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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

Υπεύθυνη ∆ήλωση : Βεβαιώνω ότι είµαι συγγραφέας αυτής της πτυχιακής εργασίας 

και ότι κάθε βοήθεια την οποία είχα για την προετοιµασία της, είναι πλήρως 

αναγνωρισµένη και αναφέρεται στην πτυχιακή εργασία. Επίσης έχω αναφέρει τις 

όποιες πηγές από τις οποίες έκανα χρήση δεδοµένων, ιδεών ή λέξεων, είτε αυτές 

αναφέρονται ακριβώς είτε παραφρασµένες. Επίσης βεβαιώνω ότι αυτή η πτυχιακή 

εργασία προετοιµάστηκε από εµένα προσωπικά ειδικά για τις απαιτήσεις του 

προγράµµατος σπουδών του Τµήµατος Λογιστικής του Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Η παρούσα πτυχιακή εργασία χωρίζεται σε δύο µέρη. Το ένα µέρος είναι το 

θεωρητικό και το άλλο το πρακτικό. Στο θεωρητικό κοµµάτι κατέβαλα προσπάθεια 

να αναλύσω όσο το δυνατόν περισσότερο τις διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και 

Στοιχείων (Κ.Β.Σ.) µε τις διατάξεις Φορολογίας Εισοδήµατος, Φορολογίας Φόρου 

Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.). Στο πρακτικό κοµµάτι είναι η εφαρµογή του 

προγράµµατος στην καταχώρηση τιµολογίων αγορών κ.τ.λ. για τα έξοδα τις 

επιχείρησης και η καταχώρηση αποδείξεων παροχής υπηρεσιών για τα έσοδα 

αντίστοιχα. Στην συνέχεια ακολουθεί η εκτύπωση του βιβλίου Εσόδων – Εξόδων η 

οποία γίνεται κάθε µήνα, έπειτα υπολογίζω το Φ.Π.Α. και τέλος βγάζω την 

εκκαθαριστική. Παράλληλα έχω την οριστική δήλωση (Ε7), τα έντυπα Ε3 και Ε1. 

 

 

 

 

 

 

 

Επισήµανση: Οι διαπιστώσεις, τα αποτελέσµατα, τα συµπεράσµατα και οι πιθανές 

προτάσεις της παρούσας πτυχιακής εργασίας- εκτός των αναφορών που 

επισηµαίνονται ως λήµµατα- αποτελούν προσωπικές µου θεωρητικές ή εµπειρικές 

διαπιστώσεις και δεν απηχούν κατ’ ανάγκη τη γνώµη του εισηγητή εκπαιδευτικού και 

του εκπαιδευτικού προσωπικού του Α.Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου.  
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ΜΕΡΟΣ I 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 

1.1 Έννοια και σκοπός της Λογιστικής 

Ερµηνεία Έννοιας 

Ο όρος "λογιστική" προέρχεται από το ρήµα "λογίζω", καθώς αντικείµενο της 

λογιστικής είναι η τήρηση λογαριασµών µέσω των οποίων αντικατοπτρίζεται ο 

λογισµός, δηλαδή η καταγραφή-αποτύπωση, λογιστικών γεγονότων. Ο αντίστοιχος 

αγγλικός όρος της λογιστικής είναι "accounting" που προέρχεται από το "account" 

(v,n) που σηµαίνει "λογίζω", "λογαριάζω>λογαριασµός", "λαµβάνω υπόψιν" καθώς η 

λογιστική τηρεί λογαριασµούς για την αποτύπωση των γεγονότων. 

 Ο κύκλος της Λογιστικής. 

Η Λογιστική (αγγλικά: Accounting) είναι κλάδος της Μαθηµατικής επιστήµης που 

κύριο αντικείµενό της είναι η µελέτη της οικονοµικής πορείας µιας δραστηριότητας, 

που µπορεί αυτή να είναι είτε ατοµική, είτε εταιρική µέχρι και διαχείριση δηµόσιων 

υπηρεσιών. Ακολουθώντας στην αρχή µια συστηµατική κατάταξη των διαφόρων 

λογαριασµών π.χ. παραγωγής, ανταλλαγής και κατανάλωσης, δια της 

ακολουθούµενης στη συνέχεια ανάλυσης και σύνθεσης αυτών επιτυγχάνεται ο 

ακριβής προσδιορισµός της οικονοµικής πραγµατικότητας και της πορείας µιας 

συγκεκριµένης οικονοµικής δραστηριότητας. 
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Βάση της παραπάνω µελέτης είναι ο λογαριασµός. Με την εξέλιξη των οικονοµικών 

σχέσεων που συνεχώς γίνονται πιο περίπλοκοι και η λογιστική συνεχώς 

τελειοποιείται. Κύρια µέθοδος σήµερα της λογιστικής είναι η διπλογραφική σε 

αντίθεση της απλογραφικής που ακολουθούταν παλαιότερα. Η διπλογραφική µέθοδος 

δεν περιορίζεται µόνο στην απλή καταγραφή - καταχώρηση αλλά και στη 

συστηµατική παρακολούθηση δια δεύτερου λογαριασµού όπου και κατοπτρίζεται ο 

αντίκτυπος που έχει ο πρώτος στη θέση της οικονοµικής δραστηριότητας ακόµα και 

σε συγκεκριµένο χρόνο. 

 

1.2 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ∆ΡΟΜΗ 

Από τήρηση χειρόγραφων βιβλίων σε µηχανογραφηµένο περιβάλλον 

 

Η ανάπτυξη της λογιστικής ξεκινάει µε την οικονοµική άνθηση και ακµή των 

σηµαντικών ιταλικών και φλαµανδικών πόλεων και την ανάπτυξη του διεθνούς 

εµπορίου. Τότε αρχίζει η δηµιουργία της λογιστικής θεωρίας και εµφανίζονται οι 

πρώτοι λογιστικοί κανόνες και γίνονται οι ανάλογες λογιστικές εγγραφές. Ακόµα 

γίνονται προσπάθειες συστηµατοποιήσεώς τους για την παρακολούθηση της 

οικονοµικής δραστηριότητας των τραπεζών και άλλων χρηµατοοικονοµικών 

ιδρυµάτων, των εµπορικών εταιριών που ιδρύθηκαν µε άδεια των κυβερνήσεων της 

Μ. Βρετανίας και της Ολλανδίας, της δραστηριοποίησης της Καθολικής Εκκλησίας 

και των µοναστηριών, καθώς και του ιδιώτη επιχειρηµατία. Η επινόηση της 

διπλογραφικής µεθόδου ενώ ήταν δηµιούργηµα της αναπτυσσόµενης οικονοµικής 

δραστηριότητας, βοήθησε ακόµα περισσότερο παρέχοντας την δυνατότητα 

συστηµατικής κατατάξεως των οικονοµικών γεγονότων και υπολογισµού του 

αποτελέσµατος της δραστηριότητας. 

Στα µέσα του 14ου αιώνα δηµοσιεύεται στην Βενετία το έργο του µοναχού Fra Luca 

Paciolo µε τίτλο ‘Summa de Arithmetica, Geometria, Proportioni e Proportionalita’, 

όπου για πρώτη φορά καταγράφονται οι αρχές τις διπλογραφικής µεθόδου και οι 

βασικοί λογιστικοί κανόνες. Τα στοιχεία αυτής της περιόδου είναι ότι πρώτον, οι 

καταχαρούµενες στα λογιστικά βιβλία εγγραφές δεν αφορούσαν µόνο τις συναλλαγές 
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που σχετίζονταν µε την επιχείρηση, αλλά περιελάµβαναν και συναλλαγές σχετικές µε 

την εξωεπιχειρησιακή περιουσία του επιχειρηµατία, δηλαδή υπήρχε ταύτιση µεταξύ 

των δραστηριοτήτων επιχειρηµατία και επιχείρησης. ∆εύτερον, η τήρηση των 

λογαριασµών ήταν κατά το µεγαλύτερο µέρος περιγραφική, λόγω της ανυπαρξίας 

ενιαίας νοµισµατικής µονάδας που να χρησιµοποιείται ως κοινό µέσο ανταλλαγής, 

καθώς και ως µέτρο για τον προσδιορισµό της αξίας των ανταλλασσόµενων αγαθών. 

Τρίτον, βαρύτητα διδόταν στο τεχνικό µέρος της λογιστικής και λιγότερο στην 

προσπάθεια δηµιουργίας θεωρίας και ενός συνόλου αρχών γενικής εφαρµογής. 

Επόµενο βήµα αποτέλεσε η δηµοσίευση του έργου του Edmondes Desgranges µε τον 

τίτλο “ La tenue des livres rendue facile”, µε το οποίο επινοείται ένα σύστηµα 

παραλλαγής του διπλογραφικού συστήµατος (ηµερολόγιο-καθολικό) και προτείνει 

την χρησιµοποίηση πέντε λογαριασµών: ταµείο, εµπορεύµατα, γραµµάτια εισπρακτέα 

και πληρωτέα, κέρδη και ζηµιές. Το σύστηµα αυτό δεχόταν ότι οι λογαριασµοί 

αντιπροσωπεύουν πρόσωπα συναλλασσόµενα µε τον επιχειρηµατία. 

Αργότερα, δηµιουργήθηκαν οι λεγόµενες υλιστικές σχολές που ασχολήθηκαν µε την 

ανάπτυξη του µηχανισµού αυξοµείωσης των περιουσιακών στοιχείων σε συσχέτιση 

προς τους λογαριασµούς αποτελεσµάτων και την διάκριση των λογαριασµών, βάση 

της σχέσης της επιχειρηµατικής κυκλοφορίας: 

 

{Ακαθάριστα έσοδα - ∆απάνες εκµετάλλευσης = Αποτέλεσµα περιόδου} 

 

1.3ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΥΠΑΡΧΩΝ 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥΣ 

Όσο, η ανθρώπινη κοινωνία εξελίσσεται τόσο αυξάνουν οι ανάγκες που 

παρουσιάζονται για συστηµατική και ταχύτατη πληροφόρηση, από τη µια και για την 

επεξεργασία των πληροφοριών, από την άλλη. Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής παίζει 

καθοριστικό ρόλο στην επεξεργασία, στην διαχείριση και στην διάδοση των 

πληροφοριών. 

∆εδοµένα ονοµάζουµε µια οµάδα από γεγονότα, σύµβολα, αριθµούς, λέξεις κ. ά. που 

περιγράφουν ή αντιπροσωπεύουν αντικείµενα, καταστάσεις, έννοιες, ποσότητες, 

ιδέες, λειτουργίες. 

Όλα τα παραπάνω είναι στοιχεία που περιγράφουν την πραγµατικότητα, τον κόσµο 
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που µας περιβάλλει, και µπορούµε να τα συλλέξουµε από διάφορες πηγές και µε 

πολλούς τρόπους. Όσο αυτά τα στοιχεία δεν είναι κατάλληλα οργανωµένα, δε 

σηµαίνουν κάτι. Αν όµως τα συσχετίσουµε κατάλληλα, αν τα επεξεργαστούµε, 

αποτελούν την πρώτη ύλη για την παραγωγή χρήσιµων και αξιοποιήσιµων 

πληροφοριών. 

Επεξεργασία των δεδοµένων είναι η διαδικασία µε την οποία τροποποιούµε, 

οργανώνουµε, διαµορφώνουµε τα δεδοµένα ή, ακόµα, εφαρµόζουµε αριθµητικές ή 

λογικές πράξεις, προκειµένου να παράγουµε κάποια πληροφορία. 

Η πληροφορία, λοιπόν, προκύπτει σαν αποτέλεσµα της επεξεργασίας των δεδοµένων 

και προσπαθούµε να την αντλήσουµε από αυτά, µε σκοπό να αυξήσουµε τις γνώσεις 

µας, να πάρουµε κάποια απόφαση ή να λύσουµε κάποιο πρόβληµα. 

Για να µας βοηθήσουν οι υπολογιστές στην επίλυση προβληµάτων ή να εκτελέσουν 

διάφορες εργασίες, πρέπει να µπορούν να δέχονται δεδοµένα, να τα επεξεργάζονται, 

να τα αποθηκεύουν και να µας παρουσιάζουν τα αποτελέσµατα της επεξεργασίας σε 

µορφές κατανοητές και χρήσιµες για µας. 

Στο σύγχρονο και γεµάτο δυσκολίες και σκοπέλους επιχειρηµατικό περιβάλλον, οι 

µικροµεσαίες επιχειρήσεις καλούνται -ή ακριβέστερα είναι υποχρεωµένες- να βρουν 

τρόπους ώστε να ελαττώσουν τα λειτουργικά έξοδα και να βελτιώσουν τα οικονοµικά 

τους µεγέθη. Στο πλαίσιο αυτό, εργασίες που δεν συνεισφέρουν έσοδα στην 

επιχείρηση είναι απαραίτητο να περιοριστούν στο ελάχιστο δυνατό, όσον αφορά στο 

κόστος που απαιτείται για την πραγµατοποίησή τους. Χαρακτηριστικό παράδειγµα 

είναι οι λογιστικές και φορολογικές εργασίες και υποχρεώσεις που οφείλει να 

διεκπεραιώνει µια ΜΜΕ. Τα χρήµατα που δαπανώνται για αυτές τις εργασίες δεν 

επιστρέφονται, δεν προσφέρουν κάτι στα κέρδη, δεν προσθέτουν στα έσοδα, δεν 

αυξάνουν τις πωλήσεις. Τα παραπάνω ισχύουν αδιαµφισβήτητα όταν οι λογιστικές 

εργασίες γίνονται µέσω του παραδοσιακού, χειρόγραφου τρόπου. 

Τα προγράµµατα Μηχανογραφηµένης Λογιστικής και Εµπορικής  ∆ιαχείρισης (µε τη 

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

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

ελάχιστο δυνατό το χρόνο και τον κόπο (ανθρωποώρες) που απαιτείται για την 

ολοκλήρωση των σχετικών εργασιών. Ωστόσο, οι εφαρµογές µηχανογραφηµένης  

λογιστικής δεν σταµατούν εκεί. Αξιοποιούν την εργασία που θεωρούνταν απαραίτητη 

αλλά µη χρήσιµη, προς όφελος της επιχείρησης, των πωλήσεων και του τζίρου. 

Συγκεντρώνουν αριθµούς και µεγέθη που µέχρι πρότινος θεωρούνταν "άχρηστα" και 
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τα µετατρέπουν σε καθαρή, ατόφια γνώση, απαραίτητη για τη χάραξη εµπορικής 

πολιτικής, στρατηγικής και σχεδιασµού. Μόνο τυχαίο δεν είναι το ότι η 

συγκεκριµένη 

κατηγορία λογισµικού διεκδικεί -µαζί µε τα προγράµµατα αυτοµατισµού γραφείου- 

τον τίτλο του πιο χρήσιµου λογισµικού για ΜΜΕ, γεγονός που αντικατοπτρίζεται και 

στο ότι 5 στις 10 ΜΜΕ στην Ελλάδα δηλώνουν (σε πρόσφατες έρευνες) ότι 

χρησιµοποιούν συστηµατικά προγράµµατα Μηχανογραφηµένης Λογιστικής. 

Τα προγράµµατα Μηχανογραφηµένης Λογιστικής, σε συνεργασία µε τις εφαρµογές 

Εµπορικής  ∆ιαχείρισης, προσφέρουν ολοκληρωµένες λύσεις σε µια επιχείρηση, 

προκειµένου να αντεπεξέλθει µε αξιοπιστία και ταχύτητα στις σύγχρονες λογιστικές, 

φορολογικές και εµπορικές απαιτήσεις. Ειδικότερα, µεταξύ άλλων, τα εν λόγω 

προγράµµατα επιτρέπουν σε µια επιχείρηση να διαχειρίζεται ηλεκτρονικά: 

• Τα Βιβλία Α' κατηγορίας (αγορών), Β΄ κατηγορίας (εσόδων - εξόδων), Γ' 

κατηγορίας (γενική και αναλυτική λογιστική, Λογιστικό Σχέδιο), ανάλογα φυσικά 

µε την κατηγορία στην οποία ανήκει η επιχείρηση. 

• Όλες τις οικονοµικές κινήσεις της (αγορές, δαπάνες, πάγια, έσοδα, αξιόγραφα, 

γραµµάτια, επιταγές, πιστωτικά σηµειώµατα), µέσα από µία και µόνο καταχώριση 

και την αυτόµατη ταξινόµηση, επεξεργασία και διασταύρωσή τους. 

• Τις κινήσεις και την εποπτεία του ταµείου (εισπράξεις, πληρωµές, υπόλοιπο), 

ανά 

πάσα στιγµή. 

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

εκκαθαριστικής δήλωσης), των καταστάσεων ΚΕΠΥΟ, την καταχώριση ειδικών 

φόρων (λ.χ. δηµοτικών). 

• Τη δηµιουργία και την εκτύπωση παραστατικών κάθε είδους, βιβλίων εσόδων  

εξόδων, δηλώσεων ΦΠΑ, καταστάσεων ΚΕΠΥΟ, σύµφωνα µε τις ανάγκες, τις 

ιδιαιτερότητες και τις επιθυµίες της κάθε εταιρίας. 

• Την αποθήκη, τους πελάτες και τους προµηθευτές µε τρόπο λεπτοµερή και 

αναλυτικό (σε συνεργασία µε εφαρµογές Εµπορικής  ∆ιαχείρισης). 

• Τη δηµιουργία ισολογισµού και το λογιστικό και εξωλογιστικό προσδιορισµό 

των 

καθαρών κερδών.  
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• Τα στοιχεία της επιχείρησης (επωνυµία, διεύθυνση, τηλέφωνο, ΑΦΜ, ∆ΟΥ 

κλπ) 

µέσω µίας µόνο καταχώρισης, της αρχικής, η οποία µεταφέρεται άµεσα και 

αυτόµατα σε όλες τις επόµενες εφαρµογές - ενέργειες, ενώ παράλληλα υπάρχει η 

δυνατότητα διαγραφής ή τροποποίησης των ίδιων στοιχείων. 

Τα παραπάνω χαρακτηρίζονται γενικές εφαρµογές και περιέχονται στην πλειονότητα 

των προγραµµάτων Μηχανογραφηµένης Λογιστικής. Υπάρχουν όµως και άλλες, πιο 

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

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

έκδοση του εκάστοτε προγράµµατος, αλλά στις λεγόµενες "έξτρα" (ενισχυµένες) 

εκδόσεις. Τέτοιες εφαρµογές αφορούν στη δυνατότητα συναλλαγών σε ξένα 

νοµίσµατα, τον προγραµµατισµό των εκροών και την πρόβλεψη των εισροών, τα 

αποτελέσµατα χρήσης, την κοστολόγηση της παραγωγής, τη µαζική τιµολόγηση, τη 

διαχείριση εκπτώσεων και πολλά άλλα: 

• Γεν. Λογιστική 

• Έσοδα - Έξοδα 

• Αξιόγραφα 

• Προϋπολογισµοί 

• Φορολογία Εισοδήµατος 

• Φόρος Προστιθέµενης Αξίας 

• Πάγια 

• ∆ιαχείριση Λογιστικού Γραφείου 

• Παράλληλη ∆ιαχείριση ξένου νοµίσµατος & Ευρώ µε πραγµατική ισοτιµία 

στο 

σύνολο των λειτουργιών. 

• Απόλυτη ασφάλεια δεδοµένων λόγω χρήσης Βάσης ∆εδοµένων RDBMS. 

• Εύχρηστο γραφικό περιβάλλον µε όλα τα χαρακτηριστικά και τα βοηθήµατα 

των windows (on line help, combos, checks, drop down menus, ηµερολόγιο, 

organizer, calculator, κλπ). 

• Σύστηµα αναζήτησης πλήρως παραµετρικό που δίνει τη δυνατότητα στο 

χρήστη να ανατρέξει σε όποιο αρχείο, κίνηση, λογαριασµό, κλπ επιθυµεί, 

ορίζοντας οποιαδήποτε από τα πεδία της εφαρµογής. 
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• ∆υνατότητα δηµιουργίας φορµών και εκτυπώσεων, για την πλήρη κάλυψη 

των αναγκών πληροφόρησης της διοίκησης κάθε επιχείρησης. ∆ηµιουργία 

γραφικών παραστάσεων και διαγραµµάτων παραµετρικά, όπως επιθυµεί ο 

χρήστης. 

• ∆υνατότητα εκτύπωσης σε εκτυπωτές injekt, laser και επιπλέον σε dot matrix 

µε draft mode για ταχεία ολοκλήρωση των εκτυπωτικών εργασιών. 

• Πλήρως σύννοµο µε την Ελληνική νοµοθεσία. 

• Ταχύτατη και ασφαλέστατη επεξεργασία και διαχείριση µεγάλου όγκου 

δεδοµένων. 

• ∆υνατότητα διαχείρισης απεριόριστου αριθµού εταιριών. 

• Λειτουργία on-line και real - time από όλες τις εφαρµογές (ταυτόχρονες 

ενηµερώσεις παντού). 

• Τήρηση ηµερολογίων σχεδιασµένων παραµετρικά σύµφωνα µε τις ανάγκες 

κάθε επιχείρησης/ πελάτη. 

• Ανάπτυξη λογιστικού σχεδίου µέχρι το 10ο βαθµό. 

• Παράλληλη τήρηση πολλαπλών χρήσεων. 

• ∆ηµιουργία reports όπως επιθυµεί ο χρήστης. 

• Όλες οι εκτυπώσεις που απαιτούνται από τη νοµοθεσία, απλά, γρήγορα και µε 

απόλυτη ακρίβεια (Ηµερολόγια, Ισοζύγια, κλπ). 

Είναι γεγονός ότι η σχέση των µικροµεσαίων επιχειρήσεων µε την πληροφορική 

βασίζεται σε εφαρµογές, οι περισσότερες από τις οποίες λειτουργούν σε περιβάλλον 

DOS µε αποτέλεσµα να µην µπορούν να εκµεταλλευθούν τις δυνατότητες που ένα 

σηµερινό πληροφοριακό σύστηµα, µπορεί να τους παρέχει. 

Η µικροµεσαία επιχείρηση όµως λειτουργεί και αυτή σε ένα έντονο ανταγωνιστικό 

περιβάλλον, το οποίο έχει τα χαρακτηριστικά των µεγάλων επιχειρήσεων αλλά σε 

µικρότερη κλίµακα. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον από τα πρώτα ζητούµενα είναι η 

πληροφορία και η αξιοποίησή της και η αυξηµένη παραγωγικότητα, σηµεία που 

επιτυγχάνονται µε τα σύγχρονα πληροφοριακά συστήµατα όπως είναι τα συστήµατα 

ERP, τα οποία λειτουργούν σε περιβάλλον WINDOWS. 

Σήµερα υπάρχουν στην αγορά πληροφορικής προϊόντα προσαρµοσµένα στην ανάγκη 

αυτή των µικροµεσαίων επιχειρήσεων που το βασικό τους χαρακτηριστικό είναι η 

εύκολη εγκατάσταση και η αφοµοίωση των δυνατοτήτων τους πολύ γρήγορα. Με την 
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εξέλιξη αυτή οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις ανταποκρίθηκαν θετικά και σε συνδυασµό 

µε προγράµµατα χρηµατοδότησης που "τρέχουν" µε διάφορες εκδοχές κατέστησαν 

τις επιχειρήσεις αυτές βασικούς αποδέκτες τέτοιων λύσεων. 

Για µια σύγχρονη επιχείρηση, τα συστήµατα ERP αποτελούν το βασικό εργαλείο 

υποδοµής, ενώ παράλληλα τους επιτρέπουν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις και τις 

προκλήσεις στο πλαίσιο της παγκοσµιοποίησης της αγοράς. Στην οµάδα των 

προγραµµάτων µηχανογραφηµένης λογιστικής σε περιβάλλον WINDOWS, υπάρχουν 

σήµερα στο εµπόριο πολλές λύσεις οι οποίες καλύπτουν βασικά: 

Α) Εµπορική ∆ιαχείριση (παραστατικά αγορών και πωλήσεων, πληρωµές, 

εισπράξεις, 

γραµµάτια - επιταγές, καρτέλες, υπόλοιπα ειδών κ.τ.λ.). 

Β) Λογιστική ∆ιαχείριση Επιχειρήσεων µε βιβλία Β κατηγορίας (δηµιουργία βιβλίου 

Εσόδων - Εξόδων). 

Γ) Λογιστική ∆ιαχείριση Επιχειρήσεων µε βιβλία ΄Γ κατηγορίας (δηµιουργία βιβλίων 

Γενικής Λογιστικής (Ηµερολόγιο, Γενικό Καθολικό). 

∆) Λογιστικά Φύλλα (διαχείριση οικονοµικών στοιχείων, γραφικές παραστάσεις, 

ανάλυση οικονοµικών δεδοµένων κ.τ.λ.). 

Εκτός από τα παραπάνω, τα περισσότερα πακέτα µηχανογραφηµένης λογιστικής 

περιλαµβάνουν  

και άλλες εφαρµογές που στόχο έχουν να καλύψουν ειδικές ανάγκες 

και ιδιαιτερότητες, όπως, για παράδειγµα, διαχείριση παγίων, χρηµατοοικονοµικό 

προγραµµατισµό, συναλλαγές σε ξένο νόµισµα, φάκελο εισαγωγών, µαζική 

τιµολόγηση, διαχείριση εντατικής λιανικής, διαχείριση παραγωγής, διαχείριση 

παρτίδων, διαχείριση serial numbers. Η χρήση τέτοιων πακέτων έχει πολλά 

πλεονεκτήµατα γιατί: 

1) Καλύπτει πλήρως όλο το φάσµα των εµπορικών συναλλαγών µιας επιχείρησης. 

2) Συνδυάζει και αξιοποιεί τις πληροφορίες, δίνοντας τη δυνατότητα στη διοίκηση 

να αποφασίζει σωστά και έγκαιρα. 

3) Μέσω της δυνατότητας παραµετροποίησης προσφέρει λύσεις σε εξειδικευµένες 

ανάγκες και δραστηριότητες. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2:ΚΩ∆ΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

2.1 ΚΩ∆ΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ 

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ 

Ο Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων (ΚΒΣ-Code for Books and Records) είναι 

νοµοθέτηµα που ρυθµίζει τις οικονοµικές σχέσεις των επαγγελµατιών, ορίζεται δε µε 

το Π.∆. 186/1992, όπως δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α 84. Είναι επινόηµα ελληνικό, 

καθώς στις άλλες χώρες τα θέµατα που πραγµατεύεται ο κώδικας αυτός ρυθµίζονται 

µηχανογραφικά και αυτόµατα. Στην Ελλάδα δεν υπάρχουν ολοκληρωµένα 

µηχανογραφικά συστήµατα και γι' αυτό ο Κώδικας αυτός ακολουθείται για τη σωστή 

τήρηση των βιβλίων ώστε να υπάρχει συµµόρφωση µε τη φορολογική νοµοθεσία, 

καθώς επίσης και σωστή έκδοση των στοιχείων (τιµολογίων, αποδείξεων κλπ.). Το 

τελευταίο διάστηµα γίνονται προσπάθειες από το Υπουργείο Οικονοµικών για τη 

δηµιουργία Ηλεκτρονικού Κώδικα προς αντικατάσταση του παρόντος, καθώς και 

ηλεκτρονική επίλυση των οικονοµικών διαφορών µε την Εφορία, µε παράλληλη 

δυνατότητα πληρωµής µε πιστωτική κάρτα. 

Άρθρο 6. Βιβλία δεύτερης κατηγορίας.  

1. Ο επιτηδευµατίας της δεύτερης κατηγορίας, για την άσκηση του επαγγέλµατός του, 

τηρεί βιβλίο εσόδων - εξόδων, σε ξεχωριστές στήλες του οποίου καταχωρεί:  

α) το είδος του δικαιολογητικού, τον αύξοντα αριθµό και τη χρονολογία έκδοσης ή 

λήψης του, καθώς και το ονοµατεπώνυµο ή την επωνυµία του εκδότη των στοιχείων 

αγορών και εξόδων,  

β) τα ακαθάριστα έσοδα από την πώληση εµπορευµάτων, προϊόντων, πρώτων υλών, 

από την παροχή υπηρεσιών και από λοιπές πράξεις,  

γ) τις δαπάνες για αγορά αγαθών, διακεκριµένα και ανάλογα µε τον προορισµό τους 

για µεταπώληση ή παραγωγή προϊόντων, τις δαπάνες λήψης υπηρεσιών, τα γενικά 

έξοδα και λοιπές πράξεις,  

δ) τις επιστροφές και τις εκπτώσεις που γίνονται µε ιδιαίτερο στοιχείο επί των πιο 

πάνω πράξεων, οι οποίες µπορεί να καταχωρούνται αφαιρετικά από τις αντίστοιχες 

στήλες,  

ε) τον ΦΠΑ που αντιστοιχεί στις πιο πάνω πράξεις.  
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2. Το ποσό κάθε πράξης της προηγούµενης παραγράφου αναλύεται σε ιδιαίτερες 

στήλες του τηρουµένου βιβλίου ή σε καταστάσεις, ανάλογα µε τις ανάγκες της 

φορολογίας εισοδήµατος και του ΦΠΑ.  

Η ανάλυση αυτή µπορεί να γίνει το αργότερο µέχρι τη λήξη της προθεσµίας για την 

υποβολή των φορολογικών δηλώσεων.  

3. Τα ποσά των εξόδων µέχρι εκατόν πενήντα (150) ευρώ έκαστο και ο ΦΠΑ που 

αντιστοιχεί σε αυτά µπορεί να καταχωρούνται καθηµερινά στις στήλες που αφορούν 

συγκεντρωτικά µε ένα ποσό, µε αναγραφή και του πλήθους των αντίστοιχων 

δικαιολογητικών 
[32] 

.  

Σε περίπτωση χρήσης ταµειακής µηχανής αναγράφεται ο αριθµός του ηµερησίου 

δελτίου «Ζ», όπως ορίζεται από τις εκάστοτε ισχύουσες αποφάσεις περί Τεχνικών 

Προδιαγραφών των ΦΤΜ.  

Παρέχεται η δυνατότητα καταχώρισης των ηµερήσιων δελτίων «Ζ» µε µία µηνιαία 

συγκεντρωτική εγγραφή µε βάση δελτίο µηνιαίας αναφοράς, που εκτυπώνεται από 

την ΦΤΜ, και στο οποίο εµφανίζονται τα αντίστοιχα αθροίσµατα των επί µέρους 

ηµερήσιων δελτίων «Ζ», µε αναγραφή στο βιβλίο εσόδων - εξόδων της περιόδου που 

αφορά, καθώς και του πρώτου και του τελευταίου αριθµού του ηµερήσιου δελτίου 

«Ζ» του αντίστοιχου µήνα. Τα ηµερήσια δελτία «Ζ» θα συνεχίσουν να εκδίδονται και 

να διαφυλάσσονται κατά τα οριζόµενα από τις εκάστοτε ισχύουσες αποφάσεις περί 

τεχνικών προδιαγραφών των ΦΤΜ και των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 

21 του Κώδικα αυτού. Στον ίδιο χρόνο διαφυλάσσονται και τα παραπάνω δελτία 

αναφοράς 
[33] 

.  

Η παρ. 4 του άρθρου 5 έχει ανάλογη εφαρµογή και επί των βιβλίων της δεύτερης 

κατηγορίας 
[34] 

.  

4. Σε ιδιαίτερο χώρο του βιβλίου καταχωρούνται διακεκριµένα:  

α) τα έσοδα και έξοδα που πραγµατοποιούνται για λογαριασµό τρίτου,  

β) οι αυτοπαραδόσεις αγαθών ή η ιδιοχρησιµοποίηση υπηρεσιών,  

γ) Η αξία αγοράς και πώλησης των πάγιων στοιχείων, ο ΦΠΑ που αναλογεί σε αυτές, 

καθώς και οι αποσβέσεις τους, όταν εξάγεται λογιστικό αποτέλεσµα 
[35] 

.  
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δ) οι καταθέσεις και οι αναλήψεις κεφαλαίων, τα δάνεια που χορηγούνται και 

λαµβάνονται, καθώς και οι εισπράξεις ή οι καταβολές που γίνονται για µερική ή 

ολική εξόφλησή τους.  

5. Μέχρι τη λήξη της προθεσµίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος 

του οικείου οικονοµικού έτους στο βιβλίο εσόδων - εξόδων καταχωρείται ανάλυση 

των ακαθάριστων εσόδων από πωλήσεις αγαθών και παροχή υπηρεσιών, µε διάκριση 

λιανικών - χονδρικών πωλήσεων, καθώς και των εξόδων για αµοιβές προσωπικού και 

τρίτων, για ενοίκια, για τόκους και για λοιπά έξοδα 
[36] 

.  

Η ανάλυση αυτή δεν απαιτείται εάν προκύπτει από τον τρόπο τήρησης του βιβλίου 

εσόδων-εξόδων.  

6. Ο επιτηδευµατίας της δεύτερης κατηγορίας τηρεί και βιβλίο απογραφών 

εµπορεύσιµων περιουσιακών στοιχείων, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 27 

και 28 του παρόντος Κώδικα, εφόσον τα ετήσια ακαθάριστα έσοδα του από πώληση 

αγαθών υπερβαίνουν το δέκα τοις εκατό (10%) του γενικού ορίου τήρησης βιβλίων 

Γ΄ κατηγορίας όπως αυτό ορίζεται από το άρθρο 4 του Κώδικα αυτού 
[37] 

. Στο βιβλίο 

απογραφών η καταγραφή της απογραφής γίνεται κατά ποσότητα και αξία µέχρι την 

20ή Φεβρουαρίου εκάστου έτους και όχι αργότερα από την ηµεροµηνία υποβολής 

εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠA ή δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος.  

 

[ 32 ]. Η παρ. 3 του άρθρου 6 αντικαταστάθηκε µε την παρ. 7 του άρθρου 19 Ν 

3842/2010 (ΦΕΚ Α΄ 58/23.4.2010), ισχύς από 1.1.2011, σύµφωνα µε το άρθρο 92 

παρ. 1 περ. η΄ του παραπάνω νόµου. Εκ παραδροµής στην παρ. 7 του άρθρου 19 του Ν 

3842/2010 αναφέρεται ότι αντικαθίσταται το τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 αντί το 

ορθό πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 6 του ΚΒΣ. Το προϊσχύσαν εδάφιο όριζε: 

«Τα ποσά των ακαθαρίστων εσόδων και ο ΦΠΑ που αντιστοιχεί σ  αυτά µπορεί να 

καταχωρούνται καθηµερινά στις στήλες που αφορούν, µε ένα ποσό, για κάθε ένα είδος 

και σειρά στοιχείων που εκδόθηκαν την ίδια ηµέρα µε αναγραφή του πρώτου και 

τελευταίου αριθµού».  

[ 33 ]. Η φράση «στην απόφαση Σ 1659/104/20.6.1988 (ΦΕΚ Β΄ 497)» του δευτέρου 

εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 6 αντικαταστάθηκε από τη φράση «τις εκάστοτε 

ισχύουσες αποφάσεις περί τεχνικών προδιαγραφών των ΦΤΜ» από το άρθρο 20 παρ. 1 
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του Ν 3296/2004 (ΦΕΚ Α΄ 253/14.12.2004), ισχύς από 1.1.2003. Με το ίδιο άρθρο 

προστέθηκαν και τρία νέα εδάφια µετά το εδάφιο αυτό.  

[ 34 ]. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 6 προστέθηκε µε το άρθρο 2 παρ. 5 

του Ν 3052/2002 (ΦΕΚ Α΄ 221/24.9.2002), ισχύς από 1.1.2003.  

[ 35 ]. Η περ. γ΄ της παρ. 4 του άρθρου 6 αντικαταστάθηκε από το άρθρο 28 παρ. 9 του 

Ν 3522/2006 (ΦΕΚ Α΄ 276/22.12.2006), ισχύς από τη δηµοσίευση του νόµου στην 

ΕτΚ και καταλαµβάνει διαχειριστικές περιόδους που αρχίζουν από την ηµεροµηνία 

αυτή και µετά. Η προϊσχύσασα περίπτωση όριζε: «γ) η αξία αγοράς πάγιων στοιχείων, 

ο ΦΠΑ που αναλογεί σε αυτά, καθώς και οι αποσβέσεις τους όταν εξάγεται λογιστικό 

αποτέλεσµα,».  

[ 36 ]. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 6 αντικαταστάθηκε από το άρθρο 28 

παρ. 10 του Ν 3522/2006 (ΦΕΚ Α΄ 276/22.12.2006), ισχύς από τη δηµοσίευση του 

νόµου στην ΕτΚ. Το προϊσχύσαν εδάφιο όριζε: «Στις τελευταίες σελίδες του βιβλίου και 

εντός του επόµενου µήνα από τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου, γίνεται ανάλυση των 

ακαθαρίστων εσόδων από πωλήσεις αγαθών και παροχή υπηρεσιών, µε διάκριση 

λιανικών - χονδρικών, των εξόδων για αµοιβές προσωπικού και τρίτων, για ενοίκια, 

για τόκους και για λοιπά έξοδα».  

[ 37 ]. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 6, η οποία είχε προστεθεί µε το άρθρο 43 παρ. 1 του 

Ν 2214/1994 (ΦΕΚ Α΄ 75/11.5.1994) και είχε αντικατασταθεί µε το άρθρο 9 παρ. 4 

του Ν 2753/1999 (ΦΕΚ Α΄ 249/17.11.1999), αντικαταστάθηκε από το άρθρο 19 παρ. 

8 του Ν 3842/2010 (ΦΕΚ Α΄ 58/ 23.4.2010), ισχύς από 1.1.2011, σύµφωνα µε το 

άρθρο 92 παρ. 1 περ. η΄ του παραπάνω νόµου. Το προϊσχύσαν εδάφιο όριζε: «O 

επιτηδευµατίας της δεύτερης κατηγορίας τηρεί και βιβλίο απογραφών εµπορεύσιµων 

περιουσιακών στοιχείων, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 27 και 28 του 

παρόντος Κώδικα, εφόσον τα ετήσια ακαθάριστα έσοδά του από πώληση αγαθών 

υπερέβησαν το όριο τήρησης βιβλίων πρώτης κατηγορίας της παρ. 7 του άρθρου 4».  
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2.1.1 Άρθρο 22. Μηχανογράφηση Γενικά 

 

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 αντιστοίχων σχετικών διατάξεων του Κώδικα αυτού. 

Στις περιπτώσεις που εφαρµόζεται σύστηµα χειρόγραφο και µηχανογραφικό, ισχύουν 

οι αντίστοιχες, κατά περίπτωση, διατάξεις.  

 

2.1.2 Άρθρο 23. Υποχρεώσεις χρηστών. Τεχνικές προδιαγραφές 

λογισµικού.  

 

1.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 αναφέρεται τουλάχιστον 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 ∆ΟΥ, 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.  

2.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: 

α) ανάπτυξης κωδικών αριθµών και τίτλων λογαριασµών από τους επιτηδευµατίες 

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

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, 
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2.1.3 Άρθρο 24. Χρόνος και τρόπος µηχανογραφικής ενηµέρωσης των 

βιβλίων και έκδοσης των στοιχείων.  

 

1. Ο επιτηδευµατίας που τηρεί βιβλία τρίτης κατηγορίας: 

α)Ενηµερώνει τα ηµερολόγιά 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 υπόλοιπα τους, 

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

Παρέχεται η δυνατότητα εµφάνισης στο ισοζύγιο του προηγούµενου εδαφίου 

τουλάχιστον των πρωτοβάθµιων λογαριασµών, µε την προϋπόθεση ανάπτυξής του σε 

λογαριασµούς της κατώτερης βαθµίδας, εφαρµοζοµένων αναλόγως των τριών 

τελευταίων εδαφίων της παραγράφου 7 του άρθρου 24 του παρόντος. 

γ) Εκτυπώνει τα αναλυτικά καθολικά, το γενικό καθολικό και το µητρώο παγίων στο 

τέλος της διαχειριστικής περιόδου και µέσα στην προθεσµία σύνταξης του 

ισολογισµού, µε δυνατότητα µη εκτύπωσής τους, εφόσον τα δεδοµένα τους 

φυλάσσονται σε ηλεκτροµαγνητικά µέσα αποθήκευσης. 

2.Ο επιτηδευµατίας που τηρεί βιβλίο αποθήκης ενηµερώνει αυτό στην προθεσµία που 

ορίζεται από την παράγραφο 2του 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. 
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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 

προηγούµενου µήνα, 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 δετά 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 εκτυπώνει το βιβλίο τεχνικών προδιαγραφών εντός της 

προβλεπόµενης προθεσµίας ενηµέρωσής του και το βιβλίο παραγωγής κοστολογίου 

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. 

Με την ίδια προϋπόθεση παρέχεται η δυνατότητα µη εκτύπωσης των δελτίων 

εσωτερικής διακίνησης της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του Κώδικα αυτού.  

3.Ο επιτηδευµατίας που τηρεί βιβλία πρώτης ή δεύτερης κατηγορίας ενηµερώνει τα 

βιβλία της έδρας ή του υποκαταστήµατος 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.  

4. Ο επιτηδευµατίας της τρίτης κατηγορίας για τις οικονοµικές πράξεις του 

υποκαταστήµατος 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 
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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.  

5. 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 ∆.Ο.Υ. 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 τη χρησιµοποίηση τους.  

6.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, µε δυνατότητα µη εκτύπωσής 

τους, όταν αποθηκεύονται σε ηλεκτροµαγνητικά µέσα. 

Το βιβλίο µετόχων των ανωνύµων εταιριών, 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 άτι οι αναλυτικές κινήσεις του 

βιβλίου µετόχων θα φυλάσσονται σε ηλεκτροµαγνητικά µέσα αποθήκευσης και 

υπάρχει δυνατότητα εκτύπωσης αυτών όταν ζητηθεί από τον προϊστάµενο της 

∆.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 τήρηση τους, µε εξαίρεση τα βιβλία που ενηµερώνονται βάσει 
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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. Με την προϋπόθεση 

του προηγούµενου εδαφίου µπορεί να εκτυπώνεται µέχρι το τέλος του επόµενου µήνα 

και το βιβλίο κίνησης οχηµάτων.  

7. Οι προθεσµίες που ορίζονται για την εκτύπωση των βιβλίων που προβλέπονται από 

τις παραγράφους 1 έως και 5 του άρθρου αυτού, τελούν υπό την προϋπόθεση ότι όταν 

ζητηθεί εγγράφως από τον προϊστάµενο της ∆ΟΥ ή από τον εξουσιοδοτηµένο από 

αυτόν υπάλληλο, είναι δυνατή η εκτύπωση σε αθεώρητο µηχανογραφικό χαρτί 

αµέσως των υπολοίπων όλων ή µερικών λογαριασµών του γενικού καθολικού, του 

βιβλίου αποθήκης καθώς και του υπολοίπου ταµείου και εντός δύο ηµερών όλων ή 

µερικών των βιβλίων που τηρούνται µέχρι την ηµέρα, που σύµφωνα µε τις διατάξεις 

των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 17 του Κώδικα αυτού, έπρεπε να έχει γίνει 

εισαγωγή των στοιχείων στον Η/Υ. Εφόσον είναι αντικειµενικά αδύνατη η εκτύπωση 

αυτή µέσα στις παραπάνω προθεσµίες ο προϊστάµενος της ∆.Ο.Υ. ή ο 

εξουσιοδοτηµένος από αυτόν υπάλληλος µπορεί, µετά από αίτηση του επιτηδευµατία, 

να τις παρατείνει. Οι προθεσµίες ενηµέρωσης και εκτύπωσης των βιβλίων µε τις 

τρέχουσες συναλλαγές παρατείνεται αυτοδίκαια για όσο χρόνο ορίζεται για τις 

παραπάνω εκτυπώσεις. 

Τα δεδοµένα που είναι αποθηκευµένα σε ηλεκτροµαγνητικά µέσα κατά τις διατάξεις 

των παραγράφων 1, 2, 3, 4 και 6 του άρθρου αυτού, καθώς και της παραγράφου 6 του 

άρθρου 27 του ίδιου Κώδικα 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 δεδοµένων αυτών είναι εξαιρετικά 

δυσχερής στην προβλεπόµενη προθεσµία. Η µη διαφύλαξη των ηλεκτροµαγνητικών 

µέσων ή η αδυναµία αναπαραγωγής του περιεχοµένου αυτών εξοµοιώνεται µε µη 

τήρηση των βιβλίων ή των καταστάσεων που εµπεριέχονται σε αυτά.  

8.Οι διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 17 του Κώδικα αυτού έχουν ανάλογη 

εφαρµογή και για την παράταση της προθεσµίας εκτύπωσης ή της εγγραφής σε 

θεωρηµένο οπτικό δίσκο που ορίζεται από τις παραγράφους 1 περιπτώσεις α΄ και β΄, 

2 έως και 4 του άρθρου αυτού.  
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2.1.4 Άρθρο 25. Ειδικές διατάξεις.  

 

1.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 εσωτερική αρίθµηση των σελίδων κάθε είδους βιβλίου ή κατάστασης και µε το 

σηµείωµα θεώρησης γνωστοποιείται στον προϊστάµενο της ∆.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 ∆.Ο.Υ. που θεώρησε το µηχανογραφικό χαρτί.  

2.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 ∆.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 ∆.Ο.Υ. που θεώρησε τα στοιχεία αυτά.  

3. Εφόσον η επαγγελµατική εγκατάσταση διαθέτει απευθείας σύνδεση µε την έδρα 

και δεν τηρούνται βιβλία στην εγκατάσταση αυτή, πρέπει να είναι δυνατή άµεσα η 

ανάγνωση και η εκτύπωση σε κάθε επαγγελµατική εγκατάσταση, των ποσοτικών 

υπολοίπων των µερίδων του βιβλίου αποθήκης και επιπλέον για τα υποκαταστήµατα 

του υπολοίπου του λογαριασµού ταµείου επί τήρησης βιβλίων τρίτης κατηγορίας, 

µέχρι την ηµέρα που σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 24 

έπρεπε να έχει γίνει ενηµέρωση του βιβλίου αποθήκης ή των ηµερολογίων.  

4.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 

λογαριασµό του ∆ηµοσίου, νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου ή ασφαλιστικών 

οργανισµών, επέχουν θέση παραστατικών εγγράφων των δοσοληψιών που 



 27

αναφέρονται σ' αυτές.  

5. Σε περίπτωση βλάβης µηχανήµατος ή γενικά µη λειτουργίας του λογισµικού: 

Α) Τα στοιχεία µπορεί να εκδίδονται από χειρόγραφα στελέχη ιδιαίτερης σειράς 

εντύπων ή τα δεδοµένα αυτών να αναγράφονται χειρόγραφα στα µηχανογραφικά 

έντυπα και η καταχώριση των δεδοµένων στα πρόσθετα ή ειδικά βιβλία γίνεται 

χειρόγραφα στα µηχανογραφικά έντυπα. 

Β) Υποβάλλεται σχετική γνωστοποίηση στον προϊστάµενο της ∆.Ο.Υ. εντός της 

µεθεπόµενης εργάσιµης για τη ∆.Ο.Υ. ηµέρας και παρατείνεται για δέκα (10) ηµέρες 

και όχι πέραν από την προθεσµία υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος ή 

κλεισίµατος του ισολογισµού επί τήρησης βιβλίων Γ΄ κατηγορίας: 

α) Η προθεσµία εκτύπωσης ή εγγραφής σε θεωρηµένο οπτικό δίσκο, η οποία ορίζεται 

από τις παραγράφους 1 περιπτώσεις α΄ και β΄, 2 έως και 4 του άρθρου 24 του Κώδικα 

αυτού, καθώς και η προθεσµία εκτύπωσης των πρόσθετων και ειδικών βιβλίων που 

εκτυπώνονται ή εγγράφονται σε θεωρηµένο οπτικό δίσκο µέχρι το τέλος του 

επόµενου µήνα. 

β) Η προθεσµία ενηµέρωσης που ορίζεται από τις παραγράφους 1, 2 περιπτώσεις α΄, 

β΄ και γ΄ και 5 του άρθρου 17 του Κώδικα αυτού. 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 αθεώρητα έντυπα. 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. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3:ΒΙΒΛΙΑ Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ & 

ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΟΕ) 

 

3.1 ΒΙΒΛΙΑ Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 

Σύµφωνα µε την παρ.7 του άρθρου 4 του Π.∆.186/1992 τα όρια για την κατηγορία 

τήρησης βιβλίων, ορίζονται µε βάση το ύψος των ετήσιων ακαθάριστων εσόδων της 

προηγούµενης διαχειριστικής περιόδου, ως ακολούθως: 

 

Βιβλία Α΄ κατηγορίας µέχρι και 150.000 ευρώ 

Βιβλία Β΄ κατηγορίας µέχρι και 1.500.000 ευρώ 

Βιβλία Γ΄ κατηγορίας άνω των 1.500.000 ευρώ 

 

Ο Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων ορίζει τα βιβλία και στοιχεία που είναι 

υποχρεωµένη µια επιχείρηση να τηρεί για να γίνετε η παρακολούθηση των 

οικονοµικών πράξεων που διεξάγει καθώς και τον τρόπο τήρησης τους 

 

3.2 Χαρακτηριστικά Ο.Ε. (Οµόρρυθµη Εταιρεία) 

Έννοια 

Την έννοια της οµόρρυθµης εταιρείας δίνει ο Εµπορικός Νόµος στα άρθρα 20-22 

αυτού. Ειδικότερα το άρθρο 20 Ε.Ν. ορίζει: «Οµόρρυθµος εταιρεία Ο.Ε. είναι η 

συσταινοµένη µεταξύ δύο ή και πολλών, σκοπόν εχόντων να συνεµπορεύονται υπό 

επωνυ-µίαν εταιρικήν».  

Η επιστήµη και η νοµολογία, καθώς και διάφορες άλλες διατάξεις µε επιστέγασµα, 

τελικά, το άρθρο 784 του Αστικού Κώδικα, συµπλήρωσαν τον παραπάνω ορισµό, 
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προσθέτοντας ότι η οµόρρυθµη εταιρεία έχει δική της νοµική προσωπικότητα, 

διακεκριµένη από αυτήν των εταίρων της. Συνέπεια τούτου είναι ότι έχει δική της 

νοµική ύπαρξη, επωνυµία, κατοικία (έδρα), ιθαγένεια και δική της περιουσία. Το 

άρθρο 741 Α.Κ. προσδιορίζει ότι η επιδίωξη του κοινού σκοπού της εταιρείας (που 

είναι ιδίως οικονοµικός) γίνεται µε κοινές εισφορές των εταίρων. Εξάλλου οι 

διατάξεις του Αστικού Κώδικα περί εταιρειών (άρθρα 741-784) αφορούν, βασικά, τις 

αστικές εταιρείες, επικουρικώς, όµως, εφαρµόζονται και στις εµπορικές προσωπικές 

εταιρείες. 

 

3.3 Προσωπικότητα Ο.Ε 

Η έναρξη της νοµικής προσωπικότητας της προσωπικής εταιρείας επέρχεται µε την 

κατά νόµον δηµοσίευση του καταστατικού της στα ειδικά βιβλία του αρµόδιου 

πρωτοδικείου. Το πέρας δε αυτής επέρχεται από τη στιγµή που θα τελειώσει η 

εκκαθάριση της εταιρείας και η διανοµή του καθαρού ενεργητικού στους πρώην 

εταίρους. 

Η νοµική προσωπικότητα της Ο.Ε. παραµένει αναλλοίωτη και όταν τροποποιηθεί το 

καταστατικό αυτής, εξακολουθεί δε και µέχρι το πέρας της εκκαθαρίσεως για τις 

ανάγκες αυτής. Η οµόρρυθµη εταιρεία αποκτά νοµική προσωπικότητα µε την κατά 

νόµο δηµοσίευση του καταστατικού της (πριν τούτο συµβεί, δεν µπορεί να 

συµβάλλεται ούτε να γίνεται υποκείµενο δικαιωµάτων και σε περίπτωση που οι 

εταίροι της υπό σύσταση Ο.Ε. συνάψουν δικαιοπραξίες µε τρίτους — πριν τη 

δηµοσίευση του καταστατικού της εταιρείας — γίνονται αυτοί (οι εταίροι) φορείς των 

σχετικών δικαιωµάτων, έστω και αν οι συναλλασσόµενοι απέβλεπαν στην εταιρεία). 

Το γεγονός ότι η προσωπική εταιρεία αποτελεί νοµικό πρόσωπο έχει ορισµένες 

νοµικές συνέπειες, όπως: Έχει επωνυµία, κατοικία (έδρα), ιθαγένεια και όργανα 

(φυσικά πρόσωπα) που την εκπροσωπούν και διοικούν (διαχειρίζονται) τις εταιρικές 

υποθέσεις και την εταιρική περιουσία. Έδρα της εταιρείας (κατοικία) είναι ο τόπος, 

όπου λειτουργεί η διοίκηση (διαχειριστές) αυτής. Κατά των εκπροσώπων 

(διαχειριστών) της προσωπικής εταιρείας µπορεί να διαταχθεί προσωπική κράτηση 

για απαιτήσεις εµπορικές ή από αδικοπραξία, σύµφωνα µε το άρθρο 1047 § 3 του Κ. 
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Πολ. ∆ικονοµίας. Ακόµα, η εταιρεία έχει την ικανότητα να αποκτά κυριότητα επί 

κινητών και ακινήτων πραγµάτων, αλλά και άλλα δικαιώµατα. Έτσι, έχει δική της 

περιουσία, διακεκριµένη από εκείνη των εταίρων αυτής. Τα ακίνητα της προσωπικής 

εταιρείας καταχωρούνται σε ειδική µερίδα του οικείου υποθηκοφυλακείου. Επίσης, η 

εταιρεία έχει δικαίωµα να επιδιώξει ικανοποίηση για ηθική βλάβη που υπέστη η 

προσωπικότητα της. Τέλος, η εταιρεία έχει το δικαίωµα να συµµετέχει ως µέλος 

άλλης εταιρείας, οποιουδήποτε τύπου, και να παρίσταται στο δικαστήριο ως διάδικο 

µέρος, εκπροσωπούµενη από τους νόµιµους εκπροσώπους της. 

 

3.4 Απεριόριστη ευθύνη εταίρων 

Στο άρθρο 22 Ε.Ν. ορίζεται: «Οι οµόρρυθµοι συνεταίροι, οι αναφερόµενοι εις το 

καταστατικόν της εταιρείας έγγραφον, υπόκεινται αλληλέγγυος εις όλας τας 

υποχρεώσεις της εταιρείας, αν και υπογεγραµµένος παρ’ ενός µόνου των συνεταίρων, 

υπό την εταιρικήν όµως επωνυµίαν». Η έννοια της αλληλεγγύης είναι η της σε 

ολόκληρο ενοχής κατά τον Αστικό Κώδικα. Την αλληλέγγυα ευθύνη φέρουν τόσο το 

νοµικό πρόσωπο της Ο.Ε., όσο και όλα τα (οµόρρυθµα) µέλη αυτής για την πληρωµή 

των υποχρεώσεων που έχει αναλάβει νοµίµως η εταιρεία. Ο δανειστής, εποµένως, 

δικαιούται (σύµφωνα µε το άρθρο 482 Α.Κ.) να απαιτήσει το χρέος της εταιρείας 

κατ’ αρέσκειαν από οποιοδήποτε εταίρο είτε εν όλω είτε εν µέρει. 

Να τονισθούν ιδιαιτέρως δύο χαρακτηριστικά σηµεία της ευθύνης των οµορρύθµων 

εταίρων: 

• Οι εταίροι της οµόρρυθµης εταιρείας (που είναι όλοι τους οµόρρυθµοι) 

ευθύνονται απεριόριστα και σε ολόκληρο. Το «απεριόριστα» σηµαίνει ότι οι 

οµόρρυθµοι εταίροι ευθύνονται µε ολόκληρη την περιουσία τους, ενώ το «εις 

ολόκληρον» σηµαίνει αλληλέγγυα ευθύνη µεταξύ όλων των εταίρων. 

• Την ίδια ευθύνη έχουν και οι οµόρρυθµοι εταίροι της ετερόρρυθµης εταιρείας. 

• Σε περίπτωση λύσεως της εταιρείας δεν λύονται και οι υφιστάµενες 

συµβάσεις αυτής, έστω κι αν αναφέρονται σε χρόνο µεταγενέστερο της 

λύσεως. Οι οµόρρυθµοι εταίροι ευθύνονται µαζί µε την εταιρεία για την 
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εκπλήρωση των νοµίµων υποχρεώσεων «εις ολόκληρον» έκαστος και ο 

δανειστής δικαιούται να απαιτήσει το χρέος από οποιοδήποτε συνοφει- 

• Σε περίπτωση µετατροπής οµόρρυθµης ή ετερόρρυθµης εταιρείας σε 

ανώνυµη, οι τέως οµόρρυθµοι εταίροι εξακολουθούν να ευθύνονται 

απεριορίστως και «εις ολόκληρον» για τις µέχρι της µετατροπής 

αναληφθείσες υποχρεώσεις της προσωπικής εταιρείας. Ανάλογη εφαρµογή 

της διατάξεως του άρθρου 53 § 4 του Ν. 31,90/55, που προβλέπει την 

παραπάνω ευθύνη των οµόρρυθµων εταίρων σε περίπτωση µετατροπής 

προσωπικής εταιρείας σε Ε.Π.Ε.(2). 

• Κάθε νέος οµόρρυθµος εταίρος, που εισέρχεται σε προσωπική εταιρεία, 

ευθύνεται για όλα τα χρέη αυτής, ασχέτως αν αυτά δηµιουργή¬θηκαν πριν ή 

µετά την είσοδο του στην εταιρεία, εκτός αν αντίθετη µεταξύ των εταίρων 

συµφωνία για τα προγενέστερα (της εισόδου του) χρέη της εταιρείας. 

 

3.5 Σύσταση Οµόρρυθµης Εταιρείας Ο.Ε. 

Σύµβαση εταιρείας 

Με τη σύµβαση εταιρείας δύο ή περισσότεροι υποχρεούνται αµοιβαίως στην 

επιδίωξη κοινού σκοπού (ιδίως οικονοµικού) µε κοινές εισφορές (άρθρο 741 Α.Κ.). Η 

σύµβαση της οµόρρυθµης εταιρείας πρέπει να καταρτίζεται εγγράφως, αλλά το 

έγγραφο µπορεί να είναι ιδιωτικό (άρθρο 39 Ε.Ν.). Πρβλ. και τα άρθρα 43 και 44 

Ε.Ν., που οµιλούν για τη δηµοσίευση των καταστατικών (συστατικών εγγράφων) των 

οµορρύθµων και ετερορρύθµων εταιρειών, τα οποία πρέπει να δηµοσιεύονται στο 

αρµόδιο δικαστήριο αντίθετη µεταξύ των εταίρων συµφωνία για τα προγενέστερα 

(της εισόδου του) χρέη της εταιρείας. 
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3.6 ∆ιαδικασίες ίδρυσης/ έναρξης Ο.Ε. (Οµόρρυθµης Εταιρίας) 

Προϋποθέσεις ίδρυσης: 

Για την ίδρυση Οµόρρυθµης Εταιρείας, πρέπει να συµπράξουν δύο τουλάχιστον 

µέρη, που, κατά την έκφραση του νόµου, υποχρεούνται αµοιβαίως στην επιδίωξη 

κοινού σκοπού(άρθρο 741 Αστικού Κώδικα). 

Τα ιδρυτικά µέλη της Οµόρρυθµης Εταιρείας µπορεί να είναι φυσικά ή νοµικά 

πρόσωπα. Τα φυσικά πρόσωπα πρέπει να έχουν συµπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας 

τους (σύµφωνα µε το άρθρο 127 του Αστικού Κώδικα, όπως τροποποιήθηκε µε το 

άρθρο 3 του Ν. 1329/83).Συµµετοχή ανηλίκου στην ίδρυση προσωπικής εταιρείας 

επιτρέπεται µόνο κατόπιν δικαστικής άδειας. 

Βασικά χαρακτηριστικά: 

Οι εταίροι της Οµόρρυθµης Εταιρείας ευθύνονται µε ολόκληρη την περιουσία τους 

για όλες τις υποχρεώσεις της εταιρείας, µε αλληλέγγυα ευθύνη τους. Με τη λύση της 

εταιρείας δεν παύει η ευθύνη των εταίρων για τυχόν υπάρχοντα χρέη της εταιρείας. Η 

Οµόρρυθµη Εταιρεία δεν χρειάζεται συµβολαιογραφικό έγγραφο για την κατάρτισή 

της, αντιθέτως αρκεί ένα ιδιωτικό συµφωνητικό. 

∆ιαδικασία Σύστασης ΟΕ 

Προέγκριση Επωνυµίας 

Εφόσον έχουν επιλεχθεί η επωνυµία και ο διακριτικός τίτλος της νέας εταιρείας, και 

εφόσον γνωρίζετε τον σκοπό και τον τύπο της, είναι σκόπιµο να επισκεφθείτε το 

οικείο επιµελητήριο για να βεβαιωθείτε ότι η συγκεκριµένη επωνυµία και ο 

διακριτικός τίτλος δεν έχουν ήδη δοθεί σε κάποια άλλη Οµόρρυθµη Εταιρεία και 

είναι σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του νόµου. 

Για την διαδικασία αυτή χρειάζεται να συµπληρωθεί µια αίτηση και να κατατεθεί 

παράβολο των 5 ευρώ. Εάν η επιλεγµένη επωνυµία και ο διακριτικός τίτλος είναι 

αποδεκτά, το επιµελητήριο χορηγεί βεβαίωση Προέγκρισης Επωνυµίας. Στην 

περίπτωση που η επωνυµία έχει ήδη χρησιµοποιηθεί ή δεν είναι συµβατή µε τις 

απαιτήσεις του νόµου, θα πρέπει να επιλεγεί νέα επωνυµία. 
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Αν και η διαδικασία για την Προέγκριση Επωνυµίας δεν είναι υποχρεωτική, είναι 

χρήσιµο να γίνει πριν την σύνταξη και υπογραφή του καταστατικού, ώστε µε 

βεβαιότητα να γνωρίζει ο επενδυτής ότι η επωνυµία που επέλεξε γίνεται αποδεκτή 

και δεν θα χρειαστούν εκ των υστέρων αλλαγές στο καταστατικό. 

Σύνταξη Καταστατικού-Ιδιωτικού Συµφωνητικού 

Στο στάδιο αυτό είναι αναγκαία η Σύνταξη του Ιδιωτικού Συµφωνητικού-

Καταστατικού της εταιρείας. Το καταστατικό αποτελεί το έγγραφο της συστάσεως 

της εταιρείας αλλά επίσης προδιαγράφει όλα τα βασικά θέµατα που αφορούν τις 

σχέσεις των µετόχων, τη  

διοίκηση της εταιρείας, θέµατα σχετικά µε τη διάρκεια ζωής της αλλά και τη διάλυσή 

της. Το καταστατικό υπογράφεται από όλους τους εταίρους και δεν χρειάζεται να 

συνταχθεί από ή να υπογραφεί σε συµβολαιογράφο. 

Έλεγχος Επωνυµίας 

Σύµφωνα µε το άρθρο 7 του Ν. 2081/92, το υπογεγραµµένο καταστατικό της υπό 

σύσταση ΟΕ., σε δύο αντίγραφα προσκοµίζεται στο οικείο επιµελητήριο, µαζί µε τον 

αύξοντα αριθµό κράτησης επωνυµίας (εάν έχει λάβει τέτοιον ο επενδυτής από το 

επιµελητήριο και µία σχετική αίτηση. 

Το επιµελητήριο, εφόσον ελέγξει την επωνυµία και το διακριτικό τίτλο, θεωρεί το 

καταστατικό για τον έλεγχο του δικαιώµατος χρήσης της επωνυµίας και του 

διακριτικού τίτλου. 

∆ΟΥ έδρας 

Μέσα σε δεκαπέντε ηµέρες από την υπογραφή του καταστατικού, πρέπει να 

καταβληθεί στη ∆ΥΟ της έδρας, Ο Φόρος Συγκέντρωσης Κεφαλαίου (ΦΣΚ), ο 

οποίος ανέρχεται σε 1% επί του ύψους του µετοχικού κεφαλαίου (άρθρα 17-31, Ν. 

1676/86. Για την καταβολή του ΦΣΚ είναι αναγκαία η προσκόµιση δύο αντιγράφων 

του καταστατικού (εκ των οποίων το ένα θεωρηµένο από το επιµελητήριο), επιταγή 

µε το προδιαγεγραµµένο ποσό, δήλωση ΦΣΚ εις διπλούν. Εκεί θα θεωρήσουν το 

καταστατικό και θα σας επιστρέψουν το διπλότυπο καταβολής και το ένα από τα δύο 

αντίγραφα της δήλωσης ΦΣΚ. 



 34

Ταµείο Νοµικών και Ταµεία Προνοίας ∆ικηγόρων 

Στη συνέχεια πρέπει να θεωρήσετε το καταστατικό στο ταµείο Νοµικών και στο 

Ταµείο Προνοίας ∆ικηγόρων, όπου καταβάλλονται ποσό 0,5% και 1% επί του 

εταιρικού κεφαλαίου αντίστοιχα. 

Πρωτοδικείο έδρας 

∆ύο αντίγραφα του θεωρηµένου καταστατικού από το επιµελητήριο, την ∆ΟΥ κατά 

την καταβολή του ΦΣΚ, το Ταµείο Νοµικών και το Ταµείο Προνοίας ∆ικηγόρων, 

κατατίθενται στο Πρωτοδικείο έδρας για δηµοσίευση. Η δηµοσίευση αυτή αποτελεί 

την πράξη ίδρυσης-σύστασης της Ο.Ε. 

Επιµελητήριο 

Εντός δύο µηνών από την σύσταση της εταιρείας πρέπει να εγγραφεί η εταιρεία στο 

οικείο επιµελητήριο. Για την εγγραφή πρέπει να προσκοµισθούν δικαιολογητικά για 

τα οποία µπορείτε να πληροφορηθείτε στα κατά τόπους επιµελητήρια. 

∆.Ο.Υ. έδρας 

Το επόµενο νήµα στη διαδικασία σύστασης της ΟΕ είναι η έναρξη εργασιών στην 

∆ΟΥ έδρας. Στη συνέχεια, θα προχωρήσετε στις απαραίτητες διαδικασίες για τη 

θεώρηση βιβλίων και στοιχείων. 

Για την έναρξη εργασιών απαιτούνται τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 

- Έντυπο έναρξης δραστηριότητας Μ3,  

- καταστατικό θεωρηµένο από το Πρωτοδικείο,  

- βεβαίωση εγγραφής σε επιµελητήριο,  

- βεβαίωση εγγραφής των µελών σε ασφαλιστικό φορέα (ΤΕΒΕ, ΤΑΕ, κλπ). 

Επίσης, θα ζητηθούν είτε το µισθωτήριο θεωρηµένο από τηn ∆.O.Y. του ιδιοκτήτη, 

είτε, αν παραχωρήθηκε δωρεάν κάποιος χώρος για το σκοπό αυτό από τρίτους 

(πατέρας, µητέρα κλπ), συµβόλαιο ιδιοκτησίας και υπεύθυνη δήλωση του εκχωρητή 

θεωρηµένη από την Αστυνοµία για δωρεάν παραχώρηση. 

Αν ο χώρος είναι ιδιόκτητος, απαιτείται το συµβόλαιο ιδιοκτησίας και υπεύθυνη 

δήλωση ότι θα χρησιµοποιηθεί αυτός ως επαγγελµατική έδρα της επιχείρησης. 
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Τέλος, θα χρειαστούν εξουσιοδότηση (εφόσον την έναρξη κάνει κάποιος τρίτος εκτός 

των µελών). 

Για την θεώρηση βιβλίων και στοιχείων, απαιτείται φορολογική ενηµερότητα από τα 

µέλη, υπεύθυνη δήλωση ότι τα µέλη δεν ήταν επιτηδευµατίες, ή εάν είναι, βεβαίωση 

από τα τµήµατα Κώδικα-ΦΠΑ-Έσοδα ότι δεν υπάρχουν οφειλές, και σηµείωµα 

θεώρησης (έντυπο TAXIS B1) σε ένα αντίτυπο για κάθε εγκατάσταση. Απαιτείται η 

παρουσία τουλάχιστον ενός ∆ιαχειριστή 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

4.1 Παρουσίαση Λογιστικών Προγραµµάτων 

4.1.1. UNION ΕΣΟ∆Α - ΕΞΟ∆Α 

Πλήρες πρόγραµµα παρακολούθησης εταιρειών Β’ κατηγορίας. Το πρόγραµµα 

Union Έσοδα - Έξοδα είναι εύχρηστο και φιλικό προς τον χρήστη χωρίς καµία 

παραµετροποίηση. Εκτυπώνεται το θεωρηµένο βιβλίο Μηνιαίας κατάστασης Εσόδων 

- Εξόδων και ενηµερώνονται αυτόµατα όλα τα φορολογικά έντυπα. Ενηµερώνεται 

συνεχώς µε όλες τις σχετικές αποφάσεις και εγκυκλίους για την τήρηση βιβλίων Β΄ 

κατηγορίας. 

Λειτουργίες : 

• Πλήρες παραθυρικό περιβάλλον (Windows 32-bit & 64-bit) 

• ∆ικτυακή λειτουργία χωρίς επιπλέον κόστος ανά θέση εργασίας (Multiuser) 

• Χρήση ποντικιού ή πληκτρολογίου σύµφωνα µε την επιθυµία του χρήστη 

• Απεριόριστος αριθµός παρακολούθησης εταιρειών και χρήσεων 

• Έτοιµα παραστατικά και λογαριασµοί αγορών, εξόδων και εσόδων µέσω ενός 

πλήρους και απλοποιηµένου Λογιστικού Σχεδίου. 

• Αυτόµατη δηµιουργία στηλών και εκτύπωση βιβλίου 

• Αυτόµατος έλεγχος για αποφυγή διπλοκαταχώρησης εγγραφών 

• Κοινό αρχείο πελατών προµηθευτών, για εύκολη αναζήτηση από όλες τις 

εταιρείες, µε ΑΦΜ 

• Εύκολη µεταφορά πελατών - προµηθευτών από άλλες εφαρµογές 

• Πλήρες αρχείο Κ.Α.∆. και Μ.Σ.Κ.Κ. 

• Αυτόµατη ενηµέρωση και ηλεκτρονική υποβολή µέσα από την εφαρµογή 

Περιοδικής, Εκκαθαριστικής ΦΠΑ και Ε3 συµπεριλαµβανοµένου του Ι 

πίνακα. 
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• Αυτόµατος υπολογισµός και ηλεκτρονική υποβολή των συγκεντρωτικών 

καταστάσεων ΚΕΠΥΟ 

• Καταχώρηση Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων, αυτόµατη ενηµέρωση και 

ηλεκτρονική αποστολή εντύπων INTRASTAT-LISTING 

• Παρακολούθηση και ηλεκτρονική υποβολή των καταστάσεων πετρελαίου 

µέσω ΗΦΑΙΣΤΟΣ 

• Πλήρης διαχείριση αξιογράφων και χρήσιµων εκτυπώσεων 

• Παρακολούθηση Υποκαταστηµάτων 

• Τήρηση βιβλίου Απογραφής Αποθήκης 

• ∆ιαχείριση Παγίων, αυτόµατος υπολογισµός Αποσβέσεων και εκτύπωση του 

Βιβλίου Παγίων 

• Εκτύπωση όλων των εντύπων σε συνεχές µηχανογραφικό χαρτί ή σε 

laser/inkjet εκτυπωτές 

• Ενηµέρωση και εκτύπωση εντύπων όπως π.χ. έντυπο απόδοσης ∆ηµοτικού 

φόρου κλπ 

• Ενσωµατωµένο εγχειρίδιο µε αναλυτικές οδηγίες 

• Ηλεκτρονική λήψη και εγκατάσταση των νέων εκδόσεων 

• Σύνδεση µε τις εφαρµογές Union Εµπορική ∆ιαχείριση, Φορολογία και 

Οικοδοµείν 

• Καθηµερινή ενηµέρωση για φορολογικές υποχρεώσεις, νόµους, αποφάσεις, 

εγκυκλίους 

• Βιντεοπαρουσίαση εκµάθησης του προγράµµατος µέσω της ιστοσελίδας µας 
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4.1.2 ACADEMIA FINANCIALS ΕΣΟ∆Α - ΕΞΟ∆Α 

 

 

Από το 1987 η µηχανογράφηση των λογιστικών γραφείων είναι συνώνυµη µε την 

Data Communication. Είµαστε η εταιρία πληροφορικής που εµπιστεύεται η 

µεγαλύτερη µερίδα των λογιστών της χώρας. Με τις καινοτοµίες µας αλλάξαµε ριζικά 

τον τρόπο λειτουργίας των λογιστικών γραφείων και µε τα λογιστικά µας 

προγράµµατα ‘τηρούµε’ τα βιβλία περισσότερων από 300000 ελληνικών 

επιχειρήσεων. 

Σήµερα, εξακολουθούµε να στηρίζουµε µε τον ίδιο ενθουσιασµό τον Έλληνα λογιστή 

και πρωτοπορούµε πάλι θέτοντας στη διάθεσή του τη σειρά Academia Financials, την 

πιο ολοκληρωµένη και τεχνολογικά προηγµένη σειρά Οικονοµικών και Λογιστικών 

εφαρµογών που κυκλοφορεί στην ελληνική αγορά. 

Σχεδιασµένη µε την υψηλή τεχνογνωσία και την πολύχρονη εµπειρία της Data 

Communication στην αγορά των λογιστικών γραφείων, η σειρά Academia Financials 

δηµιουργήθηκε για να καλύψει τις ανάγκες του σύγχρονου λογιστή που επιθυµεί να 

ανταποκριθεί στις ολοένα διευρυνόµενες ανάγκες της αγοράς, που θέλει να 

εξυπηρετεί άψογα και ολοκληρωµένα τους πελάτες του, αλλά και να διαχειρίζεται µε 

επιτυχία τη δική του επιχείρηση, µεγιστοποιώντας την παραγωγικότητα και 

ελαχιστοποιώντας το κόστος λειτουργίας του λογιστικού του γραφείου. 

Η εφαρµογή Academia Financials Έσοδα-Έξοδα, διαχείριση βιβλίων Α’ & Β’ 

Κατηγορίας, έχει χαρακτηριστεί ως το καλύτερο πρόγραµµα του είδους του στην 

ελληνική αγορά (Συγκριτικό τεστ περιοδικού RAM 2005). Ιδανική λύση για το µικρό 

αλλά και για το οργανωµένο λογιστικό γραφείο, το Academia Financials Έσοδα-
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Έξοδα χαρακτηρίζεται από µοναδικές δυνατότητες (αυτόµατη καταχώρηση µε µία 

κίνηση, τήρηση κοινού αρχείου συναλλασσοµένων, µαζική καταχώρηση 

παραστατικών, παρακολούθηση ιστορικότητας εντύπων, αυτόµατη ηλεκτρονική 

αποστολή των δηλώσεων στο Taxis Net κλπ) και ενσωµατώνει τις ακόλουθες 

λειτουργίες: 

∆ιαχείριση Αξιογράφων 

• Intrastat 

• ∆ιαχείριση Παγίων 

• Απογραφή Αποθήκης 

• ∆ιαχείριση Προϋπολογισµών 

• ∆ιαχείριση Λογιστικού Γραφείου (ηλεκτρονική οργάνωση γραφείου, 

κοστολόγηση πελατών, έκδοση παραστατικών παροχής υπηρεσιών). 

Πρόσθετες Εφαρµογές: 

• Φορολογία Εισοδήµατος 

• Περαίωση 

• Αυτοέλεγχος 

• ∆ιαχείριση Οικοδοµικών Έργων 

• Ιδιοκατοίκηση 

Χαρακτηριστικά Και Ανταγωνιστικά Πλεονεκτήµατα 

Πρωτοποριακή Τεχνολογία 

• Γραφικό περιβάλλον εργασίας (Microsoft Windows) 

• Τεχνολογία object oriented µε αρχιτεκτονική client server 

• Αυτόµατη, χωρίς πληκτρολόγηση, ηλεκτρονική αποστολή των δηλώσεων στο 

E-Taxis (ΦΠΑ, Intrastat, E9, KEΠYO, Καταστάσεις Πετρελαίου Θέρµανσης) 

• Μεταφορά κινήσεων από οποιοδήποτε εµπορικό ή λογιστικό πρόγραµµα της 

αγοράς (µέσω στοιχείων ASCII) 

• Χρήση της πλέον εξελιγµένης τεχνολογικά βάσης δεδοµένων Microsoft SQL 

Server για εγγυηµένη ασφάλεια των δεδοµένων 
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• Άµεση επικοινωνία της σειράς Academia Financials µε τις εφαρµογές του 

Microsoft Office (Word, Excel κλπ) 

• Αυτόµατη ενηµέρωση των εφαρµογών της σειράς Academia Financials µέσω 

του Internet µε Live Update για λήψη των τρεχουσών βελτιώσεων των 

προγραµµάτων 

• ∆υνατότητα λήψης κωδικών λειτουργίας των εφαρµογών µέσω του site της 

Data Communication: 24 ώρες το 24ωρο/365 ηµέρες το χρόνο 

Προηγµένα Λειτουργικά Χαρακτηριστικά 

• Εργονοµικό και φιλικό γραφικό περιβάλλον εργασίας µε όλα τα 

χαρακτηριστικά και τα βοηθήµατα των windows (on line οδηγίες χρήσης, 

ηµερολόγιο, calculator, κλπ). 

• ∆υνατότητα χρήσης του πληκτρολογίου εναλλακτικά µε το ποντίκι (mouse), 

ώστε να µπορούν οι χρήστες που έχουν συνηθίσει στον τρόπο λειτουργίας των 

προγραµµάτων σε περιβάλλον Dos (χρήση function keys) να λειτουργήσουν 

άµεσα σε περιβάλλον Windows, χωρίς να απαιτείται να χρησιµοποιήσουν το 

ποντίκι. 

• ∆υνατότητα εκτύπωσης σε εκτυπωτές inkjet, laser και dot matrix (draft mode) 

για ταχεία διεκπεραίωση των εκτυπωτικών εργασιών. ∆υνατότητα εκτύπωσης 

σε Α3 διάσταση. 

• Επισήµανση λαθών σε 3 επίπεδα: προειδοποίηση για λάθος που δεν είναι 

απαραίτητο να διορθωθεί (πχ λάθος ΑΦΜ), προειδοποίηση για λάθος που 

πρέπει να αποκατασταθεί υποχρεωτικά για να ολοκληρώσει ο χρήστης την 

εργασία του (πχ κωδικός πελάτη), καθώς και σύστηµα κωδικοποίησης λαθών 

για τη διευκόλυνση της επικοινωνίας του χρήστη µε το τµήµα Τεχνικής 

Υποστήριξης της Data Communication. 

• Σύστηµα αναζήτησης πληροφοριών πλήρως παραµετρικό που δίνει τη 

δυνατότητα στο χρήστη να αναζητήσει µια πληροφορία σε οποιοδήποτε 

αρχείο επιθυµεί, ορίζοντας ο ίδιος το πεδίο µε το οποίο θα γίνει η αναζήτηση 

(ονοµατεπώνυµο, ΑΦΜ, τηλέφωνο κλπ). 

• ∆υνατότητα δηµιουργίας φορµών, εκτυπώσεων, γραφικών παραστάσεων και 

διαγραµµάτων παραµετρικά για την ακριβή κάλυψη των αναγκών κάθε 
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επιχείρησης: ταξινόµηση & οµαδοποίηση των πληροφοριών, σχεδιασµός 

τίτλων, καθορισµός µορφοποίησης, κλπ. 

• Παρακολούθηση απεριόριστου αριθµού εταιριών & απεριόριστων χρήσεων 

ανά εταιρία για να µπορεί ο λογιστής, όποτε θελήσει, να εργασθεί µε τα 

στοιχεία παρελθουσών χρήσεων χρησιµοποιώντας το νοµικό και οικονοµικό 

περιβάλλον που ίσχυε το συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα. 

• Related Menus που προσφέρουν στο χρήστη την ευχέρεια να ανατρέξει άµεσα 

σε κάθε σχετιζόµενο αρχείο µε εκείνο που διαχειρίζεται τη συγκεκριµένη 

στιγµή. 

• Αυτόµατη επικοινωνία και µεταφορά εγγραφών στα προϊόντα της σειράς 

Academia Financials από τις εµπορικές εφαρµογές της Data Communication 

χωρίς να απαιτείται να δηµιουργηθούν γέφυρες: 

o WinEra: Σύστηµα διαχείρισης επιχειρήσεων µεσαίου και µεγάλου 

µεγέθους, τεχνολογίας Windows.  

Αυτόµατη, Χωρίς Πληκτρολόγηση, Αποστολή Των ∆ηλώσεων Στο E-Taxis 

Η σειρά Academia Financials υλοποιεί την αυτόµατη, χωρίς πληκτρολόγηση, µέσα 

από την εφαρµογή, ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων στο Ε-Taxis (∆ηλώσεις 

ΦΠΑ, Ε9, Intrastat, ΚΕΠΥΟ, Συγκεντρωτικές Καταστάσεις Πετρελαίου Θέρµανσης). 

Η τεχνολογία e-Communications που ανέπτυξε η Data Communication καταργεί τη 

χρονοβόρα πληκτρολόγηση των στοιχείων στις φόρµες δηλώσεων που παρέχονται 

στο E-Taxis ενώ παράλληλα προστατεύει από λάθη που θα µπορούσαν να προκύψουν 

κατά την πληκτρολόγηση των στοιχείων. 

Η σειρά Academia Financials επικοινωνεί µε το E-Taxis και συµπληρώνει αυτόµατα, 

σε χρόνο δεκάτων δευτερολέπτου, την αντίστοιχη δήλωση. Σύµφωνα µε µαρτυρίες 

πελατών που χρησιµοποιούν τη συγκεκριµένη δυνατότητα, είναι εφικτή η αποστολή 

40-50 δηλώσεων σε µόλις 15 λεπτά! 

Μεταφορά Των Κινήσεων Από Εµπορικά Και Λογιστικά Προγράµµατα Άλλων 

Κατασκευαστών 
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Με ειδική τεχνολογία που έχει αναπτύξει η Data Communication είναι δυνατόν να 

µεταφερθούν µε απλό τρόπο στις εφαρµογές της σειράς Academia Financials όχι 

µόνο τα σταθερά στοιχεία αλλά και οι κινήσεις από λογιστικά προγράµµατα άλλων 

κατασκευαστών. 

Η µεταφορά των κινήσεων µπορεί να περιλάβει οποιαδήποτε χρονική περίοδο 

εξασφαλίζοντας έτσι τη δυνατότητα πρόσβασης σε στοιχεία παλαιότερων 

οικονοµικών χρήσεων. Η δυνατότητα µεταφοράς κινήσεων από λογιστικά 

προγράµµατα άλλων κατασκευαστών επιτρέπει σε νέους χρήστες να ξεκινήσουν 

άµεσα να χρησιµοποιούν το πρόγραµµα της σειράς Academia Financials 

εξασφαλίζοντας απόλυτα τη συνέχεια των στοιχείων. 

Η µεταφορά των κινήσεων είναι επίσης δυνατή από εµπορικά προγράµµατα άλλων 

κατασκευαστών. Ο λογιστής µπορεί να ενηµερώνει αυτόµατα τις εφαρµογές της 

σειράς Academia Financials µε τις κινήσεις από οποιαδήποτε εµπορική εφαρµογή της 

αγοράς ξεχνώντας την πληκτρολόγηση καθώς επίσης και την ανάγκη να χρησιµοποιεί 

στο λογιστικό του γραφείο τόσα λογιστικά προγράµµατα όσες οι εµπορικές 

εφαρµογές που χρησιµοποιούν οι πελάτες του! 

Ασφάλεια της Εφαρµογής 

Η σειρά Academia Financials διαθέτει ένα εξελιγµένο σύστηµα ασφάλειας που δίνει 

τη δυνατότητα καθορισµού του επιπέδου πρόσβασης των χρηστών στα αρχεία και 

επέµβασης ή µη σε αυτά. Το σύστηµα ασφάλειας ορίζεται σε τρία επίπεδα: οµάδες 

χρηστών, χρήστες και πεδία. Με αυτό τον τρόπο εξασφαλίζεται το απόρρητο και η 

ασφάλεια των στοιχείων των πελατών που διαχειρίζεται το λογιστικό γραφείο, καθώς 

και η προστασία τους από οποιαδήποτε κακόβουλη ενέργεια ή λάθος εκ παραδροµής. 

∆ιαχείριση Μηχανογραφικών Εντύπων 

Η τεχνολογία µε την οποία έχει αναπτυχθεί η σειρά Academia Financials δίνει τη 

δυνατότητα διαχείρισης των µηχανογραφικών εντύπων του Υπουργείου Οικονοµικών 

σε πραγµατικές συνθήκες. 

Ο λογιστής έχει πλέον την ευχέρεια να βλέπει στην οθόνη του υπολογιστή όλα τα 

µηχανογραφικά έντυπα του TAXIS (σειρές Α, Β, Μ, Π, Φ, κλπ) της τρέχουσας αλλά 
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και παρελθουσών χρήσεων (το πρόγραµµα διατηρεί την ιστορικότητα των εντύπων), 

όπως ακριβώς είναι, να τα συµπληρώνει και να τα διαχειρίζεται χωρίς να χάνει τη 

δυνατότητα αυτόµατων υπολογισµών, καθώς και να τυπώνει έγχρωµα, πιστά 

αντίγραφα σε λευκό χαρτί. Φυσικά υπάρχει και η δυνατότητα εκτύπωσης στα έντυπα 

του Υπουργείου Οικονοµικών ή σε συνεχή µηχανογραφικά έντυπα. 

Ελεύθερη Αναζήτηση Κειµένου 

Η σειρά Academia Financials διακρίνεται για τη δυνατότητα της Ελεύθερης 

Αναζήτησης Κειµένου (free text retrieval) σε όλα τα αρχεία που περιλαµβάνουν 

λίστες και κατηγοριοποίηση: Intrastat, Κωδικοί Αριθµοί ∆ραστηριότητας (Κ.Α.∆.), 

Εκτυπώσεις, κλπ. Η Ελεύθερη Αναζήτηση Κειµένου λειτουργεί παραµετρικά ως προς 

οποιοδήποτε πεδίο, ή συνδυασµό πεδίων, απλουστεύοντας χρονοβόρες διαδικασίες 

και επιτρέποντας τον άµεσο εντοπισµό της ζητούµενης πληροφορίας. 

Ηλεκτρονική ∆ιαχείριση Εγγράφων 

Η σειρά Academia Financials προσφέρει στους λογιστές τη δυνατότητα να 

διαχειρίζονται για κάθε πελάτη τους διάφορα έγγραφα (συµβόλαια, εξουσιοδοτήσεις, 

ταυτότητες πελατών, πιστοποιητικά, κλπ) µετατρέποντάς τα σε ηλεκτρονική µορφή 

µε τη χρήση scanner. Η εφαρµογή ηλεκτρονικής διαχείρισης εγγράφων παρέχει στα 

λογιστικά γραφεία σηµαντικά πλεονεκτήµατα που αφορούν στον άµεσο εντοπισµό, 

την επεξεργασία και τη λήψη πληροφοριών από τα αναγκαία έγγραφα ή από άλλες 

εφαρµογές Microsoft Office (Word, Excel κλπ), καθώς επίσης και την εξοικονόµηση 

χώρου στο γραφείο µέσω της ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης. 

Σύστηµα Οικονοµικών Αναφορών & Εκτυπώσεων (Report Generator) 

Οι εφαρµογές της σειράς Academia Financials διαθέτουν επίσης γεννήτρια 

εκτυπώσεων και αναφορών µε δυνατότητα συµµετοχής όλων των αρχείων και όλων 

των πεδίων, µε πλήρη ευχέρεια καθορισµού παραµέτρων από το χρήστη και µε 

δυνατότητες µορφοποίησης ανάλογες µε εκείνες των Windows. ∆ίνουν επίσης τη 

δυνατότητα στο λογιστή να εντάξει νέες εκτυπώσεις στο σύστηµά του έτσι ώστε να 

αυτοµατοποιήσει όλες τις λειτουργίες του λογιστικού του γραφείου. 

Φιλικό & Εύχρηστο Περιβάλλον Εργασίας 
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• Χρήση του πληκτρολογίου εναλλακτικά µε το ποντίκι 

• ∆υνατότητα εκτύπωσης σε dot matrix, laser, inkjet εκτυπωτές καθώς και 

εντύπων σε διάσταση Α3 

• ∆ιαµόρφωση µενού χρήστη 

• Επαναλαµβανόµενες εγγραφές και πρότυπα λογιστικά άρθρα για αυξηµένη 

ταχύτητα καταχώρισης 

• Σχετιζόµενα µενού για γρήγορη πληροφόρηση κατά τη στιγµή της 

καταχώρισης. 

Πληρότητα Εφαρµογών 

• Ενσωµατωµένα στην εφαρµογή υποσυστήµατα: Πάγια, Αξιόγραφα, Intrastat, 

Ισολογισµός, Απογραφή Αποθήκης, Προϋπολογισµοί, ∆ηµοτικοί Φόροι & 

Επιβαρύνσεις, Πίνακες Μ.Σ.Κ.Κ. και Κ.Α.∆. 

• ∆ιαχείριση όλων των εντύπων Taxis 

• ∆ιαχείριση Λογιστικού Γραφείου (κοστολόγηση εργασιών, ηλεκτρονική 

αρχειοθέτηση εγγράφων, organizer) 

• Ιστορικότητα εντύπων Taxis 

• ∆υνατότητα διαχείρισης απεριόριστου αριθµού εταιριών και χρήσεων ανά 

εταιρία 

• Μεγάλος αριθµός έτοιµων εκτυπώσεων µε απεριόριστες δυνατότητες 

δηµιουργίας νέων 

Πρωτοποριακές ∆υνατότητες 

• Αυτόµατη χωρίς πληκτρολόγηση, ηλεκτρονική αποστολή των δηλώσεων στο 

Ε-Taxis 

• Μεταφορά κινήσεων από οποιοδήποτε εµπορικό ή λογιστικό πρόγραµµα της 

αγοράς 

• Αυτόµατη λήψη νέων εκδόσεων µε Live Update 

• Χρήση βάσης δεδοµένων Microsoft SQL Server 

Μοναδικά Οφέλη 
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• Αύξηση της αποδοτικότητας του Λογιστικού Γραφείου (αύξηση 

παραγωγικότητας, οικονοµία χρόνου και χρήµατος) 

• Ευκολία στη χρήση & δυνατότητα προσαρµογής στον τρόπο εργασίας του 

κάθε χρήστη 

• Απόλυτη αξιοπιστία & εγκυρότητα 

• Ασφάλεια & σιγουριά 

• Αναβαθµισµένη εξυπηρέτηση των πελατών του Λογιστικού Γραφείου 

∆ιαχρονικότητα & Τεχνική Υποστήριξη Της Σειράς Academia Financials  

Η σειρά Academia Financials αναπτύσσεται σύµφωνα µε τις επιταγές των εξελίξεων 

και διακρίνεται για τη διαχρονικότητά της και τη δυνατότητά της να παρακολουθεί 

και να προσαρµόζεται στις όποιες νέες απαιτήσεις δηµιουργούν οι µεταβολές της 

νοµοθεσίας και οι εξελίξεις της αγοράς. Στόχος η συνεχής κάλυψη των αναγκών του 

σύγχρονου λογιστικού γραφείου, απόλυτα, ολοκληρωµένα και µε τον πλέον εύχρηστο 

και αποδοτικό τρόπο. 

Η Data Communication έχει καταξιωθεί σαν η εταιρία λογισµικού που προσφέρει την 

πλέον ολοκληρωµένη υποστήριξη στον πελάτη. Η Data Communication ήταν, είναι 

και θα είναι πάντα δίπλα στους λογιστές µε λύσεις σύγχρονες, αξιόπιστες και 

ολοκληρωµένες για την κάλυψη των αναγκών του λογιστικού γραφείου του 21ου 

αιώνα. 

Τα τµήµατα Τεχνικής Yποστήριξης, Eκπαίδευσης και Συµβουλευτικών Υπηρεσιών 

είναι πάντα στη διάθεση του πελάτη για ότι χρειασθεί. Τα στελέχη της Data 

Communication και των, κατά τόπους, εξουσιοδοτηµένων συνεργατών της, µπορούν 

να αναλάβουν την ανάλυση των αναγκών του πελάτη και να προσφέρουν 

ολοκληρωµένες υπηρεσίες ποιότητας, ώστε να επιτευχθεί η κατάλληλη και ταχεία 

αξιοποίηση του µηχανογραφικού συστήµατος, η εκπαίδευση των χρηστών καθώς 

επίσης να εξασφαλιστεί η αξιοπιστία της εφαρµογής. 
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Υποσυστήµατα & Λειτουργίες 

Έσοδα-Έξοδα 

• Ολοκληρωµένη παρακολούθηση βιβλίων Α' & Β' Κατηγορίας, απόλυτα 

σύµφωνη µε τον Κ.Β.Σ. 

• Λογιστικό Σχέδιο, ενσωµατωµένο στο πρόγραµµα, που επιτρέπει την άµεση 

καταχώριση παραστατικών και κινήσεων ακόµα και για νέες εταιρίες. Το 

Λογιστικό Σχέδιο µπορεί να αναπτυχθεί απεριόριστα σύµφωνα µε τις ανάγκες 

του λογιστή και της εταιρίας πελάτη του 

• Αυτόµατη ενηµέρωση µε µία µόνο κίνηση (καταχώριση) όλων των 

λειτουργιών του προγράµµατος: Βιβλίο Εσόδων- Εξόδων, Καρτέλες 

Πελατών, Προµηθευτών & Λογαριασµών, Όλα τα έντυπα ΦΠΑ και 

Φορολογίας Εισοδήµατος, Συγκεντρωτική Κατάσταση Τιµολογίων, Πάγια, 

Ενδοκοινοτικές Συναλλαγές, Αξιόγραφα, κλπ. 

• ∆υνατότητα παρακολούθησης απεριόριστου αριθµού εταιριών και 

απεριόριστων χρήσεων στην ίδια εταιρία. Το πρόγραµµα ανάλογα του έτους 

εργασίας "γνωρίζει" όλο το νοµικό και οικονοµικό πλαίσιο που ίσχυε την 

συγκεκριµένη χρονική περίοδο (τρόπος και συντελεστές φορολόγησης, 

έντυπα ΦΠΑ και Φορολογίας Εισοδήµατος, Συγκεντρωτική Κατάσταση 

Τιµολογίων, Ενδοκοινοτικών Συναλλαγών, κ.λ.π.). Έτσι ο χρήστης µπορεί 

οποιαδήποτε στιγµή θελήσει να "µεταφερθεί" στο παρελθόν, είτε για να 

ενηµερωθεί, είτε για να εργασθεί χρησιµοποιώντας το νοµικό περιβάλλον 

εκείνου του χρονικού διαστήµατος 

• Παρακολούθηση απεριόριστου αριθµού Υποκαταστηµάτων και αυτόµατη 

ενοποίηση στοιχείων στην Συγκεντρωτική Κατάσταση Τιµολογίων Αγορών & 

Πωλήσεων, στο βιβλίο Εσόδων - Εξόδων, και στα έντυπα του ΦΠΑ & 

Φορολογίας Εισοδήµατος 

• Τήρηση κοινού - για όλες τις εταιρίες - αρχείου συναλλασσοµένων. Με τον 

τρόπο αυτό ο χρήστης επιτυγχάνει τη ταχύτερη διεκπεραίωση της 

καταχώρισης νέων πελατών / προµηθευτών, αφού τα στοιχεία µπορούν να 

ληφθούν αυτόµατα από καταχώριση που έχει γίνει σε άλλη εταιρία 
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• ∆υνατότητα ορισµού οµοειδών & επαναλαµβανόµενων κινήσεων, καθώς και 

Λογιστικών Άρθρων για ταχεία καταχώριση 

• Σύνδεση λογαριασµού µε απεριόριστο αριθµό Φόρων & Επιβαρύνσεων (π.χ. 

∆ηµοτικός Φόρος, Φόρος Παρεπιδηµούντων) µε ταυτόχρονη ενηµέρωση του 

βιβλίου Εσόδων - Εξόδων, όπου αυτό απαιτείται 

• ∆υνατότητα µαζικής καταχώρισης συγκεντρωτικών εγγραφών για άµεση 

ενηµέρωση βιβλίου Εσόδων - Εξόδων, Εντύπων ΦΠΑ, Εντύπων Φορολογίας 

Εισοδήµατος και Συγκεντρωτικής Κατάστασης Τιµολογίων 

• Αυτόµατη δηµιουργία του βιβλίου Εσόδων - Εξόδων χωρίς να απαιτείται 

ορισµός στηλών και παραµετροποίηση από τον Λογιστή 

• ∆υνατότητα σύνδεσης στήλης βιβλίου Εσόδων - Εξόδων µε συγκεκριµένο 

παραστατικό, τρόπο είσπραξης / πληρωµής και πελάτη / προµηθευτή, για 

ταχεία καταχώριση 

• Ορισµός Συγκεντρωτικών Στηλών στο βιβλίο Εσόδων - Εξόδων και έκδοση 

κατάστασης ανάλυσης µιας συγκεντρωτικής στήλης σε επιµέρους στήλες 

• Αυτόµατος υπολογισµός τεκµαρτών πωλήσεων και Συνάφειας. Έκδοση 

κατάστασης τεκµηρίωσης των αποτελεσµάτων για χρήση της σε τυχόν έλεγχο 

• Υπολογισµός και αυτόµατη εκτύπωση, µε απόλυτη ακρίβεια, όλων των 

εντύπων του TAXIS (Σειρές Α, Β, Π, Μ, ΦΠΑ, Φορολογίας Εισοδήµατος, 

Ενδοκοινοτικών Συναλλαγών) 

• Αυτόµατος υπολογισµός και έλεγχος διαφοροποίησης εκ των υστέρων, του 

Πιστωτικού Υπολοίπου ΦΠΑ. 

• Αυτόµατος υπολογισµός Prorata 

• Καταστάσεις παρακολούθησης της οικονοµικής πορείας των εταιριών. 

Επιπλέον ο λογιστής µπορεί να ορίσει δικές του εκτυπώσεις, σύµφωνα µε τις 

ανάγκες κάθε επιχείρησης πελάτη του 

• ∆υνατότητα παρακολούθησης ταµειακών κινήσεων ανά εταιρία, σε µετρητά, 

αξιόγραφα, πιστωτικές κάρτες 

Φορολογία Εισοδήµατος 

Εκτυπώνει άµεσα, αυτόµατα και απόλυτα αξιόπιστα πάνω στα έντυπα της Εφορίας, ή 

σε συνεχή µηχανογραφικά έντυπα, ακόµα και σε λευκό χαρτί, σαν έγχρωµο πιστό 

αντίγραφο, χωρίς να απαιτεί τον καθορισµό παραµέτρων τα: 
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• ∆ήλωση Φορολογίας Εισοδήµατος (Ε1) & (Ε1Α) µε ταυτόχρονο υπολογισµό 

και εκτύπωση του Εκκαθαριστικού Σηµειώµατος. 

• ∆ήλωση για Μισθώµατα Ακινήτων (Ε2). 

• Αναλυτικά Στοιχεία Φορολογίας Εισοδήµατος (Ε3). 

• ∆ήλωση Αποτελεσµάτων (Ε5). 

• ∆ήλωση Στοιχείων Ακινήτων (Ε9). 

• Υπολογίζει αυτόµατα: 

• Περαίωση. 

• Αυτοέλεγχο. 

• Υποστηρίζει εκτυπωτές Inkjet, Laser και, χάρις σε ειδική τεχνολογία της Data 

Communication, Dot Matrix (draft mode) για ταχεία ολοκλήρωση των 

εκτυπωτικών εργασιών. 

• Παρακολουθεί απεριόριστες χρήσεις. Ανάλογα µε το έτος εργασίας το 

πρόγραµµα "θυµάται" το νοµικό πλαίσιο που ίσχυε και υπολογίζει ανάλογα 

τους φόρους. Εκτυπώνει χρησιµοποιώντας τα κατάλληλα έντυπα που ίσχυαν 

κατά τη συγκεκριµένη χρήση. 

• ∆υνατότητα ταχυκαταχώρισης µε κωδικό πεδίου & αξία και άµεση εκτύπωση 

εκκαθαριστικού. 

∆ιαχείριση Αξιογράφων 

• Αυτόµατη ενηµέρωση Αξιογράφων µε την αρχική καταχώριση της λογιστικής 

εγγραφής 

• Παρακολούθηση Αξιογράφων κατά: Α/Α, ηµεροµηνία 

έκδοσης/λήψης/εξόφλησης, τράπεζες, εκδότη/παραλήπτη 

• ∆υνατότητα ορισµού και παρακολούθηση απεριόριστου αριθµού ειδών 

αξιογράφων (εισπρακτέα, πληρωτέα, πελατών, προµηθευτών, τρίτων 

εταιριών, κλπ) 

• ∆υνατότητα ορισµού και παρακολούθησης απεριόριστου αριθµού 

καταστάσεων αξιογράφων (στο χαρτοφυλάκιο, διαµαρτυρηµένα, για 

προεξόφληση, µεταβιβασµένα, εξοφληµένα, κλπ) 

• ∆υνατότητα ορισµού απεριόριστου αριθµού κωδικών κίνησης αξιογράφων µε 

ταυτόχρονη ενηµέρωση ηµερολογίων, ισοζυγίων, κλπ, όπως ο χρήστης 

επιθυµεί 
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• Έκδοση καταστάσεων µε βάση το είδος, την κατάσταση και όλα τα στοιχεία 

που χαρακτηρίζουν ένα αξιόγραφο 

• Έκδοση κατάστασης Καθυστερηµένων Αξιογράφων 

• Τήρηση αρχείου κινήσεων για κάθε αξιόγραφο, αναλυτικά και µε απεριόριστο 

αριθµό εγγραφών. 

Intrastat 

Η σειρά Academia Financials περιλαµβάνει πλήρη διαχείριση των δηλώσεων 

Intrastat. 

Περιέχει τη "Συνδυασµένη Ονοµατολογία" ταξινοµηµένη µε πολλαπλά κριτήρια για 

εύκολη αναζήτηση. 

Ο χρήστης δεν είναι αναγκαίο να γνωρίζει την επίσηµη ονοµασία ενός εµπορεύµατος 

προκειµένου να το εντοπίσει στους Πίνακες Συνδυασµένης Ονοµατολογίας. 

Πληκτρολογεί απλά την περιγραφή του εµπορεύµατος που αναζητεί και το 

πρόγραµµα του προτείνει, προκειµένου εκείνος να επιλέξει, τα σχετικά µε την 

περιγραφή που πληκτρολόγησε εµπορεύµατα.  

∆ιαχείριση Παγίων 

• Αυτόµατη ενηµέρωση Παγίων µε την αρχική καταχώριση της λογιστικής 

εγγραφής 

• Παρακολούθηση Παγίων και Αποσβέσεων συνολικά ή κατά περίοδο και ανά 

κέντρο κόστους 

• Παρακολούθηση Προσωρινών Παγίων 

• Τρόποι απόσβεσης: σταθερή, φθίνουσα, εφ' άπαξ 

• Παρακολούθηση ηµεροµηνιακών διαστηµάτων διακοπής λειτουργίας του 

παγίου στοιχείου για ορθό υπολογισµό των αποσβέσεων 

• Ηµεροµηνία και αιτιολογία τερµατισµού ζωής 

• ∆υνατότητα 5 αναπροσαρµογών ανά πάγιο 

• Αυτόµατος υπολογισµός Αποσβέσεων, Αποθεµατικών και Επιδοτήσεων και 

αυτόµατη δηµιουργία εγγραφών στα βιβλία Εσόδων-Εξόδων και στα 

ηµερολόγια Γενικής Λογιστικής 
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• Αυτόµατη διαδικασία ∆ιάσπασης Παγίων. 

• Εκτύπωση: Μητρώου Παγίων, Συγκεντρωτικής Κατάστασης και Κατάστασης 

Αποσβέσεων Παγίων 

• Ανάλυση προσθηκών Παγίων 

• ∆υνατότητα αυτόµατης εγγραφής των αποσβέσεων στο βιβλίο Εσόδων-

Εξόδων 

Απογραφή Αποθήκης 

• Εύκολος τρόπος καταχώρισης των στοιχείων µε το µοναδικό σύστηµα "ταχυ-

καταχώριση" 

• Απλή ή θεωρηµένη εκτύπωση απογραφής µε πολλαπλούς τρόπους 

ταξινόµησης 

• ∆υνατότητα ταχείας προ-αποτίµησης της απογραφής τόσο ολικά, όσο και ανά 

κατηγορία ειδών, χωρίς να απαιτείται αναλυτική εκτύπωση, διευκολύνοντας 

έτσι τους χειρισµούς και τους ελέγχους 

• ∆υνατότητα µεταφοράς ειδών από εταιρία σε εταιρία, βάσει κριτηρίων, κατά 

την επιλογή του χρήστη 

∆ιαχείριση Προϋπολογισµών  

Η εφαρµογή ∆ιαχείριση Προϋπολογισµών προσφέρει ένα µοναδικό εργαλείο που 

προσδίδει σηµαντική προστιθέµενη αξία στις υπηρεσίες του λογιστικού γραφείου 

προς τους πελάτες του, υποστηρίζοντας το λογιστή να αναβαθµίσει τις υπηρεσίες του 

όχι µόνον ως φοροτεχνικός σύµβουλος, αλλά κυρίως ως σύµβουλος οικονοµικής 

διοίκησης: 

• ∆υνατότητα ορισµού και παρακολούθησης προϋπολογισµών ανά λογαριασµό 

- συναλλασσόµενο ή οµάδα λογαριασµών - συναλλασσοµένων 

• ∆υνατότητα ορισµού χρονικών περιόδων προϋπολογισµού ανά 15νθήµερο, 

µήνα, δίµηνο, τρίµηνο, τετράµηνο, εξάµηνο, έτος 

• Αυτόµατη "σύνδεση" λογαριασµών και συναλλασσοµένων σε προϋπολογισµό 

• Αυτόµατη δηµιουργία προϋπολογισµού λογαριασµών ή συναλλασσοµένων 

από πραγµατικά ποσά προηγούµενης χρήσης ή από άλλο προϋπολογισµό, µε 

ταυτόχρονη αύξηση ή µείωση κατά ποσό ή ποσοστό 
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• Έκδοση συγκριτικών αποτελεσµάτων µεταξύ πραγµατοποιηθέντων και 

προϋπολογισθέντων, τρέχουσας και παλαιοτέρων χρήσεων 

Κοστολόγηση Πελατών 

Το υποσύστηµα Κοστολόγηση Πελατών της σειράς Academia Financials προσφέρει 

στο λογιστή πλήρη έλεγχο και διαχείριση των κοστολογίων λειτουργίας του γραφείου 

του και τον διευκολύνει στον καθορισµό της τιµολογιακής πολιτικής. 

Κατανέµει τα κοστολόγια λειτουργίας του λογιστικού γραφείου ανά επιχείρηση - 

πελάτη έτσι ώστε να γνωρίζει πόσες ώρες απασχολείται το προσωπικό για κάθε 

πελάτη εντός ή εκτός του λογιστικού γραφείου, τις δαπάνες που έγιναν για 

λογαριασµό κάθε πελάτη, καθώς και τις δαπάνες που αναλογούν σε κάθε πελάτη, από 

τον επιµερισµό των παγίων εξόδων του λογιστικού γραφείου. 

Η ενηµέρωση του υποσυστήµατος κοστολόγησης γίνεται µέσα από τη λειτουργία του 

προγράµµατος, το οποίο καταγράφει αυτόµατα τα δεδοµένα.  

Ηλεκτρονική Οργάνωση Εργασιών Λογιστικού Γραφείου (Organizer) 

Το ηλεκτρονικό organizer της σειράς Academia Financials έχει όλες τις δυνατότητες 

και τα χαρακτηριστικά για να γίνει το απόλυτο διαχειριστικό εργαλείο 

προγραµµατισµού, οργάνωσης, κατανοµής και συντονισµού των καθηµερινών 

εργασιών του λογιστικού γραφείου. Υπενθυµίζει τις εργασίες που εκκρεµούν στους 

υπευθύνους ώστε να εξασφαλισθεί η έγκαιρη ολοκλήρωσή τους: 

• Υπενθύµιση ραντεβού 

• Παρακολούθηση εργασιών (projects) - υποχρεώσεων 

• Τήρηση ηµερολογίου ανά ηµέρα, εβδοµάδα, µήνα, έτος 

• Παραµετρικός ορισµός δοµής ηµερολογίου 

Έκδοση Αποδείξεων / Τιµολογίων Παροχής Υπηρεσιών 

Η λειτουργία έκδοσης αποδείξεων & τιµολογίων παροχής υπηρεσιών του λογιστικού 

γραφείου προς τους πελάτες του ολοκληρώνει τις υπηρεσίες που προσφέρει η 

εφαρµογή ∆ιαχείρισης Λογιστικού Γραφείου στους λογιστές: 
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• Τιµοκατάλογος υπηρεσιών ανά πελάτη 

• Ποσοστό παρακράτησης φόρου 

• Εκτύπωση δήλωσης παρακρατηθέντος φόρου 

• Αυτόµατη ενηµέρωση των λογιστικών καταστάσεων του ίδιου του λογιστικού 

γραφείου 

∆ιαχείριση Οικοδοµικών Έργων 

Το Academia Financials ∆ιαχείριση Οικοδοµικών Έργων προσφέρει ολοκληρωµένη 

λογιστική διαχείριση οικοδοµικών έργων καλύπτοντας απόλυτα τις υποχρεώσεις που 

επιβάλλουν οι εγκύκλιοι: 

• Βιβλίο Κοστολογίου Οικοδοµών (ΠΟΛ.1039/9-3-2006) 

• Έντυπο Προϋπολογιστικού Κόστους Οικοδοµής (ΠΟΛ.1048/20-3-2006) 

• Έντυπο Απολογιστικού Κόστους Οικοδοµής (ΠΟΛ. 1105/8-8-2006 & 

1111/2006) 

Το Academia Financials ∆ιαχείριση Οικοδοµικών Έργων προσφέρει στο λογιστή τη 

δυνατότητα καταµερισµού των λογιστικών εγγραφών σε έργα επιτρέποντας την 

αναλυτική παρακολούθηση των οικονοµικών στοιχείων κάθε έργου. Ο λογιστής 

µπορεί να επιµερίσει την αξία ενός παραστατικού σε ένα ή περισσότερα έργα 

σύµφωνα µε τις επιθυµίες του. 

Το πρόγραµµα διαχειρίζεται: παραστατικά, έργα, προµηθευτές, λογιστικά 

σηµειώµατα, βιβλίο κοστολογίου. 

Η εφαρµογή παρέχει άµεσα και αυτόµατα ολοκληρωµένη ενηµέρωση σχετικά µε την 

οικονοµική πορεία των οικοδοµικών έργων ενώ παράλληλα καλύπτει απόλυτα τις 

υποχρεώσεις τήρησης βιβλίων και υποβολής εντύπων δηλώσεων σύµφωνα µε το 

νόµο. 

Το Academia Financials ∆ιαχείριση Οικοδοµικών Έργων λειτουργεί αυτόνοµα ή σε 

συνδυασµό µε τις εφαρµογές της Data Communication: Academia Financials Έσοδα 

Έξοδα, Academia Financials Γενική Λογιστική και WinEra ERP.Στην περίπτωση 

αυτή η ενηµέρωση της διαχείρισης έργων γίνεται αυτόµατα µε την καταχώρηση της 

κίνησης στη λογιστική.  
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Ιδιοκατοίκηση 

Με το Academia Financials Ιδιοκατοίκηση µπορείτε να ξεχάσετε …. χάρτες, πίνακες, 

πολύπλοκους υπολογισµούς και να προσδιορίστε µε σιγουριά την αξία του ακινήτου 

που σας ενδιαφέρει πληκτρολογώντας απλά τη διεύθυνσή του! 

Το Academia Financials Ιδιοκατοίκηση υπολογίζει µε ακρίβεια την αντικειµενική 

αξία των ακινήτων και το Τεκµαρτό Εισόδηµα από Ιδιοκατοίκηση για τη ∆ήλωση 

Φορολογίας Εισοδήµατος µε την πολύ απλή διαδικασία που περιγράφεται παρακάτω: 

• Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση του ακινήτου και αυτόµατα έρχεται στην 

οθόνη σας η τιµή ζώνης. 

• ∆ηλώστε την επιφάνεια του ακινήτου, το έτος άδειας, τους µήνες 

ιδιοκατοίκησης, το ποσοστό ιδιοκτησίας και αυτόµατα το πρόγραµµα 

υπολογίζει το τεκµαρτό εισόδηµα από ιδιοκατοίκηση. 

Το Academia Financials Ιδιοκατοίκηση: 

• Περιλαµβάνει τις τιµές ζώνης του έτους 2006 και προηγουµένων ετών για 

όλες τις περιοχές της Ελλάδας που βρίσκονται στο σύστηµα Αντικειµενικών 

αξιών. 

• Κυκλοφορεί σε 2 εκδόσεις: DOS και Windows. 

• Έχει τη δυνατότητα αυτόµατης εκτύπωσης της δήλωσης Ε1. 

Το πρόγραµµα Academia Financials Ιδιοκατοίκηση λειτουργεί αυτόνοµα και µπορεί 

να χρησιµοποιηθεί από όλους: λογιστές, επιχειρήσεις, ιδιώτες. Σε συνδυασµό µε την 

εφαρµογή Academia Financials ∆ηλώσεις Εισοδήµατος της Data Communication 

µπορεί να προσφέρει µια σειρά από πρόσθετα µοναδικά πλεονεκτήµατα. 
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4.1.3. MONEY FEST – ΕΜΠΟΡΙΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΗΣΗ 

Το Moneyfest αποτελεί µια προσιτή λύση για κάθε επαγγελµατία που θέλει να 

µηχανοργανώσει την επιχείρηση του εύκολα, γρήγορα, απλά και οικονοµικά. 

Περιέχει όλα όσα χρειάζονται για να εκτελεστούν οι καθηµερινές εργασίες της 

επιχείρησης σας και πλήρη στατιστικά στοιχεία πωλήσεων, αγορών, ειδών, πελατών 

και προµηθευτών.  

  

Το σηµαντικότερο από όλα είναι ότι δεν χρειάζεται να επενδύσετε σε χρόνο και 

χρήµα για την εκµάθηση της εφαρµογής. Μέσα σε 5 λεπτά από την εγκατάσταση της 

µπορείτε να αρχίσετε να εργάζεστε και προπάντων παραγωγικά.  

Σκεφτήκατε ποτέ αγοράζοντας µια εφαρµογή από τις γνωστές µεγάλες εταιρίες πόσες 

φορές θα ξαναπληρώσετε το ίδιο πρόγραµµα είτε µέσα από την µορφή της 

"υποστήριξης" είτε µέσω της εκπαίδευσης που πρέπει οπωσδήποτε να κάνετε για να 

µάθετε να το χειρίζεστε;  

Σκεφτήκατε ποτέ ότι για να εκδώσετε το πρώτο σας παραστατικό πρέπει οπωσδήποτε 

να παρακολουθήσετε σεµινάρια τουλάχιστον ενός µήνα;  

Σκεφτήκατε ότι µετά τον πρώτο χρόνο θα πρέπει να πληρώσετε για να έχετε 

υποστήριξη;  

Σκεφτήκατε ότι ακόµη και αν έχετε ανανεώσει το συµβόλαιο υποστήριξης όταν θα 

έρθει η στιγµή που πραγµατικά θα χρειάζεστε υποστήριξη θα την ξαναπληρώσετε;  
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Λειτουργίες MoneyFest 

• Πελάτες  

• Προµηθευτές  

• Αποθήκη  

• Πωλήσεις  

• Αγορές  

• Έξοδα  

• Πωλητές  

• Υπενθυµίσεις  

• Υπόλοιπα Πελατών - 

Προµηθευτών  

• Μετασχηµατισµός 

παραστατικών  

• Μαζικός µετασχηµατισµός 

∆ελτίων Αποστολής σε 

Τιµολόγια Πώλησης  

• Ταµείο  

• Καταστάσεις πωλήσεων - 

αγορών - ταµείου  

• Ισοζύγια Πελατών - 

Προµηθευτών  

• Συνταγές Ειδών  

• Εντατική Λιανική 

• Απογραφή αποθήκης  

• ∆υνατότητα εµφάνισης 

πολλών χρήσεων 

ταυτόχρονα  

• Φόρµα εκτύπωσης για 

παραµετροποίηση στα δικό 

σας έντυπο  

• Εκτύπωση σε Dot Matrix, 

InkJet, Laser, αρχείο κειµένου  

• Εισαγωγή δεδοµένων 

Αποθήκης από Excel  

• Εξαγωγή αναφορών σε Excel, 

mht, html, txt  

• ∆υνατότητα δηµιουργίας των 

δικών σας ερωτηµάτων SQL  

• Παρακολούθηση έως 2 

Εταιριών  

• Απεριόριστοι χρήστες  

• Εργαλείο επιδιόρθωσης 

κατεστραµµένης βάσης  

• ΦΠΑ περιόδου  

• ∆ικαιώµατα χρηστών  

• Στατιστικά γραφήµατα  

• Έκδοση ΚΕΠΥΟ  

• Αποστολή στο σύστηµα 

ΗΦΑΙΣΤΟΣ  

 

 

 

 

 

 

 



 56

 

 

 

 

ΜΕΡΟΣ II 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  

1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ο.Ε. 

Για την κατανόηση όλων όσων προαναφέρθηκαν, θα παρατεθεί στη συνέχεια ένα 

παράδειγµα οµόρρυθµης εταιρείας, από την έναρξη της, τη λειτουργία της για το 

πρώτο τρίµηνο του 2012 και κατάθεσης όλων των φορολογικών υποχρεώσεων της. 

Μερικά στοιχεία για την εξεταζόµενη επιχείρηση: Η έναρξη της γίνεται στην αρχή 

του έτους 2012, από δύο εταίρους µε την επωνυµία «ΑΛΕΞΙΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.» 

δραστηριοποιείται στον κλάδο των οπτικών ειδών. Η εταιρεία έχει την έδρα της 

στο Μεσολόγγι-Αιτωλοακαρνανίας, οδός Σπύρου Μήλιου 3, σε κατάστηµα που 

ενοικιάζει από τον ιδιώτη «ΚΟΛΟΒΟ ΙΩΑΝΝΗ» καταβάλλοντας ενοίκιο 200,00€. 

Λόγω της περιοχής υπάγεται στην ∆.Ο.Υ. Μεσολογγίου.  

Περισσότερες πληροφορίες θα εµφανιστούν στο καταστατικό της εταιρείας, καθώς 

και στον υπολογισµό των υποχρεώσεων της. 

 

1.2 ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ 

Μετά από µια συνάντηση που είχαν οι δύο εταίροι αποφασίζουν τη σύσταση µιας 

Ο.Ε. που να δραστηριοποιείται στον κλάδο των οπτικών ειδών. Προσλαµβάνουν 

τη δικηγόρο Βουτακτάκη Αγγελική και τον λογιστή Φραγκούλη Γεώργιο να 

αναλάβουν τα νοµικά και λογιστικά θέµατα της εταιρείας. 
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Η δικηγόρος Βουτακτάκη Αγγελική κατόπιν εντολής των τριών εταίρων επισκέπτεται 

το Εµπορικό Επιµελητήριο Μεσολογγίου για να βεβαιωθεί ότι η επωνυµία 

«ΑΛΕΞΙΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ.» καθώς και ο διακριτικός τίτλος «OPTIC EXPRESS Ο.Ε.», 

που επέλεξαν δεν έχουν ήδη δοθεί σε κάποια άλλη Ο.Ε.. Για την κατοχύρωση των 

παραπάνω η δικηγόρος καταβάλει 4,40€ και συµπληρώνει τη σχετική αίτηση. 

Η επιλεγµένη επωνυµία και ο διακριτικός τίτλος είναι αποδεκτά, και δίνεται η 

βεβαίωση Προέγκρισης Επωνυµίας. 

 

1.3 ΣΥΝΤΑΞΗ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ 

Στη συνέχεια η δικηγόρος της υπό δηµιουργία εταιρείας συντάσσει το ιδιωτικό 

συµφωνητικό επαγγελµατικής µίσθωσης. Το συµφωνητικό αυτό κατατίθεται στην 

αρµόδια ∆.Ο.Υ. του ιδιοκτήτη του ακινήτου, µέσα σε ένα µήνα από την υπογραφή 

του. Για την εξεταζόµενη εταιρεία το συµφωνητικό παρουσιάζεται στο παράρτηµα 

της παρούσας εργασίας. 

 

1.4 ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 

Μετά τη σύνταξη του Ιδιωτικού Συµφωνητικού Επαγγελµατικής Μίσθωσης η 

δικηγόρος συντάσσει το καταστατικό της εταιρείας, το οποίο και υπογράφεται από 

τους δύο εταίρους και στη συνέχεια κατατίθεται στην εφορία και στο πρωτοδικείο. 

 

1.5 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ – ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ 

Από τα αντίγραφα που έχει εκδώσει η δικηγόρος, ο λογιστής επισκέπτεται το 
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επιµελητήριο έχοντας τα 2 µαζί του, καθώς και τον αύξοντα αριθµό της βεβαίωσης 

προέγκρισης επωνυµίας (τον αριθµό αυτό τον έχουµε από την αίτηση προέγκριση που 

έχουµε ήδη λάβει κατά το πρώτο βήµα της διαδικασίας) και µία αίτηση. 

Το επιµελητήριο, εφόσον ελέγξει την επωνυµία και το διακριτικό τίτλο, θεωρεί το 

καταστατικό για τον έλεγχο του δικαιώµατος χρήσης της Επωνυµίας και ∆ιακριτικού 

τίτλου. Παράλληλα µας προσκοµίζει βεβαίωση µε την οριστική έγκριση της 

επωνυµίας και εγγραφής. 

 

1.6 ΚΑΤΑΒΟΛΗ Φ.Σ.Κ. 

Στις 20 ∆εκεµβρίου 2011(εντός του δεκαπενθηµέρου όπως ορίζει ο νόµος), ο 

λογιστής της εταιρείας επισκέπτεται την ∆.Ο.Υ. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ, και συγκεκριµένα 

το 

τµήµα Φ.Π.Α., για να καταθέσει τη δήλωση του Φ.Σ.Κ. και να κάνει την πληρωµή 

αυτού και του παραβόλου. Για τη διαδικασία αυτή χρειαζόµαστε: 

• 2 αντίγραφα του καταστατικού εκ των οποίων το ένα είναι θεωρηµένο από 

το επιµελητήριο ΜΕΣΟΛΟΓΓΊΟΥ, 

• Επιταγή µε το αναγραφόµενο ποσό που θα καταβληθεί, και 

• Την αίτηση7 εις διπλούν. 

Ο αρµόδιος υπάλληλος του τµήµατος Φ.Π.Α. της ∆Ο.Υ. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ, θεωρεί το 

καταστατικό και µας επιστρέφει το διπλότυπο καταβολής και το ένα από τα δύο 

αντίγραφα της δήλωσης Φ.Σ.Κ.. 

Στη συνέχεια πληρώνουµε το ποσό των 200,00€ στο ταµείο της υπηρεσίας 

επιδεικνύοντας το διπλότυπο και την επιταγή. Το αντίγραφο του διπλοτύπου µας 
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επιστρέφεται, το οποίο αποτελεί το παραστατικό µε το οποίο θα κάνουµε την 

εγγραφή καταβολής. 

 

1.8 ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 

Ο λογιστής της εταιρείας επιστρέφει στην δικηγόρο δύο θεωρηµένα αντίγραφα 

καταστατικού – από εµπορικό επιµελητήριο και εφορία  

. Τα παραπάνω κατατίθενται στο Πρωτοδικείο Μεσολογγιου στις 22 ∆εκεµβριου 

2011 για δηµοσίευση. Η δηµοσίευση 

αυτή αποτελεί την πράξη ίδρυσης – σύστασης της Ο.Ε.. 

 

1.9 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ – Ο.Α.Ε.Ε. 

Στις 25 ∆εκεµβριου 2011, ο λογιστής της εταιρείας επιστρέφει στο Εµπορικό 

Επιµελητήριο Μεσολογγιου προκειµένου να οριστικοποιηθεί η εγγραφή της εταιρείας 

σε αυτό. 

Επίσης, οι δύο εταίροι οφείλουν να εγγραφούν στον Ο.Α.Ε.Ε. από τον οποίο 

λαµβάνουν βεβαίωση εγγραφής απαραίτητη για την έναρξη της επιχείρησης στην 

∆.Ο.Υ.. 

 

1.10 ΕΝΑΡΞΗ - ∆.Ο.Υ. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 

Στη συνέχεια ο λογιστής είναι έτοιµος να κάνει και επίσηµα πια την έναρξη της 

επιχείρησης στην εφορία στο τµήµα µητρώου. Αρχικά συµπληρώνει τα έντυπα Μ3 

και Μ7. Πριν κατατεθούν στο µητρώο γίνεται αυτοψία από ελεγκτή της ∆.Ο.Υ., ο 

οποίος και υπογράφει την έκθεση και τα στοιχεία αυτοψίας στο τέλος του εντύπου 
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Μ3. 

Τα έντυπα αυτά συνοδεύουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 

• Καταστατικό θεωρηµένο από το Πρωτοδικείο Μεσολογγίου, 

• Βεβαίωση εγγραφής από το Εµπορικό Επιµελητήριο Μεσολογγίου, 

• Βεβαίωση εγγραφής των τριών µελών στον Ο.Α.Ε.Ε. , 

• Το ιδιωτικό συµφωνητικό επαγγελµατικής µίσθωσης που έχουµε ήδη καταθέσει, 

• Εξουσιοδότηση στο όνοµα του λογιστή που είναι αρµόδιος να εκτελέσει 

τη διαδικασία. 

Το επόµενο βήµα µας είναι η διαδικασία της θεώρησης βιβλίων και στοιχείων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΘΕΩΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Ο.Ε. 

2.1 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & 

ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ Ο.Ε. 

Για τη λειτουργία της επιχείρησης είναι απαραίτητα να θεωρηθούν βιβλία και 

στοιχεία στο τµήµα του Κ.Β.Σ. της ΔΟ.Υ.. Απαραίτητα δικαιολογητικά για αυτό 

είναι τα ακόλουθα: 

• Ασφαλιστική ενηµερότητα από το Ι.Κ.Α. ότι δεν οφείλει η επιχείρηση, 

• Ασφαλιστική ενηµερότητα από τον Ο.Α.Ε.Ε. ότι δεν οφείλουν οι εταίροι, 

• Βεβαίωση από το εµπορικό επιµελητήριο Μεσολογγίου ότι δεν οφείλει η 

επιχείρηση. 

• Αντίγραφο της έναρξης (µόνο στην πρώτη θεώρηση) 

• Παρουσία του εκπροσώπου της εταιρείας προσκοµίζοντας την ταυτότητα 

του (µόνο για την πρώτη θεώρηση), και 

• Συµπλήρωση των εντύπων Β1 και Β210 

Το έντυπο Β1 Τιµολόγιο – Δελτίο Αποστολής, Δελτίο Αποστολής, Πιστωτικό 

Τιµολόγιο, Απόδειξη Λιανικής Πώλησης, ενώ το Β2 για να θεωρήσουµε Φορολογική 

Ταµειακή Μηχανή. 

Μετά τη θεώρηση βιβλίων και στοιχείων η εταιρεία είναι έτοιµη να ξεκινήσει να 

λειτουργεί.  
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ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

Παρακάτω ακολουθεί εφαρµογή πάνω σε όσα έχω αναφέρει για την 

µηχανογραφηµένη τήρηση βιβλίων. Η επωνυµία της εταιρείας δεν είναι πραγµατική 

ενώ τα οικονοµικά στοιχεία προέρχονται από οικονοµική µονάδα που υφίσταται. 

Έστω Ανώνυµη Εταιρεία οπτικών «ΑΛΕΞΙΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.». Κατά το πρώτο τρίµηνο 

του έτους 2012 πραγµατοποίησε τις ακόλουθες λογιστικές πράξεις: 

 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012: 

• 01/01/2012 :Αγορά εµπορευµάτων 23%, µε Τ∆Α186358,από 

ΚΑΡΑΜΟΥΖΗΣ ΑΕ 221,00 ευρω  

 

• 05/01/2012: Αγορά εµπορευµάτων 23%, µε Τ∆Α23965, από ΛΑΦΟΓΙΑΝΝΗ 

& ΣΙΑ ΟΕ  246,00 ευρω  

 

• 10/01/2012:Αγορά εµπορευµάτων 23%, µε Τ∆Α24050, από ΤΣΙΛΙΠΑΝΗ 

ΑΓΓ&∆ΕΣΠ&ΣΙΑ ΟΕ  184,00 ευρω  

 

• 12/01/2012:Αγορά εµπορευµάτων 23%, µε Τ∆Α43937, από ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ 

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ  61,50 ευρω  

 

• 15/01/2012:Αγορά εµπορευµάτων 23%, µε Τ∆Α7218, από UNION OPTIC 

AEBE 258,30 ευρω  

 

• 20/01/2012: Αγορά εµπορευµάτων 23%, µε Τ∆Α7218, από UNION OPTIC 

AEBE 147,60 ευρω  

 

• 25/01/2012: Αγορά εµπορευµάτων 23%, µε Τ∆Α7218, από ΤΣΙΛΙΠΑΝΗ 

ΠΑΝ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 59,04 ευρω  

 



 63

• 28/01/2012: Αγορά εµπορευµάτων 23%, µε Τ∆Α7218, από ΤΣΙΛΙΠΑΝΗ 

ΠΑΝ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 123,00 ευρω  

 

• 29/01/2012: εµπορευµάτων 23%, µε Τ∆Α7218, από ΚΑΡΑΜΟΥΖΗΣ ΑΕ 

110,00 ευρω  

 

• 31/01/2012:Πληρωµή Vodafone 123,00 ευρώ 

 

• 31/01/2012:Πληρωµή ενοικίου 200,00 ευρώ 

 

 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012: 

• 01/02/2012: Αγορά εµπορευµάτων 23%, µε Τ∆Α4971783,από 

ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 221,40 ευρω  

 

• 05/02/2012: Αγορά εµπορευµάτων 23%, µε Τ∆803472, από ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ 

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ  61,50 ευρω 

 

• 06/02/2012: Αγορά εµπορευµάτων 23%, µε Τ∆Α98878, από ΤΣΙΛΙΠΑΝΗ 

ΑΓΓ&∆ΕΣΠ&ΣΙΑ ΟΕ  97,17ευρώ 

 

• 10/02/2012: Αγορά εµπορευµάτων 23%, µε Τ∆Α893614, από ΤΣΙΛΙΠΑΝΗ 

ΠΑΝ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  209,10 ευρω  

 

• 14/02/2012: Αγορά εµπορευµάτων 23%, µε Τ∆Α843012, από 

ΛΑΦΟΓΙΑΝΝΗ Α & ΣΙΑ ΟΕ  233,70 ευρω  

 

• 20/02/2012: Αγορά εµπορευµάτων 23%, µε Τ∆Α8392614, από 

ΚΑΡΑΜΟΥΖΗΣ ΑΕ  49,20 ευρω  

 

• 25/02/2012: Αγορά εµπορευµάτων 23%, µε Τ∆Α79362, από UNION OPTIC 

AΒΕΕ  36,90 ευρω  
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• 28/02/2012: Πληρωµη VODAFONE ΑΠ68588 49,20 ευρω 

 

• 28/02/2012: Πληρωµη Ενοικιο ΑΠ2 200,00 ευρώ 

 

• 28/02/2012: Πληρωµη ∆ΕΗ ΑΠ740974 135,00 ευρώ 

 

 

ΜΑΡΤΙΟΣ 2012: 

• 01/03/2012: Αγορά εµπορευµάτων 23%, µε Τ∆Α484974,από ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ 

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 159,90 ευρω  

 

• 03/03/2012: Αγορά εµπορευµάτων 23%, µε Τ∆Α740212, από 

ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ  221,40 ευρω 

 

• 04/03/2012: Αγορά εµπορευµάτων 23%, µε ΠΤ302, από ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ 

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ  -49,20 ευρω 

 

• 10/03/2012: Αγορά εµπορευµάτων 23%, µε Τ∆Α7398163, από ΤΣΙΛΙΠΑΝΗ 

ΑΓΓ&∆ΕΣΠ&ΣΙΑ ΟΕ  73,80 eυρώ 

 

• 15/03/2012: Αγορά εµπορευµάτων 23%, µε Τ∆Α871132, από ΤΣΙΛΙΠΑΝΗ 

ΠΑΝ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  123,00 ευρω  

 

• 28/03/2012: Αγορά εµπορευµάτων 23%, µε Τ∆Α730912, από UNION OPTIC 

AEBE 198,80 ευρω  

 

• 22/03/2012: Αγορά εµπορευµάτων 23%, µε Τ∆Α839123, από UNION OPTIC 

AEBE 110,70 ευρω  
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• 25/03/2012: Αγορά εµπορευµάτων 23%, µε Τ∆Α749123, από UNION OPTIC 

AΒΕΕ  91,02 ευρω  

 

• 28/03/2012: Αγορά εµπορευµάτων 23%, µε Τ∆Α8391232, από 

ΚΑΡΑΜΟΥΖΗΣ ΑΕ 98,40 ευρω  

 

• 31/03/2012: Πληρωµη ∆.Ε.Υ.Α.Μ. ΑΠ1022833 39,55 ευρω 

 

• 31/03/2012: Πληρωµη Ενοικιο ΑΠ3 200,00 ευρώ 

 

• 31/03/2012: Πληρωµη VODAFONE ΑΠ8312401 61,50 ευρώ 
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Παρακάτω δίνονται τα στοιχεία των προµηθευτών : 

 

Προµηθευτής:  UNION OPTIC Α.Β.Ε.Ε. 

∆ιακριτικός Τίτλος:  UNION OPTIC Α.Β.Ε.Ε. 

ΑΦΜ:  025789456 

∆ιευθυνση:  ΤΟΜΕΑΣ 19 

Πόλη:  Θεσσαλονίκη 

Τ.Κ.:  57022 

Τηλέφωνο:  2310 7017786/2310 797787 

Φαξ:  2310 797852 

Web site:  www.union-optic.gr 

Email:  info@union-optic.gr 

 

Προµηθευτής:  ΤΣΙΛΙΠΑΝΗ ΠΑΝ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

∆ιακριτικός Τίτλος:  ΤΣΙΛΙΠΑΝΗ ΠΑΝ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

ΑΦΜ:  015478965 

∆ιευθυνση:  Ελαφονήσου 28 

Πόλη:  ΠΑΤΡΑ 

Τ.Κ.:  26442 

Τηλέφωνο:  2610990068 

Φαξ:  2610990068 
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Προµηθευτής:  ΤΣΙΛΙΠΑΝΗ ΑΓΓ & ∆ΕΣΠ & ΣΙΑ ΟΕ  

∆ιακριτικός Τίτλος:  ΤΣΙΛΙΠΑΝΗ ΑΓΓ & ∆ΕΣΠ & ΣΙΑ ΟΕ  

ΑΦΜ:  021457896 

∆ιευθυνση:  Ρήγα Φεραίου 96 

Πόλη:  ΠΑΤΡΑ 

Τ.Κ.:  26221 

Τηλέφωνο:  2610224403 

Φαξ:  2610224403 

 

Προµηθευτής:  
ΚΑΡΑΜΟΥΖΗΣ  ΑΕ 

∆ιακριτικός Τίτλος:  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΠΤΙΚΗ ΑΕ 

ΑΦΜ:  021478549 

∆ιευθυνση:  ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ 115
Α
, Ακταίο 

Πόλη:  ΠΑΤΡΑ 

Τ.Κ.:  26500 

Τηλέφωνο:  26109926712-2610910112 

Φαξ:  2610993808 

Web site:   

Email:   
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Προµηθευτής:  
ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ∆ΗΜΗΤΡΗΣ 

∆ιακριτικός Τίτλος:  ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ∆ΗΜΗΤΡΗΣ 

ΑΦΜ:  023658978 

∆ιευθυνση:  Βενιζέλου Ελευθέριου (Πανεπιστηµίου) 57 

Πόλη:  ΑΘΗΝΑ 

Τ.Κ.:  10564 

Τηλέφωνο:  2103234883 

Φαξ:  2103223789 

Web site:   

Email:   
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Τα έσοδα της εταιρείας προέρχονται από τις πωλήσεις του κάθε µήνα. Παρακάτω 

είναι όλα τα Ζ που εκδίδει στο τέλος κάθε ηµέρας. 

 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012 

Ζ1: 01/01/2012      96,40€ 

Ζ2: 02/01/2012    135,30€ 

Ζ3: 03/01/2012    120,00€ 

Ζ4: 04/01/2012    150,00€ 

Ζ5: 05/01/2012      40,00€ 

Ζ6: 06/01/2012      55,00€ 

Ζ7: 08/01/2012      90,00€ 

Ζ8: 09/01/2012      20,00€ 

Ζ9:10/01/2012       45,00€ 

Ζ10:11/01/2012     35,00€ 

Ζ11:12/01/2012     48,00€ 

Ζ12:13/01/2012     60,00€ 

Ζ13:15/01/2012     28,00€ 

Ζ14:15/01/2012     48,00€ 

Ζ15:16/01/2012     30,00€ 

Ζ16:17/01/2012    10,00€ 

Ζ17: 18/01/2012    18,00€ 

Ζ18: 19/01/2012    40,00€ 

Ζ19: 20/01/2012    15,00€ 

Ζ20: 22/01/2012    36,00€ 

Ζ21: 23/01/2012    56,00€ 

Ζ22: 24/01/2012    60,00€ 

Ζ23: 25/01/2012    50,00€ 
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Ζ24: 26/01/2012    80,00€ 

Ζ25: 27/01/2012    30,00€ 

Ζ26: 29/01/2012    60,00€ 

Ζ27: 30/01/2012    90,00€ 

Ζ28: 31/01/2012    90,00€ 

 

 

 

 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 

Ζ29: 01/02/2012      60,00€ 

Ζ30: 02/02/2012      90,00€ 

Ζ31: 03/02/2012      50,00€ 

Ζ32: 05/02/2012    110,00€ 

Ζ33: 06/02/2012    120,00€ 

Ζ34: 07/02/2012      55,00€ 

Ζ35: 08/02/2012      39,00€ 

Ζ36: 09/02/2012      70,00€ 

Ζ37:10/02/2012       66,00€ 

Ζ38:13/02/2012       60,00€ 

Ζ39:14/02/2012       20,00€ 

Ζ40:15/02/2012       80,00€ 

Ζ41:16/02/2012       70,00€ 

Ζ42:17/02/2012       70,00€ 

Ζ43:19/02/2012     135,00€ 

Ζ44: 20/02/2012    100,00€ 

Ζ45: 21/02/2012     63,00€ 
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Ζ46: 22/02/2012     50,00€ 

Ζ47: 23/02/2012      90,00€ 

Ζ48: 24/02/2012      60,00€ 

Ζ49: 26/02/2012      78,00€ 

Ζ50: 27/02/2012    120,00€ 

Ζ51: 28/02/2012      10,00€ 

 

 

ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 

Ζ52: 01/03/2012     100,00€ 

Ζ53: 02/03/2012      30,00€ 

Ζ54: 03/03/2012      20,00€ 

Ζ55: 05/03/2012      10,00€ 

Ζ56: 06/03/2012     120,00€ 

Ζ57: 08/03/2012     180,00€ 

Ζ58: 09/03/2012      80,00€ 

Ζ59:10/03/2012       60,00€ 

Ζ60:13/03/2012       30,00€ 

Ζ61:14/03/2012       90,00€ 

Ζ62:16/03/2012       40,00€ 

Ζ63:17/03/2012       30,00€ 

Ζ64:19/03/2012     100,00€ 

Ζ65:19/03/2012      40,00€ 

Ζ66:19/03/2012      80,00€ 

Ζ67:19/03/2012      60,00€ 

Ζ68: 20/03/2012     50,00€ 

Ζ69: 21/03/2012     13,00€ 
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Ζ70: 22/03/2012     50,00€ 

Ζ71: 23/03/2012    110,00€ 

Ζ72: 24/03/2012     29,00€ 

Ζ73:25/03/2012       90,00€ 

Ζ74: 26/03/2012    110,00€ 

Ζ75: 28/03/2012    130,00€ 

Ζ76: 29/03/2012      90,00€ 

Ζ77: 30/03/2012      40,00€ 

Ζ78: 31/03/2012      70,00€ 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Σκοπός αυτής της πτυχιακής εργασίας ήταν η όσο το δυνατό καλύτερη προσέγγιση 

της παρουσίασης Οµόρρυθµης Εταιρείας η οποία τηρεί βιβλία Β κατηγορίας 

µηχανογραφηµένα. Η προσέγγιση στηρίχθηκε στις βάσεις των Οµόρρυθµων 

Εταιρειών. Για την καλύτερη πληροφόρηση και πληρότητα, παρουσίασα την 

σύσταση Οµόρρυθµης Εταιρείας και την καταγραφή κάθε απαραίτητου στοιχείου και 

λογιστικής δραστηριότητας αυτής. 

Το λογιστικό πρόγραµµα που χρησιµοποίησα είναι ολοκληρωµένη διαχείριση 

βιβλίων Β’ Κατηγορίας µε χαρακτηριστικά όπως η αυτόµατη ενηµέρωση µε µία 

κίνηση, τα λογιστικά άρθρα, τον αυτόµατο έλεγχο συµφωνίας εγγραφών, την 

παρακολούθηση υπερδωδεκάµηνης χρήσης κλπ. 

Τα λογιστικά προγράµµατα έχουν δηµιουργηθεί για να καλύψουν τις ανάγκες του 

σύγχρονου λογιστή που επιθυµεί να ανταποκριθεί στις ολοένα διευρυνόµενες ανάγκες 

της αγοράς, που θέλει να εξυπηρετεί άψογα και ολοκληρωµένα τους πελάτες του, 

αλλά και να διαχειρίζεται µε επιτυχία τη δική του επιχείρηση, µεγιστοποιώντας την 

παραγωγικότητα και ελαχιστοποιώντας το κόστος λειτουργίας του λογιστικού του 

γραφείου. 

Με την µηχανογραφηµένη λογιστική κερδίζουµε χρόνο. Οι λογιστικές πράξεις 

καταχωρούνται πιο γρήγορα και η περίπτωση λάθους τείνει στο µηδέν . Η αναζήτηση 

πελατών / προµηθευτών πλέον είναι θέµα δευτερόλεπτων καθώς και η έκδοση ΦΠΑ 

γίνετε µε το πάτηµα ενός κουµπιού , καθώς η άθροιση εσόδων – εξόδων και οι λοιποί 

υπολογισµοί γίνονται αυτόµατα , αντιθέτως µε τα χειρόγραφα βιβλία όπου έπρεπε να 

κανείς άθροιση µε το κοµπιουτεράκι ή παλαιότερα µε το χέρι. 

Πλέον , υπάρχει η άµεση δυνατότητα εκτύπωσης οποιουδήποτε στοιχείου χρειαστεί ο 

πελάτης  , όπως επίσης και οποιαδήποτε τροποποίηση είναι πανεύκολη. 

Όλα τα παραπάνω αποδεικνύονται στην εφαρµογή που έχω αναπτύξει παραπάνω. Οι 

µηνιαίες καταστάσεις είναι σε 2 σελίδες, ενώ παλιά δεν υπήρχε αυτή η δυνατότητα, ο 

ΦΠΑ βγαίνει αυτόµατα καθώς και οι υπόλοιπες δηλώσεις. 
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Τέλος, θα ήθελα να αναφέρω πως µέσω της µηχανογραφηµένης λογιστικής η δουλεία 

του λογιστή έχει απλουστευτεί και έχει εξελιχθεί ως προς το καλύτερο δυνατό. Ο 

κάθε ένας λογιστής µπορεί να αναλάβει πιο πολλές επιχειρήσεις και να τις φέρει εις 

πέρας   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
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ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΛΕΞΙΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ» 

  

Κεφάλαιο Ευρώ ………. 

  

Στο Μεσολόγγι [τόπος], σήµερα ………. [ηµεροµηνία] οι εδώ συµβαλλόµενοι: 

 1. Αλεξιου Θεµιστοκλής 

 2. …………………. 

 3. ………………….. κ.λπ. 

 συµφώνησαν να συστήσουν οµόρρυθµη εταιρεία, της οποίας θα είναι εταίροι, 

συναποδέχθηκαν δε τα ακόλουθα: 

 Άρθρο 1: ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

 Συστήνεται Οµόρρυθµη Εταιρεία µε την επωνυµία «Αλεξίου & Σία Οµόρρυθµος 

Εταιρεία» και διακριτικό τίτλο «Αλεξίου & Σια ΟΕ». Η εταιρεία θα µπορεί να 

χρησιµοποιεί την επωνυµία της και τον διακριτικό της τίτλο και µε λατινικά στοιχεία 

ή σε µετάφραση.  

Άρθρο 2: Ε∆ΡΑ 

Ως έδρα της εταιρείας ορίζεται ο ∆ήµος Μεσολογγίου και συγκεκριµένα η οδός 

…………….Η εταιρεία µπορεί να ιδρύει υποκαταστήµατα, γραφεία ή πρακτορεία της 

και σε άλλες περιοχές τόσον της Ελλάδος όσο και του εξωτερικού. 

 Άρθρο 3: ΣΚΟΠΟΣ 

 Σκοπός της εταιρείας θα είναι [π.χ.] η, για επίτευξη εµπορικού κέρδους: 

α)…………… β) …………… γ) …………… 

δ) καθώς και κάθε συναφής εργασία. 
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Για την επίτευξη των ως άνω σκοπών η εταιρεία θα µπορεί να ενεργεί όλες τις 

προσήκουσες πράξεις, όπως, ιδίως, να αγοράζει πρώτες ύλες, να αποκτά ή να 

µισθώνει ακίνητα και κινητά πράγµατα, να συνάπτει συµβάσεις εργασίας, να 

συνάπτει συµβάσεις δανείου και πιστώσεως µε τράπεζες και µε ιδιώτες, να 

παραχωρεί και να δέχεται εµπράγµατες εξασφαλίσεις, να υπογράφει αξιόγραφα, να 

ζητά την έκδοση διοικητικών αδειών κ.ο.κ.. 

 Άρθρο 4: ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

 Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται ………………., ήτοι έως την ……………... Η 

εταιρεία όµως συνεχίζεται και µετατρέπεται σε αορίστου χρόνου, εάν το αργότερο 

έξη µήνες πριν την ως άνω ηµεροµηνία ο εταίρος ή οι εταίροι που επιθυµούν την 

λύση της εταιρείας κατά τα ανωτέρω δεν κοινοποιήσουν µε δικαστικό επιµελητή 

στους υπόλοιπους εταίρους και την εταιρεία, εξώδικη δήλωση σχετικά µε την 

βούλησή τους για λύση της εταιρείας. 

 Άρθρο 5: ΕΙΣΦΟΡΕΣ 

 Για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού οι εταίροι συµφωνούν να εισφέρουν στην 

εταιρεία τα κατωτέρω περιουσιακά αντικείµενα: 

 Ο εταίρος …….. θα εισφέρει Ευρώ ………. 

 Ο εταίρος ……… θα εισφέρει την χρήση του ακινήτου που βρίσκεται στην θέση 

…….. 

 Ο εταίρος ……… θα εισφέρει ……………… 

 Οι εταίροι υποχρεούνται να προβούν στην εισφορά των ως άνω περιουσιακών 

αντικειµένων το αργότερο ένα µήνα µετά την δηµοσίευση της εταιρείας στα βιβλία 

εταιρειών του Πρωτοδικείου ……… Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε από τους 

εταίρους καθυστερήσει υπαίτια την καταβολή της εισφοράς του πέραν του ως άνω 

οριζοµένου χρονικού διαστήµατος, θεωρείται ότι αυτός εξέρχεται αυτοδικαίως της 

εταιρείας, χωρίς να απαιτείται η έκδοση σχετικής δικαστικής αποφάσεως. Στην 

περίπτωση αυτή η εταιρεία συνεχίζεται µεταξύ των υπολοίπων εταίρων. Επίσης 

οφείλει αποζηµίωση στην εταιρεία και στους υπολοίπους εταίρους. 
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 Άρθρο 6: ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΚΕΡ∆ΟΖΗΜΙΕΣ 

 

1. Οι εταίροι συµµετέχουν στις κερδοζηµίες της εταιρείας ως ακολούθως:  

Ο εταίρος ……………. συµµετέχει µε ποσοστό ……….. Ο εταίρος …………… 

συµµετέχει µε ποσοστό ………… Ο εταίρος …………… συµµετέχει µε ποσοστό 

………… 

2. Εκτός εναντίας αποφάσεως των εταίρων για συγκεκριµένη χρήση, ρητώς 

συµφωνείται ότι διανοµή κερδών θα γίνεται µόνον µετά από τρίµηνες διαχειριστικές 

περιόδους και µόνον εφόσον υπάρχουν πραγµατικά κέρδη. 

 Άρθρο 7: ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ - ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ 

 1. ∆ιαχειριστής και εκπρόσωπος της εταιρείας ορίζεται ο εταίρος …………., ο 

οποίος θα εκπροσωπεί την εταιρεία, υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυµία, 

έναντι κάθε τρίτου φυσικού ή νοµικού προσώπου ή αρχής, δικαστικά και εξώδικα. Οι 

πράξεις του διαχειριστή και εκπροσώπου της εταιρείας που ενεργούνται υπό την 

εταιρική επωνυµία και για λογαριασµό της εταιρείας, την δεσµεύουν, εφόσον 

ευρίσκονται εντός των πλαισίων που καθορίζονται από τον εταιρικό σκοπό.      

2. Κατεξαίρεση, ειδικά για τις κατωτέρω πράξεις η εταιρεία θα δεσµεύεται µόνον 

εφόσον µε τον ανωτέρω εταίρο συµπράξει και κάποιος από τους υπολοίπους 

εταίρους: 

α) Συµβάσεις πιστώσεως ή δανείου µε τράπεζες ή άλλα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα. 

 β) Συµβάσεις εγγυήσεως υπέρ οιουδήποτε. 

 γ) Υποθήκευση ακινήτων της εταιρείας ή συναίνεση για εγγραφή προσηµείωσης 

υποθήκης επί ακινήτων της εταιρείας. 
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 δ) Έκδοση, οπισθογράφηση, τριτεγγύηση επιταγών, έκδοση, αποδοχή, 

οπισθογράφηση και τριτεγγύηση συναλλαγµατικών. 

3. Σε περίπτωση που ο ως άνω διαχειριστής εταίρος πεθάνει, ή κηρυχθεί σε δικαστική 

συµπαράσταση ή πτωχεύσει, τότε την διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας 

αναλαµβάνουν όλοι οι υπόλοιποι εταίροι συλλογικά, συµπράττοντας δηλαδή και 

συνυπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυµία. 

  

4. Σε περίπτωση προσωρινής αδυναµίας του διαχειριστή να ασκήσει τα καθήκοντά 

του, αυτός αναπληρώνεται από τους υπολοίπους εταίρους ενεργούντες συλλογικά. 

5. Ο διαχειριστής, σε περίπτωση κολλήµατος, δικαιούται να εξουσιοδοτήσει άλλον 

εταίρο για την διενέργεια συγκεκριµένων διαχειριστικών ή εκπροσωπευτικών 

πράξεων. Η εξουσιοδότηση πρέπει να είναι έγγραφη και δίδεται είτε µε 

συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο είτε µε ιδιωτικό έγγραφο µε βεβαίωση του γνησίου 

της υπογραφής του διαχειριστή – εκπροσώπου από αρµόδια αρχή.  

6. Ειδικά για την παραχώρηση της εξουσίας διενέργειας συγκεκριµένων και 

περιορισµένων εκπροσωπευτικών εξουσιών σε τρίτα πρόσωπα (εταίρους, 

υπαλλήλους της εταιρείας ή τρίτους), στα πλαίσια της οργανώσεως των εργασιών της 

εταιρίας απαιτείται σύµπραξη και δεύτερου εταίρου εκτός από τον διαχειριστή. 

 7. Ο διαχειριστής δεν δικαιούται ιδιαίτερη αµοιβή για την εκπλήρωση των 

καθηκόντων του. 

 Άρθρο 8: ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

 Για την λήψη αποφάσεων που αφορούν τις εταιρικές υποθέσεις, πέραν της 

τρέχουσας διαχείρισης απαιτείται οµοφωνία των εταίρων, οι οποίοι αποφασίζουν σε 

συνέλευση που συγκαλείται στην έδρα της εταιρείας µετά από πρόσκληση του 

διαχειριστή. Ο διαχειριστής είναι υποχρεωµένος να συγκαλέσει την συνέλευση εντός 

10 εργασίµων ηµερών εάν το ζητήσει οποιοσδήποτε άλλος εταίρος. Η πρόσκληση για 

την συνέλευση είναι έγγραφη και απαιτείται να κοινοποιηθεί στους εταίρους πέντε 
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(5) πλήρεις εργάσιµες ηµέρες πριν από την συνέλευση και να καθορίζει και τα προς 

συζήτηση θέµατα. 

Άρθρο 9: ΘΑΝΑΤΟΣ, ΠΤΩΧΕΥΣΗ, ΘΕΣΗ ΣΕ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ 

ΕΤΑΙΡΟΥ 

Σε περίπτωση που εταίρος πτωχεύσει ή τεθεί σε καθεστώς δικαστικής 

συµπαράστασης, η εταιρεία δεν λύεται αλλά συνεχίζεται µεταξύ των υπολοίπων 

εταίρων. Στην περίπτωση αυτή η εταιρεία αποδίδει στον εταίρο που πτώχευσε ή 

τέθηκε σε δικαστική συµπαράσταση (δια του συνδίκου ή του δικαστικού 

συµπαραστάτη αντιστοίχως) την αξία της εταιρικής συµµετοχής του εταίρου. 

Σε περίπτωση που εταίρος αποβιώσει, η εταιρεία συνεχίζεται µεταξύ των υπολοίπων 

εταίρων καθώς και των κληρονόµων του αποβιώσαντος εταίρου. Κάθε εταίρος όµως 

έχει το δικαίωµα στην περίπτωση αυτή να ζητήσει την έξοδό του από την εταιρεία, η 

οποία υποχρεούται να του καταβάλει την αξία της εταιρικής του µερίδας. Το ως άνω 

δικαίωµα εξόδου πρέπει να ασκηθεί µε δήλωση του εταίρου που θα κοινοποιηθεί 

στην εταιρεία και στους υπολοίπους συνεταίρους (και τους κληρονόµους του 

συνεταίρου που πέθανε) εντός αποκλειστικής προθεσµίας τριών µηνών από την 

ηµεροµηνία του θανάτου του εταίρου. 

 Άρθρο 10: ΕΞΟ∆ΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ – ΕΙΣΟ∆ΟΣ ΝΕΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ 

ΜΕΡΙ∆ΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Έξοδος εταίρου δεν επιτρέπεται παρά µόνον στις περιπτώσεις που ρητά ρυθµίζονται 

στο παρόν Καταστατικό. 

Είσοδος νέου εταίρου επιτρέπεται µόνον µε οµόφωνη απόφαση των εταίρων. 

Μεταβίβαση µερίδας συµµετοχής εταίρου προς τρίτο επιτρέπεται µόνον µε οµόφωνη 

απόφαση των εταίρων. 

Άρθρο 11: ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

Η καταγγελία της εταιρείας από οιονδήποτε εταίρο πριν από την πάροδο του χρόνου 

διάρκειάς της, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 4, όπως αυτό εκάστοτε τροποποιείται, 
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ακόµη και εάν γίνεται µε την επίκληση σπουδαίου λόγου, δεν επιφέρει σε καµία 

περίπτωση την λύση της εταιρείας, αλλά συνεπάγεται την αυτοδίκαιη έξοδο του 

καταγγέλλοντος εταίρου από την εταιρεία. Η εταιρεία υποχρεούται να καταβάλει 

στον έτσι εξερχόµενο εταίρο την αρχική αξία της εισφοράς του. 

Άρθρο 12: ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Απαγορεύεται στους εταίρους η ενάσκηση επαγγέλµατος ή επιχειρήσεως ή εν γένει 

οποιασδήποτε πράξης, όµοιας προς την εταιρική επιχείρηση, όπως και κάθε πράξης 

ανταγωνιστική της εταιρείας. Η απαγόρευση αυτή ισχύει είτε αυτές οι πράξεις 

ασκούνται ατοµικώς από τον εταίρο, είτε από προσωπική εταιρεία, ή εταιρεία 

περιορισµένης ευθύνης,στην οποία αυτός συµµετέχει είτε από ανώνυµη εταιρεία, 

στης οποίας συµµετέχει στο διοικητικό συµβούλιο. 

  

Σε περίπτωση που εταίρος παραβεί την ανωτέρω υποχρέωσή του, έχει υποχρέωση να 

εκχωρήσει στην εταιρεία τις απαιτήσεις του και τα εν γένει δικαιώµατά του από την 

ενάσκηση της ανταγωνιστικής δραστηριότητας. Περαιτέρω ευθύνη του για 

αποζηµίωση δεν αποκλείεται. 

  

Άρθρο 13: ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 

Απαγορεύεται στους εταίρους, πριν ή µετά την αποχώρησή τους από την εταιρεία, 

στους ειδικούς ή καθολικούς διαδόχους τους να προβαίνουν σε σφράγιση του ή των 

καταστηµάτων της εταιρείας ή σε συντηρητική ή αναγκαστική κατάσχεση της 

περιουσίας της εταιρείας. 

  

Άρθρο 14: ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

1. Η εταιρεία λύεται: 

α) µε την πάροδο του χρόνου διάρκειάς της και µόνον εφόσον κοινοποιηθεί η δήλωση 

του άρθρου 4 του παρόντος, όπως εκεί ειδικότερα ορίζεται. 
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β) µε απόφαση των εταίρων. 

2. Μετά την λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Εκκαθαριστής της 

εταιρείας ορίζεται αυτός που είναι διαχειριστής και εκπρόσωπός της κατά τον χρόνο 

της λύσης της. 

3. Ο εκκαθαριστής υποχρεούται να προβεί στην απογραφή της εταιρικής περιουσίας, 

να συντάξει τον ισολογισµό εκκαθάρισης και να καταβάλει στους δανειστές της 

εταιρείας τις προς αυτούς οφειλές της. Στην συνέχεια υποχρεούται να αποδώσει 

στους εταίρους τις εισφορές τους και να διανείµει αυτούς ότι αποµένει κατά τον λόγο 

της εταιρικής τους συµµετοχής. 

 Άρθρο 15: ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΟΙΠΟΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 

Για την επίλυση κάθε διαφοράς µεταξύ των εταίρων που προκύπτει από το παρόν και 

τις τυχόν τροποποιήσεις του καθώς και για κάθε θέµα ή όρο που δεν προβλέπουν οι 

διατάξεις του παρόντος Καταστατικού, εφαρµόζονται οι διατάξεις του νόµου. 

  

Το παρόν συντάχθηκε σε ……………όµοια αντίτυπα τα οποία αφού αναγνώστηκαν 

και βεβαιώθηκαν, υπογράφτηκαν από όλους του συµβαλλόµενους εταίρους, κάθε 

ένας από αυτούς έλαβε από ένα, το δε ………….. και …………………… από αυτά 

θα κατατεθούν στην αρµόδια οικονοµική εφορία και στο Πρωτοδικείο Αθηνών για 

δηµοσίευση αντίστοιχα. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

  

1. 

  

2. 
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Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ 

Στο ……………. (τόπος υπογραφής) σήµερα την ................................. (ηµεροµηνία 

υπογραφής), και µεταξύ των εξής συµβαλλοµένων µερών: 

1. Της …………… (εταιρικός τύπος) εταιρείας µε την επωνυµία 

«……………………», και τον διακριτικό τίτλο «……………..….», η οποία εδρεύει 

στο ………... (καταστατική έδρα), …………… (πλήρης διεύθυνση), ΑΦΜ: 

…………., ∆ΟΥ: …………, όπως εκπροσωπείται νόµιµα για την υπογραφή της 

παρούσας από τους κ.κ. ......................................................., δυνάµει του υπ΄αριθµ. 

………….. Πρακτικού ∆ιοικητικού Συµβουλίου Ανώνυµης Εταιρείας ή 

Καταστατικού προσωπικής εταιρείας ή Εταιρείας Περιορισµένης Ευθύνης εφεξής 

καλούµενης η «ΕΚΜΙΣΘΩΤΡΙΑ» 

και 

2. της ………… (εταιρικός τύπος) εταιρείας µε την επωνυµία «………………….…», 

και τον διακριτικό τίτλο «……………………», η οποία εδρεύει στ.. 

................................... (καταστατική έδρα), ……………….. (πλήρης διεύθυνση), 

ΑΦΜ: .............., ∆ΟΥ: .............., όπως εκπροσωπείται νόµιµα για την υπογραφή της 

παρούσας από τον κ. ……………………, δυνάµει του υπ΄αριθµ. ………………….. 

Πρακτικού ∆ιοικητικού Συµβουλίου Ανώνυµης Εταιρείας ή Καταστατικού 

προσωπικής εταιρείας ή Εταιρείας Περιορισµένης Ευθύνης εφεξής καλούµενης η 

«ΜΙΣΘΩΤΡΙΑ». 

Συνεφωνήθησαν και έγιναν αµοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα: 

Άρθρο 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΙΣΘΩΣΗΣ 

Η ΕΚΜΙΣΘΩΤΡΙΑ έχει στην πλήρη και αποκλειστική κυριότητα, νοµή και κατοχή 

της ένα κατάστηµα/αποθήκη .......... τ.µ. ευρισκόµενο στο ισόγειο/... όροφο 

πολυόροφου κτιρίου στην ..................... και στην οδό .................... αριθµ. ........., όπως 

περιγράφεται αναλυτικά στο υπ'αριθµ. ................. Συµβόλαιο Σύστασης Οριζόντιων 

Ιδιοκτησιών και Κανονισµού Πολυκατοικίας του Συµβολαιογράφου Αθηνών 

............................................ Η ΕΚΜΙΣΘΩΤΡΙΑ εκµισθώνει µε την παρούσα προς την 

ΜΙΣΘΩΤΡΙΑ το παραπάνω ακίνητο (εφ'εξής το «ΜΙΣΘΙΟ»). 

Η εκµίσθωση του ΜΙΣΘΙΟΥ προς την ΜΙΣΘΩΤΡΙΑ γίνεται υπό τους ακόλουθους 

όρους και συµφωνίες: 

Άρθρο 2: ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ - ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ 

Η διάρκεια της µίσθωσης ορίζεται δωδεκαετής και αρχίζει την .............................., 

λήγει δε την ......................................... 

Η ΜΙΣΘΩΤΡΙΑ υποχρεούται να παραδώσει το ΜΙΣΘΙΟ κατά τη λήξη ή λύση της 

µίσθωσης στην ίδια άριστη κατάσταση στην οποία το παρέλαβε, µε εξαίρεση τις 

φθορές και βλάβες εκ της συνήθους χρήσης, ευθυνόµενη διαφορετικά για 
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αποζηµίωση της ΕΚΜΙΣΘΩΤΡΙΑΣ συνεπεία της µη έγκαιρης παράδοσης του 

ΜΙΣΘΙΟΥ κενού και επισκευασµένου, και στην καταβολή συµφωνηµένης ποινικής 

ρήτρας ποσού δραχµών ίσου προς ποσοστό ....................% του κατά το χρόνο της 

έγκαιρης παράδοσης ηµερησίου µισθώµατος, για κάθε ηµέρα καθυστέρησης 

παράδοσης του ΜΙΣΘΙΟΥ και αποκατάστασης αυτού για οποιονδήποτε λόγο (πλήν 

της ανωτέρας βίας). 

Η ΜΙΣΘΩΤΡΙΑ υποχρεούται, τον τελευταίο µήνα πριν τη λήξη της µίσθωσης, να 

επιτρέπει µία ηµέρα της εβδοµάδας που η ίδια θα ορίσει την ελεύθερη επίσκεψη στο 

ΜΙΣΘΙΟ κάθε τρίτου υποψήφιου µισθωτή κατά τις πρωινές ώρες από τις ............... 

µέχρι τις ................ π.µ. ή κατ'επιλογή της κατά τις απογευµατινές από ................ ως 

.............. µ.µ. Κατά τις ίδιες ώρες η ΜΙΣΘΩΤΡΙΑ υποχρεούται καθόλη τη διάρκεια 

της µίσθωσης να επιτρέπει τις επισκέψεις στο ΜΙΣΘΙΟ και κάθε ενδιαφερόµενου 

αγοραστή. Επίσης καθόλη τη διάρκεια της µίσθωσης και κατά τις ίδιες ώρες η 

ΜΙΣΘΩΤΡΙΑ υποχρεούται να επιτρέπει την είσοδο της ΕΚΜΙΣΘΩΤΡΙΑΣ στο 

ΜΙΣΘΙΟ προς επιθεώρηση αυτού και διαπίστωση της, σύµφωνα µε το παρόν, χρήσης 

αυτού. 

Αναµίσθωση ή περαιτέρω παράταση του χρόνου της µίσθωσης θα γίνεται µόνο 

εγγράφως και µόνον έτσι θα αποδεικνύεται. Σιωπηρή ανανέωση ή παράταση του 

χρόνου της µίσθωσης απαγορεύονται και αποκλείονται απολύτως ενώ σε καµία 

περίπτωση δεν µπορεί η παραµονή της ΜΙΣΘΩΤΡΙΑΣ στο ΜΙΣΘΙΟ µετά τη λήξη ή 

λύση της µίσθωσης για οποιοδήποτε λόγο να θεωρηθεί ως ανανέωση ή παράταση. 

Κανένα δε δικαίωµα δεν γεννάται υπέρ της ΜΙΣΘΩΤΡΙΑΣ και η ΕΚΜΙΣΘΩΤΡΙΑ 

διατηρεί το απόλυτο δικαίωµα να επιδιώξει την έξωση της ΜΙΣΘΩΤΡΙΑΣ από το 

ΜΙΣΘΙΟ, τα δε τυχόν εισπραχθησόµενα κατά τον χρόνο αυτό µισθώµατα θα 

θεωρούνται ως καταβληθέντα λόγω αποζηµίωσης της ΕΚΜΙΣΘΩΤΡΙΑΣ για την µη 

εµπρόθεσµη παράδοση του ΜΙΣΘΙΟΥ. 

Άρθρο 3: ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΙΣΘΙΟΥ - ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΥΣΤΕΓΑΣΗΣ 

Το ΜΙΣΘΙΟ θα χρησιµοποιηθεί ως επαγγελµατική στέγη και προς υλοποίηση των 

σηµερινών καταστατικών σκοπών της ΜΙΣΘΩΤΡΙΑΣ ή όπως αυτοί ήθελαν 

τροποποιηθεί στο µέλλον υπό την προϋπόθεση ότι θα είναι παρεµφερείς µε τους 

σηµερινούς σκοπούς. Συγκεκριµένα θα χρησιµοποιηθεί το ΜΙΣΘΙΟ για 

................................. 

Απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε αλλαγή της ως άνω συµφωνηθείσας χρήσης του 

ΜΙΣΘΙΟΥ, η υπεκµίσθωση ή η παραχώρηση µε ή χωρίς αντάλλαγµα της χρήσης του 

ΜΙΣΘΙΟΥ προς οποιονδήποτε τρίτο, η συστέγαση στο ΜΙΣΘΙΟ οιουδήποτε τρίτου 

φυσικού ή νοµικού προσώπου καθώς και η µετατροπή του νοµικού τύπου της 

ΜΙΣΘΩΤΡΙΑΣ. Ρητά συµφωνείται ότι ο ανωτέρω όρος είναι ουσιώδης για την 

παρούσα σύµβαση, και τυχόν παράβαση αυτού συνεπάγεται την εκ µέρους της 

ΕΚΜΙΣΘΩΤΡΙΑΣ καταγγελία αυτής, την άµεση έξωση της ΜΙΣΘΩΤΡΙΑΣ ως και 

κάθε τρίτου φυσικού ή νοµικού προσώπου που τυχόν έλκει δικαιώµατα από το 

ΜΙΣΘΙΟ καθώς και κάθε άλλη νόµιµη συνέπεια.  

Άρθρο 4: ΜΙΣΘΩΜΑ - ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 
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Ως µηνιαίο µίσθωµα για τον (1) πρώτο χρόνο της µίσθωσης ορίζεται το ποσό των 

(..............) ............................ Ευρώ πλέον χαρτοσήµου και ΟΓΑ εκ 3,6% το οποίο θα 

καταβάλλει η ΜΙΣΘΩΤΡΙΑ.  

Η ΜΙΣΘΩΤΡΙΑ και η ΕΚΜΙΣΘΩΤΡΙΑ θεωρούν το άνω οριζόµενο µίσθωµα, καθώς 

και τις, σύµφωνα µε τα κατωτέρω, αναπροσαρµογές αυτού, ως δίκαιο και εύλογο και 

ανταποκρινόµενο απόλυτα στην παρούσα µισθωτική αξία του ΜΙΣΘΙΟΥ καθώς και 

στην προβλεπόµενη και αναµενόµενη αύξηση της µισθωτικής αξίας αυτού, 

παραιτούνται δε από οποιοδήποτε δικαίωµά τους να ζητήσουν αύξηση ή µείωση 

αυτού, µε εξαίρεση των όσων προβλέπονται ρητά στην παρούσα. 

Το µίσθωµα θα προκαταβάλλεται από την ΜΙΣΘΩΤΡΙΑ εντός των (....) πρώτων 

ηµερών κάθε µισθωτικού µήνα, είτε απευθείας στις εγκαταστάσεις (έδρα) της 

ΕΚΜΙΣΘΩΤΡΙΑΣ στην Αθήνα (.......................), είτε µέσω κατάθεσης σε τραπεζικό 

λογαριασµό τηρούµενο σε οποιαδήποτε νόµιµα λειτουργούσα στην Ελλάδα Τράπεζα 

που θα υποδειχθεί από την ΕΚΜΙΣΘΩΤΡΙΑ, η δε καταβολή του θα αποδεικνύεται 

µόνο µε σχετική έγγραφη εξοφλητική απόδειξη της ΕΚΜΙΣΘΩΤΡΙΑΣ ή µε το 

σχετικό Παραστατικό κατάθεσης της ως άνω Τράπεζας στην οποία θα κατατεθεί το 

µίσθωµα στο όνοµα και για λογαριασµό της ΕΚΜΙΣΘΩΤΡΙΑΣ, αποκλειοµένου κάθε 

άλλου αποδεικτικού µέσου ακόµη και του όρκου. Η ΕΚΜΙΣΘΩΤΡΙΑ οφείλει όπως 

µέσα σε ......................... (.....) ηµέρες από σήµερα γνωστοποιήσει στην ΜΙΣΘΩΤΡΙΑ 

τον τραπεζικό λογαριασµό στον οποίο θα κατατίθεται το µηνιαίο µίσθωµα. Σε 

ανάλογη έγγραφη γνωστοποίηση υποχρεούται η ΕΚΜΙΣΘΩΤΡΙΑ να προβεί προς την 

ΜΙΣΘΩΤΡΙΑ σε περίπτωση κατά την οποία αυτή αλλάξει Τράπεζα ή αριθµό 

λογαριασµού. 

Άρθρο 5: ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ 

Για κάθε έτος πέραν του πρώτου έτους της µίσθωσης το καταβλητέο µίσθωµα θα 

αυξάνεται κατά ποσοστό ίσο προς τον τιµάριθµο του κόστους ζωής όπως αυτό έχει 

επισήµως καθορισθεί για τους αµέσως προηγούµενους δώδεκα µήνες (ή εναλλακτικά 

κατά ποσοστό ....%) αποκλειοµένης οποιασδήποτε περαιτέρω αναπροσαρµογής. Ο 

υπολογισµός της ανωτέρω αναπροσαρµογής θα γίνεται επί του µισθώµατος του 

εκάστοτε προηγούµενου έτους. 

Σε περίπτωση παράτασης της διάρκειας της παρούσας µίσθωσης είτε σύµφωνα µε τα 

οριζόµενα στο άρθρο 2 του παρόντος είτε µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο το µηνιαίο 

µίσθωµα θα αναπροσαρµόζεται κάθε χρόνο επίσης κατά ποσοστό ίσο προς τον 

τιµάριθµο του κόστους ζωής, όπως αυτό έχει καθοριστεί από την Τράπεζα της 

Ελλάδος για τους αµέσως προηγούµενους 12 µήνες (ή εναλλακτικά κατά ποσοστό 

....%) υπολογιζόµενου επί του τελευταίου εκάστοτε καταβαλλοµένου µηνιαίου 

µισθώµατος. Το µίσθωµα αυτό πλέον του αναλογούντος τέλους χαρτοσήµου εκ 3,6% 

θα καταβάλλεται από τη ΜΙΣΘΩΤΡΙΑ οµοίως εντός των ................. (...) πρώτων 

ηµερών κάθε µισθωτικού µήνα, η δε καταβολή του θα αποδεικνύεται µε τον ίδιο 

παραπάνω τρόπο. 

Άρθρο 6: ΕΓΓΥΗΣΗ 

Η ΜΙΣΘΩΤΡΙΑ ήδη προκατέβαλε σήµερα µε την παράδοση του ΜΙΣΘΙΟΥ στην 

ΕΚΜΙΣΘΩΤΡΙΑ ποσό Ευρώ ..................(................) ίσο προς ...... (....) µηνιαία 
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µισθώµατα ως εγγύηση για την καλή εκτέλεση των υποχρεώσεων της ΜΙΣΘΩΤΡΙΑΣ, 

ήτοι για την εµπρόθεσµη καταβολή των µισθωµάτων, των πρόσθετων δαπανών, 

καθώς και παντός εν γένει οφειλόµενου, µε βάση το παρόν, ποσού. 

Ρητά συµφωνείται ότι µε την καθοιονδήποτε τρόπο αναπροσαρµογή του µισθώµατος, 

η ΜΙΣΘΩΤΡΙΑ υποχρεούται στη συµπλήρωση του ποσού της εγγύησης έτσι ώστε 

αυτό να αντιστοιχεί πάντα σε ....... µηνιαία µισθώµατα. Η καταβολή του εκάστοτε 

ποσού συµπληρώµατος της εγγύησης θα γίνεται µε την καταβολή του πρώτου κάθε 

φορά αναπροσαρµοζόµενου µισθώµατος, κατά τον ως άνω προβλεπόµενο χρόνο 

προκαταβολής του αντίστοιχου µισθώµατος. 

Το ποσό της εγγύησης θα παραµείνει άτοκα στα χέρια της ΕΚΜΙΣΘΩΤΡΙΑΣ, θα 

επιστραφεί δε άτοκα στην ΜΙΣΘΩΤΡΙΑ κατά την λήξη της µίσθωσης και υπό την 

προϋπόθεση της καλής και προσήκουσας εκτέλεσης των υποχρεώσεων της 

ΜΙΣΘΩΤΡΙΑΣ βάσει του παρόντος, της τακτοποίησης των πάσης φύσεως οφειλών 

της ΜΙΣΘΩΤΡΙΑΣ κατά την λήξη της µίσθωσης και την παράδοση του ΜΙΣΘΙΟΥ, 

µε ταυτόχρονη προσκόµιση από την ΜΙΣΘΩΤΡΙΑ στην ΕΚΜΙΣΘΩΤΡΙΑ 

εξοφληµένων των λογαριασµών των κοινοχρήστων και των λογαριασµών της ∆ΕΗ, 

ΕΥ∆ΑΠ κ.λπ., διαφορετικά, σε περίπτωση µη τήρησης των ανωτέρω, το ποσό της 

εγγύησης καταπίπτει αυτοδικαίως υπέρ της ΕΚΜΙΣΘΩΤΡΙΑΣ λόγω αποζηµιώσεώς 

της και λόγω συµφωνηµένης µε το παρόν δίκαιης και εύλογης ποινικής ρήτρας. 

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης σε καµία περίπτωση δεν συµψηφίζεται προς τα 

µισθώµατα ή µε οποιαδήποτε άλλη οφειλή της ΜΙΣΘΩΤΡΙΑΣ προς την 

ΕΚΜΙΣΘΩΤΡΙΑ. 

Άρθρο 7: ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΙΣΘΙΟΥ - ΧΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ 

7.1. Η ΕΚΜΙΣΘΩΤΡΙΑ παραδίδει σήµερα το ΜΙΣΘΙΟ στη ΜΙΣΘΩΤΡΙΑ σε άριστη 

κατάσταση, καθ'όλα έτοιµο, σε πλήρη λειτουργικότητα και κατάλληλο για τη χρήση 

για την οποία η ΜΙΣΘΩΤΡΙΑ το προορίζει (ή εναλλακτικά προκειµένου να το 

διαµορφώσει η ΜΙΣΘΩΤΡΙΑ προβαίνοντας στις απαραίτητες εργασίες ανάλογα µε 

τις ανάγκες της). Η ΜΙΣΘΩΤΡΙΑ υποχρεούται να διατηρεί το ΜΙΣΘΙΟ καθαρό και 

να το χρησιµοποιεί κατά τέτοιο τρόπο που να µη δηµιουργεί καµία φθορά ή βλάβη σε 

αυτό και να µην παρενοχλεί τους λοιπούς ενοίκους της πολυκατοικίας (περιοίκους) ή 

να θίγει την ησυχία, υγεία, εργασία, ασφάλεια και τα χρηστά ήθη αυτών, διαφορετικά 

η ΜΙΣΘΩΤΡΙΑ πέρα από τις λοιπές συνέπειες υποχρεούται σε αποζηµίωση των 

άλλων ενοίκων της πολυκατοικίας. 

Οµοίως απαγορεύεται στη ΜΙΣΘΩΤΡΙΑ η τοποθέτηση αντικειµένων στους 

κοινόχρηστους χώρους της πολυκατοικίας καθώς και η τοποθέτηση στο ΜΙΣΘΙΟ 

οιωνδήποτε µηχανηµάτων (πέραν των απαραίτητων ............................................), 

εύφλεκτων ή δύσοσµων υλών ή αντικειµένων που µπορούν να βλάψουν ή να 

ρυπάνουν αυτό. 

Η ΜΙΣΘΩΤΡΙΑ επίσης δηλώνει ότι θα ανέχεται οποιαδήποτε εύλογη όχληση που 

οφείλεται σε τυχόν προσθήκες, µετατροπές ή επισκευές άλλων ιδιοκτησιών του 

κτιρίου και σε επισκευές των κοινοκτήτων και κοινοχρήστων χώρων, πραγµάτων και 

εγκαταστάσεων αυτού. 
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7.2. Η ΜΙΣΘΩΤΡΙΑ υποχρεούται να κάνει καλή και επιµελή χρήση του ΜΙΣΘΙΟΥ 

και των εγκαταστάσεών του. Σε αντίθετη περίπτωση ευθύνεται σε αποζηµίωση για τις 

δαπάνες προς αποκατάσταση κάθε φθοράς, βλάβης ή ζηµίας που θα προξενηθεί στο 

ΜΙΣΘΙΟ από την ίδια ή το προσωπικό της µε εξαίρεση τις ζηµίες, φθορές κ.λπ. της 

συνήθους χρήσης. Αν η ΜΙΣΘΩΤΡΙΑ καθυστερεί, κατά την κρίση µέσου συνετού 

ανθρώπου, να αποκαταστήσει τις ανωτέρω φθορές, βλάβες και ζηµιές, η 

ΜΙΣΘΩΤΡΙΑ συµφωνεί να αναληφθούν αυτές από την ΕΚΜΙΣΘΩΤΡΙΑ, 

αναλαµβάνοντας (η ΜΙΣΘΩΤΡΙΑ) τις σχετικές δαπάνες.  

7.3. Η ΜΙΣΘΩΤΡΙΑ δικαιούται να προβαίνει µε δικά της έξοδα και δαπάνες σε κάθε 

είδους µετατροπές του ΜΙΣΘΙΟΥ ή προσθήκες επ' αυτού για την καλύτερη 

εξυπηρέτηση των επαγγελµατικών της αναγκών κατά την απόλυτη κρίση της, εφ' 

όσον δεν θίγεται η στατικότητα του κτιρίου και ο φέρων οργανισµός ή η εξωτερική 

εµφάνιση του κτιρίου. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 12 του παρόντος 

επεµβάσεις στην εξωτερική εµφάνιση θα γίνονται κατόπιν εγγράφου αδείας της 

ΕΚΜΙΣΘΩΤΡΙΑΣ. 

Όλες οι µετατροπές και προσθήκες θα παραµείνουν σε όφελος του ΜΙΣΘΙΟΥ µετά 

την αποχώρηση της ΜΙΣΘΩΤΡΙΑΣ χωρίς η ΜΙΣΘΩΤΡΙΑ να έχει οποιοδήποτε 

δικαίωµα ή υποχρέωση για αποζηµίωση. Σε κάθε περίπτωση πάντως η 

ΕΚΜΙΣΘΩΤΡΙΑ έχει δικαίωµα να ζητήσει την επαναφορά του ΜΙΣΘΙΟΥ στην 

πρότερή του κατάσταση, οπότε η ΜΙΣΘΩΤΡΙΑ υποχρεούται να αφαιρέσει 

οποιαδήποτε κατασκευάσµατα προσέθεσε στο ΜΙΣΘΙΟ αποκαθιστώντας µε δικά της 

έξοδα ζηµίες που ενδεχοµένως προκληθούν από την εν λόγω αφαίρεση. Ή 

εναλλακτικά ανάλογα µε την συµφωνία πρόβλεψη για δικαίωµα της ΜΙΣΘΩΤΡΙΑΣ 

να αφαιρέσει κατά την αποχώρησή της ό,τι προσέθεσε στο ΜΙΣΘΙΟ για τις ανάγκες 

της επιχείρησής της). 

Άρθρο 8: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΤΡΙΑΣ - ΕΚΜΙΣΘΩΤΡΙΑΣ ΠΕΡΙ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ 

Η ΕΚΜΙΣΘΩΤΡΙΑ, ως µόνη ιδιοκτήτρια του ΜΙΣΘΙΟΥ, έχει την ευθύνη και φέρει 

τις δαπάνες για την αποκατάσταση των µείζονος εκτάσεως ζηµιών του ΜΙΣΘΙΟΥ και 

των πραγµάτων και εγκαταστάσεων του (ως π.χ. εκτεταµένη επισκευή ή 

αντικατάσταση του µηχανισµού ανύψωσης των ανελκυστήρων, του συστήµατος 

πυρανίχνευσης). 

Αν η ΕΚΜΙΣΘΩΤΡΙΑ δεν αποκαταστήσει τυχόν βλάβες, ή ζηµίες κ.λπ. των ως άνω 

εγκαταστάσεων εντός ..... εργάσιµων ηµερών από σχετική έγγραφη ειδοποίηση της 

ΜΙΣΘΩΤΡΙΑΣ η τελευταία δικαιούται, κατά την κρίση της, είτε να προβεί η ίδια 

στην αποκατάσταση των ως άνω βλαβών, ζηµιών κ.λπ. µε δαπάνες της 

ΕΚΜΙΣΘΩΤΡΙΑΣ δικαιούµενη να παρακρατήσει αυτές από τα οφειλόµενα προς την 

ΕΚΜΙΣΘΩΤΡΙΑ µισθώµατα είτε να µην καταβάλει το συµφωνηµένο µίσθωµα µέχρι 

η ΕΚΜΙΣΘΩΤΡΙΑ να αποκαταστήσει τις ως άνω ζηµιές, βλάβες κ.λπ., είτε να 

ασκήσει τα δικαιώµατά της που προβλέπονται στο άρθρο 14 του παρόντος. 

Η δε ΜΙΣΘΩΤΡΙΑ έχει την ευθύνη και φέρει τις δαπάνες (κατά το εις τον Κανονισµό 

ποσοστό του ΜΙΣΘΙΟΥ και των αναλογούντων κοινοχρήστων) για την τρέχουσα 

συντήρηση του ΜΙΣΘΙΟΥ και των πραγµάτων και εγκαταστάσεων του (ως π.χ. 
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αντικατάσταση τυχόν θραυσθέντων υαλοπινάκων του ΜΙΣΘΙΟΥ, κ.λπ.) και οι οποίες 

δεν βαρύνουν τους ιδιοκτήτες. 

Ειδικώς όσον αφορά το αυτόνοµο σύστηµα κλιµατισµού (θέρµανση-ψύξη) του 

ΜΙΣΘΙΟΥ για τη λειτουργία του οποίου αποφασίζει η ΜΙΣΘΩΤΡΙΑ, η ΜΙΣΘΩΤΡΙΑ 

φέρει αποκλειστικά όλες τις δαπάνες περιοδικής συντήρησης και επισκευής των 

κλιµατιστικών συσκευών που βρίσκονται στο ΜΙΣΘΙΟ.  

Η ΜΙΣΘΩΤΡΙΑ υποχρεούται να συµµορφώνεται απόλυτα µε όλους τους όρους και 

τις διατάξεις του ως άνω (υπό άρθρο 1) Συµβολαίου Σύστασης Οριζόντιων 

Ιδιοκτησιών και Κανονισµού Πολυκατοικίας, των οποίων έλαβε πλήρη γνώση και ο 

οποίος συµφωνείται ότι αποτελεί αναπόσπαστο µέρος του παρόντος, ρητά 

συµφωνουµένου ότι κάθε απαγόρευση ή γενικά διάταξη του Κανονισµού που αφορά 

του ιδιοκτήτες αφορά και τους µισθωτές. 

Άρθρο 9: ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΤΡΙΑΣ  

Η ΕΚΜΙΣΘΩΤΡΙΑ υποχρεούται µε δικά της έξοδα και δαπάνες να εξασφαλίζει 

καθ'όλη την διάρκεια της µίσθωσης την ανεµπόδιστη και αδιατάρακτη ενάσκηση των 

δραστηριοτήτων της ΜΙΣΘΩΤΡΙΑΣ καθώς και την δυνατότητα αυτοτελούς και 

ανεξάρτητης λειτουργίας του ΜΙΣΘΙΟΥ. Επιπλέον η ΕΚΜΙΣΘΩΤΡΙΑ υποχρεούται 

να εξασφαλίσει την ελεύθερη, αδιατάρακτη και ανεµπόδιστη πρόσβαση στο ΜΙΣΘΙΟ 

των πελατών, του προσωπικού και εν γένει, οποιουδήποτε προσώπου συναλλάσσεται 

µε την ΜΙΣΘΩΤΡΙΑ.  

Άρθρο 10: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ 

10.1. Η ΕΚΜΙΣΘΩΤΡΙΑ υποχρεούται µε δικά της αποκλειστικά έξοδα και δαπάνες 

να διατηρεί το ΜΙΣΘΙΟ (τον φέροντα οργανισµό καθώς και τα συστατικά και 

παραρτήµατα αυτού όπως π.χ. ανελκυστήρες, υδραυλικές και λοιπές εγκαταστάσεις 

στα οποία δεν περιλαµβάνονται τα εισκοµισθέντα κινητά πράγµατα,) επαρκώς 

ασφαλισµένο καθ'όλη την διάρκεια της παρούσας µίσθωσης για τις εξής 

περιγραφόµενες ζηµίες π.χ. έναντι πυρός, εµπρησµού, σεισµού, πληµµύρας ή άλλου 

φυσικού φαινοµένου (θύελλας, καταιγίδας), έκρηξης, κεραυνού, µηχανικής ζηµιάς, 

διάρρηξης σωληνώσεων, πτώσης αντικειµένων (και αεροσκαφών), πράξεων 

τροµοκρατίας, στάσεως, απεργίας, οχλαγωγίας, κακόβουλων πράξεων κ.λπ. σε 

αξιόπιστη ασφαλιστική εταιρεία και για ποσό τουλάχιστον ίσο µε ..................... 

(.................) Ευρώ για το πρώτο έτος της µίσθωσης, το οποίο θα αναπροσαρµόζεται 

ετησίως κατόπιν συµφωνίας µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών. 

Η ΕΚΜΙΣΘΩΤΡΙΑ υποχρεούται να παράσχει στην ΜΙΣΘΩΤΡΙΑ µέχρι τις 

......................... αντίγραφο του συναφθησόµενου ασφαλιστηρίου συµβολαίου. 

10.2. Σε περίπτωση που το ΜΙΣΘΙΟ καταστραφεί ολικά ή µερικά από οποιοδήποτε 

από τους παραπάνω υπό 10.1. λόγους, η ΕΚΜΙΣΘΩΤΡΙΑ οφείλει εντός .... ηµερών 

από την ηµέρα της καταστροφής να γνωστοποιήσει στην ΜΙΣΘΩΤΡΙΑ εγγράφως τον 

χρόνο που είναι απαραίτητος για την αποκατάστασή του ΜΙΣΘΙΟΥ στη κατάσταση 

προ της καταστροφής. Η γνωστοποίηση αυτή πρέπει να συνοδεύεται από τεχνική 

έκθεση αρχιτέκτονα ή πολιτικού µηχανικού ανάλογου περιεχοµένου. 
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Άρθρο 11: ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ - ΤΕΛΗ Κ.ΛΠ. 

Η κατανάλωση υπό της ΜΙΣΘΩΤΡΙΑΣ ύδατος και ηλεκτρικού ρεύµατος που είναι 

απαραίτητα για την λειτουργία του ΜΙΣΘΙΟΥ βαρύνουν αποκλειστικά την 

ΜΙΣΘΩΤΡΙΑ. Η ΜΙΣΘΩΤΡΙΑ βαρύνεται επίσης µε τις δαπάνες που συνεπάγεται η 

υπογραφή συµβάσεων µε Οργανισµούς και επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας για την 

παροχή στο ΜΙΣΘΙΟ σχετικών υπηρεσιών. 

Η ΜΙΣΘΩΤΡΙΑ επιβαρύνεται µε το 100% του προβλεπόµενου επί των µισθωµάτων 

τέλους χαρτοσήµου πλέον ΟΓΑ. Επίσης η ΜΙΣΘΩΤΡΙΑ καταβάλλει τους βαρύνοντες 

τους µισθωτές δηµόσιους και δηµοτικούς φόρους ή τέλη, πλην του ΤΑΠ και 

οποιουδήποτε άλλου φόρου ή τέλους ιδιοκτησίας, καθώς και την αναλογία, βάσει των 

διατάξεων του ως άνω Κανονισµού Πολυκατοικίας, επί των δαπανών συντήρησης και 

λειτουργίας των κοινοχρήστων χώρων, πραγµάτων και εγκαταστάσεων. Η 

ΜΙΣΘΩΤΡΙΑ βαρύνεται επίσης µε κάθε τυχόν επιβληθησόµενο µελλοντικώς επί της 

χρήσης του ΜΙΣΘΙΟΥ φόρο ή τέλος. 

Άρθρο 12: ∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙ∆ΕΣ 

12.1. Η ΜΙΣΘΩΤΡΙΑ έχει το αποκλειστικό δικαίωµα να τοποθετήσει χωρίς 

οποιοδήποτε αντάλλαγµα καλαίσθητες πινακίδες διαστάσεων 

..................χ.................... κατά µήκος της πρόσοψης του ΜΙΣΘΙΟΥ στις οποίες θα 

µπορούν να διαφηµίζονται οι υπηρεσίες/προιόντα της ΜΙΣΘΩΤΡΙΑΣ. Στις ίδιες 

πινακίδες µπορούν να αναγράφονται η επωνυµία ή οποιαδήποτε σήµατα ή άλλα 

διακριτικά γνωρίσµατα της ΜΙΣΘΩΤΡΙΑΣ. 

12.2. Η ΕΚΜΙΣΘΩΤΡΙΑ αναλαµβάνει την υποχρέωση να µην εκµισθώσει ή µε άλλο 

τρόπο παραχωρήσει αυτοτελώς οποιονδήποτε χώρο του υπόλοιπου ΑΚΙΝΗΤΟΥ 

ιδιοκτησίας της καθόσον χρόνο παραµένει ιδιοκτήτρια αυτού για τοποθέτηση 

διαφηµιστικών πινακίδων σε µη µισθωτή ή ιδιοκτήτη οριζοντίου ιδιοκτησίας ο οποίος 

θα ασκεί δραστηριότητα ανταγωνιστική προς αυτή της ΜΙΣΘΩΤΡΙΑΣ.  

12.3. Η ΕΚΜΙΣΘΩΤΡΙΑ υποχρεούται κατά τη σύναψη µισθωτικών συµβάσεων µε 

άλλους µισθωτές για τους υπόλοιπους χώρους του ΑΚΙΝΗΤΟΥ να ενηµερώσει τους 

τελευταίους για τους ως άνω περιορισµούς και οφείλει µε σχετικούς όρους στα 

υπογραφόµενα µε τρίτους εκµισθωτές µισθωτήρια να εξασφαλίσει την τήρηση των 

ως άνω υποχρεώσεών της.  

Άρθρο 13: ΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 

Η ΕΚΜΙΣΘΩΤΡΙΑ αναλαµβάνει, έναντι της ΜΙΣΘΩΤΡΙΑΣ, την υποχρέωση να µην 

εκµισθώσει το κατάστηµα επί του ορόφου ............. προς ................. ή επιχειρήσεις 

γενικά του ............................ χώρου ανταγωνιστικές αυτών της ΜΙΣΘΩΤΡΙΑΣ, παρά 

µόνο µε προηγούµενη έγγραφη συναίνεση της ΜΙΣΘΩΤΡΙΑΣ. 

Άρθρο 14: ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ 

Παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας σύµβασης, που ρητά 

συµφωνείται ότι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, παρέχει στο µη υπαίτιο µέρος δικαίωµα 
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να καταγγείλει την µίσθωση και να αξιώσει αποζηµίωση για όποια ζηµιά ήθελε 

υποστεί. 

Ενδεικτικά αναφέρονται κατωτέρω περιπτώσεις παραβίασης της παρούσας εκ µέρους 

της ΜΙΣΘΩΤΡΙΑΣ όπως: η µη εµπρόθεσµη πληρωµή του µισθώµατος, των τελών και 

του εκάστοτε συµπληρώµατος της εγγύησης, η µη εµπρόθεσµη πληρωµή της 

βαρύνουσας το ΜΙΣΘΙΟ αναλογίας επί των πάσης φύσεως δαπανών των 

κοινοχρήστων χώρων, η άρνηση καταβολής τυχόν επιδικασθησοµένης αποζηµίωσης 

της ΕΚΜΙΣΘΩΤΡΙΑΣ για φθορές, βλάβες ή µεταβολές του ΜΙΣΘΙΟΥ κ.λπ.. 

Ρητά συµφωνείται µεταξύ των συµβαλλοµένων ότι σε περίπτωση µη πληρωµής ή 

καθυστέρησης πληρωµής του ανωτέρω συµφωνηµένου µισθώµατος µετά των τελών ή 

του αναπροσαρµοσµένου δικαστικώς ή κατόπιν συµφωνίας µισθώµατος ως και του 

εκάστοτε συµπληρώµατος της εγγύησης, η ΕΚΜΙΣΘΩΤΡΙΑ δικαιούται (πέραν των 

άλλων νοµίµων δικαιωµάτων της) να αξιώσει δικαστικώς την έκδοση διαταγής 

πληρωµής κατά της ΜΙΣΘΩΤΡΙΑΣ περί του/των οφειλοµένου/µένων µισθωµάτων, 

τελών και συµπληρώµατος της εγγύησης, δυνάµει των σχετικών διατάξεων του 

Κ.Πολ.∆., εφόσον συντρέχουν όλες οι απαιτούµενες για τη διαδικασία αυτή 

προϋποθέσεις του νόµου. 

Συνοµολογείται ρητά ότι η τυχόν µη έγκαιρη εκ µέρους της ΕΚΜΙΣΘΩΤΡΙΑ ή 

ΜΙΣΘΩΤΡΙΑΣ άσκηση των εκ του παρόντος ή εκ του νόµου απορρεόντων 

δικαιωµάτων τους, ή ορισµένων εξ αυτών, σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να 

ερµηνευθεί ως συναίνεση ή µη εναντίωση ή ως σιωπηρή παραίτηση από τα 

δικαιώµατά τους τα οποία η ΕΚΜΙΣΘΩΤΡΙΑ ή η ΜΙΣΘΩΤΡΙΑ δικαιούνται να 

ασκούν κατά πάντα χρόνο είτε τµηµατικώς είτε εν συνόλω. Οµοίως η ανοχή της 

ΕΚΜΙΣΘΩΤΡΙΑΣ για τυχόν παραβάσεις ή καταστρατηγήσεις των όρων του 

παρόντος από τη ΜΙΣΘΩΤΡΙΑ σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να θεωρηθεί ως 

αποδοχή, έγκριση ή παραίτηση από τα δικαιώµατά της. 

Άρθρο 15: ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ∆ΙΚΑΙΟ - ∆ΙΚΑΙΟ∆ΟΣΙΑ 

Η παρούσα σύµβαση διέπεται από το ..................... δίκαιο. 

Για κάθε διαφορά που απορρέει από την παρούσα σύµβαση, συµπεριλαµβανοµένων 

των διαφορών που αφορούν την ύπαρξή της, την εγκυρότητά της ή την λήξη της 

αρµόδια είναι τα ∆ικαστήρια ............................ 

Ρητά συµφωνείται ότι κάθε κοινοποίηση του ενός συµβαλλοµένου προς το άλλο 

συµβαλλόµενο µέρος εξωδίκου εγγράφου ή δικογράφου που έχει σχέση µε τη 

παρούσα µίσθωση, γίνεται νόµιµα στην ανωτέρω διεύθυνση του ΜΙΣΘΙΟΥ και εν 

απουσία του προς ον η κοινοποίηση θυροκολλάται νόµιµα στο ΜΙΣΘΙΟ.  

Άρθρο 16: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

Η παρούσα σύµβαση τροποποιείται µόνον εγγράφως αποκλειοµένου οποιουδήποτε 

άλλου περί τούτου αποδεικτικού µέσου και αυτού του όρκου συµπεριλαµβανοµένου, 

τα δε δικαιώµατα που παρέχει δεν χάνονται αν δεν ασκηθούν προσηκόντως.  

Άρθρο 17: ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 
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17.1. Ρητά συµφωνείται ότι η ΜΙΣΘΩΤΡΙΑ παραιτείται ανεπιφύλακτα από κάθε εν 

γένει προστασία και κάθε ευεργετήµατος από τυχόν ενοικιοστάσιο, από τις διατάξεις 

περί επαγγελµατικής στέγης ή από άλλο προστατευτικό νόµο, ιδίως δε παραιτείται 

από τα κάτωθι: 

α) του δικαιώµατος να παραµείνει στο ΜΙΣΘΙΟ πέραν του συµβατικού χρόνου της 

µίσθωσης έστω και αν ενοικιοστασιακή διάταξη θα προστάτευε αυτό, 

β) κάθε ειδικής διάταξης που παρατείνει την παρούσα µίσθωση πέραν του 

συµβατικού χρόνου αυτής ή που προβλέπει την µη εκτέλεση των εξωστικών 

αποφάσεων, 

γ) κάθε δικαιώµατος προς επίσχεση του ΜΙΣΘΙΟΥ για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, 

δ) κάθε δικαιώµατος υφιστάµενου ή µελλοντικού και κάθε αγωγής και ένστασης προς 

προσβολή ή διάρρηξη της παρούσας µίσθωσης ή παντός όρου αυτής ή προς µείωση 

του µισθώµατος για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία. 

Σε πίστωση των παραπάνω συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται σε τέσσερα 

πρωτότυπα, δύο για την ΜΙΣΘΩΤΡΙΑ και δύο για την ΕΚΜΙΣΘΩΤΡΙΑ η οποία και 

θα επιµεληθεί για την κατάθεση στην αρµόδια ∆ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία. 

  

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 131 

ΒΙΟΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

«ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ», ΓΑΛΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΑΘΗΝΑ 

1995 

«ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ», ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ – ΠΕΤΡΙ∆ΗΣ, 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2006 

Βικιπαιδεία – Ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια www.wikipaideia.gr 

Εθνικό Τυπογραφείο www.et.gr 

Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων www.gsis.gr 

Γενική Γραµµατεία Εµπορίου http://gge.gov.gr/ 

Λογιστικά Φορολογικά Φοροτεχνικά http://www.power-tax.gr/ 

∆ιαδικτυακή Πύλη Υπουργείου Οικονοµικών http://www.minfin.gr/ 

http://www.union.gr/ 

http://www.academiafinancials.gr/ 

http://www.moneyfest.gr/ 

http://www.google.gr/ 

 

 


