθήµατος, �εριλαµβάνεται στην Υ.Α. 

74914/Γ2 (ΦΕΚ 1275 / τ. Β΄/ 2−7−2008) η ο�οία �αρα�έµ�ει στην Υ.Α. 19306/Γ2 
(ΦΕΚ 252 /  τ. Β΄/ 28−2−2002) ό�ου �εριγράφεται το �ρόγραµµα σ�ουδών του 
µαθήµατος µε τίτλο: “Λογιστική Εταιρειών”. 

Κατά το ανωτέρω �ρόγραµµα σ�ουδών, σκο�ός του µαθήµατος είναι οι µαθητές: 
i) να γνωρίσουν τις βασικές αρχές ίδρυσης και λειτουργίας των εταιρειών και  ii) να 
α�οκτήσουν ικανότητα τήρησης λογιστικών βιβλίων, διαφόρων εταιρειών, ώστε 
αυτοί να είναι σε θέση να εργαστούν ως βοηθοί λογιστές ή να συνεχίσουν ανώτερες 
οικονοµικές σ�ουδές. 

Όσον αφορά τη µεθοδολογία διδασκαλίας του µαθήµατος, στο �ρόγραµµα 
σ�ουδών αυτού, αναφέρεται: “εκτός α�ό τη µέθοδο της διάλεξης, για την κατανόηση 
και αφοµοίωση της ύλης του µαθήµατος, συνιστάται να χρησιµο�οιηθούν οι 
�αρακάτω µέθοδοι: 

• αριθµητικά �αραδείγµατα-εφαρµογές 

• ασκήσεις 

• ατοµικές-οµαδικές εργασίες 

• ε�ισκέψεις σε εταιρείες-χρηµατιστήριο 

• χρήση οικονοµικών εφηµερίδων και �εριοδικών”. 
Οι �αρακάτω διδακτικές οδηγίες, για το ανωτέρω µάθηµα, αναφέρονται στο 

βιβλίο (µαθητή) µε τίτλο: “Λογιστική Εταιρειών” των: Ι. Εφραιµίδη και Α. Φίλη 
(ΤΕΕ, 2ος κύκλος, ειδικότητα Υ�αλλήλων Οικονοµικών Υ�ηρεσιών). 
Κεφάλαιο Πρώτο  

Σκο�ός του κεφαλαίου αυτού είναι να γνωρίσουν οι µαθητές την έννοια της 
εταιρείας, τις εταιρείες του Εµ�ορικού ∆ικαίου, την έννοια και την αρχή της 
Σταθερότητας του Κεφαλαίου, ό�ως και το Νοµικό Πρόσω�ο της εταιρείας. 

Οι µαθητές �ρέ�ει να γνωρίζουν τα είδη των εταιρειών και να διακρίνουν τις 
οµοιότητες και τις διαφορές �ου υ�άρχουν στις εµ�ορικές εταιρείες. Ε�ίσης, �ρέ�ει 
να διασφαλίζουν την “αρχή της σταθερότητας του κεφαλαίου” και γνωρίζοντας τα 
βασικά χαρακτηριστικά της κάθε εταιρείας, να αντιλαµβάνονται τις συνέ�ειες α�ό 
την α�όκτηση της νοµικής �ροσω�ικότητας. 
 
Κεφάλαιο ∆εύτερο 

Σκο�ός του κεφαλαίου αυτού είναι να γνωρίσουν οι µαθητές την έννοια και τα 
χαρακτηριστικά της Οµόρρυθµης Εταιρείας (Ο.Ε.). Ε�ίσης, να γνωρίζουν τις 
διατυ�ώσεις για τη σύσταση της Ο.Ε. και �οιος είναι ο σκο�ός των διαφορετικών 
ειδών εισφορών για τη σύσταση. Ε�ι�λέον, να γνωρίζουν γιατί γίνεται η αύξηση ή η 

                                                 

∗ Προτείνεται −ό�ως �ροτάθηκε και �έρυσι (9/2008)−ο τίτλος του µαθήµατος να 
είναι: “Λογιστική Εταιρειών”, ό�ως ήταν ο τίτλος του ιδίου µαθήµατος στα ΤΕΕ και 
ε�ι�λέον για να υ�άρχει ταυτότητα τίτλου στα σχετικά ΦΕΚ. Συγκεκριµένα, στο 
�ρόγραµµα των ηµερησίων ΕΠΑΛ, (Υ.Α. 74914/Γ2, ΦΕΚ 1275 / τ. Β΄/ 2−7−2008) ο 
τίτλος του µαθήµατος είναι: “Στοιχεία Λογιστικής Εταιρειών”, ενώ στο �ρόγραµµα 
των Εσ�ερινών ΕΠΑΛ το ίδιο µάθηµα ονοµάζεται: “Λογιστική Εταιρειών” (Υ.Α. 
75257/Γ2, ΦΕΚ 1237 / τ. Β΄/ 1−7−2008). 



µείωση του κεφαλαίου της Ο.Ε., και �ως γίνεται η φορολόγηση και η διανοµή των 
κερδών της Ο.Ε. 

Οι µαθητές �ρέ�ει να µ�ορούν να �ροβαίνουν στη διαδικασία σύστασης της 
Ο.Ε., να διαχωρίζουν τις εισφορές σε χρήµα, είδος και �ροσω�ική εργασία, να 
�αρακολουθούν και να ελέγχουν τις σχέσεις των εταίρων µε την Ο.Ε., να 
�ραγµατο�οιούν και να εξακριβώνουν την αύξηση ή µείωση του κεφαλαίου της Ο.Ε. 
και να ολοκληρώνουν τις γνώσεις τους µε την κατάρτιση �ινάκων διάθεσης-
διανοµής των α�οτελεσµάτων και φορολόγησης των κερδών της Ο.Ε. 

 
Κεφάλαιο Τρίτο 

Σκο�ός του κεφαλαίου αυτού είναι να γνωρίσουν οι µαθητές την έννοια και τα 
χαρακτηριστικά της Ετερόρρυθµης Εταιρείας (Ε.Ε.). 

Οι µαθητές �ρέ�ει να µ�ορούν να διακρίνουν τις διαφορές µεταξύ της Ε.Ε. και 
της Ο.Ε., κυρίως α�ό τη λογιστική ά�οψη των εγγραφών, κατά τη διαδικασία 
σύστασης της Ε.Ε. 
 
 
Κεφάλαιο Τέταρτο 

Σκο�ός αυτού του κεφαλαίου είναι να γνωρίσουν οι µαθητές την έννοια και τα 
χαρακτηριστικά της Εταιρείας Περιορισµένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και τον τρό�ο διοίκησης 
αυτής. 

Οι µαθητές �ρέ�ει να γνωρίζουν τη διαδικασία σύστασης και δηµοσιότητας της 
Ε.Π.Ε., να µ�ορούν να ξεχωρίζουν το εταιρικό κεφάλαιο, την εταιρική µερίδα και τα 
εταιρικά µερίδια. Ε�ίσης, να �αρακολουθούν τη λογιστική εργασία σύστασης της 
εταιρείας, την αύξηση και µείωση του κεφαλαίου της Ε.Π.Ε. Τέλος, να µ�ορούν να 
συντάσσουν τις οικονοµικές καταστάσεις και να �ροσδιορίζουν το οικονοµικό 
α�οτέλεσµα, �ροβαίνοντας στη διανοµή και στη φορολόγηση των κερδών της Ε.Π.Ε. 
 
Κεφάλαιο Πέµ�το 

Σκο�ός του κεφαλαίου αυτού είναι να γνωρίσουν οι µαθητές την έννοια και τα 
χαρακτηριστικά της Ανώνυµης Εταιρείας (Α.Ε.).  

Οι µαθητές �ρέ�ει να γνωρίζουν τη διαδικασία σύστασης, ίδρυσης και 
δηµοσιότητος της Α.Ε. και να είναι γνώστες του τρό�ου λειτουργίας των οργάνων 
διοίκησης της Α.Ε. Ε�ίσης, �ρέ�ει να γνωρίζουν να διαχωρίζουν και να διακρίνουν 
το µετοχικό κεφάλαιο α�ό τα α�οθεµατικά κεφάλαια. Ε�ι�λέον, να �ραγµατο�οιούν 
τις λογιστικές εγγραφές αύξησης και µείωσης κεφαλαίου της Α.Ε. και να ξεχωρίζουν 
τι είναι α�όσβεση κεφαλαίου. Τέλος, να συµµετέχουν στην κατάρτιση των 
οικονοµικών καταστάσεων, να εξάγουν το α�οτέλεσµα της διαχειριστικής χρήσης 
εφαρµόζοντας τις διάφορες µεθόδους α�οτίµησης στην α�ογραφή και να 
�ροβαίνουν στη διανοµή και φορολόγηση των κερδών της Α.Ε. 
 
Κεφάλαιο Έκτο 

Σκο�ός του κεφαλαίου αυτού είναι να γνωρίσουν οι µαθητές την έννοια, τα 
χαρακτηριστικά του Συνεταιρισµού και τα κυριότερα είδη αυτών. 

Οι µαθητές �ρέ�ει να γνωρίζουν �ώς ιδρύονται και �ώς διοικούνται οι 
συνεταιρισµοί και να �ραγµατο�οιούν λογιστικές εγγραφές σύστασης, αύξησης και 
µείωσης του συνεταιριστικού κεφαλαίου. Ε�ίσης, να �ραγµατο�οιούν τις λογιστικές 
εργασίες των συνεταιρισµών, κατά τη διάρκεια της λειτουργίας τους και να 
συντάσσουν, στο τέλος της χρήσης, τις λογιστικές καταστάσεις και τα α�οτελέσµατα.  
 



Ε�ισήµανση: Το �εριεχόµενο του µαθήµατος της “Λογιστικής Εταιρειών” 
υφίσταται συχνές αλλαγές, λόγω µεταβολών είτε στους συντελεστές, είτε στον τρό�ο 
φορολογίας και διανοµής κερδών των ε�ιχειρήσεων, οι ο�οίες �ροέρχονται είτε α�ό 
την εναρµόνισή µας µε τις ευρω�αϊκές οδηγίες είτε για δηµοσιονοµικούς λόγους στα 
φορολογικά νοµοσχέδια, για τους ετήσιους �ροϋ�ολογισµούς.  

Για να ξε�εραστεί αυτή η ‘ενδογενής’ δυσκολία, α�αιτείται η συνεχής ενηµέρωση 
των εκ�αιδευτικών �ου διδάσκουν αυτό το µάθηµα (α�ό τον Τύ�ο, α�ό τις ∆.Ο.Υ., 
α�ό το Οικονοµικό Ε�ιµελητήριο, κ.ά.). Το ουσιαστικό γεγονός �αραµένει ότι οι 
µαθητές �ρέ�ει να διδαχθούν τον τρό�ο αντιµετώ�ισης αυτών των αλλαγών και των 
ε�ι�τώσεών τους. 

Ενδεικτικά αναφέρουµε τις αλλαγές στις σελίδες 79-82. 
 
 
4.10.3 Τρό�ος Φορολογίας Ε.Π.Ε. (σελίδα 79 έως 82) 
 

Ο συντελεστής φορολογίας των κερδών της Ε.Π.Ε., α�ό 1/1/2007, 
εφαρµοζόµενος στα συνολικά κέρδη της Ε.Π.Ε είναι 25%, δηλαδή ίδιος µε εκείνον 
των Ανώνυµων Εταιρειών. 

Όσον αφορά τη φορολογική αντιµετώ�ιση των µισθών και λοι�ών α�ολαβών 
�ου καταβάλλουν οι Ε.Π.Ε στους εταίρους τους, για διαχειριστικές χρήσεις �ου 
αρχίζουν α�ό 1/1/2003 και µετά, ισχύουν τα εξής: ο µισθός και οι α�ολαβές �ου 
καταβάλλονται α�ό τις Ε.Π.Ε σε εταίρους τους, λόγω των υ�ηρεσιών �ου �αρέχουν 
σε αυτή, θα α�οτελεί εισόδηµα α�ό εµ�ορικές ε�ιχειρήσεις, εφόσον οι δικαιούχοι 
είναι ασφαλισµένοι για τις υ�ηρεσίες αυτές σε ο�οιοδή�οτε ασφαλιστικό οργανισµό 
ή ταµείο εκτός του Ι.Κ.Α. Στις �ερι�τώσεις �ου ο µισθός του εταίρου α�οτελεί 
εισόδηµα α�ό εµ�ορικές ε�ιχειρήσεις, η εταιρεία υ�οχρεούται σε �αρακράτηση 
φόρου µε συντελεστή 25%, µετά την αφαίρεση των ασφαλιστικών εισφορών �ου 
καταβάλλονται και των αναλογούντων τελών χαρτοσήµου. Με την �αρακράτηση 
του φόρου αυτού εξαντλείται η φορολογική υ�οχρέωση των δικαιούχων για τους 
µισθούς �ου λαµβάνουν. 

Παράδειγµα: 
Σε µία Ε.Π.Ε συµµετέχουν δύο εταίροι ο Α. Ανδρέου και ο Β. Βασιλείου µε 

�οσοστό συµµετοχής 50% ο καθένας. Ο εταίρος Α. Ανδρέου είναι και διαχειριστής. 
Τα κέρδη της χρήσης 2007 είναι 24.000 €. Η Τακτική Γενική Συνέλευση των εταίρων 
α�οφάσισε: α) α�ό τα κέρδη να γίνει η νόµιµη κράτηση 5% για σχηµατισµό τακτικού 
α�οθεµατικού και β) το 70% των κερδών �ου α�οµένει µετά τον υ�ολογισµό του 
φόρου, να καταβληθεί στους εταίρους και το υ�όλοι�ο να �αραµείνει στην εταιρεία 
ως υ�όλοι�ο κερδών εις νέον. 

Σύµφωνα µε τα δεδοµένα έχουµε: 
 
 
α) Υ�ολογισµός φόρου εισοδήµατος �ου θα καταβάλει η Ε.Π.Ε.  
 Συνολικά Καθαρά Κέρδη 24.000 € 
 Άρα 24.000 € χ 25% = 6.000 €   Φόρος Κερδών Ε.Π.Ε. 
 
β) Υ�ολογισµός Τακτικού Α�οθεµατικού 
 Καθαρά κέρδη Ισολογισµού 24.000 € 
 24.000 € χ 5% = 1.200 €   Τακτικό Α�οθεµατικό  
 
γ) Ποσό �ου διανέµεται στους εταίρους 
 Καθαρά κέρδη Ισολογισµού   24.000 € 



 Μείον: Φόρος Κερδών Ε.Π.Ε  6.000 € 
  Τακτικό Α�οθεµατικό  1.200 €   7.200 € 
          
 Υ�όλοι�ο     16.800 € 
 
Άρα, 16.800 € χ 70% = 11.760 € είναι το �οσό �ου διανέµεται στους εταίρους. 
 
δ) Υ�ολογισµός κερδών εις νέον 
 16.800 € - 11.760 € =  5.040 € 
 
Οι λογιστικές εγγραφές έχουν ως εξής: 
 

86  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 24.000  

86 99 Καθαρά Α�οτελέσµατα Χρήσεως       

88     ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ∆ΙΑΘΕΣΗ  24.000 

88 00    Καθαρά Κέρδη Χρήσεως                      

  Μεταφορά Κερδών �ρο φόρων   

     

88  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ∆ΙΑΘΕΣΗ 6.000  

88 08 Φόρος εισοδήµατος                                

54     ΥΠΟΧΡ. ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ  6.000 

54 07    Φόροι Εισ/τος φορ/κών κερδών                

  Αναλογών Φόρος Ε.Π.Ε   

     

88  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ∆ΙΑΘΕΣΗ 6.000  

88 00 Καθαρά Κέρδη Χρήσης                         

88     ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ∆ΙΑΘΕΣΗ  6.000 

88 08    Φόρος εισοδήµατος                               

  Μεταφορά φόρου για �ροσδ/µό Καθ. Κερδ. 
Χρησ 

  

     

88  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ∆ΙΑΘΕΣΗ 18.000  

88 00 Καθαρά Κέρδη Χρήσης                         

88     ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ∆ΙΑΘΕΣΗ  18.000 

88 99    Κέρδη �ρος ∆ιάθεση                              

  Μεταφορά Λογ/σµού Καθ. Κερδ. για 
∆ιανοµή 

  

     

88  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ∆ΙΑΘΕΣΗ 18.000  

88 99 Κέρδη �ρος ∆ιάθεση                              

41     ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ – ∆ΙΑΦ. ΑΝ/ΓΗΣ  1.200 

41 02    Τακτικό Α�οθεµατικό                              

42     ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ  5.040 

42 00    Υ�όλοι�ο Κερδών εις νέον                       

53     ΠΙΣΤΩΤΕΣ ∆ΙΑΦΟΡΟΙ  11.760 

53 14    Βραχυ�ρ. Υ�οχρ. �ρος εταιρ.                  

53 14 00   Εταίρος Α. Ανδρέου                    5.880   

53 14 01   Εταίρος Β. Βασιλείου                  5.880   

  ∆ιανοµή Κερδών Χρήσης   



 
4.10.4 Ερωτήσεις – Ασκήσεις 

Στις Ερωτήσεις να διαγραφεί η ερώτηση 5. 
Στις Ασκήσεις στο Ζητείται: να διαγραφεί το α) ολόκληρο και η αρίθµηση ξεκινά 

µε α, β, γ, δ στα β, γ, δ, ε, αντίστοιχα.. 
 

 
Σηµείωση 1:Το ανωτέρω �αράδειγµα, το ο�οίο συνέταξαν οι συγγραφείς του 
βιβλίου κ.κ. Γ. Εφραιµίδης και Α. Φίλης είχε σταλεί −υ�ό µορφή οδηγιών− στους 
διδάσκοντες το µάθηµα το 2004. Στη σηµερινή του µορφή �εριλαµβάνει ορισµένες 
ε�ι�λέον αλλαγές συντελεστών, σε σχέση µε το ανωτέρω κείµενο του 2004. 
 
Σηµείωση 2: Στα Εσ�ερινά ΕΠΑΛ το µάθηµα θα διδάσκεται −σύµφωνα µε τη 
σχετική Υ.Α.− δύο (2) ώρες την εβδοµάδα στη ∆΄ τάξη, α�ό το σχ. έτος 2009-10. 
Προτείνεται, η διδασκόµενη ύλη να �εριοριστεί στα �έντε �ρώτα κεφάλαια. 
Ε�ι�λέον, α�ό το 3ο κεφάλαιο να διδαχθεί µόνον το 3.1 και το 3.2 και α�ό το 5ο 
κεφάλαιο να µη διδαχτούν τα: 5.3.4, 5.4.3 και 5.6.2. 
 
Σηµείωση 3: Στο κείµενο του βιβλίου “Λογιστική Εταιρειών” (Ι. Εφραιµίδη − Α. 
Φίλη, ΟΕ∆Β) να γίνουν οι ακόλουθες διορθώσεις-αλλαγές: 
 

“ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ” :  ∆ΙΟΡΘΩΣΕΙΣ - ΑΛΛΑΓΕΣ 
- Σελ. 23  ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 

Να γραφεί: Στην Αθήνα σήµερα την 11 Αυγούστου 2002 …  
αντί του 1999 (�αράβαλε. σελ. 24, ∆ιάρκεια εταιρείας: σήµερα 11 
Αυγούστου 2002 έως 11 Αυγούστου 2012) 

- Σελ. 27 Ποσό 20.000: να γραφεί στη βοηθητική στήλη, όχι στη Χρέωση 
- Σελ. 28 Λογ/σµός 33.03.01 αντί 22.02.01 (Πίνακας: Χρηµατικά ∆ιαθέσιµα) 
- Σελ. 31 Ε�ειδή δεν �ρόκειται για �ελάτες της εταιρείας �ου συστήνεται, αλλά 

για εισφορά εταίρου (α�αιτήσεις α�ό �ελάτες του), θα µ�ορούσαµε να 
χρησιµο�οιήσουµε ή/και τον Α/θµιο λογ/σµό 33: ΧΡΕΩΣΤΕΣ 
∆ΙΑΦΟΡΟΙ και Β/θµιο λογ/σµό 33.97 – ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ ΧΡΕΩΣΤΕΣ, 
αντί των ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΦΑΛΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ 

- Σελ. 32 Να γραφεί: Λογ/σµός 08.01.00 Εταίρος ∆ Λογ. Εισφορ. Ακιν.  
αντί του 08.00.00 Εταίρος ∆ Λογ. Εισφορ. Εργ. 
(στην �ίστωση της τελευταίας εγγραφής) 

- Σελ. 41 Στον τίτλο της ενότητας 2.5: “Αύξηση – Μείωση Μετοχικού 
Κεφαλαίου Ο.Ε.”, να αντικαταστήσουµε τον όρο “Μετοχικό 
Κεφάλαιο” µε τον όρο “Εταιρικό Κεφάλαιο” 

- Σελ. 47  Στην ενότητα 2.6, στην 5η �αράγραφο να γραφεί: “Τα κέρδη 
φορολογούνται µε συντελεστή 20%, α�ό 1/1/2007 (αντί 25% �ου 
γράφει το βιβλίο) και στην ε�όµενη �αράγραφο να γραφεί ο 
συντελεστής 20% (αντί 25% �ου γράφει το βιβλίο). 

- Σελ. 48 Στο τέλος της 3ης �αραγράφου να γραφεί: “… µε συντελεστή 20%, 
α�ό 1/1/2007” (αντί 25% �ου γράφει το βιβλίο). 

- Σελ. 48 Στον “ΠΙΝΑΚΑ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ ΚΕΡ∆ΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
ΦΟΡΟΥ” να γίνουν οι �αρακάτω αλλαγές, ως εξής:  

 7η γραµµή: φόρος εισοδήµατος 100.000 χ 20%..............-20.000 
 8η γραµµή: υ�όλοι�ο κερδών……………………………80.000 
 10η και 11η γραµµή: Κέρδη ……………………………..60.000 



 14η γραµµή, στη 2η στήλη στα φορολογηµένα κέρδη Ο.Ε. να γίνει: 
60.000χ50%=30.000 και το σύνολο να γίνει 80.000 

 15η γραµµή, στη 2η στήλη στα φορολογηµένα κέρδη Ο.Ε. να γίνει: 
60.000χ30%=18.000 και το σύνολο να γίνει 48.000 

 16η γραµµή, στη 2η στήλη στα φορολογηµένα κέρδη Ο.Ε. να γίνει: 
60.000χ20%=12.000 και το σύνολο να γίνει 32.000 

 17η (τελευταία) γραµµή, στη 2η στήλη στα φορολογηµένα κέρδη Ο.Ε. να 
γίνει: 60.000 και το σύνολο να γίνει 160.000 

- Σελ. 49 Στο 2ο οριζόντιο τµήµα του �ίνακα να γίνουν οι εξής διορθώσεις: 
(88). ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ∆ΙΑΘΕΣΗ, να γραφεί: 20.000 (αντί 
25.000) 

 (88.08). Φόρος εισοδήµατος Ν.Π., να γραφεί: 20.000 (αντί 25.000) 
 (54). ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ, να γραφεί: 20.000 (αντί 

25.000) 
 (54.07). Φόρος εισοδήµατος φορολογικών κερδών, να γραφεί: 20.000 

(αντί 25.000) 
 Στο 3ο οριζόντιο τµήµα του �ίνακα να γίνουν οι εξής διορθώσεις: 
 (88.08). Φόρος εισοδήµατος Ν.Π., να γραφεί: 20.000 (αντί 25.000) 
 (88.99). Κέρδη �ρος διάθεση, να γραφεί: 180.000 (αντί 175.000) 
 Στο 4ο οριζόντιο τµήµα του �ίνακα να γίνουν οι εξής διορθώσεις: 

(88). ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ∆ΙΑΘΕΣΗ, να γραφεί: 180.000 (αντί 
175.000) 
(88.99). Κέρδη �ρος διάθεση, να γραφεί: 180.000 (αντί 175.000) 
(33). ΧΡΕΩΣΤΕΣ ∆ΙΑΦΟΡΟΙ, , να γραφεί: 160.000 (αντί 155.000) 
(33.07). ∆οσολ/κοι λογ/σµοι Εταίρ., να γραφεί: 160.000 (αντί 155.000) 
(33.07.00). Ατοµικός Λογ/σµός Η, να γραφεί: 80.000 (αντί 77.500) 
(33.07.01). Ατοµικός Λογ/σµός Θ, να γραφεί: 48.000 (αντί 46.500) 
(33.07.02). Ατοµικός Λογ/σµός Ι, να γραφεί: 32.000 (αντί 31.000) 

- Σελ. 53 Να γραφεί: Λογ/σµός 33.03.02 αντί του 33.03.03 στον τριτοβάθµιο της 
χρέωσης της �ρώτης εγγραφής 

- Σελ. 66 Εταιρικό κεφάλαιο (4.5.1). Με το Ν. 3661/2008 άρθρο 16 § 2α, το 
κεφάλαιο της Ε.Π.Ε. δεν µ�ορεί να είναι κατώτερο των 4.500 ευρώ, 
ολοσχερώς καταβεβληµένο κατά την κατάρτιση της εταιρικής 
σύµβασης (έναρξη ισχύος α�ό 19-5-2008). 

- Σελ. 69 Στον �ρώτο �ίνακα, στην 4η γραµµή, να γραφεί: 40.06 Εταιρικό 
Κεφάλαιο, αντί Εταιρ. Λογ. Κάλυψης. Κεφαλ. 

- Σελ. 69 Στο δεύτερο �αράδειγµα για να είναι η µερίδα �ολλα�λάσιο του 30, 
θα �ρέ�ει να γίνει 600 €, αντί των 500 € και οι εισφορές των Α: 25 ετ. 
µερίδια και του Β: 15 εταιρικά µερίδια. Ε�ίσης, για να καλύ�τεται σε 
µετρητά το �οσό των 9.000 € στην εισφορά, για τον Β να γραφεί: 
εµ�ορεύµατα 3.000€ και µετρητά 6.000€.  
Ανάλογες διορθώσεις θα �ρέ�ει να γίνουν στις εγγραφές του 
�αραδείγµατος, ό�ου ε�ίσης στην  �ίστωση του 40.06.01 είναι λάθος 
το �οσό της εισφοράς: 9.000 €, αντί του σωστού 7.500 € 

- Σελ. 70 ∆ευτεροβάθµιος λογ/σµός 20.00, αντί του 12.00, στη χρέωση της 
δεύτερης εγγραφής και 33.03.01 Ετ. Β, αντί του 33.03.00 Ετ. Α, στην 
�ίστωση της ίδιας εγγραφής. Ε�ίσης αν διορθωθούν οι εισφορές (σελ. 
69) θα �ρέ�ει να διορθωθεί και ο Ισολογισµός (εµ�ορεύµατα 3.000 € 
και χρηµατικά διαθέσιµα 9.000 €) 

- Σελ. 71 Στην άσκηση 2 στην �ροτελευταία γραµµή να γίνει: εµ�ορεύµατα 
5.000 € (αντί 6.000 €) 



- Σελ. 77 Λογ/σµός 42.92 αντί του 42.01, στην �ίστωση της �ρώτης εγγραφής 
- Σελ. 79 Τρό�ος φορολογίας Ε.Π.Ε.: και εδώ θα �ρέ�ει είτε να αναφερθούν οι 

αλλαγές των συντελεστών φορολόγησης της Ε.Π.Ε. (2004:35%, 
2005:32%, 2006:29%, 2007:25%), είτε να αναφέρουµε τον τελευταίο 
ισχύοντα συντελεστή, δηλαδή 25%  

- Σελ. 93 Ερώτηση 2, 300.000 €, αντί του 100.000.000 δρχ 
- Σελ. 98 Να γραφεί: Λογ/σµός 40 ΚΕΦΑΛΑΙΟ, αντί ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ 

ΝΕΟΝ 
- Σελ. 104 Στην άσκηση 4 (σελ.103-4) διαγράφονται οι �ερίοδοι α�ό: “Με βάση 

τα �αρα�άνω οι µέτοχοι ενεργούν ως εξής: ο Α για την α΄ δόση…έως 
και ο Γ…εξοφλεί την α΄ δόση µε µετρητά”. 

- Σελ. 104 Να γραφεί: Λογ/σµος 16.10 αντί 16.00 
- Σελ. 127 Να διορθωθεί ο συντελεστής φορολόγησης της Α.Ε., δηλαδή α�ό 35% 

να γίνει 25% και να ληφθεί υ�όψη −ο νέος συντελεστής− στους 
υ�ολογισµούς των �αραδειγµάτων των ε�οµένων σελίδων  

- Σελ. 130 Λογ/σµος 88.08. να γραφεί: Φόρος Εισοδήµατος αντί Καθαρά 
Α�οτελ/τα Χρήσης στη χρέωση της δεύτερης εγγραφής 

 
 
 
Θ. Μαγουλά 
 

 «AΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ» 
(Α΄ Τάξης ΕΠΑ.Λ., Μάθηµα Γενικής Παιδείας)  

                                                
Είναι γνωστό ότι για τη διδασκαλία του γενικού µαθήµατος «Αρχές 

Οικονοµίας» της Α΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. έχει �ροταθεί να χρησιµο�οιηθεί το βιβλίο 
«ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ» της Α΄ τάξης 1ου κύκλου του Τοµέα Οικονοµίας και 
∆ιοίκησης των Τ.Ε.Ε. 

∆εδοµένου ότι το βιβλίο αυτό συγγράφηκε αρχικά για τον Τοµέα Οικονοµίας 
και ∆ιοίκησης των Τ.Ε.Ε. κρίνεται αναγκαία η α�λούστευση του �εριεχοµένου µε την 
χρήση διδακτικών µεθοδολογικών �ροσεγγίσεων και τεχνικών �ου οδηγούν στην 
ανακαλυ�τική µάθηση. 
 
ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Ο βασικός σκο�ός του µαθήµατος,  είναι να κατανοήσει ο µαθητής βασικές 
οικονοµικές έννοιες, α�αραίτητες στην καθηµερινή τους ζωή. 
 
ΕΙ∆ΙΚΟΤΕΡΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 Με τη διδασκαλία του µαθήµατος ε�ιδιώκεται  οι µαθητές : 

• Να κατανοήσουν ότι τα (οικονοµικά) αγαθά ικανο�οιούν ανάγκες. 

• Να γνωρίσουν τους βασικούς συντελεστές �αραγωγής. 

• Να κατανοήσουν ότι η στενότητα �όρων α�οτελεί βασικό οικονοµικό 
�ρόβληµα.. 

• Να κατανοήσουν τον νόµο της ζήτησης. 

• Να γνωρίσουν τους βασικούς �ροσδιοριστικούς �αράγοντες ζήτησης 

• Να κατανοήσουν τον νόµο της �ροσφοράς. 

• Να γνωρίσουν τους βασικούς �ροσδιοριστικούς �αράγοντες �ροσφοράς. 

• Να κατανοήσουν τον τρό�ο �ροσδιορισµού των ε�ι�έδων τιµών. 

• Να κατανοήσουν την έννοια και το �εριεχόµενο του ΑΕΠ. 



• Να κατανοήσουν ότι το ΑΕΠ α�οτελεί δείκτη ανά�τυξης / µεγέθυνσης µιας 
οικονοµίας. 

• Να γνωρίσουν το φαινόµενο του �ληθωρισµού. 

• Να κατανοήσουν τις οικονοµικές  συνέ�ειες του �ληθωρισµού. 

• Να γνωρίσουν το φαινόµενο της ανεργίας. 

• Να κατανοήσουν τις κοινωνικές και οικονοµικές συνέ�ειες της ανεργίας. 

• Να κατανοήσουν την έννοια και τις λειτουργίες του χρήµατος 

• Να γνωρίσουν τα διάφορα είδη του χρήµατος 
 
 
 
 
 

ΥΛΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Βιβλίο : «ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ» των Γ. Κώττη, Α. Πετράκη – Κώττη, κ.ά. 
ΚΕΦ.  1       ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 
 1.      Οι ανάγκες 
 1.1    ∆ιακρίσεις των αναγκών 
 1.2    Ιδιότητες των οικονοµικών αναγκών 
 2.      Αγαθά 
 2.1    ∆ιακρίσεις Αγαθών 
 3.      Οι Συντελεστές της �αραγωγής 
 5.      Το Οικονοµικό κύκλωµα 
Ερωτήσεις του κεφαλαίου �ου αντιστοιχούν στην �ροαναφερόµενη ύλη 
 
ΚΕΦ.  2       ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ 
 1.      Το κύριο οικονοµικό �ρόβληµα και η Οικονοµική Ε�ιστήµη 
 1.1    Τα ε�ιµέρους οικονοµικά �ροβλήµατα 
 2.      Η καµ�ύλη �αραγωγικών  δυνατοτήτων 
 2.1    Η έννοια της καµ�ύλης �αραγωγικών δυνατοτήτων. 
Ερωτήσεις του κεφαλαίου �ου αντιστοιχούν στην �ροαναφερόµενη ύλη 
 
ΚΕΦ.  3       Η ΖΗΤΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 1.      Το σύστηµα της αγοράς 
 2.      Η ζήτηση �ροϊόντων 
 2.1    Γενικά για τη ζήτηση �ροϊόντων 
 2.2    Ο νόµος της ζήτησης 
 2.3    Ατοµική και συνολική ζήτηση 
 2.4    Η καµ�ύλη ζήτησης 
 2.5    Άλλοι �ροσδιοριστικοί �αράγοντες της ζήτησης 
Ερωτήσεις του κεφαλαίου �ου αντιστοιχούν στην �ροαναφερόµενη ύλη 
 
ΚΕΦ.  4       Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 1.      Η �ροσφορά αγαθών και υ�ηρεσιών 
 1.1    Γενικά για την �ροσφορά 
 1.2    Ο νόµος της �ροσφοράς              
 1.3    Ατοµική και συνολική �ροσφορά 
 1.4    Η καµ�ύλη �ροσφοράς 
 1.5    Άλλοι �ροσδιοριστικοί �αράγοντες της �ροσφοράς 
Ερωτήσεις του κεφαλαίου �ου αντιστοιχούν στην �ροαναφερόµενη ύλη 



 
ΚΕΦ.  9       ΕΓΧΩΡΙΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΚΑΙ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ 
 1.      Η α�οτελεσµατικότητα της οικονοµίας. 
 2.      Ακαθάριστο εθνικό και ακαθάριστο εγχώριο �ροϊόν 
 2.1    Έννοια και ορισµός 
 3.      Εθνικό εισόδηµα 
 4.Το ακαθάριστο Εθνικό (ή εγχώριο) �ροϊόν (ή εισόδηµα) ως δείκτης 
Οικονοµικής ευηµερίας 
 5.      Η διανοµή του εισοδήµατος 
 5.1    Το �ρόβληµα της φτώχειας 
 5.2    Το �ρόβληµα της άνισης διανοµής του εισοδήµατος 
Ερωτήσεις του κεφαλαίου �ου αντιστοιχούν στην �ροαναφερόµενη ύλη 
 
ΚΕΦ.  10      ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΙΑ 
 1.       Πληθωρισµός 
 1.1     Τι είναι �ληθωρισµός 
 1.2     Συνέ�ειες του �ληθωρισµού 
 2.       Ανεργία 
 2.1     Τι είναι ανεργία 
 2.3    Οικονοµικές και κοινωνικές συνέ�ειες της ανεργίας 
Ερωτήσεις του κεφαλαίου �ου αντιστοιχούν στην �ροαναφερόµενη ύλη 
 
ΚΕΦ.  11     ΧΡΗΜΑ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ 
 1.      Το χρήµα 
 1.1    Έννοια και λειτουργίες του χρήµατος 
 1.2    Τα είδη του χρήµατος 
Ερωτήσεις του κεφαλαίου �ου αντιστοιχούν στην �ροαναφερόµενη ύλη 
 
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΚΑΙ 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ  
 Ό�ως αναφέρθηκε, κρίνεται αναγκαία η α�λούστευση του �εριεχοµένου µε 
την χρήση διδακτικών µεθοδολογικών �ροσεγγίσεων και τεχνικών �ου οδηγούν 
κυρίως στην ανακαλυ�τική µάθηση.Προτείνονται: 

� η εφαρµογή  «σχεδίων εργασίας» (projects) και  τεχνικών «µελέτης 
�ερί�τωσης» (case studies) για την κατανόηση για �αράδειγµα,του 
νόµου �ροσφοράς και ζήτησης καθώς και των φαινοµένων του 
�ληθωρισµού και της ανεργίας.  

� Ε�εξεργασία �ινάκων και διαγραµµάτων, δεδοµένου ότι τα 
διαγράµµατα, µαζί µε άλλο χρήσιµο υλικό, α�οτελούν κείµενα �ου 
συµβάλλουν στην καλλιέργεια των δεξιοτήτων κριτικής ανάγνωσης 
των �ληροφοριών 

� η χρήση συζήτησης σε οµάδες ή και ανά ζεύγη, καταιγισµός ιδεών, 
�ροβολή ο�τικοακουστικού υλικού. 

� η ενθάρρυνση των µαθητών να διατηρούν και να ενηµερώνουν λεξικό 
οικονοµικών όρων. 

� η �ραγµατο�οίηση ασκήσεων �ροσοµοίωσης, �αιχνιδιών ρόλων (�.χ. 
δηµιουργία σεναρίων µε θέµατα σχετικά µε την ανεργία κ.α ). 

� συνεργασία µε φορείς α�ασχόλησης για ανά�τυξη θεµάτων σχετικών 
µε την ανεργία των νέων  



� διοργανώσεις ηµερίδων  α�ό τους µαθητές για ενηµέρωση σε θέµατα 
σχετικά µε τις συνθήκες α�ασχόλησης/ ανεργίας, τη διανοµή 
εισοδήµατος, το χρηµατο�ιστωτικό σύστηµα  

� χρήση του διαδικτύου και του τύ�ου για άντληση �ληροφοριών και 
ε�ικαιρο�οίηση των �ραγµατευόµενων θεµάτων  

 .  
 Σηµειώνεται ότι η συλλογή στατιστικών στοιχείων µε σκο�ό την συγκριτική 
µελέτη θεωρείται α�αραίτητη για την ε�ίτευξη του σκο�ού του µαθήµατος. 
 Ιδιαίτερα σηµαντική για την εµ�έδωση των οικονοµικών εννοιών και την 
σύνδεση τους µε την καθηµερινότητα κρίνεται η βιωµατική διδασκαλία µέσω της 
υλο�οίησης της δραστηριότητας «Οικονοµία-Ε�ιχειρηµατικότητα» ό�ως αυτή 
�εριγράφεται στο ΦΕΚ 1254/τ.Β/7-09-2005. 
 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

Α�αραίτητο συµ�ληρωµατικό εκ�αιδευτικό υλικό για την κατανόηση των 
βασικών οικονοµικών εννοιών α�οτελούν τα βιβλία µαθητή «Οικονοµία και Εγώ» 
και «Οικονοµία – Ε�ιχειρηµατικότητα» καθώς και τα αντίστοιχα βιβλία καθηγητή: 
«Οικονοµία και Εγώ: ∆ιδακτικές Μεθοδολογικές Προσεγγίσεις»  και «Οικονοµία – 
Ε�ιχειρηµατικότητα: ∆ιδακτικές Μεθοδολογικές Προσεγγίσεις» �ου έχουν �αραχθεί 
α�ό το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και διανέµονται µέσω ΟΕ∆Β. 

Ε�ίσης ως συµ�ληρωµατικό εκ�αιδευτικό υλικό για την κατανόηση της 
έννοιας του �ληθωρισµού �ροτείνεται το εκ�αιδευτικό υλικό (βιβλίο µαθητή και 
βιβλίο καθηγητή) µε τίτλο: «Σταθερότητα των τιµών: γιατί είναι σηµαντική για 
σένα;» �ου έχει �αραχθεί α�ό την Ευρω�αϊκή Κεντρική Τρά�εζα και έχει εγκριθεί 
α�ό το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο για α�οστολή στα σχολεία . 

Χρήσιµα για την ε�ίτευξη των στόχων του µαθήµατος είναι διάφορα έντυ�α  
ό�ως για �αράδειγµα είναι τα έντυ�α του OECD, EUROSTAT, E.E, ΕΣΥΕ και 
εφηµερίδες, �ου �εριέχουν στατιστικά στοιχεία σχετικά µε τον δείκτη ΑΕΠ, τα 
�οσοστά ανεργίας, τον �ληθωρισµό κ.ά. 

Χρήσιµες ιστοσελίδες : 
http://www.bankofgreece.gr Κεντρική Τρά�εζα της Ελλάδος 
http://www.inka.gr Γενική Οµοσ�ονδία Καταναλωτών Ελλάδος 
http://www.ecb.int Ευρω�αϊκή Κεντρική Τρά�εζα 
http://www.statistics.gr Εθνική Στατιστική Υ�ηρεσία 
http://www.mof-glk.gr Γενικό Λογιστήριο του Κράτους 
http://www.mnec.gr/el Υ�ουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu EUROSTAT 
http://europa.eu Ευρω�αϊκή Ένωση 

 
 

«ΑΡΧΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ» 
(Β΄ Τάξης ΕΠΑ.Λ., Τοµέας Οικονοµικών και ∆ιοικητικών Υ�ηρεσιών)  

1. Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ Η ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ 
Η λογιστική είναι µια ε�ιστήµη, η ο�οία ύστερα α�ό �ολλές θεωρητικές συ-

ζητήσεις στο τέλος του 19ου αιώνα εντάχθηκε στο ευρύτερο �λαίσιο του Οικονοµικού 
Λογισµού. Η Λογιστική �αρέχει στις οικονοµικές µονάδες την «�ληροφοριακή 
θωράκιση» �ου τις βοηθά στην ε�ίτευξη κατά τον καλύτερο τρό�ο του στόχου τους. 

Για τη διδασκαλία της Λογιστικής α�αιτείται συνδυασµός της ε�αγωγικής 
και της �αραγωγικής µεθόδου, δηλαδή σύνθεση του όλου α�ό το µέρος, ό�ως, �.χ., 
του ισολογισµού α�ό τους λογαριασµούς, καθώς και ανάλυση σε µέρη α�ό το 



σύνολο, ό�ως �.χ. ο εντο�ισµός κά�οιου λογαριασµού ή κά�οιου συνδυασµού 
λογαριασµών α�ό τον ισολογισµό. 

Στη Λογιστική η βαθµιαία ανά�τυξη των εννοιών µ�ορεί να 
�ραγµατο�οιηθεί αµφίδροµα. Για �αράδειγµα, έχει ε�ικρατήσει �ρώτα να 
διδάσκουµε την έννοια, τη δοµή και τη σηµασία του ισολογισµού, να τεκµηριώνουµε 
τη θεµελιώδη ισότητα της δι�λογραφίας Ε=ΠΠ+ΚΠ και µετά να �ροχωρούµε στην 
έννοια των λογαριασµών και στην ανάλυση των λογιστικών γεγονότων. Μετά 
λοι�όν την ανάλυση και την κατηγοριο�οίηση, καθώς και την καταγραφή των 
λογιστικών γεγονότων σ' αυτούς ε�ανερχόµαστε στον τρό�ο σύνταξης των 
ισολογισµών. 
 Ο διδάσκων �ροτείνεται να χρησιµο�οιεί �αραδείγµατα α�ό την καθη-
µερινότητα και να �είθει ότι το µάθηµα είναι εύκολο και ιδιαίτερα χρήσιµο στην 
καθηµερινή του ζωή. 
 
 
2. ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ «ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ» ΚΑΙ Η ∆ΟΜΗ ΤΟΥ 

 Το βιβλίο «Αρχές Λογιστικής» των Κοντάκου Α. χωρίζεται σε δυο µέρη. 
 
  Στο �ρώτο µέρος (στα 6 �ρώτα κεφάλαια) δίνονται �ροοδευτικά οι βασικές 
έννοιες: 

 
I. Περιουσία, διακρίσεις και υ�οδιακρίσεις της. 
II. Προσδιορισµός της οικονοµικής κατάστασης της ε�ιχείρησης (α�ογραφή και 

ισολογισµός).  
III. Μεταβολές των �εριουσιακών στοιχείων, �αρακολούθηση των µεταβολών 

(διαδοχικοί ισολογισµοί, λογαριασµοί), �ροσδιορισµός του α�οτελέσµατος �ου 
�ροέκυψε. 

IV. ∆ι�λογραφική µέθοδος, καταγραφή των λογιστικών γεγονότων στο ηµερολόγιο 
και καταχώριση των µεταβολών �ου ε�έρχονται α�' αυτά στους λογαριασµούς του 
Γενικού Καθολικού. Ανάλυση των λογιστικών γεγονότων. Ισοζύγια λογαριασµών 
Γενικού Καθολικού. 

V. Παρα�έρα ανάλυση του µοναδικού λογαριασµού «Κεφάλαιο» και �ροσδιορισµός 
του α�οτελέσµατος µε το λογαριασµό «Α�οτελέσµατα Χρήσης». 

VI. ∆ιάκριση των λογαριασµών κατά µέγεθος, λογιστικός χειρισµός τους και ισοζύγια 
λογαριασµών αναλυτικών καθολικών. 
Τα �εριουσιακά στοιχεία και οι λογαριασµοί τους, καθώς ε�ίσης και η διάρθρωση 

της �εριουσίας, δίνονται σύµφωνα µε το Ε.Γ.Λ.Σ., σε µεγάλο βαθµό α�ό την αρχή. 
Στο Κεφ. 5 δίνεται ένα ολοκληρωµένο λογιστικό κύκλωµα (άνοιγµα βιβλίων µιας 

χρήσης, �αρακολούθηση των λογιστικών γεγονότων, �ροσδιορισµός του 
α�οτελέσµατος, σύνταξη του ισολογισµού, κλείσιµο των βιβλίων). Ήδη στο Κεφ. 3 
κατά την εφαρµογή της τήρησης των λογαριασµών έχει λειτουργήσει ένα α�λό 
λογιστικό κύκλωµα. 
 
  Στο δεύτερο µέρος δίνονται: 

A. Η ανάλυση των λογαριασµών ως �ρος το �εριεχόµενο τους. 
Μεταξύ άλλων, στο µέρος αυτό γίνεται ο λογιστικός χειρισµός  
ι) Των α�οθεµάτων υλικών αγαθών, ό�ως των εµ�ορευµάτων, των �ρώτων και 

βοηθητικών υλών κ.τ.λ. µε τη λειτουργία των λογαριασµών αξιών (οµάδα 2 του 
Ε.Γ.Λ.Σ. για τα α�οθέµατα, αρχικά και τελικά, καθώς και τις αγορές κατά τη 
διάρκεια της χρήσης µαζί µε τις ε�ιστροφές-εκ�τώσεις αγορών).  



ιι) Των λογαριασµών εσόδων (λογαριασµοί 70-73 του Ε.Γ.Λ.Σ. για τις �ωλήσεις, 
ε�ιστροφές-εκ�τώσεις �ωλήσεων).  
ιιι) Των λογαριασµών εκµετάλλευσης, ό�ου µεταφέρονται τα αρχικά α�οθέµατα, οι 
καθαρές αγορές χρήσης, οι καθαρές �ωλήσεις χρήσεις και εµφανίζονται τα τελικά 
α�οθέµατα.   
Β. Τα λογιστικά βιβλία και στοιχεία.  
Γ. Τα λογιστικά σφάλµατα.  
∆. Οι λογιστικές εργασίες τέλους χρήσης.  
Ε. Οι βασικοί σκο�οί και η διάρθρωση του Ε.Γ.Λ.Σ.  
 
 

3. ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ 
«ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ» 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 
          Είναι α�αραίτητο να κατανοήσουν οι µαθητές τα χαρακτηριστικά στοιχεία της 
ε�ιχείρησης, ε�ειδή α�ό αυτό εξαρτάται η κατανόηση του ρόλου του ε�ιχειρηµατία. 
Είναι αναγκαίο να καταλάβουν οι µαθητές ότι, όταν η ε�ιχείρηση �ραγµατο�οιεί 
κέρδος, αυτό το οφείλει στο φορέα της ενώ, όταν  �ροκύ�τει ζηµιά, µειώνεται η 
υ�οχρέωση της �ρος το φορέα. Σ' αυτό το σηµείο σχηµατίζει ο µαθητής εικόνα για 
την �εριουσία της ε�ιχείρησης. Είναι α�αραίτητο λοι�όν να κατανοήσουν οι 
µαθητές �ού ανήκουν τα �εριουσιακά στοιχεία �ου κατέχει η ε�ιχείρηση, �οιες 
µ�ορεί να είναι οι α�αιτήσεις της και �οιες οι υ�οχρεώσεις της �ρος τρίτους και �ρος 
το φορέα της. 

      Πρέ�ει να καταλάβουν οι µαθητές την ισότητα του Ενεργητικού και του Πα-
θητικού (�αράδειγµα �αραγρ. 1.3.2).  Οι διακρίσεις του Ενεργητικού και του 
Παθητικού έχουν στόχο να γνωρίζουν καλύτερα τη βασική ενότητα για την 
�εριουσία και τις διακρίσεις της γι αυτό �ροτείνεται να γίνουν οι α�αραίτητες 
εφαρµογές α�ό τον καθηγητή. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 
       Η α�ογραφή συµβάλλει στην εµ�έδωση των διακρίσεων και των 

υ�οδιακρίσεων.   Προτείνονται µία ή δύο α�λές εφαρµογές. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 
       Οι µετασχηµατισµοί των �εριουσιακών στοιχείων α�οτελούν βασική ενότητα 

του µαθήµατος και γι αυτό �ροτείνεται να αφιερωθεί αρκετός χρόνος. Άξονας 
αναφοράς είναι η γνωστή ισότητα Ε=ΠΠ + ΚΠ, µε την ο�οία ε�αληθεύονται οι 
α�λοί µετασχηµατισµοί. ∆ιευκρινίζεται ότι α�λοί µετασχηµατισµοί δεν µ�ορούν να 
υ�άρχουν, εάν µετά το λογιστικό γεγονός �ου τους �ροκάλεσε δεν εξακολουθεί να 
ισχύει η �αρα�άνω σχέση (+Εν. δε γίνεται µε -ΠΠ ή -ΚΠ). 
 Οι διαδοχικοί ισολογισµοί χρησιµεύουν για τη δια�ίστωση των µεταβολών 

των �εριουσιακών στοιχείων �ου ε�έρχονται ύστερα α�ό κάθε λογιστικό γεγονός. 
Με τα ίδια δεδοµένα �ροτείνεται να γίνεται και ο �ροσδιορισµός του 
α�οτελέσµατος (ως διαφοράς τελικής και αρχικής ΚΠ). 
           Κλειδί για τη λειτουργία των λογαριασµών είναι οι κανόνες λειτουργίας τους 
και το δεδοµένο ότι η δηµιουργία ενός �εριουσιακού στοιχείου είναι αύξηση του 
(α�ό το µηδέν). Α�ό τον ισολογισµό, στον ο�οίο εµφανίζονται �εριλη�τικά τα 
�εριουσιακά στοιχεία σε µια δεδοµένη στιγµή, �ροκύ�τει η αναγκαιότητα να 
ανοιχθούν λογαριασµοί για την �αρακολούθηση των µεταβολών των �εριουσιακών 
στοιχείων. Με βάση αυτά ο µαθητής εύκολα, σύµφωνα µε τους κανόνες λειτουργίας 



των λογαριασµών, ανοίγει τους λογαριασµούς του Ενεργητικού µε χρέωση και του 
Παθητικού µε �ίστωση και είναι σε θέση να τους λειτουργήσει στη συνέχεια.   
          Κατά την εφαρµογή της τήρησης των λογαριασµών λειτουργεί το �ρώτο α�λό 
λογιστικό κύκλωµα (Άνοιγµα λογαριασµών α�ό τον ισολογισµό, �αρακολούθηση 
των µεταβολών �ου ε�έρχονται α�ό τα λογιστικά γεγονότα µε τους λογαριασµούς, 
�ροσδιορισµός του α�οτελέσµατος �ου �ροέκυψε στη διάρκεια της �εριόδου ως 
διαφοράς της τελικής και της αρχικής ΚΠ, σύνταξη του ισολογισµού στο τέλος της 
�εριόδου α�ό τα υ�όλοι�α των λογαριασµών, µε την �ροϋ�όθεση ότι αυτά 
συµφωνούν µε την α�ογραφή). 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 
          Το Ηµερολόγιο να διδάσκεται συγχρόνως µε το Γενικό Καθολικό (ένας ή δύο 
λογαριασµοί µ�ορούν να τηρηθούν µε �λήρη µορφή, ενώ οι υ�όλοι�οι να είναι σε 
σχήµα Τ, για να είναι �ιο άνετο το µάθηµα). Προτείνεται να ακολουθήσει η σύνταξη 
του Ισοζυγίου των λογαριασµών του Γενικού Καθολικού, �ροκειµένου να δια-
�ιστωθεί η συµφωνία Ηµερολογίου και λογαριασµών του Γενικού Καθολικού. Τρία 
ή τέσσερα λογιστικά γεγονότα είναι αρκετά στο �λαίσιο δύο διδακτικών ωρών για 
τα �αρα�άνω, ό�ως η �αρακάτω εφαρµογή. 

«Στην ατοµική ε�ιχείρηση του Α. Ανδρέου ο ισολογισµός της στις 31-12-1998 έχει ως 
εξής: 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31-12-1998 
_____ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ_____________________ΠΑΘΗΤΙΚΟ _______  

Εµ�ορεύµατα 20000 Ι Κεφάλαιο 30000 
Ταµείο 10000 ___ -_ 

30000 30000 

Στη νέα χρήση γίνονται στην ε�ιχείρηση τα �αρακάτω λογιστικά γεγονότα: 
 Στις 2-1-1999: Αγορά εµ�ορευµάτων α�ό τον ∆. ∆ηµητρίου (τιµολόγιο του 

No 3/2-1-1999) αξίας 5000 ευρώ µε �ίστωση. 
 Στις 3-1-1999: Πληρωµή του ενοικίου 1500 ευρώ (Α�. Πληρ. No 1/3-1-1999). 
 Στις 5-1-1999: Πώληση εµ�ορευµάτων (τιµολόγιο µας No 1/5-1-1999) στον Β. 

Βασιλείου, αξίας (κόστους) 2500 ευρώ αντί 4000 ευρώ τα µισά µε µετρητά (Α�όδ. 
Εισ�ρ. No 1/5-1-1999) και τα άλλα µισά µε �ίστωση. 

Να καταχωρίσετε τον αρχικό ισολογισµό και τα �αρα�άνω λογιστικά γεγονότα 
στο Ηµερολόγιο, να ενηµερώσετε α�ό το ηµερολόγιο τους λογαριασµούς του Γε-
νικού Καθολικού, να συντάξετε το ισοζύγιο των λογαριασµών του Γενικού Καθο-
λικού και να �ροβείτε στον έλεγχο των α�αραίτητων αριθµητικών συµφωνιών». 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

          Οι εφαρµογές να είναι σύντοµες, για να µ�ορούν να γίνουν και οι καταστάσεις 
συµφωνίας των αναλυτικών καθολικών. 

 

4. ΘΕΜΑΤΑ  ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. 

            Η Λογιστική �αρέχει τη δυνατότητα να εξετάσουµε τους µαθητές σε µεγάλο 
µέρος της ύλης µε ασκήσεις. Προτείνεται οι ασκήσεις να καλύ�τουν ένα 
ολοκληρωµένο κύκλωµα λογιστικών εργασιών µε κλιµάκωση στο βαθµό δυσκολίας, 



η ο�οία θα ε�ιτρέ�ει την αξιολόγηση του µαθητή α�ό το διδάσκοντα, καθώς και την 
αξιολόγηση του βαθµού κατανόησης του µαθήµατος α�ό αυτόν. Τα θέµατα 
�ροτείνεται να είναι α�λά και σαφή. Το ίδιο και οι εργασίες.  
 

 
 

«ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ I» 
(Γ΄ Τάξης ΕΠΑ.Λ., Μάθηµα Ε�ιλογής Γενικής Παιδείας) 

 
 Σηµειώνεται ότι  για το µάθηµα «Αρχές Οικονοµικής Θεωρίας» 
(Μάθηµα γενικής �αιδείας ε�ιλογής, Γ΄ Τάξης ΕΠΑ.Λ.) υ�άρχει  
εκ�αιδευτικό υλικό �ου α�οτελείται α�ό Βιβλίο µαθητή και αντίστοιχο 
βιβλίο για τον καθηγητή. Ενδείκνυται ο διδάσκων να λαµβάνει υ�όψη 
του το �εριεχόµενο του βιβλίο καθηγητή �ριν α�ό την έναρξη της 
διδασκαλίας του µαθήµατος. 
 Ε�ισηµαίνεται ότι το βιβλίο καθηγητή για το µάθηµα «Αρχές 
Οικονοµικής Θεωρίας» βρίσκεται αναρτηµένο στον κόµβο του Παιδαγωγικού 
Ινστιτούτου.  
 

«ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΙΙ» 

(Γ΄ Τάξης ΕΠΑ.Λ., Μάθηµα των Ειδικοτήτων: «Υ�αλλήλων ∆ιοίκησης και 
Οικονοµικών Υ�ηρεσιών» και «Υ�αλλήλων Τουριστικών Ε�ιχειρήσεων» του Τοµέα 

Οικονοµικών και ∆ιοικητικών Υ�ηρεσιών)  

Σας γνωρίζουµε για �εραιτέρω διευκρινήσεις σχετικά µε την  εξεταστέα ύλη 
του µαθήµατος Αρχές Οικονοµικής Θεωρίας ΙΙ �ου εµ�εριέχεται στο βιβλίο «Αρχές 
Οικονοµικής Θεωρίας» της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου και Β΄ Κύκλου Τ.Ε.Ε. Τοµέα 
Οικονοµίας και ∆ιοίκησης, των Θ. Λιανού, Α. Πα�αβασιλείου και Α. Χατζηανδρέου, 
έκδοση Ο.Ε.∆.Β. 2007, µ�ορείτε να ανατρέχετε στο αντίστοιχο βιβλίο καθηγητή το 
ο�οίο είναι αναρτηµένο στην ιστοσελίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. 

Ειδικότερα για τα �αρακάτω κεφάλαια �ροτείνονται τα ακόλουθα: 
 
Ι) Κεφάλαιο 8ο: «Το Τρα�εζικό Σύστηµα» (Εκτός της �αραγράφου 6 µε τίτλο 

«Η Εκδοτική Τρά�εζα» και της �αραγράφου 8 µε τίτλο «Σχόλια»).  
 
Ε�ειδή �αραλεί�εται η υ�οενότητα 6 �ου αναφέρεται στην εκδοτική τρά�εζα, 

για να γνωρίζουν οι µαθητές το ρόλο και τη λειτουργία της Ευρω�αϊκής Κεντρικής 
Τρά�εζας και της Τρά�εζας της Ελλάδος �ροτείνεται να κάνουν σχετικές εργασίες/ 
µελέτες.  

Για την εργασία αυτή µ�ορούν να χρησιµο�οιηθούν οι ιστοσελίδες της 
Τρά�εζας της Ελλάδας (http://www.bankofgreece.gr) και της Ευρω�αϊκής 
Κεντρικής Τρά�εζας (http://www.ecb.eu)  

Ε�ίσης κρίνεται σκό�ιµο οι µαθητές να κάνουν εργασίες (projects) σχετικά µε 
τα οφέλη και τους κινδύνους των �ιστωτικών καρτών  καθώς και σχετικά µε την 
ισοτιµία του Ευρώ µε άλλα νοµίσµατα. 

 
 
ΙΙ) Κεφάλαιο 10ο: «Τα ∆ηµόσια Οικονοµικά».  
 



Για την �ληρέστερη κατανόηση του κεφαλαίου «∆ηµόσια Οικονοµικά» 
ε�ιβάλλεται ο καθηγητής να κάνει: 

i) δίωρη �αρουσίαση των εννοιών: οικονοµική ύφεση, οικονοµική άνοδος ή 
άνθηση, �ληθωρισµός ανεργία , �ου αναφέρονται στο κεφάλαιο 9: «Οικονοµικές 
διακυµάνσεις – �ληθωρισµός – ανεργία» και, 

ii) δίωρη �αρουσίαση των εννοιών Α.Ε.Π., Καθαρό Εθνικό Προϊόν, Εθνικό 
Εισόδηµα, ∆ιαθέσιµο Εισόδηµα, κατά κεφαλή Α.Ε.Π. και αναφορά στους τρό�ους 
µέτρησης του Α.Ε.Π. 

Στο κεφάλαιο αυτό �ροτείνεται να γίνουν αρκετές εργασίες �ου αναφέρονται 
στις ∆ηµόσιες ∆α�άνες και στον Κρατικό Προϋ�ολογισµό. Για τις εργασίες 
�ροτείνεται να χρησιµο�οιηθούν και οι ιστοσελίδες του Γενικού Λογιστηρίου του 
Κράτους (http://www.mof-glk.gr) και του Υ�ουργείου Οικονοµίας και 
Οικονοµικών (http://www.mnec.gr/el) . 

 
 
ΙΙΙ) Κεφάλαιο 11ο: « ∆ιεθνής Οικονοµικές Σχέσεις – Ε.Ε. – Ελληνική 

Οικονοµία».  
 
Το κεφάλαιο αυτό αναφέρει συνο�τικά βασικά θέµατα της διεθνο�οίησης της 

οικονοµίας, βασικά θέµατα της Ε.Ε. καθώς και της Ελληνικής οικονοµίας. Η 
ανά�τυξη των �εριεχοµένων του κεφαλαίου αυτού γίνεται καλύτερα αν ο καθηγητής 
ορίσει στους µαθητές �ολλές σχετικές οµαδικές ή ατοµικές εργασίες (projects).  

Eνδεικτικά �ροτείνουµε θέµατα σχετικά µε τις συνέ�ειες της 
�αγκοσµιο�οίησης της οικονοµίας, το ηλεκτρονικό εµ�όριο, θέµατα �ου αφορούν 
�ολιτικές της Ευρω�αϊκής ένωσης (νοµισµατική �ολιτική κ.ά.) καθώς και θέµατα �ου 
�ροϋ�οθέτουν συγκριτική µελέτη στατιστικών στοιχείων την Ελλάδος µε τις 
υ�όλοι�ες χώρες µέλη της Ε.Ε. (�.χ. ανεργία νέων, �ληθωρισµός, κατά κεφαλή 
Α.Ε.Π., κλ�.)  

Για τις εργασίες αυτές µ�ορούν να χρησιµο�οιηθούν οι ιστοσελίδες της 
EUROSTAT (http://epp.eurostat.ec.europa.eu), της ΕΣΥΕ (Εθνική Στατιστική 
Υ�ηρεσία Ελλάδας) (http://www.statistics.gr), και της Ευρω�αϊκής Ένωσης 
(http://europa.eu). 
 
 

«Αρχές Οργάνωσης και ∆ιοίκησης Ε�ιχειρήσεων» 
(Γ΄ Τάξης ΕΠΑ.Λ., Μάθηµα των Ειδικοτήτων: «Υ�αλλήλων ∆ιοίκησης και 
Οικονοµικών Υ�ηρεσιών» και «Υ�αλλήλων Τουριστικών Ε�ιχειρήσεων» του Τοµέα 
Οικονοµικών και ∆ιοικητικών Υ�ηρεσιών των Ηµερησίων Ε�αγγελµατικών 
Λυκείων) 
 
 Το µάθηµα  «Αρχές Οργάνωσης και ∆ιοίκησης Ε�ιχειρήσεων» διδάσκεται 
α�ό το βιβλίο: «Αρχές Οργάνωσης και ∆ιοίκησης Ε�ιχειρήσεων» των Μ. 
Βαξεβανίδου, Π. Ρεκλείτη 

ΓΕΝΙΚΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ 

Οι διδάσκοντες κατανοούν ότι α�αιτείται ιδιαίτερη �ροσοχή στον �ρογραµµατισµό 
της ύλης �ροκειµένου οι µαθητές να κατανοήσουν βασικές έννοιες της ε�ιστήµης της 
Οργάνωσης και ∆ιοίκησης, στο βαθµό µάλιστα �ου οι µαθητές δεν έχουν διδαχθεί 
ανάλογο µάθηµα σε �ροηγούµενες τάξεις.  



Η διδασκαλία του µαθήµατος "Αρχές Οργάνωσης και ∆ιοίκησης Ε�ιχειρήσεων" έχει 
�ροβλεφθεί να είναι τρίωρη εβδοµαδιαίως. Προτείνεται ύστερα α�ό την 
ολοκλήρωση της διδασκαλίας του κάθε κεφαλαίου να �ροβλεφθεί χρόνος, κατά την 
κρίση �άντα του διδάσκοντος, α) για ανακεφαλαίωση της ύλης και β) για 
αξιολόγηση των µαθητών. 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟ∆ΟΙ 

Οι καθηγητές �ροτείνεται να εµ�λουτίσουν τη διδασκαλία τους µε σύγχρονες 
µεθόδους διδασκαλίας και εκ�αιδευτικές �ρακτικές �ου θα �ροσελκύσουν το 
ενδιαφέρον των µαθητών και θα τους βοηθήσουν να κατανοήσουν ευκολότερα το 
�εριεχόµενο του µαθήµατος. Ενδεικτικά �ροτείνεται η συζήτηση σχετικών 
�ροβληµάτων στην τάξη, η ανάθεση ατοµικών-οµαδικών εργασιών/ερευνών, κλ�. 
Σηµειώνεται η αναγκαιότητα σύνδεσης εννοιών και θεµάτων του µαθήµατος µε 
�αραδείγµατα και εµ�ειρίες α�ό την καθηµερινή ζωή των µαθητών . 

Η εφαρµογή των �ροαναφερόµενων διδακτικών �ροσεγγίσεων αναµένεται να 
συµβάλει στην αύξηση της συµµετοχής των µαθητών στην τάξη, στη δηµιουργία 
θετικής στάσης και στην εστίαση του ενδιαφέροντος των µαθητών α�έναντι στο εν 
λόγω µάθηµα. 
Ε�ι�ροσθέτως, σηµειώνεται η αναγκαιότητα εµ�λουτισµού των ασκήσεων και των 
ερωτήσεων �ου ήδη υ�άρχουν στο βιβλίο µε κατάλληλες ασκήσεις σύµφωνα µε την 
κρίση των καθηγητών (�.χ. ερωτήσεις σωστού-λάθους, ερωτήσεις αντιστοίχησης, 
σύντοµης α�άντησης, κλ�.). 
Τέλος, σηµειώνεται ότι η εφαρµογή της Σχολικής ∆ραστηριότητας «Οικονοµία-
Ε�ιχειρηµατικότητα» ό�ως αυτή �εριγράφεται στο ΦΕΚ 1254/τ.Β/7-09-2005 και 
υλο�οιείται στην Α τάξη ΕΠΑΛ/ΓΕΛ συµβάλλει ουσιαστικά στη βιωµατική µάθηση 
βασικών εννοιών του µαθήµατος. 
 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Το µάθηµα "Αρχές Οργάνωσης και ∆ιοίκησης Ε�ιχειρήσεων" α�οτελεί µια α�λή 
εισαγωγή στην Ε�ιστήµη της Οργάνωσης και ∆ιοίκησης (Μάνατζµεντ). 

Με τη διδασκαλία του µαθήµατος ε�ιδιώκεται να ανα�τύξουν οι µαθητές ένα 
δοµηµένο εννοιολογικό υ�όβαθρο, το ο�οίο θα τους ε�ιτρέ�ει να αντιλαµβάνονται 
και να κατανοούν τις ε�ιχειρήσεις, τους οργανισµούς και την οργάνωση και 
διοίκηση αυτών. Πιο συγκεκριµένα, ε�ιδιώκεται να κατανοήσουν οι µαθητές : 

� Τους λόγους δηµιουργίας των ε�ιχειρήσεων και οργανισµών, τα στοιχεία 
�ου τις συνθέτουν και τις σχέσεις τους µε το �εριβάλλον 

� Τις κύριες ε�ιχειρησιακές λειτουργίες  
� Τη σ�ουδαιότητα και το �εριεχόµενο της οργάνωσης και διοίκησης και 

τις διοικητικές λειτουργίες  
� Τη σ�ουδαιότητα και το �εριεχόµενο της οργάνωσης και των λειτουργιών 

διοίκησης . 
� Τον �ροσανατολισµό ως �ρος το �εριεχόµενο των ε�αγγελµάτων στο 

χώρο διοίκησης ε�ιχειρήσεων. 
 
ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ 
 

Οι διδάσκοντες �ριν εξασφαλίσουν τη διάθεση των µαθητών για �ροσ�άθεια 
στο συγκεκριµένο µάθηµα �ρέ�ει να τους �είσουν για τα οφέλη του συγκεκριµένου 
µαθήµατος. 



Παρακάτω �αραθέτουµε ενδεικτικά µερικές ιδέες-�ροτάσεις τις ο�οίες 
µ�ορούν να διαµορφώσουν ή να εµ�λουτίσουν αντίστοιχα οι διδάσκοντες: 

� Οι έννοιες και οι αρχές του µαθήµατος είναι καθηµερινά εφαρµόσιµες 
α�ό όλους τους ανθρώ�ους στην �ροσω�ική, οικονοµική και κοινωνική 
τους ζωή (�.χ. οργάνωση µιας εκδροµής, ε�ικοινωνία µε γονείς ή φιλικά 
�ρόσω�α, λήψη εκ�αιδευτικών και ε�αγγελµατικών α�οφάσεων, κλ�.).  

� Το συγκεκριµένο µάθηµα είναι ένα σύγχρονο, ε�ίκαιρο και ιδιαίτερα 
�ρωτο�οριακό µάθηµα, το ο�οίο θα �ροσφέρει στους µαθητές σηµαντικά 
εφόδια για µια ε�ιτυχηµένη �ροσω�ική και ε�αγγελµατική ζωή. 

�  Οι γνώσεις και οι εµ�ειρίες �ου θα α�οκτήσουν οι µαθητές στα �λαίσια 
αυτού του µαθήµατος θα τους βοηθήσει να ανα�τύξουν χρήσιµες 
κοινωνικές δεξιότητες α�αραίτητες στη σηµερινή κοινωνία και στη 
σύγχρονη αγορά εργασίας. Στο �λαίσιο του µαθήµατος καλλιεργούνται 
δεξιότητες: 
- Ε�ικοινωνίας 
- Συνεργασίας 
- Οργάνωσης και �ρογραµµατισµού (�.χ. µιας οικονοµικής 

δραστηριότητας, ενός έργου, της µελέτης, του �ροσω�ικού χρόνου, 
κλ�.) 

- Ανά�τυξης του οµαδικού �νεύµατος  
- Ανά�τυξης  �ρωτοβουλιών  
- Ευελιξίας  
- Καινοτοµίας 
- Λήψης α�οφάσεων 
- Ηγεσίας  

Αντιλαµβάνεται κανείς ότι η α�όκτηση έστω µερικών ή και όλων α�ό τις 
�ροαναφερόµενες δεξιότητες, α�οτελούν το κλειδί για την ε�ιτυχία σε ένα κόσµο 
τόσο ανταγωνιστικό και α�αιτητικό ό�ως είναι η κοινωνία της νέας Οικονοµίας και 
των νέων τεχνολογιών (�ληροφορική). Στην κοινωνία της γνώσης καλούνται να 
διεκδικήσουν µια καλύτερη ζωή �ροσω�ική και ε�αγγελµατική, οι σηµερινοί 
µαθητές και το µάθηµα "Αρχές Οργάνωσης και ∆ιοίκησης Ε�ιχειρήσεων" –ό�ως 
�ροτείνεται να διδαχθεί- αναµένεται να υ�οστηρίξει αυτή τους τη �ροσ�άθεια διότι:  

� Το µάθηµα "Αρχές Οργάνωσης και ∆ιοίκησης Ε�ιχειρήσεων" θα βοηθήσει 
τους µαθητές να κατανοήσουν καλύτερα τον εαυτό τους (αυτογνωσία). 

� Στα �λαίσια του µαθήµατος αυτού θα βοηθηθούν οι µαθητές στην µελλοντική 
τους ένταξη και �ροσαρµογή στο ρόλο του εργαζόµενου, αφού θα γνωρίζουν 
καλύτερα τι είναι οι ε�ιχειρήσεις και οι οργανισµοί µέσα στους ο�οίους είτε 
θα εργαστούν είτε θα ανα�τύξουν συνεργασία στο µέλλον. 

� Στα �λαίσια του µαθήµατος οι µαθητές έχουν την ευκαιρία να έρθουν σε 
ε�αφή µε την Ε�ιστήµη της Οργάνωσης και ∆ιοίκησης (Μάνατζµεντ) και να 
δια�ιστώσουν οι ίδιοι εάν τους ενδιαφέρει το αντικείµενο αυτό. 

 
 
ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 

Ο τρό�ος εξέτασης του µαθήµατος «Αρχές Οργάνωσης και ∆ιοίκησης 
Ε�ιχειρήσεων», µάθηµα ε�αγγελµατικής εκ�αίδευσης των ειδικοτήτων «Υ�αλλήλων 
∆ιοίκησης και Οικονοµικών Υ�ηρεσιών» και «Υ�αλλήλων Τουριστικών 
Ε�ιχειρήσεων» του Τοµέα Οικονοµικών και ∆ιοικητικών Υ�ηρεσιών της Γ΄ τάξης των 
Ηµερησίων Ε�αγγελµατικών Λυκείων γίνεται σύµφωνα µε το Άρθρο 13 του Π.∆. 
50/2008 (ΦΕΚ 81 τ.Α΄/8-5-08). ∆ηλαδή:  



Tα θέµατα των εξετάσεων λαµβάνονται α�ό την ύλη �ου έχει οριστεί ως 
εξεταστέα για το µάθηµα. Οι ερωτήσεις ελέγχουν ευρύ φάσµα διδακτικών στόχων και 
είναι κλιµακούµενου βαθµού δυσκολίας. Οι µαθητές α�αντούν υ�οχρεωτικά σε όλα 
τα θέµατα. 

Οι ερωτήσεις ταξινοµούνται σε δύο κατηγορίες. Η �ρώτη κατηγορία 
�εριλαµβάνει ερωτήσεις (όχι λιγότερες α�ό δύο) �ου µ�ορούν να αναλύονται σε 
υ�οερωτήµατα µε σκο�ό τον έλεγχο της κατανόησης της διδαχθείσας ύλης και η 
δεύτερη κατηγορία µ�ορεί να �εριλαµβάνει (όχι λιγότερες α�ό δύο) ερωτήσεις �ου 
θα ελέγχουν την κριτική τους σκέψη και την ικανότητα εφαρµογής της α�οκτηθείσας 
γνώσης.  
Η βαθµολογία κατανέµεται κατά 50% στην �ρώτη κατηγορία και 50% στη δεύτερη. 
Σε �ερί�τωση κατά την ο�οία ένα θέµα αναλύεται σε υ�οερωτήµατα, η βαθµολογία 
�ου �ροβλέ�εται γι’ αυτό κατανέµεται ισότιµα στις ε�ιµέρους ερωτήσεις, εκτός εάν 
κατά την ανακοίνωση των θεµάτων καθορίζεται διαφορετικός βαθµός για κάθε µια 
α�ό αυτές. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ» 
(Γ΄ τάξη ΕΠΑΛ, Τοµέας Οικονοµικών και ∆ιοικητικών Υ�ηρεσιών, 

Eιδικότητα: “Υ�αλλήλων Τουριστικών Ε�ιχειρήσεων”. 
Ώρες διδασκαλίας, 2Θ + 2Ε /εβδοµάδα) 

 
 Σκο�ός του µαθήµατος «Λειτουργίες Ξενοδοχειακών Μονάδων» της Γ΄ τάξης 
ΕΠΑΛ της ειδικότητας Υ�αλλήλων Τουριστικών Ε�ιχειρήσεων, είναι οι 
µαθητές/τριες: 

• Να γνωρίσουν τον τρό�ο λειτουργίας των διαφόρων τµηµάτων ενός 
ξενοδοχείου. 

• Να �εριγράφουν την �ολύ�λευρη λειτουργική φύση των �αρεχόµενων 
υ�ηρεσιών µιας ξενοδοχειακής µονάδας. 

• Να �ροσεγγίσουν τις µεθοδολογίες �αροχής υ�ηρεσιών �ου εφαρµόζονται 
α�ό τα ξενοδοχεία για την ικανο�οίηση των αναγκών και ε�ιθυµιών των 
�ελατών. 

• Να διακρίνουν τα καθήκοντα και τις υ�οχρεώσεις �ου έχει ένας 
εργαζόµενος/η σε όλα τα τµήµατα ενός ξενοδοχείου. 

• Να ανα�τύξουν µια βασική ε�αγγελµατική συµ�εριφορά �ου είναι 
�ροα�αιτούµενο �ροσόν α�ασχολουµένου σε ξενοδοχειακές µονάδες. 

• Να εφαρµόζουν τις κατάλληλες τεχνικές (ε�ι�έδου βασικής ε�αγγελµατικής 
εκ�αίδευσης), σε αντίστοιχες εργασίες τµηµάτων ξενοδοχείου, για την 
αρτιότερη �αροχή υ�ηρεσιών των �ελατών/τουριστών. 

• Να εξοικειωθούν µε τις διαδικασίες �ου ακολουθούνται α�ό τις 
ξενοδοχειακές ε�ιχειρήσεις κατά τη διάρκεια λειτουργίας τους, ώστε να 
διευκολυνθεί η αρχική τους ε�αγγελµατική ένταξη στο ξενοδοχειακό 
εργασιακό �εριβάλλον. 

 
 ∆ιδακτέα ύλη του µαθήµατος, α�οτελεί ολόκληρο το βιβλίο µαθητή 
σύµφωνα µε το Αναλυτικό Πρόγραµµα Σ�ουδών, µε τίτλο «Λειτουργίες 
Ξενοδοχειακών Μονάδων» καθώς και ο Εργαστηριακός Οδηγός (ξεχωριστό τεύχος), 
των ∆ρόσου Μ., Φιοράκη Μ. και Θεοδώρου Α., έκδοση Ο.Ε.∆.Β., 2003. 
 
 Η διδασκαλία του µαθήµατος, εκτός της �αραδοσιακής διάλεξης και των 
�ρακτικών ασκήσεων στην τάξη µ�ορεί να εµ�λουτιστεί µε διάφορες δραστηριότητες 
ό�ως: 

• Χρήση ε�ο�τικού υλικού µε αντικείµενο τους χώρους ξενοδοχείων 
(διαφάνειες, φωτογραφίες, �εριοδικά κτλ.) και ε�ισιτιστικών µονάδων, το 
ο�οίο είτε θα �αρουσιάσει ο καθηγητής, είτε µ�ορεί να αναζητήσουν οι ίδιοι 
οι µαθητές α�ό διάφορες �ηγές. 

• Προβολή σχετικών βιντεοταινιών.  

• Πρόσκληση στο σχολείο διοικητικού στελέχους ξενοδοχειακής µονάδας ή 
διευθυντικού στελέχους εστιατορίου (F&B Manager, Maitre) ξενοδοχειακής 
µονάδας της �εριοχής και συζήτηση µε τους µαθητές στην αίθουσα. 

• ∆ιοργάνωση και �ραγµατο�οίηση ε�ισκέψεων σε ξενοδοχειακές µονάδες της 
�εριοχής και ξενάγηση των µαθητών κυρίως στα τµήµατα Υ�οδοχής & 
Ε�ισιτισµού σε συνδυασµό µε ασκήσεις στο εργαστήριο, ανάλογα µε την 
τρέχουσα ύλη των θεµατικών υ�οενοτήτων �ου διδάσκονται και �ου 
α�αιτούν εργαστηριακές εφαρµογές. Ε�ίσης οι µαθητές µόνοι τους ή σε 
οµάδες µ�ορούν να ε�ισκεφθούν ξενοδοχειακές ε�ιχειρήσεις και να 
�ροµηθευτούν �οικίλο υλικό σχετικού µε τα τµήµατα του ξενοδοχείου �ου 



στη συνέχεια θα συγκεντρωθεί και θα ταξινοµηθεί µε την ε�ο�τεία του 
εκ�αιδευτικού και θα α�οτελέσει µέρος του ε�ο�τικού υλικού των διαφόρων 
διδακτικών ενοτήτων.  

• Παρουσίαση και ε�ίδειξη α�ό τον εκ�αιδευτικό, σχετικών εγγράφων, κλ�. 

• Χρήση διαφανειών εκ�αιδευτικού/ενηµερωτικού �εριεχοµένου. 

• Προσοµοίωση ρόλων. 

• Ε�ίσκεψη και ξενάγηση σε αυτόνοµο συνεδριακό κέντρο ή σε ξενοδοχείο �ου 
έχει δυνατότητα οργάνωσης και διεξαγωγής συνεδρίων. 

 
 

«ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΝΑΥΛΟΙ-
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ» 

(Γ΄ τάξη ΕΠΑΛ, Τοµέας Οικονοµικών και ∆ιοικητικών Υ�ηρεσιών,  
Eιδικότητα: “Υ�αλλήλων Τουριστικών Ε�ιχειρήσεων ”. 
Ώρες διδασκαλίας, στα ηµερήσια ΕΠΑΛ, 3ω/εβδοµάδα) 

 
Σκο�ός του µαθήµατος «Λειτουργίες Τουριστικών Γραφείων, Τουριστικοί Ναύλοι, 
Τουριστικά Πακέτα» της Γ΄ τάξης ΕΠΑΛ, είναι οι µαθητές/τριες: 
� Να γνωρίσουν τον τρό�ο λειτουργίας των Τουριστικών Γραφείων. 
� Να κατανοήσουν τον σηµαντικό ρόλο �ου διαδραµατίζουν τα Τουριστικά 

Γραφεία στην ικανο�οίηση των αναγκών και ε�ιθυµιών των µετακινούµενων 
τουριστών. 

� Να συνειδητο�οιήσουν την �ολυσύνθετη λειτουργική φύση των �αρεχόµενων 
υ�ηρεσιών ενός Τουριστικού Γραφείου. 

� Να �ροσεγγίσουν τη µεθοδολογία �αροχής υ�ηρεσιών �ου χρησιµο�οιούν τα 
Τουριστικά Γραφεία. 

� Να εφαρµόζουν τις βασικές διαδικασίες για την εξυ�ηρέτηση των �ελατών �ου 
α�ευθύνονται σε ένα Τουριστικό Γραφείο. 

� Να α�οκτήσουν τις βασικές γνώσεις και να ανα�τύξουν ικανότητες α�αραίτητες 
για την �αροχή βασικών υ�ηρεσιών, α�αραίτητων για την αρχική ένταξη στο 
εργασιακό �εριβάλλον των Τουριστικών Γραφείων. 

∆ιδακτέα ύλη του µαθήµατος α�οτελεί ολόκληρο το βιβλίο µαθητή µε τίτλο: 
«Λειτουργίες Τουριστικών Γραφείων» των Μ�ουρδή Μ., Κα�έλλα Στ. και 
Ευσταθίου Π., εκδόσεις Ο.Ε.∆.Β., 2003. 
 
Η διδασκαλία του µαθήµατος, εκτός της �αραδοσιακής διάλεξης και των �ρακτικών 
ασκήσεων στην τάξη µ�ορεί να εµ�λουτιστεί µε διάφορες δραστηριότητες, ό�ως: 
� Ε�ίσκεψη και ξενάγηση σε Τουριστικό Γραφείο της �εριοχής και σε σχετικές 

τουριστικές εκθέσεις. 
� Α�οδελτίωση και συλλογή υλικού α�ό τους µαθητές, µε θεµατολογία σχετική µε 

τα Τουριστικά Γραφεία 
� Χρήση ε�ο�τικού υλικού µε αντικείµενο τους χώρους Τουριστικών Γραφείων 

(διαφάνειες, φωτογραφίες, �εριοδικά, video) για κάθε ένα α�ό τα είδη τους. 
� Ε�ισκέψεις σε χώρους µαζικής µεταφοράς ε�ιβατών (αεροδρόµια, λιµάνια, 

µαρίνες, κλ�.). 
� Ε�ισκέψεις και ξεναγήσεις σε �ιστο�οιηµένο α�ό την Ι.Α.Τ.Α. Τουριστικό 

Γραφείο, σε γραφείο αερο�ορικής εταιρίας, σε ναυτιλιακό �ρακτορείο, σε 
εκδοτήρια αεροδροµίου. 

� Πρόσκληση στο σχολείο, διευθυντικού στελέχους ή αντι�ροσώ�ου Τουριστικού 
Γραφείου διακίνησης µαζικού τουρισµού. 

� Προσοµοιώσεις ρόλων. 



� Συλλογή και ε�ίδειξη σχετικού ενηµερωτικού υλικού α�ό διαφηµιστικά 
φυλλάδια, εφηµερίδες, �εριοδικά, ή α�ό εκ�αιδευτικές ε�ισκέψεις. 

� Πρόσκληση στο σχολείο και συζήτηση µε τους µαθητές εργαζοµένου σε 
Τουριστικό Γραφείο, Αερο�ορική Εταιρία, γραφείο Yachting-Cruising, κ.λ�. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Π. Μάραντος 
Κύριε Πρόεδρε, 
Για τα µαθήµατα τα ο�οία ε�ο�τεύω, σας καταθέτω τις �αρακάτω οδηγίες 
διδασκαλίας �ου αφορούν τα Ηµερήσια και Εσ�ερινά ΕΠΑΛ, για το σχολικό έτος 
2009-2010. 
 

Ο∆ΗΓΙΕΣ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 
ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ & ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΛ 

 
- ΚΥΚΛΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - 

 
Μάθηµα: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ (ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ) 
Το µάθηµα αυτό είναι 2ωρο, θεωρητικό, διδάσκεται στην Α΄ τάξη των Ηµερησίων 

και των Εσ�ερινών ΕΠΑΛ αντίστοιχα. 

Σκο�ός του µαθήµατος είναι οι µαθητές να γνωρίσουν τους θεσµούς και τις �ολιτικές 
της Ευρω�αϊκής Ένωσης, καθώς και τον τρό�ο οργάνωσης και λειτουργίας της. Να 
συνειδητο�οιήσουν την ανάγκη συµµετοχής του κράτους και των �ολιτών στην 
διαδικασία της Ευρω�αϊκής ολοκλήρωσης. Να α�οκτήσουν γνώσεις και κριτική 
ικανότητα, ώστε να κατανοούν, να αναλύουν και να ερµηνεύουν τα γεγονότα, τις 
σχέσεις και τις εξελίξεις στην Ευρω�αϊκή Ένωση. 

 
Ε�ι�ρόσθετα, το µάθηµα «Ευρω�αϊκή Ένωση-Θεσµοί και Πολιτικές» έχει στόχους, οι 
µαθητές να: 
� γνωρίσουν τους βασικούς σταθµούς της �ορείας της Ένωσης α�ό τις α�αρχές 

µέχρι σήµερα, 
� δια�ιστώσουν τα κοινά �ολιτισµικά χαρακτηριστικά της Ένωσης, 
� συνειδητο�οιήσουν την �ορεία �ρος την Ευρω�αϊκή ολοκλήρωση, 
� εξοικειωθούν µε τους βασικούς θεσµούς- όργανα της Ένωσης καθώς και τη 

λειτουργία τους, 
� κατανοήσουν τις διάφορες �ολιτικές της Ένωσης, 
� δια�ιστώσουν τις �ηγές εσόδων και τις κατανοµές των εξόδων καθώς και τις 

βασικές αρχές διαχείρισης, 
� ενδιαφέρονται για τα µεγάλα �ροβλήµατα της Ένωσης, 
� ενδιαφέρονται για τη θέση της Ένωσης στον κόσµο καθώς και για το µέλλον της, 
� συµµετέχουν, ως �ολίτες του κράτους και ως �ολίτες της Ένωσης, ενεργά στο 

ευρω�αϊκό γίγνεσθαι, 
� συνειδητο�οιήσουν ότι ως Ευρω�αίοι �ολίτες έχουν δικαιώµατα και 

υ�οχρεώσεις. 



 
Oι µαθητές διδάσκονται όλο το βιβλίο µαθητή «Θέµατα Ευρω#αϊκής Ένωσης», 
(ΟΕ∆Β, έκδοση  2009), το ο�οίο �εριέχει τα εξής κεφάλαια: 

1. Ιστορία και αναγκαιότητα της ευρω�αϊκής ολοκλήρωσης 
2. ∆οµή και λειτουργία της Ευρω�αϊκής Ένωσης 
3. Αρµοδιότητες και Πολιτικές της Ευρω�αϊκής Ένωσης 

 

Τα θέµατα διδάσκονται µε τρό�ο ώστε να ε�ιτευχθούν οι στόχοι του µαθήµατος. 
Ιδιαίτερα τονίζεται ότι η µάθηση �ρέ�ει να αντιµετω�ίζεται ως µια ενεργητική 
διαδικασία, η ο�οία συντελείται µέσα α�ό µια διαρκή αλληλε�ίδραση του µαθητή µε 
το κοινωνικό-οικονοµικό-�ολιτικό-�ολιτισµικό του �εριβάλλον. 

Ο �ρογραµµατισµός της διδακτέας ύλης (ετήσιος, εξαµηνιαίος, εβδοµαδιαίος και 
ωριαίος), είναι α�αραίτητος, ώστε αν χρειασθεί να γίνουν έγκαιρα οι αναγκαίες 
�ροσαρµογές. Ε�ι�λέον, η εκ µέρους του εκ�αιδευτικού ενηµέρωση του για το 
�εριεχόµενο των οδηγιών, η γνώση του �εριεχοµένου του βιβλίου, η εξασφάλιση και 
η χρήση του αναγκαίου διδακτικού  υλικού και ε�ο�τικών µέσων, είναι α�αραίτητα 
για την ε�ίτευξη των διδακτικών στόχων.  

Ενδείκνυται να χρησιµο�οιηθεί συνδυασµός τεχνικών, ό�ως η σύντοµη εισήγηση, οι 
ερωτήσεις, η �αρώθηση, ο διάλογος, η αντι�αράθεση, η διερεύνηση και η 
ε�εξεργασία δεδοµένων. Ε�ι�λέον, χρήσιµες µέθοδοι και τεχνικές είναι: 

� Η µελέτη �ηγών µε στόχο την ιστορική και συγκριτική �ροσέγγιση της γνώσης. 
� Η βιωµατική �ροσέγγιση µέσω κατάλληλων ερωτήσεων και δραµατο�οιηµένων 

διαλόγων. 
� Η �αρουσίαση ε�ίκαιρων γεγονότων α�ό εφηµερίδες, ταινίες, διαδίκτυο κτλ. και 

η διοργάνωση οµαδικών συζητήσεων, σχετικών µε το �εριεχόµενο του 
µαθήµατος. 

� Η �ρόσκληση στο σχολείο δηµοσίων �ροσώ�ων, ειδικών, εκ�ροσώ�ων α�ό την 
ευρω�αϊκή Ε�ιτρο�ή και το ευρω�αϊκό Κοινοβούλιο στην Ελλάδα. 

� Η µελέτη �ερι�τώσεων (case studies) διαφόρων θεµάτων της Ε.Ε.  
� Η διεξαγωγή µικρής έρευνας µε τη χρήση ερωτηµατολογίων, συνεντεύξεων, 

βιβλιογραφίας, κτλ., για τη διερεύνηση ενός ζητήµατος ευρω�αϊκού 
ενδιαφέροντος, η ανάλυση και η διατύ�ωση �ροτάσεων για την αντιµετώ�ισή 
του. 

� Η δηµιουργία και �αρουσίαση σχεδίων εργασίας (project) σχετικών µε θέµατα 
της Ε.Ε. 

Ε�ισηµαίνεται ότι ε�ιβάλλεται η χρήση των κατάλληλων ε�ο�τικών µέσων 
διδασκαλίας-εκ�αιδευτικής τεχνολογίας (εφηµερίδες, διαφάνειες, βιντεοταινίες, 
διαδίκτυο κτλ.), για την ενεργο�οίηση του ενδιαφέροντος των µαθητών, ώστε η 
εκ�αιδευτική διαδικασία να είναι �ιο α�οτελεσµατική. 

Ε�ίσης, ε�ισηµαίνεται ότι ε�ιβάλλεται η ολιστική/διαθεµατική/διε�ιστηµονική 
�ροσέγγιση. 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ 

Σκο�ός της αξιολόγησης του µαθητή είναι η ανατροφοδότηση της εκ�αιδευτικής 
διαδικασίας και ο εντο�ισµός των ελλείψεων των µαθητών, µε στόχο την �ρόοδό 
τους και τη βελτίωση της �ροσφερόµενης εκ�αίδευσης. 
 



Η αξιολόγηση του συγκεκριµένου µαθήµατος γίνεται σύµφωνα µε το Προεδρικό 
∆ιάταγµα 50/2008 - ΦΕΚ 81/Α'/8.5.2008 «Φοίτηση και αξιολόγηση των µαθητών του 
Ε�αγγελµατικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.)» άρθρο 13, ως εξής: To µάθηµα θεωρείται 
γρα#τώς εξεταζόµενο και θέση γρα�τού βαθµού ε�έχουν σε αυτά ο βαθµός 
σχετικής γρα�τής ατοµικής εργασίας �ου ανατίθεται στους µαθητές για το σκο�ό 
αυτό στο �λαίσιο του µαθήµατος αυτού. Το θέµα της εργασίας ανατίθεται α�ό τον 
καθηγητή �ου διδάσκει το µάθηµα και µ�ορεί να είναι κοινό για όλους τους µαθητές 
του τµήµατος ή διαφορετικό για κάθε µαθητή ή οµάδα µαθητών. Η εργασία 
ανατίθεται σε χρόνο �ου κρίνει κατάλληλο ο διδάσκων και σε κάθε �ερί�τωση το 
αργότερο µέχρι την 1η Μαΐου. Η γρα�τή αυτή ατοµική εργασία είναι ανεξάρτητη 
α�ό την τις ατοµικές και οµαδικές συνθετικές - δηµιουργικές εργασίες του άρθρου 8.  
 
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ 

- Ανάγνωση χαρτών (�ολιτικών, γεωφυσικών κτλ.) της Ευρώ�ης.  
- ∆ηµιουργία �ίνακα µε τους βασικούς ιστορικούς σταθµούς, κατά χρονολογική 

σειρά. 
- ∆ηµιουργία �ίνακα βασικών αξιών και συζήτηση γι’ αυτές. 
- Σύγκριση χωρών της Ένωσης ως �ρος τα κοινωνικά, οικονοµικά, �ολιτικά και 

�ολιτισµικά τους χαρακτηριστικά. 
- Συγκέντρωση ε�ίκαιρου υλικού α�ό εφηµερίδες, ταινίες κτλ.  για την ευρω�αϊκή 

ενο�οίηση και συζήτηση. 
- Συζήτηση για τα κριτήρια ένταξης µιας χώρας στην Ένωση. 
- Συζήτηση για τα όρια (γεωγραφικά, �ολιτισµικά κτλ.) της Ευρώ�ης. 
- Συγκέντρωση ε�ίκαιρου υλικού για τους θεσµούς της Ένωσης και συζήτηση γι’ 

αυτούς. 
- Πρόσκληση ευρωβουλευτών ή εκ�ροσώ�ων της Ένωσης και συζήτηση µε αυτούς. 
- Εύρεση µιας σηµαντικής α�όφασης ενός οργάνου της Ένωσης και συζήτηση γι’ 

αυτή. 
- Εργασία για την κοινή εξωτερική �ολιτική και �ολιτική άµυνας. 
- Συγκέντρωση στοιχείων για τα Ευρω�αϊκά εκ�αιδευτικά �ρογράµµατα και 

�ολιτισµικές ανταλλαγές. 
- Συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων και συζήτηση για εισαγωγές και εξαγωγές 

�ροϊόντων. 
- ∆ηµιουργία σχεδίου �ροϋ�ολογισµού µε τις βασικές κατηγορίες εσόδων και 

εξόδων. 
- Συζήτηση για τα δικαιώµατα του Ευρω�αίου �ολίτη. 
- ∆ηµιουργία καταλόγου µε δικαιώµατα και υ�οχρεώσεις του Ευρω�αίου �ολίτη. 
- Συζήτηση για τη σχέση Ευρω�αϊκής Ένωσης και εθνικού κράτους. 
- Συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων και συζήτηση για διάφορα �ροβλήµατα της 

Ένωσης. 
- ∆ιερεύνηση δυνατοτήτων για εκ�αιδευτικές και �ολιτισµικές ανταλλαγές. 
- Αναζήτηση φυλλαδίων α�ό τα Γραφεία του Ευρω�αϊκού Κοινοβουλίου (τηλ. 210 

3311541-7) και της Ευρω�αϊκής Ε�ιτρο�ής (τηλ. 2107272100), στην Αθήνα.  
- Αναζήτηση �ληροφοριών για την Ευρω�αϊκή Ένωση α�ό το διαδίκτυο-  

Χρήσιµες διευθύνσεις: 

www.europa.eu.int   
www.ee.gr (Αντι�ροσω�εία Ε.Ε. στην Ελλάδα) 
www.europarl.eu.int 
www.euro-ombudsman.eu.int 



http://europa.eu.int/citizens 
www.synigoros.gr 
www.europa.eu.int/eures 
www.euroguidance.org.uk 
www.eurodesk.org 

 
 

ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
Μάθηµα:  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ  
 
Το µάθηµα αυτό είναι δίωρο, θεωρητικό, διδάσκεται στη Β΄ τάξη των Ηµερησίων 

και των Εσ�ερινών ΕΠΑΛ αντίστοιχα. 

Σκο�ός του µαθήµατος «Στοιχεία Αστικού ∆ικαίου» είναι να ανα�τύξει στους 
µαθητές ένα δοµηµένο σύνολο γνώσεων �ου θα τους ε�ιτρέ�ει να αντιλαµβάνονται 
εκ των �ροτέρων τι �ροσδοκά α�ό τη συµ�εριφορά τους το δίκαιο, ώστε να είναι σε 
θέση να διαµορφώνουν τις σχέσεις τους χωρίς τον κίνδυνο να υ�οστούν 
αιφνιδιαστικά τις δυσάρεστες συνέ�ειες της �αράβασης κά�οιου νόµου. 

Σκο�ός του µαθήµατος «Στοιχεία Εργατικού ∆ικαίου» είναι να ανα�τύξει στους 
µαθητές ένα σύγχρονο εννοιολογικό υ�όβαθρο γνώσεων το ο�οίο θα τους ε�ιτρέ�ει 
να κατανοούν τους κανόνες �ου έχουν σχέση µε την �ροσω�ικότητα και την 
αξιο�ρέ�εια του εργαζόµενου ανθρώ�ου και την κοινωνική ισορρο�ία των 
συντελεστών της �αραγωγικής διαδικασίας. 

Σύµφωνα µε το Αναλυτικό Πρόγραµµα Σ�ουδών, α�ό το βιβλίο «Στοιχεία Αστικού 
και Εργατικού ∆ικαίου» - 2 τεύχη (Α΄ και Β΄ µέρος) του Ο.Ε.∆.Β. (έκδοση Γ΄ 2001), 
οι µαθητές διδάσκονται τα �αρακάτω: 

Α΄ µέρος – Αστικό ∆ίκαιο:  σελ. 1 – 79 και 
Β΄ µέρος – Εργατικό ∆ίκαιο: σελ. 1 – 93. 

 
 
Τα θέµατα διδάσκονται µε τρό�ο ώστε να ε�ιτευχθούν οι στόχοι του µαθήµατος. Ο 
�ρογραµµατισµός της διδακτέας ύλης (ετήσιος, εξαµηνιαίος, εβδοµαδιαίος και 
ωριαίος), είναι α�αραίτητος. Ενδείκνυται να δίνονται στους µαθητές δραστηριότητες 
µέσα στην τάξη ό�ως ασκήσεις, �ρακτικά θέµατα και µικρές µελέτες �ερι�τώσεων, 
για την καλύτερη κατανόηση των θεµάτων. Ε�ισηµαίνεται ε�ίσης, ότι ε�ιβάλλεται η 
χρήση των κατάλληλων ε�ο�τικών µέσων διδασκαλίας-εκ�αιδευτικής τεχνολογίας 
(εφηµερίδες, διαφάνειες, βιντεοταινίες, διαδίκτυο κτλ.), για την ενεργο�οίηση του 
ενδιαφέροντος των µαθητών, ώστε η εκ�αιδευτική διαδικασία να είναι �ιο 
α�οτελεσµατική. 
 
 
Μάθηµα: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ  
Σκο�ός του µαθήµατος είναι: 
� Να α�οκτήσουν οι µαθητές σφαιρική γνώση όλων των εργασιών της γραµµατείας. 
� Να βοηθηθούν οι µαθητές στην ανά�τυξη των διανοητικών τους ικανοτήτων και 
στην καλλιέργεια των α�αραίτητων δεξιοτήτων ώστε να µ�ορούν εύκολα να 
αντα�οκριθούν στις διαρκώς µεταβαλλόµενες κοινωνικοοικονοµικές συνθήκες της 
σύγχρονης ε�ιχείρησης. 

� Να α�οκτήσουν οι µαθητές άρτια θεωρητική κατάρτιση και να εξασφαλίσουν 
ε�αρκή �ρακτική εξάσκηση, ώστε να µ�ορούν να εφαρµόζουν τα διδαχθέντα ως 



υ�άλληλοι ∆ιοικητικών Υ�ηρεσιών αλλά και να διεκ�εραιώνουν τις �ροσω�ικές 
τους υ�οθέσεις ως συνειδητοί �ολίτες �ου συναλλάσσονται µε αυτές. 

� Να διαµορφωθούν άτοµα ευέλικτα και α�οτελεσµατικά �ου θα συµβάλλουν 
δραστικά στην �οιοτική αναβάθµιση των εργασιών του γραφείου. 

 
 
Το µάθηµα «Εργασίες Σύγχρονου Γραφείου» είναι εργαστηριακό, διδάσκεται 2 ώρες 
την εβδοµάδα στην Β΄ τάξη Ηµερησίων και Εσ�ερινών ΕΠΑΛ και 4 ώρες την 
εβδοµάδα στην Γ΄ τάξη Ηµερησίων και Εσ�ερινών ΕΠΑΛ.  
Το βιβλίο �ου διδάσκονται οι µαθητές είναι το «Εργασίες Σύγχρονου Γραφείου» του 
Ο.Ε.∆.Β. και για την Β΄ τάξη Ηµερησίων και Εσ�ερινών ΕΠΑΛ, η διδακτέα ύλη έχει 
ως εξής: 
 
Κεφάλαιο 2 – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, σελ. 37 – 66 
Κεφάλαιο 3 – ΑΡΧΕΙΟ, σελ. 69 - 89 
Κεφάλαιο 4 – ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ, σελ. 93 – 177 

 
 

Τα �αρα�άνω κεφάλαια �ροτείνεται να διδαχθούν µε την εξής σειρά: Κεφάλαιο 3, 
Κεφάλαιο 2 και Κεφάλαιο 4. 
Το µάθηµα «Εργασίες Σύγχρονου Γραφείου» ορίζεται ως εργαστηριακό και 
διεξάγεται βασικά µε χρήση Η/Υ και άλλων ε�ο�τικών µέσων διδασκαλίας σε 
κατάλληλα εξο�λισµένα εργαστήρια. Παράλληλα, ενδείκνυται να δίνονται στους 
µαθητές αντίγραφα διαφόρων εγγράφων γραφείου για �ρακτική εξάσκηση, καθώς 
και διάφορα έντυ�α, φωτογραφίες και φυλλάδια σχετικού �εριεχοµένου. 
Ιδιαίτερη έµφαση �ρέ�ει να δοθεί στην εξοικείωση µε τον Η/Υ και ιδιαίτερα στην 
εκµάθηση του ε�εξεργαστή κειµένου (Word) και στην εµ�έδωση του τυφλού 
συστήµατος δακτυλογράφησης, ώστε να είναι σε θέση οι µαθητές στο τέλος της 
χρονιάς να έχουν α�οκτήσει ακρίβεια και ταχύτητα στη διεκ�εραίωση των εργασιών 
γραφείου �ου α�αιτούν τη χρήση Η/Υ.  
 
Για την Γ΄ τάξη των Ηµερησίων και Εσ�ερινών ΕΠΑΛ, α�ό το βιβλίο «Εργασίες 
Σύγχρονου Γραφείου» του Ο.Ε.∆.Β. (έκδοση Γ΄ 2003), η διδακτέα ύλη έχει ως εξής: 

Κεφάλαιο 6: ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ, σελ. 179 – 217, 

Κεφάλαιο 7: ΕΓΚΥΚΛΙΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ, σελ. 219 – 238, 

Κεφάλαιο 8: ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ, σελ. 239 – 296, 

Κεφάλαιο 9: ΑΛΛΑ ΜΕΣΑ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ,  

 σελ. 297 – 427. 
 
 
Οι µαθητές �ου έχουν εξοικειωθεί µε τον ε�εξεργαστή κειµένου (Word) και έχουν 
α�οκτήσει ευχέρεια στην δακτυλογράφηση µε Η/Υ α�ό την Β΄ τάξη, �ρέ�ει να είναι 
σε θέση στο τέλος της χρονιάς να συντάσσουν και να δακτυλογραφούν µε ακρίβεια 
και ταχύτητα ε�ιστολές και διάφορα έγγραφα �ου είναι α�αραίτητα σε ένα 
σύγχρονο γραφείο κάθε είδους ε�ιχείρησης.   

 
  
Μάθηµα:  ∆ΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ   
 

Το µάθηµα αυτό είναι θεωρητικό, διδάσκεται 1 ώρα την εβδοµάδα  



στη Β΄ τάξη των Ηµερησίων ΕΠΑΛ και 2 ώρες την εβδοµάδα στην  
Γ΄ τάξη των Εσ�ερινών ΕΠΑΛ. 

 
Βασικός σκο�ός του µαθήµατος είναι να κατανοήσουν οι µαθητές ότι οι ∆ηµόσιες 
Σχέσεις είναι µια διοικητική λειτουργία, διαρκούς �ρογραµµατισµένου χαρακτήρα, 
µε την ο�οία, δηµόσιοι και ιδιωτικοί Οργανισµοί και Οργανώσεις ε�ιζητούν να 
κερδίσουν και να διατηρήσουν την κατανόηση, συµ�άθεια και υ�οστήριξη εκείνων 
µε τους ο�οίους έρχονται ή µ�ορεί να έλθουν σε ε�ικοινωνία, µέσω του 
�ροσεταιρισµού της Κοινής Γνώµης, µε σκο�ό να συντονίσουν όσο είναι δυνατόν 
την �ολιτική και τη διαδικασία δράσεώς των ώστε να ε�ιτύχουν, µε την 
�ρογραµµατισµένη και την εκτεταµένη �ληροφόρηση, �αραγωγικότερη συνεργασία 
και α�οτελεσµατικότερη εκ�λήρωση των κοινών συµφερόντων τους. 
 
Τα θέµατα διδάσκονται µε τρό�ο ώστε να ε�ιτευχθούν οι στόχοι του µαθήµατος. 
Ιδιαίτερα τονίζεται ότι η µάθηση �ρέ�ει να αντιµετω�ίζεται ως µια ενεργητική 
διαδικασία, η ο�οία συντελείται µέσα α�ό µια διαρκή αλληλε�ίδραση του µαθητή µε 
το κοινωνικό-οικονοµικό-�ολιτικό-�ολιτισµικό του �εριβάλλον. Για την καλύτερη 
εµ�έδωση των θεµάτων, �ροτείνονται ενδεικτικές δραστηριότητες µέσα στην τάξη, 
ό�ως η χρήση �αραδειγµάτων – �ερι�τώσεων µελέτης (case-studies) α�ό την 
καθηµερινή ζωή. 
Ο �ρογραµµατισµός της διδακτέας ύλης (ετήσιος, εξαµηνιαίος, εβδοµαδιαίος και 
ωριαίος), είναι α�αραίτητος, ώστε αν χρειασθεί να γίνουν έγκαιρα οι αναγκαίες 
�ροσαρµογές. Ε�ι�λέον, η εκ µέρους του εκ�αιδευτικού ενηµέρωση του για το 
�εριεχόµενο των οδηγιών, η γνώση του �εριεχοµένου του βιβλίου, η εξασφάλιση και 
η χρήση του αναγκαίου διδακτικού  υλικού και ε�ο�τικών µέσων, είναι α�αραίτητα 
για την ε�ίτευξη των διδακτικών στόχων.  
 
Α�ό το βιβλίο «∆ηµόσιες Σχέσεις», Συγγραφείς: Κ. Κουτρουµάνος κ.ά, (εκδ. 2001), η 
διδακτέα ύλη για την Β΄ τάξη των Ηµερησίων και για την Γ΄ τάξη των Εσ�ερινών 
ΕΠΑΛ, έχει ως εξής: 
Κεφάλαιο 1 – ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ, σελ. 15- 43 
Κεφάλαιο 3 – ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, σελ. 61- 93 
Κεφάλαιο 5 – ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ, 

σελ. 106- 129. 
 
 
 
Μάθηµα:  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΩΝ   
 
Το µάθηµα αυτό είναι δίωρο, θεωρητικό, διδάσκεται στη Γ΄ τάξη των Ηµερησίων 

ΕΠΑΛ και στην ∆΄ τάξη των Εσ�ερινών ΕΠΑΛ. 

Σκο�ός του µαθήµατος «Οργάνωση Γραφείου και Αρχείων» για τους µαθητές είναι : 

� Να γνωρίζουν το �λαίσιο εργασίας και της διακρίσεις του γραφείου και να 
αναγνωρίζουν το ρόλο του στη λειτουργία και ανά�τυξη του Οργανισµού. 

� Να κατανοούν τη σηµασία της χωροταξικής οργάνωσης και εγκατάστασης, του 
εξο�λισµού και των στοιχείων εκείνων �ου συνθέτουν το �εριβάλλον του 
γραφείου, µιας σύγχρονης ε�ιχείρησης ή της οργανισµού και να αξιολογούν της 
ε�ιδράσεις των �εριβαλλοντικών συνθηκών στην α�όδοση του �ροσω�ικού και 
των εργασιών του γραφείου. 



� Να διακρίνουν, να διατυ�ώνουν και να εφαρµόζουν τα συστήµατα και της 
µεθόδους αρχειοθέτησης, εκκαθάρισης και συντήρησης των αρχείων. 

 
Α�ό τα βιβλία «Οργάνωση Γραφείου» (Σ#. Ζευγαρίδη - Γ. Σταµατιάδη) και 
«Οργάνωση Αρχείων» (Π. Φαναριώτη) του Ιδρύµατος Ευγενίδου, η διδακτέα ύλη 
για την Γ΄ τάξη των Ηµερησίων ΕΠΑΛ και για την ∆΄ τάξη των Εσ�ερινών ΕΠΑΛ, 
έχει ως εξής: 
 
α) Βιβλίο Οργάνωση Γραφείου (Σ#. Ζευγαρίδη - Γ. Σταµατιάδη):   
Κεφάλαιο 1: Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ, σελ. 1-18, 
Κεφάλαιο 3: ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, σελ. 54-76, 
Κεφάλαιο 4: ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, σελ. 79-106, 
Κεφάλαιο 9: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, σελ. 172-180.     

 

β) Βιβλίο Οργάνωση Αρχείων (Π. Φαναριώτη): 
Κεφάλαιο 1: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, σελ. 1-36 
Κεφάλαιο 2: ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ, σελ. 39-68 
Κεφάλαιο 3: ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΕΙΩΝ, σελ. 70-75 
Κεφάλαιο 5: ΜΙΚΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗ, σελ. 101-114. 
 
 

Σηµείωση: 

Οι σύγχρονες ε�ιχειρήσεις ακολουθούν -άλλες αργότερα και άλλες νωρίτερα- τις  
ταχύτατες εξελίξεις �ου ε�ιβάλλονται µέσα στο οικονοµοτεχνικό �εριβάλλον �ου 
βρίσκονται. Εξελίξεις, �ου ε�ηρεάζουν τον εξο�λισµό, αλλά και τη δοµή, τη 
διάρθρωση, τη στελέχωσή τους, κ.ά.  Πολλές εργασίες γραφείου αυτοµατο�οιούνται, 
καταργούνται θέσεις εργασίας, δηµιουργούνται καινούργιες θέσεις �ου α�αιτούν τη 
γνώση σύγχρονων �ρογραµµάτων Η/Υ καθώς και τη χρήση νέων µεθόδων 
οργάνωσης και διεκ�εραίωσης εργασιών γραφείου, βασισµένων κατά µεγάλο µέρος 
σε ηλεκτρονικά �ρογράµµατα. Για το λόγο αυτό, η διδασκαλία του µαθήµατος θα 
�ρέ�ει να είναι όσο το δυνατόν ε�ικαιρο�οιηµένη και αυτό µ�ορεί να ε�ιτευχθεί ως 
ένα βαθµό, µέσω της �ροβολής σχετικού εκ�αιδευτικού υλικού (χρήση βιντεοταινιών 
ή φωτογραφιών), ε�ίδειξη εντύ�ων/φυλλαδίων, ή της χρήσης διαδικτύου, ή ακόµα 
µέσω εκ�αιδευτικών ε�ισκέψεων σε σύγχρονες ε�ιχειρήσεις ή οργανισµούς.     

 

 


