
ΘΕΜΑ: «Οδηγίες για τη διδασκαλία των Μαθηµάτων των ΕΠΑ.Λ.  - ΕΠΑ.Σ. για το      
               σχολικό έτος 2010-2011» 

 
Καταθέτουµε οδηγίες διδασκαλίας για µαθήµατα του Τοµέα Οικονοµικών και 
∆ιοικητικών Υ�ηρεσιών.   Σηµειώνεται ότι στο �λαίσιο των ακόλουθων διδακτικών 
οδηγιών �ροτείνουµε και ενδεικτική διδακτέα ύλη σε ενδοσχολικά εξεταζόµενα 
µαθήµατα.  
Σε �ερί�τωση �ου κατά τις �αρατηρήσεις των σχολικών συµβούλων της ειδικότητας 
οικονοµολόγου χρειαστούν σε κά�οια µαθήµατα  �εραιτέρω διευκρινιστικές οδηγίες 
τότε αυτές θα σταλούν στη συνέχεια. 

 «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, µε βάση το Αναλυτικό Πρόγραµµα του µαθήµατος (ΦΕΚ 
2322/τ.Β/31-12-1999, βλέ8ε οικονοµικά µαθήµατα στην ιστοσελίδα του ΠΙ).   

∆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 
 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΥΛΗ  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.  Ε�οµένως �ροτείνονται: 

� η εφαρµογή  «σχεδίων εργασίας» (projects) και  τεχνικών «µελέτης 
8ερί8τωσης» (case studies) για την κατανόηση για �αράδειγµα,του 
νόµου �ροσφοράς και ζήτησης καθώς και των φαινοµένων του 
�ληθωρισµού και της ανεργίας.  

� Ε8εξεργασία 8ινάκων και διαγραµµάτων (�χ θέµατα �ληθωρισµού , 
ανεργίας κα.) 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 

 
ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  
Ο τρό�ος εξέτασης του µαθήµατος γίνεται σύµφωνα µε το Άρθρο 13 του Π.∆. 

50/2008 (ΦΕΚ 81 τ.Α΄/8-5-08). ∆ηλαδή η εξέταση �εριλαµβάνει δύο οµάδες 
ερωτήσεων : 

α) Η �ρώτη α�οτελείται α�ό ερωτήσεις µε τις ο�οίες ελέγχεται τόσο η κατοχή 
των αναγκαίων γνωστικών στοιχείων, όσο και η κατανόησή τους. 

β) Η δεύτερη α�οτελείται α�ό  δύο ή τρεις ερωτήσεις µε τις ο�οίες ελέγχεται η 
ικανότητα συνθετικής και κριτικής ανάλυσης και εφαρµογής στην καθηµερινή 
�ράξη των γνώσεων �ου α�έκτησαν οι µαθητές. 

Η βαθµολογία κατανέµεται κατά 50% σε κάθε µια α�ό τις οµάδες αυτές Η 
κατανοµή της βαθµολογίας µ�ορεί να διαφορο�οιείται ανάλογα µε τον βαθµό 
δυσκολίας σε κάθε µια α�ό αυτές, �ου καθορίζεται κατά τη διατύ�ωση των θεµάτων 
και ανακοινώνεται στους µαθητές γρα�τώς . 
 

«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. 

Σηµειώνεται ότι το Αναλυτικό Πρόγραµµα του µαθήµατος ( ΦΕΚ 
2322/τ.Β/31-12-1999, βλέ�ε οικονοµικά µαθήµατα στην ιστοσελίδα του ΠΙ). 

 
2. ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ «ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ» ΚΑΙ Η ∆ΟΜΗ ΤΟΥ 

 Το βιβλίο «Αρχές Λογιστικής» των Κοντάκου Α. χωρίζεται σε δυο µέρη. 
  Στο 8ρώτο 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.  

             
ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 

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 αξιο-
λόγηση του βαθµού κατανόησης του µαθήµατος α�ό αυτόν.  

Ο τρό�ος εξέτασης του µαθήµατος γίνεται σύµφωνα µε το Άρθρο 13 του Π.∆. 
50/2008 (ΦΕΚ 81 τ.Α΄/8-5-08). Tα θέµατα των εξετάσεων λαµβάνονται α�ό την ύλη 
�ου έχει οριστεί ως εξεταστέα για το µάθηµα.  

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 ή ασκήσεις εφαρµογών ή και �ροβλήµατα.  

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. 

 «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. 

 Το βιβλίο καθηγητή για το µάθηµα «Αρχές Οικονοµικής Θεωρίας» 
καθώς και το αναλυτικό �ρόγραµµα του µαθήµατος (ΦΕΚ 252/τΒ΄/28-2-2002) 
βρίσκονται αναρτηµένα στον κόµβο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (βλ Οικονοµικά 
µαθήµατα).  

 
Ε�ισηµαίνεται ότι για το µάθηµα Αρχές Οικονοµικής Θεωρίας Ι η εξέταση 

�εριλαµβάνει τέσσερις οµάδες ερωτήσεων: α) Η �ρώτη α�οτελείται α�ό ερωτήσεις µε 
τις ο�οίες ελέγχεται τόσο η κατοχή των αναγκαίων γνωστικών στοιχείων όσο και η 
κατανόησή τους. β) Η δεύτερη α�οτελείται α�ό µία ερώτηση µε την ο�οία ελέγχεται 
η ικανότητα σύνθεσης και κριτικής ανάλυσης και εφαρµογής στην καθηµερινή 
�ράξη των γνώσεων �ου α�έκτησαν οι µαθητές. γ) Η τρίτη α�οτελείται α�ό µία 
άσκηση, η ο�οία α�αιτεί την εφαρµογή τύ�ων, νόµων ή αρχών για την εξαγωγή 
α�οτελεσµάτων και συµ�ερασµάτων. Η άσκηση µ�ορεί να αναλύεται σε ε�ιµέρους 
ερωτήµατα. δ) Η τέταρτη α�οτελείται α�ό ένα �ρόβληµα, το ο�οίο α�αιτεί την 
ικανότητα συνδυασµού γνώσεων για τον υ�ολογισµό τη συσχέτιση και αξιολόγηση 
οικονοµικών µεγεθών. Το �ρόβληµα αυτό µ�ορεί να αναλύεται σε ε�ιµέρους 
ερωτήµατα. 

Η βαθµολογία κατανέµεται κατά 25% σε κάθε µία α�ό τις οµάδες αυτές. Η 
κατανοµή της βαθµολογίας στις ερωτήσεις κάθε  οµάδας, µ�ορεί να διαφορο�οιείται 
ανάλογα µε τον βαθµό δυσκολίας σε κάθε µια α�ό αυτές, �ου καθορίζεται όµως κατά 
τη διατύ�ωση των θεµάτων και ανακοινώνεται στους µαθητές γρα�τώς. 

 
 

 «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 Γ΄ τάξης ΕΠΑΛ Τοµέα 
Οικονοµίας και ∆ιοίκησης, των Θ. Λιανού, Α. Πα�αβασιλείου και Α. Χατζηανδρέου, 
έκδοση Ο.Ε.∆.Β. 2010, µ�ορείτε να ανατρέχετε στο αντίστοιχο βιβλίο καθηγητή και 
στο αναλυτικό �ρόγραµµα του µαθήµατος (ΦΕΚ 252/τΒ΄/28-2-2002) �ου βρίσκονται 
αναρτηµένα στον κόµβο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (βλ Οικονοµικά µαθήµατα).  

 
Ειδικότερα για τα �αρακάτω κεφάλαια �ροτείνονται τα ακόλουθα: 
Ι) Κεφάλαιο 8ο: «Το Τρα8εζικό 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. 

Παραθέτονται ενδεικτικές ασκήσεις για  κάθε κεφάλαιο, οι ο�οίες µ�ορούν 
χρησιµο�οιηθούν ως �ρότυ�ες στη διδασκαλία του µαθήµατος.    

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΑ  ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ  ΑΟΘ ΙΙ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7Ο  

1. ∆ίνονται τα στοιχεία µιας υ8οθετικής οικονοµίας, 8ου 8αράγει ένα 
µόνο αγαθό: 

Έτος P Q ΑΕΠΤΡΕΧ. ∆Τ2004 ΑΕΠΣΤΑΘ.2004 

2004 1 8.000    
2005 1,20 7.000    
2006 1,50  9.000   
2007  10.000 15.000   
2008  11.000 17.600   
 
α) Να συµ8ληρώσετε τα κενά. 
β)Να υ8ολογίσετε την ονοµαστική  µεταβολή του ΑΕΠ µεταξύ των ετών. 
γ)Να υ8ολογίσετε την ονοµαστική 8οσοστιαία µεταβολή του ΑΕΠ µεταξύ 

των ετών. 
δ)Να υ8ολογίσετε την 8ραγµατική  µεταβολή του ΑΕΠ µεταξύ των ετών. 
ε)Να υ8ολογίσετε την 8ραγµατική 8οσοστιαία µεταβολή του ΑΕΠ µεταξύ 

των ετών. 
στ) Που οφείλεται η µεταβολή του ΑΕΠ σε τρέχουσες τιµές µεταξύ των 

ετών 2004 και 2005. 
ζ) Να αιτιολογήσετε 8ου οφείλεται η µεταβολή του ΑΕΠ σε σταθερές 

τιµές µεταξύ των ετών 2004 και 2005. 
Λύση: 
α) 
Έτος P Q ΑΕΠΤΡΕΧ. ∆Τ2004 ΑΕΠΣΤΑΘ.2004 

2004 1 8.000 8.000 100 8000 
2005 1,20 7.000 8.400 120 7.000 
2006 1,50 6.000 9.000 150 6.000 
2007 1,50 10.000 15.000 150 10.000 
2008 1,60 11.000 17.600 160 11.000 
Συµ8ληρώνουµε τον 8ίνακα κάνοντας χρήση των τύ8ων: 
ΑΕΠΤΡΕΧ.=Ρ.Q 

ΑΕΠΣΤΑΘ.=  



∆Τ=  

 
 β) Ονοµαστική Μεταβολή ΑΕΠ 
2004-2005: 8400-8000=400 
2005-2006: 9000-8400=600 
2006-2007:15000-9000=6000 
2007-2008:17600-15000=2600 
 
γ) Ονοµαστική Ποσοστιαία Μεταβολή ΑΕΠ 
2004-2005:  

2005-2006:  

2006-2007:  

2007-2008:  

 
 δ) Πραγµατική  Μεταβολή ΑΕΠ 
2004-2005: 7000-8000=-1000 
2005-2006: 6000-7000=-1000 
2006-2007:10000-6000=4000 
2007-2008:11000-10000=1000 
 
ε) Πραγµατική Ποσοστιαία Μεταβολή ΑΕΠ 

2004-2005:  

2005-2006:  

2006-2007:  

2007-2008:  

 
στ) Το ΑΕΠ σε τρέχουσες τιµές µεταβάλλεται λόγω της µεταβολής της 
τιµής και της 8οσότητας. Η τιµή του 8ροϊόντος αυξάνεται και η 8οσότητα 
µειώνεται έτσι το ΑΕΠ δέχεται δυο αντίθετες ε8ιδράσεις. Το γεγονός ότι 
το ΑΕΠ σε τρέχουσες τιµές αυξάνεται µας δείχνει ότι η αύξηση της τιµής 
είναι µεγαλύτερη α8ό την µείωση της 8οσότητας. 
ζ) Το 8ραγµατικό ΑΕΠ διαφέρει α8ό έτος σε έτος µόνο αν µεταβάλλονται 
οι 8αραγόµενες 8οσότητες και είναι καλύτερο µέτρο σύγκρισης της 
ευηµερίας µιας οικονοµίας α8’ ότι το ονοµαστικό ΑΕΠ. Έτσι το ΑΕΠ 
µεταξύ των ετών 2004 και 2005 µειώνεται και αυτό οφείλεται στην 
αντίστοιχη µείωση της 8οσότητας των 8ροϊόντων.  
 
2. ∆ίνονται τα 8ιο κάτω υ8οθετικά στοιχεία για µια οικονοµία, 

εκφρασµένα σε εκατοµµύρια €  : 
Έτος ΑΕΠ τρεχ. ΑΕΠ σε σταθερές τιµές του 

8ροηγούµενου έτους 

2005 140 136 
2006 150 145 
2007 170 160 
2008 180 170 



Στους υ8ολογισµούς να χρησιµο8οιηθεί µόνο το ακέραιο µέρος των 
µεγεθών. 

α)Να βρεθεί ο ∆Τ κάθε έτους σε σταθερές τιµές του 8ροηγούµενου έτους. 
β) Να βρεθεί ο ρυθµός 8ληθωρισµού  του ∆Τ σε σταθερές τιµές του 

8ροηγούµενου έτους 
γ) Να βρεθεί ∆Τ µε έτος βάσης το 2005 
δ) Να βρεθεί ο ρυθµός 8ληθωρισµού του ∆Τ σε τιµές 2005. 
ε) Να βρεθεί το ΑΕΠ σε 8ραγµατικές τιµές του 2005. 
στ) Να βρεθεί ο 8ραγµατικός ρυθµός 8οσοστιαίας µεταβολής του ΑΕΠ 

τόσο σε σταθερές τιµές του 8ροηγούµενου έτους όσο και σε σταθερές τιµές 
του 2005. 

 
 
 
Λύση: 

Έτος ΑΕΠ τρεχ. ΑΕΠ σε 

σταθερές τιµές του 

8ροηγούµενου 

έτους 

∆Τ σε σταθ. 
Τιµές του 

8ροηγούµ.(4) 

∆Τ 2005½ ΑΕΠ σταθ.2005 
 

100
∆Τ

ΑΕΠ

2005

τρεχ
 

2005 140 136 102 100 140 
2006 150 145 103 103 

145145145145====100100100100
103103103103

150150150150
 

2007 170 160 106 109 
156156156156====100100100100

109109109109

170170170170
 

2008 180 170 105 114 
157157157157====100100100100

114114114114

180180180180
 

 

α) Η στήλη (4) υ8ολογίστηκε µε τον τύ8ο ΑΕΠσταθ.= 100.
∆Τ

.ΑΕΠ .τρεχ
 

2005: 136= 102100
140

1

1

=∆Τ⇔
∆Τ

 

2006: 145= 1032�Μ100
150

2

=∆Τ
∆Τ

 

2007: 160= 106�Μ100
170

3

3

=∆Τ
∆Τ

 

2008: 170= 105�Μ100
180

4

4

=∆Τ
∆Τ

 

 
β). Ο 8ληθωρισµός στο ∆Τ µε έτος βάσης το 8ροηγούµενο έτος α8ηχεί τις 

µεταβολές του ∆Τ κάθε έτους σε σχέση µε το 100 . Ο ρυθµός 8ληθωρισµού 
είναι η 8οσοστιαία µεταβολή του ∆Τ κάθε έτους α8ό το 100 8ου είναι ο ∆Τ 
του  έτους βάσης 8ου θεωρείται ότι είναι το 8ροηγούµενο έτος: 

Ρυθµός 8ληθωρισµού  στο ∆Τ µε έτος βάσης το 8ροηγούµενο έτος 

2005: %2=100
100

100_102
 

2006: %3=100
100

100_103
 



2007: %6100
100

100_106
=  

2008: %5100
100

100_105
=  

γ) Ο 8ληθωρισµός στο ∆Τ µε έτος βάσης το 2005 είναι η 8οσοστιαία 
µεταβολή σε σχέση µε το 8ροηγούµενο έτος . Προσθέτουµε στο 100 8ου είναι 
ο ∆Τ το έτος βάσης, δηλαδή το 2005, τους ρυθµούς 8ληθωρισµού. 

∆Τ µε έτος βάσης το 2005 
2005:100 

2006: 100+100. 103=
100

3
 

2007: 103+103. 109
100

6
=  

2008: 109+109. 114
100

5
=  

 
δ) Ρυθµός 8ληθωρισµού ∆Τ2005 

2005: δεν µ8ορούµε να τον βρούµε διότι δεν έχουµε στοιχεία για το 2004 

2006: %3=100
100

100_103
 

2007: %6100
103

103_109
≈ * 

2008: %5100
109

109_114
≈  

* εφόσον κάναµε στρογγυλο8οιήσεις υ8άρχουν α8οκλίσεις  
Παρατηρούµε ότι ο ρυθµός 8ληθωρισµού είναι σταθερός άσχετα µε την 

βάση υ8ολογισµού 
ε) βλέ8ε τελευταία στήλη του 8ίνακα 
στ)  Η. 8οσοστιαία µεταβολή του ΑΕΠ σε σταθερές τιµές του 

8ροηγούµενου έτους είναι η 8οσοστιαία µεταβολή του ΑΕΠσταθ.8ροηγ.έτους  κάθε 
έτους α8ό το ΑΕΠ σε τρέχουσες τιµές του 8ροηγούµενου έτος, διότι στο 
8ροηγούµενο έτος εφόσον είναι έτος βάσης ισχύει  ΑΕΠ σταθ.= ΑΕΠ τρεχ.  

 
Ποσοστιαία µεταβολή του ΑΕΠ σε σταθερές τιµές του 8ροηγούµενου 

έτους.  

2005-2006: %3  ΅Φ100.
140

140_145
* 

2006-2007: %%%%7777100100100100....
150150150150

150150150150____160160160160
΅Φ  * 

2007-2008: %0100.
170

170_170
= * 

 . Ποσοστιαία µεταβολή του ΑΕΠ σε σταθερές τιµές του 2005 

2005-2006: %3  ΅Φ100.
140

140_145
* 

 

2006-2007: %%%%7777100100100100....
145145145145

145145145145____156156156156
΅Φ * 



2007-2008: %0΅Φ100.
156

156_157
* 

* εφόσον κάναµε στρογγυλο8οιήσεις υ8άρχουν α8οκλίσεις  
Παρατηρούµε ότι η 8οσοστιαία µεταβολή του Πραγµατικού ΑΕΠ είναι  

σταθερή άσχετα µε την βάση υ8ολογισµού 
 
3. Έστω ότι τα στοιχεία αφορούν µια οικονοµία ό8ου η α8ογραφή του 

2001 κατέγραψε 8ληθυσµό 10 εκατοµµύρια κατοίκους και ο αριθµός αυτός 
θεωρείται σταθερός έως την ε8όµενη α8ογραφή 8ου θα 8ραγµατο8οιηθεί το 
2010 

Έτος Κατά Κεφαλήν ΑΕΠΣΕ 

ΣΤΑΘ.2006 

2006 17.000 
2007 20.000 
2008 23.000 
2009 25.000 

. Στους υ8ολογισµούς να χρησιµο8οιηθεί  µόνο το ακέραιο µέρος των 
µεγεθών. 

α) Να βρεθεί το ΑΕΠ σε σταθερές τιµές του 2006. 
β) Να βρεθεί το ονοµαστικό ΑΕΠ των ετών εάν ο ρυθµός 8ληθωρισµού το 

2007 είναι 2%, το 2008  3%, και το 2009 4%. 
γ) Να βρεθεί η 8ραγµατική µεταβολή του Κατά Κεφαλήν ΑΕΠ. 
δ) Να βρεθεί η 8ραγµατική 8οσοστιαία µεταβολή του Κατά Κεφαλήν 

ΑΕΠ. 
 
Λύση: 
Έτος ΚΚΑΕΠσταθ. 

2006. 

ΑΕΠσταθ. (σε 
εκατ.€) 

∆Τ2006 ΑΕΠ τρέχουσες  

2006 17.000 170.000 100 170.000 
2007 20.000 200.000 102 204.000 
2008 23.000 230.000 105 214.500 
2009 25.000 250.000 109 272.500 

 

α) Το ΑΕΠσταθ. Υ8ολογίζεται α8ό τον τύ8ο Πραγµατικό  ΚΚΑΕΠ. =
ςςςςόόόόπληθυσµπληθυσµπληθυσµπληθυσµ

σταθσταθσταθσταθ....
ΑΕΠΑΕΠΑΕΠΑΕΠ

 

β) Ο ∆Τ 8ροκύ8τει 8ροσθέτοντας τον ρυθµό 8ληθωρισµού στο ∆Τ του 
8ροηγούµενου  έτους .  Το ΑΕΠ σε τρέχουσες τιµές  υ8ολογίζεται α8ό τον τύ8ο 

ΑΕΠσταθ.= 100100100100....
∆Τ∆Τ∆Τ∆Τ

....ΑΕΠΑΕΠΑΕΠΑΕΠ ....τρεχτρεχτρεχτρεχ
 

γ) Πραγµατική µεταβολή του Κατά Κεφαλήν  ΑΕΠ  
2006-2007: 20.000-17.000=3.000 
2007-2008:23.000-20.000=3.000 
2008-2009:25.000-23.000=2.000 

δ) Πραγµατική 8οσοστιαία µεταβολή του Κατά Κεφαλήν ΑΕΠ 
2006-2007:  

2007-2008:  

208-2009:  

 



4. ∆ίνονται τα 8αρακάτω στοιχεία µιας υ8οθετικής οικονοµίας: 
 

Έτος ∆Τ ΑΕΠ 
2006 80 1000 
2007 100 1200 
2008 120 1500 

 
α)Να υ8ολογίσετε το ΑΕΠ των ετών σε 8ραγµατικές τιµές του 2007. 
β) Να υ8ολογίσετε το ΑΕΠ των ετών σε 8ραγµατικές τιµές του 2006. 
γ)Να βρεθεί ο ∆Τ µε έτος βάσης το 8ροηγούµενο έτος, εάν είναι γνωστό 

ότι ο ρυθµός 8ληθωρισµού το 2006 είναι 10%. 
δ)Να υ8ολογίσετε το ΑΕΠ των ετών σε 8ραγµατικές τιµές του 

8ροηγούµενου έτους. 
ε) Να βρεθεί η 8ραγµατική 8οσοστιαία µεταβολή του ΑΕΠ τόσο σε τιµές 

του 2007 όσο και σε τιµές του 8ροηγούµενου έτους. Τι 8αρατηρείτε;  
Λύση: 

 
Έτος ∆Τ ΑΕΠ ΑΕΠσταθ2007 

100.
.

2007∆Τ

ΑΕΠτρεχ
 

ΑΕΠστα2006 
 

∆Τµε έτος 

βάσης το 

8ροηγούµε

νο έτος 

ΑΕΠσταθ. του 

8ροηγούµενου έτους 

100.
.

. τουςπροηγ

τρεχ

έ
∆Τ

ΑΕΠ

 

2006 80 1000 
1250125012501250====100100100100

80808080

1000100010001000

 

1000 110 909 

2007 100 1200 1200 960 125 960 
2008 120 1500 

1250125012501250====100100100100
120120120120

1500150015001500

 

1000 120 1250 

 
β) (**) Η αλλαγή του έτους βάσης γίνεται µε α8λή µέθοδο των τριών µεταξύ των 
στηλών του Πραγµατικού ΑΕΠ δεδοµένου ότι οι 8οσοστιαίες µεταβολές είναι 
σταθερές.  
Το 1250 θα γίνει 1000 (έτος βάσης ΑΕΠσταθ.=ΑΕΠτρεχ). Χ1=  

Το 1200                  χ1; Χ2=  

Το 1250                 χ2; 
γ) Ρυθµός 8ληθωρισµού 
2006: 10% 

2007:  

2008:  

Για να βρούµε τον ∆Τ  µε έτος βάσης το 8ροηγούµενο έτος 8ροσθέτουµε 
τους ρυθµούς 8ληθωρισµού στο 100 8ου είναι ο ∆είκτης Τιµών του 
8ροηγούµενου έτους κάθε φορά.  

Έτσι έχουµε  
2006: 100+100  

2007:100+100  



2008: 100+100  

δ) Για να υ8ολογίσουµε το ΑΕΠ σε σταθερές τιµές του 8ροηγούµενου 

έτους χρησιµο8οιούµε τον τύ8ο 100100100100....
∆Τ∆Τ∆Τ∆Τ

....ΑΕΠΑΕΠΑΕΠΑΕΠ

.... τουςτουςτουςτουςέέέέπροηγπροηγπροηγπροηγ

τρεχτρεχτρεχτρεχ
 

ε) Πραγµατική µεταβολή ΑΕΠ σε σταθερές τιµές του 2007 
2006-2007: 100=-4% 

2007-2008:  

Η. 8οσοστιαία µεταβολή του ΑΕΠ σε σταθερές τιµές του 8ροηγούµενου 
έτους είναι η 8οσοστιαία µεταβολή του ΑΕΠσταθ.8ροηγ.έτους  κάθε έτους α8ό το 
ΑΕΠ σε τρέχουσες τιµές του 8ροηγούµενου έτος, διότι στο 8ροηγούµενο 
έτος εφόσον είναι έτος βάσης ισχύει  ΑΕΠ σταθ.= ΑΕΠ τρεχ.  

2006-2007: 4%-  ΅Φ100100100100....
1000100010001000

1000100010001000____960960960960
 

2007-2008:   

Παρατηρούµε ότι η 8οσοστιαία µεταβολή του Πραγµατικού ΑΕΠ είναι  
σταθερή άσχετα µε την βάση υ8ολογισµού 

5.Έστω τα στοιχεία 8ου αφορούν µια υ8οθετική οικονοµία 8ου 8αράγει 
µόνο αγροτικά 8ροϊόντα και 8ροϊόντα µετα8οίησης  : 

Στάδια 8αραγωγής 
αγροτικών 8ροϊόντων 

Αξία 8ώλησης Προστιθέµενη αξία 

1ο στάδιο   1.500 
2ο στάδιο 3.500  
3ο στάδιο   

Τελικό 8ροϊόν στο 
εµ8όριο 

 3.000 

- -       Σύνολο:8.800 
 
 
 
 
 

Στάδια 8αραγωγής 
8ροϊόντων µετα8οίησης 

Αξία Σταδίου Προστιθέµενη Αξία 

1ο στάδιο   2.000 
2ο στάδιο  3.000 
3ο στάδιο  3.500 

Τελικό 8ροϊόν στο 
εµ8όριο 

  

- -        Σύνολο:13.500 
 
α. Να συµ8ληρωθούν οι 8ίνακες.  
β. Να υ8ολογίσετε το ΑΕΠ της οικονοµίας . 
γ. Εάν ο ρυθµός 8ληθωρισµού είναι 2% να υ8ολογίσετε το 8ραγµατικό 

ΑΕΠ του έτους. 
Λύση: 
 

Στάδια 8αραγωγής 
αγροτικών 8ροϊόντων 

Αξία 8ώλησης Προστιθέµενη αξία 



1ο στάδιο  1.500 1.500 
2ο στάδιο 3.500 2.000 
3ο στάδιο 5.800 2.300 

Τελικό 8ροϊόν στο 
εµ8όριο 

8.800 3.000 

- -       Σύνολο:8.800 
 

Στάδια 8αραγωγής 
8ροϊόντων µετα8οίησης 

Αξία Σταδίου Προστιθέµενη Αξία 

1ο στάδιο  2.000 2.000 
2ο στάδιο 5.000 3.000 
3ο στάδιο 8.500 3.500 

Τελικό 8ροϊόν στο 
εµ8όριο 

13.500 5.000 

- -        Σύνολο:13500 
 
β. Το ΑΕΠ είναι το σύνολο των 8ροστιθέµενων αξιών των 8ροϊόντων 

8ου 8αράγει µια οικονοµία ή το σύνολο των τελικών αγαθών. 
ΑΕΠ= 8800+13500=22.300 
γ.  

Έτος ΑΕΠτρεχ. ∆Τ ΑΕΠσταθ. 

1 22.300 102 21.862,7 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8Ο  
 
1. Έστω ότι διαθέτει κά8οιος 200.000€. 
α. Πόσους τόκους θα εισ8ράξει αν τοκίσει το 8οσό µε α8λό τόκο, 

ε8ιτόκιο 5%, για 10 έτη; Ποιο θα είναι το τελικό 8οσό 8ου θα εισ8ράξει; 
β. Πόσους τόκους θα εισ8ράξει αν τοκίσει το 8οσό µε ανατοκισµό, 

ε8ιτόκιο 5%, για 10 έτη;(1,05)10=1,62. Ποιο θα είναι το τελικό 8οσό 8ου θα 
εισ8ράξει; 

γ. Συµφέρει το άτοµο να κάνει κατάθεση µε α8λό ή σύνθετο τόκο και 
γιατί;  

 

Λύση: α) Α8λός Τόκος = Κο.i.v=200.000.5%.10=100.000.
100

5
.10=100.000 

Το τελικό 8οσό 8ου θα εισ8ράξει µετά α8ό 10 έτη είναι 
200.000+100.000=300.000 

β) Σύνθετος τόκος: Κν=Κο(1+i)ν=200.000(1+0,05)10=200.000(1,05)10= 
200.000.1,62=324.000  
Άρα οι τόκοι είναι 324.000-200.000=124.000 

γ) Συµφέρει η κατάθεση µε σύνθετο τόκο διότι είναι κερδισµένος ο 
καταθέτης κατά 124.000-100.000=24.000 

2. α. Ποιο θα είναι το τελικό 8οσό 8ου θα εισ8ράξει κά8οιος 8ου θα 
καταθέσει 100.000€, για 8 έτη µε α8λό τόκο και ε8ιτόκιο 3%; 

β. Ποιο θα είναι το τελικό 8οσό 8ου θα εισ8ράξει κά8οιος 8ου θα 
καταθέσει 100.000€, για 8 έτη και ε8ιτόκιο 3%;(∆ίνεται ότι (1,03)8=1,26) 
Λύση: α. Κν=Κο+Κο.i.ν=100.000+100.000.0,03.8=124.000 
β. Κν=Κο(1+i)ν=100.000(1+0,03)8=100.000(1,03)8=100.000.1,26=126.000 



 
3.Κατέθεσε κά8οιος ένα 8οσό 8ριν 10 χρόνια, µε σταθερό ε8ιτόκιο 5%  

και το τελικό 8οσό 8ου εισέ8ραξε ήταν 150.000. Ποιο ήταν το αρχικό 8οσό 
8ου κατέθεσε εάν:  

α. Η κατάθεση έγινε µε α8λό τόκο  
β. Η κατάθεση έγινε µε σύνθετο τόκο. ∆ίνεται ότι (1,05)10=1.62  
Λύση: 
 α. Κν=Κο+Κο.i.ν  150.000=Κο+Κο5%10 150.000=1,5ΚΟ Κο=100.000 

β. Κν=Κο(1+i)ν 150.000=Κο(1+0,05)10 150.000=Κο 1,0510
 

ΚΟ=92.592,5 
 

4. Ένα άτοµο Α κάνει κατάθεση όψεως σε εµ8ορική τρά8εζα 200.000€ και η  
τρά8εζα του χορηγεί µ8λοκ ε8ιταγών Α8ό  τα χρήµατα αυτά η τρά8εζα 
δανειοδοτεί το άτοµο Β, 8ου µε την σειρά του ανοίγει λογαριασµό όψεως 
στην ίδια τρά8εζα και 8αίρνει µ8λοκ ε8ιταγών. Α8ό την κατάθεση όψεως 
του Β η τρά8εζα δανειοδοτεί το άτοµο Γ, το ο8οίο καταθέτει όλο το 8οσό 
σε λογαριασµό ταµιευτηρίου και του χορηγείται µια 8ιστωτική κάρτα. 
Α8ό την κατάθεση του Γ η τρά8εζα χορηγεί δάνειο στο άτοµο ∆. . Αν το 
8οσοστό των ρευστών διαθεσίµων είναι 30%, 
α Σε 8όσα άτοµα δίνει η τρά8εζα τη δυνατότητα να διακινήσουν 8οιο 

συνολικό 8οσό, και µε 8οιο τρό8ο; 
β. Ποια είναι η 8οσότητα χρήµατος 8ου δηµιούργησε η εµ8ορική 

τρά8εζα; 
γ. Αν η Κεντρική Τρά8εζα αυξήσει το 8οσοστό των ρευστών διαθεσίµων 

στο 35%, 8όσο θα µειωθεί η 8οσότητα του χρήµατος 8ου δηµιουργήθηκε; 
Λύση: 
 
α) Η τρά8εζα δίνει τη δυνατότητα στα εξής άτοµα να διακινήσουν τα 

8αρακάτω 8οσά µε τους εξής τρό8ους:  
Άτοµα Ποσά  Τρό8ος 

Α 200.000 ε8ιταγές 
Β 140.000 ε8ιταγές 
Γ 98.000 8ιστωτική 
∆ 68.600 µετρητά 
 506.600  

∆ιακινούνται α8ό 4 άτοµα 506.600€ 
β)  
Ποσό κατάθεσης Ρευστά 

διαθέσιµα (30%) 
Ποσό 8ρος δανεισµό 
(δηµιουργία χρήµατος) 

Α   200.000 60.000 140.000 (8ρος Β) 
Β   140.000 42.000 98.000 (8ρος Γ) 
Γ   98.000 29.400 68.600 (8ρος ∆) 
Σύνολο 131.400 306.600 
 
H 8οσότητα  του  χρήµατος αυξήθηκε κατά 306.600€  
γ)  
Ποσό κατάθεσης Ρευστά διαθέσιµα 

(35%) 
Ποσό 8ρος δανεισµό 
(δηµιουργία χρήµατος) 

Α   200.000 70.000 130.000 (8ρος Β) 



Β   130.000 45.500 84.500 (8ρος Γ) 
Γ   84.500 29.575 54.925 (8ρος ∆) 
Σύνολο 145.075 269.425 
 
Η �οσότητα του χρήµατος �ου δηµιουργείται α�ό 306.600€ µειώνεται σε 

269.425  δηλαδή µειώνεται κατά 306.600-269.425=37.175€ 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9Ο  
 

1. Σε µια υ8οθετική οικονοµία ο 8ληθυσµός είναι 10.000.000 εκ των ο8οίων :  
Το 20% είναι µαθητές, το 5% είναι φαντάροι, 3.000.000 είναι συνταξιούχοι, 
100.000 είναι τα άτοµα 8ου δεν είναι ικανά να εργαστούν για λόγους υγείας 
και οι άεργοι είναι  µισοί α8ό τους φαντάρους. Αν το 8οσοστό ανεργίας είναι 
10% να βρεθούν α) ο οικονοµικά µη ενεργός 8ληθυσµός β) ο οικονοµικά 
ενεργός 8ληθυσµός γ) οι άνεργοι δ) οι α8ασχολούµενοι.   
Λύση: α) 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΗ ΕΝΕΡΓΟΣ 
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 
Μαθητές  10.000.000Χ20%=2.000.000 
Φαντάροι 10.000.000 Χ 5%=    500.000 
Συνταξιούχοι                             3.000.000 
Άτοµα µε 8ροβλήµατα υγείας     100.000 
Άεργοι 250.000 
Σύνολο  5.850.000 

 
 
β) Οικονοµικά ενεργός 8ληθυσµός ή εργ. δυναµικό= Πληθυσµός – Οικονοµικά µη 
ενεργός 8ληθυσµός=10.000.000-5.850.000=4.150.000 

γ)Ποσοστό Ανεργίας =

000.415=νεργοιΆ

�Λ100
000.150.4

νεργοιΆ
=%10�Λ100

όυναµικ∆όργατικΕ

νεργοιΆ
 

 
ή Άνεργοι= 4.150.000Χ 10%=415.000 
δ) Α8ασχολούµενοι= Εργατικό ∆υναµικό – Άνεργοι= 
                               = 4.150.000-415.000=3.735.000 
 
2.Ο µηνιαίος µισθός ενός δηµόσιου υ8αλλήλου είναι 1300 € . Η Εθνική Στατιστική 
Υ8ηρεσία ανακοίνωσε ότι ο ρυθµός 8ληθωρισµού για το έτος είναι 5% . 
α. Να βρεθεί η 8ραγµατική αξία του µισθού  στο τέλος του έτους αν εφαρµοσθεί 
8ολιτική «8αγώµατος µισθών» , δηλαδή ο υ8άλληλος δεν 8άρει καµία αύξηση. Να 
βρεθεί η ονοµαστική και 8ραγµατική α8ώλεια µισθού. 
β. Να βρεθεί η 8ραγµατική αξία του µισθού  στο τέλος του έτους αν 8ερικο8εί ο 
µισθός του κατά 10% . Να βρεθεί η ονοµαστική και 8ραγµατική α8ώλεια µισθού. 
γ. Πόση αύξηση έ8ρε8ε να λάβει ο µισθωτός ώστε να µην έχει α8ώλεια στον 
8ραγµατικό µισθό του; 
Λύση: 



α) 
Χρόνος  Ονοµαστικός µισθός ∆Τ Πραγµατικός µισθός 
0 1300 100 1300 
1 1300 105 1238,09 
 
Ονοµαστική α8ώλεια µισθού=0 
Πραγµατική α8ώλεια µισθού 1300-1238,09=61,91 
 
β)  
Χρόνος  Ονοµαστικός µισθός ∆Τ Πραγµατικός µισθός 
0 1300 100 1300 
1 1170 105 1114,28 
  
Ονοµαστική α8ώλεια µισθού= 1300-1170=130 
Πραγµατική α8ώλεια µισθού=1300-1114,28=185,72 
 
γ) Για να µην έχει α8ώλεια σε 8ραγµατικές τιµές θα 8ρέ8ει ο 8ραγµατικός µισθός 
του να διατηρηθεί 1300 ε8οµένως ο ονοµαστικός 8ρέ8ει να γίνει :  

Πραγµατικός µισθός =

1365=
100

105Χ1300
=ςόµισθςόνοµαστικΟ

�Λ100
∆Τ

ςόµισθςόνοµαστικΟ   

Ε�οµένως έ�ρε�ε να �άρει αύξηση 1365-1300=65€ ή αλλιώς %5=100
1300

1300_1365
 

δηλαδή αύξηση ίση µε τον ρυθµό �ληθωρισµού. 
 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10Ο  
 

1. ∆ίνεται ο 8ίνακας: 

Στάδια 
8αραγωγής 

Αξία 
σταδίου 

ΦΠΑ 
(20%) 

Τελική 
αξία 

Προστιθέµενη 
αξία 

Σιτάρι 40    
Αλεύρι 140    
Ψωµί 240    

Εµ8όριο 
ψωµιού 

300    

- σύνολα-    
 
 Αν ο φορολογικός συντελεστής του ΦΠΑ είναι 20%. Να συµ8ληρωθεί ο 

8ίνακας. 
Λύση: 

Στάδια 
8αραγωγής 

Αξία 
σταδίου 

ΦΠΑ 
(20%) 

Τελική 
αξία 

Προστιθέµενη 
αξία (*) 

Σιτάρι 40 
40. 8888====

100100100100

20202020
 

48 40 



Αλεύρι 140 
140. 28282828====

100100100100

20202020
 

168 100 

Ψωµί 240 
240. 48484848====

100100100100

20202020
 

288 100 

Εµ�όριο 
ψωµιού 

300 
300. 60606060====

100100100100

20202020
 

360 60 

- σύνολα- 60 360 300 
 

Τελική αξία = Αξία σταδίου + ΦΠΑ 
(*) Η 8ροστιθέµενη αξία είναι η ε8ι8λέον αξία κάθε ε8ι8λέον σταδίου 

8αραγωγής 8ριν την ε8ιβολή ΦΠΑ 
 
 

2. Κά8οια ε8ιχείρηση 8ωλεί 8ροϊόντα 8ου η τιµή τους χωρίς τον φόρο 
δα8άνης (ΦΠΑ) είναι 200€, αν ο φορολογικός συντελεστής είναι 21% να 

βρεθεί ο φόρος και τελική τιµή µε ΦΠΑ. 

Λύση: Φόρος= 200. 42424242====
100100100100

21212121
€ 

Τιµή µε ΦΠΑ=200+42=242€ 
 
3.  Κά8οια ε8ιχείρηση 8ωλεί 8ροϊόντα 8ου η τιµή τους 

συµ8εριλαµβανοµένου του φόρου δα8άνης (ΦΠΑ) είναι 240€, αν ο 
φορολογικός συντελεστής είναι 20% να βρεθεί  
α. η τιµή του 8ροϊόντος χωρίς ΦΠΑ. 

β. ο φόρος δα8άνης 

Λύση: α. 240=P+Px
100

20
 

240=P+0,2P 
240=1,2P 
P=200 
β. Φόρος ∆α�άνης=200χ20%=40 
 
4. ∆ίνεται ο 8αρακάτω 8ίνακας 8ου αφορά την φορολογία εισοδήµατος. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
∆ύο άτοµα ο Α και ο Β, έχουν αντίστοιχα 50.000€ και 70.000€ αντίστοιχα. 

Φορολογικοί 
συντελεστές  

Εισόδηµα Εισόδηµα 
κλιµακίου 

0% 0    –    12.000 12.000 

25% 12.001 – 30.000 18.000 

35% 30.001 – 75.000 45.000 

40% 75.001 και άνω  

 Σύνολο  



α) Με  βάση την 8ιο 8άνω κλίµακα φόρου να υ8ολογίσετε τον φόρο 8ου 
8ληρώνουν ο Α και ο Β, και να σχολιαστεί η αναλογικότητα. 
β) Αν ο κάθε ένας έκανε µια αγορά 1.000€ 8ληρώνοντας ε8ι8λέον φόρο 

δα8άνης 8ου υ8ολογίζεται µε φορολογικό συντελεστή 20%, να βρεθεί ο 
φόρος δα8άνης και να σχολιαστεί η αναλογικότητα του  

Λύση: 
α)  
 

Ο Α �ληρώνει 11.500 και έχει 50.000 εισόδηµα, δηλαδή �ληρώνει το  

%%%%23232323====100100100100....
000000000000....50505050

500500500500....11111111
του εισοδήµατος του. 

Ο Β �ληρώνει 18.500 και έχει εισόδηµα 70.000, δηλαδή �ληρώνει το  

%%%%42424242,,,,26262626====100100100100....
000000000000....70707070

500500500500....18181818
του εισοδήµατος του. Ε�οµένως ο φόρος είναι 

αναλογικός µια και είναι αυξανόµενη αναλογία του εισοδήµατος , καθώς το 
εισόδηµα αυξάνεται. 

β) Φόρος δα�άνης=1000χ 200=
100

20
  

για τον Α ο φόρος είναι %4,0=100.
000.50

200
 

 

για τον Β ο φόρος είναι %28,0=100.
000.70

200
 

Ε�οµένως ο φόρος δα�άνης είναι αναλογικός ως �ρος την δα�άνη, λόγω 
σταθερού συντελεστή, και αντίστροφα �ροοδευτικός ως �ρος το εισόδηµα διότι 
η αναλογία του φόρου µειώνεται καθώς το εισόδηµα αυξάνεται. 
 

5. ∆ίνεται ο 8αρακάτω 8ίνακας 8ου αφορά την φορολογία εισοδήµατος. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Φορολογικ. 
συντελεστές  

Εισόδηµα Φόρος �ου �ληρώνει 
ο Α 

  Φόρος �ου �ληρώνει 
ο Β 

0%  0 –        12.000 0 0 

25%  12.001 – 30.000 
18.000 500500500500....4444====

100100100100

25252525
 18.000 500500500500....4444====

100100100100

25252525
 

35% 30.001 – 75.000 
20.000 000000000000....7777====

100100100100

35353535
 40.000 000000000000....14141414====

100100100100

35353535
 

40% 75.001 και άνω   

 Σύνολο 11.500 18.500 

Φορολογικοί 
συντελεστές  

Εισόδηµα Εισόδηµα 
κλιµακίου 

0% 0    –    12.000 12.000 

25% 12.001 – 30.000 18.000 

35% 30.001 – 75.000 45.000 

40% 75.001 και άνω  

 σύνολο  



 
 
 
Ένας φορολογούµενος 8λήρωσε φόρο 25.000 8όσο ήταν το ετήσιο εισόδηµα 

του; 
Λύση:  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Για να βρούµε το εισόδηµα �ου συνολικά έχει βρίσκουµε �ρώτα τον φόρο 

�ου �ληρώνει στο τελευταίο κλιµάκιο 25.000=4.500+15.750+χ�Μχ=4.750 
Ε�οµένως �ρέ�ει να βρούµε �οιο εισόδηµα α�οδίδει φόρο 4.750€ στο 

τελευταίο κλιµάκιο. 

Ψ. 750750750750....4444====
100100100100

40404040
 �Μψ= 875875875875....11111111====

4444,,,,0000

750750750750....4444
 

Ε�οµένως το συνολικό εισόδηµα του Α είναι 75.000+11.875=86.875€ 
 
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),  της EUROSTAT 
(http://epp.eurostat.ec.europa.eu), της ΕΣΥΕ (Εθνική Στατιστική Υ�ηρεσία 
Ελλάδας) (http://www.statistics.gr). 
ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 

Ο τρό�ος εξέτασης του µαθήµατος «Αρχές Οικονοµικής Θεωρίας ΙΙ» 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:  

Φορολογικοί 
συντελεστές  

Εισόδηµα Φόρος  

0% 0    –    12.000 0 

25% 12.001 – 30.000 
18.000 500500500500....4444====

100100100100

25252525
 

35% 30.001 – 75.000 
45.000 750750750750....15151515====

100100100100

35353535
 

40% 75.001 και άνω  

 Σύνολο  



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) ασκήσεις 
εφαρµογών ή και �ροβλήµατα.  

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. 
 

«Αρχές Οργάνωσης και ∆ιοίκησης Ε8ιχειρήσεων» 
(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 Ε8ιχειρήσεων» διδάσκεται 
α�ό το βιβλίο: «Αρχές Οργάνωσης και ∆ιοίκησης Ε8ιχειρήσεων» των Μ. 
Βαξεβανίδου, Π. Ρεκλείτη, σύµφωνα µε τους στόχους του αναλυτικού �ρογράµµατος 
του µαθήµατος (ΦΕΚ 252/ τΒ΄/ 28-2-2002) �ου είναι ανηρτηµένο στην ιστοσελίδα 
του ΠΙ (Βλ Οικονοµικά µαθήµατα). 
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. 
 
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 βασικές 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  

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.  

 
 
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΚΑΙ 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ  
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.  

Σηµειώνεται η αναγκαιότητα σύνδεσης εννοιών και θεµάτων του µαθήµατος µε 
�αραδείγµατα και εµ�ειρίες α�ό την καθηµερινή ζωή των µαθητών . 



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 
8ερί8τωσης» (case studies) για την κατανόηση για �αράδειγµα,του 
νόµου �ροσφοράς και ζήτησης καθώς και των φαινοµένων του 
�ληθωρισµού και της ανεργίας.  

� Ε8εξεργασία 8ινάκων και διαγραµµάτων (�χ θέµατα �ληθωρισµού , 
ανεργίας κα.) 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. 
� συνεργασία µε φορείς α�ασχόλησης για ανά�τυξη θεµάτων σχετικών 

µε την ανεργία των νέων  
� χρήση του διαδικτύου και του τύ�ου για άντληση �ληροφοριών και 

ε�ικαιρο�οίηση των �ραγµατευόµενων θεµάτων 
 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. 
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�., Bλ Β Παράρτηµα Οδηγιών ΑΟ∆Ε). 
 
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 ή 
ασκήσεις εφαρµογών ή και �ροβλήµατα �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. 
Α  Παράρτηµα Οδηγιών του Μαθήµατος ΑΟ∆Ε 

∆ιορθώσεις 
Σελ. 48 στον τύ�ο 1.6.1  
Να βάλουµε .100 (ε�ί εκατό) 

Σελ. 49 σειρά 13 να �αραληφθεί το «και οι  χρηµατικοί �όροι.» 

Σελ. 78 σειρά 27 το «διεύθυνσης» να γίνει «διοίκησης» 

Σελ. 84 στην �ρώτη κουκίδα να η φράση «τις µεταβαλλόµενες συνθήκες της 
αγοράς και την συµ�εριφορά…. Του καταναλωτή» να γίνει «την έρευνα αγοράς 
�ου αφορά της µεταβαλλόµενες συνθήκες της αγοράς … του καταναλωτή». 

Σελ. 100 Τα �εριεχόµενα των �αρενθέσεων « (Αγορών, για έσοδα µέχρι 25 εκατ. 
∆ραχµές)……( Εσόδων – Εξόδων, για έσοδα µέχρι 250 εκατ. ∆ρχ.)….(διάφορα 
βιβλία �ου τηρούνται για έσοδα �άνω α�ό 250 εκατ. ∆ραχµές) να γίνουν 
αντίστοιχα « (βιβλίο Αγορών), )……(βιβλίο  Εσόδων – Εξόδων), ….(διάφορα 
βιβλία �ου τηρούνται ό�ως Ηµερολόγιο, Βιβλίο Α8ογραφών και Ισολογισµών 
κτλ. 

 

Β  Παράρτηµα Οδηγιών του Μαθήµατος ΑΟ∆Ε 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: 1.1. Η Έννοια της Ε8ιχείρησης 
 
∆ΙΟΡΘΩΣΕΙΣ: 1. Στην �αράγραφο 1.1.2.α σελ. 17 η �ρόταση «Ονοµάζονται δηµόσιες 
ε�ιχειρήσεις και διακρίνονται α8ό τους δηµόσιους οργανισµούς, γιατί �ροσφέρουν 
�ροϊόντα και υ�ηρεσίες για τα ο�οία έχουν έσοδα και �ολλές φορές κέρδη.» να 
διορθωθεί ως εξής «Ονοµάζονται δηµόσιες ε�ιχειρήσεις και διακρίνονται α�ό τα 
Ν.Π.∆.∆, γιατί �ροσφέρουν �ροϊόντα και υ�ηρεσίες για τα ο�οία έχουν έσοδα και 
�ολλές φορές κέρδη.» 
2. Στην �αράγραφο 1.1.2.α σελ. 18 η �ρόταση «α) είτε µε σταδιακή �ώληση µετοχών 
µιας κρατικής ε�ιχείρησης σε ιδιώτες,..» να διορθωθεί ως εξής «α) είτε µε σταδιακή 
�ώληση µέρους των µετοχών µιας κρατικής ε�ιχείρησης σε ιδιώτες,..» 
3. Στην �αράγραφο 1.1.2.α σελ. 19 η �ρόταση « Τέλος αξίζει να υ�ογραµµίσουµε ότι 
υ�άρχουν ιδιωτικοί φορείς �ου δεν θεωρούνται κερδοσκο�ικοί.» να α�οκο�εί α�ό το 
σηµείο στο ο�οίο βρίσκεται και να ε�ικολληθεί µετά την 12η σειρά. 
 
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ  

 
1.Τι θεωρείται ε�ιχείρηση; 
2. Πώς διακρίνονται οι ε�ιχειρήσεις ανάλογα µε το ιδιοκτησιακό καθεστώς ; 
3. Τι γνωρίζετε για τα Νοµικά Πρόσω�α ∆ηµοσίου ∆ικαίου και τα Νοµικά 
Πρόσω�α Ιδιωτικού ∆ικαίου ; 
4. Τι είναι οι µεικτές ε�ιχειρήσεις και µε �οιους τρό�ους µ�ορούν να 
δηµιουργηθούν; 



5. Σε τι διαφέρει η κοινωνικο�οίηση α�ό την κρατικο�οίηση; 
6. Τι γνωρίζετε για τις κερδοσκο�ικές Ε�ιχειρήσεις και τους µη κερδοσκο�ικούς 
Οργανισµούς;  
7. Σε �οιους τοµείς �αραγωγής ταξινοµούνται οι ε�ιχειρήσεις ανάλογα µε τη 
φύση των �ροϊόντων και υ�ηρεσιών �ου �ροσφέρουν; 
8. Με τι ασχολούνται οι ε�ιχειρήσεις �ου ανήκουν στον �ρωτογενή , 
δευτερογενή και τριτογενή τοµές; Να αναφέρετε σηµαντικές ε�ιχειρήσεις σε 
κάθε τοµέα �αραγωγής. 
9. Πώς διακρίνονται οι ε�ιχειρήσεις ανάλογα µε το µέγεθος τους;  
10. Πώς διακρίνονται οι ε�ιχειρήσεις ανάλογα µε την γεωγραφική έκταση των 
δραστηριοτήτων τους; 
11. Τι γνωρίζετε για τις Εθνικές και Πολυεθνικές Ε�ιχειρήσεις; 

 
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ 
 
Ε�ιλέξτε την σωστή α�άντηση 
 

1. Με κριτήριο το ιδιοκτησιακό καθεστώς διακρίνουµε τις ε�ιχειρήσεις σε  
 

i. Ν.Π.∆.∆ και Ν.Π.Ι.∆ 
ii. Κερδοσκο�ικές µη κερδοσκο�ικές 
iii. ∆ηµόσιες, Ιδιωτικές και Μεικτές 
iv. Μικρές και Μεγάλες 
 

2. Οι ε�ιχειρήσεις �ου ασχολούνται µε την µετα�οίηση ανήκουν στον  
 
i. Πρωτογενή Τοµέα Παραγωγής 
ii. ∆ευτερογενή Τοµέα Παραγωγής 
iii. Τριτογενή Τοµέα Παραγωγής 
iv. Κανένα α�ό τα �αρα�άνω 

 
Για τις �αρακάτω �ροτάσεις να γράψετε την ένδειξη Σωστό, αν η �ρόταση είναι 
σωστή, ή Λάθος, αν η �ρόταση είναι λανθασµένη. 

1. Μια ε�ιχείρηση στην Ελλάδα �ου α�ασχολεί 50 άτοµα κατατάσσεται 
στις µεγάλες ε�ιχειρήσεις. 

2. Τα δηµόσια και ιδιωτικά σχολεία ανήκουν στον τριτογενή τοµέα 
�αραγωγής. 

3. Οι µεικτές ε�ιχειρήσεις δεν µ�ορούν να είναι κερδοσκο�ικές. 
4. Η σταδιακή �ώληση όλων των µετοχών µιας κρατικής ε�ιχείρησης σε 
ιδιώτες ονοµάζεται  µερική ιδιωτικο�οίηση.  
 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
 
Έστω η ξενοδοχειακή ε�ιχείρηση  «Η αξέχαστη Πενθήµερη» η ο�οία διαθέτει 4 
ξενοδοχειακές µονάδες σε Ρόδο , Κρήτη, Μύκονο και Θεσσαλονίκη . Η 
ε�ιχείρηση α�ασχολεί συνολικά 120 άτοµα  και ιδιοκτήτης της είναι o κύριος Α. 
∆ιακο�άκης . Λαµβάνοντας υ�όψη αυτές τις �ληροφορίες να χαρακτηρίσεις 
την ε�ιχείρηση µε κριτήρια 
α) το ιδιοκτησιακό καθεστώς 
β) τον τοµέα δραστηριότητας 



γ) το µέγεθος 
δ) την γεωγραφική έκταση των ∆ραστηριοτήτων  
 Να γίνει η αιτιολόγηση της ταξινόµησης.  
 
 
ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 
ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΣΤΗ ΣΕΛΙ∆Α 32. 
 

Α8αντήσεις: 1. iii, 2. ii, 1. Λάθος, 2.Σωστό, 3. Λάθος, 4.Λάθος (�λήρης 
ιδιωτικο�οίηση)   
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ : 1.2. Οι Λειτουργίες της Ε8ιχείρησης   
 
∆ΙΟΡΘΩΣΗ: Στην �αράγραφο 1.2.2 Η Παραγωγική Λειτουργία να α�αλειφθεί η 
�ρόταση: «Πολλά δηµοφιλή �ροϊόντα και υ�ηρεσίες φτάνουν σε εµάς, αφού έχουν 
�εράσει α�ό την �αραγωγική διαδικασία». 
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ  

 
1.Ποιό  το αντικείµενο  της Παραγωγικής Λειτουργίας; Να αναφέρετε κά�οιες 
δραστηριότητες �ου  �εριλαµβάνονται σε αυτή.  
2. Όλες οι �αραγωγικές µονάδες είναι ε�ιχειρήσεις; 
3.Ποιό αντικείµενο έχει  και �οιές δραστηριότητες �εριλαµβάνει η Εµ�ορική 
Λειτουργία; 
4. Ποιές δραστηριότητες �εριλαµβάνει η Οικονοµική Λειτουργία; 
 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ 
 
1.Ο σχεδιασµός των �ροϊόντων σύµφωνα µε τις ανάγκες των καταναλωτών ανήκει: 

i.   Στην Παραγωγική Λειτουργία 

ii. Στην Εµ�ορική Λειτουργία 

iii. Στην Οικονοµική Λειτουργία 

iv. Κανένα α�ό τα �αρα�άνω 

 
2.Στην Παραγωγική Λειτουργία �εριλαµβάνεται 

i. Η λήψη δανείων α�ό τρά�εζες 

ii. Οι τεχνικές �ροώθησης των �ροϊόντων 

iii. Ο �οιοτικός έλεγχος των �ροϊόντων 

iv. Η έρευνα των αναγκών των καταναλωτών 

 
 

Για τις �αρακάτω �ροτάσεις να γράψετε την ένδειξη Σωστό, αν η �ρόταση είναι 
σωστή, ή Λάθος, αν η �ρόταση είναι λανθασµένη. 
 

1. Όλες οι �αραγωγικές µονάδες είναι ε�ιχειρήσεις. 
2. Με την εµ�ορική λειτουργία η ε�ιχείρηση �αίζει το ρόλο του ε�ενδυτή, του 

καταθέτη, του δανειστή, του δανειζόµενου και του οικονοµικού διαχειριστή. 
3. Όλες οι ε�ιχειρήσεις έχουν Παραγωγική Λειτουργία. 
4. Οι ε�ιχειρήσεις έχουν µόνο τρεις λειτουργίες την Παραγωγική, την Εµ�ορική 

και την Οικονοµική. 



 
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

1.Στην υ�οθετική ξενοδοχειακή ε�ιχείρηση «Η αξέχαστη Πενθήµερη» η ο�οία  
διαθέτει 4 ξενοδοχειακές µονάδες σε Ρόδο , Κρήτη, Μύκονο και Θεσσαλονίκη 
καθηµερινά �ραγµατο�οιούνται διάφορες ενέργειες, δραστηριότητες τις ο�οίες 
µ�ορούµε να τις εντάξουµε σε διάφορες κατηγορίες τις ε�ιχειρησιακές 
λειτουργίες. Να αναφέρετε δραστηριότητες �ου ανήκουν στις �αρακάτω 
λειτουργίες: 
α) Παραγωγική 
β) Εµ�ορική  
γ) Οικονοµική 

 
ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΟ 
ΣΧΟΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΣΤΗ ΣΕΛΙ∆Α 37. 

 
Α8αντήσεις: 1. ii, 2. iii, 1. Λάθος, 2. Λάθος, 3. Σωστό, 4.Λάθος  
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ : 1.3. Η Ε8ιχείρηση ως Κοινωνική Οργάνωση   
 
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ  
 

1. Ποια τα κοινωνικά στοιχεία της ε�ιχείρησης; 

2. Τι είναι κοινωνική ευθύνη και τι �εριλαµβάνει; 

3. Τι είναι ο κοινωνικός ισολογισµός; 

 
ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟ 
Οι ερωτήσεις 2 και 3 του σχολικού βιβλίου στη σελίδα 40. 
 
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 
Αναζήτηση στο διαδίκτυο, συγκέντρωση 8ληροφοριών και 8αρουσίαση 
ε8ιχειρήσεων 8ου ακολουθούν κοινωνική 8ολιτική. 
 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ : 1.4. Το Περιβάλλον της Ε8ιχείρησης  
 
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ  

1. Να αναφέρετε στοιχεία �ου αφορούν το εσωτερικό �εριβάλλον της 

ε�ιχείρησης. 

2. Γιατί το εξωτερικό �εριβάλλον �αίζει �ρωτεύοντα ρόλο για την ε�ιβίωση, την 

ανά�τυξη και την καθιέρωση της κάθε ε�ιχείρησης; 

3. Με τι σχετίζεται  το εξωτερικό �εριβάλλον και σε �οιες κατηγορίες 

διακρίνεται; 

4. Τι �εριλαµβάνει το οικονοµικό �εριβάλλον; 

5. Τι �εριλαµβάνει το µικροοικονοµικό εξωτερικό �εριβάλλον; 

6. Τι �εριλαµβάνει το τεχνολογικό �εριβάλλον; 

7. Τι �εριλαµβάνει το �ολιτικό �εριβάλλον; 

8. Τι �εριλαµβάνει το νοµικό  �εριβάλλον; 

9. Τι �εριλαµβάνει το διεθνές �εριβάλλον; 



10. Τι �εριλαµβάνει το κοινωνικό �εριβάλλον; 

11. Τι �εριλαµβάνει το �ολιτισµικό �εριβάλλον; 

 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ  
 ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΑΣΚΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΟ 
ΣΧΟΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΣΤΗΝ ΣΕΛΙ∆Α 45 
 
 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
∆ίνονται οι  �αρακάτω τίτλοι ε�ικαιρότητας. Να διακρίνετε σε �οιο στοιχείο του 
Εξωτερικού �εριβάλλοντος των ε�ιχειρήσεων οι τίτλοι αυτοί ανήκουν.  

1. Ψηφίστηκε το νοµοσχέδιο για την εναλλακτική διαχείριση α�οβλήτων 
2. Στέγη στις «άστεγες» θεατρικές οµάδες �αραχωρεί το υ�ουργείο Πολιτισµού 
3. Ανοίγει για το κοινό το Ολυµ�ιακό Κω�ηλατοδρόµιο στο Σχοινιά 
4.  Ισχυρή άνοδος στα χρηµατιστήρια της Ευρώ�ης και τη Γουόλ Στριτ  
5.  Tα καρτέλ και οι φόροι κρατούν ψηλά τις τιµές 
6.  Χωρίς α�οτέλεσµα οι συνοµιλίες κυβέρνησης και συνδικάτων  
7.  Τρισδιάστατη τηλεόραση, µια εξέλιξη �ου θα �άρει µεγάλες διαστάσεις 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ : 1.5 Οι ε8ιδιώξεις  της Ε8ιχείρησης  
 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ  
1. Να αναφέρετε �οιες είναι οι βασικές ε�ιδιώξεις της ε�ιχείρησης. 

2. Τι εννοούµε µε τον όρο α�οτελεσµατικότητα ; Πώς υ�ολογίζουµε την 

α�οτελεσµατικότητα; 

3. Πώς µετράµε την �αραγωγικότητα  

          α) της εργασίας 
          β) των άλλων συντελεστών �αραγωγή 
4. Η υψηλή �αραγωγικότητα οδηγεί α�αραίτητα και σε α�οτελεσµατικότητα; 
5. Τι είναι ανταγωνιστικότητα; 
6.Πώς συνδέεται η ανταγωνιστικότητα µε την �αραγωγικότητα;  
 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ- ΠΡΟΒΛΗΜΑ 
1. Έστω δυο ε�ιχειρήσεις �ου �αράγουν το ίδιο �ροϊόν. Στο τέλος του έτους   η 
ε�ιχείρηση Α  δια�ίστωσε ότι η �αραγωγικότητα της εργασίας ήταν 500 ενώ 
α�ασχολούσε 100 εργαζόµενους , η τιµή �ώλησης του �ροϊόντος ήταν 60€, τα κέρδη 
του έτους ήταν 1.500.000€. Έστω ότι στόχος του έτους ήταν η �αραγωγή και �ώληση 
60.000 µονάδων και �ραγµατο�οίηση κερδών 2.000.000€. Αντίστοιχα η ε�ιχείρηση Β 
�αρήγαγε και �ούλησε 40.000 µονάδες µε την χρήση ίδιου αριθµού  εργατών µε την 
Α, η τιµή �ώλησης κάθε �ροϊόντος είναι 70€ και τα κέρδη �ου �ραγµατο�οίησε είναι 
1.300.000€ . Έστω ότι στόχος του έτους για την Β ήταν η �αραγωγή 50.000 µονάδων 
και �ραγµατο�οίηση κερδών 1.500.000€. Να βρεθούν 
α) Ποια ε�ιχείρηση έχει την µεγαλύτερη �αραγωγή 
β) Ποια ε�ιχείρηση έχει την υψηλότερη �αραγωγικότητα εργασίας 
γ) Αν η οικονοµική α�οδοτικότητα της Α είναι 15% και το ιδρυτικό κεφάλαιο της  Β 
είναι   5.000.000€ �οιο το ιδρυτικό κεφάλαιο της Α και �οια ε�ιχείρηση έχει 
υψηλότερη α�οδοτικότητα 
δ) Η α�οτελεσµατικότητα των �ωλήσεων και των κερδών των δυο ε�ιχειρήσεων 



ε) Ποια ε�ιχείρηση είναι �ιο ανταγωνιστική και για �οιο λόγο. 
 

 
ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΟΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ  ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 
ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΣΤΗ ΣΕΛΙ∆Α 52 ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΛΕΤΕΣ β ΚΑΙ γ. 
 

«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. 

 
ΥΛΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 ∆ιδακτέα ύλη του µαθήµατος, α�οτελεί το βιβλίο µαθητή 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, σύµφωνα και µε το σχετικό Αναλυτικό Πρόγραµµα Σ�ουδών (ΦΕΚ 
1667/13-12-2001), �ου έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΠΙ (Βλ Οικονοµικά 
µαθήµατα). 
 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. 

 
ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 

Ο τρό�ος εξέτασης του µαθήµατος 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 ή , εάν είναι εφικτό, ασκήσεις εφαρµογών  ή και �ροβλήµατα.  

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 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. 
 

ΥΛΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
∆ιδακτέα ύλη του µαθήµατος α�οτελεί το βιβλίο µαθητή µε τίτλο: «Λειτουργίες 
Τουριστικών Γραφείων» των Μ8ουρδή Μ., Κα8έλλα Στ. και Ευσταθίου Π., 
εκδόσεις Ο.Ε.∆.Β., 2003, σύµφωνα και µε το σχετικό Αναλυτικό Πρόγραµµα 
Σ�ουδών (ΦΕΚ 1667/13-12-2001), �ου έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΠΙ (Βλ 
Οικονοµικά µαθήµατα). 
 
Η διδασκαλία του µαθήµατος, εκτός της �αραδοσιακής διάλεξης και των �ρακτικών 
ασκήσεων στην τάξη �ροτείνεται 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�. 
 
Ε8ισηµαίνεται ότι α8αραίτητο υ8οστηρικτικό υλικό για τη διδασκαλία του 
µαθήµατος α8οτελεί το βιβλίο «Τουριστική Γεωγραφία» των Μεταξίδη κά 
 
 
 
 
ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 

Ο τρό�ος εξέτασης του µαθήµατος 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) ασκήσεις 
εφαρµογών ή ερωτήσεις �ου θα ελέγχουν την κριτική τους σκέψη και την ικανότητα 
εφαρµογής της α�οκτηθείσας γνώσης ή , εάν είναι εφικτό,ασκήσεις εφαρµογών ή και 
�ροβλήµατα.  

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. 
 

«ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 
(Β΄ Τάξης ΕΠΑ.Λ., Μάθηµα Τοµέα)  

Είναι γνωστό ότι για τη διδασκαλία του µαθήµατος τοµέα 
«Ε�ιχειρηµατικότητα και Ανά�τυξη» της Β΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. έχει �ροταθεί να 
χρησιµο�οιηθεί το βιβλίο «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» της Α΄ 
τάξης 2ου 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  
Στόχος του µαθήµατος της Ε�ιχειρηµατικότητας και Ανά�τυξης είναι να εισάγει 
τους µαθητές στις βασικές έννοιες, στη χρησιµότητα, τόσο α�ό θεωρητική όσο και 
α�ό �ρακτική �λευρά καθώς ε�ίσης στη µεθοδολογία της ε�ιχειρηµατικότητας και 
της ανά�τυξης. Η γνώση του µαθήµατος της Ε�ιχειρηµατικότητας και Ανά�τυξης 
διευκολύνει του µαθητές να �αρακολουθήσουν και να κατανοήσουν καλύτερα την 
ύλη των άλλων µαθηµάτων �ου θα διδαχθούν ό�ως το µάθηµα «Οργάνωση και 
∆ιοίκησης Ε�ιχειρήσεων». Παράλληλα �αρέχει βασικές γνώσεις για �εραιτέρω 
εξειδικευµένες µετα λυκειακές σ�ουδές σε θέµατα ε�ιχειρηµατικότητας και 
ανά�τυξης καθώς και για σχετική ενδεχόµενη ε�αγγελµατική τους σταδιοδροµία. 
ΕΙ∆ΙΚΟΤΕΡΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 Οι ειδικότεροι ανά κεφάλαιο στόχοι του µαθήµατος �εριλαµβάνονται στο 
αναλυτικό Πρόγραµµα του µαθήµατος (ΦΕΚ 1667/τΒ΄/ 13-12-2001) �ου είναι 
αναρτηµένο στην ιστοσελίδα του ΠΙ. Με τη διδασκαλία του µαθήµατος ε�ιδιώκεται  
οι µαθητές : 

• Να �εριγράφουν τις βασικές έννοιες της ανά�τυξης και της 
ε�ιχειρηµατικότητας 

• Να αναφέρουν τους �αράγοντες �ου �ροσδιορίζουν την ανά�τυξη και την 
ε�ιχειρηµατικότητα, τον τρό�ο σύνδεσης µεταξύ τους και τις ε�ι�τώσεις �ου 
�ροκαλούνται 

• Να διακρίνουν οι µαθητές τα βασικά χαρακτηριστικά και τις µορφές µεταξύ 
των διαφόρων εναλλακτικών µορφών ανά�τυξης και ε�ιχειρηµατικότητας, 
ηγεσίας και management. 

• Να διακρίνουν και να αναφέρουν τις οµοιότητες και τις διαφορές αλλά και 
τα α�οτελέσµατα α�ό τις διάφορες µορφές της ανά�τυξης και της 
ε�ιχειρηµατικότητας 

• Να εξηγούν τον ρόλο και τη σηµασία της ε�ιχειρηµατικότητας σε κύρια 
θέµατα, ό�ως στην καινοτοµική λήψη των  α�οφάσεων, στην δηµιουργία των 



ε�ιχειρήσεων, στην αξιο�οίηση των �λουτο�αραγωγικών �ηγών και του 
ανθρώ�ινου �αράγοντα και στην διαχείριση. 

• Να συνδέουν την ε�ιχειρηµατικότητα µε τις κυριότερες µεταβλητές και τους 
�αράγοντες �ου ε�ηρεάζουν την οικονοµική ανά�τυξη. 

• Να διατυ�ώνουν και να ερµηνεύουν τον ρόλο της ε�ιχειρηµατικότητας σε κύρια 
θέµατα, ό�ως η ηθική, η ε�ικοινωνία και η ∆ιαχείριση. 

• Να �εριγράφουν και να εξηγούν τον τρό�ο σύνδεσης της 
ε�ιχειρηµατικότητας µε τις κυριότερες µεταβλητές και τους �αράγοντες �ου 
ε�ηρεάζουν την κοινωνική ανά�τυξη. 

• Να εξηγούν τον ρόλο της ε�ιχειρηµατικότητας στην οικονοµική σκέψη και 
στην οικονοµική θεωρία. 

• Να ορίζουν την έννοια του Σχεδίου Ε�ιχειρηµατικής ∆ράσης και να εξηγούν 
τη σηµασία του στην οικονοµική ανά�τυξη µιας χώρας 

 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΥΛΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Βιβλίο : «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» των Α. Καραγιάννη, Γ. 
Κορρέ – Α.Ζαρίφη. 
Κεφάλαιο 1: Ανά8τυξη και Ε8ιχειρηµατικότητα 
1.1 Ανά�τυξη: Έννοια, χαρακτηριστικά και οριοθέτηση σελ. 11-15 

1.2 Ε�ιχειρηµατικότητα: Έννοια, χαρακτηριστικά και οριοθέτηση σελ. 15-24 

1.3 Παράγοντες �ου �ροσδιορίζουν την Ανά�τυξη σελ. 25  

1.4 Οι Ε�ι�τώσεις της Ε�ιχειρηµατικότητας στην Οικονοµική 
Ανά�τυξη 

σελ. 26-30 

1.5 Οι ε�ι�τώσεις της Ανά�τυξης στην ε�ιχειρηµατικότητα σελ. 30-33 

 
Κεφάλαιο 2: Βασικές Μορφές Ανά8τυξης της Ε8ιχειρηµατικότητας 
2.1 Οικονοµική Μεγέθυνση: Έννοια, χαρακτηριστικά και 
οριοθέτηση   

σελ. 37-39 

2.2 Οικονοµική Ανά�τυξη: Έννοια, χαρακτηριστικά και 
οριοθέτηση   

σελ. 39-40 

2.3 Οικονοµική Μεγέθυνση και Κοινωνική Ανά�τυξη: ∆ιαφορές 
και Οµοιότητες  

σελ. 40-41  

2.4 Ε�ιχειρηµατικότητα, Ηγεσία και Management: Έννοια, 
χαρακτηριστικά και οριοθέτηση  

σελ. 41-43 

2.5 Ε�ιχειρηµατικότητα, Ηγεσία και Management σελ. 43-46 

Κεφάλαιο 3: Η Ε8ιχειρηµατικότητα ως Οικονοµική ∆ραστηριότητα 
3.1 Ε�ιχειρηµατικότητα στη λήψη Α�οφάσεων και Κίνδυνοι 
Αβεβαιότητας  

σελ. 51-55 

3.2 Ε�ιχειρηµατικότητα στην Οργάνωση και στο συντονισµό των  
Παραγωγικών Μέσων 

σελ. 55-58 

3.3 Ε�ιχειρηµατικότητα και Καινοτοµίες σελ. 58-67  

3.4 Ε�ιχειρηµατικότητα στην Αξιο�οίηση Ευκαιριών λόγω 
Άγνοιας και Ανισορρο�ιών 

σελ. 68-69 

3.5 Συνδυαστική Θεωρία Ε�ιχειρηµατικότητας σελ. 70-71 

 



Κεφάλαιο 4: Η Ε8ιχειρηµατικότητα και Κοινωνία 
4.1 Ε�ιχειρηµατικά Κίνητρα  σελ. 77-79 

4.2 Κοινωνιολογικές Ερµηνείες για την Ε�ιχειρηµατικότητα  σελ. 79-81 

4.3 Ψυχολογικές Ερµηνείες για την Ε�ιχειρηµατικότητα σελ. 82-83  

4.4 Ε�ιχειρηµατικότητα και Ηθική σελ. 83-84 

4.5 Ε�ιχειρηµατικότητα και Ε�ικοινωνία σελ. 84-86 

 
Κεφάλαιο 5: Ε8ιχειρηµατικότητα, Παραγωγική ∆ιαδικασία και Ανά8τυξη 
5.1 Η Ε�ιχειρηµατικότητα ως Βασικός Παραγωγικός Συντελεστής  σελ. 93-98 

5.2 Ο Ρόλος της Ε�ιχειρηµατικότητας στην Παραγωγική 
∆ιαδικασία 

σελ. 99-100 

5.3 Συναρτήσεις Παραγωγής και Ε�ιχειρηµατικότητα σελ. 101-104  

5.4 Σύγχρονο �αράδειγµα νέας Παραγωγικής ∆ιαδικασίας και 
Ε�ιχειρηµατικότητας 

σελ. 105-107 

 
Κεφάλαιο 8: Η Ε8ιχειρηµατικότητα και η Οικονοµική Σκέψη 
8.1 Α�ό την Ελληνική Αρχαιότητα µέχρι και τον 18ο αιώνα µ.Χ. σελ. 155-157 

8.2 Φυσιοκρατική και Κλασσική Σχολή    σελ. 158-160 

8.3 Ριζοσ�άστες και Κάρολος Μάρξ σελ. 160-161 

8.4 Νεοκλασική Σχολή σελ. 162-163 

8.5 Αυστριακή Σχολή σελ. 164 

8.6 Θεσµική Σχολή σελ. 164-166 

8.7 Κεϋνσιανή Ε�ανάσταση  σελ. 166-168 

 
Κεφάλαιο 9: Σχέδιο Ε8ιχειρηµατικής ∆ράσης 
9.1 Θεωρία και Ανά�τυξη Ε�ιχειρηµατικού Σχεδίου  σελ. 171-179 

 
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 ανακαλυ�τική µάθηση. 
 Προτείνεται η εφαρµογή κυρίως των «σχεδίων εργασίας» (projects) και των 
τεχνικών «µελέτης 8ερί8τωσης» (case studies) για την κατανόηση για �αράδειγµα, 
των νόµων �ροσφοράς και ζήτηση, των φαινοµένων �ληθωρισµού και ανεργίας.  
 Ε8εξεργασία 8ινάκων και διαγραµµάτων, δεδοµένου ότι τα διαγράµµατα, 
µαζί µε άλλο χρήσιµο υλικό, α�οτελούν κείµενα �ου συµβάλλουν στην καλλιέργεια 
των δεξιοτήτων κριτικής ανάγνωσης των �ληροφοριών.  
 Συζήτηση σε οµάδες ή και ανά ζεύγη 
 Ασκήσεις �ροσοµοίωσης (δηµιουργία σεναρίων µε θέµατα κυρίωςσχετικά µε 
την ανεργία κ.ά.). 
 Συνεργασία µε φορείς α�ασχόλησης για ανά�τυξη θεµάτων σχετικών µε την 
ανεργία των νέων 



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

Α�αραίτητο συµ�ληρωµατικό εκ�αιδευτικό υλικό για την κατανόηση των 
βασικών οικονοµικών εννοιών α�οτελούν το βιβλίο µαθητή « «Οικονοµία – 
Ε�ιχειρηµατικότητα» καθώς και το αντίστοιχο βιβλίο καθηγητή: «Οικονοµία – 
Ε�ιχειρηµατικότητα: ∆ιδακτικές Μεθοδολογικές Προσεγγίσεις» �ου έχουν �αραχθεί 
α�ό το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΠΙ (βλ 
Καινοτόµα �ρογράµµατα) 

ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  
Ο τρό�ος εξέτασης του µαθήµατος 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) ασκήσεις 
εφαρµογών ή ερωτήσεις �ου θα ελέγχουν την κριτική τους σκέψη και την ικανότητα 
εφαρµογής της α�οκτηθείσας γνώσης ή, εάν είναι εφικτό, ασκήσεις εφαρµογών ή και 
�ροβλήµατα.  

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. 
 

«ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ» 
(Γ΄ Τάξης ΕΠΑ.Λ., Μάθηµα Ειδικότητας Υ�αλλήλων ∆ιοίκησης και Οικονοµικών 

Υ�ηρεσιών)  
Για τη διδασκαλία του µαθήµατος ειδικότητας «Λογιστικές Εφαρµογές» της 

Γ΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. έχει �ροταθεί να χρησιµο�οιηθεί το βιβλίο «ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ 
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ» της Α΄ τάξης 2ου κύκλου του Τοµέα Οικονοµίας και ∆ιοίκησης των 
Τ.Ε.Ε. 
ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

Σκο�ός των λογιστικών εφαρµογών είναι να α�οκτήσει ο Μαθητής εκείνες τις 
θεωρητικές και κυρίως �ρακτικές γνώσεις (Λογιστικές διαδικασίες) �ου θα του δώσουν 
τη δυνατότητα να εργασθεί σαν Βοηθός Λογιστή στη τήρηση βιβλίων Τρίτης 
κατηγορίας.  

Γι αυτό µε τις εφαρµογές ε�ιδιώκουµε να δηµιουργήσουµε συνθήκες �ραγµατικής  
ε�ιχείρησης �ου ο Μαθητής - Λογιστής θα: 
• Εκδίδει όλα τα στοιχεία �ου είναι υ�οχρεωµένη να εκδώσει η ε�ιχείρηση. 
• Ενηµερώνει τα Λογιστικά βιβλία µε βάση τις γενικές Αρχές της Λογιστικής 

Ε�ιστήµης και τον Κ.Β.Σ 
• Παρακολουθεί και διεκ�εραιώνει όλες τις Φορολογικές και Ασφαλιστικές 

υ�οχρεώσεις. 
• Συντάσσει όλες τις Φορολογικές δηλώσεις του Νοµικού �ροσώ�ου 
 
ΕΙ∆ΙΚΟΤΕΡΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 



Οι ειδικότεροι, ανά κεφάλαιο,  στόχοι του µαθήµατος �εριγράφονται στο Αναλυτικό 
Πρόγραµµα του µαθήµατος (ΦΕΚ 252/τΒ΄/28-2-2002) �ου έχει αναρτηθεί στην 
ιστοσελίδα του ΠΙ (βλ Οικονοµικά µαθήµατα) . Ενδεικτικά αναφέρουµε την 
αναµενόµενη ικανότητα των µαθητών : 

• Να �εριγράφουν τη σειρά των ενεργειών �ου α�αιτούνται για τη σύσταση του 
Νοµικού �ροσώ�ου. 

• Να διεκ�εραιώνουν τη διαδικασία έναρξης ε�ιτηδεύµατος. 
• Να ε�ιλέγουν τα βιβλία �ου �ρέ�ει να θεωρήσουν µε βάση το λογιστικό 

σύστηµα �ου θα χρησιµο�οιήσουν και τον τρό�ο ενηµέρωσης (χειρόγραφα ή 
µηχανογραφικά). 

• Να ε�ιλέγουν τα στοιχεία �ου �ρέ�ει να θεωρήσουν. 
• Να �ροετοιµάζουν όλα τα �αρα�άνω για θεώρηση. 
• Να διενεργούν τις Λογιστικές εγγραφές σύστασης και καταβολής του 

Εταιρικού κεφαλαίου. 
• Να συντάσσουν και να καταχωρούν στο βιβλίο την αρχική α�ογραφή και τον 

Ισολογισµό. 
• Να εκδίδουν τα �αραστατικά �ου �ρέ�ει να εκδώσει η ε�ιχείρηση για τις 

οικονοµικές �ράξεις �ου διενεργεί. 
• Να καταχωρούντο σύνολο των �αραστατικών στα Λογιστικά βιβλία. 
• Να συντάσσουν την �εριοδική δήλωση του Φ.Π.Α 
• Να συντάσσουν την �ροσωρινή δήλωση α�όδοσης των �αρακρατούµενων 

φόρων 

• Να διενεργούν όλους τους ελέγχους και να συµφωνούν τα αθροίσµατα των 
ηµερολογίων. 

• Να διενεργούν τις συγκεντρωτικές εγγραφές του µήνα. 

• Να ενηµερώνουν το Γενικό Καθολικό. 

• Να συντάσσουν και να συµφωνούν όλα τα Ισοζύγια του µήνα. 

• Να οριστικο�οιούν τις εγγραφές του µήνα 

• Να κάνουν τους α�αραίτητους ελέγχους και συµφωνίες.      

• Να αναφέρουν σε �οιο ηµερολόγιο καταχωρούνται αυτές οι λογιστικές 
εγγραφές. 

• Να �ροσδιορίζουν τους λ/σµούς Εσόδων και Εξόδων �ου χρειάζονται 
χρονική τακτο�οίηση και να διενεργούν τις εγγραφές τακτο�οίησης. 

• Να υ�ολογίζουν τις α�οσβέσεις της χρήσης και να τις εµφανίζουν στα 
λογιστικά βιβλία. 

• Να συντάσσουν ή να εκτυ�ώνουν το Β' �ροσωρινό Ισοζύγιο. 

• Να �ροσδιορίζουν το οικονοµικό α�οτέλεσµα. 
• Να διανέµουν το θετικό οικονοµικό α�οτέλεσµα. 
• Να συντάσσουν ή να εκτυ�ώνουν το Οριστικό Ισοζύγιο. 
• Να διενεργούν τις εγγραφές Κλεισίµατος (µεταφορά στον 

Ισολογισµό) 
• Να συντάσσουν και να καταχωρούν την α�ογραφή και τον Ισολογισµό στο 

βιβλίο Α�ογραφών και Ισολογισµών. 
• Να συντάσσουν τη δήλωση φορολογίας του Ν.Π. 
• Να συντάσσουν το µηχανογραφικό δελτίο. 
• Να διενεργούν τις εγγραφές ανοίγµατος της νέας χρήσης. 
• Να συντάσσουν τις συγκεντρωτικές καταστάσεις    του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ. 
• Να συντάσσουν και να ελέγχουν τη συµφωνία της εκκαθαριστικής 

δήλωσης του Φ.Π.Α µε το Εισόδηµα. 
• Να συντάσσουν την οριστική δήλωση Φ.Μ.Υ και να εκδίδουν τις 

Βεβαιώσεις α�οδοχών. 
 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΥΛΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Α8ό το βιβλίο «Λογιστικές Εφαρµογές» των Π.Μίχου, Ν.Σερδάρη και 
Μ.Κατσιφιώτη: 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΣ 

1.1 Περιγραφή αντικειµένου 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ 
ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

2.1 Γενικά 

2.2 Σύνταξη και �εριεχόµενο καταστατικού 

2.3 ∆ηµοσίευση του καταστατικού της εταιρίας 

2.4 ∆ήλωση έναρξης εργασιών 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 

3.1 Γενικά 

3.2 Κατηγορία βιβλίων του Κ.Β.Σ 

3.3 Λογιστικά συστήµατα 
 

3.3.1 Το Ιταλικό ή κλασικό σύστηµα 

3.3.2 Συγκεντρωτικό σύστηµα 

3.4 Βιβλία του Κ.Β.Σ και βοηθητικά βιβλία (χειρόγραφο σύστηµα) 

3.4.1 Βιβλία του Κ.Β.Σ 

3.4.2 Βοηθητικά βιβλία 

3.5 Στοιχεία του Κ.Β.Σ. και βοηθητικά στοιχεία 

3.5.1 Στοιχεία του Κ.Β.Σ 

3.5.2 Βοηθητικά στοιχεία 

3.6 θεώρηση βιβλίων και στοιχείων 

3.6.1 Γενικά 

3.6.2 Προετοιµασία για θεώρηση των στοιχείων 

3.6.3 Προετοιµασία για θεώρηση των βιβλίων 

3.6.4 ∆ιαδικασία θεώρησης 

3.7 Λογιστικό σχέδιο 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ 

4.1 Γενικά 

4.2 Εγγραφή κάλυψης του εταιρικού κεφαλαίου 

4.3 Εγγραφή καταβολής κεφαλαίου 

4.4 Σύνταξη αρχικής Α�ογραφής και Ισολογισµού 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΠΟΡΕΙΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

5.1 ∆ικαιολογητικά έγγραφα ή �αραστατικά στοιχεία 

5.1.1 Γενικά �ερί δικαιολογητικών εγγράφων 

5.1.2 ∆ιακρίσεις δικαιολογητικών εγγράφων - �αραστατικών στοιχείων 

5.2 Καταχώρηση των δικαιολογητικών εγγράφων - �αραστατικών στοιχείων 

5.2.1 Προετοιµασία για καταχώρηση 



5.2.2 Καταχώρηση �αραστατικών 
 

5.3 Ενηµέρωση Αναλυτικών Καθολικών 

5.4 Ταξινόµηση - Αρχειοθέτηση των �αραστατικών 

5.5 Περιγραφή οικονοµικών �ράξεων και εισερχόµενα �αραστατικά 

Νοεµβρίου 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ 

6.1 Γενικά 
6.2 Κλείσιµο Αναλυτικών Ηµερολογίων 

6.3 Ενηµέρωση Συγκεντρωτικού Ηµερολογίου 
6.4 Ενηµέρωση Γενικού Καθολικού 
6.5 Σύνταξη Ισοζυγίων και συµφωνία  

6.6 Άνοιγµα Ηµερολογίων του ε�όµενου µήνα 
6.7 Περιγραφή οικονοµικών �ράξεων και εισερχόµενα �αραστατικά ∆εκεµβρίου 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ 
ΧΡΗΣΗΣ 

7.1 Γενικά 
7.2 Κλείσιµο του µήνα ∆εκεµβρίου 
7.3 Σύνταξη α�ογραφής τέλους χρήσης 

7.4 Τακτο�οιητικές εγγραφές 

7.5 Προσδιορισµός οικονοµικού α�οτελέσµατος της ε�ιχείρησης µας 
7.6 Κλείσιµο των βιβλίων της χρήσης 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 

8.1 Βασικές αρχές µηχανογραφηµένης λογιστικής 

8.1.1 Τι είναι µηχανοργάνωση 
8.1.2 Τι είναι το αυτοµατο�οιηµένο Λογιστήριο 
8.1.3 Ποια είναι τα α�αραίτητα εργαλεία της µηχανοργάνωσης 
8.1.4 Ποια είναι τα µειονεκτήµατα της µηχανοργάνωσης 
8.1.5 Ποια είναι τα �λεονεκτήµατα της µηχανοργάνωσης 
8.1.6 Οι βασικές αρχές ενός �ληροφοριακού συστήµατος γενικής λογιστικής 

8.1.6.1 Αρχές λογιστικής 
8.1.6.2 Η αρχή της τήρησης των Νόµων 
8.1.6.3 Η αρχή της λειτουργικότητας 

∆ΟΜΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 

8.2 Ενηµέρωση γενικής Λογιστικής 
8.2.1 Α. Ορισµός �αραµέτρων  

1. ∆ηµιουργία εταιρίας 
2. ∆ηµιουργία ηµερολογίων 
3. ∆ηµιουργία �αραστατικών 
4. ∆ηµιουργία λογαριασµών 
5. Ορισµός της διαχειριστικής χρήσης 

8.2.2 Β. Καταχώρηση - Λογιστικές εγγραφές 



8.2.3 Γ. Εκτυ�ώσεις 
1. Ηµερολογίων 
2. Αναλυτικών καθολικών 
3. Ισοζυγίων 
4. ΚΕ.Π.Υ.Ο 
8.2.4 ∆. Αρχεία 
8.2.5 Ε. θεώρηση βιβλίων και στοιχείων 
8.2.6 ΣΤ. Χρήσιµες �ληροφορίες οδηγίες 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ 

ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  
Ο τρό�ος εξέτασης του µαθήµατος 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) ασκήσεις 
εφαρµογών ή �ροβλήµατα ή 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. 
 

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ» 
(Γ΄ Τάξης ΕΠΑ.Λ., Μάθηµα Ειδικότητας Υ�αλλήλων Τουριστικών Ε�ιχειρήσεων)  

Είναι γνωστό ότι για τη διδασκαλία του µαθήµατος ειδικότητας «Στοιχεία 
Τουριστικής Οικονοµίας» της Γ΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. έχει �ροταθεί να χρησιµο�οιηθεί το 
βιβλίο «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» της Β΄ τάξης 1ου κύκλου του Τοµέα Οικονοµίας 
και ∆ιοίκησης των Τ.Ε.Ε. 

∆εδοµένου ότι το βιβλίο αυτό συγγράφηκε αρχικά για την ειδικότητα 
Ξενοδοχειακών Ε�ιχειρήσεων 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  

• Να εισάγει τους µαθητές στις έννοιες και το �εριεχόµενο της τουριστικής 



οικονοµίας και �ολιτικής. 
 
ΕΙ∆ΙΚΟΤΕΡΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Οι ειδικότεροι στόχοι του µαθήµατος, ανά κεφάλαιο, �εριγράφονται στο Αναλυτικό 
Πρόγραµµα του µαθήµατος (ΦΕΚ 1667/τΒ΄/13-12-2001) �ου έχει αναρτηθεί στην 
ιστοσελίδα του ΠΙ (βλ Οικονοµικά µαθήµατα) . Ενδεικτικά αναφέρουµε την 
αναµενόµενη ικανότητα των µαθητών : 

• Να κατανοήσουν οι µαθητές τις βασικές εισαγωγικές έννοιες της τουριστικής 
οικονοµίας. 

• Να γνωρίσουν την ιστορική εξέλιξη του τουριστικού φαινοµένου. 
• Να διακρίνουν και να �ροσδιορίζουν τις �αραµέτρους �ου διαµορφώνουν 

την τουριστική ζήτηση και �ροσφορά. 
• Να κατανοήσουν το ρόλο και την σηµασία �ου διαδραµατίζει ο τουριστικός 

κλάδος στο �λαίσιο της εθνικής οικο-νοµίας καινά κατανοήσουν τα βασικά 
οικονοµικά µεγέθη �ου σχετίζονται µε την τουριστική οικονοµία. 

• Να ενηµερωθούν για τις κοινωνικές, �ολιτιστικές και �εριβαλλοντικές 
ε�ιδράσεις του τουρισµού. 

• Να γνωρίσουν τις γενικές ε�ιδιώξεις, τους σκο�ούς, τους στόχους, τα µέσα 
και τα µέτρα της τουριστικής �ολιτικής σε εθνικό, ευρω�αϊκό και �αγκόσµιο 
ε�ί�εδο. 

• Να εξοικειωθούν µε το γνωστικό αντικείµενο της τουριστικής οικονοµίας και 
�ολιτικής συσχετίζοντας το µε την χρήση του διαδικτύου. 

 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΥΛΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Α�ό το βιβλίο «Τουριστική Οικονοµία» του Τοµέα Οικονοµίας και ∆ιοίκησης των 
∆. Λαγού και Π. Λιαργκόβα: 
 

Εισαγωγή Σελ. 15 

Κεφάλαιο 1: Η ιστορική εξέλιξη του φαινοµένου του τουρισµού 

1.1. Το τουριστικό φαινόµενο διαχρονικά Σελ. 18 

1.2. Η αρχαιότητα Σελ. 18-21 

1.3. Ο µεσαίωνας Σελ. 21-22 

1.4. Η αναγέννηση Σελ. 23 

1.5. Ο 19ος αιώνας και ο Thomas Cook Σελ. 23-24 

1.6. Ο 20ος αιώνας  Σελ. 25 

Σύνοψη κυρίων εννοιών - Λέξεις κλειδιά – Ερωτήσεις Σελ. 26-28 

 

Κεφάλαιο 3: Βασικές εισαγωγικές έννοιες της τουριστικής οικονοµίας   

3.1. Ορισµός και διακρίσεις του τουρισµού  Σελ. 42 

3.2. Ο τουρίστας  Σελ. 42-46 

3.3. Τα τουριστικά κίνητρα Σελ. 46-47 

3.4. Η τουριστική αγορά Σελ. 48 

3.5. Το τουριστικό �ροϊόν Σελ. 48-49 

3.6. Το τουριστικό �ακέτο Σελ. 50-52 

3.7 Η τουριστική βιοµηχανία Σελ. 52-53 

3.8. Ο ταξιδιωτικός / τουριστικός �ράκτορας Σελ. 53-54 



3.9 Οι οργανωτές ταξιδιών (tour operators) Σελ. 54-55 

3.10. Οι τουριστικές δα�άνες Σελ. 55-56 

3.11. Η τουριστική κατανάλωση Σελ. 56-57 

3.12. Οι τουριστικές ε�ενδύσεις Σελ. 57-58 

3.13. Το ακαθάριστο τουριστικό �ροϊόν Σελ. 58-60 

3.14. Οι τουριστικές εισαγωγές και εξαγωγές Σελ. 61 

Σύνοψη κυρίων εννοιών - Λέξεις κλειδιά – Ερωτήσεις Σελ. 61-66 

 

Κεφάλαιο 4: Μορφές Τουρισµού 

4.1. ∆ιακρίσεις του τουρισµού σε µορφές Σελ. 68-73 

4.2. Οι κυριότερες ειδικές και εναλλακτικές µορφές τουρισµού Σελ. 74-83 

Σύνοψη κυρίων εννοιών - Λέξεις κλειδιά – Ερωτήσεις Σελ. 83-86 

 

Κεφάλαιο 5: Η τουριστική ζήτηση 

5.1. Η έννοια της τουριστικής ζήτησης Σελ. 88 

5.2. Ο νόµος της τουριστικής ζήτησης Σελ. 88-89 

5.3. οι διακρίσεις της τουριστικής ζήτησης Σελ. 89-90 

5.4. Η συνάρτηση της τουριστικής ζήτησης Σελ. 90-91 

5.5. Η ελαστικότητα της τουριστικής ζήτησης Σελ. 91-92 

5.6. Τα χαρακτηριστικά της τουριστικής ζήτησης Σελ. 92-93 

5.7. Προσδιοριστικοί �αράγοντες της τουριστικής ζήτησης Σελ. 94-99 

Σύνοψη κυρίων εννοιών - Λέξεις κλειδιά – Ερωτήσεις Σελ. 99-101 

 

Κεφάλαιο 6: Η τουριστική 8ροσφορά 

6.1. Η �αραγωγή της τουριστικής ε�ιχείρησης Σελ. 104-105 

6.2. Το κόστος της τουριστικής ε�ιχείρησης Σελ. 106-111 

6.3. Η τουριστική �ροσφορά Σελ. 111-117 

6.4. Η �οσότητα ενός τουριστικού �ροϊόντος �ου �αράγεται και 
�ροσφέρεται α�ό όλες τις τουριστικές ε�ιχειρήσεις 

Σελ. 118-119 

6.5. Ισορρο�ία �ροσφοράς και ζήτησης τουριστικών �ροϊόντων Σελ. 119-121 

Σύνοψη κυρίων εννοιών - Λέξεις κλειδιά – Ερωτήσεις Σελ. 121-124 

 

Κεφάλαιο 8: Οι ε8ι8τώσεις του τουρισµού 

8.1. Οι ε�ι�τώσεις του τουρισµού Σελ. 138 

8.2. Οικονοµικές ε�ι�τώσεις Σελ. 139-147 

8.3. Κοινωνικές ε�ι�τώσεις Σελ. 147-150 

8.4. Πολιτιστικές ε�ι�τώσεις Σελ. 150-152 

8.5. Περιβαλλοντικές ε�ι�τώσεις Σελ. 152-155 

Σύνοψη κυρίων εννοιών - Λέξεις κλειδιά – Ερωτήσεις Σελ. 155-157 

 
ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  
Ο τρό�ος εξέτασης του µαθήµατος 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) ασκήσεις 
εφαρµογών ή ερωτήσεις ή και �ροβλήµατα (εάν είναι εφικτό) �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. 

«ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ» 
(Γ΄ Τάξης ΕΠΑ.Λ., Μάθηµα Ειδικότητας Υ�αλλήλων Τουριστικών Ε�ιχειρήσεων)  

Είναι γνωστό ότι για τη διδασκαλία του µαθήµατος ειδικότητας «Τουριστικό 
Μαρκετινγκ» της Γ΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. έχει �ροταθεί να χρησιµο�οιηθεί το βιβλίο 
«ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ» της Α΄ τάξης 2ου κύκλου του Τοµέα Οικονοµίας και 
∆ιοίκησης των Τ.Ε.Ε. 

∆εδοµένου ότι το βιβλίο αυτό συγγράφηκε αρχικά για την ειδικότητα 
Ξενοδοχειακών Ε�ιχειρήσεων 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  
Αντικειµενικός σκο�ός του µαθήµατος είναι να βοηθήσει τους µαθητές να γνωρίσουν, 
να κατανοήσουν και να εµ�εδώσουν την έννοια, το �εριεχόµενο και τα εργαλεία του 
Τουριστικού Μαρκετινγκ. Με τη διδασκαλία του µαθήµατος ε�ιδιώκεται  οι µαθητές 
να µ�ορούν να �εριγράφουν, να αναλύουν και να χειρίζονται α�οτελεσµατικά: 

• τη φιλοσοφία του Μαρκετινγκ 
• τις βασικές έννοιες του Τουριστικού Μαρκετινγκ 
• τη διαδικασία, σ�ουδαιότητα και χρησιµότητα του �ρογραµµατισµού Μαρκετινγκ 
• τη διαδικασία, τους σκο�ούς και τις εφαρµογές της έρευνας Μαρκετινγκ  
• τη συµ�εριφορά και τη διαδικασία λήψης α�όφασης του τουρίστα 
• την τµηµατο�οίηση της τουριστικής αγοράς και τις εφαρµογές της 

το µίγµα του Τουριστικού Μαρκετινγκ 
 
ΕΙ∆ΙΚΟΤΕΡΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Οι ειδικότεροι στόχοι του µαθήµατος, ανά κεφάλαιο, �εριγράφονται στο Αναλυτικό 
Πρόγραµµα του µαθήµατος (ΦΕΚ 1667/τΒ΄/13-12-2001) �ου έχει αναρτηθεί στην 
ιστοσελίδα του ΠΙ (βλ Οικονοµικά µαθήµατα) . Ενδεικτικά αναφέρουµε την 
αναµενόµενη ικανότητα των µαθητών : 

• Να διατυ�ώνουν τον ορισµό του Μαρκετινγκ  

• Να αιτιολογούν την ύ�αρξη διαφόρων ειδών Μαρκετινγκ  

• Να ορίζουν την έννοια και να �εριγράφουν τα χαρακτηριστικά του Τουριστικού 
Μαρκετινγκ  

• Να ορίζουν τις έννοιες του τουρίστα, των ε�ιθυµιών, των αναγκών, της ζήτησης 

• Να αναφέρουν και να εξηγούν τα χαρακτηριστικά του τουριστικού �ροϊόντος 



• Να ορίζουν την έννοια της τουριστικής αγοράς και να �εριγράφουν τη 
λειτουργία της 

• Να �εριγράφουν και να εξηγούν το ρόλο του τουριστικού ΜΆρκετινγκ στην 
τουριστική ζήτηση και �ροσφορά 

•  Να αναφέρουν και να αναλύουν το µίγµα τουριστικού Μαρκετινγκ Μαρκετινγκ  

• Να ορίζουν την έννοια του �ρογραµµατισµού Μαρκετινγκ  

• Να αναφέρουν και να �εριγράφουν τα στάδια της διαδικασίας 
�ρογραµµατισµού Μαρκετινγκ  

• Να αναφέρουν �αραδείγµατα εφαρµογής της τµηµατο�οίησης της αγοράς 

• Να εξηγούν τη σηµασία του εσωτερικού Μαρκετινγκ στις τουριστικές 
ε�ιχειρήσεις 

• Να ορίζουν την έννοια του τουριστικού �ροϊόντος 

• Να �εριγράφουν µε �αραδείγµατα τον κύκλο ζωής του τουριστικού �ροϊόντος 

• καθορισµό της τιµής 

• Να �εριγράφουν µε �αραδείγµατα τις µεθόδους �ροσδιορισµού των τιµών και 
τις µορφές �ολιτικής τιµών 

 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΥΛΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Α8ό το βιβλίο «Τουριστικό Μάρκετινγκ» των Η. Μοσχονά, Χ. Πετρέα και Α. Βάθη: 

 
Κεφάλαιο 1: Ο Ρόλος του Μάρκετινγκ στις Σύγχρονες Ε8ιχειρήσεις 
1.1 Έννοια και Περιεχόµενο του Μάρκετινγκ σελ. 14-15 

1.2 Ιστορική Εξέλιξη του Μάρκετινγκ σελ. 16-17 

1.3 Ο Ρόλος του Μάρκετινγκ στις σύγχρονες Ε�ιχειρήσεις σελ. 18-19  

1.4 Τα είδη του Μάρκετινγκ – Η Αναγκαιότητα Ύ�αρξης 
διαφορετικών ειδών Μάρκετινγκ 

σελ. 20-21 

1.5 Τουριστικό Μάρκετινγκ σελ. 22-23 

Ανακεφαλαίωση – Έννοιες Κλειδιά – Ερωτήσεις – ∆ραστηριότητες σελ. 24-25 

 
Κεφάλαιο 2: Βασικές Έννοιες του Μάρκετινγκ και του Τουριστικού Μάρκετινγκ 
2.1 Η Αναγκαία Φιλοσοφία για το Α�οτελεσµατικό Μάρκετινγκ    σελ. 28 

2.2 Προϋ�οθέσεις Υιοθέτησης αυτής της Φιλοσοφίας σελ. 29-36 

2.3 Βασικές Έννοιες του Τουριστικού Μάρκετινγκ σελ. 37-52  

Ανακεφαλαίωση – Έννοιες Κλειδιά – Ερωτήσεις – ∆ραστηριότητες σελ. 53-55 

 
Κεφάλαιο 3: Προγραµµατισµός του Τουριστικού Μάρκετινγκ 
3.1 Η Έννοια του Προγραµµατισµού   σελ. 58-60 

3.2 Η ∆ιαδικασία του �ρογραµµατισµού και του Τουριστικού 
Μάρκετινγκ 

σελ. 60-71 

Ανακεφαλαίωση – Έννοιες Κλειδιά – Ερωτήσεις – ∆ραστηριότητες σελ. 72-74 

 
Κεφάλαιο 6: Τµηµατο8οίηση της Τουριστικής Αγοράς 
6.1 Έννοια της Τµηµατο�οίησης  σελ. 134-135 



6.2 Προϋ�οθέσεις Τµηµατο�οίησης σελ. 135-136 

6.3 Κριτήρια Τµηµατο�οίησης της Τουριστικής Αγοράς σελ. 136-145  

6.4 Εφαρµογή και Κόστος Τµηµατο�οίησης της Αγοράς  σελ. 145-147 

Ανακεφαλαίωση – Έννοιες Κλειδιά – Ερωτήσεις – ∆ραστηριότητες σελ. 147-148 

 
Κεφάλαιο 7: Εσωτερικό Μάρκετινγκ 
7.1 Έννοια του Εσωτερικού Μάρκετινγκ  σελ. 150-154 

7.2 Η ∆ιαδικασία του Εσωτερικού Μάρκετινγκ σελ. 154-159 

7.3 Η Αναγκαιότητα – Σ�ουδαιότητα του Εσωτερικού Μάρκετινγκ σελ. 159-160 

Ανακεφαλαίωση – Έννοιες Κλειδιά – Ερωτήσεις – ∆ραστηριότητες σελ. 161-163 

 
Κεφάλαιο 8: Πολιτική Τουριστικού Προϊόντος 
8.1 Η Έννοια της Πολιτικής του Τουριστικού Προϊόντος σελ. 166-168 

8.2 Θέµατα �ου Αφορούν το Τουριστικό Προϊόν    σελ. 169-176 

8.3 ∆ιαφορο�οίηση του Τουριστικού Προϊόντος σελ. 177-178 

8.4 Κύκλος Ζωής του Τουριστικού Προϊόντος σελ. 179-182 

8.5 Ανά�τυξη νέων Προϊόντων σελ. 182-184 

8.6 Ποιότητα του Τουριστικού Προϊόντος σελ. 184-186 

Ανακεφαλαίωση – Έννοιες Κλειδιά – Ερωτήσεις – ∆ραστηριότητες σελ. 187-190 

 
Κεφάλαιο 9: Η Πολιτική των Τιµών 
9.1 Έννοια της Πολιτικής των Τιµών  σελ. 192-193 

9.2 Παράγοντες �ου Ε�ηρεάζουν τον Καθορισµό της Τιµής σελ. 193-207 

Ανακεφαλαίωση – Έννοιες Κλειδιά – Ερωτήσεις – ∆ραστηριότητες σελ. 208-211 

 
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΚΑΙ 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ  
 Ε�ισηµαίνεται η αναγκαιότητα α�λούστευσης του �εριεχοµένου µε την 
χρήση διδακτικών µεθοδολογικών �ροσεγγίσεων και τεχνικών �ου οδηγούν κυρίως 
ανακαλυ�τική µάθηση. 
 Προτείνεται η εφαρµογή κυρίως των «σχεδίων εργασίας» (projects) και των 
τεχνικών «µελέτης 8ερί8τωσης» (case studies) για την κατανόηση για �αράδειγµα, 
των νόµων �ροσφοράς και ζήτηση, των φαινοµένων �ληθωρισµού και ανεργίας.  
 Ε8εξεργασία 8ινάκων και διαγραµµάτων, δεδοµένου ότι τα διαγράµµατα, 
µαζί µε άλλο χρήσιµο υλικό, α�οτελούν κείµενα �ου συµβάλλουν στην καλλιέργεια 
των δεξιοτήτων κριτικής ανάγνωσης των �ληροφοριών.  
 Συζήτηση σε οµάδες ή και ανά ζεύγη 

Α�αραίτητο συµ�ληρωµατικό εκ�αιδευτικό υλικό για την κατανόηση των 
βασικών οικονοµικών εννοιών α�οτελούν το βιβλίο µαθητή « «Οικονοµία – 
Ε�ιχειρηµατικότητα» καθώς και το αντίστοιχο βιβλίο καθηγητή: «Οικονοµία – 
Ε�ιχειρηµατικότητα: ∆ιδακτικές Μεθοδολογικές Προσεγγίσεις» �ου έχουν �αραχθεί 



α�ό το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΠΙ (βλ 
Καινοτόµα �ρογράµµατα) 

ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  
Ο τρό�ος εξέτασης του µαθήµατος 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) ασκήσεις 
εφαρµογών ή ερωτήσεις ή και �ροβλήµατα �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. 

  
  
« Οδηγίες Μαθήµατος “Τουριστική Θεωρία και Εφαρµογές  Η/Υ” της Β΄ Τάξης 
ΕΠΑ.Λ. 
Τοµέα Οικονοµικών & ∆ιοικητικών Υ2ηρεσιών και “ Τουριστικές Εφαρµογές Η/Υ” 
  της Γ΄Τάξης ΕΠΑ.Λ. Ειδικότητας Υ2αλλήλων Τουριστικών Ε2ιχειρήσεων » 
 
     Για να καλυφθούν οι σύγχρονες ανάγκες του τουριστικού αντικειµένου τα 
ανωτέρω µαθήµατα στηρίζουν την διδασκαλία τους στην χρησιµο�οίηση των Νέων 
Τεχνολογιών και ιδιαίτερα στην χρήση του ∆ιαδικτύου, ό�ου είναι δυνατόν να 
αντληθούν στοιχεία και �ληροφορίες για τουριστική µετακίνηση εσωτερικού ή 
εξωτερικού µε την εύρεση: 

• κυριότερων ε�ίσηµων τουριστικών ιστοσελίδων και τρό�ου διαχείρισής τους 

• δροµολογίων όλων των Μ.Μ.Μ. και τακτική κλεισίµατος θέσεων και εισιτηρίων   

• καταλυµατικών µονάδων, σύγκριση �ροσφεροµένων υ�ηρεσιών και τιµών καθώς 
και τρό�ου συµφωνίας και κλεισίµατος δωµατίων  

• τουριστικής διαδροµής ή ακόµη µε την σύνθεσή της 

• τουριστικών και �ολιτιστικών στοιχείων �εριοχών  

• οικονοµικότερου ή αρτιότερου συγκριτικά τουριστικού �ακέτου και σε ε�ί�εδο Γ΄ 
Τάξεως µε την κατασκευή ολόκληρου του τουριστικού �ακέτου 

• διαφόρων �ηγών ιδιαίτερα σε το�ικό ε�ί�εδο εκµετάλλευσης τουριστικών �όρων, 
αναλόγως του �ραγµατο�οιούµενου είδους τουρισµού µε �ροτάσεις βελτίωσής του 
ή µε �ροτάσεις για �εραιτέρω τουριστική ανά�τυξη µε την �ροώθηση των 
εναλλακτικών µορφών τουρισµού και 

• µε την εύρεση κι άντληση στοιχείων α�ό �ηγές, µελέτες, έρευνες, στατιστικά 
δεδοµένα, κ.λ�. για το ε�ί�εδο του τουρισµού της Χώρας µας, την ετήσια αύξηση ή 
µείωση της τουριστικής µετακίνησης, την ανταγωνιστικότητα κ.λ�., µε 
συµ�εράσµατα και �ροτάσεις για την βελτίωσή της κι ενδεχόµενη σύγκριση µε 
άλλα κράτη. 



Τα �ροαναφερθέντα κρίνεται σκό�ιµο είτε µεµονωµένα είτε συνδυαστικά να 
δοθούν στους µαθητές και µε τη µορφή ατοµικής ή οµαδικής εργασίας.   
     Ιδιαίτερα στην Γ΄ Τάξη ΕΠΑ.Λ. είναι δυνατόν να χρησιµο�οιηθούν και άλλες 
εφαρµογές �ου στοχεύουν στην εξοικείωση του µαθητή µε τις �ραγµατικές 
ε�αγγελµατικές συνθήκες για τις ο�οίες γίνεται εκτενής αναφορά αντίστοιχα στα 
µαθήµατα Λειτουργίες Τουριστικών Γραφείων και Λειτουργίες Ξενοδοχειακών 
Μονάδων, ό�ως είναι το Openoffice για σχεδιασµό εντύ�ων (�.χ. Vouchers) ή το 
Excel για �λάνο κρατήσεων, τα ο�οία σε συνδυασµό µε ελεύθερο λογισµικό α�ό το 
∆ιαδίκτυο, σε �ρώτο ε�ί�εδο, µ�ορούν να καλύψουν τουριστικές εφαρµογές 
διαχείρισης, καταχωρήσεων αφίξεων, αναχωρήσεων, αλλαγών, έκδοση 
�αραστατικών κ.λ�.  
     Τέλος για την αρτιότερη σύνδεση της �αρεχόµενης γνώσης µε τις συνθήκες της 
αγοράς εργασίας �ροτείνονται: 

• εκ�αιδευτικές ε�ισκέψεις σε τουριστικά καταλύµατα και σε Τουριστικά Γραφεία 
ό�ου εκτός άλλων θα �ραγµατο�οιείται ε�ίδειξη κι ανάλυση του τρό�ου 
λειτουργίας των λογισµικών καθώς και η χρησιµότητα τους σε �ραγµατικό χρόνο 
εργασίας 

• εκ�αιδευτικές ε�ισκέψεις σε εκθέσεις τουριστικού �εριεχοµένου, ό�ου �αρ’ ότι οι 
ε�ιδείξεις είναι �εριορισµένου χρόνου, τα λογισµικά τα ο�οία �αρουσιάζονται 
είναι του ευρύτερου τουριστικού τοµέα. 
  

∆ιδακτικές Οδηγίες για το Μάθηµα: “Στοιχεία Λογιστικής Εταιρειών”∗∗∗∗ 

(Γ΄ τάξη ΕΠΑΛ, Τοµέας Οικονοµικών και ∆ιοικητικών Υ2ηρεσιών,  

ειδικότητα: “Υ2αλλήλων ∆ιοίκησης και Οικονοµικών Υ2ηρεσιών”.  

Ώρες διδασκαλίας: i) στα ηµερήσια ΕΠΑΛ, 3ω/εβδοµάδα 

         ii) στα εσ2ερινά 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, σκο8ός 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 

                                                 
∗
 Προτείνεται −όπως έχει προταθεί δύο φορές, µέχρι τώρα (9/2008, 9/2009)−ο τίτλος του 

µαθήµατος να είναι: “Λογιστική Εταιρειών”, όπως ήταν ο τίτλος του ιδίου µαθήµατος στα 

ΤΕΕ και επιπλέον για να υπάρχει ταυτότητα τίτλου στα σχετικά ΦΕΚ. Συγκεκριµένα, στο 

πρόγραµµα των ηµερησίων ΕΠΑΛ, (Υ.Α. 74914/Γ2, ΦΕΚ 1275 / τ. Β΄/ 2−7−2008) ο τίτλος 

του µαθήµατος είναι: “Στοιχεία Λογιστικής Εταιρειών”, ενώ στο πρόγραµµα των 

Εσπερινών ΕΠΑΛ το ίδιο µάθηµα ονοµάζεται: “Λογιστική Εταιρειών” (Υ.Α. 75257/Γ2, 

ΦΕΚ 1237 / τ. Β΄/ 1−7−2008). 



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 

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 Πέµ8το 

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.  

 

Ε8ισήµανση: 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 Τρό8ος 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) Υ8ολογισµός φόρου εισοδήµατος 8ου θα καταβάλει η Ε.Π.Ε.  
 Συνολικά Καθαρά Κέρδη 24.000 € 
 Άρα 24.000 € χ 25% = 6.000 €   Φόρος Κερδών Ε.Π.Ε. 
 
β) Υ8ολογισµός Τακτικού Α8οθεµατικού 
 Καθαρά κέρδη Ισολογισµού 24.000 € 
 24.000 € χ 5% = 1.200 €   Τακτικό Α�οθεµατικό  
 
γ) Ποσό 8ου διανέµεται στους εταίρους 
 Καθαρά κέρδη Ισολογισµού   24.000 € 
 Μείον: Φόρος Κερδών Ε.Π.Ε  6.000 € 
  Τακτικό Α�οθεµατικό  1.200 €   7.200 € 
          
 Υ8όλοι8ο     16.800 € 
 
Άρα, 16.800 € χ 70% = 11.760 € είναι το �οσό �ου διανέµεται στους εταίρους. 
 
δ) Υ8ολογισµός 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 

ε8ι8λέον 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 8ίνακα 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 8ίνακα 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 8ίνακα 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 

Α8οτελ/τα Χρήσης στη χρέωση της δεύτερης εγγραφής 

 

 

∆ιδακτικές Οδηγίες για το Μάθηµα: “Οικονοµικά Μαθηµατικά και Στατιστική” 

(Β΄ Τάξη ΕΠΑΛ, ηµερήσιων και εσ2ερινών) 

 

I. Οικονοµικά Μαθηµατικά 

Λόγω της µείωσης των ωρών διδασκαλίας, αυτού του µαθήµατος −α�ό 4 σε 2 

ώρες, ανά εβδοµάδα (Υ�ουργική Α�όφαση της 3/3/2007)− µειώθηκε η ύλη στα νέα 

Αναλυτικά Προγράµµατα Σ�ουδών αυτού του µαθήµατος, µε τους δύο “κλάδους”: 

 i) Οικονοµικά Μαθηµατικά και ii) Στατιστική.  

Συγκεκριµένα, τώρα, στη διδακτέα ύλη στα Οικονοµικά Μαθηµατικά δεν 

8εριλαµβάνονται τα κεφάλαια: 6. Αντικατάσταση Γραµµατίων (Ισοδυναµία Γραµµατίων), 

7. Σύνθετος Τόκος ή Ανατοκισµός, 8. Ράντες και 9. ∆άνεια. 

Για τη διδασκαλία των Οικονοµικών Μαθηµατικών �ροτείνονται οι �αρακάτω 

οδηγίες, οι ο�οίες αναφέρονται στο χρησιµο�οιούµενο βιβλίο στα ΤΕΕ (Α΄ Τάξη), µε 

τίτλο: “Οικονοµικά Μαθηµατικά” (βιβλίο µαθητή) των: Θ. Α8οστολό8ουλου και Γ. 

Καΐτσα. 

 

Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή.  

Σε αυτό το εισαγωγικό κεφάλαιο οι µαθητές µ�ορούν να διακρίνουν τις 

κατηγορίες των Μαθηµατικών, να ενηµερωθούν για το �εδίο εφαρµογής των 

Οικονοµικών Μαθηµατικών, και να κατανοήσουν βασικές οικονοµικές έννοιες �ου θα 

συναντήσουν, ό�ως: χρήµα, κεφαλαίο, τόκος, ε�ιτόκιο κλ�. 

 

Κεφάλαιο 2. Η Μέθοδος των Τριών, Ποσοστά (Στοιχεία Πρακτικής Αριθµητικής) 

Σε αυτό το κεφάλαιο να γίνει µια σύντοµη αναφορά της Μεθόδου των Τριών και 

των Ποσοστών. 

 

Κεφάλαιο 3. Μερισµός σε Μέρη Ανάλογα 

Σε αυτό το κεφάλαιο οι µαθητές θα γνωρίσουν �ότε δύο ή �ερισσότεροι αριθµοί 

λέγονται ανάλογοι �ρος άλλους, αντίστροφοι και αντιστρόφως ανάλογοι και θα 

µάθουν να ε�ιλύουν �ροβλήµατα µερισµού. Ε�ίσης, θα διδαχθούν την έννοια της 



Εταιρείας και θα µάθουν να υ�ολογίζουν το κέρδος ή τη ζηµιά �ου αναλογεί σε κάθε 

εταίρο, ανάλογα µε το κεφάλαιό του και ανάλογα µε το χρόνο συµµετοχής του 

κεφαλαίου του στην εταιρεία. 

Είναι χρήσιµο να γίνουν �αραδείγµατα �ροβληµάτων Μερισµού και 

�ροβληµάτων Εταιρείας γιατί στα Γυµνάσια δεν διδάσκονται ε�αρκώς αυτά τα 

θέµατα. 

Κεφάλαιο 4. Α�λός Τόκος 

Σε αυτό το κεφάλαιο οι µαθητές θα γνωρίσουν τις έννοιες: του α�λού τόκου, του 

κεφαλαίου, του ε�ιτοκίου, του χρόνου, θα µάθουν τα χρησιµο�οιούµενα σύµβολα 

αυτών των εννοιών και εφαρµόζοντας α�λά �αραδείγµατα θα διδαχθούν να 

ε�ιλύουν �ροβλήµατα τόκου. 

Αυτό το κεφάλαιο 8ροτείνεται να διδάσκεται χωρίς 8ερικο8ές. 

 

Κεφάλαιο 5. Προεξόφληση µε α�λό τόκο 

Προτείνεται να διδαχθούν µόνον οι �αράγραφοι: 5.1 και 5.2 (δηλαδή, οι: 5.2.1, 

5.2.2., 5.2.3. και 5.2.4.).  

Οι �αράγραφοι 5.3., 5.4, 5.5. και 5.6 να µη 8εριληφθούν στη διδακτέα ύλη, γιατί 

µετά την α�ελευθέρωση του τρα�εζικού συστήµατος, οι εµ�ορικές τρά�εζες δεν 

διενεργούν �ροεξοφλήσεις Συναλλαγµατικών. Α�λώς δέχονται τις Συναλλαγµατικές 

για είσ�ραξη ή ως ενέχυρο. 

Σε αυτό το κεφάλαιο οι µαθητές �ροτείνεται να γνωρίσουν µόνο τις έννοιες: των 

�ιστωτικών εγγράφων/τίτλων (“Γραµµάτιο εις ∆ιαταγή”, “Συναλλαγµατική”), της 

�ροεξόφλησης, της ονοµαστικής και της �αρούσας αξίας µιας Συναλλαγµατικής και 

αν υ8άρχει χρόνος να γίνουν α�λά �αραδείγµατα υ�ολογισµού του 

�ροεξοφλήµατος. 

 

II. Στατιστική 

Η Στατιστική διδασκόταν στην Α΄ τάξη, 1ου κύκλου του ίδιου τοµέα των ΤΕΕ. 

Λόγω της µείωσης των ωρών διδασκαλίας του µαθήµατος, α�ό 4 σε 2 ώρες, στα νέα 

Αναλυτικά Προγράµµατα Σ�ουδών έγινε και αντίστοιχη µείωση της Στατιστικής.  

Συγκεκριµένα στη διδακτέα ύλη της Στατιστικής δεν �εριλαµβάνονται τα 

κεφάλαια: 5. Παλινδρόµηση − Συσχέτιση και 6. Χρονολογικές Σειρές. 

Για τη διδασκαλία της Στατιστικής 8ροτείνονται οι 8αρακάτω οδηγίες, οι 

ο�οίες αναφέρονται στο χρησιµο�οιούµενο στα ΤΕΕ (Α΄ Τάξη) βιβλίο (µαθητή) µε 



τίτλο: “Στατιστική Ε8ιχειρήσεων” των: ∆. Καραγεώργου, Α.Μ. Κόκλα και Ε. 

Πα8ακωνσταντίνου. 

Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή.  

Σε αυτό το εισαγωγικό κεφάλαιο οι µαθητές γνωρίζουν τον σκο�ό και το 

�εριεχόµενο της ε�ιστήµης της Στατιστικής και ε�ιδιώκεται να κατανοήσουν βασικές 

έννοιες αυτής, ό�ως: δείγµα − �ληθυσµός, �οσοτικές µεταβλητές, �οιοτικές µεταβλητές κ.ά. 

 

Κεφάλαιο 2. Η Συµβολή της Στατιστικής στη Σύγχρονη Ε�ιχείρηση.  

Το κεφάλαιο αυτό �ροτείνεται να µη διδαχθεί. 

 

Κεφάλαιο 3. Συλλογή και Παρουσίαση των Στατιστικών ∆εδοµένων α�ό το Χώρο των  

                      Ε�ιχειρήσεων.  

Σε αυτό το κεφάλαιο, µε α�λά �αραδείγµατα, οι µαθητές γνωρίζουν την 

Α�ογραφή και τη ∆ειγµατοληψία και ασκούνται στην κατασκευή στατιστικών 

�ινάκων και διαγραµµάτων. 

 

Κεφάλαιο 4. Τα Βασικά Μέτρα Θέσης µιας Κατανοµής. 

Οι µαθητές να γνωρίσουν τα βασικά Μέτρα Θέσης µιας κατανοµής (Μέσο 

Αριθµητικό και ∆ιάµεσο) και τον τρό�ο υ�ολογισµού τους, ό�ως και να διδαχθούν 

να υ�ολογίζουν τα Μέτρα Θέσης, σε α�λές ε�ιχειρηµατικές εφαρµογές. 

Προτείνεται να µη διδαχθούν οι �αράγραφοι:  

4.3.2: Ιδιότητες της Μέσης Τιµής και  

4.6: Τεταρτηµόρια και το �αράδειγµα 4.9 �ου ακολουθεί και �ου αναφέρεται στον 

υ�ολογισµό του 1ου και του 3ου Τεταρτηµορίου. 

 

Κεφάλαιο 5. Τα Βασικά Μέτρα ∆ιασ�οράς µιας Κατανοµής. 

Σε αυτό το κεφάλαιο οι µαθητές γνωρίζουν τα Μέτρα ∆ιασ�οράς. Με α�λά 

�αραδείγµατα να διδαχθούν να υ�ολογίζουν τα Μέτρα ∆ιασ�οράς, α�ό 

ταξινοµηµένα και αταξινόµητα δεδοµένα και να εφαρµόζουν τα Μέτρα ∆ιασ�οράς 

σε α�λές �ερι�τώσεις ε�ιχειρηµατικής δράσης. 

Προτείνεται η διδασκαλία να συµ�εριλάβει και την �αράγραφο 5.6: Υ�ολογισµός 

της ∆ιακύµανσης. 

 
 



 
Α�αντώντας στο σχετικό έγγραφο, κατατίθεται εισήγησή µας για τις οδηγίες 
διδασκαλίας των µαθηµάτων Ηµερησίων και Εσ�ερινών ΕΠΑ.Λ. – ΕΠΑ.Σ. για το 
σχολικό έτος 2010-2011, ως εξής: 
α) Για τον Κύκλο Υ�ηρεσιών (Τοµέας Οικονοµικών και ∆ιοικητικών Υ�ηρεσιών), 
ε�ισυνά�τεται ένα σχετικό αρχείο για τα µαθήµατα τα ο�οία ε�ο�τεύω. 
β) Για τον Κύκλο Ναυτικό-Ναυτιλιακό (Τοµέας Ναυτικός-Πλοιάρχων Ε.Ν. και 
Τοµέας Ναυτικός-Μηχανικών Ε.Ν.) για τον ο�οίο είµαι υ�εύθυνος, ε�ισυνά�τονται 
δύο αρχεία (ηµερησίων και εσ�ερινών ΕΠΑ.Λ.). 

 

 

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

 
- ΚΥΚΛΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - 

 
 

Μάθηµα:  Ευρω8αϊκή ΈΝΩΣΗ (ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ) 

 

Το µάθηµα αυτό είναι 2ωρο, θεωρητικό, διδάσκεται στην Α΄ τάξη των Ηµερησίων 
και των Εσ8ερινών 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, 
� δια8ιστώσουν τα κοινά �ολιτισµικά χαρακτηριστικά της Ένωσης, 
� συνειδητο8οιήσουν 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, 
� δια8ιστώσουν 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, 
� συνειδητο8οιήσουν ότι ως Ευρω�αίοι �ολίτες έχουν δικαιώµατα και 

υ�οχρεώσεις. 
 

Oι µαθητές διδάσκονται όλο το βιβλίο µαθητή «Θέµατα Ευρω2αϊκής 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 8ρογραµµατισµός της διδακτέας ύλης (ετήσιος, εξαµηνιαίος, εβδοµαδιαίος και 
ωριαίος), είναι α8αραίτητος, 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. 

� Οι ατοµικές και οµαδικές εργασίες των µαθητών και η �αρουσίασή τους στην 
τάξη. 

� 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 Εσ8ερινών 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 Εσ8ερινών ΕΠΑΛ και 4 ώρες την 
εβδοµάδα στην Γ΄ τάξη Ηµερησίων και Εσ8ερινών 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 – 106 
Kεφάλαιο 5 – ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ, σελ. 107-177 

 
Τα �αρα�άνω κεφάλαια �ροτείνεται να διδαχθούν µε την εξής σειρά: Κεφάλαιο 3, 
Κεφάλαιο 2, Κεφάλαιο 4, Κεφάλαιο 5. 
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 Εσ8ερινών 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 Εσ8ερινών 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» (Σ2. 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 (Σ2. 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.     

 


