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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Στην εργασία αυτήν θα ασχοληθούμε με την πρακτική εφαρμογή τηρησης 

διπλογραφικών βιβλίων. 

Η τήρηση των διπλογραφικών βιβλίων γίνεται χειρόγραφα αλλά μπορεί να γίνει και με 

την χρησιμοποίηση μηχανογραφημένων προγραμμάτων. 

Ο μηχανογραφημένος τρόπος θεωρείτια για εταιρίες με μεγάλο όγκο δουλειάς, πιο 

αποτελεσματικός καθώς είναι πιο οργανωμένο το σύστημα καταχώρησης και 

έκδοσης οικονομικών αποτελεσμάτων. 

Καλύπτει όλο το φάσμα των εμπορικών συναλλαγών μιας επιχείρησης και επίσης 

συνδυάζει αλλά και εξιοποιεί τις πληροφορίες, δίνοντας τη δυνατότητα στη διοίκηση 

να αποφασίζει σωστά και έγκαιρα μέσω της δυνατότητας παραμετροποίησης, 

προσφέρει λύσεις σε εξειδιεκυμένες ανάγκες και δραστηριότητες. Καθώς όλα τα 

δεδομένα είναι συγκεντρωμένα μπορεί να γίνει πιο εύκολα η ομαδοποίηση, η 

ανεύρεση αλλά και η επεξεργασία τους. 

Η μηχανογραφημένη τήρηση δίνει την δυνατότητα παραμετροποίσης της εκάστοτε 

εφαρμογής ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε επιχείρησης και λογιστηρίου, της 

δραστηριότητας που ασκεί, του βαθμού πληροφόρησης τον οποίο απαιτεί αλλά 

επίσης προσφέρει και εύκολη και γρήγορη παρουσίαση των οικονομικών 

συναλλαγών και καταστάσεων που απαιτεί το νομοθετικό φορολογικό πλαίσιο και οι 

φοροτεχνικές διατάξεις. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Στην εργασία αυτή ασχοληθήκαμε με την μηχανογραγημένη τήρηση των 

διπλογραφικών βιβλίων. 

  

Στο ξεκίνημα της εργασίας γίνεται μια μικρή εισαγωγή επί του θέματος. 

 

Στο πρώτο κεφάλαιο κατατίθενται στοιχεία σχετικά με τα ΕΛΠ ενώ στο δεύτερο 

κεφάλαιο αναλύονται όλα τα σχετικά με τα διπλογραφικά βιβλία άρθρα. 

 

Στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύεται η μηχανογραφημένη λογιστική και περιγράφονται τα 

πιο σημαντικά προγράμματα της μηχανογραφημένης λογιστικής. 

 

Στο τρίτο κεφάλαιο αναφερόμαστε στα προγράμματα της Epsilonet. 

 

Τέλος στο τέταρτο κεφάλαιο παρατίθονται λογιστικές εγγραφές με την χρήση 

μηχανογραφημένου λογιστικού προγράμματος. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 
 

At the beginning of the work there is a small introduction to the subject. 

 

In the first chapter, information about the ELPs is presented, while in the second chapter 

are analyzed all the articles related to the double-edited books. 

 

The second chapter analyzes the computerized accounting and describes the most 

important computerized accounting programs. 

 

In the third chapter, we refer to Epsilonet's programs. 

 

Finally, in the fourth chapter, accounting records are presented using a computerized 

accounting program. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η ένταξη της κάθε επιχείρησης- οντότητας σε κατηγορία μεγέθους , βάσει των 

Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, προσδιορίζει όλες τις φορολογικές της 

υποχρεώσεις, πάντα στο πλαίσιο του εφαρμοζόμενου λογιστικού συστήματος.  

 

Το λογιστικό σύστημα μιας οντότητας περιλαμβάνει κυρίως τις διαδιακασίες και τις 

μεθόδους για την καταχώρηση των σχετικών συναλλαγών και γεγονότων, έχοντας ως 

τελικό στόχο την καταχώρηση των σχετικών συναλλαγών και γεγονότων, με τελική 

επιδίωξη την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Το εφαρομζόμενο 

αυτό λογιστικό σύστημα μπορεί να είναι απλογραφικό ή διλπογραφικό. 

 

 

Το διπλογραφικό λογιστικό σύστημα αφορά τις οντότητες που καταρτίζουν 

προαιρετικά ή και υποχρεωτικά Ισολογισμό. Το διλπογραφικό σύστημα πρέπει να 

απρακολουθεί τα τηρούμενα αρχεία, με ανάλυση των συναλλαγών και γεγονότων 

που έχουν επίπτωση στα στοιχεία του ισολογισμού. 

 

Ενδεικτικώς διπλογραφικό σύστημα εφαρμόζουν: 

- Οι ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ και οι ετερόρρυθμες κατά μετοχές εταιρείες. 

- Οι προσωπικές ΟΕ, ΕΕ των οποίων όμως όλα τα άμεσα ή έμμεσα μέλη είναι 

είτε οντότητες των ως άνω νομικών μορφών είτε είναι άλλες οντότητες 

συγκρίσιμου΄νομικού τύπου με τις οντότηες αυτές. 

- Οι ΟΕ, ΕΕ, οι ατομικές επιχειρήσεις και αστικές εταιρείες κερδοσκοπκού ή μη 

χαρακτήρα με κύκλο εργασιών ανω του 1.500.000 ευρώ. 

- Τα μη κερδοσκοπικά Ν.Π.Ι.Δ. εφόσον όμως αποκτούν εισόδημα από 

επιχειρηματική δραστηριότητα με κύκλο εργασιών ανω του 1.500.000 ευρώ. 

    

Η οντότητα που έχει το διακίωμα να συντάσσει μόν κατάσταση αποτελεσμάτων , 

απαλλασσόμενη από την υποχρεώση σύνταξης του ισολογισμού, μπορεί να 
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χρησιμοποιεί ένα απλογραφικό λογιστικό σύστημα για να παρακολουθεί τα στοιχεία 

της κατάστασης αποτελεσμάτων. 

 

 

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. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 

 

1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΆ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 
Ο νόμος 4308/2014 εισάγει τα Ελληνικά λογιστικά Πρότυπα. Με αυτόν τον νόμο 

καταργείται ο Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών , ο οποίος είχε 

αντικαταστήσει τον ΚΒΣ, και επίσης τα ΕΛΠ αντικαθιστούν και το ΕΓΛΣ. 

 

Βασικά θέματα με τα οποία τα ΕΛΠ ασχολούνται είναι τα εξής: 

- Η μορφή των οικονομικών καταστάσεων 

- Οι κανόνες επιμέτρησης των περιουσιακών στοιχείων 

- Εισάγονται απλοποιήσεις και απαλλαγές ανάλογα με το μέηεθος των 

επιχειρήσεων 

- Εισάγονται νέοι χρόνοι όσον αφορά στην τιμολόγηση των προϊόντων. 
 

1.2 ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΛΠ 
 

Η πρώτη αλλαγή που τα ΕΛΠ επιφέρουν είναι ότι εισάγεται ο όρος οντότητα, στην 

οποία περιλαμβάνεται κάθε φυσικό ή νομικό πρ΄σοωπο ή ένωση προσώπων, με ή 

χωρίς νομική προσωπικότητα, επιχείρηση ή οργανισμός κερδοσκοπικού ή μη 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα που να ανήκει στον δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα1. 
 

Στις υποχρεώσεις λοιπόν του νόμου για τα ΕΛΠ, υπόκεινται οι ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ 

,ΕΕ, ατομικές επιχειρήσεις και οποιαδήποτε άλλη οντότητα του ιδιωτικού τομέα, κάθε 

νομικό πρόσωπο ή ένωση προσώπων, καθώς επίσης και οι κερδοσκοπικές ή μη 

οντότητες που ανήκουν ή ελέγχονται από το Δημόσιο. 

 

Οι οντότητες που προαναφέραμε βάσει του νόμου χωρίζονται αναλογα με το μέγεθός 

του και με συγκεκριμένα κριτήρια. 

 

                                                 
1 www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/20132 

http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/20132
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Χωρίζονται σε2: 

- Μικρές οντότητες 

- Μεσαίες οντότητες 

- Μεγάλες οντότητες 
 

 
ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ 

 

Είναι οι οντότητες οι οποίες δεν είναι πολύ μικρές και κατά την ημερομηνία του 

Ισολογισμού τους δεν υπερβαίνουν τα όρια δύο τουλάχιστον από τα ακόλυθα 

κριτήρια. 

 

- σύνολο ενεργητικού: 4.000.000 ευρώ 

- καθαρό ύψος κύκλου εργασιών : 8.000.000 ευρώ 

- Μέσος όρος απασχολούμενων κατά την διάρκεια της περιόδου: 50 άτομα. 

 

 

ΜΕΣΑΙΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ 

 

Μεσαίες οντότητες είναι οι οντότητες οι οποίες δεν είναι πολύ μικρές ή μικρές 

οντότητες και οι οποίες κατά την ημερομηνία του ισολογισμού τους δεν υπερβαίνουν 

τα όρια σε δύο τουλάχιστον από τα ακόλυθα τρία κριτήρια: 

 

- Σύνολο ενεργητικού: 20.000.000 ευρώ 

- Καθαρό ύψος κύκλου εργασιών: 40.000.000 

- Μέσος όρος απασχολούμενων κατά την διάρκεια της περιόδου : 250 άτομα 

 

.  

 

 

 

                                                 
2 ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ Δ., ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ – ΑΝΑΛΥΣΗ – ΕΡΜΗΝΕΙΑ, 2015,  
ΕΚΔΟΣΕΙΣ Δ. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ 
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ΜΕΓΑΛΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ 

 

Μεγάλες οντότητες είναι οι οντότητες οι οποίες κατά την ημερομηνία κλεισίματος του 

ισολογισμού τους υπερβαίνουν τα όρια δύο τουλάχιστον από τα εξής κριτήρια: 

- Σύνολο ενεργητικού: 20.000.000 ευρώ 

- Καθαρό ύψος κύκλου εργασιών 40.000.000 ευρώ 

- Μέσος όρος απασχολούμενων κατά την διάρκεια της περιόδου : 250 άτομα 

 

 

1.3 ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ 
 

Η οντότητα ως μέρος του λογιστικού συστήματος τηρεί αρχείο κάθε συναλλαγής και 

γεγονότος αυτής που πραγματοποιείται στην διάρκεια της περιόδου αναφοράς 

καθώς επίσης και των προκυπτόντων πάσης φύσεως εσόδων, κερδών , εξόδων , 

ζημιών, αγορών και πωλήσεων περιουσιακών στοιχείων, εκπτώσεων και 

επιστροφών, φόρων, τελών και των πάσης φύσεως εισφορών σε ασφαλιστικούς 

οργανισμούς3.  

 

Το λογιστικό σύστημα της οντότητας παρακολουθεί σε αρχείο κάθε στοιχείο του 

ισολογισμού καθώς και κάθε μεταβολή  αυτού. 

 

Το λογιστικό σύστημα της οντότητας απαιτείται να απρακολουθεί τη λογιστική βάση 

των στοιχείων των εσόδων, εξόδων , περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων και 

καθαρής θέσης, κατά περίπτωση, με σκοπό την κατάρτιση των 

χρηματοοοικονομικών καταστάσεων της οντότητας. 

 

Η περαιτέρω ανάπτυξη του σχεδίου λογαριασμών για την κάλυψη των 

πληοροφρικαών αναγκών της οντότητας και την ευχερή εφαρμογή του παρόντος 

νόμου είναι ευθύνη της οντότητας.  

 

 

                                                 
3 www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4308/year/2014/.../ισοζύγιο 

http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4308/year/2014/.../
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Όταν η οντότητα συντάσσει ισολογισμό, χρησιμοποιεί ένα κατάλληλο διπλογραφικό 

σύστημα  

για την παρακολούθηση των στοιχείων και τηρεί4:  

 

α) Αρχείο στο οποίο καταχωρείται αναλυτικά κάθε συναλλαγή και γεγονός 

(ημερολόγιο).  

 

β) Αρχείο με τις μεταβολές κάθε τηρούμενου λογαριασμού (αναλυτικό καθολικό).  

 

γ) Σύστημα συγκέντρωσης του αθροίσματος των αυξήσεων και μειώσεων (χρεώσεων 

και πιστώσεων), καθώς και το υπόλοιπο κάθε τηρούμενου λογαριασμού (ισοζύγιο).  

 

Τα λογιστικά αρχεία είναι τα ηλεκτρονικά ή φυσικά μέσα, στα οποία περιέχονται 

πληροφορίες αναγκαίες για την κατάρτιση και τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων. Τα λογιστικά αρχεία περιλαμβάνουν βάσεις πρωτογενών 

πληροφοριακών δεδομένων, παραστατικά των συναλλαγών και γεγονότων 

(λογιστικά στοιχεία), και άλλα λογιστικά αρχεία (λογιστικά βιβλία) στα οποία 

καταχωρούνται δεδομένα των συναλλαγών και γεγονότων.  

Ενδεικτικά παραδείγματα λογιστικών αρχείων είναι: 

 

α) οι βάσεις δεδομένων ενός συστήματος πληροφορικής και οι αναλυτικές και 

συγκεντρωτικές αναφορές που παράγει, όπως τα κλασικά λογιστικά βιβλία 

(ημερολόγια, αναλυτικά και συγκεντρωτικά καθολικά και αναλυτικές απογραφές 

περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων), 

 

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, 

 
                                                 
4 ΣΓΟΥΡΙΝΑΚΗΣ Ν., ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ, ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΚΑΙ 
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ,  ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 
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δ) τα κοστολογικά δεδομένα μιας περιόδου στα οποία αποτυπώνεται η συγκέντρωση 

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

 

ε) αναλυτικά υπολογιστικά φύλλα σε οποιαδήποτε μορφή, στα οποία γίνεται 

επεξεργασία δεδομένων για παραγωγή στοιχείων προς αυτούσια χρήση ή περαιτέρω 

επεξεργασία, 

 

στ) 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 στις οποίες υπεισέρχεται η οντότητα στα πλαίσια της 

λειτουργίας της, 

 

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

φορολογική (π.χ. δηλώσεις Φ.Π.Α) ή άλλη νομοθεσία. 

 

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 επιπτώσεων των συναλλαγών και των γεγονότων. 

Συνεπώς, η οντότητα πρέπει να καταχωρεί στο λογιστικό της σύστημα τις επιπτώσεις 

όλων των συναλλαγών και όλων των γεγονότων και δεν δύναται να επικαλείται το 

ασήμαντο ποσό αυτών για να αιτιολογήσει μη καταχώρηση. 

 

Το λογιστικό σύστημα της οντότητας απαιτείται να παρακολουθεί τόσο τη λογιστική 

αξία όσο και τη φορολογική βάση, εφόσον διαφέρουν, των στοιχείων των εσόδων, 

εξόδων, περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων και καθαρής θέσης, κατά 

περίπτωση.  

 

Η υποχρέωση αυτή είναι αυτονόητη προϋπόθεση για την εκπλήρωση των 

φορολογικών υποχρεώσεων της οντότητας. Η παρακολούθηση δύναται να γίνεται με 

οποιοδήποτε πρόσφορο και ασφαλή τρόπο, ώστε να μπορούν να εξαχθούν οι 

απαραίτητες πληροφορίες για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, τη 

σύνταξη των φορολογικών δηλώσεων, και τη διασφάλιση της δυνατότητας 

διενέργειας ελέγχων. 

 

Οι διαφορές μεταξύ φορολογικής και λογιστικής βάσης διακρίνονται σε μόνιμες και 

προσωρινές. Προσωρινή διαφορά βάσει του ορισμού του Παραρτήματος Α είναι η 

διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας και της φορολογικής βάσης ενός στοιχείου, όταν 

η διαφορά αυτή αναστρέφεται στο μέλλον. Για παράδειγμα, όταν ένα έξοδο ποσού 

100 αναγνωρίζεται λογιστικά στη χρήση 20Χ4 αλλά θα εκπεστεί για σκοπούς 

φορολογίας εισοδήματος στη χρήση 20Χ5, το λογιστικό αποτέλεσμα της χρήσεως 

20Χ4 είναι μικρότερο κατά 100 από το φορολογικό αποτέλεσμα αυτής, ενώ στη 

χρήση 20Χ5 θα συμβεί το αντίστροφο.  

 

Τέτοια περίπτωση προκύπτει, για παράδειγμα, από τη χρήση διαφορετικών 

συντελεστών απόσβεσης για λογιστικούς και φορολογικούς σκοπούς ή από την 
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αναγνώριση, στη διάρκεια του εργασιακού βίου των εργαζομένων, εξόδων για 

παροχές προς αυτούς μετά την αφυπηρέτηση.  

 

Τα ποσά αυτά αντιστρέφονται μέχρι την τελική εκκαθάριση των σχετικών στοιχείων.  

 

Για παράδειγμα, στην περίπτωση ενός παγίου η αντιστροφή των διαφορών των 

αποσβέσεων θα γίνει είτε με μέσω αντίθετων διαφορών αποσβέσεων σε μελλοντικές 

περιόδους (μικρότερες / μεγαλύτερες, αντίστοιχα, φορολογικές από λογιστικές) είτε 

μέσω του αποτελέσματος (κέρδους ή ζημίας) που θα προκύψει κατά την απόσυρση 

του παγίου. Στην περίπτωση προβλέψεων για παροχές σε εργαζομένους μετά την 

αφυπηρέτηση, η αντιστροφή θα γίνει κατά την καταβολή τους, χρόνος στον οποίο 

αυτές αναγνωρίζονται φορολογικά. 

 

Σε αντιδιαστολή προς τις προσωρινές, μόνιμες είναι οι διαφορές μεταξύ λογιστικής 

και φορολογικής βάσης που δεν αντιστρέφονται5. Για παράδειγμα εάν στη χρήση 

20Χ4 η επιχείρηση κατέβαλε για προσαυξήσεις φόρων και πρόστιμα το ποσό των 

200 ευρώ, ποσό που δεν αναγνωρίζεται φορολογικά, το λογιστικό αποτέλεσμα θα 

εμφανίζεται ισόποσα μειωμένο έναντι του φορολογικού, χωρίς η διαφορά αυτή να 

αντιστραφεί στο μέλλον. 

 
Η υποχρέωση για παρακολούθηση της φορολογικής βάσης δεν αφορά μόνο 
έσοδα και έξοδα αλλά και στοιχεία του ισολογισμού. Μάλιστα, μεταβολές 

στοιχείων του ισολογισμού μπορεί να επηρεάζουν τον υπολογισμό του φόρου 

εισοδήματος, είτε οι μεταβολές αυτές συσχετίζονται με έσοδα / έξοδα είτε όχι (π.χ. 

διακανονισμός του σχετικού στοιχείου του ισολογισμού όπως καταβολή 

αποζημίωσης προσωπικού από δημιουργημένη πρόβλεψη).Σημαντικό είναι επίσης η 

οντότητα να παρακολουθεί τη φορολογική βάση της καθαρής της θέσης, και ιδίως 

των «κερδών εις νέο» για να γνωρίζει τα ποσά για τα οποία υπάρχει υποχρέωση 

καταβολής φόρου εισοδήματος σε περίπτωση διανομής. 

 

 
 

                                                 
5 www.epixeirisi.gr/download.php?filepath=files/2015/...proswrinh-diafora... 

http://www.epixeirisi.gr/download.php?filepath=files/2015/
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1.4 ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ 
 
Η ενημέρωση των λογισικών βιβλίων γίνεται ως εξής: 

 

 Α. όταν η οντότητα συντάσει ισολογισμό, η ενημέρωση για τα εκδιδόμενα ή 

λαμβανόμενα παραστατικά του κάθε μήνα γίνεται το αργότερο μέχρι το τέλος του 

επόμενου μήνα. 

 

Β. όταν η οντότητα δεν συντάσσει ισολογισμό, η ενημέρωση για τα εκδιδόμενα ή 

λαμβανόμενα παραστατικά του κάθε ημερολογιακού τριμήνου γίνεται το αργότερο 

μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από την λήξη του τριμήνου. 

 

Γ. σε κάθε περίπτωση, η ενημέρωση γίνεται εντός του απαιτούμενου χρόνου για την 

έγκαιρη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

 

Ο προσδιορισμός της ποσότητας των αποθεμάτων, όπου συντρέχει περίπτωση, 

διενεργείται σε κατάλληλο χρόνο που να διασφαλίζει την αξιοπιστία των δεδομένων 

σε σχέση με την ημερομηνία αναφοράς των χρηαμτοοικονομικών καταστάσεων της 

οντότητας. 

 

Η κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της περιόδου ολοκληρώνεται 

στο συντομότερο χρόνο από: 

 

 

Η κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της περιόδου ολοκληρώνεται 

στο συντομότερο χρόνο από:  

 

Α. έξι μήνες από την λήξη της περιόδου ή  

Β. το χρονικό όριο που επιτρέπι την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που τίθενται από 

την φορολογική ή άλλη νομοθεσία της χώρας. 
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1.5 ΔΙΑΦΥΛΑΞΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ 
 
Με βάση τις διατάξεις του νόμου αυτού δεν ορίζεται ο τόπος τήρησης και διαφύλαξς 

των βιβλίων και στοιχείων. Συνεπώς αυτά μπορούν και να τηρούνται αλλά και να 

φυλάσσονται οπουδήποτε, ακόμη βέβαια και κατά την διάρλεια της περιόδου που 

αφορούν, υπό την προϋπόθεση πάντα να επιδεικνύονται αλλά και να δίνονται στον 

έλεγχο όταν αυτά ζητηθούν πάντα εντός εύλογου χρόνου6.  

 

Για τους σκοπούς του νόμου αυτού παρέχεται η δυνατότητα, αρχεία που αρχικά 

δημιουργούνται σε έντυπη μορφή να ψηφιοποιούνται και να φυλάσσονται στη νέα 

μορφή ακόμη και κατά την διάρκεια της εκάστοτε τρέχουσας περιόδου. 

 

Η δυνατότητα διαφύλαξς των λογιστικών αρχείων σε ηλεκτρονικά μέσα, παρέχεται 

για το σύνολο των τηρούμενων, εκδιδόμενων και λαμβανόμενων λογιστικών αρχείων. 

 

 

 

1.6 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 
 

Τιμολόγιο πώλησης  

 

Τιμολόγιο είναι το στοιχείο που εκδίδεται από την υποκείμενη σε αυτόν το νόμο 

οντότητα για κάθε πώληση αγαθών και παροχή υπηρεσιών, εντός της χώρας ή άλλης 

χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή προς άλλη χώρα, καθώς και σε κάθε 

περίπτωση συναλλαγής που υπόκειται σε Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), βάσει 

της ισχύουσας νομοθεσίας.  

 

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 αυτό7.  

                                                 
6 www.logistikoskosmos.blogspot.com/.../10032015-31-12-2014-43082014-25... 
7 ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ Δ., ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ – ΑΝΑΛΥΣΗ – ΕΡΜΗΝΕΙΑ, 2015,  
ΕΚΔΟΣΕΙΣ Δ. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ 
 

http://www.logistikoskosmos.blogspot.com/.../10032015-31-12-2014-43082014-25
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Κάθε έγγραφο ή μήνυμα που τροποποιεί και αναφέρεται ειδικά και αναμφισβήτητα σε 

ένα αρχικό τιμολόγιο, θεωρείται τιμολόγιο.  

 

Ο όρος «τιμολόγιο» μπορεί να υποκαθίσταται αναλόγως των καθιερωμένων 

πρακτικών σε διάφορους κλάδους της οικονομίας.  

 

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 (αυτο-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.  

 

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

επιστροφών ή άλλων διαφορών.  

 

Τα εκδιδόμενα ή λαμβανόμενα τιμολόγια αποτελούν μέρος των λογιστικών αρχείων 

της οντότητας.  

 

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

(αυτoτιμολόγηση) ή από τρίτο πρόσωπο εξ ονόματος και για λογαριασμό του πω- 

λητή, ο εκδότης του τιμολογίου παρέχει όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες για την 

τεκμηρίωση και καταχώρηση των σχετικών συναλλαγών από τον πωλητή, έγκαιρα 

για την εκπλήρωση υπ’ αυτού κάθε νόμιμης υποχρέωσης.  

 

Τo Δημόσιο, οι περιφέρειες, οι νομαρχίες, οι δήμοι και κοινότητες και οι λοιποί 

οργανισμοί δημοσίου δικαίου δεν έχουν υποχρέωση έκδοσης τιμολογίου για τις 

δραστηριότητες ή πράξεις, τις οποίες πραγματοποιούν ως δημόσια εξουσία, έστω και 
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αν για αυτές τις δραστηριότητες ή πράξεις εισπράττουν δικαιώματα, τέλη, εισφορές ή 

άλλες επιβαρύνσεις.  

 

Οι οντότητες που υπόκεινται στις ρυθμίσεις του παρόντος νόμου όταν 

συναλλάσσονται ως αγοραστές με πρόσωπα μη υπόχρεα στην έκδοση τιμολογίου, 

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.  

 

 

Το τιμολόγιο φέρει υποχρεωτικά τις ακόλουθες ενδείξεις:  

 

α) Την ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου.  

 

β) Τον αύξοντα αριθμό για μία ή περισσότερες σειρές τιμολογίων, ο οποίος 

χαρακτηρίζει το τιμολόγιο με μοναδικό τρόπο.  
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γ) Τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.), με βάση τον οποίο ο πωλητής 

πραγματοποίησε την παράδοση των αγαθών ή την παροχή των υπηρεσιών.  

 

δ) Τον Α.Φ.Μ. του πελάτη, με βάση τον οποίο έλαβε χώρα η παράδοση των αγαθών 

ή η παροχή των υπηρεσιών.  

 

ε) Την πλήρη επωνυμία και την πλήρη διεύθυνση του πωλητή και του πελάτη που 

αποκτά τα αγαθά ή λαμβάνει τις υπηρεσίες.  

 

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

των παρεχόμενων υπηρεσιών, εκτός εάν η έκταση και το είδος των παρεχόμενων 

υπηρεσιών προκύπτει από άλλα έγγραφα στα οποία παραπέμπει το τιμολόγιο.  

 

ζ) Την ημερομηνία κατά την οποία πραγματοποιήθηκε ολοκληρώθηκε η παράδοση 

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

μερομηνία έκδοσης του τιμολογίου.  

 

η) Την αξία αγαθών ή υπηρεσιών ανά συντελεστή Φ.Π.Α., την αξία που 

απαλλάσσεται Φ.Π.Α., την αξία μονάδας αγαθού ή υπηρεσίας χωρίς Φ.Π.Α., καθώς 

και την αξία κάθε έκπτωσης ή επιστροφής, εάν δεν συμπεριλαμβάνονται στην τιμή 

μονάδας.  

 

θ) Το συντελεστή Φ.Π.Α. που εφαρμόζεται.  

 

ι) Το ποσό του οφειλόμενου Φ.Π.Α., εκτός εάν εφαρμόζεται ειδικό καθεστώς, 

σύμφωνα με το οποίο η πληροφορία αυτή παραλείπεται.  

 

ια) Τον όρο «Αυτοτιμολόγηση», όταν το τιμολόγιο εκ- δίδεται από τον λήπτη των 

αγαθών ή των υπηρεσιών. 

  

ιβ) Όταν η πράξη απαλλάσσεται από Φ.Π.Α., 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 

αυτόν.  
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ιγ) Όταν ο λήπτης είναι υπόχρεος καταβολής του Φ.Π.Α., η αναφορά «Αντίστροφη 

επιβάρυνση».  

 

ιδ) Επί ενδοκοινοτικής παράδοσης ενός καινούργιου μεταφορικού μέσου, τα στοιχεία 

που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία περί Φ.Π.Α., βάσει της Οδηγίας 

2006/112/ΕΚ.  

 

ιε) Όταν εφαρμόζεται το καθεστώς του περιθωρίου κέρδους των πρακτορείων 

ταξιδίων, 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 Φ.Π.Α. είναι φορολογικός αντιπρόσωπος κατά την έννοια 

της ισχύουσας νομοθεσίας περί Φ.Π.Α. και της σχετικής Οδηγίας 2006/112/ΕΚ, τα 

πλήρη στοιχεία του εν λόγω προσώπου, καθώς και τον Αριθμό Φορολογικού 

Μητρώου (Α.Φ.Μ.) αυτού.  

 

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

Φ.Π.Α. του τιμολογίου εκφράζεται και στο εθνικό νόμισμα.  

 

Το τιμολόγιο δεν απαιτείται να φέρει υπογραφή για τους σκοπούς αυτού του νόμου.  

 

 

Χρόνος έκδοσης τιμολογίου 

 

Η υποχρέωση έκδοσης τιμολογίου γεννάται κατά το χρόνο που πραγματοποιείται η 

αποστολή ή παράδοση των αγαθών ή των υπηρεσιών8.  

                                                 
8 www.forologikanea.gr/.../arthro-16-xronos-genesis-tis-forologikis-upoxr... 

http://www.forologikanea.gr/.../arthro-16
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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 α- 

γαθών ή της ολοκλήρωσης της υπηρεσίας, κατά περίπτωση.  

 

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.  

 

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

δικαιώματος αυτού.  

 

δ) Στην περίπτωση έκδοσης συγκεντρωτικού τιμολογίου, το συγκεντρωτικό τιμολό- 

γιο εκδίδεται το αργότερο μέχρι τη 15η του επόμενου μήνα από το μήνα εντός του 

οποίου πραγματοποιήθηκε το πρώτο γεγονός πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρε- 

σιών που συμπεριλαμβάνεται στο συγκεντρωτικό τιμολόγιο.  

 

ε) 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 ή η οριστικοποίηση της 

συ- ναλλαγής από τον αγοραστή, κατά περίπτωση.  

 

 

 

1.7 ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΙΑΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ 
ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
Για κάθε πώληση αγαθών ή υπηρεσιών σε ιδιώτες καταναλωτές, μπορεί να εκδίδεται 

στοιχείο λιανικής πώλησης αντί έκδοσης τιμολογίου9. 

                                                 
9 www.taxheaven.gr/acforum/index.php?showtopic=97960 

http://www.taxheaven.gr/acforum/index.php?showtopic=97960
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Αντίτυπο του εγγράφου αυτού παραδίδεται , αποστέλλεται ή τίθεται στην διάθεση του 

πελάτη. 

 

Το στοιχείο της λιανικής πώλησης φέρει υποχρεωτικά τις ακόλουθες ενδείξεις: 

 

- Ημερομηνία έκδοσης 

- Τον αύξοντα αριθμό για μία ή περισσότερες σειρές στοιχείων λιανικής 

πωλησης, ο οποίος χαρακτηρίζει το στοιχείο αυτό με μοναδικό τρόπο. 

- Τον αριθμό φορολογικού μητρώου με βάση τον οποίο ο πωλητής 

πραγματοποίησε την παράδοση των αγαθών ή την παροχή των υπηρεσιών. 

- Τον συντελεστή ΦΠΑ που εφαρμόζεται και την μικτή αξία πώλησης που αυτός 

αφορά. 

 

Στην περίπτωσξ εκπτώσεων ή επιστροφών εκδίδεται πιστωτικό στοιχείο λιανικής 

πώλησης. Για κάθε εκδιδόμενο πιστωτικό στοιχείο λιανικής πώλσης άνω των 50 

ευρώ τηρείται από τον πωλητή αρχείο με το ονοματεπώνυμο και την διεύθυνση του 

πελάτη. 

 

 
 

1.8 ΑΡΧΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
 
Όλες οι συναλλαγές και όλα τα γεγονότα που καταχωρούνται στα λογιστικά αρχεία 

ενσωματώνονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της περιόδου, βάσει των 

διατάξεων του παρόντος νόμου.  

 

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις αποτελούν ενιαίο σύνολο και παρουσιάζουν 

εύλογα (εύλογη παρουσίαση), τα αναγνωριζόμενα περιουσιακά στοιχεία (στοιχεία του 

ενεργητικού), τις υποχρεώσεις, την καθαρή θέση, τα στοιχεία εσόδων, εξόδων, 
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κερδών και ζημιών, καθώς και τις χρηματοροές της εκάστοτε περιόδου, κατά 

περίπτωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου10.  

 

 Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις των μεγάλων οντοτήτων , περιλαμβάνουν11:  

 

α) Τον Ισολογισμό ή Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης (Πίνακας).  

 

β) Την Κατάσταση Αποτελεσμάτων (Πίνακας).  

 

γ) Την Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης (Πίνακας).  

 

δ) Την Κατάσταση Χρηματοροών (Πίνακας).  

ε) Το Προσάρτημα (Σημειώσεις).  

 

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις των μεσαίων οντοτήτων  περιλαμβάνουν:  

 

α) Τον Ισολογισμό ή Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης (Πίνακας).  

 

β) Την Κατάσταση Αποτελεσμάτων (Πίνακας).  

 

γ) Την Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης (Πίνακας).  

 

δ) Το Προσάρτημα (Σημειώσεις).  

 

 

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις των πολύ μικρών και μικρών οντοτήτων 

περιλαμβάνουν:  

 

α) Τον Ισολογισμό ή Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης (Πίνακας).  

 

β) Την Κατάσταση Αποτελεσμάτων (Πίνακας).  

 

                                                 
10 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ASTBOOKS 
11 www.forin.gr/.../nomos-4308-2014-ellhnika-logistika-protupa-sunafeis-r.. 

http://www.forin.gr/.../nomos-4308-2014-ellhnika-logistika-protupa-sunafeis-r


 19 

γ) Το Προσάρτημα (Σημειώσεις).  

 
 

Όλα τα χρηματοοικονομικά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος.  

 

Μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης, τα χρηματοοικονομικά στοιχεία 

επιμετρώνται στο κόστος κτήσεως μείον ζημίες απομείωσης.  

 

Ειδικότερα, μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης τα έντοκα χρηματοοικονομικά 

περιουσιακά στοιχεία επιμετρώνται στο αποσβέσιμο κόστος με τη χρήση της 

μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου ή με τη σταθερή μέθοδο εάν η μέθοδος του 

αποσβέσιμου κόστους έχει σημαντική επίπτωση στα ποσά των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων.  

 

H μέθοδος του αποσβέσιμου κόστους κτήσης χρησιμοποιείται μόνο κατά την 

επιμέτρηση έντοκων χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων. Ως έντοκα 

χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία θεωρούνται και τα στοιχεία εκείνα που 

τεκμαίρεται ότι εμπεριέχουν σημαντικά ποσά τόκων, έστω και εάν αυτό δεν ορί- ζεται 

ρητά.  

 

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης, όταν 

υπάρχουν σχετικές ενδείξεις.  

 

Ζημία απομείωσης προκύπτει όταν η λογιστική αξία του στοιχείου είναι μεγαλύτερη 

από το ποσό που η οντότητα εκτιμά ότι θα ανακτήσει από το στοιχείο αυτό.  

 

Το ποσό που η οντότητα εκτιμά ότι θα ανακτήσει από ένα χρηματοοικονομικό 

περιουσιακό στοιχείο είναι το μεγαλύτερο από:  

 

α) Την παρούσα αξία του ποσού που εκτιμάται ότι θα ληφθεί από το περιουσιακό 

στοιχείο, υπολογιζόμενη με τη χρήση του αρχικού πραγματικού επιτοκίου ή 

 

 β) την εύλογη αξία του στοιχείου, μειωμένη με το απαιτούμενο κόστος πώλησης.  

 



 20 

Οι ζημίες απομείωσης αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και 

αναστρέφονται ως κέρδη σε αυτή, όταν οι συνθήκες που τις προκάλεσαν πάψουν να 

υφίστανται. Αναστροφή γίνεται μέχρι της αξίας που θα είχε το στοιχείο, εάν δεν είχε 

αναγνωριστεί ζημία απομείωσης.  

 

1.9 ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
 

Όταν ένα περιουσιακό στοιχείο ή υποχρέωση ενός κονδυλίου του ισολογισμού 

επιμετράται, όλα τα επιμέρους περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις παρόμοιας 

φύσης του σχετικού κονδυλίου επιμετρώνται στην εύλογη αξία12.  

Η επιμέτρηση,  γίνεται μόνο όταν η εύλογη αξία ενός περιουσιακού στοιχείου ή 

υποχρέωσης μπορεί να επιμετρηθεί αξιόπιστα. Όταν η εύλογη αξία ενός 

περιουσιακού στοιχείου ή υποχρέωσης δεν μπορεί να επιμετρηθεί αξιόπιστα, το 

στοιχείο αυτό επιμετράται με τη μέθοδο του κόστους.  Όταν επιλέγεται η επιμέτρηση 

στην εύλογη αξία για χρηματοοικονομικά μέσα που ταξινομούνται ως «Διαθέσιμα για 

πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία», «Χρηματοοικονομικά στοιχεία 

του εμπορικού χαρτοφυλακίου» και «Χρηματοοικονομικά στοιχεία κατεχόμενα για 

αντιστάθμιση», η επιμέτρηση αυτή εφαρμόζεται στο σύνολο των επιμέρους 

περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων και των τριών κατηγοριών.   

 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Η ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ  
 
2.1 ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ 
 

Με αφορμή την τυποποίηση που άρχισε να εφαρμόζεται στη λειτουργία της 

λογιστικής επιστήμης, ήρθε να δηλώσει δυναμικά την παρουσία της η 

μηχανογράφηση. Η εφαρμογή της τοποθέτησε τα λογιστήρια των ελληνικών 

επιχειρήσεων στην πραγματική τους θέση προσφέροντας ουσιαστικές πληροφορίες 

που χρειάζονται στην προσπάθεια τους να αυξήσουν την αποτελεσματικότητα και 

                                                 
12 https://nomoi.info/ΦΕΚ-Α-251-2014-σελ-14.html 

https://nomoi.info/
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παραγωγικότητά τους για να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις του αυξανόμενου 

ανταγωνισμού. 

 

Επομένως, στόχος είναι να αυξήσει μια επιχείρηση την ανταγωνιστικότητα της, και να 

οργανώσει με τέτοιο τρόπο τα μέσα της και τις λειτουργίες της για να μπορεί να πάρει 

ανά πάσα στιγμή αναγκαίες αποφάσεις. 

 

Με τον όρο «Μηχανογραφημένη Λογιστική» εννοούμε την ανάπτυξη και την τήρηση 

όλων των γνωστών λογιστικών συστημάτων με μηχανογραφικά μέσα. Είναι η 

σύγχρονη προσέγγιση της λογιστικής, παρέχοντας νέες δυνατότητες και ευκαιρίες 

στις επιχειρήσεις που τη χρησιμοποιούν. 

 
 

2.2 Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
 

Με τη μηχανογραφική επεξεργασία των λογιστικών γεγονότων προκλήθηκε μια 

«επανάσταση» μέσα στις επιχειρήσεις και κάποιες από τις αλλαγές που έφερε η 

μηχανογραφημένη λογιστική είναι ότι: 

■ Αυξήθηκε η παραγωγικότητα της λογιστικής εργασίας με τη δυνατότητα 

επεξεργασίας μεγαλύτερου όγκου πληροφοριών σε μικρότερο χρονικό διάστημα. 

 

 

■ Αυξήθηκε η παραγωγικότητα και αποτελεσματικότητα των οργάνων ελέγχου των 

επιχειρήσεων. 

■ Εξασφαλίστηκε η συγκέντρωση και παροχή αξιόπιστων πληροφοριών για τη λήψη 

καθημερινών αποφάσεων. 

 

Βλέπουμε λοιπόν, ότι ο ρόλος της μηχανογράφησης στην Επιχείρηση ή το 

Λογιστήριο έχει τα ακόλουθα πλεονεκτήματα: 

 

1. Η άμεση, πλήρης και σωστή πληροφόρηση. 

2. Η αυτοματοποίηση λογιστικών διαδικασιών. 

3. Η αυτοματοποίηση και τυποποίηση λογιστικών καταστάσεων. 
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4. Η άμεση και διαρκής ενημέρωση για την πορεία της επιχείρησης. 

5. Η μείωση του λειτουργικού κόστους των επιχειρήσεων. 

6. Η αύξηση του διαθέσιμου χρόνου των λογιστών. 

7. Ταχύτερη καταχώρηση και επεξεργασία των δεδομένων. 

8. Μείωση του χρόνου ανάκτησης της πληροφορίας . 

9. Περιορισμός των λαθών και ταχύτερη διόρθωση αυτών σε σχέση με τα 

χειρόγραφα συστήματα. 

10. Μείωση του κόστους επεξεργασίας των δεδομένων. 

11. Σημαντική αύξηση της παραγωγικότητας του προσωπικού της επιχείρησης ή του 

λογιστηρίου. 

12. Άμεση αύξηση της ανταγωνιστικότητας σε σχέση με μηχανογραφημένες 

επιχειρήσεις. 

 
 

2.3 ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΟ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟ ΚΑΙ 
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ 
 

Σε ένα λογιστήριο που τηρεί τις υποχρεώσεις του χωρίς τη βοήθεια της 

μηχανογράφησης, τα πρωτογενή ημερολογιακά παραστατικά πρέπει να 

καταχωρηθούν στο ημερολόγιο που αφορούν και έπειτα να καταχωρηθούν στο 

αναλυτικό καθολικό του συγκεκριμένου λογαριασμού. Στη συνέχεια, αφού  

αθροισθούν και ομαδοποιηθούν να μεταφερθούν στο γενικό καθολικό και το 

συγκεντρωτικό ημερολόγιο. 

 

Εκτός, λοιπόν, από το χρόνο που απαιτείται για τα παραπάνω, η πιθανότητα λάθους 

που μπορεί να υπάρξει είναι κατανοητή τόσο στη διαδικασία των αθροίσεων όσο και 

κατά τη μεταφορά. 

 

Αντίθετα, σε ένα μηχανογραφικό σύστημα όλες οι διαδικασίες διενεργούνται 

αυτόματα και κυρίως με πλήρη αξιοπιστία. 
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Οι βασικές διαφορές, λοιπόν, είναι η αυτοματοποίηση όλων των εργασιών, ο 

περιορισμός των λαθών, καθώς και η αύξηση της παραγωγικότητας του ανθρώπινου 

δυναμικού της επιχείρησης. 

 

Συγκεκριμένα: 

 

Στο Χειρόγραφο σύστημα για την έκδοση ενός Δελτίου Αποστολής και μετέπειτα του 

σχετικού Τιμολογίου Πώλησης απαιτούνται οι ακόλουθες ενέργειες: 

1. Έκδοση με καταγραφή δια χειρός όλων των στοιχείων του πελάτη (επωνυμία, 

διεύθυνση, ΑΦΜ, ΔΟΥ κ.λπ.), για κάθε είδος την περιγραφή του καθώς και τις 

αντίστοιχες ποσότητες, τέλος άθροισμα των ποσοτήτων ή και των αξιών αν βάλουμε 

τιμές στο Δ. Αποστολής. 

2. Καταγραφή των στοιχείων αυτών στις αντίστοιχες καρτέλες των ειδών για 

ενημέρωση των ποσοτικών υπολοίπων της αποθήκης, επίσης στο Ημερολόγιο 

αποθήκης και φυσικά εκτέλεση όλων των προοδευτικών και χρεωστικών - 

πιστωτικών υπολοίπων. 

3. Για την έκδοση του Τιμολογίου Πώλησης απαιτείται ή ίδια ακριβώς διαδικασία συν 

του ότι αν έχουν εκδοθεί πολλά Δελτία Αποστολής πρέπει να αναλώσουμε χρόνο για 

την αναζήτηση αυτών και την άθροιση ανά συγκεκριμένο είδος των ποσοτήτων τους. 

Επιπρόσθετα, έχουμε ενημέρωση της καρτέλας του πελάτη για την τακτοποίηση του 

χρεωστικού - πιστωτικού υπολοίπου και επιπλέον την κατά-γραφή των δεδομένων  

και στο σχετικό Ημερολόγιο της Γ. Λογιστικής (Διαφόρων Πράξεων ή και Ταμείου αν 

είναι μετρητοίς). 

 

Μετά τον σχετικό έλεγχο και τις επαληθεύσεις των υπολογισμών ακολουθούν οι 

χειρόγραφες καταστάσεις ισοζυγίων Πελατών - Ειδών (για τα Είδη ιδιαίτερα δύσκολο 

αν έχουμε πληθώρα στην αποθήκη μας) 

 

Πρέπει, επίσης, να τονίσουμε ότι έχουμε μεγάλο χάσιμο χρόνου για την καθαρή και 

προσεκτική καταγραφή των στοιχείων και ιδιαίτερα στην Γενική Λογιστική έχουμε 

καθυστερήσεις αν πρόκειται για αγορές που εκκρεμούν Τιμολόγια για να μην 

δεσμεύσουμε ημερομηνίες και α/α άρθρων έτσι ώστε να μην έχουμε πρόβλημα 

σύμφωνα με τον νέο Κ.Φ.Α.Σ. 
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Η επιχείρηση η οποία έχει οργανωθεί Μηχανογραφικά, υποβάλλεται στην αρχή σε 

ένα ιδιαίτερο κόπο από την πλευρά της αρχικής οργάνωσης και κωδικοποίησης των 

ειδών - πελατών - προμηθευτών, γιατί ταυτόχρονα πρέπει να τηρεί κανονικά 

χειρογραφικά τα στοιχεία μέχρι την ολοκλήρωση της κωδικοποίησης. Από το σημείο 

όμως αυτό και την εκμάθηση της λειτουργίας του Μηχανογραφικού συστήματος οι 

ενέργειες που ακολουθούν είναι απλές, εύκολες και αποδοτικότερες σε σχέση χρόνου 

και αποτελεσμάτων. 

 

1. Για τη έκδοση του Δ. Αποστολής αν υπάρχει ο Πελάτης ήδη τον επιλέγουμε εύκολα 

με τον κωδικό του ή την επωνυμία του και αυτόματα αναγράφονται όλα τα υπόλοιπα 

στοιχεία του. Με τον ίδιο τρόπο γίνεται η επιλογή των ειδών και αυτόματα ο 

υπολογισμός ποσοτήτων και αξιών. 

 

2. Χωρίς ιδιαίτερη κίνηση και με την οριστική καταχώρηση - έκδοση του Δ. 

Αποστολής έχουν πλέον ενημερωθεί αυτόματα όλες οι καρτέλες των ειδών έχουν 

εκτελεσθεί όλοι οι υπολογισμοί για τα υπόλοιπα των ειδών καθώς και το Ημερολόγιο 

Αποθήκης. 

 

3. Για τη έκδοση του σχετικού Τιμολογίου, ακόμη και αν έχουν εκδοθεί πολλά Δ. 

Αποστολής εδώ τα πράγματα είναι πράγματι πολύ πιο εύκολα από ότι στο 

χειρογραφικό σύστημα. Απλά ορίζουμε τον Πελάτη και τις ημερομηνίες από -έως την 

έκδοση των Δ. Αποστολής που θέλουμε και αυτόματα γίνεται η συγκέντρωση όλων 

των ειδών, οι αθροίσεις των ποσοτήτων και μένει μόνο η εισαγωγή των τιμών, αν δεν 

έχει γίνει στα Δ. Αποστολής, για τον αυτόματο υπολογισμό αξιών κ.λπ. 

 

Με την έκδοση του Τιμολογίου έχουμε αυτόματη ενημέρωση καρτελών Πελατών 

υπολογισμών υπολοίπων, αυτόματης ενημέρωσης άρθρων Γ. Λογιστικής και έτοιμες 

προς έκδοση όλες οι καταστάσεις ισοζυγίων Πελατών - Ειδών - κ.λπ. 

 

Επιπρόσθετα έχουμε  πολύ μικρή σε χρόνο επεξεργασία έχουμε πληθώρα 

εκτυπώσεων στατιστικών και πληροφορικών. 
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Φυσικά και εδώ επιβάλλεται ο σχετικός έλεγχος για την ορθότητα των στοιχείων που 

έχουν καταχωρηθεί με την βοήθεια εκτυπώσεων που γίνονται εύκολα σε μηδαμινό 

χρόνο, έτσι ώστε να είμαστε σίγουροι. 

 

Επιπλέον καθημερινά πρέπει να τηρούμε αντίγραφα των Μηχανογραφικών αρχείων 

σε διαφορετικά μαγνητικά μέσα, με εύκολο και γρήγορο συνήθως τρόπο που 

προβλέπεται από το πρόγραμμα. 

 

 

2.4 ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 
 
Η μηχανογραφημένη λογιστική διακρίνεται, με βάση τους επιμέρους τομείς της 

λογιστικής δραστηριότητας των επιχειρήσεων που καλύπτει και τις διαδικασίες που 

διεκπεραιώνει μηχανογραφικά, στις εξής κατηγορίες: 

■ Μηχανογραφημένη Γενική Λογιστική 

■ Μηχανογραφημένη Αναλυτική - Βιομηχανική Λογιστική (ή Λογιστική Κόστους) 

Χρησιμοποιείται στις μεταποιητικές επιχειρήσεις για την εξεύρεση και την ανάλυση 

των στοιχείων του κόστους παραγωγής των προϊόντων. 

■ Μηχανογραφημένη Ελεγκτική Λογιστική 

 

Ασχολείται με τον έλεγχο της ακρίβειας των λογιστικών εγγραφών, τη διαφύλαξη της 

περιουσίας της οικονομικής μονάδας, τη διαπίστωση και διόρθωση οργανωτικών 

αδυναμιών και την προληπτική λήψη μέτρων προς αποφυγή οικονομικών λαθών. 

 

Όλες οι κατηγορίες λειτουργούν συμπληρωματικά και μαζί αποτελούν ένα πλήρες και 

ολοκληρωμένο Λογιστικό Σύστημα Πληροφόρησης για τη διοίκηση της επιχείρησης 

(Management Information System, MIS). 

 

 

2.5  ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΤΟΥΣ 
 

Ένα λογιστικό πρόγραμμα αναλαμβάνει τη μηχανογραφική καταγραφή των 

λογιστικών στοιχείων της επιχείρησης και παρακολουθεί τις χρεοπιστώσεις τους. Οι 
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λογαριασμοί του λογιστικού σχεδίου αποτελούν το μέσο για την οργάνωση της 

καταγραφής των λογιστικών πράξεων με συστηματικό τρόπο για να είναι δυνατή η 

παροχή των απαραίτητων πληροφοριών για τη λειτουργία της επιχείρησης. 

 

Τα λογιστικά προγράμματα διακρίνονται σε δύο βασικές κατηγορίες ανάλογα με τον 

τρόπο ανάπτυξής τους: 

 

-Στα τυποποιημένα λογιστικά προγράμματα, (E.R.P., Enterprise Resource 

Planning) τα οποία αναπτύσσονται από τρίτους κατασκευαστές και καλύπτουν τις 

ανάγκες πολλών διαφορετικών επιχειρήσεων και, 

-Στα κατά παραγγελία λογιστικά προγράμματα, που αναπτύσσονται αποκλειστικά 

για τις ανάγκες συγκεκριμένης επιχείρησης. 

 

2.6 ΤΟ SOFTWARE ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 
 

Τα προγράμματα που χρησιμοποιούνται στο σύγχρονο λογιστήριο ανήκουν στις 

παρακάτω κατηγορίες: 

■ Προγράμματα βάσεων δεδομένων 

Τα προγράμματα αυτά χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση των βάσεων δεδομένων 

των υπαλλήλων μιας επιχείρησης, των ειδών της αποθήκης, κλπ. Ο χρήστης έχει τη 

δυνατότητα να διαμορφώσει όπως θέλει τη δομή των αρχείων της βάσης δεδομένων 

του, σχετικά με τον τύπο, το μέγεθος, και την ονομασία των πεδίων που 

διαμορφώνουν τις διάφορες εγγραφές των αρχείων. 

 

■ Προγράμματα (υπό)λογιστικών φύλλων εργασίας 

Τα φύλλα εργασίας αποτελούνται από κελιά τα οποία είναι διαμορφωμένα σε 

γραμμές και στήλες και μπορούν να δεχθούν αριθμητικά δεδομένα, χαρακτήρες, 

ακόμα και σύμβολα. 

 

 

■Προγράμματα επεξεργασίας κειμένου:  
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Τέτοια προγράμματα είναι το Word, το WordPerfect κ.α. και έχουν τη δυνατότητα 

συνεργασίας με άλλες εφαρμογές, παρέχοντας μια αποτελεσματική πλατφόρμα 

δημιουργίας εντύπων, αναφορών κ.λπ. 

 

■ Προγράμματα εμπορικής διαχείρισης 

Αυτά είναι απαραίτητα για τη λεπτομερή παρακολούθηση του εμπορικού κυκλώματος 

των επιχειρήσεων και την παροχή σημαντικών πληροφοριών για ορθολογική 

επιχειρηματική διαχείριση. 

 

■ Προγράμματα αξιόγραφων και παγίων στοιχείων 

Τα προγράμματα αυτά παρακολουθούν αναλυτικά τα πληρωτέα και εισπρακτέα 

αξιόγραφα της επιχείρησης καθώς και τα πάγια στοιχεία της. 

 

■ Προγράμματα εσόδων-εξόδων 

Τα οποία χρησιμοποιούνται από επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία δεύτερης 

κατηγορίας. 

 

■ Προγράμματα γενικής λογιστικής 

Τα προγράμματα αυτά χρησιμοποιούνται από τις επιχειρήσεις που ανήκουν στην 

τρίτη κατηγορία τήρησης λογιστικών βιβλίων. Επίσης, τα προγράμματα γενικής 

λογιστικής τρέχουν αυτόνομα ή σε συσχετισμό με ένα πρόγραμμα εμπορικής 

διαχείρισης και τέλος, 

 

■ Προγράμματα μισθοδοσίας 

Τα προγράμματα αυτά χρησιμοποιούνται από όλες τις επιχειρήσεις και προσφέρουν 

ακριβή υπολογισμό των εργοδοτικών εισφορών και των κρατήσεων Ι.Κ.Α., του 

Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών καθώς επίσης και την εκτύπωση της μισθοδοτικής 

κατάστασης για κάθε εργαζόμενο και της βεβαίωσης αποδοχών. 

 

 

 

2.7 ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
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ΆΡΘΡΟ 22 Π.Δ/ΤΟΣ  ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΓΕΝΙΚΑ  
 

Ο επιτηδευματίας, που χρησιμοποιεί ηλεκτρονικά μέσα για την τήρηση των βιβλίων ή 

και την έκδοση των στοιχείων, υπάγεται και στις διατάξεις των άρθρων 23 έως και 25, 

οι οποίες κατισχύουν των αντίστοιχων σχετικών διατάξεων του Κώδικα αυτού. Στις 

περιπτώσεις που εφαρμόζεται σύστημα χειρόγραφο και μηχανογραφικό, ισχύουν οι 

αντίστοιχες, κατά περίπτωση, διατάξεις. 

 

 

ΆΡΘΡΟ 23 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΩΝ -ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 
 

 Ο επιτηδευματίας που χρησιμοποιεί ηλεκτρονικό υπολογιστή (Η/Υ) για την τήρηση 

των βιβλίων ή την έκδοση των στοιχείων υποχρεούται: α) να έχει αναλυτικό εγχειρίδιο 

οδηγιών χρήσης του λογισμικού στην ελληνική γλώσσα, που αναφγλώσσα, που 

αναφον στην εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα αυτού και το οποίο ενημερώνεται 

αμέσως για κάθε μεταβολή που επέρχεται σ' αυτό, 

 

β) Να θέτει στη διάθεση του προϊσταμένου της ΔΟΥ, το κατάλληλο προσωπικό για τη 

χρήση του λογισμικού της επιχείρησης, για όσο χρόνο απαιτηθεί, κατά τη διάρκεια 

του ελέγχου και να επιτρέπει, σε συνεργείο ελέγχου που συμμετέχει και υπάλληλος 

με ειδικότητα πληροφορικής, την απευθείας λήψη οποιουδήποτε στοιχείου ή 

πληροφορίας από τα αρχεία του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Τις υποχρεώσεις των 

περιπτώσεων α' και β' έχει και όποιος αναλαμβάνει τη μηχανογραφική τήρηση των 

βιβλίων επιτηδευματιών,  

 

γ) να διαφυλάσσει, εκτός από τα βιβλία και στοιχεία που ορίζονται από την 

παράγραφο 2 του άρθρου 21 του Κώδικα αυτού, τα μηνιαία ισοζύγια του γενικού 

καθολικού, τις μηνιαίες καταστάσεις του βιβλίου αποθήκης, τα ηλεκτρομαγνητικά 

μέσα αποθήκευσης πληροφοριών, μέχρι την εκτύπωση των δεδομένων τους, και το 

εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης του λογισμικού.  

 

Το λογισμικό πρέπει να ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις των διατάξεων του 

Κώδικα αυτού, όπως ισχύουν κάθε φορά, και επιπλέον πρέπει να έχει τις ακόλουθες 

δυνατότητες:  
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α) ανάπτυξης κωδικών αριθμών και τίτλων λογαριασμών από τους επιτηδευματίες 

που τηρούν βιβλία τρίτης κατηγορίας, ανάλογης με εκείνη του Ελληνικού Γενικού 

Λογιστικού Σχεδίου, ή των κλαδικών λογιστικών σχεδίων, εφόσον προορίζεται για 

επιχειρήσεις που τα εφαρμόζουν. Προκειμένου για επιτηδευματίες που τηρούν βιβλία 

πρώτης και δεύτερης κατηγορίας τα πληροφοριακά στοιχεία που προβλέπονται από 

τα άρθρα 5 και 6 του Κώδικα αυτού πρέπει να προκύπτουν υποχρεωτικά από 

ανάπτυξη αντίστοιχων στηλών στα βιβλία αυτά, εφόσον δεν συντάσσονται οι 

αναλυτικές καταστάσεις που προβλέπονται από τις ίδιες διατάξεις,  

 

β) προσδιορισμού των χρησιμοποιούμενων μεταβλητών φορολογικών συντελεστών, 

εισφορών, τελών από τον ίδιο το χρήστη, 

 

 γ) αυτόματης ετήσιας προοδευτικής αρίθμησης κάθε ημερολογιακής εγγραφής, 

ξεχωριστά για κάθε ημερολόγιο, η οποία δεν επιτρέπεται να μεταβάλλεται από το 

χρήστη. Η απλή εισαγωγή πληροφοριών ή άλλων ενδείξεων για μελλοντική έκδοση 

φορολογικών στοιχείων, δεν ασκεί οποιαδήποτε επίδραση στα λογιστικοποιημένα 

οικονομικά στοιχεία,  

δ) διασφάλισης της ενημέρωσης των βιβλίων του επιτηδευματία με το περιεχόμενο 

των στοιχείων που εκδίδονται μηχανογραφικά,  

 

ε) ακύρωσης εγγραφής με έκδοση ειδικού ακυρωτικού στοιχείου, σε περίπτωση 

λανθασμένης έκδοσης φορολογικών στοιχείων, εφόσον δεν έγινε χρήση αυτών. Η 

διόρθωση της λανθασμένης εγγραφής μπορεί να γίνεται με αλγεβρική απεικόνιση, με 

την προϋπόθεση ότι η ίδια μέθοδος θα εφαρμόζεται σε όλα τα επίπεδα λογαριασμών 

στους οποίους αφορά η διόρθωση,  

 

στ) διαχωρισμού, καταχώρησης και εκτύπωσης των οικονομικών πράξεων της νέας 

διαχειριστικής περιόδου, παράλληλα με τις οικονομικές πράξεις και τις τακτοποιητικές 

πράξεις της διαχειριστικής χρήσης που έληξε (σύνταξη ισολογισμού), καθώς και 

αυτόματης μεταφοράς των υπολοίπων στους λογαριασμούς της νέας χρήσης. Κάθε 

υπόλοιπο που μεταφέρεται στη νέα χρήση πρέπει να είναι οριστικό και 

εκκαθαρισμένο, 
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ζ) διαχωρισμού και χωριστής εκτύπωσης των πράξεων του τελευταίου μήνα της 

διαχειριστικής χρήσης που έληξε από τις τακτοποιητικές πράξεις της ίδιας χρήσης,  

 

η) μεταγενέστερης αναπαραγωγής των εγγραφών σε περίπτωση τροποποίησης του 

λογισμικού,  

 

θ) αυτόματης ενέργειας των αθροίσεων των ποσών των ημερολογίων, των 

λογαριασμών, των ισοζυγίων, των καταστάσεων και των στηλών των βιβλίων 

πρώτης και δεύτερης κατηγορίας και μεταφοράς τους από μία σελίδα σε άλλη. 

 

 

ΆΡΘΡΟ 24 ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ 
ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  
 

Ο επιτηδευματίας που τηρεί βιβλία διπλογραφικά:  

 

α) Ενημερώνει τα ημερολόγια του στις προθεσμίες που ορίζονται από την 

παράγραφο 2 του άρθρου 17. Η εκτύπωση αυτών γίνεται στο τέλος του επόμενου 

μήνα που αφορούν οι οικονομικές πράξεις και του ημερολογίου εγγραφών 

ισολογισμού στο χρόνο κλεισίματος του ισολογισμού, με δυνατότητα αποθήκευσης 

αυτών σε ηλεκτρομαγνητικά μέσα.  

 

β) Εκτυπώνει μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα εκείνου που αφορούν οι οικονομικές 

πράξεις θεωρημένο ισοζύγιο λογαριασμών «Γενικού – Αναλυτικών Καθολικών» στο 

οποίο εμφανίζονται τα προοδευτικά αθροίσματα χρέωσης και πίστωσης των 

λογαριασμών όλων των βαθμίδων, καθώς και των υπολοίπων αυτών μέχρι το τέλος 

του προηγούμενου μήνα, τα σύνολα των κινήσεων του μήνα, τα συνολικά 

αθροίσματα χρέωσης και πίστωσης των λογαριασμών, καθώς και τα υπόλοιπά τους, 

χρεωστικά και πιστωτικά, μέχρι το τέλος του μήνα που αφορούν.  

 

γ) Εκτυπώνει τα αναλυτικά καθολικά και το γενικό καθολικό στο τέλος της 

διαχειριστικής περιόδου και μέσα στην προθεσμία σύνταξης του ισολογισμού με 

δυνατότητα μη εκτύπωσης τους, εφόσον τα δεδομένα τους φυλάσσονται σε 

ηλεκτρομαγνητικά μέσα αποθήκευσης.  
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Ο επιτηδευματίας που τηρεί βιβλίο αποθήκης ενημερώνει αυτό στην προθεσμία που 

ορίζεται από τη παράγραφο 2 του άρθρου 17 και αποθηκεύει μέχρι το τέλος του 

επόμενου μήνα εκείνου που αφορούν οι οικονομικές πράξεις τα δεδομένα αυτού με 

επιπλέον αναγραφή για κάθε μήνα του αριθμού των μερίδων των κινηθέντων ειδών 

σε οπτικό δίσκο (CD – ROM τεχνολογίας WORM) ο οποίος σημαίνεται (θεωρείται) 

και προστατεύεται από επιπλέον προσπάθειες εγγραφής, ώστε να διασφαλίζονται οι 

πληροφορίες που περιέχονται σ’ αυτόν.  

 

Σε κάθε οπτικό δίσκο αποθηκεύονται τα δεδομένα ενός μόνο μήνα και επί μη 

επιτυχημένης εγγραφής του CD το κατεστραμμένο CD αρχειοθετείται και γίνεται νέα 

εγγραφή σε άλλο θεωρημένο CD. Αντί της αποθήκευσης των δεδομένων του βιβλίου 

αποθήκης ο επιτηδευματίας μπορεί να αποθηκεύει για μεν τα είδη που κινήθηκαν 

κατά τη διάρκεια του μήνα, κατ’ είδος, ποσότητα και αξία τα προοδευτικά αθροίσματα 

μέχρι το τέλος του προηγούμενι ίδιοα, τα σύνολα των κινήσεων του μήνα κατά 

ποσότητα και αξία και τα ποσοτικά υπόλοιπα, με επιπλέον αναγραφή για κάθε μήνα 

του αριθμού των μερίδων των κινηθέντων ειδών που περιλαμβάνονται, για δε τα είδη 

που δεν κινήθηκαν το προοδευτικό συνολικό ποσό αξιών χρέωσης και πίστωσης 

όλων των ειδών μέχρι το τέλος του προηγούμενου μήνα.  

 

Στην περίπτωση αυτή το βιβλίο αποθήκης εκτυπώνεται στο τέλος της διαχειριστικής 

περιόδου και μέσα στην προθεσμία σύνταξης του ισολογισμού με δυνατότητα μη 

εκτύπωσής του εφόσον τα δεδομένα του φυλάσσονται σε ηλεκτρομαγνητικά μέσα 

αποθήκευσης.  

 

Ο επιτηδευματίας που τηρεί βιβλία πρώτης ή δεύτερης κατηγορίας ενημερώνει τα 

βιβλία της έδρας ή του υποκαταστήματός του μέσα στις προθεσμίες που ορίζουν οι 

διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του Κώδικα αυτού.  

 

Στο τέλος του επόμενου μήνα εκείνου που αφορούν οι οικονομικές πράξεις, 

εκτυπώνει: α) το βιβλίο αγορών ή εσόδων - εξόδων με δυνατότητα αποθήκευσης 

αυτών σε ηλεκτρομαγνητικά μέσα, β) μηνιαία κατάσταση στην οποία εμφανίζονται 

μόνο τα μηνιαία αθροίσματα των αντίστοιχων στηλών του τηρούμενου βιβλίου 

αγορών και εσόδων – εξόδων.  



 32 

 

 Ο επιτηδευματίας διπλογραφικών βιβλίων για τις οικονομικές πράξεις του 

υποκαταστήματός του:  

α) Εκτυπώνει το ημερήσιο φύλλο συναλλαγών και αποστέλλει αυτό στην έδρα για την 

ενημέρωση των βιβλίων εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου του επόμενου μήνα.  

 

β) Ενημερώνει το ημερολόγιο ταμειακών και συμψηφιστικών πράξεων μέσα στην 

προθεσμία της παραγράφου 2 του άρθρου 17 του Κώδικα αυτού και εκτυπώνει αυτό 

ή το φύλλο ανάλυσης και ελέγχου εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου του επόμενου 

μήνα. Τα βιβλία των παραπάνω περιπτώσεων μπορούν να μην εκτυπώνονται και τα 

δεδομένα τους να αποθηκεύονται σε ηλεκτρομαγνητικά μέσα αποθήκευσης.  

 

γ) Ενημερώνει το βιβλίο αποθήκης και αποθηκεύει τα δεδομένα του κατά τα 

οριζόμενα από τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού.  

 

Σε περίπτωση που ο επιτηδευματίας διαθέτει κεντρική μονάδα (Η/Υ), με την οποία 

παρακολουθεί τα λογιστικά στοιχεία όλων των επαγγελματικών εγκαταστάσεων, 

μπορεί, μετά από προηγούμενη γνωστοποίηση στον προϊστάμενο της ΔΟΥ της 

έδρας του, να εκτυπώνει μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα στη μονάδα αυτή τα 

λογιστικά βιβλία και το βιβλίο αποθήκης κάθε επαγγελματικής εγκατάστασης, όταν η 

μεταβίβαση των εγγραφών από τις επαγγελματικές εγκαταστάσεις γίνεται είτε με 

απευθείας σύνδεση, είτε με άλλα ηλεκτρονικά μέσα, στις προβλεπόμενες 

προθεσμίες. Τα τυπωμένα βιβλία ή τα ηλεκτρομαγνητικά μέσα αποστέλλονται μέσα 

σε δέκα ημέρες από τη λήξη του μήνα της εκτύπωσης στην επαγγελματική 

εγκατάσταση την οποία αφορούν, όπου και φυλάσσονται. Tα θεωρημένα και μη 

χρησιμοποιημένα βιβλία ή οι θεωρημένοι οπτικοί δίσκοι (CD – ROM) μπορεί να 

φυλάσσονται στο χώρο της κεντρικής μονάδας του Η/Υ μέχρι την χρησιμοποίησή 

τους.  

Η εκτύπωση της ποσοτικής καταγραφής των αποθεμάτων, ιδίων και τρίτων, στο 

βιβλίο απογραφών γίνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας της παραγράφου 7 του 

άρθρου 17 του Κώδικα αυτού. Η κατά ποσότητα και αξία εκτύπωση των αποθεμάτων 

γίνεται μέσα στην προθεσμία της παραγράφου 8 του άρθρου 17 του Κώδικα αυτού.  
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Το βιβλίο μετόχων των ανωνύμων εταιρειών, των οποίων οι μετοχές είναι εισηγμένες 

στο Χρηματιστήριο, μπορεί να εκτυπώνεται μία φορά στο τέλος της χρήσης και εντός 

της προθεσμίας κλεισίματος του ισολογισμού με τους κατόχους των μετοχών κατά τη 

λήξη της διαχειριστικής περιόδου, με την προϋπόθεση ότι οι αναλυτικές κινήσεις του 

βιβλίου μετόχων θα φυλάσσονται σε ηλεκτρομαγνητικά μέσα αποθήκευσης και 

υπάρχει δυνατότητα εκτύπωσης αυτών όταν ζητηθεί από τον προϊστάμενο της 

Δ.Ο.Υ..  

 

Τα πρόσθετα και ειδικά βιβλία ενημερώνονται και εκτυπώνονται εντός των 

προβλεπόμενων προθεσμιών από τις διατάξεις του Κώδικα αυτού ή των αποφάσεων 

του Υπουργού Οικονομικών, που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση νόμου και 

καθιερώνουν την τήρησή τους, με εξαίρεση τα βιβλία που ενημερώνονται βάσει 

εκδιδόμενων παραστατικών, τα οποία μπορεί να εκτυπώνονται μέχρι το τέλος του 

επόμενου μήνα, με την προϋπόθεση ότι όταν ζητηθεί από τον προϊστάμενο της 

δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας ή από τον εξουσιοδοτούμενο από αυτόν υπάλληλο, 

είναι δυνατή η εκτύπωση σε αθεώρητο μηχανογραφικό χαρτί, άμεσα των δεδομένων 

των βιβλίων αυτών μέχρι και την τελευταία ημέρα ενημέρωσης παρατείνονται 

αυτοδίκαια για όσο χρόνο ορίζεται για τις παραπάνω εκτυπώσεις.  

Τα αποθηκευμένα δεδομένα σε ηλεκτρομαγνητικά μέσα κατά τις διατάξεις των 

παραγράφων 1 έως και 4 εκτυπώνονται εντός τριών (3) ημερών, όταν ζητηθεί από το 

φορολογικό έλεγχο. Η ανωτέρω προθεσμία μπορεί να παρατείνεται μέχρι δεκαπέντε 

(15) ημέρες, εφόσον η εκτύπωση των αποθηκευμένων δεδομένων είναι εξαιρετικά 

δυσχερής στην προβλεπόμενη προθεσμία. Η μη διαφύλαξη των ηλεκτρομαγνητικών 

μέσων ή η αδυναμία αναπαραγωγής του περιεχομένου αυτών εξομοιούται με μη 

τήρηση των βιβλίων που εμπεριέχονται σ’ αυτά. 8. Οι διατάξεις της παραγράφου 6 

του άρθρου 17 του Κώδικα αυτού έχουν ανάλογη εφαρμογή και επί μηχανογραφικής 

τήρησης των βιβλίων. Σε περίπτωση παράτασης του χρόνου ενημέρωσης των 

βιβλίων παρέχεται ισόχρονη παράταση και στον χρόνο εκτύπωσής τους. 

 

ΆΡΘΡΟ 25 ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  
 

Η εκτύπωση των θεωρημένων βιβλίων και καταστάσεων, μπορεί να γίνεται σε ενιαίο 

θεωρημένο μηχανογραφικό χαρτί γενικής αρίθμησης, με την προϋπόθεση ότι κατά 

την εκτύπωση αποτυπώνεται το είδος του βιβλίου ή της κατάστασης, δίδεται ενιαία 
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εσωτερική αρίθμηση των σελίδων κάθε είδους βιβλίου ή κατάστασης και με το 

σημείωμα θεώρησης γνωστοποιείται στον προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. το είδος των 

βιβλίων και των καταστάσεων που θα εκτυπωθούν από το ενιαίο έντυπο. Η επέκταση 

της δυνατότητας της εκτύπωσης και άλλου θεωρημένου βιβλίου ή κατάστασης από 

το ίδιο θεωρημένο μηχανογραφικό χαρτί επιτρέπεται, εφόσον πριν από την 

εκτύπωση του νέου βιβλίου ή κατάστασης δηλωθεί αυτό εγγράφως στον 

προϊστάμενο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. που θεώρησε το μηχανογραφικό χαρτί.  

 

Επιτρέπεται η έκδοση των φορολογικών στοιχείων από το ίδιο θεωρημένο στέλεχος 

μηχανογραφικού εντύπου πολλαπλής χρήσης, που φέρει ενιαία αρίθμηση, εφόσον με 

το σημείωμα θεώρησης γίνει γνωστοποίηση στον αρμόδιο προϊστάμενο Δ.Ο.Υ. για το 

είδος και τις σειρές των στοιχείων που εκδίδονται από αυτό και με την προϋπόθεση 

ότι κατά τη μηχανογραφική έκδοση αποτυπώνεται ο τίτλος και η σειρά του στοιχείου 

με ενιαία εσωτερική αρίθμηση για κάθε είδος και σειρά στοιχείου. Η επέκταση της 

δυνατότητας έκδοσης και άλλου είδους ή άλλης σειράς στοιχείων από το ίδιο 

θεωρημένο στέλεχος επιτρέπεται, εφόσον πριν από την έκδοση αυτή δηλωθεί τούτο 

εγγράφως στον προϊστάμενο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. που θεώρησε τα στοιχεία αυτά.  

 

Εφόσον από το υποκατάστημα του επιτηδευματία μεταβιβάζονται οι λογιστικές 

εγγραφές ή καταχωρήσεις με απευθείας σύνδεση στην έδρα, μπορεί μετά από 

προηγούμενη γνωστοποίηση στον προϊστάμενο Δ.Ο.Υ. της έδρας, να μην τηρεί 

βιβλία στην εγκατάσταση αυτή, με εξαίρεση τα πρόσθετα βιβλία του άρθρου 10 και 

την κατάσταση απογραφής υποκαταστήματος. Στην περίπτωση αυτήν οι αγορές, τα 

έσοδα και το ταμείο του κάθε υποκαταστήματος παρακολουθούνται χωριστά στον 

Η/Υ, και τα δεδομένα του βιβλίου αποθήκης ή το βιβλίο αποθήκης των 

υποκαταστημάτων που βρίσκονται πάνω από 50 χλμ. ή σε άλλο νομό ή νησί από την 

έδρα, μπορεί να καταγράφονται μόνο στον οπτικό δίσκο που τηρείται στην έδρα με 

την προϋπόθεση ότι είναι δυνατή από το υποκατάστημα άμεσα η ανάγνωση και η 

εκτύπωση του περιεχομένου του οπτικού δίσκου μέχρι και το μήνα που είναι 

εγγεγραμμένος.  

 

Μηχανογραφικές καταστάσεις ή βεβαιώσεις, σε έγγραφη ή μαγνητική μορφή, οι 

οποίες εκδίδονται ή παράγονται από τράπεζες ή άλλους πιστωτικούς οργανισμούς 

και πιστοποιούν την πραγματοποίηση από αυτές εισπράξεων ή πληρωμών για 
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λογαριασμό του Δημοσίου, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή ασφαλιστικών 

οργανισμών, επέχουν θέση παραστατικών εγγράφων των δοσοληψιών που 

αναφέρονται σ' αυτές.  

 

Σε περίπτωση βλάβης μηχανήματος ή γενικά μη λειτουργίας του λογισμικού η 

ενημέρωση των βιβλίων παρατείνεται για δέκα (10) ημέρες, εφόσον γίνει σχετική 

γνωστοποίηση στον προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. Όταν τα αίτια της μη ενημέρωσης 

συνεχίζονται και μετά από το χρόνο της παράτασης αυτής οι πρωτογενείς εγγραφές, 

μέχρι την αποκατάσταση της βλάβης γίνονται χειρόγραφα σε αντίστοιχα βιβλία ή σε 

ένα γενικό ημερολόγιο ή στα μηχανογραφικά έντυπα. Τα στοιχεία, στην περίπτωση 

αυτή, μπορεί να εκδίδονται και από ιδιαίτερη σειρά εντύπων. Μετά τη λειτουργική 

αποκατάσταση του συστήματος γίνεται αμέσως η μεταφορά των εγγραφών από τα 

χειρόγραφα βιβλία στον Η/Υ, καθώς και η εκτύπωση των βιβλίων ή καταστάσεων, 

εφόσον παρήλθε η προθεσμία εκτύπωσής τους 

 

2.8 ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
 

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. 

 

Παρακάτω θα αναφερθούμε σε τι πρέπει να εξυπηρετεί γενικά η επιλογή του 

λογισμικού και σε τι πρέπει να δώσουμε βάρος στην αξιολόγηση του: 
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· Τις ανάγκες επεξεργασίας δεδομένων της επιχείρησης για καθημερινές 

εργασίες όπως η τιμολόγηση ,οι πληρωμές ,κ.α. 

· Τις απαιτήσεις της διοίκησης για οικονομική και στατιστική πληροφόρηση με 

τρόπο εύκολο και γρήγορο. 

· Την φιλικότητα, λειτουργικότητα προς τους χρήστες με την χρήση των νέων 

εξελιγμένων τεχνικών και εργαλείων (παράθυρα, χρώματα κλπ.) δηλαδή η 

εφαρμογή να έχει αναπτυχθεί έτσι ώστε να διευκολύνει τον χρήστη στην 

χρήση της εφαρμογής. 

· Την κάλυψη των νομοθετικών διατάξεων. 

· Την παραμετροποίηση ώστε να προσαρμόζεται στις συχνές μεταβολές της 

αγοράςτης σχετικής νομοθεσίας. 

· Το εγχειρίδιο οδηγιών της εφαρμογής με πλήρη ανάπτυξη όλων των εργασιών 

αυτής και με όσον το δυνατόν καλύτερη οπτική απεικόνιση των εργασιών της. 

· Την άρτια τεκμηρίωση, εκπαίδευση και υποστήριξη από πλευράς του 

κατασκευαστή. 

· Την παρακολούθηση των σύγχρονων τεχνολογικών εξελίξεων των Η/Υ και 

των δυνατοτήτων που προσφέρουν τα σύγχρονα λειτουργικά συστήματα και οι 

νέες βάσεις ανάπτυξης λογισμικού. 

· Να υποστηρίζει πολλούς χρήστες ταυτόχρονα. 

· Την συμβατότητα με το ήδη υπάρχον σύστημα hardware και software. 

· Την σύνδεση με λοιπά προγράμματα της αγοράς για περαιτέρω επεξεργασία 

στοιχείων (π.χ. σύνδεση με το EXCEL). 

· To λογιστικό κόστος. 

 

 

 

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.  
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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 εγκαταστασεις & συνεργασίες. 

· 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 ανταγωνιστές13. 

 

 

EPSILONNET BUSINESS PLUS 

 

                                                 
13 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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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 

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 
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·     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 

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 
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·     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 - Εξοδα, 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 

 

 

 

 

 

 

EPSILONNET BUSINESS UNIT 
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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 

· Τιμοκατάλογος λιανικής 

· Τιμοκατάλογος χονδρικής 

· Παρακολούθηση Tax-Free 

· EPSILONNET BUSINESS VALUE 
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· 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  

• Διαχείριση πολλαπλών μονάδων μέτρησης  

• Set ειδών  
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• 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  

• Παρακολούθηση διαφορετικών αποθηκευτικών χώρων – Υποκαταστημάτων ανά 

πελάτη • Πλήρης διαχείριση ειδών ανά γραμμή παραστατικού  
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• 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 

 

 

ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ  
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• 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. 

 

EPSILONNET BUSINESS ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
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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 
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· Κάλυψη όλων των εργασιακών σχέσεων 

· 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 
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ΕΡΓΑΛΕΙΑ που μπορούν να ενσωματωθούν 

•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. 
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Ενδεικτικές Λύσεις: 

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

• 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 
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· Εφαρμογή που λειτουργεί σε πλήρες παραθυρικό περιβάλλον (σε πλατφόρμα 

Microsoft.net). 

· Πλήρης διαχείριση των εντύπων 

- 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 Ενημερώτητας, 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. 
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· 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. 

· 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 δεδομέναΕκτύπωση 

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 ενδιαφέρειΑυτόματη ενημέρωση 

εντύπου Ε.Τ.ΑΚ. για υπολογισμό του τέλους ακινήτων Φυσικών ή Νομικών 

Προσώπων με ένα κλικ. 
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· 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 

· 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 

 

   

 inShare 

 

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. 
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· 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. 

· 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. 
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· 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 

 

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. 
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· 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. 

· 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. 
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· 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 

· Διαχείριση Πάγιου Ενεργητικού 

· Διαχείριση Οικοδομοτεχνικών Επιχειρήσεων 

· Διαχείριση Αξιογράφων 

· Εγγραφές Κλεισίματος - Σύνταξη Ισολογισμού 

EPSILONNET EXTRA ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ 

 

   

  

  

   Ι. STANDARD EDITION 
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· 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 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. 
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· 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 

    επιπλέον των χαρακτηριστικών της Standard Edition περιλαμβάνονται: 

· Παρακολούθηση έως 100 εταιρειών και 50 εργαζομένων ανά εταιρεία. 

· 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. 
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· 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. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4Ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ 
ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΙΜΙΚΟΥ ΤΗΣ 
EPSILONET 
 

Επειτα από έρευνα που κάναμε ανάμεσα σε ποικίλλα μηχανογραφημένα λογιστικά 

προγράμαμτα καταλήξαμε πως πιο ιδανικό πρόγραμμα φαντάζει το EPSILON NET 
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ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ λόγω της απλής εγκατάστασής του αλλά και του έυκολου 

μηχανογραφημένου περιβάλλοντός του. Στην συνέχεια λοιπόν θα παρουσιάσουμε 

ενδεικτικά λογιστικές εγγραφές που προκύπτουν από λογιστικά γεγονότα στα πλαίσια 

της λειτουργίας μιας επιχείρησης, εγγραφές οι οποίες θα καταχωρηθούν μέσω του 

ΕPSILON SOFTWARE. 

 

 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ: 

 
1. ΣΤΗΝ 01/06/17 ΓΊΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ 100.000,00€ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ . 

2. ΣΤΙΣ 05/05/2017 ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΓΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 15.000,00 ΠΛΕΟΝ 

ΦΠΑ 24% ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ν. ΜΕ ΠΙΣΤΩΣΗ 

3. ΣΤΙΣ 10/06/2017 ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΝΟΙΚΙΩΝ 6 ΜΗΝΩΝ 200,00 € ΤΟΝ 

ΜΗΝΑ. 

4. ΣΤΙΣ 01/07/2017 ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΩΛΗΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 35.000,00 ΠΛΕΟΝ 

ΦΠΑ 24%. Ο ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΙΝΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ½ ΜΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΚΑΙ ΤΟ 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΜΕ ΜΕΤΡΗΤΑ 

5. ΣΤΙΣ 28/07/2017 ΕΓΙΝΕ ΑΓΟΡΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 25.000,00 ΑΠΟ ΤΟΝ 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ν. ΜΕ ΠΙΣΤΩΣΗ 

6. ΣΤΙΣ 01/08/2017 ΕΓΙΝΕ ΑΓΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 400.000,00 ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 

24% ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ν. ΜΕ ΠΙΣΤΩΣΗ. 

7. ΣΤΙΣ 02/09/2017 ΕΓΙΝΕ ΠΛΗΡΩΜΗ ΟΤΕ 150,00€ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 24% 

8. ΣΤΙΣ 15/09/17 ΠΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ 

400,00 € ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 24% 

9. ΣΤΙΣ 10/10/2017 ΕΓΙΝΕ ΠΩΛΗΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 180.000,00 ΠΕΛΟΝ 

ΦΠΑ 24%  ΜΕ ΑΠΟΔΟΧΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗΣ 

10. ΣΤΙΣ 11/11/2017 ΣΥΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΜΙΣΘΟΔΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 15.000,00€. 

ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΗΚΕ ΦΜΥ 1.000,00, ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ 28%, 

ΚΡΑΤΗΣΗ ΙΚΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ 16%. 

11. 31/12/2017 ΠΡΟΠΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΕΝΟΙΚΙΑ 8 ΜΗΝΩΝ 1.600,00€. 

12. 31/12/2017 ΠΑΡΑΛΑΒΑΜΕ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΔΕΗ 1.000,00€ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 

24%, ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΑΝΗΛΘΑΝ ΣΕ 100,00 € 

13. ΣΤΙΣ 31/12/2017 ΕΓΙΝΕ Ο ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΜΕ Σ.Α 

10%, ΣΤΑΘΕΡΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ. 



 

 

ΕΓΓΡΑΦΕΣ 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 
Τις τελευταίες δεκαετίες και έπειτα από την εξέλιξη των τεχνολογικών πληροφορίας 

πολλά άλλαξαν στο σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον.  

 

Η πρώτη καινοτομία που συνέβη στο λογιστήριο των επιχειρήσεων αλλά και στα 

λογιστικά γραφεία , αφορύσε την σταδιακή κατάργηση του χειρόγραφου συστήματος 

για την καταγραφή και την διαχείριση των καθημερινών εγγράφων και διαδικασιών 

και επίσης την μετάβαση στην χρήση ειδικού λογισμικού που να διευκολύνει τις 

λογιστικές εργασίες. 

 

Επιπρόσθετα η χρήση των δικτύων τηλεματικής επιτρέπει σήμερα σε μία εταιρεία να 

εγκαταστήσει το λογιστήριό της σε κάποιο σημείο έξω από την επιχείρηση. Η 

διάδοση των εφαρμογών ηλεκτρονικής μεταβίβασης δεδομένων, η ολοκλήρωση 

εφρμογών επικοινωνίας με αλυσίδες προμηθευτών και πελατών μέσα από 

εφαρμογές και τηλεματικές υπηρεσίες και η σύνδεση με εφαρμογές ηλεκτρονικού 

εμπορίου, παρακολούθησης τραπεζικών συναλλαγών κλπ αποτελούν παραδείγματα 

ποιοτικής βελτίωσης του ρόλου που θα κληθεί να επωμιστεί το λογιστήριο μέσα από 

μια κοινωνία των πληροφοριών, όπου η πληροφορία θα είναι εμπορικό προϊόν και η 

γνώση θα είναι από τους πιο εμφανείς και οικονομικούς παράγοντες. 

 

Η ανάπτυξη νέων εφαρμογών καθώς και οι τεχνολογίες επικοινωνιών αναπτύσσονται 

συνεχώς και αναμένεται να συμβάλλουν καταλυτικά στη διαμόρφωση του 

λογιστηρίου του μέλλοντος. 

 

Η μηχανογραφική επεξεργασία των λογιστικών γεγονότων καλύπτει ολόκληρο το 

φάσμα της λογιστικής διαδικασίας από την καταχώρηση των παεαστατικών στους 

αρμόδιους λογαριασμούς του σχεδίου μέχρι και την κατάρτιση του λογαριασμού της 

γενικής εκμετάλλευσης, της κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσησς και του 

ισολογισμού. 
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Με τη μηχανογραφική επεξεργασία των λογιστικών γεγονότων: 

 

■ Αυξήθηκε η παραγωγικότητα της λογιστικής εργασίας. 

 

■ Εξασφαλίστηκε η συγκέντρωση και παροχή αξιόπιστων πληροφοριών στους 

διοικούντες και 

 

■ Αναβαθμίστηκε το λογιστικό επάγγελμα. 
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΠΗΓΕΣ 
 
ΣΥΓΓΡΑΜΑΤΑ: 
 

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Δ., ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Ι., ,ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ 

ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Λ.Π. ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ( 10Η ΈΚΔΟΣΗ), ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2017 

 

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Δ., ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Ι,ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΑ, 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2017 

 

ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ Κ. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΕΛΠ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ 

ΜΕΝΙΠΠΟΣ, ΑΘΗΝΑ 2015 

 

ΣΤΕΦΑΝΟΥ Ι. Κ. , ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ UNIVERSITY STUDIO PRESS, ΑΘΗΝΑ 1996 

 

 

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ: 
 

www.dikaiologitika.gr 

 

www.e-forologia.gr/cms/viewContents.aspx?id=131552 

 

www.forologikanea.gr/pages/display/arthro-04-tirisi-aplografikon-i-diplografikon-

biblion/ 

 
www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4308/year/2014/.../ισοζύγιο 
 
www.epixeirisi.gr/download.php?filepath=files/2015/...proswrinh-diafora... 
 
www.logistikoskosmos.blogspot.com/.../10032015-31-12-2014-43082014-25 
 
www.forologikanea.gr/.../arthro-16-xronos-genesis-tis-forologikis-upoxr... 
 

http://www.dikaiologitika.gr
http://www.e-forologia.gr/cms/viewContents.aspx?id=131552
http://www.forologikanea.gr/pages/display/arthro-04-tirisi-aplografikon-i-diplografikon
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4308/year/2014/.../
http://www.epixeirisi.gr/download.php?filepath=files/2015/
http://www.logistikoskosmos.blogspot.com/.../10032015-31-12-2014-43082014-25
http://www.forologikanea.gr/.../arthro-16
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www.forin.gr/.../nomos-4308-2014-ellhnika-logistika-protupa-sunafeis-r.. 
 
www.nomoi.info/ΦΕΚ-Α-251-2014-σελ-14.html 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

http://www.forin.gr/.../nomos-4308-2014-ellhnika-logistika-protupa-sunafeis-r
http://www.nomoi.info/

