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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 

Στην παρούσα πτυχιακή εργασία ασχοληθήκαμε με την τήρηση απλογραφικών βιβλίων με 

την χρήση της μηχανογράφησης. 

 

Μέσα από μελέτη ποικίλης βιβλιογραφίας, άρθρων, νόμων και χρησιμοποιώντας έντυπα και 

ηλεκτρονικά μέσα προσπαθήσαμε λιτά και κατανοητά να παραθέσουμε όλες τις χρήσιμες 

πληροφορίες σχετικά με την τήρηση των απλογραφικών βιβλίων ώστε ο αναγνώστης να 

καταλάβει την έννοια των απλογραφικών βιβλίων, το πεδίο εφαρμογής τους αλλά και τον 

τρόπο τήρησής τους. 

 

Με βάση τον νόμο 4308/2014 (Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα) επιχειρήθηκε τόσο η 

απλοποίηση των λογιστικών κανόνων για τις επιχειρηματικές συναλλαγές όσο και η 

ενοποίηση, συμπλήρωση και εκσυγχρονισμών των λογιστικών κανόνων στην χώρα μας. 

 

Ο νόμος αυτός παραθέτει όλες τις αρχές και τους κανόνες για την τήρηση από τις 

επιχειρήσεις των απλογραφικών και διπλογραφικών βιβλίων με βάση πάντα συγκεκριμένα 

κριτήρια – όρια τήρησης της κάθε κατηγορίας βιβλίων. 

 

Στην πορεία λοιπόν της εργασίας αυτής θα παραθέσουμε λίγα στοιχεία σχετικά με τον 

διαχωρισμό απλογραφικών – διπλογραφικών βιβλίων, θα κάνουμε ιδιαίτερη αναφορά- 

ανάλυση στην κατηγορία των απλογραφικών βιβλίων αλλά επίσης και με την χρήση 

μηχανογραφημένου προγράμματος θα παρακολουθήσουμε συγκεκριμένες λογιστικές 

διεργασίες που μία οντότητα διενεργεί κατά την διάρκεια μιας λογιστικής χρήσης. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  
 

Στο ξεκίνημα της εργασίας αυτής γίνεται μία μικρή εισαγωγή σχετικά με το θέμα της 

τήρησης από τις επιχειρήσεις των απλογραφικών βιβλίων. 

 

Το πρώτο κεφάλαιο τιτλοφορείται ως η εισαγωγή στη μηχανογράφηση της λογιστικής όπου 

αναλύονται στοιχεία σχετικά με την μηχανογραφημένη λογιστική και τα οφέλη που 

παρέχονται στις επιχειρήσεις από την χρήση της. 

 

Στο επόμενο και δεύτερο κεφάλαιο της εργασίας αυτής, παρουσιάζεται η τήρηση των 

απλογραφικών βιβλίων από τις επιχειρήσεις. Περιγράφονται κυρίως όλες οι σχετικές από τα 

ΕΛΠ διατάξεις για την ορθή τήρηση των απλογραφικών βιβλίων.  

 

Στο τρίτο κεφάλαιο συνοπτικά παρουσιάζονται όλα τα προγράμματα μηχανογράφησης της 

Epsilonnet  ενώ στο τέταρτο και τελευταίο κεφάλαιο υπάρχει η απαραίτητη πρακτική 

εφαρμογή τήρησης απλογραφικών βιβλίων με την χρήση προγράμματος της Epsilonnet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ABSTRACT 
At the beginning of this work there is a small introduction to the question of the keeping of 

books by the authors. 

 

The first chapter is titled as the introduction of computerized accounting that analyzes data 

on computerized accounting and the benefits to business of its use. 

 

In the next and second chapters of this paper, there is a record of keeping books from 

business. Describe in particular all the provisions of the ELP relating to the proper 

maintenance of the books. 

 

The third chapter summarizes all the Epsilonnet computerized programs while in the fourth 

and final chapter there is the necessary practical implementation of copying of books using 

an Epsilonnet program. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 
Από 1/1/2015 με την εφαρμογή του Ν.4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς 

ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις», οι οντότητες που εφαρμόζουν τις διατάξεις του, απαιτείται να 

τηρούν λογιστικό σύστημα που παρακολουθεί τη λογιστική βάση των στοιχείων των εσόδων, 

εξόδων, περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων και καθαρής θέσης, κατά περίπτωση, με 

σκοπό την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της οντότητας και 

τη φορολογική βάση των ίδιων στοιχείων, με σκοπό τη συμμόρφωση με τη φορολογική 

νομοθεσία και την υποβολή φορολογικών δηλώσεων1. 

 

Με τις ρυθμίσεις του νόμου αυτού δεν είναι λίγες οι αλλαγές που θα προκύψουν για τις 

οντότητες που τηρούν απλογραφικά βιβλία.  

 

Στα απλογραφικά βιβλία τα έσοδα απεικονίζονται διακεκριμένα σε έσοδα από πώληση 

εμπορευμάτων, πώληση προϊόντων, παροχή υπηρεσιών και λοιπά έσοδα.   

 

Υποχρεωτικά απεικονίζονται τα πάσης φύσεως κέρδη (π.χ. από πώληση παγίων ή{ από 

συναλλαγματικές διαφορές) αλλά και οι πάσης φύσεως ζημιές (π.χ. από καταστροφές 

αποθεμάτων ή κλοπές).  Τα έξοδα διαχωρίζονται τουλάχιστον σε{ Αμοιβές Προσωπικού 

Αποσβέσεις Παγίων Λήψη Υπηρεσιών Λοιπά Έξοδα. 

 

Για πρώτη φορά απαιτείται η παρακολούθηση των λοιπών φόρων πλην του ΦΠΑ σε στήλες 

π.χ. δημοτικοί φόροι που συνεισπράττονται, παρακρατούμενοι φόροι κ.λ.π.  Τα απλογραφικά 

βιβλία υποχρεωτικά συντάσσουν στο τέλος της χρήσης{ ένα απλουστευμένο προσάρτημα 

(σημειώσεις) και κατάσταση αποτελεσμάτων σύμφωνα με το υπόδειγμα Β.6  Οι αγορές 

διακρίνονται σε αγορές εμπορευμάτων, αγορές υλικών (πρώτων{ και βοηθητικών), αγορές 

παγίων και αγορές λοιπών περιουσιακών στοιχείων2. 

 
                                                 
1 https://www.e-forologia.gr/cms/viewContents.aspx?id=203829 
2 https://www.mygalaxy.gr/sites/default/files/support-files/Accountant_ELP_4_12_2015_ParVille.pdf 

https://www.e-forologia.gr/cms/viewContents.aspx?id=203829
https://www.mygalaxy.gr/sites/default/files/support-files/Accountant_ELP_4_12_2015_ParVille.pdf
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΗΣ 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 
 

1.1ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

Οι περισσότερες επιχειρήσεις επενδύουν στην πληροφορική. Αυτό που καλείται να επιτύχει η 

πληροφορική είναι να ελαχιστοποιήσει το κόστος και τον κόπο, ενώ συγχρόνως να επιφέρει 

σημαντική πρόοδο ως προς την αποτελεσματικότητα της επιχείρησης. 

 

Η μηχανογράφηση αφορά στην οργάνωση των επιχειρήσεων σχετικά με την σύνταξη και 

διαλογή διοικητικών, λογιστικών ή εμπορικών εγγράφων και βιβλίων με τη χρήση 

ηλεκτρονικών υπολογιστών. 

 

Τα Μηχανογραφικά μέσα είναι τα εξής: 

• Ηλεκτρονικοί υπολογιστές, tablets  

• Ειδικοί εκτυπωτές  

• Λογιστικά προγράμματα (πακέτα)  

• UPS, Back up, internet κ.α 

 

Τα λογιστικά προγράμματα είναι τα εξής: 

• Τυποποιημένα λογιστικά προγράμματα (πακέτα)  

• Κατά παραγγελία λογιστικά προγράμματα (customize εφαρμογές)  

 

Τα πληροφοριακά συστήματα είναι τα εξής: 

 • Συστήματα διαχείρισης και αξιοποίησης των πόρων της  επιχείρησης (ERP)  

• Εμπορικά προγράμματα (π.χ. CRM) 
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Τα οφέλη που μπορούν να επιφέρει η ύπαρξη της πληροφορικής  σε μια  επιχείρηση ή αλλιώς 

σε ένα λογιστικό γραφείο είναι τα εξής: 

 Α. Αυξάνουν  την ταχύτητα των δραστηριοτήτων της επιχείρησης και κατά συνέπεια και του 

λογιστικού γραφείου.  

 

Β. Βελτίωση την ποιότητα της εργασίας .  

 

Γ. Ηλεκτρονική διαχείριση όλων των πληροφοριών και κατά συνέπεια γρηγορότερη 

κυκλοφορία και τροποποίησή τους. Επίσης υπάρχει η δυνατότητα μέσω των λογιστικών 

φύλλων και των βάσεων δεδομένων για εύκολη καταγραφή και ανάκτηση των πληροφοριών.   

 

Δ. Εύκολη και γρήγορη διανομή πληροφοριών προς τους υπαλλήλους  

 

Ε. Εύκολη και γρήγορη επικοινωνία με τον έξω κόσμο όπως πελάτες, επιχειρήσεις, δημόσιοι 

φορείς. Επίσης υπάρχει η δυνατότητα μετάδοση επαγγελματικής εικόνας μέσω 

παρουσιάσεων υψηλής ποιότητας ή ενός άριστου διαδικτυακού τόπου. Επίσης είναι εύκολη η 

αναζήτηση χρήσιμων πληροφορικών μέσω του διαδικτύου. 

 

 Η ύπαρξη της πληροφορικής σε ένα λογιστικό γραφείο βοηθάει στην δημιουργία εγγράφων  

ως εξής: 

 Α. Δημιουργία επαγγελματικών έγγραφων γρήγορα και σε ποσότητες.  

 Β. Άμεση εκμετάλλευση των βασικών έγγραφων.  

 

Η ταχύτητα και η ακρίβεια των λογιστικών πακέτων, καθώς και οι διαχειριστικές 

πληροφορίες που παρέχουν, τα καθιστούν σημαντική καινοτομία.  

 

Το λογισμικό έχει συνήθως πρότυπα (τα οποία μπορείτε να τροποποιήσετε) για τιμολόγια και 

όλα τα άλλα έντυπα που χρειάζεστε. Λογικά, διατηρεί όλα τα απαραίτητα στοιχεία σχετικά με 

πελάτες, προμηθευτές και τα προϊόντα.  
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1.2 Η ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 

 

Η εξέλιξη της Πληροφορικής και οι πολύμορφες εφαρμογές της στη Λογιστική επιβάλλουν 

τη χρήση του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή στο σύνολο σχεδόν των δραστηριοτήτων ενός 

σύγχρονου λογιστηρίου. Παράλληλα η πολυπλοκότητα και οι συνεχείς αλλαγές του 

φορολογικού μας συστήματος επιβάλλουν τη συνεχή επαγγελματική κατάρτιση των 

Λογιστών - Φοροτεχνικών, που αποτελεί ένα δύσκολο όσο και ενδιαφέρον επάγγελμα, το 

οποίο απαιτεί συνεχή ενημέρωση και την ικανότητα ερμηνείας των Φορολογικών Νόμων και 

Υπουργικών Αποφάσεων. 

 

Η μηχανογράφηση μέσω των ηλεκτρονικών υπολογιστών, είναι  βασικό εργαλείο για την 

επίτευξη της βασικής εργασίας ενός λογιστικού γραφείου και  παρέχει την δυνατότητα 

άμεσης πληροφόρησης, διευκολύνει την διεκπεραίωση των εργασιών και αποτελεί το πιο 

αναγκαίο τώρα πια στοιχεία για  την σωστή οργάνωση του. 

Απαραίτητη προϋπόθεση, η σωστή επιλογή, η οργάνωση και εφαρμογή του κατάλληλου για 

κάθε περίπτωση λογισμικού. 

Τώρα πια που καμία σχεδόν λογιστική εργασία δεν γίνεται χειρόγραφα, έχει εισαχθεί στην 

επαγγελματική ζωή όλων των λογιστών ο κλάδος της μηχανογραφημένης λογιστικής. 

Μηχανογραφημένη λογιστική  καλείται ο κλάδος αυτός που ασχολείται με την οργάνωση των 

υπηρεσιών του λογιστηρίου, που με την κλασική δομή τους, περιλαμβάνουν την 

συγκέντρωση, την ταξινόμηση, την αξιολόγηση, την καταχώρηση, τον έλεγχο των 

λογιστικών πληροφοριών και την παρουσίαση αυτών με βάση τα ΕΛΠ.  

Με τον τρόπο αυτό κάθε λογιστής , χρησιμοποιεί λογιστικά πληροφοριακά συστήματα, ώστε 

να συλλέγονται άμεσα και έγκαιρα οι οικονομικές πληροφορίες και να επεξεργάζονται. 

Ουσιαστικά δεν μιλάμε για μία καινούργια έννοια αλλά για την νέα σύγχρονη προσέγγιση της 

λογιστικής. 

Τα προγράμματα Μηχανογραφημένης Λογιστικής και Εμπορικής Διαχείρισης (με τη 

συνεργασία και άλλων λογισμικών εφαρμογών) απλοποιούν τα πάντα και δίνουν τη 

δυνατότητα στην επιχείρηση να περιορίσει τα λειτουργικά έξοδα και να μειώσει στο ελάχιστο 

δυνατό το χρόνο και τον κόπο (ανθρωποώρες) που απαιτείται για την ολοκλήρωση των 
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σχετικών εργασιών. Ωστόσο, οι εφαρμογές μηχανογραφημένης λογιστικής δεν σταματούν 

εκεί. Αξιοποιούν την εργασία που θεωρούνταν απαραίτητη αλλά μη χρήσιμη, προς όφελος 

της επιχείρησης, των πωλήσεων και του τζίρου.  

Συγκεντρώνουν αριθμούς και μεγέθη που μέχρι πρότινος θεωρούνταν «άχρηστα» και τα 

μετατρέπουν σε καθαρή, ατόφια γνώση, απαραίτητη για τη χάραξη εμπορικής πολιτικής, 

στρατηγικής και σχεδιασμού.  

Τα προγράμματα Μηχανογραφημένης Λογιστικής, σε συνεργασία με τις εφαρμογές 

Εμπορικής Διαχείρισης, προσφέρουν ολοκληρωμένες λύσεις σε μια επιχείρηση, προκειμένου 

να ανταπεξέλθει με αξιοπιστία και ταχύτητα στις σύγχρονες λογιστικές, φορολογικές και 

εμπορικές απαιτήσεις.  

Όλες τις οικονομικές κινήσεις που πρέπει ένας λογιστής να διαχειριστή για τις επιχειρήσεις 

φυσικά πρόσωπα, με τα οποία συνεργάζεται  (αγορές, δαπάνες, πάγια, έσοδα, αξιόγραφα, 

γραμμάτια, επιταγές, πιστωτικά σημειώματα),μπορεί  μέσα από ένα  και μόνο «κλικ» στον 

υπολογιστεί να τα  καταχωρίσει, να τα  ταξινομήσει, να τα  επεξεργαστεί  και να τα 

διασταυρώσει σε μηδαμινό σχεδόν χρόνο συγκριτικά με το αν θα έκανε όλη αυτή την 

διαδικασία χειρωνακτικά. 

Μερικές από τις εργασίες που μπορεί ένα λογιστής να κάνει ηλεκτρονικά είναι οι εξής: 

Τις κινήσεις και την εποπτεία του ταμείου  κάθε επιχείρησης (εισπράξεις, πληρωμές, 

υπόλοιπο). 

Τον έλεγχο του ισοζυγίου, τη διαχείριση του ΦΠΑ (περιοδικής και εκκαθαριστικής 

δήλωσης), των καταστάσεων ΚΕΠΥΟ, την καταχώριση ειδικών φόρων (λ.χ. δημοτικών). 

Τη δημιουργία και την εκτύπωση παραστατικών κάθε είδους, βιβλίων εσόδων - εξόδων, 

δηλώσεων ΦΠΑ, καταστάσεων ΚΕΠΥΟ, σύμφωνα με τις ανάγκες, τις ιδιαιτερότητες και 

τις επιθυμίες της κάθε εταιρίας. 

Την αποθήκη, τους πελάτες και τους προμηθευτές με τρόπο λεπτομερή και αναλυτικό (σε 

συνεργασία με εφαρμογές Εμπορικής Διαχείρισης). 

Τη δημιουργία ισολογισμού και το λογιστικό και εξωλογιστικό προσδιορισμό των καθαρών 

κερδών. 

Τα στοιχεία της επιχείρησης (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, ΑΦΜ, ΔΟΥ κ.λ.π) μέσω μίας 

μόνο καταχώρισης, της αρχικής, η οποία μεταφέρεται άμεσα και αυτόματα σε όλες τις 

επόμενες εφαρμογές - ενέργειες, ενώ παράλληλα υπάρχει η δυνατότητα διαγραφής ή 

τροποποίησης των ίδιων στοιχείων. 
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να συντάξει μισθοδοτικές καταστάσεις 

να συντάξει και να καταχωρήσει ισολογισμούς και αποτελέσματα χρήσης 

 

Τα παραπάνω χαρακτηρίζονται γενικές εφαρμογές και περιέχονται στην πλειονότητα των 

προγραμμάτων Μηχανογραφημένης Λογιστικής. Υπάρχουν όμως και άλλες, πιο 

εξειδικευμένες λύσεις, που στόχο έχουν να καλύψουν τις ιδιαίτερες ανάγκες μιας 

επιχείρησης. Οι εφαρμογές αυτού του είδους δεν περιέχονται συνήθως στη βασική έκδοση 

του εκάστοτε προγράμματος, αλλά στις λεγόμενες «έξτρα» (ενισχυμένες) εκδόσεις. Τέτοιες 

εφαρμογές αφορούν στη δυνατότητα συναλλαγών σε ξένα νομίσματα, τον προγραμματισμός 

των εκροών και την πρόβλεψη των εισροών, τα αποτελέσματα χρήσης, την κοστολόγηση της 

παραγωγής, τη μαζική τιμολόγηση, τη διαχείριση εκπτώσεων και πολλά άλλα. 

Υπάρχουν ποικίλα λογιστικά μηχανογραφημένα προγράμματα που ένας λογιστής μπορεί να 

χρησιμοποιήσει προκειμένου να διεκπεραιώσει τις απαραίτητες εργασίας του όπως: 

Γενικής Λογιστικής  

πρόγραμμα εσόδων  εξόδων  

Προϋπολογισμών  

Φορολογίας Εισοδήματος  

πρόγραμμα κατάρτισης ισολογισμού και γενικής εκμετάλλευσης 

πρόγραμμα προβλέψεων 

πρόγραμμα cash flow analysis 

πρόγραμμα αποτίμησης της αξίας μιας επιχείρησης 

πρόγραμμα cost – πρότυπης και απολογιστικής κοστολόγησης 

πρόγραμμα οικονομικών αναλύσεων ισολογισμών 

πρόγραμμα επιχειρηματικού προγραμματισμού 

πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένων 

συστήματα  διαχείρισης βάσεων δεδομένων και υπολογιστικών φύλλων 

πρόγραμμα παρουσιάσεων και 

πρόγραμμα γραμματειακής υποστήριξης. 
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1.3 ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 

 

Η μηχανογράφηση εταιρειών και λογιστηρίων έχει καθιερωθεί ως το βασικό εργαλείο για την 

εύρυθμη λειτουργία μιας επιχείρησης. Η σωστή μηχανογράφηση παρέχει την δυνατότητα 

άμεσης πληροφόρησης, διευκολύνει την ολοκλήρωση των εργασιών και εξαλείφει τα λάθη 

του ανθρώπινου παράγοντα. Απαραίτητη προϋπόθεση στη μηχανογράφηση είναι  η επιλογή, 

η εγκατάσταση και η εφαρμογή του κατάλληλου για κάθε περίπτωση software (λογισμικό ή 

προγράμματα) καθώς και των περιφερειακών συστημάτων (Η/Υ, εκτυπωτές, δίκτυο, 

καλωδιώσεις, τροφοδοτικό κτλ). 

 

Τα πιο βασικά οφέλη της μηχανογραφημενης λογιστικής, συνοπτικα είναι τα κάτωθι: 

- Δίνεται η δυνατότητα στον χρήστη να επεξεργαστεί μεγαλύτερο όγκο πληροφοριών 

και μάλιστα αυτό μπορεί να το επιτύχει και σε σημαντικά μκρότερο χρόνο. 

- Οι λογιστές εργάζονται πιο ποιοτικά και ευχάριστα και επίσης μειώνεται τόσο ο όγκος 

όσο και ο χρόνος της εργασίας τους. 

- Δύναται να επιτυχθεί η συλλογή όλων των απαραίτητων πληροφοριών αλλά και 

άμεσα να προωθηθούν προς όλους τους λήπτες των αποφάσεων, με συνεχή ροή 

ενημέρωσής τους. 

- Μέσα από την σωστή και άμεση πληροφόρηση επιτυγχάνεται η αύξηση της 

παραγωγικότητας των εργαζομένων και έτσι μπορεί να επιτευχθεί  και η μείωση του 

κόστους λειτουργίας των επιχειρήσεων. 

- Αυτοματοποιούνται όλες οι λογιστικές διαδικασίες αλλά και τυποποιούνται οι 

οικονομικές καταστάσεις. 

 

 

1.4 ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ  ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ  Η/Υ 

 

Η ανάπτυξη και η αυξανόμενη χρήση των Η/Υ οδήγησαν τους επιχειρηματίες να 

αντιληφθούν ότι η ταχύτητα με την οποία επεξεργάζονται οι Η/Υ τα λογιστικά στοιχεία τους 

έδινε την δυνατότητα άμεσης ενημέρωσης με κάθε πληροφορία που είναι δυνατόν να 

αναζητηθεί κάθε στιγμή (κίνηση πελάτη, προμηθευτή, είδους, αξιόγραφα εισπρακτέα-

πληρωτέα κ.λ.π.) 
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Για τους λογιστές υπήρχαν πάντα διάφορα προβλήματα συγκέντρωσης πληροφοριών από 

διάφορες καρτέλες γιατί δεν ήταν σε θέση για άμεση ενημέρωση των αναλυτικών 

λογαριασμών και ταυτόχρονα την επεξεργασία αυτών σε μικρό χρονικό διάστημα. 

       

Παράλληλα δεν είχαν δυνατότητα τήρησης πολλαπλών αναλυτικών λογαριασμών με τις 

αντίστοιχες υποδιαιρέσεις τους. 

 

Οι Η/Υ δεν αντικαθιστούν, ούτε υποκαθιστούν το προσωπικό μιας επιχείρησης και κατά 

συνέπεια δεν δημιουργούν ανεργία. Αντίθετα απαιτούν εξειδίκευση σε διάφορα επίπεδα 

ανάλογα με το εύρος των εφαρμογών τους. 

 

Η εφαρμογή των Η/Υ στις λογιστικές εφαρμογές δίνει δυνατότητα απαλλαγής από την 

κοπιαστική χειρογραφική διαδικασία και ταυτόχρονα χρόνο για ενασχόληση με επιτελικές 

και ελεγκτικές κυρίως εργασίες (έλεγχος των πληροφοριών που δώσαμε στους Η/Υ). 

 

Κατά συνέπεια έχουμε οικονομία χρόνου και άμεσες πληροφορίες προς αξιολόγηση για 

παροχή συμβουλών προς τον επιχειρηματικό κόσμο σε σύντομο χρόνο πράγμα σημαντικό για 

γρήγορες αποφάσεις  

 

Σε ότι αφορά την ποιότητα του έργου που προσφέρουν οι Η/Υ στις λογιστικές εργασίες 

μπορούμε να αναφέρουμε τα ακόλουθα: 

 

1. την ταχύτητα καταχώρησης των εγγραφών και την ενημέρωση του επιχειρηματία. 

2. την αποφυγή των λαθών αφού με εύκολο σχετικά έλεγχο εντοπίζεται η ακρίβεια των 

στοιχείων με τα οποία τροφοδοτήθηκε ο Η/Υ, αποφεύγονται πολλαπλοί και αναγκαίοι έ+ 

λεγχοι αθροίσεων, μεταφορές εγγραφών κ.λ.π. που υπάρχουν στο χειρογραφικό σύστημα. 

3. την πληθώρα αλλά και τον συνδυασμό των επεξεργασμένων πληροφοριών που παρέχονται 

σε ελάχιστο χρόνο, με τρόπο που ο επιχειρηματίας να είναι σε θέση κάθε στιγμή να γνωρίζει 

οποιαδήποτε πληροφορία χρήσιμη για τις ανάγκες τις εταιρίας του.  

 

Θα μπορούσαμε να αναφέρουμε πάρα πολλά πλεονεκτήματα της μηχανογραφημένης 

λογιστική, έναντι του χειρόγραφου συστήματος. Η σύγκριση είναι πραγματικά άνιση από 

κάθε άποψη. Παρακάτω επισημαίνουμε μόνο τα κυριότερα, που είναι: 
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1. Άμεση, πλήρης και σωστή πληροφόρηση 

 

Με τη μηχανογραφική τήρηση της γενικής λογιστικής ο λογιστής μπορεί ανά πάσα στιγμή να 

αντλήσει πληροφορίες που του ζητούνται από τη διοίκηση της επιχείρησης, ταξινομημένες 

και ομαδοποιημένες με διαφορετικό κάθε φορά τρόπο. Όπως: 

- Πληροφορίες ανά ομάδα λογαριασμού σε οποιοδήποτε βαθμό (πρωτοβάθμιο κ.λπ.). 

- Πληροφορίες ανά κατηγορία λογαριασμού (έσοδα, έξοδα, αγορές, πωλήσεις κ.λπ.). 

-Πληροφορίες για την κίνηση των υποκαταστημάτων της επιχείρησης. . Πληροφορίες για την 

κίνηση του ταμείου, το cash flow, τις εκκρεμότητες με τις τράπεζες. 

 

2. Αυτοματοποίηση λογιστικών διαδικασιών 

Με τη μηχανογράφηση η δουλειά του λογιστή, όσον αφορά τις διαδικασίες καταχώρησης, 

σταματά στην απλή καταχώρηση των λογιστικών άρθρων. Όλες οι υπόλοιπες εργασίες 

(ενημέρωση γενικών και αναλυτικών καθολικών, ημερολογίων, ισοζυγίων, καταστάσεων 

Φ.Π.Α., καταστάσεων  ΚΕ.Π.Υ.ο. κ.λπ.), γίνονται αυτόματα μέσα από τα προγράμματα 

μηχανογράφησης. 

 

3. Αυτοματοποίηση και τυποποίηση λογιστικών καταστάσεων 

Με τη μηχανογράφηση των λογιστηρίων των επιχειρήσεων, η κατάρτιση των προς 

δημοσίευση λογιστικών Καταστάσεων (Ισολογισμός, Αποτελέσματα Χρήσεως), έγινε 

διαδικασία ρουτίνας. Εκτός του ότι έχει επέλθει τυποποίηση σύμφωνη με τις διατάξεις του 

Ενιαίου Γενικού Λογιστικού Σχεδίου και του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, η άντληση 

πληροφόρησης από τις καταστάσεις αυτές μπορεί να γίνει σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο 

ζητηθεί, από τους διοικούντες την επιχείρηση, και για όποιο χρονικό διάστημα είναι 

απαιτητό. Η εκτύπωση των καταστάσεων αυτών γίνεται χωρίς να χρειάζεται χρόνος 

προετοιμασίας, ενώ ταυτόχρονα τα στοιχεία δίνονται συγκριτικά για το τρέχον και το 

προηγούμενο έτος.  

 

4. Άμεση και διαρκής ενημέρωση για την πορεία της επιχείρησης 
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Μέσω της μηχανογράφησης ο λογιστής είναι σε θέση σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή του 

ζητηθεί να δώσει πληροφορίες σχετικά με την πορεία της επιχείρησης, μέσω των 

αριθμοδεικτών που τα περισσότερα προγράμματα μηχανογραφημένης λογιστικής έχουν 

ενσωματωμένους. Έτσι, χρονοβόρες διαδικασίες κατάρτισης και ανάλυσης αριθμοδεικτών 

είναι πια αντικείμενακαθημερινι'1ς μελέτης χωρίς χρονικό κόστος. 

 

5. Μείωση του λειτουργικού κόστους των επιχειρήσεων 

Με την τυποποίηση των λογιστικών διαδικασιών, η διδασκαλία τους στα Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι. και 

Ι.Ε.Κ., λογιστικής κατεύθυνσης, έγινε πια εφικτή. Έτσι από τα φοιτητικά ακόμη χρόνια οι 

μελλοντικοί λογιστές αποκτούν τα απαραίτητα εφόδια. Με τον τρόπο αυτό και την εισαγωγή 

της μηχανογράφησης στις επιχειρήσεις, μειώνεται το λειτουργικό κόστος των επιχειρήσεων 

(κόστος χρόνου εκπαίδευσης των νέων ατόμων, κόστος χρόνου προσαρμογής στις 

διαδικασίες της επιχείρησης), μια και η ανεύρεση κατάλληλου και εξειδικευμένου 

προσωπικού γίνεται αρκετά πιο εύκολη. 

 

6. Αύξηση του διαθέσιμου χρόνου των λογιστών 

Το κυριότερο κατά τη γνώμη μας πλεονέκτημα της μηχανογραφικής τήρησης της γενικής 

λογιστικής, είναι η αύξηση του διαθέσιμου ελεύθερου χρόνου στους λογιστές. Οι ατελείωτες 

εκείνες ώρες καταγραφής, αθροίσεων, μεταφοράς και ελέγχου που ξοδεύει ο λογιστής με το 

χειρόγραφο σύστημα 

 

Συμπερασματικά οι βασικότερες διαφορές του μηχανογραφημένου σε σχέση με το 

χειρόγραφο λογιστήριο είναι: 

- Η αυτοματοποίηση όλων των εργασιών ρουτίνας (μεταφορές, αθροίσεις). 

- Ο περιορισμός των λαθών σε σχέση με τα χειρόγραφα συστήματα.  

- Η μείωση του χρόνου ανάκτησης της πληροφορίας, με αποτέλεσμα τη μείωση του κόστους 

επεξεργασίας των πληροφοριών. 

- Η αύξηση της παραγωγικότητας του ανθρώπινου δυναμικού της επιχείρησης. 

Για την εφαρμογή της λογιστικής με μηχανογραφικό τρόπο η επιχείρηση χρειάζεται τα 

παρακάτω μηχανογραφικά μέσα: 

- Τον ή τους απαραίτητους ηλεκτρονικούς υπολογιστές (Η/Υ). 

- Τον κατάλληλο εκτυπωτή για την παραγωγή των επεξεργασμένων λογιστικών πληροφοριών 

σε χαρτί. 
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- Το κατάλληλο λογιστικό πρόγραμμα (accounting software application) που θα αναλάβει την 

καταγραφή, οργάνωση και επεξεργασία των λογιστικών πληροφοριών. 

- Άλλα μηχανογραφικά μέσα όπως συστήματα αδιάλειπτης λειτουργίας (UPS), συστήματα 

αποθήκευσης (backup), αλλά και διάφορα αναλώσιμα μηχανογράφησης, όπως μελανοταινίες 

εκτυπωτών, μηχανογραφικό χαρτί, δισκέτες κ.λπ. 

Από τα παραπάνω μηχανογραφικά μέσα το σπουδαιότερο είναι το κατάλληλο πρόγραμμα 

(λογισμικό) που θα αναλάβει την καταγραφή, οργάνωση και επεξεργασία των λογιστικών 

πληροφοριών. Με τον όρο λογιστικό πρόγραμμα εννοούμε το σύνολο των εντολών που 

αναλαμβάνουν την οργάνωση και διαχείριση των λογιστικών πληροφοριών. 

 - Ένα λογιστικό πρόγραμμα (εφαρμογή) αναλαμβάνει τη μηχανογραφική καταγραφή των 

λογιστικών στοιχείων της επιχείρησης, δηλαδή τους λογαριασμού του λογιστικού σχεδίου και 

παρακολουθεί τις χρεοπιστώσεις τους, δηλαδή τις καθημερινές ημερολογιακές εγγραφές. Οι 

λογαριασμοί του λογιστικού σχεδίου αποτελούν το μέσο για την οργάνωση της καταγραφής 

των λογιστικών πράξεων με συστηματικό τρόπο, ώστε να είναι δυνατή η παροχή των 

απαραίτητων πληροφοριών για την λειτουργία της επιχείρησης. 

- Οι λογιστικές εγγραφές καταχωρούνται στα απαραίτητα ημερολόγια και μεταφέρονται 

αυτόματα από το πρόγραμμα σε κάθε σχετικό λογιστικό βιβλίο ή κατάσταση που πρέπει να 

περιληφθούν (καθολικό, ισοζύγιο κ.λπ.). 

- Το λογιστικό πρόγραμμα δεν μπορεί να κατανοήσει λογιστικές έννοιες, αλλά εργάζεται 

πάντοτε σύμφωνα με έναν καθορισμένο τρόπο και λογική, όπως ακριβώς θέλησε ο 

κατασκευαστής του. Ουσιαστικά προσομοιώνει, τις εργασίες που θα έπρεπε να γίνουν με 

συμβατικούς τρόπους και. τις εκτελεί μηχανογραφικά. 

- Αυτός είναι και ο λόγος που χρειάζεται η τροφοδότηση του προγράμματος με την αρχική 

πληροφορία (ημερολογιακή εγγραφή), μια και οι υπόλοιπες διαδικασίες που θα έπρεπε να 

εκτελέσουμε, είτε με το χειρόγραφο σύστημα, είτε με το μηχανογραφικό, βασίζονται στο 

πρωτογενές παραστατικό. Μηχανογραφικά βέβαια όλες οι εργασίες (μεταφορά 

ημερολογιακών εγγραφών σε καθολικά, αθροίσεις κ.λπ.), διεκπεραιώνονται όχι μόνο 

ταχύτερα αλλά και πιο αξιόπιστα. 

 

 

1.5 ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ 

 

Στις Επιχειρήσεις θα συναντήσουμε 

Εμπορική Διαχείριση 
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Γενική - Αναλυτική Λογιστική 

Μισθοδοσία 

 

Στα Λογιστικά γραφεία 

Έσοδα - Έξοδα 

Γενική - Αναλυτική Λογιστική 

Εκκαθαρίσεις  Φ.Π.Α. 

Μισθοδοσία 

Δηλώσεις  Φορολογίας  Εισοδήματος 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο Η ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ 

 

2.1 ΤΟ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟ ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

 

Όπως είναι γνωστό, η ένταξη μιας οντότητας - επιχείρησης σε κατηγορία μεγέθους, βάσει 

των ΕΛΠ (πολύ μικρή, μικρή, μεσαία ή μεγάλη) προσδιορίζει κυρίως τις λογιστικές της 

υποχρεώσεις, στο πλαίσιο του εφαρμοζόμενου λογιστικού συστήματος, οι οποίες 

(υποχρεώσεις), ως επί το πλείστον, αναφέρονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις που 

πρέπει να  συντάσσονται, σύμφωνα με το άρθρο 16 και τις γενικές αρχές του άρθρου 17 του 

Ν 4308/2014. 

 

Συνεπώς, το λογιστικό σύστημα μιας οντότητας περιλαμβάνει, εκτός από τα 

διάφορα λογιστικά αρχεία, κυρίως τις διαδικασίες και μεθόδους για την καταχώριση των 

σχετικών συναλλαγών και γεγονότων, με τελική επιδίωξη την κατάρτιση των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Το εφαρμοζόμενο λογιστικό σύστημα μπορεί να είναι το 

διπλογραφικό ή το απλογραφικό.  

 

Το διπλογραφικό λογιστικό σύστημα αφορά τις οντότητες που καταρτίζουν, προαιρετικά ή 

υποχρεωτικά, ισολογισμό. Πρόκειται για την γνωστή σε όλους μας διγραφική μέθοδο 

τήρησης των βιβλίων (πρώην Γ’ κατηγορία). Το διπλογραφικό σύστημα πρέπει να 

παρακολουθεί τα τηρούμενα αρχεία, με ανάλυση των συναλλαγών και των γεγονότων που 

έχουν επίπτωση στη διαμόρφωση των κονδυλίων του ισολογισμού, δηλαδή: στις αξίες των 

περιουσιακών στοιχείων (Ενεργητικό), στο ύψος των υποχρεώσεων προς τρίτους (το κυρίως 

Παθητικό), στα μεγέθη της καθαρής θέσης (Ίδια κεφάλαια),  καθώς και στη διαμόρφωση των 

στοιχείων της κατάστασης των αποτελεσμάτων, δηλαδή: στα έσοδα, στα κέρδη, στα έξοδα 

και στις  ζημίες. 

Ενδεικτικώς, σύμφωνα με την ερμηνεία που αρμοδίως έχει δοθεί, διπλογραφικό λογιστικό 

σύστημα εφαρμόζουν: 
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 α) Οι ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ και οι Ετερόρρυθμες κατά μετοχές εταιρείες. 

       β) Οι προσωπικές ΟΕ και ΕΕ των οποίων όλα τα άμεσα ή έμμεσα μέλη είναι είτε οντότητες 

των ως άνω νομικών μορφών, είτε είναι άλλες οντότητες συγκρίσιμου νομικού τύπου με τις 

οντότητες αυτές. 

       γ) Οι οντότητες της παραγράφου 2γ του άρθρου 1 του Ν. 4308/2014, δηλαδή οι ΟΕ, ΕΕ, οι 

ατομικές επιχειρήσεις, οι αστικές εταιρείες κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα, οι κοινωνίες 

αστικού δικαίου, οι δικηγορικές εταιρείες, οι κοινοπραξίες κ.λπ. με κύκλο 

εργασιών μεγαλύτερο από 1.500.000 ευρώ. 

       δ) Τα μη κερδοσκοπικά Ν.Π.Ι.Δ. (σωματεία, σύλλογοι, ενώσεις προσώπων κ.λπ.,) εφόσον 

αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, με κύκλο εργασιών μεγαλύτερο από 

1.500.000 ευρώ. Πρόκειται ομοίως, για τις οντότητες της παραγράφου 2γ του άρθρου 1 του Ν. 

4308/2014. 

       ε) Ο πρατηριούχος υγρών καυσίμων και ο πωλητής πετρελαίου θέρμανσης (ομοίως, 

οντότητα της παραγράφου 2γ του άρθρου 1 του Ν 4308/2014, δηλαδή ΟΕ, ΕΕ, ατομική 

επιχείρηση κ.λπ.) με κύκλο εργασιών μεγαλύτερο από 8.000.000 ευρώ. Διευκρινίζεται ότι 

ειδικά για το 2015   εντάσσεται στις πολύ μικρές, ανεξαρτήτως τζίρου. 

 

Από την άλλη πλευρά, η οντότητα που έχει το δικαίωμα να συντάσσει μόνο κατάσταση 

αποτελεσμάτων, απαλλασσόμενη από την υποχρέωση σύνταξης και Ισολογισμού, μπορεί να 

χρησιμοποιεί ένα κατάλληλο απλογραφικό λογιστικό σύστημα για να παρακολουθεί τα 

στοιχεία της κατάστασης αποτελεσμάτων (πρώην βιβλίο εσόδων-εξόδων). 

 

Εξυπακούεται ότι η καταχώριση των συναλλαγών και γεγονότων στο απλογραφικό σύστημα 

γίνεται με τάξη, πληρότητα και ορθότητα (άρθρο 5, Ν 4308/2014).  

Επισημαίνεται ότι όπου άλλοι νόμοι χρησιμοποιούν τους όρους «Απλοποιημένα Λογιστικά 

Πρότυπα» ή «Βιβλία Εσόδων-Εξόδων» ή «Βιβλία Β’ Κατηγορίας» ή «Απλογραφικά βιβλία», 

είναι προφανές ότι αναφέρονται στο απλογραφικό λογιστικό σύστημα. 

 

Συνοπτικά, απλογραφικό λογιστικό σύστημα εφαρμόζουν οι πολύ μικρές οντότητες της παρ. 

2γ του άρθρου 1 του Ν 4308/2014, που δεν συντάσσουν ισολογισμό.  

 

 

Σημειώνεται ότι οι  οντότητες αυτές υπόκεινται στην τήρηση, κατά περίπτωση, και 

ορισμένων πρόσθετων λογιστικών αρχείων του άρθρου 4 του Ν 4308/2014, ήτοι: 
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α) Τηρούν «αρχείο ενσώματων και άυλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων» (μητρώο παγίων), 

το οποίο περιλαμβάνει: 

- Αξία κτήσης κατά την αρχική αναγνώριση 

- Κάθε επακόλουθη μεταβολή και κάθε απόσβεση επί του παγίου, με ένδειξη των σωρευτικών 

ποσών και των ποσών που αφορούν την περίοδο αναφοράς.      

 

β) Τηρούν «αρχείο επενδύσεων σε χρεωστικούς τίτλους, τίτλους καθαρής θέσης και λοιπούς 

τίτλους». Τέτοιοι τίτλοι είναι: ομόλογα, έντοκα γραμμάτια, χρεωστικοί, συμμετοχικοί ή άλλοι 

επενδυτικοί τίτλοι. (δεν περιλαμβάνονται στην κατηγορία αυτή οι προθεσμιακές καταθέσεις).   

γ) Τηρούν αρχείο ιδιόκτητων αποθεμάτων (πρώην βιβλίο απογραφών), το οποίο περιλαμβάνει 

τα ποσοτικά δεδομένα της φυσικής απογραφής (σύντομη περιγραφή είδους, μονάδα μέτρησης 

και ποσότητα), κατά είδος και διακεκριμένα για κάθε αποθηκευτικό χώρο, την κατά μονάδα 

αξία επιμέτρησης, καθώς την συνολική αξία επιμέτρησης του κάθε είδους. 

 

δ) Τηρούν αρχείο αποθεμάτων τρίτων (πρώην βιβλίο απογραφών), στο οποίο καταγράφονται 

αποθέματα κυριότητας άλλης οντότητας.  

 

ε) Τηρούν αρχείο περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων σε ξένο νόμισμα.     

Στο αρχείο αυτό παρακολουθείται η ποσότητα των μονάδων του ξένου νομίσματος για τα 

επιμέρους περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις που εκφράζονται στο νόμισμα αυτό.      

  

Σημειώνεται πάντως ότι οι παραπάνω οντότητες δύνανται να χρησιμοποιούν προαιρετικά ένα 

διπλογραφικό σύστημα, αντί απλογραφικού, χωρίς ωστόσο εκ του λόγου αυτού (δηλαδή εκ 

της προαιρετικής χρήσης διπλογραφικού συστήματος) να υποχρεούνται να συντάσσουν και 

ισολογισμό (συντάσσουν μόνο κατάσταση αποτελεσμάτων). Αυτό προκύπτει από τις 

συνδυασμένες διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 4 και της παρ. 8 του άρθρου 16 του Ν 

4308/2014. 

Η ένταξη ή αλλαγή κατηγορίας μεγέθους γίνεται όταν η οντότητα υπερβαίνει ή παύει να 

υπερβαίνει για δύο συνεχόμενες χρήσεις τα όρια μεγέθους που παρουσιάζονται συνοπτικά 

στον παρακάτω πίνακα. "Σημειώνεται ότι ο μέσος όρος προσωπικού αναφέρεται σε 

εργαζόμενους πλήρους ημερήσιας και ετήσιας απασχόλησης (ισοδύναμες μονάδες)."  
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  Κριτήρια μεγέθους (κάλυψη 2 από τα 3) 

Κατηγορίες οντοτήτων Μέσος όρος 

προσωπικού 

Σύνολο 

ενεργητικό 

Καθαρός κύκλος 

εργασιών 

Πολύ μικρές άρθρου 1, παρ. 

2γ (δηλαδή ΟΕ, ΕΕ, ατομική, κλπ) 

- - ≤ 1.500.000 

Μικρές άρθρου 1, παρ. 2γ, δηλαδή 

ΟΕ, ΕΕ, ατομική, κλπ) 

- - > 1.500.000 

Πολύ μικρές άρθρου 1 παρ. 2α και 2β ≤ 10 ≤ 350.000 ≤ 700.000 

Μικρές άρθρου 1 παρ. 2α και 2β ≤ 50 ≤ 4.000.000 ≤ 8.000.000 

Μεσαίες (όλες) ≤ 250 ≤ 20.000.000 ≤ 40.000.000 

Μεγάλες (όλες) > 250 > 20.000.000 > 40.000.000 

 

"Οι μικρές οντότητες του άρθρου 1 παρ 2γ (ΟΕ, ΕΕ, ατομικές, κλπ) παραμένουν μικρές 

εφόσον δεν υπερβαίνουν δύο από τα κριτήρια προσωπικό 50 άτομα, σύνολο ενεργητικού 

4.000.000 και κύκλος εργασιών 8.000.000. 

 

2.2 ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

 

Συνοπτικά, απλογραφικό λογιστικό σύστημα εφαρμόζουν οι πολύ μικρές οντότητες που δεν 

συντάσσουν ισολογισμό (ετερόρρυθμη εταιρεία, η ομόρρυθμη εταιρεία, ατομική επιχείρηση 

κλπ) με κύκλο εργασιών μικρότερο από 1.500.000 ευρώ, οι δικηγορικές εταιρίες, οι 

κοινοπραξίες, καθώς και οποιαδήποτε άλλη οντότητα του ιδιωτικού τομέα, που αποκτά 

εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, με κύκλο εργασιών μέχρι και 1.500.000 ευρώ.  

 

Επίσης εντάσσεται στο απλογραφικό σύστημα ο πωλητής (εμπορία) υγρών καυσίμων (ΟΕ, 

ΕΕ, ατομική επιχείρηση) με κύκλο εργασιών μέχρι και 8.000.000 ευρώ, τα μη κερδοσκοπικά 

Ν.Π.Ι.Δ. (σωματεία, σύλλογοι, ενώσεις προσώπων κ.λπ.), εφόσον αποκτούν εισόδημα από 

επιχειρηματική δραστηριότητα, με κύκλο εργασιών μέχρι και 1.500.000 ευρώ.  
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Όταν η οντότητα δεν συντάσσει ισολογισμό, δύναται, να χρησιμοποιεί ένα κατάλληλο 

απλογραφικό λογιστικό σύστημα για να παρακολουθεί τα στοιχεία της κατάστασης 

αποτελεσμάτων (βιβλία εσόδων- εξόδων). Σημειώνεται ότι η οντότητα αυτή δύνανται να 

χρησιμοποιεί προαιρετικά ένα διπλογραφικό σύστημα, αντί απλογραφικού, χωρίς ωστόσο εκ 

του λόγου αυτού (προαιρετική χρήση διπλογραφικού συστήματος) να υποχρεούται να 

συντάσσει και ισολογισμό (συντάσσει μόνο Κατάσταση Αποτελεσμάτων). 

 

2.3 ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ 

 

Το βιβλίο εσόδων – εξόδων συμπεριλαμβάνει: 

 

α) Τα πάσης φύσεως έσοδα. Η ομαδοποίηση των πωλήσεων δύναται να γίνεται και από το 

πληροφοριακό σύστημα της επιχείρησης, ή με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο, χωρίς να 

απαιτείται ιδιαίτερη καταχώρηση, ανά παραστατικό και ανά κατηγορία εσόδου. Σημειώνεται 

ότι σε κάθε περίπτωση το λογιστικό σύστημα της οντότητας πρέπει να καλύπτει τις 

απαιτήσεις της νομοθεσίας περί Φ.Π.Α ή άλλης νομοθεσίας. Αφαιρετικά των εσόδων 

καταχωρούνται τα σχετικά μειωτικά στοιχεία αυτών (εκπτώσεις, επιστροφές, κλπ). 

 

β) Τα πάσης φύσεως κέρδη.  

 

γ) Τις πάσης φύσεως αγορές περιουσιακών στοιχείων, διακεκριμένα σε αγορές 

εμπορευμάτων, υλικών (πρώτων ή βοηθητικών υλών), παγίων και αγορές λοιπών 

περιουσιακών στοιχείων.  

 

δ) Τα πάσης φύσεως έξοδα, διακεκριμένα σε αμοιβές προσωπικού συμπεριλαμβανομένων 

εισφορών σε ασφαλιστικούς οργανισμούς, αποσβέσεις, έξοδα από τη λήψη λοιπών 

υπηρεσιών, και λοιπά έξοδα.  

 

ε) Τις πάσης φύσεως ζημίες.  

 

στ) Τους πάσης φύσεως φόρους και τέλη, ξεχωριστά κατ’ είδος. Σημειώνεται ότι οι ατομικές 

επιχειρήσεις, οι οποίες με τις διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ. απαλλάσσονταν από τη τήρηση βιβλίων 

και την έκδοση στοιχείων λιανικής λόγω ύψους ακαθαρίστων εσόδων της προηγούμενης 
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διαχειριστικής περιόδου (όριο 5.000 ευρώ), εφεξής απαλλάσσονται μόνο από την τήρηση 

λογιστικών βιβλίων. Οι οντότητες αυτές υποχρεούνται, για σκοπούς φορολογίας 

εισοδήματος, σε έκδοση στοιχείων λιανικής, χωρίς ωστόσο να απαιτείται η χρήση 

φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού. 

 

2.4 ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ 

 

Το λογιστικό σύστημα μιας οντότητας περιλαμβάνει τα διάφορα λογιστικά της αρχεία 

(ηλεκτρονικά ή φυσικά) δηλαδή τα βιβλία και τα παραστατικά, προσαρμόζεται δε κατά 

περίπτωση ανάλογα με το μέγεθος και τη φύση της οντότητας. Το λογιστικό σύστημα της 

οντότητας απαιτείται να παρακολουθεί κατά περίπτωση τόσο τη λογιστική αξία όσο και τη 

φορολογική βάση, εφόσον αυτές διαφέρουν, των στοιχείων των εσόδων, εξόδων, 

περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων και καθαρής θέσης, με σκοπό τη συμμόρφωση της 

οντότητας με τη φορολογική νομοθεσία για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων.  

 

Γενικά με ευθύνη της Διοίκησης της οντότητας από το τηρούμενο λογιστικό σύστημα πρέπει 

να παρέχονται ευχερώς, αναλυτικά και σε σύνοψη, όλα τα δεδομένα και πληροφορίες που 

απαιτούνται για να καθίσταται ευχερής η διενέργεια συμφωνιών και επαληθεύσεων κατά τη 

διενέργεια οποιουδήποτε ελέγχου. Στα λογιστικά αρχεία καταχωρείται κάθε συναλλαγή και 

γεγονός της οντότητας, ανεξάρτητα από την αξία. Δηλαδή, η έννοια του σημαντικού 

μεγέθους δεν έχει εφαρμογή στην καταχώρηση των συναλλαγών και των γεγονότων.  

 

 Τρόπος τήρησης και γλώσσα σύνταξης λογιστικών στοιχείων 

 

Τα λογιστικά αρχεία τηρούνται με ηλεκτρονικό ή χειρόγραφο τρόπο και επιτρέπεται να 

συντάσσονται σε γλώσσα άλλη από την ελληνική. Τα λογιστικά βιβλία τηρούνται στην 

ελληνική γλώσσα   

 

Βασικά λογιστικά αρχεία 

 

Ενδεικτικά παραδείγματα λογιστικών αρχείων είναι:  

α) ημερολόγια, αναλυτικά και συγκεντρωτικά καθολικά καθώς και οι αναλυτικές απογραφές 

περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων,  
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β) οι τεχνικές προδιαγραφές που χρησιμοποιεί μια βιοτεχνική ή βιομηχανική επιχείρηση για 

την παραγωγή των προϊόντων και των υπηρεσιών της, 

 γ) αρχεία στα οποία παρακολουθούνται τα αποθέματα και οι κινήσεις τους κατά ποσότητα ή 

και αξία,  

δ) τα κοστολογικά δεδομένα μιας περιόδου στα οποία αποτυπώνεται η συγκέντρωση του 

κόστους και η κατανομή της στους τελικούς φορείς (προϊόντα και υπηρεσίες),  

ε) μισθοδοτικές καταστάσεις και λοιπά στοιχεία που απαιτούνται για τη σύνταξή τους, όπως 

παρουσιολόγια και πίνακες εγκεκριμένων μισθών και παροχών,  

ζ) τα παντός είδους τηρούμενα πρακτικά των διαφόρων οργάνων διοίκησης της οντότητας,  

η) τα στοιχεία (παραστατικά) που εκδίδει μια οντότητα τα οποία συνοδεύουν τη διακίνηση 

των αποθεμάτων της,  

 θ) τα τιμολόγια και οι αποδείξεις λιανικής πώλησης που εκδίδει η οντότητα, ή τρίτος για 

λογαριασμό της, για την πώληση αγαθών και υπηρεσιών, 

 ι) τα στοιχεία που εκδίδονται για την πληρωμή ή την είσπραξη χρημάτων και χρεογράφων,  

ια) τα στοιχεία (παραστατικά) που λαμβάνει η οντότητα από τρίτους στα πλαίσια της 

λειτουργίας της, όπως στοιχεία διακίνησης αγαθών, τιμολόγια αγοράς, στοιχεία πληρωμών 

και εισπράξεων και αντίγραφα κίνησης λογαριασμών, 

 ιβ) οι παντός είδους συμβάσεις , 

 ιγ) τα παντός είδους έγγραφα για την επικοινωνία με το προσωπικό της και τους τρίτους, 

περιλαμβανομένων των φορολογικών ασφαλιστικών και λοιπών εποπτικών και ρυθμιστικών 

αρχών,  

ιδ) έγγραφα συντασσόμενα για κάλυψη υποχρεώσεων που προκύπτουν από τη φορολογική 

(π.χ. δηλώσεις Φ.Π.Α) ή άλλη νομοθεσία. Από τις διατάξεις του νόμου δεν προκύπτει 

υποχρέωση τήρησης ιδιαίτερων λογιστικών αρχείων για τα υποκαταστήματα.  

Η λογιστική παρακολούθηση των υποκαταστημάτων μπορεί να διενεργείται από το λογιστικό 

σύστημα της οντότητας σύμφωνα με τις καθιερωμένες λογιστικές πρακτικές. Δαπάνες που 

πραγματοποιούνται από ιδρυτή οντότητας πριν από τη σύστασή της στο όνομά του αλλά ρητά 

και τεκμηριωμένα για λογαριασμό της, μεταφέρονται στα αρχεία της οντότητας μετά τη 

σύστασή της. 

 

 Το λογιστικό σύστημα και τα λογιστικά αρχεία εξετάζονται ως προς την αξιοπιστία τους ως 

ενιαίο σύνολο και όχι αποσπασματικά. Η δε αξιοπιστία του λογιστικού συστήματος 

συναρτάται με την υποχρέωση για εύλογη παρουσίαση των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων, καθώς και την εκπλήρωση των απαιτήσεων της φορολογικής νομοθεσίας.  
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Τήρηση των λογιστικών αρχείων 

 

 Τα λογιστικά αρχεία με ευθύνη της Διοίκησης της οντότητας πρέπει να: α) Τηρούνται με 

τάξη, πληρότητα και ορθότητα για την καταγραφή και την επεξεργασία των λογιστικών 

δεδομένων που προκύπτουν από τις συναλλαγές. β) Συμμορφώνονται προς τις απαιτήσεις των 

Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων. γ) Υποστηρίζουν τη σύνταξη χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων.  

 

Το λογιστικό σύστημα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα σε ένα πρόσωπο που διαθέτει τις 

απαιτούμενες γνώσεις και εμπειρία να αποκτά εντός ευλόγου χρόνου κατανόηση της δομής 

και της λειτουργίας του. Τα διάφορα έσοδα και έξοδα της οντότητας δύνανται να 

καταχωρούνται στα λογιστικά βιβλία του απλογραφικού λογιστικού συστήματος ή του 

διπλογραφικού λογιστικού συστήματος (ημερολόγιο, καθολικό) με συγκεντρωτική εγγραφή, 

εφόσον ανάλυση (απαιτούμενες αναλυτικές πληροφορίες) προκύπτει από άλλα τηρούμενα 

βοηθητικά αρχεία, καταστάσεις, κλπ. της οντότητας, και με την προϋπόθεση ότι 

διασφαλίζεται η δυνατότητα διενέργειας οποιουδήποτε ελέγχου με αποτελεσματικό τρόπο.  

 

Ιδιαίτερα, οι πολύ μικρές οντότητες (Ε.Ε., Ο.Ε., ατομικές επιχειρήσεις) που χρησιμοποιούν 

απλογραφικό σύστημα, για τις λιανικές πωλήσεις με τη χρήση φορολογικών μηχανισμών, η 

σχετική καταχώρηση στα λογιστικά βιβλία δύναται να διενεργείται με μία εγγραφή κατά 

περίοδο (τρίμηνο). 

 

2.5 ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ 

Οι διατάξεις του άρθρου 4, για την τήρηση αρχείων (βιβλίων) απογραφής (καταγραφής) και 

αποτίμησης (επιμέτρησης) καταλαμβάνουν κατ’ αρχήν όλες τις οντότητες. Οι πολύ μικρές 

οντότητες της παραγράφου 2(γ) του άρθρου 1, οι οποίες συντάσσουν μόνο Κατάσταση 

Αποτελεσμάτων και τηρούν απλογραφικά βιβλία (εσόδων-εξόδων) δύνανται, σύμφωνα με 
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την περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 30 των ΕΛΠ, να μην εφαρμόζουν τις παραγράφους 6 έως 

και 8 του άρθρου 4. Δηλαδή οι οντότητες αυτές δύνανται να μην τηρούν αρχεία για την 

απογραφή α) Λοιπών περιουσιακών στοιχείων, β) Λογαριασμών καθαρής θέσης, γ) 

Λογαριασμών υποχρεώσεων. 

Αντίθετα υποχρεούνται να τηρούν: 

α) Κατάσταση ή μητρώο παγίων περιουσιακών στοιχείων (υλικών και άυλων)  

β) Αρχείο επενδύσεων σε χρεωστικούς τίτλους, τίτλους καθαρής θέσης και λοιπούς τίτλους. 

γ) Αρχείο (βιβλίο ή κατάσταση) απογραφής και αποτίμησης ιδιόκτητων αποθεμάτων και 

αποθεμάτων τρίτων.  

δ) Αρχείο περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων σε ξένο νόμισμα. 

 

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 3 έως 6 του άρθρου 30, προκύπτουν τα εξής: 

Οι πολύ μικρές οντότητες της παραγράφου 2(γ) του άρθρου 1 που κάνουν χρήση της 

επιλογής της παρ. 8 του άρθρου 16, δηλαδή οι πολύ μικρές επιχειρήσεις που έχουν δικαίωμα 

και τηρούν απλογραφικά βιβλία (βιβλία εσόδων-εξόδων) έχουν τις ακόλουθες δυνατότητες: 

Όταν ο ετήσιος καθαρός κύκλος εργασιών (ακαθάριστα έσοδα) δεν υπερβαίνει το ποσό των 

150.000 ευρώ από πωλήσεις αγαθών, δύνανται να μην διενεργούν απογραφή των 

αποθεμάτων τους και να αντιμετωπίζουν τις αγορές της περιόδου ως έξοδο στην κατάσταση 

αποτελεσμάτων (άρθρο 30 § 3). Στην περίπτωση αυτή δηλαδή, η απογραφή λογίζεται ως 

μηδενική. Το όριο, αν και είναι αυτονόητο, σημειώνουμε ότι αναφέρεται στα έσοδα από 

πωλήσεις της ίδιας της χρήσης. 

Τονίζουμε ότι δεν λαμβάνεται το σύνολο των ακαθαρίστων εσόδων, αλλά μόνο τα έσοδα από 

πωλήσεις αγαθών, π.χ. Εάν μία πολύ μικρή επιχείρηση έχει ακαθάριστα έσοδα από πωλήσεις 

αγαθών (εμπορευμάτων ή προϊόντων) 140.000 € και από παροχή υπηρεσιών 20.000 €, έχει 

δικαίωμα να μην διενεργήσει απογραφή, αφού δεν υπερέβη το οριζόμενο όριο από πωλήσεις 

αγαθών. 
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Αν η περίοδος (φορολογικό έτος) είναι μικρότερη του 12μήνου (π.χ. έναρξη κατά τη διάρκεια 

της περιόδου), ο κύκλος εργασιών για την υποχρέωση διενέργειας απογραφής αποθεμάτων 

υπολογίζεται με αναγωγή σε ετήσια βάση. Διευκρινίζεται ότι το χρονικό διάστημα ίσο ή 

μεγαλύτερο των (15) ημερών λογίζεται ως μήνας ενώ το χρονικό διάστημα που είναι 

μικρότερο των 15 ημερών δεν λαμβάνεται υπόψη.  

Στην περίπτωση που η οντότητα λειτούργησε στην πρώτη ετήσια περίοδο για χρονικό 

διάστημα μικρότερο των τεσσάρων μηνών, δεν γίνεται αναγωγή σε ετήσια βάση για το 

διάστημα αυτό. Σχετ. Εγκ. ΠΟΛ. 1003/2015 §30.3.2. 

Οι οντότητες που επιλέγουν να διενεργήσουν απογραφή για τον προσδιορισμό των 

αποτελεσμάτων μιας περιόδου, ενώ δεν διενεργούσαν, υποχρεούνται σε διενέργεια 

απογραφής για τις τρεις (3) τουλάχιστον επόμενες ετήσιες περιόδους (άρθρο 30 § 

4). Παράδειγμα: Επιτηδευματίας με βιβλίο εσόδων-εξόδων επιλέγει να διενεργήσει απογραφή 

την 31/12/2015, αν και τα έσοδα από πωλήσεις αγαθών δεν υπερβαίνουν τα 150.000 €. Στη 

συνέχεια πλέον έχει υποχρέωση να διενεργήσει απογραφή για τρεις ακόμα χρήσεις, δηλαδή 

μέχρι 31/12/2018. Ουσιαστικά με την επιλογή αποκτά υποχρέωση για απογραφή για «ένα συν 

τρία» έτη.  

Σημειώνουμε ότι με την παρ.30.02 της ΠΟΛ.1003/2015, ειδικά και μόνο όταν κατά την 31η 

 Δεκεμβρίου 2014 η οντότητα διενεργεί προαιρετικά και για πρώτη φορά απογραφή 

αποθεμάτων, δεν υποχρεούται, να διενεργήσει απογραφή στις επόμενες τρεις περιόδους.  

Όταν οι οντότητες αυτές επιλέγουν να διενεργήσουν φυσική απογραφή στο τέλος της 

περιόδου, ενώ δεν διενεργούσαν, για τον υπολογισμό του κόστους πωληθέντων της ίδιας 

περιόδου το απόθεμα έναρξης θεωρείται μηδέν (άρθρο 30 § 5). Δηλαδή, από τα ακαθάριστα 

έσοδα της ανωτέρω περιόδου θα ληφθούν υπόψη μόνο οι αγορές της περιόδου (μείον η 

απογραφή λήξης) για τον προσδιορισμό των αποτελεσμάτων. Σημειώνεται ότι το σύνολο των 

αγορών των προηγούμενων χρήσεων έχει εκπέσει φορολογικά και συνεπώς δεν μπορεί να 

εκπέσει εκ νέου προσμετρούμενο στο απόθεμα έναρξης της νέας περιόδου. Σχετ. Εγκ. ΠΟΛ. 

1003/2015 §30.5.1. 

Παράδειγμα: Επιτηδευματίας με βιβλίο εσόδων-εξόδων με αγορές χρήσης 85.000 €, που δεν 

διενεργούσε νόμιμα απογραφή, επιλέγει να διενεργήσει απογραφή την 31/12/2016 και η αξία 

των αποθεμάτων του ανέρχεται σε 35.000 €. Ο υπολογισμός του κόστους πωληθέντων 
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διενεργείται ως εξής: Απογραφή έναρξης, ορίζεται σε Μηδέν, συν αγορές 85.000, μείον 

απογραφή λήξης 35.000, άρα κόστος πωληθέντων 50.000 € 

Το ίδιο θα συμβεί εκ των πραγμάτων για ένα απαλλασσόμενο και όταν θα υπερβεί το όριο 

των 150.000 € και θα υποχρεωθεί να διενεργήσει απογραφή, γιατί δεν θα έχει διενεργήσει 

απογραφή έναρξης και η προηγούμενη ταυτόχρονη απογραφή λήξης θεωρείται εκ του νόμου 

ως μηδενική. 

 Όταν οι οντότητες αυτές επιλέγουν σε μια περίοδο να παύσουν να διενεργούν φυσική 

απογραφή, ενώ διενεργούσαν, το απόθεμα τέλους της τελευταίας περιόδου δεν λαμβάνεται 

υπόψη στον υπολογισμό των αποτελεσμάτων της πρώτης περιόδου στην οποία δεν 

διενεργείται απογραφή (άρθρο 30 § 6).  Δηλαδή, στην πρώτη αυτή περίοδο στην οποία δεν 

διενεργείται απογραφή η οντότητα (και εφεξής) θα εκπέσει από τα ακαθάριστα έσοδα μόνο 

τις αγορές της περιόδου για τον προσδιορισμό των αποτελεσμάτων. Σχετ. Εγκ. ΠΟΛ. 

1003/2015§30.6.1. 

Παράδειγμα: Επιτηδευματίας με βιβλίο - εσόδων εξόδων με πωλήσεις αγαθών 95.000 και 

αγορές χρήσης 60.000 €, ενώ διενεργούσε απογραφή, νόμιμα επιλέγει την 31/12/2016, να μην 

διενεργήσει απογραφή. Η προηγούμενη αξία αποθέματος απογραφής στις 31/12/2015 ήταν 

25.000 €. Ο υπολογισμός του κόστους πωληθέντων διενεργείται ως εξής: Απογραφή έναρξης, 

ορίζεται σε Μηδέν, δηλαδή εκ του νόμου αγνοείται το ποσό των 25.000 €, συν αγορές 

60.000, μείον απογραφή λήξης Μηδέν, άρα κόστος πωληθέντων 60.000 €. 

Εάν υποθέσουμε ότι η συγκεκριμένη επιχείρηση διενεργούσε απογραφή την 31/12/2016 και 

είχε, κατά περίπτωση, αξία αποθέματος απογραφής:  

α) 10.000 €, τότε θα είχε κόστος πωληθέντων 25.000 + 60.000 - 10.000 = 75.000 € 

β) 40.000 €, τότε θα είχε κόστος πωληθέντων 25.000 + 60.000 - 40.000 = 45.000 € 

Η απόφαση ανήκει βεβαίως στην επιχείρηση, πρέπει όμως να εκτιμήσει τη δεδομένη 

πραγματική κατάσταση, γιατί θα διαφοροποιηθούν από την επιλογή αυτή, τα φορολογητέα 

κέρδη της. 

Απαλλασσόμενοι κλάδοι της υποχρέωσης φυσικής απογραφής από το 2015 και στο εξής, 

για τηρούντες βιβλίο Εσόδων Εξόδων 

Παραθέτουμε ακολούθως το πλήρες κείμενο της απόφασης ΠΟΛ.1019/16-1-2015, η οποία 

εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδοτική διάταξη της παρ. 14 του άρθρου 30 των ΕΛΠ: 
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Απόφαση ΠΟΛ.1019/16-1-2015 (ΦΕΚ Β 221/17-2-2015). 

«Άρθρο 1 (ΠΟΛ.1019/15)  

1. Οι αναφερόμενες στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου οντότητες που εμπίπτουν 

στην παράγραφο 2γ του άρθρου 1 του Ν. 4308/2014, όταν κατατάσσονται στην κατηγορία 

των πολύ μικρών οντοτήτων του άρθρου 2 του ιδίου νόμου και εκ του λόγου αυτού 

συντάσσουν μόνο Κατάσταση Αποτελεσμάτων (απλογραφικό λογιστικό σύστημα), δύνανται 

να μη διενεργούν φυσική απογραφή των αποθεμάτων τους στο τέλος  της ετήσιας περιόδου 

(φορολογικό έτος) καθώς και να μην τηρούν το αρχείο της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του 

Ν. 4308/2014.  

 

2.6 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ   

 

Τιμολόγιο πώλησηςØ  Έννοια τιμολογίου 

 

Τιμολόγιο είναι το στοιχείο που εκδίδεται από την υποκείμενη στα Ελληνικά Λογιστικά 

Πρότυπα οντότητα, για κάθε πώληση αγαθών και παροχή υπηρεσιών καθώς και σε κάθε 

περίπτωση συναλλαγής που υπόκειται σε (ΦΠΑ), βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας. Για την 

είσπραξη αποζημιώσεων, επιδοτήσεων, οικονομικών ενισχύσεων, επιστροφών τόκων, 

εισφορών και λοιπών συναφών εσόδων, δεν προβλέπεται ή έκδοση τιμολογίου από την 

Οδηγία 2006/112/ΕΕ. Η συναλλαγή δύναται να τεκμηριώνεται από παραστατικό που εκδίδει 

ο χορηγών το σχετικό ποσό ή η τράπεζα που το καταβάλλει .  

  

Λοιπά έγγραφα που θεωρούνται τιμολόγια 

 

 Κάθε έγγραφο που περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για το τιμολόγιο 

θεωρείται τιμολόγιο, με την προϋπόθεση ότι ο παραλήπτης των αγαθών ή υπηρεσιών που 

υπόκεινται σε τιμολόγηση αποδέχεται το έγγραφο αυτό. Η απαιτούμενη αποδοχή του 

τιμολογίου πώλησης (ή έγγραφου που εξομοιώνεται με τιμολόγιο) εκ μέρους του παραλήπτη 

των αγαθών ή υπηρεσιών που υπόκεινται σε τιμολόγηση μπορεί να διενεργείται με κάθε 

πρόσφορο τρόπο, έγγραφο ή ηλεκτρονικό. Ενδεικτικά, η εξόφληση του τιμολογίου θεωρείται 

ως έμμεση αποδοχή αυτού. Κάθε έγγραφο ή μήνυμα που τροποποιεί και αναφέρεται ειδικά 

και αναμφισβήτητα σε ένα αρχικό τιμολόγιο, θεωρείται ως τιμολόγιο.   
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Αντικατάσταση του όρου τιμολογίου  

 

Ο όρος «τιμολόγιο» μπορεί να υποκαθίσταται αναλόγως των καθιερωμένων πρακτικών σε 

διάφορους κλάδους της οικονομίας. Παραδείγματα χρήσης διαφορετικής ονομασίας για 

τιμολόγια πώλησης λόγω καθιερωμένων πρακτικών σε διάφορους κλάδους της οικονομίας 

είναι οι λογαριασμοί, φορτωτικές, τραπεζικά, χρηματιστηριακά, ταχυδρομικά παραστατικά 

κλπ.   

 

Διασφάλιση έκδοσης τιμολογίου 

 

 Η οντότητα που πωλεί αγαθά ή υπηρεσίες έχει την ευθύνη να διασφαλίζει ότι εκδίδεται 

τιμολόγιο για κάθε πώληση. Ο πωλητής αγαθών ή υπηρεσιών εκδίδει το τιμολόγιο πώλησης. 

Εναλλακτικά, ο πωλητής μπορεί με προηγούμενη συμφωνία να διασφαλίσει την έκδοση 

τιμολογίου από το λήπτη των αγαθών ή των υπηρεσιών (αυτό-τιμολόγηση) ή από τρίτο 

πρόσωπο εξ ονόματος και για λογαριασμό του πωλητή. Η συμφωνία για έκδοση τιμολογίου 

από το λήπτη αγαθών ή υπηρεσιών ή από άλλο τρίτο πρόσωπο δεν απαλλάσσει την οντότητα 

από τη νόμιμη υποχρέωση να διασφαλίσει ότι θα εκδοθεί τιμολόγιο καθώς και από κάθε 

σχετική ευθύνη.   

 

 Έννοια πιστωτικού τιμολογίου 

 

 Πιστωτικό τιμολόγιο είναι το τιμολόγιο που εκδίδεται για κάθε περίπτωση εκπτώσεων, 

επιστροφών ή άλλων διαφορών. Τέτοιες διαφορές μπορεί να είναι η διαπίστωση ελλειμμάτων 

κατά την αποστολή και παράδοση των αγαθών, λανθασμένου υπολογισμού αξίας, 

λανθασμένη αναγραφή επωνυμίας, εσφαλμένης χρέωσης Φ.Π.Α. επί του αρχικά εκδοθέντος 

τιμολογίου και τυχόν άλλες διαφορές, που έχουν σχέση και επηρεάζουν το περιεχόμενο του 

αρχικού τιμολογίου. Επισημαίνεται ότι, σε κάθε περίπτωση το πιστωτικό τιμολόγιο εκδίδεται 

από πωλητή των αγαθών ή παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο για την 

έκδοση τιμολογίου.  

 

 Τιμολόγιο, μέρος του λογιστικού συστήματος 
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Τα εκδιδόμενα ή λαμβανόμενα τιμολόγια αποτελούν μέρος των λογιστικών αρχείων της 

οντότητας. Στην περίπτωση έκδοσης τιμολογίου από το λήπτη των αγαθών ή των υπηρεσιών 

(αυτo- τιμολόγηση) ή από τρίτο πρόσωπο εξ ονόματος και για λογαριασμό του πωλητή, ο 

εκδότης του τιμολογίου παρέχει όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες έγκαιρα στον πωλητή.   

 

Οι οντότητες που υπόκεινται στις ρυθμίσεις των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων όταν 

συναλλάσσονται ως αγοραστές με πρόσωπα μη υπόχρεα στην έκδοση τιμολογίου πώλησης, 

εκδίδουν σχετικό παραστατικό προς τεκμηρίωση και αναγνώριση της συναλλαγής. 

 

 Το παραστατικό αυτό αναφέρει: α) Την ημερομηνία έκδοσης. β) Την επωνυμία, τη 

διεύθυνση και τον αριθμό φορολογικού μητρώου του αντισυμβαλλόμενου. γ) Την ποσότητα 

και το είδος των παραδιδόμενων αγαθών ή την έκταση και το είδος των παρεχόμενων 

υπηρεσιών. δ) Την ημερομηνία κατά την οποία πραγματοποιήθηκε ή ολοκληρώθηκε η 

παράδοση αγαθών ή η παροχή υπηρεσιών. ε) Την αξία μονάδας αγαθού ή υπηρεσίας, κατά 

περίπτωση, και το συνολικό ποσό της συναλλαγής. στ) Το είδος και το ποσό τυχόν 

φορολογικών επιβαρύνσεων. Σημειώνεται ότι από τη διάταξη δεν εισάγεται ειδική ονομασία 

για το σχετικό παραστατικό το οποίο δύναται να είναι ενδεικτικά, κάθε έγγραφη συμφωνία , 

υπεύθυνη δήλωση, τιμολόγιο αγοράς, τίτλος κτήσης, απόδειξη δαπάνης, αρκεί να 

περιλαμβάνει όλα τα κατά τα ανωτέρω προαπαιτούμενα δεδομένα.  

 

Πωλήσεις για λογαριασμό τρίτου 

 

 Ο τρίτος που πωλεί αγαθά για λογαριασμό της οντότητας και εκδίδει το σχετικό παραστατικό 

πώλησης για λογαριασμό της, εκδίδει επίσης έγγραφο (εκκαθάριση), σε έντυπη ή 

ηλεκτρονική μορφή, για τις πωλήσεις για λογαριασμό της οντότητας. Το έγγραφο 

περιλαμβάνει τις απαιτούμενες πληροφορίες και αποστέλλεται από τον εκδότη στην οντότητα 

έγκαιρα, για την εκπλήρωση κάθε νόμιμης υποχρέωσης.   

 

Περιεχόμενο τιμολογίου 

 

 Το τιμολόγιο φέρει υποχρεωτικά (Οδηγία 2006/112/ΕΕ) τις ακόλουθες ενδείξεις: α) Την 

ημερομηνία έκδοσης. β) Τον αύξοντα αριθμό, για μία ή περισσότερες σειρές τιμολογίων, ο 

οποίος χαρακτηρίζει το τιμολόγιο με μοναδικό τρόπο. γ) Τον ΑΦΜ του πωλητή. δ) Τον ΑΦΜ 
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του πελάτη. ε) Την πλήρη επωνυμία και την πλήρη διεύθυνση του πωλητή και του πελάτη. 

στ) Την ποσότητα και το είδος των παραδιδόμενων αγαθών ή την έκταση και το είδος των 

παρεχόμενων υπηρεσιών. Παρέχεται η δυνατότητα μη αναγραφής στο τιμολόγιο του είδους 

και της έκτασης των παρεχόμενων υπηρεσιών, υπό την προϋπόθεση ότι οι ενδείξεις αυτές 

προκύπτουν από άλλα έγγραφα, όπως είναι οι τυχόν καταρτισθείσες συμβάσεις, 

συμφωνητικά. ζ) Την ημερομηνία κατά την οποία πραγματοποιήθηκε ή ολοκληρώθηκε η 

παράδοση αγαθών ή η παροχή υπηρεσιών, εφόσον η ημερομηνία αυτή δεν συμπίπτει με την 

ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου.  

 

Με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται τεκμήριο για την εφαρμογή της αρχής του 

δεδουλευμένου. η) Την αξία αγαθών ή υπηρεσιών ανά συντελεστή ΦΠΑ, την αξία που 

απαλλάσσεται ΦΠΑ, την αξία μονάδας αγαθού ή υπηρεσίας χωρίς ΦΠΑ, καθώς και την αξία 

κάθε έκπτωσης ή επιστροφής, εάν δεν συμπεριλαμβάνονται στην τιμή μονάδας. θ) Το 

συντελεστή ΦΠΑ που εφαρμόζεται. ι) Το ποσό του οφειλόμενου ΦΠΑ, εκτός εάν 

εφαρμόζεται ειδικό καθεστώς σύμφωνα με το οποίο η πληροφορία αυτή παραλείπεται. ια) 

Τον όρο «αυτο-τιμολόγηση», όταν το τιμολόγιο εκδίδεται από τον λήπτη των αγαθών ή των 

υπηρεσιών. ιβ) Όταν η πράξη απαλλάσσεται από ΦΠΑ, η διάταξη της εθνικής νομοθεσίας (Ν. 

2859/2000) ή η διάταξη της Οδηγίας 2006/112/ΕΚ ή άλλη διάταξη, σύμφωνα με την οποία η 

παράδοση αγαθών ή η παροχή υπηρεσιών απαλλάσσεται από το φόρο αυτό. ιγ) Όταν ο 

λήπτης είναι υπόχρεος καταβολής του ΦΠΑ, η αναφορά «Αντίστροφη επιβάρυνση». ιδ) Επί 

ενδοκοινοτικής παράδοσης ενός καινούργιου μεταφορικού μέσου, τα στοιχεία που 

προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία περί ΦΠΑ.  ιε) Όταν εφαρμόζεται το καθεστώς 

του περιθωρίου κέρδους των πρακτορείων ταξιδιών, η αναφορά «Καθεστώς περιθωρίου - 

Ταξιδιωτικά πρακτορεία». ιστ) Ο όρος «Καθεστώς περιθωρίου - Μεταχειρισμένα αγαθά» ή 

«Καθεστώς περιθωρίου - Έργα τέχνης» ή «Καθεστώς περιθωρίου - Αντικείμενα συλλεκτικής 

και αρχαιολογικής αξίας», όταν εφαρμόζεται ένα από τα ειδικά καθεστώτα που ισχύουν στον 

τομέα των μεταχειρισμένων αγαθών και των αντικειμένων καλλιτεχνικής, συλλεκτικής και 

αρχαιολογικής αξίας αντίστοιχα. ιζ) Όταν ο υπόχρεος στο ΦΠΑ, είναι φορολογικός 

αντιπρόσωπος τα πλήρη στοιχεία του εν λόγω προσώπου, καθώς και τον ΑΦΜ αυτού.  

 

Νόμισμα ποσών τιμολογίου 
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 Τα ποσά του τιμολογίου μπορεί να εκφράζονται σε οποιοδήποτε νόμισμα. Το ποσό ΦΠΑ του 

τιμολογίου εκφράζεται και στο εθνικό νόμισμα ανεξάρτητα εάν αυτά αφορούν συναλλαγές 

στο εσωτερικό της χώρας ή με το εξωτερικό.  

 

 

 Υπογραφή τιμολογίου 

 

 Το τιμολόγιο, σύμφωνα με την Οδηγία 2006/112/ΕΕ, δεν απαιτείται να φέρει την υπογραφή 

του εκδότη. Ωστόσο, η υπογραφή του εκδότη επί του τιμολογίου μπορεί να απαιτείται από 

άλλη νομοθεσία ή να είθισται ως καθιερωμένη επιχειρηματική πρακτική.   

 

Απλοποιημένο τιμολόγιο και συγκεντρωτικό τιμολόγιο - Περιπτώσεις για τις οποίες εκδίδεται 

απλοποιημένο τιμολόγιο 

 

 Επιτρέπεται η έκδοση απλοποιημένου τιμολογίου α) Όταν το ποσό του δεν υπερβαίνει τα 

100 ευρώ. β) Όταν το εκδιδόμενο τιμολόγιο είναι έγγραφο η μήνυμα που τροποποίησε το 

τιμολόγιο. Το απλοποιημένο τιμολόγιο φέρει υποχρεωτικά τις ακόλουθες ενδείξεις: α) Την 

ημερομηνία έκδοσης. β) Προσδιορισμό της οντότητας που πωλεί τα αγαθά ή τις υπηρεσίες. γ) 

Τον προσδιορισμό των αγαθών ή υπηρεσιών που προσφέρονται. δ) Το ποσό του ΦΠΑ που 

οφείλεται.  

 

Επέχουν θέση απλοποιημένου τιμολογίου και στοιχεία λιανικής πώλησης αγαθών ή 

υπηρεσιών, που καλύπτουν επαγγελματικές συναλλαγές και μέχρι του ορίου των εκατό (100) 

ευρώ, εφόσον εκδίδονται για την αγορά μη εμπορεύσιμων (για τον αγοραστή) αγαθών ή για 

τη λήψη, ομοίως, υπηρεσιών. Δεν δικαιολογείται όμως η γενικευμένη χρήση αποδείξεων 

λιανικής.  

 

 Περιπτώσεις για τις οποίες εκδίδεται συγκεντρωτικό τιμολόγιο 

 

 Επιτρέπεται η έκδοση συγκεντρωτικού τιμολογίου το οποίο αναφέρεται σε διαφορετικές 

παραδόσεις αγαθών ή παροχές υπηρεσιών. Το συγκεντρωτικό τιμολόγιο περιλαμβάνει τις 

ίδιες πληροφορίες όπως το τιμολόγιο ή το απλοποιημένο τιμολόγιο, κατά περίπτωση.   

 

Χρόνος έκδοσης τιμολογίου -  Χρόνος που γεννάται η υποχρέωση έκδοσης τιμολογίου 
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 Η υποχρέωση έκδοσης τιμολογίου γεννάται κατά τον χρόνο που πραγματοποιείται η 

αποστολή ή παράδοση των αγαθών ή των υπηρεσιών αλλά η έκδοση μπορεί και να γίνεται σε 

μεταγενέστερο χρόνο. Αυτό ισχύει ανεξάρτητα από τον τρόπο τήρησης των λογιστικών 

βιβλίων (απλογραφικό ή διπλογραφικό λογιστικό σύστημα).  

 Καθορισμός χρόνου έκδοσης τιμολογίου 

 

Ο χρόνος έκδοσης τιμολογίου καθορίζεται ως εξής: α) Σε περίπτωση πώλησης αγαθών ή 

παροχής υπηρεσιών, τιμολόγιο εκδίδεται το αργότερο μέχρι τη 15η ημέρα του επόμενου μήνα 

της παράδοσης ή αποστολής αγαθών, ή της ολοκλήρωσης της υπηρεσίας κατά περίπτωση. 

Παράδειγμα, για μια πώληση/παράδοση αγαθών στις 4 Νοεμβρίου 201Χ και μία παροχή 

υπηρεσίας στις 28 Νοεμβρίου 201Χ τα αντίστοιχα τιμολόγια πρέπει να εκδοθούν μέχρι και 

την 15 Δεκεμβρίου 201Χ, φέροντας την ημερομηνία έκδοσής τους (π.χ. 12 Δεκεμβρίου ή 15 

Δεκεμβρίου 201Χ. Η προθεσμία έκδοσης του τιμολογίου ισχύει και για τις παραδόσεις 

αγαθών ή παροχή υπηρεσιών του τελευταίου μήνα της ετήσιας (διαχειριστικής) περιόδου 

(φορολογικό έτος).  

 

Δηλαδή, και για τις πωλήσεις Δεκεμβρίου το τιμολόγιο δύναται να εκδίδεται μέχρι τις 15 

Ιανουαρίου του επόμενου έτους. β) Σε περίπτωση συνεχιζόμενης παροχής αγαθών, υπηρεσίας 

ή κατασκευής έργου, το τιμολόγιο εκδίδεται μέχρι τη 15η ημέρα του επόμενου μήνα από την 

περίοδο στην οποία μέρος της σχετικής αμοιβής καθίσταται απαιτητό για τα αγαθά ή τις 

υπηρεσίες που έχουν παρασχεθεί ή το μέρος του έργου που έχει ολοκληρωθεί. Διευκρινίζεται 

ότι για την υποχρέωση έκδοσης τιμολογίου για συνεχιζόμενη υπηρεσία (π.χ. διδασκαλία 

συγκεκριμένων μαθημάτων, συμπλήρωση μιας περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α από το 

φοροτέχνη-λογιστή, κλπ.) το κρίσιμο στοιχείο είναι το εάν ο πωλητής, βάσει σύμβασης ή της 

συνήθους επιχειρηματικής πρακτικής δύναται να απαιτήσει / διεκδικήσει πληρωμή για το 

μέρος των αγαθών ή υπηρεσιών που έχει προσφέρει ή το έργο που έχει παράξει.  

 

Για παράδειγμα έστω Επιχείρηση επαγγελματικής εκπαίδευσης συμφώνησε με άλλη 

οντότητα να αναλάβει την εκπαίδευση προσωπικού για το διάστημα 1η Σεπτεμβρίου 2015 

έως 30η Ιουνίου 2016 με αμοιβή 10.000 ευρώ. Εάν έχει συμφωνηθεί η πληρωμή να γίνει με 

την ολοκλήρωση της παροχής της υπηρεσίας (30η Ιουνίου), το τιμολόγιο πρέπει να εκδοθεί 

μέχρι 15 Ιουλίου 2016. Στην περίπτωση αυτή, ωστόσο, με βάση την αρχή του δουλευμένου η 

επιχείρηση επαγγελματικής εκπαίδευσης οφείλει να αναγνωρίσει την αναλογία του εσόδου 



 30 

που αφορά στο έτος 2015, ανεξάρτητα από την μη υποχρέωση έκδοσης τιμολογίου. Το ίδιο 

ισχύει και για το αντισυμβαλλόμενο μέρος που οφείλει να αναγνωρίσει την αναλογία του 

εξόδου του έτους 2015.  Εάν όμως έχει συμφωνηθεί και καθίσταται απαιτητό μέρος της 

αμοιβής, π.χ. 2.000 ευρώ κάθε δίμηνο, το σχετικό τιμολόγιο για το πρώτο δίμηνο 

(Σεπτέμβριος – Οκτώβριος 2015) θα εκδοθεί μέχρι 15 Νοεμβρίου 2015 με ποσό 2.000 ευρώ. 

γ) Σε περίπτωση απόκτησης δικαιώματος λήψης υπηρεσίας, με την απόκτηση του 

δικαιώματος αυτού.  

 

Στην περίπτωση που λαμβάνεται προκαταβολή για μη προσφερθέν έργο, δε γεννάται 

υποχρέωση έκδοσης τιμολογίου. Για τεκμηρίωση της είσπραξης εκδίδεται απλή «Απόδειξη 

είσπραξης» και στη συνέχεια εκδίδεται το τιμολόγιο, σύμφωνα με τα προαναφερθέντα. 

Ειδικά, όταν ο αγοραστής των αγαθών ή υπηρεσιών είναι το Δημόσιο ή Νομικό Πρόσωπο 

Δημοσίου Δικαίου, το τιμολόγιο δύναται να εκδίδεται μέχρι το τέλος της ετήσιας περιόδου 

μέσα στην οποία έγινε η παράδοση ή η αποστολή των αγαθών ή η παροχή των υπηρεσιών ή η 

πιστοποίηση δημόσιων έργων.  

 

Για το πιστωτικό τιμολόγιο, δεν ορίζεται ρητά από τις παρούσες διατάξεις χρόνος έκδοσης 

αυτού. Ωστόσο, ισχύουν κατ’ αναλογία τα αναφερόμενα στο χρόνο έκδοσης του τιμολογίου 

και ειδικότερα: α) Επί παροχής εκπτώσεων εκ των υστέρων, για πωλήσεις αγαθών ή παροχή 

υπηρεσιών, το (πιστωτικό) τιμολόγιο εκδίδεται κατά το χρόνο που γεννάται η υποχρέωση 

χορήγησης της έκπτωσης. β) Στις επιστροφές πωληθέντων αγαθών, το τιμολόγιο εκδίδεται 

μέχρι την 15η ημέρα του επόμενου μήνα, από το χρόνο παραλαβής των επιστρεφομένων 

αγαθών. γ) Για άλλες διαφορές, που έχουν σχέση και επηρεάζουν την αξία ή το περιεχόμενο 

γενικά του αρχικού τιμολογίου, το πιστωτικό τιμολόγιο εκδίδεται με τη διαπίστωση των 

διαφορών (θέμα πραγματικό). Για υπηρεσίες που παρέχουν ασφαλιστικοί πράκτορες, μεσίτες 

ασφαλειών και ασφαλιστικοί σύμβουλοι προς ασφαλιστικές επιχειρήσεις, ασφαλιστικούς 

πράκτορες και μεσίτες ασφαλίσεων, καθώς και για υπηρεσίες που παρέχουν πρακτορεία 

ΠΡΟΠΟ, ΛΟΤΤΟ, Ιπποδρομιακού στοιχήματος και συναφών παιγνίων προς τις επιχειρήσεις 

που οργανώνουν τα παίγνια αυτά, το σχετικό τιμολόγιο (εκκαθάριση αμοιβών), καθόσον 

αφορά συνεχιζόμενη παροχή υπηρεσιών η οποία μάλιστα απαλλάσσεται από Φ.Π.Α., 

δύνανται να εκδίδεται μέχρι το τέλος της ετήσιας περιόδου (φορολογικό έτος) των 

συμβαλλομένων. Διευκρινίζεται ότι, μέσω της διαδικασίας της αυτό-τιμολόγησης το 

τιμολόγιο αυτό (εκκαθάριση αμοιβών) δύναται να εκδίδεται και από τον λήπτη της 

υπηρεσίας.  
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Εκδιδόμενα στοιχεία για λιανική πώληση αγαθών ή υπηρεσιώνØ  Συναλλαγές για τις οποίες 

εκδίδεται στοιχείο λιανικής πώλησης. 

 

 Για κάθε πώληση αγαθών ή υπηρεσιών σε ιδιώτες καταναλωτές μπορεί να εκδίδεται στοιχείο 

λιανικής πώλησης (απόδειξη λιανικής πώλησης ή απόδειξη παροχής υπηρεσιών) αντί 

έκδοσης τιμολογίου. Ενδείξεις που φέρει το στοιχείο λιανικής πώλησης Το στοιχείο λιανικής 

πώλησης φέρει υποχρεωτικά τις ακόλουθες ενδείξεις: α) Την ημερομηνία έκδοσης, β) τον 

αύξοντα αριθμό, γ) τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), δ) το πλήρες όνομα και την 

πλήρη διεύθυνση του πωλητή των αγαθών ή υπηρεσιών, ε) το συντελεστή ΦΠΑ που 

εφαρμόζεται και τη μικτή αξία πώλησης που αυτός αφορά.   

 

Πρόσθετες ενδείξεις που μπορεί να φέρει το στοιχείο λιανικής πώλησης 

 

 Για σκοπούς ευχερούς ταυτοποίησης των σχετικών συναλλαγών, δύναται να καθίσταται 

υποχρεωτική η αναγραφή πρόσθετων στοιχείων στα εκδιδόμενα στοιχεία λιανικής πώλησης 

ορισμένων κατηγοριών υπηρεσιών ή αγαθών, με απόφαση του γενικού γραμματέα Δημοσίων 

Εσόδων.  

 

 Πιστωτικό στοιχείο λιανικής πώλησης 

 

 Στην περίπτωση εκπτώσεων ή επιστροφών εκδίδεται πιστωτικό στοιχείο λιανικής πώλησης. 

Για κάθε εκδιδόμενο πιστωτικό στοιχείο λιανικής πώλησης άνω των 50,00 ευρώ τηρείται από 

τον πωλητή αρχείο με το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του πελάτη. Αντί της τήρησης 

ιδιαίτερου αρχείου επιστροφών και εκπτώσεων λιανικής, ο πωλητής δύναται να αναγράφει τις 

πληροφορίες αυτές στα εκδιδόμενα πιστωτικά στοιχεία.   

 

Λοιπά έγγραφα που εξομοιώνονται με στοιχεία λιανικής πώλησης 

 

 Με στοιχείο λιανικής πώλησης εξομοιώνεται κάθε άλλο έγγραφο που περιλαμβάνει τα 

δεδομένα του στοιχείου λιανικής πώλησης και αντίτυπο αυτού παραδίδεται, αποστέλλεται ή 
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τίθεται στη διάθεση του πελάτη (π.χ. συμβόλαια μεταβίβασης αγαθών, λογαριασμοί, 

εισιτήρια, τραπεζικά παραστατικά, ασφαλιστήρια συμβόλαια κ.λπ.). Δεν απαιτείται η έκδοση 

ξεχωριστού στοιχείου λιανικής για την είσπραξη αμοιβής από συμβολαιογράφους, εφόσον η 

αμοιβή αναγράφεται στο σχετικό συμβόλαιο, δεδομένου ότι το συμβόλαιο εξομοιώνεται στην 

περίπτωση αυτή με στοιχείο λιανικής. Το ίδιο ισχύει αναλογικά και με τις ίδιες προϋποθέσεις 

για κάθε άλλο υπόχρεο (π.χ. δικαστικοί επιμελητές).  

 

 Άλλη ονομασία του στοιχείου λιανικής πώλησης 

 

Το στοιχείο λιανικής πώλησης μπορεί να φέρει ανάλογη ονομασία, σύμφωνα με τις 

επικρατούσες συναλλακτικές πρακτικές («Απόδειξη», «Απόδειξη λιανικής», «Απόδειξη 

λιανικής πώλησης», «Απόδειξη παροχής υπηρεσιών» και «Απόδειξη λιανικών συναλλαγών») 

ή τις απαιτήσεις άλλης νομοθεσίας.  

 

 Τρόπος έκδοσης του στοιχείου λιανικής πώλησης 

 

 Η έκδοση στοιχείων λιανικής πώλησης (αποδείξεων λιανικής ή τιμολογίων) γίνεται με τη 

χρήση φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών (ΦΗΜ) που προβλέπει ο Ν. 1809/1980.   

 

Ευθύνη έκδοσης στοιχείου λιανικής πώλησης 

 

 Η οντότητα που πωλεί αγαθά ή υπηρεσίες σε ιδιώτες καταναλωτές έχει την ευθύνη να 

διασφαλίζει ότι εκδίδεται στοιχείο λιανικής πώλησης ή εναλλακτικά τιμολόγιο, για κάθε 

σχετική πώληση. Η οντότητα αυτή εκδίδει το παραστατικό πώλησης. Εναλλακτικά, η 

οντότητα μπορεί με προηγούμενη συμφωνία να διασφαλίσει την έκδοση παραστατικού από 

τρίτο πρόσωπο εξ’ ονόματός και για λογαριασμό της. Η δυνατότητα ανάθεσης σε τρίτο 

(προϋπόθεση έγγραφη συμφωνία) της έκδοσης παραστατικών λιανικής παρέχεται 

ανεξαιρέτως, χωρίς κανένα περιορισμό για το είδος της λιανικής πώλησης. Δηλαδή, από την 

1η Ιανουαρίου 2015 η δυνατότητα αυτή δεν περιορίζεται στην έκδοση εισιτηρίων για 

θεάματα, καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, κλπ, όπως ίσχυε μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2014. Η 

ανάθεση δεν απαλλάσσει την οντότητα από τη σχετική ευθύνη για την έκδοση αποδείξεων 

αλλά και κάθε ευθύνη σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Το τρίτο πρόσωπο που εκδίδει 

στοιχεία λιανικής πώλησης για λογαριασμό της οντότητας, οφείλει να αποστέλλει εγκαίρως 

στην οντότητα τα εκδιδόμενα στοιχεία λιανικής πώλησης.  
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 Έκδοση στοιχείων λιανικής πώλησης με τη χρήση παρόχου ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων 

 

Οι οντότητες δύνανται να εκδίδουν τα στοιχεία λιανικής πώλησης με τη χρήση υπηρεσιών 

παρόχου ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων λιανικής πώλησης, αντί της χρήσης φορολογικών 

ηλεκτρονικών μηχανισμών.   

 

Απαλλαγές από την υποχρέωση έκδοσης στοιχείων λιανικής πώλησης με φορολογικό 

ηλεκτρονικό μηχανισμό. 

 

Με απόφαση του γενικού γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, δύναται να απαλλάσσονται 

ορισμένες κατηγορίες οντοτήτων από την υποχρέωση των ΦΗΜ και να εκδίδουν τα στοιχεία 

λιανικής πώλησης με χειρόγραφο τρόπο ή με άλλο τεχνικό μέσο.  

 

 Έκδοση στοιχείου λιανικής πώλησης με χειρόγραφο τρόπο 

 

 Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η έκδοση στοιχείων λιανικής πώλησης με χειρόγραφο τρόπο ή με 

άλλο τεχνικό μέσο, για περιστασιακές λιανικές πωλήσεις. Η οντότητα μπορεί να εκδίδει 

παραστατικά λιανικής πώλησης με χειρόγραφο τρόπο στην περίπτωση διακοπής του 

συστήματος διανομής ηλεκτρικής ενέργειας ή διακοπής της λειτουργίας του φορολογικού 

ηλεκτρονικού μηχανισμού λόγω τεχνικού προβλήματος. Για περιστασιακές λιανικές 

πωλήσεις, οι οντότητες να εκδίδουν τα στοιχεία λιανικής χειρόγραφα ή μηχανογραφικά χωρίς 

σήμανση από φορολογικό μηχανισμό και χωρίς να κάνουν χρήση των υπηρεσιών των 

παρόχων ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων λιανικής πώλησης. Για παράδειγμα, ένα 

εργοστάσιο που πουλά λιανικά στους υπαλλήλους του, δεν απαιτείται να χρησιμοποιεί 

φορολογικό ηλεκτρονικό μηχανισμό.  

 

Υποχρεώσεις χρηστών φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών 

 

 Η οντότητα που εκδίδει στοιχεία λιανικής πώλησης με τη χρήση φορολογικών ηλεκτρονικών 

μηχανισμών διαβιβάζει εντός 10 ημερών από την έναρξη ή την παύση της χρήσης του εν 
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λόγω μέσου στη Διεύθυνση Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης 

Δημοσίων Εσόδων του υπουργείου Οικονομικών τις ακόλουθες, κατά περίπτωση 

πληροφορίες: α) Τον τύπο και τον σειριακό αριθμό (κωδικό) του κατασκευαστή του 

φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού που απαιτείται για την ταυτοποίηση του εν λόγω 

μέσου. β) Την ημερομηνία απόκτησης και την ημερομηνία οριστικής παύσης της χρήσης του 

φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού.  

 

Οι οντότητες οι οποίες επιλέγουν να εκδίδουν τα στοιχεία λιανικής πώλησης μέσω τρίτου 

προσώπου (πάροχος) διαβιβάζουν προς τη Διεύθυνση Υποστήριξης Ηλεκτρονικών 

Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Εσόδων του υπουργείου Οικονομικών την 

επωνυμία και τα στοιχεία επικοινωνίας του τρίτου προσώπου, καθώς και την ημερομηνία 

έναρξης και παύσης της χρήσης των υπηρεσιών του παρόχου. Θεσπίζεται η υποχρέωση της 

οντότητας να μεριμνά για την αποκατάσταση της βλάβης Φορολογικού Ηλεκτρονικού 

Μηχανισμού χωρίς καμία αδικαιολόγητη καθυστέρηση καθώς και για την αποτροπή 

επαναλήψεων του προβλήματος. Με αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων 

θα καθορίζονται υποχρεώσεις ενημέρωσης της Διεύθυνσης Υποστήριξης Ηλεκτρονικών 

Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, σχετικά με τις βλάβες αυτές. 

Διευκρινίζεται ότι σε σχέση με την υποχρέωση ενημέρωσης της Διεύθυνσης Υποστήριξης 

Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, ως παύση χρήσης 

και ως απόκτηση Φορολογικού Ηλεκτρονικού Μηχανισμού θεωρείται, αντίστοιχα, και η 

βλάβη της μνήμης του Φορολογικού Ηλεκτρονικού Μηχανισμού καθώς και η αντικατάστασή 

της από νέα μνήμη.   

 

Χρόνος έκδοσης στοιχείων λιανικής πώλησης 

 

 α) Σε περίπτωση πώλησης αγαθών, κατά το χρόνο παράδοσης ή την έναρξη της αποστολής. 

Διευκρινίζεται ότι στις λιανικές πωλήσεις αγαθών η έκδοση παραστατικού διακίνησης από 

τον πωλητή δεν μεταθέτει το χρόνο έκδοσης του παραστατικού λιανικής πώλησης. Το 

στοιχείο αυτό πρέπει να εκδίδεται και πάλι κατά την παράδοση ή την έναρξη της αποστολής 

των αγαθών. Αποκλειστικά και μόνο στην περίπτωση που η παράδοση των πωλούμενων 

αγαθών στον ιδιώτη – αγοραστή γίνεται από τρίτο (τριγωνική παράδοση), τα στοιχεία 

λιανικής πώλησης μπορούν να εκδοθούν το αργότερο μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από 

την παράδοση των αγαθών. Εννοείται πως όταν εκδίδεται παραστατικό λιανικής, δεν 

απαιτείται έκδοση παραστατικού διακίνησης. 
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 β) Σε περίπτωση παροχής υπηρεσιών, με την ολοκλήρωση της παροχής της υπηρεσίας.  

 

γ) Σε περίπτωση απόκτησης δικαιώματος λήψης υπηρεσίας, με την απόκτηση του 

δικαιώματος αυτού. Στην περίπτωση απόκτησης δικαιώματος λήψης υπηρεσιών που θα 

παρασχεθούν σε μελλοντικό χρόνο για συγκεκριμένο ή μη χρονικό διάστημα, τα στοιχεία 

λιανικής εκδίδονται με την απόκτηση του δικαιώματος αυτού, ανεξάρτητα του τρόπου 

καταβολής (μετρητοίς, επιταγές, πιστωτικές κάρτες κ.λπ.).  

 

Τέτοιες περιπτώσεις είναι, μεταξύ άλλων, τα εισιτήρια θεαμάτων, τα εισιτήρια μεταφοράς 

προσώπων κ.λπ. Ο χρόνος αυτός μπορεί να είναι πριν από την έναρξη ή με την έναρξη  της 

παροχής της υπηρεσίας, και η έκδοση του σχετικού παραστατικού μπορεί να τίθεται ως 

προϋπόθεση για να αποκτήσει και να μπορεί να ασκήσει ο πελάτης το δικαίωμα λήψης ή 

χρήσης των υπηρεσιών, για ορισμένο ή μη χρονικό διάστημα.  

 

δ) Σε περίπτωση συνεχιζόμενης παροχής υπηρεσίας ή κατασκευής έργου, το παραστατικό της 

πώλησης εκδίδεται όταν μέρος της αμοιβής καθίσταται απαιτητό για το μέρος της υπηρεσίας 

ή του έργου που έχει ολοκληρωθεί, και σε κάθε περίπτωση με την ολοκλήρωση της 

υπηρεσίας ή του έργου.   

 

Ηλεκτρονικό τιμολόγιοØ  Έννοια ηλεκτρονικού τιμολογίου 

 

 Ηλεκτρονικό τιμολόγιο, συμπεριλαμβανομένου του στοιχείου λιανικής πώλησης, είναι 

οποιοδήποτε τιμολόγιο περιέχει τις πληροφορίες που απαιτούνται από τον παρόντα νόμο και 

το οποίο έχει εκδοθεί και ληφθεί με ένα (οποιοδήποτε) ηλεκτρονικό μορφότυπο. Δεν 

θεωρούνται όλα τα τιμολόγια που δημιουργούνται σε ηλεκτρονική μορφή ως «ηλεκτρονικά 

τιμολόγια». Τα τιμολόγια που δημιουργούνται σε ηλεκτρονική μορφή, για παράδειγμα μέσω 

λογιστικού λογισμικού ή μέσω λογισμικού επεξεργασίας κειμένου, τα οποία αποστέλλονται 

και λαμβάνονται σε έντυπη μορφή δεν είναι ηλεκτρονικά τιμολόγια. Αντίθετα, τα τιμολόγια 

που δημιουργούνται σε έντυπη μορφή, σαρώνονται, αποστέλλονται και λαμβάνονται μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δύναται να θεωρηθούν ως ηλεκτρονικά τιμολόγια. Ένα 

τιμολόγιο πρέπει να θεωρείται ότι εκδόθηκε όταν ο προμηθευτής ή ένα τρίτο μέρος που 

ενεργεί εκ μέρους του ή ο πελάτης, στην περίπτωση αυτοτιμολόγησης, διαθέτει το τιμολόγιο 

ούτως ώστε να μπορεί να παραληφθεί από τον πελάτη. Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι το 
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ηλεκτρονικό τιμολόγιο μεταβιβάζεται απευθείας στον πελάτη, παραδείγματος χάριν μέσω 

μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ενός ασφαλούς συνδέσμου, ή έμμεσα μέσω ενός ή 

περισσότερων παρόχων υπηρεσιών, ή ότι διατίθεται και είναι προσβάσιμο για τον πελάτη 

μέσω διαδικτυακής πύλης ή οποιασδήποτε άλλης μεθόδου.  

 

 Αποδοχή ηλεκτρονικού τιμολογίου 

 

 Η χρήση ηλεκτρονικού τιμολογίου υπόκειται στην αποδοχή του, με έντυπο ή ηλεκτρονικό 

τρόπο, εκ μέρους του λήπτη των αγαθών ή υπηρεσιών που υπόκεινται σε τιμολόγηση. Η 

αποδοχή δύναται να γίνεται με οποιοδήποτε έντυπο ή ηλεκτρονικό τρόπο. Η αποδοχή μπορεί 

να είναι επίσημη ή ανεπίσημη, ή να γίνεται με σιωπηρή συμφωνία, για παράδειγμα μέσω της 

επεξεργασίας ή πληρωμής του παραληφθέντος τιμολογίου3. 

 

2.7 OΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ 

ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 

 

Καθώς πλησιάζει η ημερομηνία κατά την οποία οι περισσότερες επιχειρήσεις θα κλείσουν 

την χρήση τους και θα ξεκινήσουν την κατάρτιση των οικονομικών τους καταστάσεων για 

πρώτη φορά βάσει των ΕΛΠ, πληθαίνει η αρθρογραφία και οι ενημερωτικές ημερίδες γύρω 

από το θέμα αυτό. Στις περισσότερες των περιπτώσεων το ενδιαφέρον εστιάζεται στις 

οντότητες που τηρούν διπλογραφικά βιβλία, αφού ο κύριος όγκος των αλλαγών αφορά αυτές. 

Έτσι έχουν περάσει σε δεύτερη μοίρα οι μικρότερες επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικά 

βιβλία, οι οποίες όμως πρέπει επίσης να αντιμετωπίσουν κάποια νέα δεδομένα έστω και εάν 

αυτά είναι πολύ λιγότερα σε σχέση με αυτά των επιχειρήσεων με διπλογραφικά βιβλία. 

 

Οι απαλλαγές που ισχύουν για αυτές τις επιχειρήσεις αφορούν κυρίως τα εξής: 

 

1. Καταρτίζουν μόνο μία απλοποιημένη κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης και κάποιες 

βασικές πληροφορίες ως προσάρτημα, απαλλασσόμενες από την κατάρτιση ισολογισμού και 

πλήρους προσαρτήματος. 

2. Δε συντάσσουν: 

3. - Αρχείο λοιπών περιουσιακών στοιχείων. 

                                                 
3 https://sete.gr/media/4310/simeioseis-elp-4308_2014-mp-81215.pdf 

https://sete.gr/media/4310/simeioseis-elp-4308_2014-mp-81215.pdf
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4. - Αρχείο λογαριασμών καθαρής θέσης. 

5. - Αρχείο λογαριασμών υποχρεώσεων.   

6. Για τις αποσβέσεις τους εφαρμόζουν τους συντελεστές της φορολογικής νομοθεσίας. Δεν 

εφαρμόζουν τις διατάξεις περί απομείωσης των παγίων. 

7. Αντιμετωπίζουν λογιστικά όλες τις συμβάσεις μίσθωσης, σύμφωνα με τη φορολογική 

νομοθεσία.  

8. Αναγνωρίζουν ζημίες απομείωσης χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων με βάση τη 

φορολογική νομοθεσία 

9. Δεν εφαρμόζουν προσαύξηση, με έμμεσο κόστος και τόκους, του κόστους παραγωγής 

αποθεμάτων.  

10. Αναγνωρίζουν προβλέψεις και κρατικές επιχορηγήσεις σύμφωνα με τη φορολογική 

νομοθεσία. 

11. Δεν εφαρμόζουν τις διατάξεις περί δυνατότητας αναγνώρισης αναβαλλόμενης φορολογίας.  

12. Δεν εφαρμόζουν επιμέτρηση στην εύλογη αξία.  

13. Μπορούν να μην εφαρμόζουν τις διατάξεις περί αναδρομικής διόρθωσης των επιπτώσεων 

από αλλαγές λογιστικών πολιτικών και αναγνώριση λαθών 

Από εκεί και πέρα έχουν υποχρέωση: 

· Να τηρούν αρχείο ενσώματων και άυλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων (μητρώο παγίων). 

Για αυτές τις οντότητες δεν διαφέρει από το παλιό. 

· Να τηρούν «αρχείο επενδύσεων σε χρεωστικούς τίτλους, τίτλους καθαρής θέσης και λοιπούς 

τίτλους». 

· Να τηρούν αρχείο ιδιόκτητων αποθεμάτων και αρχείο αποθεμάτων τρίτων (πρώην βιβλίο 

απογραφών). 

· Να τηρούν αρχείο περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων σε ξένο νόμισμα. 

· Να καταρτίζουν αρχείο συμφωνίας λογιστικής - φορολογικής βάσης, για τους λογαριασμούς 

εσόδων και εξόδων. 

 

Ειδικά για την υποχρέωση απογραφής, ισχύει η δυνατότητα απαλλαγής για τις επιχειρήσεις 

με κύκλο εργασιών από πωλήσεις μικρότερο των 150.000 ευρώ, όπως επίσης και των 

επιχειρήσεων που ορίζονται στην ΠΟΛ.1019/2015 απόφαση ΓΓΔΕ. 

 

Ορισμένα θέματα που θα πρέπει να προσεχθούν ιδιαίτερα είναι τα εξής: 
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1.Η αρχή του δεδουλευμένου. Η αρχή αυτή σύμφωνα με την οποία τα έσοδα και τα έξοδα 

αναγνωρίζονται στο χρόνο τον οποίο αφορούν ανεξάρτητα από το χρόνο έκδοσης του 

στοιχείου, ισχύει και για τις οντότητες που τηρούν απλογραφικά βιβλία. Αυτό σημαίνει ότι 

δαπάνες των οποίων το στοιχείο τεκμηρίωσης (τιμολόγιο ή λογαριασμός) έχει εκδοθεί εντός 

του 2016, όπως λογαριασμοί ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνίας, ύδρευσης κλπ. αλλά 

αφορούν και το 2015 θα πρέπει να «μερίζονται» μεταξύ των δύο ετών. 

 

2.Σχετική με το παραπάνω είναι και η επισήμανση όσον αφορά το χρόνο κατάρτισης των 

οικονομικών καταστάσεων που ολοκληρώνεται στο συντομότερο χρόνο από: 

α) έξι μήνες από τη λήξη της περιόδου ή   

β) το χρονικό όριο που τίθενται από τη φορολογική ή άλλη νομοθεσία της χώρας. 

 Π.χ. Ατομικές επιχειρήσεις με υποβολή φορολογικής δήλωσης έως 30/4 οφείλουν 

μέχρι την ίδια ημερομηνία να καταρτίσουν και τις οικονομικές τους καταστάσεις. 

3.Για την ποσοτική καταγραφή των αποθεμάτων δεν τίθενται συγκεκριμένα χρονικά 

περιθώρια. Αρκεί ο χρόνος αυτός να μην υπερβαίνει την προθεσμία κατάρτισης των 

οικονομικών καταστάσεων και η απογραφή να διενεργείται σε κατάλληλο χρόνο που να 

διασφαλίζει την αξιοπιστία των δεδομένων σε σχέση με την ημερομηνία αναφοράς των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων της οντότητας.  

4. Για την επιμέτρηση (αποτίμηση) των αποθεμάτων δεν μπορεί να εφαρμοστεί η μέθοδος 

LIFO ενώ μπορούν να εφαρμοστούν και οι έμμεσες μέθοδοι εφόσον υφίστανται οι 

προϋποθέσεις εφαρμογής τους. Ενδεικτικά ως τέτοιες θεωρούνται: 

· Η μέθοδος της λιανικής τιμής (retail method). 

· Στατιστικές μέθοδοι προσδιορισμού της ποσότητας αποθεμάτων. 

· Προσεγγιστικές τεχνικές σε παρεμφερή αποθέματα, ή οποιαδήποτε άλλη αξιόπιστη, 

τεκμηριωμένη και γενικά αποδεκτή στη διεθνή πρακτική έμμεση μέθοδος. 

Επίσης μπορούν να μην απογράφονται ως αποθέματα τα αναλώσιμα, εφόσον δεν αποτελούν 

σημαντικό μέγεθος για τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της οντότητας. 

Τελειώνοντας παραθέτουμε το υπόδειγμα της κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσης και τις 

πληροφορίες που πρέπει να παρέχει το προσάρτημα, για αυτή την κατηγορία επιχειρήσεων: 

  



 39 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 

  20Χ1 20Χ0 

Κύκλος εργασιών (καθαρός) Χ Χ 

Λοιπά συνήθη έσοδα Χ Χ 

Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα) Χ Χ 

Αγορές εμπορευμάτων και υλικών Χ Χ 

Παροχές σε εργαζόμενους Χ Χ 

Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άυλων στοιχείων Χ Χ 

Λοιπά έξοδα και ζημιές Χ Χ 

Λοιπά έσοδα και κέρδη Χ Χ 

Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό) X X 

Αποτέλεσμα προ φόρων Χ Χ 

Φόροι X X 

Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους X X 

  

Πληροφορίες προσαρτήματος: 

Το προσάρτημα παρέχει μόνο πληροφορίες σχετικά με: 

· Την επωνυμία της οντότητας.   

· Το νομικό τύπο της οντότητας.   

· Την περίοδο αναφοράς.   
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· Τη διεύθυνση της έδρας της οντότητας.   

· Το δημόσιο μητρώο στο οποίο είναι εγγεγραμμένη η οντότητα ή αντίστοιχες πληροφορίες, 

κατά περίπτωση.   

· Εάν η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας.   

· Εάν η οντότητα είναι υπό εκκαθάριση.   

· Την κατηγορία της οντότητας (πολύ μικρή, μικρή, μεσαία, μεγάλη, δημοσίου συμφέροντος. 

· Δήλωση ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με 

το νόμο.   

· Δήλωση περί της επιλογής μη σύνταξης ισολογισμού. 

  

Επισημαίνεται ότι το παραπάνω προσάρτημα συντάσσεται από όλες τις οντότητες, 

ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή. Η καταχώρησή του ή όχι στο εμπορικό μητρώο είναι 

θέμα εταιρικού δικαίου και κατά κανόνα δεν προβλέπεται για τις εταιρείες που ανήκουν σε 

αυτή την κατηγορία (Ο.Ε. – Ε.Ε. κλπ.) ούτε βέβαια και για τις ατομικές επιχειρήσεις4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 www.epixeirisi.gr › ΒΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΩΝ 

http://www.epixeirisi.gr
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3Ο ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ 

ΤΗΣ EPSILON NET 

Η ΕΨΙΛΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ιδρύεται από στελέχη με σημαντική εμπειρία στις 

ολοκληρωμένες λύσεις στον τομέα της Πληροφορικής και στις τηλεπικοινωνίες.  

Διαθέτοντας τεχνογνωσία αιχμής, η εταιρία από το 1992 μέχρι και σήμερα παραμένει 

πρωταγωνιστής στην αγορά της Βορείου Ελλάδος στον τομέα της πληροφορικής και της 

τεχνολογίας. Κατακτώντας την εμπιστοσύνη σημαντικών οργανισμών και επιχειρήσεων, που 

εντάσσονται στο πελατολόγιό της, ταυτόχρονα γίνεται και συνεργάτης μεγάλων εταιριών 

πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, οι οποίες χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες της σε μεγάλα 

έργα. 

 

Τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν την ΕΨΙΛΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ είναι :  

 

· Τεχνογνωσία & επαγγελματισμός 

· Εκτίμηση και πιστή πελατειακή βάση 

· Πρωταγωνιστικός ρόλος στην εξειδικευμένη αγορά της Βορείου Ελλάδος 

· Απόλυτα εξειδικευμένο προσωπικό 

· Κορυφαίο ανθρώπινο δυναμικό 

 

Η διαχρονική επιτυχία της ΕΨΙΛΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ οφείλεται... 

 

· Στην ύπαρξη ανθρώπινου δυναμικού με εξειδίκευση, εμπειρία και υψηλό μορφωτικό 

επίπεδο. 

· Στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών αξιοποιώντας την εμπειρία από την συνεχή 

υποστήριξη και εξυπηρέτηση μεγάλων πελατών. 

· Στην διασφάλιση της υψηλής ποιότητας με την αδιάκοπη ανάπτυξη τεχνογνωσίας, τον 

εκσυγχρονισμό, τις αξιόλογες εγκαταστάσεις & συνεργασίες. 
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· Στην αίσθηση ευθύνης που μας εξασφάλισε μακρόχρονες πελατειακές σχέσεις, την 

εμπιστοσύνη των προμηθευτών για την προώθηση των προϊόντων τους και την καθολική 

αναγνώριση από συνεργάτες και ανταγωνιστές5. 

 

 

EPSILONNET BUSINESS PLUS 

 

 

Πλήρης εμπορική παρακολούθηση και άμεση οικονομική εικόνα των επιχειρήσεων 

ΑΠΟΘΗΚΗ 

·     Διαχείριση Αποθήκης (5 αποθ.χώροι) Οργάνωση αποθήκης - Group Αποθηκών 

·     Είδη - Αποθέματα - Φωτογραφίες Ειδών 

·     Παρακολούθηση Κύριας - Εναλλακτικής περιγραφή Ειδών 

·     Ενδοδιακινήσεις ειδών μεταξύ των αποθηκευτικών χώρων 

·     Ταξινομήσεις Ειδών 

·     Έλεγχος Υπολοίπων Ειδών 

·     Όρια ασφαλείας ειδών 

·     Διαχείριση Bar Code 

·     Διαχείριση πολλαπλών μονάδων μέτρησης 

·     Set ειδών 

·     Αυτόματη σύνδεση με Μ.Σ.Κ.Κ 

·     Αποτιμήσεις αποθεμάτων με πολλαπλές μεθόδους 

·     Ετικετογράφος ειδών 

·     Δασμολογικές κλάσεις 

 

                                                 
5 www.epsilon-pliroforiki.gr/el/ep-soft/epsilonnet/epsilonnet-business-unit 

http://www.epsilon-pliroforiki.gr/el/ep-soft/epsilonnet/epsilonnet-business-unit
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ 

·     Πλήρης παρακολούθηση κυκλώματος Πωλήσεων 

·     Λιανική Πώληση σε ιδιαίτερα διαμορφωμένη οθόνη 

·     Παραγγελίες πωλήσεων 

·     Παρακολούθηση εκκρεμών παραγγελιών πωλήσεων 

·     Διαχείριση πολλαπλών τιμοκαταλόγων 

·     Αυτόματη ενημέρωση των τιμοκαταλόγων 

·     Σενάρια εκπτωτικής πολιτικής 

·     Παρακολούθηση Tax - Free 

·     Διαχείριση πελατών - χρεωστών 

·     Παρακολούθηση διαφορετικών αποθηκευτικών χώρων - Υποκαταστημάτων ανά 

πελάτη 

·     Πλήρης διαχείριση ειδών ανά γραμμή παραστατικού 

·     Διαχείρηση πιστωτικών καρτών 

·     Διαχείριση δόσεων 

·     Μαζικός μετασχηματισμός παραστατικών 

·     Πολλαπλά νομίσματα 

·     Ενημέρωση μέσω internet ισοτιμιών νομισμάτων 

ΑΓΟΡΕΣ 

·     Πλήρης παρακολούθηση του κυκλώματος αγορών 

·     Παραγγελίες Αγορών 

·     Παρακολούθηση εκκρεμών παραγγελιών αγορών 

·     Διαχείριση προμηθευτών - πιστωτών 

·     Έλεγχος υπολοίπων παραγγελιών - Δεσμευμένα & Αναμενόμενα 

·     Ενοποίηση καρτελών πελάτη - προμηθευτή 

ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ 

·     Διαχείριση αξιογράφων 

·     Τράπεζες 

·     Λογαριασμοί 
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ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

·     Έμμεσες οθόνες με συσχετιζόμενα στοιχεία για αυτόματη άντληση πληροφοριών 

·     Διαχείριση σειρών στοιχείων & εκτυπωτών από τον χρήστη 

·     Δυνατότητα παραμετροποίησης των φορμών της εφαρμογής από τον χρήστη 

·     Δυνατότητα πολλαπλών ομαδοποιήσεων, ταξινομήσεων και αποθήκευση των 

προτύπων φορμών 

·     Εξαγωγή αρχείων σε εκτυπώσιμη μορφή και σύνδεση με όλες τις εφαρμογές του 

Microsoft Office 

·     Δυνατότητα εξαγωγής αρχείων σε άλλες εφαρμογές 

·     Δυνατότητα επισύναψης εγγράφων και αρχείων 

·     Πλήρης διαχείριση δικαιωμάτων χρηστών 

·     Ειδικό menu δημιουργίας "αγαπημένων" πεδίων ανά χρήστη 

·     Προσαρμογή πληκτρολογίου σύμφωνα με τις επιθυμίες του χρήστη 

·     Παραμετροποίηση οθονών - Έμμεσες οθόνες 

·     Μαζικές μεταβολές 

·     Πλήρης παραμετροποίηση από τον χρήστη των γεφυρών ενημέρωσης όλων των 

υποσυστημάτων 

·     Σύνδεση με Extra Εσοδα - Έξοδα, Extra Γενική Λογιστική & Extra Λογιστική 

Διαχείριση 

·     Αυτόματη διαδικασία ενημέρωσης μέσω mail των εφαρμογών Extra του εξωτερικού 

λογιστή 

·     Αυτόματες διαδικασίες ελέγχου 

·     Βασικές Εκτυπώσεις ανά υποσύστημα 

·     Στατιστικές Εκτυπώσεις ανά υποσύστημα 

·     Δυνατότητα εκτύπωσης σε όλους τους τύπους των εκτυπωτών (dotmatrix, inkjet, 

laser) 

·     Δυνατότητα σύνδεσης με ταμειακές μηχανές 

·     Update μέσω internet 

·     Πλήρης αξιοποίηση των διαδικτυακών δυνατοτήτων 

·     On line ημερολόγιο φορολογικών υποχρεώσεων 
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EPSILONNET BUSINESS UNIT 

 

 

Αναλυτική περιγραφή προγράμματος 

· Πλήρης Εμπορική παρακολούθηση των επιχειρήσεων. 

ΑΠΟΘΗΚΗ: 

· Διαχείριση ενός αποθηκευτικού χώρου 

· Είδη - Αποθέματα - Φωτογραφίες ειδών 

· Παρακολούθηση Κύριας - Εναλλακτικής περιγραφής ειδών 

· Ταξινομήσεις ειδών 

· Έλεγχος υπολοίπων ειδών 

· Όρια ασφάλειας ειδών 

· Διαχείριση Bar code 

· Set ειδών 

· Αυτόματη σύνδεση με Μ.Σ.Κ.Κ. 

· Ετικετογράφος ειδών 

   

 ΠΩΛΗΣΕΙΣ: 

· Πλήρης παρακολούθηση κυκλώματος πωλήσεων 

· Λιανική πώληση σε ιδιαίτερα διαμορφωμένη οθόνη 

· Παραγγελιοληψία 

· Παρακολούθηση εκκρεμών παραγγελιών πωλήσεων 

· Διαχείριση πελατών - χρεωστών 

· Διαχείριση πιστωτικών καρτών 

· Διαχείριση δόσεων 



 46 

· Τιμοκατάλογος λιανικής 

· Τιμοκατάλογος χονδρικής 

· Παρακολούθηση Tax-Free 

 

EPSILONNET BUSINESS VALUE 

  

 
· Πλήρης εμπορική παρακολούθηση και άμεση οικονομική εικόνα των επιχειρήσεων 

· Παρακολούθηση απεριορίστων υποκαταστημάτων της εταιρείας 

 

ΑΠΟΘΗΚΗ  

• Διαχείριση αποθήκης (απεριόριστοι αποθηκευτικοί χώροι) – Οργάνωση αποθήκης – Group 

αποθηκών 

 • Είδη- Αποθέματα-Φωτογραφίες ειδών  

• Παρακολούθηση Κύριας-Εναλλακτικής περιγραφή ειδών 

 • Ενδοδιακινήσεις ειδών μεταξύ των αποθηκευτικών χώρων  

• Ταξινομήσεις Ειδών  

• Έλεγχος υπολοίπων ειδών  

• Όρια ασφάλειας ειδών  

• Διαχείριση Bar Code  

• Διαχείριση Serial Numbers  
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• Διαχείριση πολλαπλών μονάδων μέτρησης  

• Set ειδών  

• Αυτόματη σύνδεση με Μ.Σ.Κ.Κ  

• Αποτιμήσεις αποθεμάτων με πολλαπλές μεθόδους  

• Ετικετογράφος ειδών  

• Δασμολογικές κλάσεις 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ  

• Πλήρης παρακολούθηση κυκλώματος  

• Πωλήσεων  

• Λιανική πώληση σε ιδιαίτερα διαμορφωμένη οθόνη 

 • Παραγγελίες πωλήσεων  

• Παρακολούθηση εκκρεμών παραγγελιών πωλήσεων  

• Προσφορές – Διαχείριση Υποψήφιων πελατών –Μαζικοί μετασχηματισμοί προσφορών  

• Διαχείριση πολλαπλών τιμοκαταλόγων  

• Αυτόματη ενημέρωση των τιμοκαταλόγων  

• Σενάρια εκπτωτικής πολιτικής  

• Μαζικός μετασχηματισμός παραστατικών  

• Διαχείριση πελατών-χρεωστών  
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• Παρακολούθηση διαφορετικών αποθηκευτικών χώρων – Υποκαταστημάτων ανά πελάτη • 

Πλήρης διαχείριση ειδών ανά γραμμή παραστατικού  

• Διαχείριση πιστωτικών καρτών  

• Διαχείριση δόσεων  

• Πολλαπλά νομίσματα  

• Ενημέρωση μέσω Internet ισοτιμιών νομισμάτων 

ΠΩΛΗΤΕΣ  

• Πλήρης παρακολούθηση πωλητών  

• Δυνατότητα αντιστοίχησης πωλητών ανά πελάτη – γεωγραφική περιοχή  

• Πλήρης διαχείριση σεναρίων εμπορικής πολιτικής 

ΑΓΟΡΕΣ  

• Πλήρης παρακολούθηση κυκλώματος αγορών  

• Παραγγελίες αγορών  

• Παρακολούθηση εκκρεμών παραγγελιών αγορών  

• Έλεγχος υπολοίπων παραγγελιών –Δεσμευμένα &Αναμενόμενα  

• Διαχείριση προμηθευτών-πιστωτών  

• Ενοποίηση καρτελών πελάτη-προμηθευτή(φορείς) • Open items 
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ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ  

• Διαχείριση αξιογράφων  

• Τράπεζες  

• Λογαριασμοί 

ΔΑΠΑΝΕΣ  

• Υποσυστήματα μεταβλητών για διαχείριση δαπανών 

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ  

• Πλήρης παρακολούθηση του κυκλώματος Γενικής Λογιστικής  

• Τυποποιημένο λογιστικό σχέδιο με την ευθύνη της επιστημονικής ομάδας της Epsilonnet  

• Δυνατότητα προσαρμογής-παραμετροποίησης του λογιστικού σχεδίου στις ανάγκες της 

επιχείρησης  

• Πλήρης παραμετροποίηση από τον χρήστη των γεφυρών ενημέρωσης όλων των 

υποσυστημάτων εμπορικής διαχείρισης καθώς και του κυκλώματος Γενικής Λογιστικής 

Εμπορική πολιτική  

• Πλήρης παρακολούθηση σεναρίων εμπορικής πολιτικής πελατών  

• Δυνατότητα ιεράρχησης της Εφαρμογής Σεναρίων Εμπορικής Πολιτικής  

• Πλήθος πληροφοριακών εκτυπώσεων για την πληροφόρηση του επιχειρηματία. 
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EPSILONNET BUSINESS ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

 

   

 
 

Αναλυτικά χαρακτηριστικά προγράμματος 

· Κάθετη εφαρμογή που καλύπτει όλες τις ανάγκες λογιστικής παρακολούθησης κάθε 

επιχείρησης 

· Ενσωμάτωση και ενοποίηση δεδομένων μέσω της πλατφόρμας των εμπορολογιστικών 

εφαρμογών  Business (Plus, Value) της Epsilon Net 

· Δυνατότητα σύνδεσης με εμπορικές εφαρμογές της αγοράς και ενημέρωση κινήσεων, 

συναλλασσομένων και λογαριασμών Λ.Σ. μέσω ειδικού αρχείου 

· Ολοκληρωμένη Παρακολούθηση Μητρώου Παγίων 

· Παρακολούθηση Αναλυτικής Λογιστικής 

· Κάλυψη όλων των κατηγοριών βιβλίων του Κ.Β.Σ. με δυνατότητα μέχρι και 16-βάθμιας  

ενημέρωσης Γενικής ή Αναλυτικής Λογιστικής. 

· Εισαγωγή άρθρων μισθοδοσίας από τις εφαρμογές Business Μισθοδοσίας / HRM 

· Δυνατότητα παράλληλης παρακολούθησης του λογιστικού σχεδίου σε ξένη γλώσσα 

· Δυναμικά πρότυπα άρθρα για την ελαχιστοποίηση του χρόνου καταχώρησης 

· Γρήγορος Υπολογισμός αποτελεσμάτων χρήσης με σενάρια αυτοελέγχου 

· Ηλεκτρονική Υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων τιμολογίων, αναλυτικής 

κατάστασης πωλήσεων πετρελαίου και δηλώσεων Intrastat, είτε με αυτόματη 

ενημέρωση από εγγραφές είτε με απευθείας καταχωρήσεις 

· Δυνατότητα ενημέρωσης εγγραφών Listing από Intrastat 

· Διαχείριση εντύπων λογιστικής (περιοδική δήλωση ΦΠΑ, εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ, 

Ε3) 

· Online υποβολή περιοδικών και εκκαθαριστικών δηλώσεων Φ.Π.Α. 

· Λογιστική παρακολούθηση πακέτων τουριστικών γραφείων 

· Δυνατότητα εκτύπωσης πλήθους πληροφοριών και καταστάσεων ελέγχου 
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·  Δυνατότητα αναλυτικού καθορισμού δικαιωμάτων ανά χρήστη με αρχείο καταγραφής 

συμβάντων 

· Ολοκληρωμένο αρχείο παλαιών και νέων Κ.Α.Δ. με δυνατότητες σύνθετης αναζήτησης 

και αυτόματης αντιστοίχησης 

  

Αναλυτικά χαρακτηριστικά module 

· Διαχείριση Ισολογισμού  

· Αυτόματη διαδικασία κλεισίματος  ισολογισμού και σύνταξης όλων των οικονομικών 

καταστάσεων μέσω έτοιμων, τυποποιημένων και παραμετροποιήσιμων βημάτων. 

· Διαχείριση Αξιογράφων 

· Συγχώνευση Δεδομένων Εταιρειών 

· Συγχώνευση (e-merge) δεδομένων για την  αντιμετώπιση απαιτήσεων π.χ αναλυτικής 

ενημέρωσης κεντρικού από υποκαταστήματα, ομίλου εταιρειών κλπ. 

· Οικοδομοτεχνικά,Πλήρης κάλυψη των οικοδομοτεχνικών  επιχειρήσεων με αυτόματο 

υπολογισμό και συμπλήρωση όλων των δηλώσεων και σχετικών εντύπων για το ΦΠΑ 

των ακινήτων. 

· Report Generato,Σχεδίαση εκτυπώσεων από τον χρήστη μέσω  σύγχρονου εργαλείου 

Report Generator 

 

EPSILONNET BUSINESS ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ - HRM 

 

 

  

 

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ 

· Ενσωμάτωση όλων των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας 

· Κάλυψη όλων των εργασιακών σχέσεων 
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· Κάλυψη και των πιο εξειδικευμένων περιπτώσεων εργαζομένων 

· Πλήρης διαχείριση της μισθοδοσίας με δύο τρόπους: 

-Αυτοματοποιημένη 

-Πλήρως παραμετροποιήσιμη από τον χρήστη 

· Αυτόματη εξαγωγή σε αρχείο των εντολών πληρωμής σε τράπεζες και των άρθρων 

Γενικής Λογιστικής. 

· Πλήρες σύστημα κοστολόγησης με παρακολούθηση και επιμερισμό του κόστους 

μισθοδοσίας σε κέντρα κόστους που σχεδιάζει και παραμετροποιεί ο χρήστης της 

εφαρμογής, ανάλογα με τις ανάγκες της εκάστοτε επιχείρησης. 

· Πλήρης διαχείριση σε ωράρια εργασίας και βάρδιες και σύνδεση με αυτόματο 

υπολογισμό 

ασφαλιστικών ημερών, ωρών, υπερωριών, νυχτερινών, Κυριακών, Αργιών. 

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ HRM 

· Διαχείριση Ανταμοιβών 

· Μαζική Διαχείριση Ασθενειών 

· Μαζική Διαχείριση Υπερωριών 

· Μαζική Διαχείριση Παροχών 

· Μαζική Διαχείριση Πρόσθετων Αποδοχών 

· Πλήρης Διαχείριση Αδειών 

· Διαχείριση Βιογραφικών Εργαζομένων 

· Πολιτική Μισθών 

· Περιγραφή Θέσης Εργασίας 

· Πλήρης Διαχείριση και αξιολόγηση βιογραφικών Εργαζομένων και Υποψηφίων 

· Διαχείριση Αγγελιών,Διαχείριση Ταξιδίων 

· Διαχείριση Οχημάτων 

· Διαχείριση Κινητής τηλεφωνίας 

· Αξιολόγηση Προσωπικού 

· Εκπαίδευση προσωπικού 

· Σενάρια Προβλέψεων 

· Υγιεινή & Ασφάλεια 

· Κατάρτιση Προϋπολογισμών 

ΕΡΓΑΛΕΙΑ που μπορούν να ενσωματωθούν 
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•Συγχώνευση Δεδομένων Εταιρειών. 

•Query Builder. 

•Εισαγωγή δεδομένων από ρολόι . 

•Εισαγωγή Αποτελεσμάτων Ωρομέτρησης. 

•Report Generator 

ΠΛΗΡΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΩΡΟΜΕΤΡΗΣΗΣ 

Το "Πλήρες Σύστημα Ωρομέτρησης" είναι η νέα ολοκληρωμένη πρόταση της Epsilon Net για 

τις εφαρμογές μισθοδοσίας οι οποίες απευθύνονται σε επιχειρήσεις που τηρούν διαδικασία 

καταγραφής και ελέγχου παρουσιών προσωπικού. Το νέο ολοκληρωμένο υποσύστημα 

παρέχει την δυνατότητα καταγραφής, διαχείρισης και επεξεργασίας του παρουσιολογίου των 

εργαζομένων με παράλληλη δυνατότητα παραμετροποίησης των ωραρίων εργασίας με βάση 

τους κανόνες που εφαρμόζει η κάθε επιχείρηση ενώ συγχρόνως διαχειρίζεται πλήρως όλα τα 

υποσυστήματα τα οποία είναι άμεσα συνδεδεμένα με την ωρομέτρηση των εργαζομένων 

όπως άδειες, ασθένειες, αργίες, νυχτερινά, υπερωρίες. 

Η φιλικότητα, η ταχύτητα, η προσαρμοστικότητα, η εγκυρότητα, η αξιοπιστία αλλά και η 

ευελιξία είναι ουσιώδη χαρακτηριστικά της νέας αυτής ολοκληρωμένης λύσης η οποία είναι 

ενσωματωμένη στις εφαρμογές μισθοδοσίας της Epsilon Net παρέχοντας περαιτέρω 

απλοποίηση των διαδικασιών και άμεση ενοποίηση των υποσυστημάτων "Ωρομέτρηση" & 

"Μισθοδοσία" σε μία ενιαία εφαρμογή! 

  

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Α. Σύστημα Καταγραφής Παρουσιών (hardware) 

Υπερσύγχρονες και πολλαπλές επιλογές καταγραφής παρουσιών με δυνατότητα διαχείρισης 

απεριορίστων εγκαταστάσεων τερματικών αλλά και εργαζομένων. 

Ενδεικτικές Λύσεις: 

• Τερματικά με χρήση κάρτας (απλή, μαγνητική, proximity, smart) 
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• Τερματικά με χρήση ταυτότητας ή μπρελόκ 

• Βιομετρικά τερματικά με χρήση δακτυλικού αποτυπώματος 

• Βιομετρικά τερματικά με αναγνώστη γεωμετρίας παλάμης 

• Τερματικά με παράλληλη χρήση τουρνικέ 

  

Β. Ωρομέτρηση (software) 

• Αυτόματο υποσύστημα Επικοινωνίας με Σταθμούς Ωρομέτρησης (ρολόγια) 

• Υποσύστημα Παραμέτρων & Κανόνων Ωρομέτρησης 

• Υποσύστημα Διαχείρισης Λοιπών Στοιχείων Ωρομέτρησης (Άδειες, Ασθένειες, Αργίες, 

Υπερωρίες) 

• Υποσύστημα Οργάνωσης Πλάνου Εργασίας 

• Υποσύστημα Υπολογισμού Ωρομέτρησης 

• Υποσύστημα Αναφορών (Reports) 

  

EPSILONNET EXTRA TAX SYSTEM 

 

 
Παρουσίαση Module Περαίωσης Ακινήτων 

· Εφαρμογή που λειτουργεί σε πλήρες παραθυρικό περιβάλλον (σε πλατφόρμα 

Microsoft.net). 

· Πλήρης διαχείριση των εντύπων 
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· - Φορολογίας Εισοδήματος (Ε1, Ε2, Ε3, Ε5, Ε9, Ε16,  Φ10, Φ12, Φ13, Βεβαίωση 

Εταίρων) 

- Μητρώου (Μ, Μ0, Μ1, Μ2, Μ3, Μ4, Μ5, Μ6, Μ7, Μ8, Μ9, Μ10, Μ11, Μ12, Μ13) 

- Φ.Π.Α. (Φ1, Φ2, Φ3, Φ4, Φ5, Intrastat, Ειδικό Σημείωμα Περαίωσης Φ.Π.Α.) 

- Κ.Β.Σ. (Β1, Β2 

-Διάφορα (Υπεύθυνη Δήλωση, Α9, Ασφαλιστικής Ενημερότητας, Απόδοσης ΕΛΓΑ, 

Αίτηση, Δήλωση Καταβολής Φόρου στη Συγκέντρωση Κεφαλαίων). 

· Αυτόματη συμπλήρωση και αποστολή μέσω internet όλων των δηλώσεων Εισοδήματος, 

Φ.Π.Α., και Intrastat, με ένα κλικ μέσα από την εφαρμογή. 

· Ειδικό εργαλείο αυτόματης αντιστοίχησης παλαιών Κ.Α.Δ. και υποβολής του σχετικού 

αρχείου μέσω TaxisNet. 

· Αυτόματες "έξυπνες" μεταφορές δεδομένων ανάμεσα στα έντυπα (π.χ. μεταφορά 

ακινήτων από το Ε9 στο Ε2, αποτελεσμάτων από Ε3 σε Ε5, αυτόματη δημιουργία 

εκκαθαριστικής Φ.Π.Α. από περιοδικές κ.λπ.) 

· Πληθώρα επιλογών εκτύπωσης όλων των εντύπων (μαζικά ή μεμονωμένα) σε 

μηχανογραφημένο, εφορίας ή και απλό χαρτί μεγέθους Α4 ή και Α3.  

· Αυτόματη σύνδεση και αμφίδρομη μεταφορά δεδομένων με τα 

προγράμματα Hyper. Axion Λογιστική Διαχείριση, Extra Λογιστική Διαχείριση, Extra 

Εσοδα Εξοδα, Extra Γενική Λογιστική και Extra CRM Λογιστών. 

· Απεριόριστοι χρήστες/ εταιρίες. 

·  Αυτόματη είσοδος σε όλες τις on line υπηρεσίες (π.χ. έκδοση πιστοποιητικών, 

ενημέρωση πορείας εκκαθάρισης, εκτύπωση επίσημου αντίγραφου Φ.Ε. κ.λπ.). 

· Δυνατότητα παρακολούθησης και διαχείρισης απεριόριστου αριθμού υπόχρεων, 

ταυτόχρονα από το σύνολο των χρηστών της εφαρμογής μέσω δικτύου. 

· Αυτόματη δημιουργία και εκτύπωση πρόσθετων πινάκων στα έντυπα (για συμπλήρωση 

απεριόριστου αριθμού εγγραφών στους πίνακες των εντύπων). 

· Εργαλείο αυτόματου υπολογισμού τεκμαρτού Αγροτικού Εισοδήματος. 

· Εργαλείο αυτόματου υπολογισμού εισοδήματος από εκμίσθωση Γαιών. 

· Δυνατότητα υπολογισμού και εκτύπωσης εντύπου Ανάλωσης Κεφαλαίου προηγούμενων 

ετών. 

· Αυτόματος υπολογισμός τεκμηρίων για τη Φ.Ε. 

· Δυνατότητα επισύναψης και αποθήκευσης εγγράφων μέσα στην εφαρμογή για κάθε 

πελάτη του Λογιστικού Γραφείου. 

· Εκτύπωση των εντύπων σε μηχανογραφημένο συνεχές έντυπο της Epsilon Net. 
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· Δυνατότητα άμεσης καταχώρισης (κωδικός πεδίου + ποσό) των στοιχείων για ταχύτατη 

συμπλήρωση των δηλώσεων. 

· Χρήσιμες πληροφοριακές εκτυπώσεις για την οργάνωση του λογιστικού γραφείου 

(κατάσταση υποβολής δηλώσεων ανά ΔΟΥ, υπόχρεοι ανά ΔΟΥ κ.λπ.). 

· Δυνατότητα αυτόματης αποστολής εντύπων μέσω email σε μορφή pdf. 

 

EPSILONNET EXTRA TAX SYSTEM ESTATE 

 

 
· Υπολογισμός Αξίας Ακινήτων με όλα τα συστήματα προσδιορισμού (Αντικειμενικό, 

Μικτό, ΑΑ Γης) και αυτόματη εύρεση τιμών ζώνης και συντελεστών μέσω internet, για 

όλη την Ελλάδα. 

· Online αυτόματη εύρεση τιμών (Τιμή Ζώνης, Σ.Α.Ο., Σ.Ο., Σ.Ε., Τ.Ο., Κ) με επιλογή 

από τον χρήστη των περιοχών από χαρτογραφικά δεδομένα 

· Εκτύπωση όλων των παραπάνω εντύπων σε λευκό χαρτί 

· Πανελλαδική Κάλυψη (Ανατολική Μακεδονία, Δυτική Μακεδονία, Δωδεκάνησα, 

Ήπειρος, Θεσσαλία, Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Κρήτη, Κυκλάδες, Νησιά Βόρειου 

Αιγαίου, Νησιά Ιονίου, Πελοπόννησος, Στερεά Ελλάδα) μέσω δυναμικών χαρτών. 

· Υπολογισμός των τιμών προσδιορισμού απλά με την επιλογή από τον χρήστη του 

ακινήτου στο χάρτη της περιοχής που τον ενδιαφέρει. 

· Αυτόματη ενημέρωση εντύπου Ε.Τ.ΑΚ. για υπολογισμό του τέλους ακινήτων Φυσικών 

ή Νομικών Προσώπων με ένα κλικ. 

· Αυτόματη εισαγωγή των δεδομένων (τιμών) στα φύλλα υπολογισμού αξίας ακινήτων/ 

γαιών της εφαρμογής Extra Tax System. 

· Συμπλήρωση εντύπων κτηματολογίου και αυτόματη ηλεκτρονική υποβολή μέσω 

Internet του Δ.1 και Δ.2 (Ν.2308/1995) 

· Συμπλήρωση του εντύπου απόδοσης εφάπαξ τέλους Κτηματογράφησης 
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· Αυτόματη συμπλήρωση και αποστολή μέσω internet όλων των δηλώσεων Εισοδήματος, 

Φ.Π.Α., και Intrastat, με ένα κλικ μέσα από την εφαρμογή 

· Πλήρης διαχείριση των φορολογικών εντύπων Εισοδήματος, ΦΠΑ, ΚΒΣ, Κεφαλαίου 

κ.α. για κάθε οικονομικό έτος ξεχωριστά. 

 

EPSILONNET EXTRA ΕΣΟΔΑ - ΕΞΟΔΑ 

 

  

 

Αναλυτική περιγραφή Προγράμματος 

· Πλήρης διαχείριση Εσόδων-Εξόδων, Φ.Π.Α., Παγίων, Συναλλασσόμενων, Εγγραφών, 

Λογαριασμών. 

· Πλήρης παραμετροποίηση των στηλών των βιβλίων. 

· Δυνατότητα μαζικής καταχώρισης συγκεντρωτικών εγγραφών για άμεση ενημέρωση 

των εντύπων Φ.Π.Α., εντύπου Ε3, συγκεντρωτικών καταστάσεων και συγκεντρωτικών 

καταστάσεων πετρελαίων. 

· Μαζικός υπολογισμός και μαζική εκτύπωση περιοδικών καταστάσεων 

Φ.Π.Α., Intrastat και Listing με δυνατότητα αυτόματης συμπλήρωσης και αποστολής 

μέσω internet.  

·  Ενσωματωμένο πλήρες Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και δυνατότητα χρησιμοποίηση 2ου 

Λ.Σ. με επιλεγμένους λογαριασμούς για τη διευκόλυνση του χρήστη. 

· Ταυτόχρονη χρήση του προγράμματος από περισσότερους του ενός χρήστες (multi-

user). 

· Από 1 έως 3 χρήστες και από 4 χρήστες και πάνω. Δυνατότητα καθορισμού 

δικαιωμάτων ανά χρήστη. 

· Παρακολούθηση απεριόριστου αριθμού εταιριών και απεριόριστες χρήσεις σε κάθε 

εταιρία. 
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· Κοινό ενιαίο αρχείο συναλλασσομένων (πελατών / προμηθευτών) με δυνατότητα 

αυτόματου ελέγχου διπλοκαταχωρήσεων. 

· Δυνατότητα χρήσης διπλογραφικού συστήματος. 

· Αυτόματη δημιουργία λογιστικών άρθρων. 

· Δυνατότητα εύκολης καταχώρησης των κινήσεων με την χρήση πρότυπων άρθρων. 

· Διαχείριση των Κωδικών Αρίθμησης Δραστηριότητας. Δυνατότητα ανεύρεσης είτε 

βάσει του αριθμού ΚΑΔ, είτε βάσει της περιγραφής του επαγγέλματος. 

· Δηλώσεις Intrastat και Listing με ταυτόχρονο έλεγχο ορθότητας του αριθμού μητρώου 

VIES. Δυνατότητα εκτύπωσης των θεωρημένων βιβλίων σε όλους τους τύπους των 

εκτυπωτών (dotmatrix, inkjet κλπ). 

· Εύχρηστες εκτυπώσεις ελέγχου Φ.Π.Α. 

· Πολλαπλές εκτυπώσεις για την εύκολη παρακολούθηση των οικονομικών μεγεθών κάθε 

επιχείρησης:  

· Πίνακες κερδοζημιών. 

· Εξωλογιστικός και Λογιστικός προσδιορισμός των καθαρών κερδών. 

· Σενάρια αυτοελέγχου. 

· Back-up - restore μεμονωμένης εταιρίας ή όλης της εφαρμογής. 

· Αυτόματη σύνδεση με τα προγράμματα της σειράς Business (Unit - Plus - Value). 

· Αυτόματη σύνδεση με τα προγράμματα της σειράς Extra (Τax System, Μισθοδοσία, 

CRM Λογιστών). 

· Διαχείριση ταξιδιωτικών πακέτων τουριστικών γραφείων. 

· Μαζικός υπολογισμός και εκτύπωση λογιστικού προσδιορισμού καθαρών κερδών. 

· Αυτόματη συμπλήρωση και αποστολή περιοδικών και εκκαθαριστικών δηλώσεων 

Φ.Π.Α. μέσω internet. 

· Δυνατότητα δημιουργίας αρχείων υποβολής συγκεντρωτικών καταστάσεων τιμολογίων , 

αναλυτικής κατάστασης πωλήσεων πετρελαίου και δηλώσεων Intrastat έτοιμων για 

υποβολή μέσω internet. 

· Δυνατότητα ανάγνωσης αρχείου συγκεντρωτικών καταστάσεων τιμολογίων για την 

αυτόματη δημιουργία συγκεντρωτικών εγγραφών για την ενημέρωση του τελικού 

αρχείου των συγκεντρωτικών καταστάσεων τιμολογίων. 

MODULES: 

· Διαχείριση Πάγιου Ενεργητικού, 

· Διαχείριση Οικοδομοτεχνικών επιχειρήσεων, 

· Διαχείριση Αξιογράφων 
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EPSILONNET EXTRA ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

 

· Παρακολούθηση όλων των πελατών του λογιστικού γραφείου  σε ενιαίο περιβάλλον. 

· Κοινό ενιαίο αρχείο συναλλασσομένων (πελατών/προμηθευτών) με δυνατότητα 

αυτόματου ελέγχου διπλοκαταχωρήσεων. 

· Δυνατότητα εύκολης καταχώρησης των κινήσεων με την χρήση πρότυπων άρθρων. 

· Πολλαπλές εκτυπώσεις για την εύκολη παρακολούθηση των οικονομικών μεγεθών κάθε 

επιχείρησης. 

· Μαζικός υπολογισμός και εκτύπωση λογιστικού προσδιορισμού καθαρών κερδών. 

· Αυτόματη συμπλήρωση και αποστολή περιοδικών και εκκαθαριστικών δηλώσεων 

Φ.Π.Α. μέσω internet. 

· Ταυτόχρονη χρήση του προγράμματος από περισσότερους του ενός χρήστες (multi-

user). Από 1 έως 3 χρήστες και από 4 χρήστες και πάνω. 

· Ελεγχόμενη πρόσβαση σε επιμέρους λειτουργίες του προγράμματος μέσω ορισμού 

δικαιωμάτων χρηστών. 

· Παρακολούθηση απεριόριστου αριθμού εταιριών και απεριόριστων χρήσεων σε κάθε 

εταιρία. 

· Δυνατότητα μαζικής καταχώρησης συγκεντρωτικών εγγραφών για άμεση ενημέρωση 

εντύπων Φ.Π.Α. (Περιοδικής-Εκκαθαριστικής Δήλωσης), εντύπου Ε3 και 

συγκεντρωτικών καταστάσεων. 

· Όλοι οι Κωδικοί Αρίθμησης Δραστηριότητας. Δυνατότητα ανεύρεσης είτε βάσει του 

αριθμού ΚΑΔ, είτε βάση της περιγραφής του επαγγέλματος. 

· Δηλώσεις Intrastat και Listing με ταυτόχρονο έλεγχο ορθότητας του αριθμού μητρώου 

VIES. 
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· Πολλαπλές εκτυπώσεις για την εύκολη παρακολούθηση των οικονομικών μεγεθών κάθε 

επιχείρησης: 

· Πίνακες κερδών - ζημιών 

· Εξωλογιστικός και Λογιστικός προσδιορισμός των καθαρών κερδών 

· Σενάρια αυτοελέγχου 

· Μαζικός υπολογισμός και μαζική εκτύπωση περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. 

· Back up - Restore μεμονωμένης εταιρίας ή όλης της εφαρμογής 

· Αυτόματη σύνδεση με τις εμπορολογιστικές εφαρμογές της σειράς Business (Unit - Plus 

– Value, Πρατήριο Υγρών Καυσίμων, Διαχείριση Εγγυοδοσίας), και τις εφαρμογές 

Business Μισθοδοσία HRM. 

· Αυτόματη σύνδεση με τα προγράμματα της σειράς Εxtra (Tax System, Μισθοδοσία, 

CRM Λογιστών) και την εφαρμογή Ηyper.AxionΜισθοδοσία. 

· Διαχείριση ταξιδιωτικών πακέτων τουριστικών γραφείων. 

· Δυνατότητα δημιουργίας αρχείων υποβολής συγκεντρωτικών καταστάσεων τιμολογίων , 

αναλυτικής κατάστασης πωλήσεων πετρελαίου και δηλώσεων Intrastat, έτοιμων για 

υποβολή μέσω internet. 

· Δυνατότητα ανάγνωσης αρχείου συγκεντρωτικών καταστάσεων τιμολογίων για την 

αυτόματη δημιουργία συγκεντρωτικών εγγραφών για την ενημέρωση του τελικού 

αρχείου των συγκεντρωτικών καταστάσεων τιμολογίων. 

· Ενσωματωμένο πλήρες Γενικό Λογιστικό. 

· Παρουσίαση όλου του Ε.Γ.Λ.Σ. με ταυτόχρονη παρουσίαση της ανάλυσης και ερμηνείας 

των λογαριασμών. 

· Παρουσίαση ενδεικτικών παραδειγμάτων που αφορούν λογιστικά γεγονότα για την 

διευκόλυνση του χρήστη όσον αφορά τη σωστή απεικόνιση των λογιστικών γεγονότων 

με εγγραφές. 

· Ταμειακή παρακολούθηση των συναλλαγών. Δυνατότητα παρακολούθησης υπολοίπων 

πελατών και προμηθευτών και κλείσιμο αυτών είτε με βάση ταμειακή κίνηση, είτε με 

κίνηση αξιόγραφου. 

· Αυτόματος έλεγχος διπλοκαταχωρήσεων και λανθασμένων Α.Φ.Μ. 

· Στατιστικά στοιχεία και διαγράμματα. 

· Διπλός τρόπος παρακολούθησης υποκαταστημάτων, είτε μέσω δημιουργίας ξεχωριστής 

εταιρίας και αυτόματης μεταφοράς των δεδομένων της στην κεντρική εταιρία, είτε μέσω 

δημιουργίας Η.Δ.Φ.Σ. 

MODULES 



 61 

· Διαχείριση Πάγιου Ενεργητικού 

· Διαχείριση Οικοδομοτεχνικών Επιχειρήσεων 

· Διαχείριση Αξιογράφων 

· Εγγραφές Κλεισίματος - Σύνταξη Ισολογισμού 

 

EPSILONNET EXTRA ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ 

 

   

  

 

   Ι. STANDARD EDITION 

· Παρακολούθηση έως 50 εταιριών και 20 εργαζομένων ανά εταιρία. 

· Ολοκληρωμένη Διαχείριση Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας. Πλήρης διαχείριση και 

επεξεργασία των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας. Αυτόματη ενημέρωση μέσω 

Internet με αυτόματη αναπροσαρμογή μισθών με βάση τις αλλαγές των Σ.Σ.Ε. Πλήρης 

διατήρηση ιστορικότητας, προβολή πινάκων ιστορικότητας συμβάσεων, προβολή 

κειμένων Σ.Σ.Ε. 

· Μαζικότητα Υπολογισμών & λοιπών ενεργειών όλων των εργαζομένων όλων των 

εταιριών. Μαζικός Υπολογισμός Μισθοδοσίας. Μαζική προβολή αποτελεσμάτων. 

Μαζική εξαγωγή εκτυπώσεων. 

· Ευέλικτη διαχείριση καρτέλας εργαζομένου. Παράλληλη προβολή στοιχείων καρτέλας 

και μισθοδοτικών περιόδων. Αυτόματη ενημέρωση ασφαλιστικών στοιχείων. Αυτόματος 

υπολογισμός λόγω αποχώρησης. 

· Πλήρης Κάλυψη όλων των εργασιακών σχέσεων. (Έμμισθοι, ημερομίσθιοι, ωρομίσθιοι, 

συμβάσεις ορισμένου ή αορίστου χρόνου, μερική ή εκ περιτροπής απασχόληση, 

τεκμαρτά ημερομίσθια, ειδικές περιπτώσεις ασφαλισμένων πχ σπουδαστές ΤΕΙ, μαθητές 

ΟΑΕΔ κλπ, εργατοτεχνίτες οικοδομικών επιχειρήσεων, ξενοδοχεία, ελεύθεροι 
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επαγγελματίες, ειδικές περιπτώσεις επαγγελματιών πχ ξεναγοί, φασόν, καλλιτέχνες, 

διάφοροι τρίτοι κ.ά). 

· Διαχείριση Μισθοδοτικών Περιόδων. Αυτόματος υπολογισμός κανονικών περιόδων, 

Δώρων, Επιδομάτων, Αποζημιώσεων, Αναδρομικών Αποδοχών,   Αναδρομικών 

Εισφορών, Εκκαθάρισης Φόρου κ.λ.π. 

· Επεξεργασία Μισθοδοτικής Περιόδου. Ολοκληρωμένη Διαχείριση Ανταμοιβών. Άδεια, 

Ασθένεια, Παροχές, Πρόσθετες Αποδοχές, Προκαταβολές. 

· Πληρότητα εκτυπώσεων. Απεριόριστες επιλογές πρότυπων εκτυπώσεων, καταστάσεων 

μισθοδοσίας και όλων των σχετικών εντύπων Δημοσίου. (Έντυπα Προσλήψεων – 

Αποχωρήσεων – Συμβάσεων – Προσωρινή & Οριστική ΦΜΥ – Συνοδευτική Ελ. 

Επαγγελματιών – Βεβαίωση Παρακράτησης Φόρου - Ληξιάριο Συμβάσεων -  Πίνακας 

Προσωπικού – Πρόγραμμα Εναλλαγής – Οικογενειακό Επίδομα – Επιδότηση 

Παραμεθορίων – Βεβαίωση Εποχικότητας – Πρακτική Άσκηση - Αιτήσεις Απογραφής, 

Μεταβολής, Μη Οφειλής, Ενημερότητας ΙΚΑ – Καταστάσεις Ασφαλίστρων ΟΛΩΝ των 

Επικουρικών & Λοιπών ταμείων – Υπόλοιπο Αδειών (όλων των τύπων) – Πλαφόν 

Ασθενείας. 

· Υψηλές δυνατότητες παραμετροποίησης. Περίοδος, Αποδοχές, Ταμεία, Φόρος, 

Υπερωρίες, Προσαυξήσεις, Άδειες κ.λ.π. 

· Σχεδίαση Εκτυπώσεων. Σχεδιαζόμενη Μισθοδοτική με ενσωμάτωση προτύπων 

εκτυπώσεων. 

· Αρχείο Πληρωμών. Αυτόματη δημιουργία εντολών πληρωμών σε όλες τις Τράπεζες. 

Προβολή πληρωμών σε τράπεζες και μετρητοίς. 

· Αυτοματοποιημένες διαδικασίες – Υποβολές μέσω Internet. Δυνατότητα υποβολής μέσω 

internet των Οριστικών δηλώσεων ΦΜΥ, ΑΠΔ, καθώς και εξαγωγής αρχείων εισφορών 

σε Λοιπά & Επικουρικά Ταμεία.). 

· Άρθρο Λογιστικής. Αυτόματη δημιουργία άρθρων Γενικής Λογιστικής. Αυτόματη 

εξαγωγή και ενσωμάτωση σε οποιαδήποτε εμπορολογιστική εφαρμογή. 

· Σύστημα Ασφαλείας. Ευέλικτη Διαχείριση Χρηστών. Προειδοποιητικά & Απαγορευτικά 

Μηνύματα Ασφαλείας. Ταμεία. 

· Αυτόματη σύνδεση με τις εφαρμογές Hyper.Axion Λογιστική Διαχείριση, Extra 

Λογιστική Διαχείριση, Extra Εσόδων Εξόδων, Extra Γενική Λογιστική. 

    II. ADVANCED EDITION 

  Eπιπλέον των χαρακτηριστικών της Standard Edition περιλαμβάνονται: 

· Παρακολούθηση έως 100 εταιρειών και 50 εργαζομένων ανά εταιρεία. 
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· Ωράρια Εργασίας. Αυτόματη εισαγωγή δεδομένων από εξωτερικά συστήματα 

ωρομέτρησης. Δημιουργία & Διαχείριση Συστήματος Βαρδιών & Ωραρίων Εργασίας. 

Αυτόματος υπολογισμός αποτελεσμάτων και μεταφορά στις μισθοδοτικές περιόδους. 

· Κέντρα Κόστους. Πλήρης παρακολούθηση και επιμερισμός των κέντρων κόστους 

ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες της επιχείρησης. Παρακολούθηση των εργαζομένων 

ανά κέντρο κόστους για εύκολη και με ακρίβεια πληροφόρηση και υπολογισμό του 

κόστους μισθοδοσίας. 

· Ημερολόγιο Ασφαλιστικών Ημερών. Δυνατότητα χρήσης ημερολογίου για τον αυτόματο 

προσδιορισμό των ασφαλιστικών ημερών είτε παρακολουθώντας ημέρες εργασίας είτε 

ημέρες απουσίας. 

· Διαχείριση Αδειών. Βιβλίο Αδειών & Μαζική Εισαγωγή Αδειών. 

    IΙΙ. FULL EDITION 

 Επιπλέον των χαρακτηριστικών της Advanced Edition περιλαμβάνονται: 

· Παρακολούθηση έως 150 εταιρειών και 100 εργαζομένων ανά εταιρεία. 

· Report Generator για την επιλογή της μορφής των εκτυπώσεων ανά χρήστη. 

· Αναλυτική Λογιστική. Αυτόματη δημιουργία άρθρου Αναλυτικής Λογιστικής. 

Αυτόματη εξαγωγή και ενσωμάτωση σε οποιαδήποτε εμπορολογιστική εφαρμογή. 

· Προβολή Αρχείου Καταγραφής. Προβολή αρχείου καταγραφής της κάθε ενέργειας σε 

οποιοδήποτε πεδίο και αν γίνεται από οποιονδήποτε χρήστη. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4Ο ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΡΗΣΗΣ 

ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ 

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ EPSILON 

EXTRA ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

 
Παρακάτω θα δοθούν οι λογιστικές διεργασίες επιχείρησης που τηρεί απλογραφικά βιβλία, 

με την χρήση του μηχανογραφημένου προγράμματος Epsilon Extra Λογιστική Διαχείριση. Η 

εταιρεία που παρακολουθούμε φέρει την επωνυμία «Μανώνα Ευγενία» και η δραστηριότητας 

της είναι εμπόριο ειδών ρουχισμού. 
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ (ΕΝΟΣ ΜΗΝΑ) 

 

1. Αγορά εμπορευμάτων αξίας 600 € πλέον ΦΠΑ 24% από τον προμηθευτή 

Γεωργίου γ. με πίστωση , ΤΔΑ 01 

2. Εξόφληση του πιο πάνω προμηθευτή 

3. Αγορά πάγιου μηχανήματος αξίας 800€ πλέον ΦΠΑ 24% από τον προμηθευτή 

Γεωργίου Γ., με πίστωση , ΤΔΑ 38 

4. Αγορά μεταφορικών μέσων αξίας 1500€  πλέονΦΠΑ 24% από τον 

προμηθευτή Πάυλου με πίστωση, τΔΑ 39 

5. Εξόφληση του πιο πάνω προμηθευτή. 

6. Αγορά εμπορευμάτων αξίας 400€ πλέον ΦΠΑ 24% από τον προμηθευτή 

Γεωργίου Γ., με πίστωση,ΤΔΑ 15 

7. Πωληση εμπορευμάτων αξίας 650€ πλέον ΦΠΑ 24%, στον Γεωργίου Γ., Ζ Νο 

30 

8. Αγορά εμπορευμάτων αξίας 500€ πλέον ΦΠΑ 24% από τον προμηθευτή 

Γεωργίο Γ., με πίστωση, ΤΔΑ 19 

9. Διαφημιστική δαπάνη ύψους  150€ πλέον ΦΠΑ 24%, ΤΠΥ 01 

10. Επιστροφή πωλήσεων υ΄ψους 150€, ΠΤ Νο 1 
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11. Πώληση εμπορευμάτων αξίας 285€ πλέον ΦΠΑ 24%, στον Γεωργίου Γ., Ζ Νο 

62 

12. Πληρωμή λογαριασμού ΟΤΕ αξίας  80€ πλέον ΦΠΑ 24% 

13. Πληρωμή ενοικίων του κτιρίου όπου στεγάζεται η επιχείρηση αξίας  400€, 

ΤΠΥ 55 

14. Πώληση εμπορευμάτων αξίας 350€ πλέον ΦΠΑ 24%, στον Γεωργίου Γ., Ζ Νο 

58 

15. Συνδρομή σε περιοδικό ύψους 50€, πλέον ΦΠΑ 24%, ΤΠΥ 78 

16. Υπολογισμός ετήσιων αποσβέσεων ( σταθερή μέθοδος, ΣΑ μεταφορικών 

μέσων 10%, μηχανων γραφείων 15%) 
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ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 
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ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΔΙΝΕΤΑΙ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 
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ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 
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ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΔΙΝΕΤΑΙ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 
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ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Ε3 
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ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΠΑ 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Στην εργασία αυτήν ασχοληθήκαμε με τα απλογραφικά βιβλία και την τήρηση τους με την 

χρήση μηχανογραφημένου λογιστικού προγράμματος. 

Στο ξεκίνημα της εργασίας δόθηκαν πληροφορίες σχετικά με την χρήση των 

μηχανογραφημένων προγραμμάτων, την λειτουργία τους αλλά και τα οφέλη που αυτά 

προσφέρουν στην κάθε επιχείρηση/οντότητα/οργανισμό που τα χρησιμοποιεί.  Η 

εγκατάσταση ενός πληροφοριακού συστήματος σε μια επιχείρηση έχει σαν στόχο την 

επίλυση διαφόρων προβλημάτων και την κάλυψη των αναγκών για πληροφόρηση και 

οργάνωση των διαφόρων τμημάτων αυτής. Για τον λόγο αυτό πρέπει να φροντίσει η 

επιχείρηση για την σωστή επιλογή του κατάλληλου λογισμικού αλλά και την σωστή 

εγκατάσταση και λειτουργία αυτών ,ώστε η εφαρμογή να αποδειχθεί επιτυχημένη και να 

υλοποιηθούν οι στόχοι της επιχείρησης. Οι ανάγκες και τα προβλήματα της κάθε επιχείρησης 

ποικίλουν και διαφέρουν ανάλογα με το αντικείμενο της. Πρέπει όμως να ληφθούν υπόψη 

τόσο οι εσωτερικές ανάγκες αυτής ,όσο δε και εξωτερικοί παράγοντες που επηρεάζουν την 

εξέλιξη της. Η επιλογή του λογισμικού είναι ο πρώτος στόχος της επιχείρησης. Πρέπει να 

γίνει μία μελέτη, καταγραφή των προβλημάτων ,των ιδιαιτεροτήτων, των στόχων και των 

μελλοντικών τάσεων της επιχείρησης. 

 

Στην συνέχεια της εργασίας μας αναλυτικά παρουσιάσαμε την νομοθεσία σχετικά με τα 

απλογραφικά βιβλία και το ποιες οντότητες υπάγονται στην κατηγορία των απλογραφικών 

βιβλίων. Αναλύσαμε τον τρόπο τήρησής τους αλλά και το πώς οι οντότητες αυτές θα πρέπει 

να λειτουργούν σε λογιστική και φορολογική βάση. Εν κατακλείδι να αναφέρουμε ξανά πως , 

απλογραφικό λογιστικό σύστημα εφαρμόζουν οι πολύ μικρές οντότητες που δεν συντάσσουν 

ισολογισμό (ετερόρρυθμη εταιρεία, η ομόρρυθμη εταιρεία, ατομική επιχείρηση κλπ) με 

κύκλο εργασιών μικρότερο από 1.500.000 ευρώ, οι δικηγορικές εταιρίες, οι κοινοπραξίες, 

καθώς και οποιαδήποτε άλλη οντότητα του ιδιωτικού τομέα, που αποκτά εισόδημα από 

επιχειρηματική δραστηριότητα, με κύκλο εργασιών μέχρι και 1.500.000 ευρώ.  

 

 

 



 90 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 

ΣΥΓΓΡΑΜΑΤΑ 

 
ΑΛΗΦΑΝΤΗΣ Γ., ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣΒΑΣΕΙ ΤΩΝ 

ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ, 14Η ΕΚΔΟΣΗ, ΑΘΗΝΑ 2018 

 

ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ - ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ & ΠΡΑΞΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2006. 

 

ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ Κ. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΕΛΠ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ 

ΜΕΝΙΠΠΟΣ, ΑΘΗΝΑ 2015 

 

ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ Κ., ΒΡΟΥΣΤΟΥΡΗΣ Π., ΛΕΒΕΝΤΑΚΗΣ Δ., ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΗΡΗΣΗΣ 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΑ Ε.Λ.Π, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΕΝΙΠΠΟΣ, 

ΑΘΗΝΑ 2018 

 

ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ Γ., ΤΣΙΑΟΥΣΙΔΟΥ Μ., ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΙΣ 

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ, 2Η ΕΚΔΟΣΗ, ΑΘΗΝΑ 2017, ΕΚΔΟΣΕΙΣ 
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