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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 

1.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Στην παρούσα εργασία θα προσπαθήσουμε να περιγράψουμε τις διαδικασίες που 
οδηγούν στην μηχανογραφική παρακολούθηση των λογιστικών βιβλίων. 

Αρχικά θα κατατάξουμε ποια λογιστικά βιβλία παρακολουθούνται σύμφωνα με τον νέο 
κώδικα ΚΦΑΣ ( Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών) και στην συνέχεια θα 
περιγράψουμε την μηχανογραφική παρακολούθηση των λογιστικών κινήσεων. Θα 
αναλύσουμε ποια στοιχεία είναι απαραίτητα για την δημιουργία νέας 
μηχανογραφιμένης εταιρίας και τις αρχικές εργασίες αλλά και τις περιοδικές με 
μεγαλύτερη έμφαση στις καθημερινές εργασίες όπως το άνοιγμα καρτέλας πελατών- 
προμηθευτών, ο χαρακτηρισμός των λογιστικών κινήσεων σε δίαφορους τύπους 
ανάλογα με το παραστατικό, οι εκτυπώσεις κλπ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 

 



ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 

 

 

 

1.2. ΕΣΟΔΑ-ΕΞΟΔΑ 

1.2.1. Βιβλία εσόδων- εξόδων σύμφωνα με τον ΚΦΑΣ 

Τα βιβλία εσόδων εξόδων σύμφωνα με των νέο κώδικα Κώδικας Φορολογικής 

Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ) τηρούνται υποχρεωτικά από όσους έχουν επιχείρηση 

ως φυσικά πρόσωπα, ελεύθεροι επαγγελματίες, αλλά και Ο.Ε. ή Ε.Ε. εφόσον δεν 

ξεπερνούν ως ετήσιο κύκλο εργασιών (τζίρο), τα 1.500.000 ευρώ. Το βιβλίο εσόδων 

εξόδων είναι το βιβλίο Β’  κατηγορίας και τηρείται σύμφωνα με την απλογραφική 

μέθοδο.  

Ο υπόχρεος τήρησης απλογραφικών βιβλίων τηρεί: 

α) Βιβλίο εσόδων - εξόδων. 

β) Βιβλίο απογραφών ή καταστάσεις απογραφής, εφόσον τα ετήσια ακαθάριστα έσοδά 

του από την πώληση αγαθών υπερέβησαν το όριο των 150.000 ευρώ. 

Τα δεδομένα των πιο πάνω βιβλίων τηρούνται σε αθεώρητα έντυπα, ανεξάρτητα από τον 

τρόπο τήρησής τους, χειρόγραφα ή μηχανογραφικά και όταν τηρούνται μηχανογραφικά 

μπορεί απλώς να αποθηκεύονται σε ηλεκτρομαγνητικά μέσα και δίνονται άμεσα στον 

έλεγχο όταν ζητηθούν. Με τις διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ. δεν ορίζεται υποχρέωση από 

1/1/2013 τήρησης μηνιαίας κατάστασης βιβλίου εσόδων-εξόδων επί μηχανογραφικής 

τήρησής του,η τελευταία  θεωρημένη μηνιαία κατάσταση εσόδων –εξόδων, εκδόθηκε για 

το Δεκέμβριο του 2012. 
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Στο βιβλίο εσόδων - εξόδων καταχωρούνται διακεκριμένα: 

α) Το είδος του δικαιολογητικού, ο αύξων αριθμός και η χρονολογία έκδοσης ή 

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

αγορών και εξόδων. 

β) Τα έσοδα από την πώληση εμπορευμάτων, προϊόντων, πρώτων και βοηθητικών 

υλών, υλικών συσκευασίας, από την παροχή υπηρεσίας και από λοιπές πράξεις. 

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

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

έξοδα και λοιπές πράξεις. 

δ) Η αξία αγοράς και πώλησης των παγίων στοιχείων. 

ε) Ο Φ.Π.Α. που αντιστοιχεί στις πιο πάνω πράξεις. 

στ) Οι αυτοπαραδόσεις αγαθών ή η ιδιοχρησιμοποίηση υπηρεσιών. 

ζ) Τα έσοδα και έξοδα για λογαριασμό τρίτου που αφορούν πράξεις για τις οποίες 

εκδίδονται εκκαθαρίσεις . 

η) Οι επιστροφές και οι εκπτώσεις που γίνονται με ιδιαίτερο στοιχείο επί των πιο 

πάνω πράξεων, οι οποίες καταχωρούνται αφαιρετικά από τις αντίστοιχες στήλες. 

 

Το ποσό κάθε πράξης αναλύεται σε ιδιαίτερες στήλες του τηρούμενου βιβλίου ή σε 

καταστάσεις, ανάλογα με τις ανάγκες της φορολογίας εισοδήματος και του Φ. Π. Α.        

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

υποβολή των φορολογικών δηλώσεων. 
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1.2.2. Χρόνος ενημέρωσης βιβλίου εσόδων –εξόδων 

 

Η καταχώρηση - ενημέρωση του βιβλίου εσόδων -εξόδων με τις πιο πάνω πράξεις 

γίνεται μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα κάθε ημερολογιακού τριμήνου και όχι 

πέραν του χρόνου της εμπρόθεσμης υποβολής της περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α.. 

Στην περίπτωση που κατά την διάρκεια της χρήσης λαμβάνονται στοιχεία αγοράς 

αγαθών πριν από την παραλαβή τους, η ενημέρωση των βιβλίων γίνεται κατά την 

παραλαβή των αγαθών. Εφόσον στο τέλος της χρήσης λαμβάνονται στοιχεία 

αγοράς αγαθών που δεν έχουν ακόμα παραληφθεί, καταχωρούνται σχετικές 

εγγραφές σε ιδιαίτερες στήλες του βιβλίου εσόδων - εξόδων και τακτοποιούνται 

με την παραλαβή των αγαθών. 

Επιπλέον, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας 

εισοδήματος του οικείου οικονομικού έτους καταχωρείται ανακεφαλαιωτικά, 

συγκεντρωτικά και όχι ανά παραστατικό, ανάλυση των δεδομένων που 

καταχωρούνται στο βιβλίο εσόδων - εξόδων, ανάλογα με τις ανάγκες της 

φορολογίας εισοδήματος για τον προσδιορισμό του αποτελέσματος και την 

συμπλήρωση των φορολογικών δηλώσεων ή καταστάσεων που ορίζονται με τις 

διατάξεις του παρόντος νόμου. 

Σε ιδιαίτερο χώρο του βιβλίου εσόδων - εξόδων ή σε καταστάσεις καταχωρείται, 

μέχρι τον χρόνο της εμπρόθεσμης υποβολής της δήλωσης φορολογίας 

εισοδήματος για κάθε πάγιο περιουσιακό στοιχείο, η ημερομηνία και η αξία 

κτήσης του, το οικείο δικαιολογητικό, ο συντελεστής απόσβεσής του, οι 

αποσβέσεις και η αναπόσβεστη αξία. 
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1.2.3. Καταχώριση εσόδων και εξόδων 

Τα ποσά των ακαθάριστων εσόδων και ο Φ.Π.Α. που αντιστοιχεί σε 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. 

 

Σε περίπτωση χρήσης φορολογικής ταμειακής μηχανής αναγράφεται ο αριθμός 

του ημερήσιου δελτίου «Ζ», όπως ορίζεται από τις εκάστοτε ισχύουσες αποφάσεις 

περί Τεχνικών Προδιαγραφών των φ.τ.μ.. Παρέχεται η δυνατότητα καταχώρησης 

των ημερήσιων δελτίων «Ζ» με μία μηνιαία συγκεντρωτική εγγραφή με βάση 

δελτίο μηνιαίας αναφοράς, που εκτυπώνεται από την φ.τ.μ., 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 ποσά των ακαθάριστων εσόδων και ο Φ.Π.Α που αντιστοιχεί σε αυτά μπορεί 

επίσης να καταχωρούνται καθημερινά στις στήλες που αφορούν, με ένα ποσό, με 

την προϋπόθεση ότι θα δίνεται άμεσα στον έλεγχο όταν ζητηθεί από αυτόν 

κατάσταση με ανάλυση των εσόδων για κάθε ένα είδος και σειρά στοιχείων που 

εκδόθηκαν την ίδια ημέρα με αναγραφή του πρώτου και τελευταίου αριθμού ή του 

αύξοντα αριθμού του ημερήσιου δελτίου «Ζ» κατά περίπτωση. 
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Τα ποσά των εξόδων μέχρι εκατόν πενήντα (150) ευρώ έκαστο και ο Φ.Π.Α. που 

αντιστοιχεί σε αυτά μπορεί να καταχωρούνται καθημερινά στις στήλες που 

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

αντίστοιχων δικαιολογητικών. 

 Από τα παραπάνω προκύπτει ότι στο βιβλίο εσόδων εξόδων δεν καταχωρούνται 

οι καταθέσεις και αναλύψεις κεφαλαιών των δανείων που καταχωρούνται και 

λαμβάνονται καθώς και των εισπράξεων ή καταβολών που γίνονται για μερική ή 

ολική εξόφλησή τους. 

Επίσης δεν καταχωρούνται στο βιβλίο εσόδων-εξόδων οι λοιπές ταμειακές 

κινήσεις όπως πληρωμές, εισπράξεις κ.λ.π. ούτε και οι κινήσεις που αφορούν 

αξιόγραφα, όπως επιταγές,γραμμάτια, συνναλαγματικές καθώς η είσπραξη ή η 

πληρωμή της αξίας ενός τιμολογίου δεν συνειστά αγορά ή πώληση.  Τα παραπάνω 

παρακολουθούνται για λόγους πληροφόρησης σε ξεχωριστές καρτέλες. 

 

 

1.3. ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ  

Η τήρηση βιβλίων β’ κατηγορίας γίνεται χειρόγραφα αλλά και µε τη 

χρησιµοποίηση µηχανογραφηµένων προγραµµάτων. Ο µηχανογραφηµένος 

τρόπος θεωρείται για εταιρίες οι οποίες έχουν µεγάλο όγκο δουλειάς και όχι µόνο, 

πιο αποτελεσµατικός  γιατί είναι πιο οργανωµένο το σύστηµα καταχώρησης και 

έκδοσης οικονοµικών αποτελεσµάτων.Καλύπτει πλήρως όλο το φάσµα των 

εµπορικών συναλλαγών µιας επιχείρησης, συνδυάζει και αξιοποιεί τις 

πληροφορίες, δίνοντας τη δυνατότητα στη διοίκηση να αποφασίζει σωστά και 

6 

 



ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 

 

 

έγκαιρα µέσω της δυνατότητας παραµετροποίησης, προσφέρει λύσεις σε 

εξειδικευµένες ανάγκες και δραστηριότητες. Όλα τα οικονοµικά δεδοµένα είναι 

συγκεντρωµένα και µπορεί πιο  εύκολα να γίνει η ομαδοποιήση, η ανεύρεση και 

επεξεργασία τους. 

Η μηχανογραφική τήρηση δίνει την δυνατότητα παραμετροποίησης της εκάστοτε 

εφαρμογής ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησης, της δραστηριότητας της οποίας 

ασκεί, του βαθμού πληροφόρησης τον οποίο απαιτεί αλλά και την εύκολη και γρήγορη 

παρουσίαση των οικονομικών συναλλαγών και καταστάσεων που απαιτεί το 

νομοθετικό φορολογικό πλαίσιοκαι οι φοροτεχνικές διατάξεις. 

Οι δυνατότητες που παρέχουν οι μηχανογραφικές εφαρμογές τήρησης βιβλίου 

Εσόδων- Εξόδων είναι πολλές π.χ.  

• Παρακολούθηση απεριόριστων εταιριών και λογιστικών – οικονομικών χρήσεων 

• Υποστήριξη εκτυπώσεων και λοιπών εργασιών σε πολλές εταιρίες ταυτόχρονα 

• Απλούστατη διαδικασία δημιουργίας νέας εταιρίας με δυνατότητα μεταφοράς 

του μοντέλου λειτουργίας (Λογιστικό σχέδιο – πρότυπο μοντέλο 

παραμετροποίησης κλπ) από οποιαδήποτε εταιρία 

 

• Δυνατότητα δημιουργίας πρόσθετων εκτυπώσεων με διαχείριση στηλών,φίλτρων, 

ταξινομήσεων και ομαδοποιήσεων 

 

• μηχανισμοί ελέγχου ΑΦΜ ως προς την ορθότητα και την μοναδικότητά τους 

• μηχανισμοί ασφάλειας – τεχνικοί και πρόσβασης χειριστών – και πρόσθετες 

εργασίες   καταγραφής και ελέγχου χειρισμών 

• Αξιοποίηση του διαδικτύου (Internet) για επιχειρησιακούς σκοπούς (σύνδεση 
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με TaxisNet, Α.Π.Δ., Φ.Π.Α., ΚΕΠΥΟ), για σύνδεση με πελάτες κλπ 

• Πλήρης σειρά θεωρημένων εκτυπώσεων & καταστάσεων ελέγχου 

Ηλεκτρονική παραγωγή – υποβολή όλων των αρχείων που αφορούν στις 

συναλλαγές με το κράτος 

• Αυτόματη ενημέρωση από εγγραφές εμπορικής διαχείρισης – όπου υπάρχει 

εγκατάστασή της. 

 

Υπάρχει δυνατότητα προ-παραμετροποίησης λογαριασμών, στηλών Εσόδων- 

Εξόδων, Φ.Π.Α, εκτυπώσεων τα οποία διευκολύνουν την λογιστική εργασία. 

Επίσης επιτρέπουν την μαζική καταχώρηση και οργάνωση της καταχώρησης των 

εγγραφών κατά: 

• Πρότυπα άρθρα – πρότυπες εγγραφές 

• Σκελετούς άρθρων με έτοιμα πρότυπα παραστατικών κινήσεων 

• Ορισμό επαναλαμβανόμενων άρθρων και ομοειδών εγγραφών (ακόμα και με τη 

χρήση πρότυπων άρθρων) 

• Αυτόματη συμπλήρωση στοιχείων από την προηγούμενη εγγραφή κατά τη 

δημιουργία νέας εγγραφής,. 

• Παρέχουν την δυνατότητα άμεσης ανευρέσης εγγραφών (Λογαριασμών, 

Συναλλασσομένων,Λοιπών) με οποιοδήποτε τρόπο και οποιοδήποτε πεδίο (πχ. 

ΑΦΜ για Συναλλασσόμενους) ή ακόμα και την ημερομηνιακή ανευρέση 

κινήσεων χωρίς πληκτρολόγηση ημερομηνιών («Σήμερα», «Χθες», «Τρέχουσα 
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εβδομάδα», «Προηγούμενη εβδομάδα», «Τρέχων μήνας», «Προηγούμενος 

μήνας», «Τρέχον έτος» κλπ). 

Kατά την καταχώρηση, το παραστατικό συσχετίζεται  με "Λογαριασμό" (Εσόδων 

ή Εξόδων). 

Οι Λογαριασμοί  είναι από την καταχώρησή τους ήδη συνδεδεμένοι με Στήλες 

Βιβλίων. Κι έτσι το βιβλίο Εσόδων Εξόδων συγκεντρώνει τα ποσά των 

παραστατικών κατά τις ενδεδειγμένες Στήλες.  

 

 

1.4. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

Για την έναρξη καταχώρησης των παραστατικών μηχανογραφικά απαιτείται η 

δημιουργία νέας εταιρίας με την επωνυμία και τα στοιχεία της εταιρείας μας. Η 

αναγνώριση κάθε εταιρίας γίνεται με την χρήση ενός κωδικού. Με τη δημιουργία 

της νέας εταιρίας καθορίζουμε την χρήση στην οποία θα καταχωρηθούν τα 

γεγονότα, και οι παράμετροι της εφαρμογής ανάλογα με το είδος της εταιρίας. Η 

παραμετροποίηση είναι ιδιαίτερα σημαντική για την σωστή λειτουργία της 

εφαρμογής, από την απλή καταχώρηση παραστατικών μέχρι και την δημιουργία 

αποτελεσμάτων μέσα σε μία χρήση. 

Η παραμετροποίηση αφορά: 

 τον ορισμό των στηλών οι οποίες θα χρησιμοποιούνται και τις στήλες οι οποίες θα 

εκτυπώνονται στο θεωρημένο βιβλίο εσόδων- εξόδων, ανά κατηγορία εσόδου, 
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εξόδου,τον τίτλο και το πλάτος της στήλης καθώς και τους λογαρισμούς με τους 

οποίους συνδέεται π.χ. Φ.Π.Α. 

ορισμό των στηλών του Φ.Π.Α. ορίζονται οι στήλες που θα εκτυπώνονται στο 

βιβλίο ανά συντελεστή Φ.Π.Α.οπότε και εκτυπώνονται τα σύνολα των λογαρισμών 

βιβλίου εσόδων- εξόδων ανά συντελεστή Φ.Π.Α. 

Επιλέγεται το καθεστώς και ο ή οι  συντελεστές Φ.Π.Α. ανάλογα με την 

δραστηριότητα όπως ορίζονται από τον πίνακα Φ.Π.Α. που ορίζει όλους τους 

συντελεστές κανονικούς και μειωμένους. 

Τους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριοτήτων της επιχείρησης από τον πίνακα Κ.Α.Δ. 

ο οποίος περιέχει όλους τους Κ.Α.Δ. όπως ορίζονται από τον κώδικα και  

Συμπληρώνεται ο ανάλογος Μοναδικός Συντελεστής Καθαρού Κέρδους ανάλογα με 

την δραστηριότητα της επιχείρησης από τον πίνακα που περιέχει όλους τους 

Μ.Σ.Κ.Κ.. 

Οι ειδικοί φόροι κα επιβαρύνσης ανάλογα με το είδος των εμπορευμάτωνκαι ο 

τρόπος υπολογισμούς τους. 

Ορίζονται τα δεκαδικά ψηφία για κάθε στήλη  

το νόμισμα στο οποίο θα γίνονται οι συναλλαγές και οι καταχωρήσεις. 

Το επάγγελμα από τον πίνακα που υπάρχει και ο οποίος μπορεί εύκολα να 

συμπληρωθεί με πλήθος επαγγελμάτων. 

Το Α.Φ.Μ. της επιχείρησης 
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Επιλογή Δ.Ο.Υ . στην οποία ανήκει η επιχείρηση από  τον πίνακα Δ.Ο.Υ. ανά 

κωδικό και ονομασία. 

Γενικές παράμετροι που αφορούν τις συγκεντρωτικές καταστάσεις πελάτων- 

προμηθευτών ανάλογα με το αν είναι υπόχρεος ή μη υπόχρεος ή απαλλάσεται και 

αναφέρονται ως ΚΕΠΥΟ ή ΜΥΦ. 

Ορίζονται οι περάμετροι εκτυπωτών και εκτυπώσεων. 

  

1.4.1. Καταχώρηση παραστατικών (Εσόδων ή Εξόδων) 

Επιλέγεται νέα εγγραφή από το menu, δηλώνεται αν αφορά έσοδο ή έξοδο 

Επιλέγεται ο συναλλασσόμενος πελάτης ή προμηθευτής από τους ανάλογους 

πίνακες ή δημιουργείται νέος συναλλασσόμενος εάν δεν υπάρχει (σε παρακάτω 

παράγραφο θα επεξηγηθεί η δημιουργία νέων συναλλασσομένων. Αυτόματα στην 

εγγραφή συμπληρώνονται τα στοιχεία (ΑΦΜ, Επωνυμία) του συναλλασσόμενου 

που έχουμε επιλέξει.  

Ο τύπος (αγορές, δαπάνες)  και το είδος του παραστατικού π.χ. Τιμολόγιο, 

Τιμολόγιο- Δελτίο Αποστολής, Τιμολόγιο Παροχής Υπητεσιών, Απόδειξη Λιανικής, 

παραστατικό λογαρισμών( Δ.Ε.Η.,ΟΤΕ κλπ.) Πιστωτικό Τιμολόγιο κλπ.   

Ο αριθμός του παραστατικού. 

Αιτιολογία της κίνησης π.χ. αγορά από..., πώληση σε..., λογαριασμός.... 

 Κατά την καταχώρηση, το παραστατικό δηλώνεται (χαρακτηρίζεται) ως προς τον 

Λογαριασμό που αφορά. Ο Λογαριασμός όμως είναι ήδη συσχετισμένος με την 
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ενδεδειγμένη Στήλη Βιβλίου (Εσόδων ή Εξόδων) η οποία και θα απεικονίζει τα 

ποσά του.: 

Λογαρισμοί Εσόδων (υποδηλώνει ότι ο Λογαριασμός συγκεντρώνει Εσοδα)  

Καλούνται στις γραμμές των Παραστατικών Εσόδων και ενημερώνονται από την 

καθαρή αξία των γραμμών αυτών. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να επιλέξουμε εάν το 

έσοδο είναι συνδεδεμένο με ΦΠΑ . Π.χ. οι πωλήσεις εμπορευμάτων έχουν ΦΠΑ , τα 

έσοδα κεφαλάιων δεν έχουν ΦΠΆ οπότε και παρουσιάζονται σε διαφορετικές 

στήλες του βιβλίου εσόδων- εξόδων.  

 Λογαρισμοί Εξόδων (υποδηλώνει ότι ο Λογαριασμός συγκεντρώνει Εξοδα). 

Καλούνται στις γραμμές των Παραστατικών Εξόδων και ενημερώνονται από την 

καθαρή αξία των γραμμών αυτών. Επίσης οι λογαριασμοί εξόδων επιλέγονται 

ανάλογα με την συνδεσή τους με το Φ.Π.Α. και εάν αυτό το ΦΠΑ είναι 

εκπιπτώμενο ή μη. Π.χ. μη εκπιπτωμενο ΦΠΑ σε καύσιμα ή συντήρηση Ι.Χ. 

επιβατικού αυτοκινήτου. 

Λογαρισμοί Ειδικών Φόρων Εσόδων (υποδηλώνει ότι ο Λογαριασμός συγκεντρώνει 

ειδικούς φόρους Εσόδων - πλην ΦΠΑ ) 

Λογαρισμοί Ειδικών Φόρων Εξόδων (υποδηλώνει ότι ο Λογαριασμός συγκεντρώνει 

ειδικούς φόρους Εξόδων - πλην ΦΠΑ ). 

Οι Λογαριασμοί Ειδικών Φόρων Εσόδων ή Εξόδων είναι εξ' αρχής συσχετισμένοι 

με αντίστοιχους "κύριους" Λογαριασμούς Εσόδων ή Εξόδων. Ενημερώνονται από 

την καταχώρηση των κυρίων Λογαριασμών σε ειδικές περιπτώσεις που αφορούν σε 

φόρους. 

12 

 



ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 

 

 

Λογαρισμοί Φ.Π.Α. Εσόδων (υποδηλώνει ότι ο Λογαριασμός συγκεντρώνει ΦΠΑ 

Εσόδων).  

Οι Λογαριασμοί ΦΠΑ Εσόδων είναι εξ' αρχής συσχετισμένοι με αντίστοιχους 

"κύριους" Λογαριασμούς Εσόδων. Οταν οι Λογαριασμοί αυτοί Εσόδων 

χρησιμοποιούνται σε γραμμές Παραστατικών Εσόδων, οι Λογαριασμοί ΦΠΑ 

Εσόδων ενημερώνονται αυτόματα από την αξία ΦΠΑ των γραμμών.   

Οι Λογαριασμοί ΦΠΑ Εξόδων είναι εξ' αρχής συσχετισμένοι με αντίστοιχους 

"κύριους" Λογαριασμούς Εξόδων. Οταν οι Λογαριασμοί αυτοί Εξόδων 

χρησιμοποιούνται σε γραμμές Παραστατικών Εξόδων, οι Λογαριασμοί ΦΠΑ 

Εξόδων ενημερώνονται αυτόματα από την αξία ΦΠΑ των γραμμών.  Λογαρισμοί 

Φ.Π.Α. Εξόδων (υποδηλώνει ότι ο Λογαριασμός συγκεντρώνει ΦΠΑ Εξόδων). 

Κάθε Λογαριασμός Εσόδων Εξόδων συσχετίζεται με μία Στήλη Βιβλίου Εσόδων 

Εξόδων: 

Αυτή ακριβώς η σύνδεση Λογαριασμών και Στηλών είναι ο μηχανισμός που κατά 

την εκτύπωση του Βιβλίου Εσόδων Εξόδων θα κατανείμει τα ποσά των διαφόρων 

Λογαριασμών στις ενδεδειγμένες Στήλες.  

Τα πεδία τα οποία ενημερώνονται με τον επιλεγμένο λογαριασμό είναι το:  

Πεδίο που συσχετίζει με αντίστοιχο λογαριασμό Φ.Π.Α (<Λογαριασμός ΦΠΑ>). Η 

συσχέτιση αποσκοπεί στο να ενημερώνεται αυτόματα ο συσχετισμένος λογαριασμός 

ΦΠΑ με τα ποσά Φ.Π.Α. των εγγραφών του  "κυρίου" λογαρισμού. Το ποσοστό του 

ΦΠΑ που αντιστοιχεί στον επιλεγμένο λογαριασμό ΦΠΑ συμπληρώνεται αυτόματα 

στο αντίστοιχο πεδίο και χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της αξίας ΦΠΑ ως 
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ποσοστό επί της καθαρής αξίας λαμβάνοντας υπόψη το καθεστώς Φ.Π.Α. ως 

κανονικό, μειωμένο ή ακόμα και την απαλλαγή από το Φ.Π.Α. . 

Πεδία συσχέτισης του κυρίου λογαριασμού με κατηγορία Μοναδιαίου Συντελεστή 

Καθαρού Κέρδους (βλέπε περί Συντελεστών Κερδών) 

Πεδίο για την συμμετοχή ή μη της αξίας του Λογαριασμού στον υπολογισμό 

ΚΕΠΥΟ 

συσχέτιση του κυρίου λογαριασμού με λογαριασμούς ειδικών φόρων 

Οι λογαριασμοί Εσόδων Εξόδων θεωρούνται (και είναι) απλογραφικοί λογαριασμοί. 

Γι' αυτό άλλωστε ο σχεδιασμός κινήσεων Εσόδων Εξόδων προβλέπει  "αύξηση 

υπολοίπου" και "μείωση υπολοίπου" λογαρισμού. Δεν προβλέπει δηλαδή 

διακεκριμένες ρυθμίσεις για Χρέωση ή Πίστωση. Μία κίνηση Εσόδων Εξόδων 

μπορεί είτε να αυξάνει είτε να μειώνει το υπόλοιπο ενός Λογιαριασμού Εσόδων 

Εξόδων. 

Όλες οι εφαρμογές έχουν καταχωρημένους βασικούς λογαριασμούς αλλά παρέχεται 

η δυνατότητα δημιουργίας νέων ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησης. 

1.5. ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΚΙΝΗΣΕΩΝ 

Όλες οι εγγραφές μετά την καταχώρησή τους  παρουσιάζονται στις κινήσεις ή 

εγγραφές στον πίνακα διαχείρησης απ’ όπου μπορούν να αναζητηθούν με φίλτρα 

(ημερομηνία, συναλλασσόμεμο, παραστατικό κλπ.). έχουμε τη δυνατότητα να 

επιλέξουμε όποια κίνηση θέλουμε και να την μεταβάλουμε ή να την διαγράψουμε 

εάν δεν την έχουμε οριστικοποιήσει, βρίσκεται δηλαδή σε προσωρινό αρχείο.  
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Οριστικοποίηση σημαίνει ότι έχουμε αποθηκεύσει (ενημερώσει) την κίνηση συνήθως 

κατά ημερομηνία οπότε και έχει ενημερώσει με αύξουσα αρίθμηση το επίσημο βιβλίο 

εσόδων- εξόδων και τις καρτέλες υπολοίπων των πελατών ή προμηθευτών. Χωρίς 

οριστικοποιήση των κινήσεων δεν είναι δυνατή εκτύπωση των βιβλίων που απαιτούνται 

από τον κώδικα. 

Μετά την οριστικοποίηση εγγραφών μέχρι ορισμένη ημερομηνία, δεν επιτρέπεται καμία 

εισαγωγή ή μεταβολή ή διαγραφή εγγραφής. Στην περίπτωση που, για λογιστική 

τακτοποίηση, απαιτείται μεταβολή ή διαγραφή μίας οριστικοποιημένης εγγραφής, μπορεί 

να γίνει εγγραφή αντιλογισμού. 

 

1.6. ΣΥΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΙ / ΠΕΛΑΤΕΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 

Στις περισσότερες εφαρμογές παρουσιάζονται στα αρχεία π.χ. οι πελάτες στα σρχεία 

πελατών, σε πίνακα διαχείρησης από όπου υπάρχει η δυνατότητα να δούμε όλους τους 

καταχωρημένους συναλλασσόμενους και να κάνουμε οποιδήποτε διόρθωση ή μεταβολή 

θέλουμε εκτός του κωδικού τους. 

Μπορούμε να επιλέξουμε συγκεκριμένο συναλλασσόμενο και να προβάλουμε την 

καρτέλα ή το υπολοιπό του, για συγκεκριμένη περίοδο. 

Από τον πίνακα διαχείρησης μας δίνεται η δυνατότητα να καταχωρήσουμε νέους πελάτες 

ή προμηθευτές είτε με επιλογή ανοιγμα νέου, είτε με insert είτε με (+) συν. 

Τα στοιχεία που απαιτούνται για την δημιουργεία νέας καρτέλας είναι επωνυμία, ΑΦΜ, 

ΔΟΥ. Επαγγελμα, καθεστώς ΦΠΑ και ΚΕΠΥΟ,διεύθυνση και άλλα στοιχεία 
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επικοινωνίας καθώς και στοιχεία ομαδοποιήσεων όπως τύπος συναλλασσόμενου, ομάδα  

κλπ. 

 

1.7. ΜΗΤΡΩΟ ΠΑΓΙΩΝ 

Στο μητρώο παγίων παρακολουθούνται αναλυτικά τα πάγια τα οποία αγοράζει η 

επιχείρηση. Η αγορά του παγίου καταχωρείτε στα έξοδα (αγορές)  σε ξεχωριστή στήλη -

πάγια και ενημερώνει την στήλη του ΦΠΑ που αναλογεί στην αξία του παγίου. 

Η τήρηση του μητρώου παγίων είναι υποχρεωτική και απαραίτητη για τον υπολογισμό 

των αποσβέσεων. 

Τα στοιχεία που συμπληρώνονται στην καταχώρηση των παγίων είναι τα εξείς: 

• Κωδικός: Δίνεται ο κωδικός του παγίου, που μπορεί να είναι αριθμός ή λεκτικό. 

• Περιγραφή: Δίνεται η περιγραφή του παγίου. 

• Λογαριασμός: Δίνεται ο λογαριασμός που ενημερώνεται από το πάγιο. 

• Περιγραφή: Συμπληρώνεται κατά την επιλογή του λογαριασμού με την περιγραφή 

του. 

• Βελτίωση του παγίου: Επιλέγεται το πάγιο στο οποίο αποτελεί βελτίωση το νέο, 

ώστε να προσαυξηθεί η αξία κτήσης του παλαιού κατά την αξία του νέου. 

Στοιχεία παραστατικού αγοράς: Συμπληρώνονται τα στοιχεία του παραστατικού 

αυτόματα, όπως έχουν καταχωρηθεί κατά την εγγραφή. 

• Ποσότητα: Συμπληρώνεται η ποσότητα των παγίων. 

• Ποσό: Συμπληρώνεται το σύνολο της αξίας των παγίων. 
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• Πώληση παγίου: Συμπληρώνεται αυτόματα κατά την καταχώρηση εγγραφής 

πώλησης παγίου. 

• Μέθοδος απόσβεσης: Επιλέγεται σταθερή ή φθίνουσα, ανάλογα με τη μέθοδο που 

χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό αποσβέσεων παγίων περιουσιακών 

στοιχείων. 

• Έναρξη αποσβέσεων: Συμπληρώνεται η ημερομηνία έναρξης αποσβέσεων. 

• Συντελεστής: Συμπληρώνεται ο συντελεστής απόσβεσης του παγίου. 

• Περίοδοι παύσης: Συμπληρώνονται οι περίοδοι παύσης χρήσης του παγίου για να 

μην υπολογιστούν οι αποσβέσεις για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Οι 

περίοδοι παύσης εκφράζονται σε μήνες. 

• Τελευταίος υπολογισμός: Αναγράφεται η ημερομηνία τελευταίου υπολογισμού 

αποσβέσεων του παγίου. 

• Λογαριασμός αποσβέσεων: Συμπληρώνεται ο λογαριασμός στον οποίο θα 

καταχωρηθούν οι αποσβέσεις, αν τηρούνται τέτοιοι λογαριασμοί. 

• Αξία κτήσης: Συμπληρώνεται αυτόματα η αξία κτήσης του παγίου. 

• Αξία βελτιώσεων: Συμπληρώνεται αυτόματα η αξία των βελτιώσεων που έχουν 

καταχωρηθεί σε αυτό το πάγιο. 

• Αξία πώλησης: Συμπληρώνεται αυτόματα η αξία πώλησης του παγίου, κατά την 

καταχώρηση εγγραφής πώλησης του παγίου. 

• Κέρδη: Συμπληρώνεται αυτόματα κατά την καταχώρηση εγγραφής πώλησης του 

παγίου, αν προκύπτουν κέρδη, μετά τον υπολογισμό αποσβέσεων. 

• Αποσβέσεις απογραφής: Συμπληρώνονται αυτόματα οι αποσβέσεις που έχουν ήδη 

εκτελεστεί σε προηγούμενες χρήσεις. 

• Αποσβέσεις χρήσης: Συμπληρώνονται αυτόματα οι αποσβέσεις που έχουν 

εκτελεστεί στην τρέχουσα χρήση. 
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• Αναπόσβεστη αξία: Συμπληρώνεται αυτόματα η αναπόσβεστη αξία του παγίου. 

• Ζημιές: Συμπληρώνεται αυτόματα κατά την καταχώρηση εγγραφής πώλησης του 

παγίου, αν προκύπτουν ζημιές, μετά τον υπολογισμό αποσβέσεων. 

• Οριστική διακοπή παγίου: Κλικάρεται κατά την οριστική διακοπή παγίου. 

• Ημερομηνία διακοπής: Συμπληρώνεται η ημερομηνία οριστικής διακοπής παγίου. 

 

Ο υπολογισμός των αποσβέσεων.υπάρχει ως επιλογή στο μητρώο παγίων και λαμβάνει 

υπόψιν του την μέθοδο απόσβεσης, την αξία του παγίου (κτήσης ή αναπόσβεστη), τον 

συντελεστή απόσβεσης, το διάστημα από την έναρξη των αποσβέσων μέχρι το τέλος της 

χρήσης ή μέχρι την πώληση και οριστική διακοπή του παγίου εκτός των περιόδων 

παύσης που έχουν ορισθεί. 

Στο τέλος της χρήσης τα έξοδα των αποσβέσεων καταχωρούνται στην στήλη των εξόδων 

χωρίς ΦΠΑ  και εκπίπτουν από τα έσοδα .  Πρέπει να διευκρινισθεί ότι κατά την αγορά 

του παγίου και την εκταμίευση της αξίας του δεν δημιουργείται έξοδο. Έξοδα 

θεωρούνται μόνο οι αποσβέσεις καθώς το πάγιο χρησιμοποιείται για περισσότερες από 

μία χρήσης, οπότε δεν μπορεί να θεωρηθεί έξοδο μόνο μέσα στη χρήση που αγοράστηκε 

και ξεκίνησε η λειτουργία του.  

1.8. ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ 

Όταν επιλέγουμε εκτυπώσεις μπορούμε να εμφανίσουμε μία σειρά από εκτυπώσεις εκτός 

του βιβλίου Εσόδων- Εξόδων. Για παράδειγμα μπορούμε να εμφανίσουμε στην οθόνη 

είτε να εκτυπώσουμε σε χαρτί  

• Όλες τις εγγραφές, προσωρινές ή οριστικές, για τον έλεγχο των εγγραφών 
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• Στήλες του βιβλίου εσόδων-εξόδων αναλυτικές ή συκεντωτικές 

• Καρτέλες ή υπόλοιπα πελατών- προμηθευτών ή ακόμα και  

• Πίνακες Αξιογράφων και ταμείου εάν παρακολουθούνται από την εφαρμογή. 

        Επισημαίνεται ότι οι περισσότερες εφαρμογές έχουν την δυνατότητα να 

παρακολουθούν                    τόσο κινήσεις ταμειακές όσο και αξιογράφων, παρόλο που 

δεν ενημερώνουν το βιβλίο εσόδων- εξόδων για διευκόλυνση των λογιστών ή της 

επιχείρησης.    

Επίσης μπορούμε να προβάλουμε και να εκτυπώσουμε  

• το μητρώο παγίων. 

• Ετήσιες ή περιοδικές καταστάσεις π.χ. πωλήσεις, εξωλογιστικός προσδιορισμός 

καθαρών κερδών, φόρος σύμφωνα με τον Μοναδικό Συντελεστή Καθαρών 

Κερδών που έχει εισαχθεί στις παραμέτρους της εταιρίας. 

• Έντυπα όπως  Εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ, Περιοδική δήλωση ΦΠΑ, Ε3 Ετήσια 

Δήλωση εισοδήματος 

• Συγκεντωτικές Καταστάσεις Πελατών –Προμηθευτών. 

• Καθώς και πίνακες που υπάρχουν στην εφαρμογή όπως ΚΑΔ, συντελεστών ΦΠΑ, 

Μ.Σ.Κ.Κ. , επαγγέλματα, ΔΟΥ.  

 

2. ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 
 

2.1. ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΦΑΣ 

 

Η παρακολούθηση και διαχείρηση ημεδαπών ή αλλοδαπών κεφαλαιουχικών εταιριών    ( 

Ε.Π.Ε., Α.Ε.)  αλλά και όσον εντάσσονται στην τήρηση βιβλίων Γ’ κατηγορίας με ετήσια 
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ακαθάριστα έσοδα άνω των 1.500.000,00 ευρώ, είναι υποχρεωμένοι στην τήρηση αυτών 

με τη διπλογραφική μέθοδο. 

Κατ’ εξαίρεση, μπορούν να τηρήσουν απλογραφικά βιβλία οι αλλοδαπές γενικά 

επιχειρήσεις που εγκαθίστανται στην Ελλάδα με βάση τις διατάξεις των α.ν. 89/1967 (Α’ 

132) και 378/1968 (Α’ 82), τα υποκαταστήματα των αλλοδαπών αεροπορικών 

επιχειρήσεων που λειτουργούν στην Ελλάδα και απαλλάσσονται από τη φορολογία 

εισοδήματος με τον όρο της αμοιβαιότητας καθώς και οι αλλοδαπές Α.Ε. και Ε.Π.Ε. του 

δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του Κ.Φ.Α.Σ.. 

. Ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών που εντάσσεται σε τήρηση διπλογραφικών 

βιβλίων για την άσκηση του επαγγέλματός του, τηρεί λογιστικά βιβλία κατά τη 

διπλογραφική μέθοδο με οποιοδήποτε λογιστικό σύστημα, σύμφωνα με τις γενικά 

παραδεκτές αρχές της λογιστικής. 

 Τα βιβλία αυτά, είτε τηρούνται χειρόγραφα, είτε μηχανογραφικά, είναι αθεώρητα, χωρίς 

υποχρέωση τήρησης θεωρημένου ισοζυγίου γενικού-αναλυτικών καθολικών, επί 

μηχανογραφικής τήρησής τους. 

 

Παρακολούθηση ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ σύμφωνα με το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό 

Σχέδιο 

Για την τήρηση των ημερολογίων και καθολικών εφαρμόζεται υποχρεωτικά το Ελληνικό 

Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (Π.Δ. 1123/1980, Α’ 283), μόνο ως προς την δομή, την 

ονοματολογία και το περιεχόμενο των πρωτοβαθμίων, δευτεροβαθμίων και των 

υπογραμμισμένων τριτοβαθμίων λογαριασμών, και από τους λογαριασμούς της ομάδας 9 

μόνο ο λογαριασμός 94, εφόσον τα ακαθάριστα έσοδα από πωλήσεις αγαθών 

(λογαριασμοί 70, 71) υπερβαίνουν τα πέντε (5) εκατομμύρια ευρώ ανά λογαριασμό. Η 

ανάπτυξη των δευτεροβαθμίων λογαριασμών, σε μη θεσμοθετημένους από τις διατάξεις 
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του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου τριτοβαθμίους λογαριασμούς, καθώς και η ανάπτυξη 

των τριτοβαθμίων λογαριασμών σε επίπεδο τεταρτοβαθμίων, γίνεται σύμφωνα με τις 

αρχές της λογιστικής και τις ανάγκες του υπόχρεου απεικόνισης συναλλαγών. 

 

Ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών που τηρεί διπλογραφικά βιβλία τηρεί 

επίσης: 

• Μητρώο παγίων περιουσιακών στοιχείων σύμφωνα με το Γενικό Λογιστικό 

Σχέδιο. Τα έπιπλα και σκεύη μπορεί να παρακολουθούνται στο μητρώο παγίων 

ανά συντελεστή απόσβεσης. 

• Βιβλίο απογραφών στο οποίο μετά από καταμέτρηση καταγράφονται και 

αποτιμώνται όλα τα στοιχεία της επαγγελματικής του περιουσίας που κατέχει 

κατά τη λήξη της διαχειριστικής του περιόδου.. Για την αποτίμηση των στοιχείων 

της απογραφής εφαρμόζονται υποχρεωτικά οι κανόνες αποτίμησης του Π.Δ. 

1123/1980. 

• Ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών που τηρεί διπλογραφικά βιβλία, 

υποχρεούται να τηρεί ηλεκτρονικό φάκελο ελέγχου ανά διαχειριστική περίοδο, ο 

οποίος ενημερώνεται μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα της λήξης της προθεσμίας 

υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος με τα αναλυτικά δεδομένα του 

τελευταίου προσωρινού και του οριστικού ισοζυγίου των λογαριασμών όλων των 

βαθμίδων, των ημερολογίων, του βιβλίου απογραφών και ισολογισμού, των 

πληροφοριών των πρόσθετων βιβλίων  και του μητρώου παγίων, εφόσον αυτά 

τηρούνται μηχανογραφικά. 

Τα αθεώρητα βιβλία που ενημερώνονται μηχανογραφικά, μπορεί να μην 

εκτυπώνονται, εφόσον τα δεδομένα τους φυλάσσονται σε ηλεκτρομαγνητικά μέσα 

αποθήκευσης, με την προϋπόθεση ότι, τα δεδομένα αυτά εκτυπώνονται άμεσα 
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όταν ζητηθεί από το φορολογικό έλεγχο. 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. 

 

2.2. ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 

 

Η μηχανογραφική καταχώρηση λογιστικών άρθρων στο ημερολόγιο προσφέρει τη 

δυνατότητα εύκολης παρακολούθησης των οικονομικών στοιχείων της επιχείρησης. Με 

την καταχώρηση των λογιστικών άρθρων ενημερώνεται αυτόματα το γενικό και 

αναλυτικό καθολικό, το Ισοζύγιο, οι συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών 

προμηθευτών, ο Ισολογισμός και όλες οι υπόλοιπες οικονομικές καταστάσεις της 

επιχείρησης.  

Επίσης το λογιστικό σχέδιο είναι διαθέσιμο σε όλες τις εφαρμογές και παρέχεται η 

δυνατότητα εισαγωγής νέων λογαριασμών Λογιστικού Σχεδίου ή μεταβολής και 

ανάπτυξης των ήδη υπαρχόντων λογαριασμών ανάλογα με τις απαιτήσεις της 

επιχείρησης. 

 

 

2.3. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 
 

Σε όλες της λογιστικές εφαρμογές υπάρχει η δυνατότητα παρακολούθησης πολλών, 

ακόμα και εκατοντάδων επιχειρήσεων, έτσι αυτές αναγνωρίζονται με αύξουσα αρίθμηση 

ή ένα κωδικό. 
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Για την δημιουργία νέας εταιρίας απαραίτητη είναι η επιλογή Νέας εταιρίας από το 

μενού της εφαρμογής και επιλέγεται τον κωδικό της, ο οποίος χρησιμοποιείται ως 

κριτήριο αναζήτησης. Στη συνέχεια καταχωρούνται όλα τα στοιχεία της επιχείρησης 

όπως επωνυμία, διακριτικός τίτλος, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ., νομική μορφή, επάγγελμα, 

διευθύνσεις, στοιχεία επικοινωνίας καθεστώς Φ.Π.Α., υποχρέωση στο ΚΕΠΥΟ κλπ.  

 Απαραίτητο στοιχείο για την δημιουργία είναι η δήλωση της οικονομικής χρήσης και οι 

περίοδοι αυτής π.χ. μηνιαία περίοδος. 

Επίσης απαραίτητη είναι η δημιουργία των αρχείων που θα παρακολουθούνται. Στην 

πραγματικότητα όλα τα αρχεία υπάρχουν αλλά δημιουργούνται όταν τους δίνεται 

ορισμένο μέγεθος. Το μέγεθος των αρχείων ορίζεται σύμφωνα με τις ανάγκες της 

επιχείρησης και τον όγκο των συναλλαγών που πραγματοποιεί κατά την διάρκεια μιάς 

χρήσης. Το μέγεθος αυτό μπορεί να τροποποιηθεί εάν αυτό χρειαστεί.  

Επίσης ζητούνται στοιχεία παραμετροποίησης τα οποία προσαρμόζουν κάθε εφαρμογή 

στις ανάγκες και απαιτήσεις της επιχείρησης. Τέτοια στοιχεία είναι το νόμισμα και τα 

δεκαδικά ψηφία των βιβλίων,  νόμισμα στο οποίο θα είναι εκφρασμένες όλες οι αξίες 

που ενημερώνουν τα βιβλία της εταιρίας. 

Ποιά βιβλία τηρούνται στην Οικονομική Χρήση, την Υποβολή Δηλώσεων Φ.Π.Α. και 

την συχνότητά (μήνα, δίμηνο, τρίμηνο) με την οποία η εταιρία έχει υποχρέωση υποβολής 

δηλώσεων Φ.Π.Α. Σύμφωνα με την επιλογή, δημιουργούνται οι περιοδικές φορολογικές 

δηλώσεις για τη Χρήση. 

Προθεσμία για το κλείσιμο Ισολογισμού (σε μήνες) ανάλογα με την νομική μορφή της 

επιχείρησης. 

Παράμετροι που αφορούν τον κώδικα, με εμφάνιση προειδοποιητικών μυνημάτων και 

φραγών που αφορούν τις ημερομηνίες ενημέρωσης και εκτύπωσης των λογιστικών 

βιβλίων, π.χ. του ημερολογίου 
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Η δημιουργία ή η διαχείρηση ήδη υπαρχόντων πινάκων μας δίνει την δυνατότητα να 

εισάγουμε στοιχεία τα οποία θα είναι διαθέσιμα σε διάφορα σημεία της εφαρμογής, π.χ. 

πίνακας επαγγελμάτων ή ποσοστών Φ.Π.Α. ή στοιχεία ταξινόμησης που αφορούν 

συναλλασσόμενους και συναλλαγές.  

Τους χειριστές και τους πιθανούς περιορισμούς στους οποίους υπόκεινται ως προς την 

εκτέλεση διαφόρων εργασιών με σκοπό την μέγιστη ασφάλεια χρήσης της εφαρμογής. 

 

Στη συνέχεια απαραίτητη διαδικασία είναι η κωδικοποίηση της εταιρίας η οποία 

επιτρέπει την διαχείρηση των αρχείων και την προσαρμογή των βασικών δεδομένων 

σύμφωνα με τις ανάγκες της επιχείρησης. 

Κατά την παρακολούθηση των Γ΄κατηγορίας βιβλίων όπως ήδη αναφέραμε είναι 

απαραίτητη η χρήση του λογιστικού σχεδίου οπότε η κύρια μορφή κωδικοποίησης αφορά 

το λογιστικό σχέδιο.  

 

 

 

 

 

2.4. ΑΡΧΕΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 

 

 Στην Γενική Λογιστική μία από τις σημαντικότερες εργασίες είναι η δημιουργία του 

λογιστικού σχεδίου σύμφωνα με τις ανάγκες της επιχείρησης αλλά και σύνομα με τις 

αρχές του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (ΕΓΛΣ). 

Οι εφαρμογές δίνουν την δυνατότητα αντιγραφής του λογιστικού σχεδίου από άλλες 

εταιρίες ή από την εταιρία demo/ πρότυπη εταιρία η οποία περιλαμβανει τους 

24 

 



ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 

 

 

υποχρεωτικούς πρωτοβάθμιους, δευτεροβάθμιους και  τριτοβάθμιους λογαριασμούς του 

Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου.                                                             

Σε ποια ανάπτυξη θα βρίσκεται ο λογαρισμός το επιλέγει η ίδια η επιχείρηση καθώς μία 

μικρότερη αρκείται σε ανάπτυξη τριτοβαθμίων με 2 ή 3 ψηφία στον τρίτο βαθμό ή 

κάποια άλλη απαιτεί 3 ψηφία στον τέταρτο βαθμό. Π.χ. 30.00 Πελάτες εσωτερικού, 

30.00.01 Γιώργος Γεωργίου ( ο πρώτος πελάτης εσωτερικού) ή 30.00.00. 001 Γεωργίου 

Γεώργιος( ο πρώτος πελάτης εσωτερικού, Αττικής). 

Το πλήθος των ψηφίων και ο βαθμός ανάπτυξης εξαρτάται από το είδος της εταιρίας, τον 

αριθμό των πελατών της , την ύπαρξη ή όχι υποκαταστημάτων, αποθηκευτικών χώρων 

κλπ., καθώς και την πληροφόρηση που χρειάζεται.     

Ένας λογαριασμός καταχωρείται στο σχέδιο λογαρισμών με την αποθήκευσή του και δεν 

μπορεί να διαγραφεί ή να μεταβληθεί μετά την πρώτη κίνησή του (χρέωση ή πίστωση). 

Επίσης οι λογαρισμοί των συναλλασσομένων 30 πελατών ή  50 προμηθευτών παρέχουν 

μία δεύτερη καρτέλα συμπλήρωσης στοιχείων στην οποία καταχωρούνται αναλυτικά τα 

στοιχεία των πελατών – προμηθευτών όπως ΑΦΜ, ΔΟΥ, στοιχεία επικοινωνίας, 

συντελεστής ΦΠΑ , υποχρέωση στο ΚΕΠΥΟ (συγκεντρωτική κατάσταση πελατών- 

προμηθευτών) κλπ.     

 

 Η διαδικασία ανεύρεσης των λογαριασμών είναι εύκολη καθώς ομαδοποιούνται βάσει 

των ομάδων του ΕΓΛΣ , έτσι γνωρίζοντας τον πρωτοβάθμιο λογαριασμό 60 αμοιβές και 

έξοδα μισθωτών ή ακόμα και την ομάδα λογαριασμών π.χ. 6 έξοδα, απομονώνονται οι οι 

λογαρισμοσμοί που μας αφορούν με αποτέλεσμα να μπορούμε να επιλέξουμε αυτόν που 

αποδίδει καλύτερα την λογιστική κίνηση.  
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Επίσης πρέπει να σημειωθεί ότι οι λογαριασμοί ενημερώνουν οικονομικές και λογιστικές 

καταστάσεις της εταιρίας καθώς και έντυπες ή δηλώσεις όπως για παράδειγμα την 

περιοδική ή εκκαθαριστική δήλωση του ΦΠΑ, το έντυπο Ε3 της φορολογίας 

εισοδήματος και τον Ισολογισμό. Για να πραγματοποιηθεί η παραπάνω σύνδεση θα 

πρέπει να έχει δηλωθεί κατά την δημιουργία του λογαριασμού εάν ο λογαρισμός 

συμμετέχει στα παραπάνω.    

 

   

2.5. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΚΙΝΗΣΕΩΝ/ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 

 

Για την καταχώρηση κινήσεων και την πραγματοποίηαη εγγραφών, πάντα σύμφωνα με 

την διπλογραφική μέθοδο, επιλέγεται καταχώρηση εγγραφών / κινήσεων και η επιλογή 

Νέα εγγραφή, συνήθως από μία οθόνη διαχείρησης εγγραφών. 

Προτείνεται πάντα η τρέχουσα ημερομηνία, δηλαδή η ημερομηνία με την οποία έχει 

ανοίξει η εφαρμογή και η οποία επιλέγεται κατά την είσοδο σε αυτήν. Η ημερομηνία 

μπορεί να αλλάξει αρκεί να μην ξεπερνά τις ημερομηνίες φραγής που παρακολουθούνται 

από τον κώδικα, για τις ημερομηνίες ενημέρωσης ή εκτύπωσης κάθε περιόδου. Επίσης 

ζητείτε το είδος και ο αριθμός του παραστατικού και η εγγραφή παίρνει μία αύξουσα 

αρίθμηση. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την καταχώρηση έιναι η επιλογή του τύπου παραστατικού. 

Ο τύπος του παραστατικού καθορίζει το ημερολόγιο το οποίο θα ενημερώσει η νέα 

εγγραφή. Οι τύποι παραστατικού που συνήθως προτείνονται είναι κίνηση αγοράς ή 

πώλησης, ταμείου, ισολογισμού, εγγραφές κλεισίματος ή ανοίγματος χρήσης και 

συμψηφισμού στις οποίες καταχωρούνται οι κινήσεις που δεν αφορούν καμία από τις 

υπόλοιπες κατηγορίες κινήσεων, π.χ. είσπραξη αξιογράφου απο πελάτη, πληρωμή 
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προμηθευτή με αξιόγραφο, καταχώρηση μισθολογικής κατάστασης κλπ καθώς δεν είναι 

αγορά ή πώληση, δεν χρησιμοποιούν τον λογαριασμό «Ταμείο» στην εγγραφή, δεν 

αφορούν τις κινήσεις Ισολογισμού. 

Ο τύπος των κινήσεων προέρχεται από έναν πίνακα ο οποίος μπορεί να τροποποιηθεί 

καθώς μπορούμε να διαγράψουμε ή να εισάγουμε είδος κινήσεων. 

Επίσης μπορεί να συμπληρώνεται πεδίο στο οποίο ορίζεται η σύνδεση της Γενικής 

Λογιστικής με την Αναλυτική και τα κέντρα κόστους εάν υπάρχουν. 

Συνήθως τελικό πεδίο των στοιχείων της εγγραφής είναι η αιτιολογία της κίνησης. 

Η παράγραφος που καταχωρουνται οι λογαριασμοί είναι αρκετά μεγάλη ώστε να 

επιλεγούν σε μία εγγραφή όσοι λογαριασμοί απαιτούνται. Η ανεύρεση των λογαριαμών 

γίνεται κυρίως με μάσκα κωδικού δηλαδή με την δυνατότητα να πληκτρολογίσουμε ένα 

ή περισσότερα αρχικά ψηφία του κωδικού του ΕΓΛΣ. Επίσης γίνεται με την αναζήτηση 

της περιγραφής του λογαριασμού ή και με την αναζήτηση των κωδικών και των 

λογαριασμών από ολόκληρο το λογιστικό σχέδιο. 

Εάν κάποιος λογαριασμός δεν υπάρχει, έχουμε την δυνατότητα να τον δημιουργήσουμε 

και να τον καταχωρήσουμε εκείνη την στιγμή. Είτε από τα αρχεία λογαριασμών που 

βρίσκονται σε άλλο σημείο στο μενού είτε με την είσοδο στο αρχείο λογαριασμών μέσα 

από την λογιστική εγγραφή με την χρήση  πλήκτου F ,το οποίο δημιουργεί συντόμευση 

για την είσοδο σε αρχεία και πίνακες. 

 H λειτουργία κάθε λογαριασμού σύμφωνα με το ΕΓΛΣ είναι δυνατόν να συνδέεται και 

με άλλους  λογαριασμούς όπως για παράδειγμα ο λογαρισμός 70.00.023 πωλήσεις 

εμπορευμάτων με ΦΠΑ 23% να συνδέεται με τον λογαριασμό 54.00.070 ΦΠΑ 

πωλήσεων εμπορευμάτων, οπότε και όταν επιλέγουμε σε μία κίνηση τον λογαριασμό 

πωλήσεων αυτόματα να επιλέγεται και ο αντίστοιχος λογαριασμός ΦΠΑ για 

διευκόλυνση της καταχώρησης. Αντίστοιχα η επιλογή ταμειακής κίνησης προτείνει 

27 

 



ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 

 

 

αυτόματα τον λογαριαμό 38.00 Ταμείο, ενώ η κίνηση Ισολογισμού μπορεί να προτείνει 

αυτόματα των λογαριασμό 89 Ισολογισμός.    

Εφόσον επιλεγούν οι λογαριασμοί του λογιστικού άρθρου πρέπει να καταχωρηθούν οι 

αντίστοιχες χρεώσεις και πιστώσεις των λογαριασμών.  

 

Στα πλαίσια μιας υπενθύμισης για την λειτουργία των χρεώσεων και πιστώσεων 

σύμφωνα με την διπλογραφική μέθοδο αναφέρεται ότι όλοι οι λογαριασμοί του 

Ενεργητικού(ομάδες 1,2,3) έχουν χρεωστικό υπόλοιπο και όταν αυξάνονται χρεώνονται, 

ενώ όταν μειώνονται πιστώνονται. Οι λογαριαμοί του παθητικού (ομάδες 4,5) έχουν 

πιστωτικό υπόλοιπο και όταν αυξάνονται πιστώνονται ενώ όταν μειώνονται χρεώνονται. 

Επίσης τα έξοδα (ομάδα 6) πάντα χρώνονται ενώ τα έσοδα (ομάδα 7) πιστώνονται. Η 

ομάδα 8 λειτουργεί ανάλογα με το είδος του λογαριασμού που περιγράφει. 

 

Η σωστή καταχώρηση των ποσών στη χρέωση και την πίστωση κάθε λογαριαμού οδηγεί 

στην συμφωνία του συνόλου των χρεώσεων και πιστώσεων όπως απαιτεί η διπλογραφική 

μέθοδος. 

Υπάρχει δυνατότητα κάποιοι λογαριασμοί να προτείνουν με την επιλογή τους την 

χρέωση ή την πίστωση καθώς κινούνται κατ’ εξακολούθηση με τον ίδιο τρόπο π.χ. ο 

λογαριασμός των αγορών εμπορευμάτων 20.01 πάντα χρεώνεται ή ο λογαριασμός 70.00 

πωλήσεις εμπορευμάτων πάντα πιστώνεται. 

Επίσης όταν καταχωρηθεί κάποια αξία στην χρέωση ενός λογαριαμσού να καταχωρείτε 

αυτόματα η  πίστωση στον άλλο λογαριασμό που έχει επιλεχθεί καθώς ακολουθείτε η 

αρχή της συμφωνίας χρέωση ίση με πίστωση όπως απαιτεί το διπλογραφικό σύστημα . 

Μια ακόμα δυνατότητα είναι με έναν τύπο παραστατικού να συνδέεται ταυτόχρονα και 

μία δεύτερη εγγραφή η οποία προτείνει κάποια από τα στοιχεία της εγγραφής που 
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καταχωρήθηκε π.χ. αγορά εμπορευμάτων τοις μετρητοίς: επιλέγουμε το παραστατικό στο 

οποίο θα καταχωρήσουμε την αγορά των εμπορευμάτων καθώς και του ΦΠΑ  με χρεωσή 

της αξίας τους  και πίστωση του προμηθευτή και στη συνέχεια αφού αποθηκευτεί η 

κίνηση παρουσιάζεται αυτόματα ένα δεύτερο άρθρο το οποίο προτείνει τον λογαριασμό 

του προμηθευτή και του ταμείου. Έτσι περιορίζεται η πιθανότητα παράληψης της 

δεύτερης εγγραφής δηλαδή του μετρητοίς καθώς λόγω του ΚΕΠΥΟ (συγκεντρωτική 

κατάσταση πελατών- προμηθευτών) είμαστε υποχρεωμένοι στην καταχώρηση δύο 

εγγραφών καθώς στην πρώτη απαιτείται να ενημερώνεται η αξία στον προμηθευτεί 

ειδικά για ποσά άνω των 300,00 ευρώ.   

 

Το λογιστικό άρθρο αποθηκεύεται προσωρινά στο ανάλογο ημερολόγιο( σύμφωνα με τον 

τύπο της κίνησης) και μπορεί να ανευρεθεί, να ταξινομηθεί , να μεταβληθεί ή και να 

διαγραφεί από την διαχείρηση των κινήσεων. 

Πρέπει να σημειωθεί ότι σε όλες τις εφαρμογές τα κριτήρια αναζήτησης εγγραφών- 

κινήσεων είναι πολλά ώστε να επιτρέπετε η απομόνωση κάποιων εγγραφών με 

συγκεκριμένα κριτήρια ταξινόμησης. 

 

Μία εγγραφή η οποία βρίσκεται στον κατάλογο εγγραφών του προσωρινού αρχείου 

μπορεί να επιλεγεί, ώστε να μεταβληθεί οποιοδήποτε στοιχείο απαιτείται οπότε γίνεται 

εκ νέου αποθήκευση ή ακόμα και να ακυρωθεί.  

Για να καταχωρηθεί στο επίσημο ημερολόγιο της επιχείρησης θα πρέπει να 

οριστικοποιηθεί οπότε και θα πάψει να βρίσκεται στις προσωρινές κινήσεις και δεν 

επιτρέπεται η περαιτέρω μεταβολή ή διαγραφή καθώς έχει αύξουσα αρίθμηση 

λογιστικού άρθρου στο ημερολόγιο της επιχείρησης. Η διόρθωση λογιστικού σφάλματος 
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εφόσον το λογιστικό άρθρο έχει καταχωρηθεί στο ημερολόγιο γίνεται με την διαδικασία 

του αντιλογισμού.  

Η οριστικοποίηση των εγγραφών γίνεται είτε για συγκεκριμένη ή συγκεκριμένες 

εγγραφές, είτε κατά ημερομηνία , είτε κατά ημερολόγιο, διαφορετικά  με μαζικές 

ενημερώσεις ανά μήνα ή λογιστική περίοδο.   

 

 

 

 

2.6. ΜΗΤΡΩΟ ΠΑΓΙΩΝ 

 

Η καταχώρηση των παγίων είναι μία λογιστική κίνηση η οποία χρεώνει την ομάδα 1 που 

περιλαμβάνει τα πάγια. Οι λογαριασμοί που χρησιμοποιούνται είναι διαφορετικοί για 

κάθε πάγιο και προσπαθούν να αποδώσουν το συγκεκριμένο πάγιο. Ως ένα πάγιο 

μπορούν να καταχωρηθούν περισσότερα τεμάχια ομοειδούς προϊόντος τα οποία 

αγοράστηκαν με το ίδιο παραστατικό (Τιμιλόγιο), και με την ίδια τιμή π.χ. 10 καρέκλες 

με μπράτσο 300 ευρώ αρ. Τιμολογίου 56, και όχι 1+1+1 .....καρέκλα με μπράτσο 30 

ευρώ αρ. Τιμολογίου 56. 

Οποιαδήποτε βελτίωση του παγίου ή επισκευή η οποία το βελτιώνει και του προσθέτει 

επιπλέον αναπόσβεστη αξία χρεώνει το ίδιο το πάγιο. 

 

Επειδή όμως στην λογιστική εγγραφή το πάγιο παρακολουθείτε μόνο ως στοιχείο του 

Ενεργητικού και δεν δίνονται περισσότερες λεπτομέριες, παρακολουθείτε το μητρώο 

παγιων με όλα τα απαιτούμενα στοιχεία για την απόσβεσή του.   

Τα στοιχεία που συμπληρώνονται στην καταχώρηση των παγίων είναι τα εξείς: 
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•  Δίνεται ο κωδικός του παγίου, που μπορεί να είναι αριθμός ή λεκτικό. 

•  Δίνεται η περιγραφή του παγίου. 

• Δίνεται ο λογαριασμός που ενημερώνεται από το πάγιο. 

• Συμπληρώνεται κατά την επιλογή του λογαριασμού με την περιγραφή του. 

• Βελτίωση του παγίου ώστε να προσαυξηθεί η αξία κτήσης του παλαιού κατά την 

αξία του νέου. Στοιχεία παραστατικού αγοράς: Συμπληρώνονται τα στοιχεία του 

παραστατικού αυτόματα, όπως έχουν καταχωρηθεί κατά την εγγραφή. 

• Συμπληρώνεται η ποσότητα των παγίων. 

• Συμπληρώνεται το σύνολο της αξίας των παγίων. 

• Πώληση παγίου. 

• Μέθοδος απόσβεσης: Επιλέγεται σταθερή ή φθίνουσα, ανάλογα με τη μέθοδο που 

χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό αποσβέσεων παγίων περιουσιακών στοιχείων. 

• Συμπληρώνεται η ημερομηνία έναρξης αποσβέσεων. 

• Συμπληρώνεται ο συντελεστής απόσβεσης του παγίου. 

• Συμπληρώνονται οι περίοδοι παύσης χρήσης του παγίου για να μην υπολογιστούν 

οι αποσβέσεις για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Οι περίοδοι παύσης εκφράζονται 

σε μήνες. 

• Αναγράφεται η ημερομηνία τελευταίου υπολογισμού αποσβέσεων του παγίου. 

• Συμπληρώνεται ο λογαριασμός στον οποίο θα καταχωρηθούν οι αποσβέσεις, αν 

τηρούνται τέτοιοι λογαριασμοί. 

• ΣυμπληρώνεταΙ η αξία κτήσης του παγίου. 

• Συμπληρώνεται η αξία των βελτιώσεων που έχουν καταχωρηθεί σε αυτό το πάγιο. 

• Συμπληρώνεται η αξία πώλησης του παγίου, κατά την καταχώρηση εγγραφής 

πώλησης του παγίου. 
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• Συμπληρώνεται κατά την καταχώρηση εγγραφής πώλησης του παγίου, αν 

προκύπτουν κέρδη, μετά τον υπολογισμό αποσβέσεων. 

• Συμπληρώνονται οι αποσβέσεις που έχουν ήδη εκτελεστεί σε προηγούμενες 

χρήσεις. 

• Συμπληρώνονται  οι αποσβέσεις που έχουν εκτελεστεί στην τρέχουσα χρήση. 

• Συμπληρώνεται αυτόματα η αναπόσβεστη αξία του παγίου. 

• ΣυμπληρώνεταΙ κατά την καταχώρηση εγγραφής πώλησης του παγίου, αν 

προκύπτουν ζημιές, μετά τον υπολογισμό αποσβέσεων. 

• Οριστική διακοπή παγίου 

• Συμπληρώνεται η ημερομηνία οριστικής διακοπής παγίου. 

 

Ο υπολογισμός των αποσβέσεων.υπάρχει ως επιλογή στο μητρώο παγίων και λαμβάνει 

υπόψιν του την μέθοδο απόσβεσης, την αξία του παγίου (κτήσης ή αναπόσβεστη), τον 

συντελεστή απόσβεσης, το διάστημα από την έναρξη των αποσβέσων μέχρι το τέλος της 

χρήσης ή μέχρι την πώληση και οριστική διακοπή του παγίου εκτός των περιόδων 

παύσης που έχουν ορισθεί. 

 

 

2.7. ΠΡΟΤΥΠΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ 

 

 Κατά την καταχώρηση άρθρων Γενικής Λογιστικής  επιτυγχάνεται η γρήγορη, εύκολη 

και χωρίς λάθη καταχώρηση ορισμένων άρθρων, των οποίων η δημιουργία 

επαναλαμβάνεται συχνά κατά τη διάρκεια της οικονομικής χρήσης. Δημιουργείτε 

πρότυπα άρθρα για λογιστικά γεγονότα τα οποία ενημερώνουν συγκεκριμένους 

λογαριασμούς, με συγκεκριμένο τρόπο και συχνά με συγκεκριμένες αξίες (π.χ. 
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μισθοδοσία, απόδοση φόρου & χαρτοσήμου, πληρωμή ΙΚΑ). Όλα τα στοιχεία του 

προτύπου άρθρου, έχει κάθε άρθρο στο οποίο καλείται ένα πρότυπο. 

 

 

2.8.  ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΗΣ  ΧΡΗΣΗΣ 

 

Οι εγγραφές οι οποίες καταχωρούνται στο ημερολόγιο Ισολογισμού πραγματοποιούνται 

κατά το κλείσιμο της χρήσης στο τέλος αυτής και στην αρχή της επόμενης μέχρι και το 

τέλος της απογραφής με ημερομηνία πάντα 31/12 ή 30/6 . 

Σε αυτές δεν γίνεται η καταχώρηση καθημερινών κινήσεων και συναλλαγών αλλά 

καταχωρούνται λογιστικά η κινήσεις που προσδιορίζουν τα αποτελέσματα της 

επιχείρησης καθώς και εγγραφές τακτοποίησης λογαριασμών οι οποίοι δεν 

ενημερώθηκαν με ακρίβεια κατά την διάρκεια της χρήσης και αφορούν την επόμενη 

χρήση όπως έσοδα ή έξοδα επομένων χρήσεων, δεδουλευμένοι και μη δεδουλευμένοι 

τόκοι. 

 Επίσης υπολογίζονται οι αποσβέσεις από το μητρώο παγίων και καταχωρούνται στα 

έξοδα. Από την απογραφή που θα διενεργηθεί καταχωρούνται τα αποθέματα τέλους 

χρήσης  οπότε και υπολογίζεται το κόστος πωληθέντων το οποίο είναι απαραίτητο για 

τον υπολογισμό του αποτελέσματος ( κέρδος ή ζημιά) της χρήσης. 

 

Στο τέλος της χρήσης είναι απαραίτητη η εξίσωση των αποτελεσματικών λογαριασμών 

των ομάδων 6 έξοδα , 7 έσοδα αλλά και του λογαριασμού 81 ο οποίος αφορά έκτακτα 

και ανόργανα έσοδα ή έξοδα , κέρδη ή ζημιές. Αυτή η διαδικασία γίνεται με την 

καταχώρηση λογιστικών κινήσεων με την χρήση του λογαριασμού 80 Λογαρισμός 

γενικής εκμετάλλευσης αλλά και και του 86 Αποτελέσματα χρήσης. 
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Έτσι στο ημερολόγιο Ισολογισμού δημιουργείται μια κίνηση κλεισίματος Ισολογισμού οι 

οποία χρεώνει όλους τους λογαρισμούς της ομάδας 7 οι οποίοι έιχαν πιστωτικό υπόλοιπο 

με πίστωση του λογαρισμού 80 Λογαριασμός Γενικής εκμετάλλευσης οπότε και 

κλείνουν και πιστώνει όλους τους λογαρισμούς της ομαδας 6 εξοδα οι οποίοι είχαν 

χρεωστικό υπόλοιπο με χρέωση του λογαριασμού 80. Τα υπόλοιπα των λογαριασμών 

δίνονται από το Ισοζύγιο των λογαρισμών με 31/12 και μετά τις εγγραφές κλεισίματος 

πέρνουμε το τελικό Ισοζύγιο το οποίο πρέπει να έχει υπόλοιπα μόνο στους λογαρισμούς του 

Ισολογισμού. 

 

Τα υπόλοιπα του τελικού Ισοζυγίου ενημερώνουν τις οικονομικές καταστάσεις και τον 

Ισολογισμό. 

Στο τέλος της κάθε χρήσης πρέπει να γίνεται η εγγραφή κλεισίματος Ισολογισμού η 

οποία μπορεί να εκτελεστεί αυτόματα καθώς χρεώνει τα στοιχεία του Παθητικού με 

πίστωση του λογαριασμού 89 Ισολογισμός, ενώ αντίθετα πιστώνει τα στοιχεία του 

Ενεργητικού με χρέωση του ίδιου λογαριασμού 89 Ισολογισμός. Η κίνηση αυτή κλείνει 

προσωρινά τους λογαρισμούς που έμειναν στο τελικό Ισοζύγιο, αλλά με το άνοιγμα Νέας 

χρήσης μιας εργασίας απαραίτητης για την παρακολούθηση των κινήσεων στην επόμενη 

χρήση δημιουργεί μία κίνηση ανοίγματος των λογιστικών βιβίων με μια κίνηση στο 

ημερολόγιο η οποία χρεώνει τα στοιχεία του Ενεργητικού με τα υπολοιπά τους-    όπως 

μεταφέρθηκαν από την προηγούμενη χρήση που μόλις έκλεισε με την δημιουργία της 

Νέας χρήσης-και πίστωση του λογαριαμού 89 Ισολογισμός και αντίστοιχα πίστωσε τα 

στοιχεία του Παθητικού με τα υπολοιπά τους και χρέωσε τον λογαριαμό 89 Ισολογισμός. 

Η κίνηση αυτή πραγματοποιείτε αυτόματα με την επιλογή Νέας χρήσης με την ερώτηση 

να πραγματοποιηθεί Μεταφορά  Υπολοίπων Λογαριαμών Λογιστικού Σχεδίου που 

προτείνει η εφαρμογή και καταφατική απάντηση Ναι. 
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2.9. ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ  

 

Η καταχώρηση των κινήσεων στο ημερολόγιο με λογιστικά άρθρα ενημερώνει μια σειρά 

βιβλία και καταστάσεις της εταιρίας. 

Η εκτύπωση πάντα δίνει την δυνατότητα να γίνει με προβολή στην οθόνη, με εκτύπωση 

σε χαρτί ή με αποθήκευση σε μαγνητικό μέσω όπως cd. 

 Οι εκτυπώσεις συνήθως χωρίζονται σε λογιστικές , πληροφοριακές και λοιπές. 

Στις λογιστικές εκτυπώσεις περιλάμβάνονται κυρίως, ότι τα προηγούμενα χρόνια 

εκτυπώνονταν σε θεωρημένα έντυπα, τα οποία σήμερα στην πλειονοτητά τους έχουν 

πάψει να εκτυπώνονται σε θεωρημένο έντυπο. 

Α. Αναλυτικό Ημερολόγιο το οποίο δίνει μία  συνολική εικόνα για τις κινήσεις των 

τύπων λογιστικών άρθρων που ενημερώνουν το ημερολόγιο που έχει επιλεγεί. Δίνεται η 

δυνατότητα να απεικονίζονται οι κινήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί στο επιλεγμένο 

διάστημα ανά ημέρα, ενώ παράλληλα εμφανίζεται και το σύνολο των αξιών για κάθε 

τύπο εγγραφής. 

 

Β. Συγκεντρωτικό Ημερολόγιο Η κατάσταση πληροφορεί για τη συνολική χρέωση και 

πίστωση με την οποία ενημερώθηκε κάθε ημερολόγιο λογιστικής ή για τις χρεώσεις και 

πιστώσεις ανά πρωτοβάθμιο λογαριασμό . 

 

Γ. Αναλυτικό Καθολικό το οποίο παρουσιάζει την κίνηση (χρέωση- πίστωση) του κάθε 

λογαριασμού για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Έχουμε την δυνατότητα να 

επιλέξουμε όλους τους λογαριασμούς σε πλήρη ανάπτυξή τους μέχρι και τον τέταρτο 

βαθμό ή να επιλέξουμε κριτήρια για συγκεκριμένο λογαριαμό, λογαριασμούς από...- 
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έως... και για χρονικό διάστημα από... έως... το οποίο να αφορά μεγαλύτερο ή μικρότερο 

διάστημα από μία περίοδο. 

 

Επίσης μπορούμε να επιλέξουμε όλους τους λογαριασμούς ή μόνο αυτούς που κινήθηκαν 

στο χρονικό διάστημα που έχουμε επιλέξει. 

Το αναλυτικό καθολικό είναι η καρτέλα του κάθε λογαριασμού αναλυτικά.   

 

Δ. Γενικό Καθολικό το οποίο μας δίνει την συνολική χρέωση και πίστωση των 

πρωτοβαθμίων λογαριασμών καθώς και το υπόλοιπο χρεωστικό ή πιστωτικό που 

προκύπτει,  για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ή ανάλογα με τα κριτήρια που έχουμε 

επιλέξει. 

 

Ε. Ισοζύγιο είναι η εκτύπωση που μας δίνει την συνολική αξία χρέωσης και πίστωσης 

καθώς και το υπόλοιπο του λογαριασμού για όλους τους λογαριασμούς του λογιστικού 

σχεδίου από των πρώτο έως τον τέταρτο βαθμό, συνήθως για διάστημα ενός 

ημερολογιακού μήνα αλλά μπορεί να επιλεγεί και διαφορετικά στα κριτήρια εκτύπωσης. 

Το ισοζύγιο περιλαμβάνει τα υπόλοιπα από απογραφή της προηγουμένης περιόδου από 

αυτήν που επιλέξαμε, την κίνηση( χρέωση- πίστωση) της περιόδου , το προοδευτικό 

υπόλοιπο δηλαδή το άθροισμα του χρεωστικού υπολοίπου από απογραφή και της χρώσης 

της περιόδου και αντίστοιχα το άθροισμα του πιστωτικού υπολοίπου από απογραφή και 

της πίστωσης της περιόδου. Στην τελευταία στήλη παρουσιάζεται τι υπόλοιπο χρεωστικό 

ή πιστωτικό του κάθε κάθε λογαριασμού για την συγκεκριμένη περίοδο. 

Επίσης εκτυπώνονται Φύλλα Ανάλυσης και Ελέγχου για τον έλεγχο των λογιστικών 

άρθρων καθώς και το Βιβλίο Απογραφής για την απογραφή των υπολοίπων στοιχείων 
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του Ενεργητικού εκτός των αποθεμάτων καθώς αυτά δεν παρουσιάζονται ,στην γενική 

λογιστική, αναλυτικά . 

Στις υπόλοιπες εκτυπώσεις μπορούμε να βούμε και να εκτυπώσουμε το λογιστικό σχέδιο, 

τους τύπους των λογιστικών άρθρων, τα ημερολόγια, τα πρότυπα άρθρα , άρθρα 

σύνδεσης με άλλες εφαρμογές,  

Επίσης όλες οι εφαρμογές δίνουν την δυνατότητα εκτύπωσης φορολογικων δηλώσεων 

όπως Ε3, περιοδικές και εκκαθαριστικές δηλώσεις ΦΠΑ, δήλωση ΦΜΥ (φόρος 

μισθωτών υπηρεσιών και ελευθέρων επαγγελματιών) και εντύπων, εφόσον έχουν 

συνθεθεί οι λογαριασμοί με αυτά. 

 

Επίσης εκτυπώνεται ο Ισολογισμός της επιχείρησης καθώς και η κατάσταση 

αποτελεσμάτων χρήσεως. 

 

Η εκτύπωση του ΚΕΠΥΟ δηλαδή η συγκεντρωτική κατάσταση υπολογίζεται από άλλο 

σημείο της εφαρμογής αλλά μπορεί να εκτυπωθεί εδώ σύμφωνα με ότι ορίζει ο κώδικας. 

Δηλαδή σε κάθε γραμμή παρουσιάζεται ο πελάτης (συγκεντρωτική κατάσταση πελατών), 

με το ΑΦΜ και την επωνυμία του, το σύνολο του πλήθους των τιμολογίων για ποσά άνω 

των 300 ευρώ καθαρή αξία, χρεωτικών και πιστωτικών (10 Τιμολόγια + 1 Πιστωτικό 

Τιμολόγιο=πλήθος τιμολογίων 11), το σύνολο της αξίας των τιμολογίων αυτών.                                                                                                                               

Στην τελευταία γραμμή παρουσιάζεταΙ συγκεντωτικά εάν υπάρχει το Δημόσιο ως 

πελάτης για όλους τους οργανισμούς και διευθύνσεις του καθώς το Δημόσιο δεν εκδίδει 

συγκεντρωτική κατάσταση ούτε για τους πελάτες ούτε για τους προμηθευτές του, οπότε 

και δεν μπορεί να γίνει η διασταύρωσή τους. 
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Επίσης οι καταχωρήσεις στο μητρώο παγίων ενημερώνουν το μητρώο παγίων το οποίο 

μπορεί να εκτυπωθεί αλλά και υπολογίζουν τις αποσβέσεις και δημιουργούν τον πίνακα 

αποσβέσεων.      

Σε πολλές εφαρμογές παρακολουθούνται και εκτυπώνονται καταστάσεις αξιογράφων 

(εάν παρακολουθείτε αρχείο αξιογράφων) όπως ληξιάριο. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ 

Όλες οι εφαρμογές παρέχουν την δυνατότητα οικονομικών αναφορών οι οποίες 

ενημερώνονται από το λογιστήριο κατά τις καθημερινές εργασίες και καταχωρήσεις 

λογιστικών γεγονότων αλλά έχουν ως τελικούς αποδέκτες την διοίκηση της επιχείρησης. 

Για την διαχείρηση των οικονομικών αναφορών πρέπει να έχει γίνει η απαραίτητη 

παραμετροποίηση ώστε να έχουν συνδεθεί με λογαρισμούς του λογιστικού σχεδίου τα 

πεδία των αναφορών αυτών.  

Επίσης οι οικονομικές αναφορές παρουσιάζουν κάποια στατιστικά στοιχεία τα οποία 

μπορεί να στηρίζονται σε αξίες λογαριασμών αλλά απαιτούν κάποιους τύπους 

υπολογισμού (συναρτήσεις). Οι πιο απλοί ή κοινοί τύποι υπάρχουν έτοιμοι από την ίδια 

την εφαρμογή. Π.χ. σύγκριση πωλήσεων ανά μήνα ή υπολογισμός δείκτη ρευστότητας. 

Οι οικονομικές αναφορές περιλαμβάνουν την ενημέρωση του Ισολογισμού από το 

σύνολο των κινήσεων όλων των τύπων εγγραφών και όλων των ημερολογίων εφόσον 

έχει γίνει προηγούμενη τακτοποίηση των λογαριασμών με τα στοιχεία του Ισολογισμού. 

Η κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως η οποία λαμβάνει υπόψιν τις κινήσεις 

κλεισίματος του Ισολογισμού και των λογαριασμών της ομάδας 8. 

 Επίσης μπορεί να λαμβάνονται καταστάσεις χρηματοροών (cash-flow) ή καταστάσεις 

κερδών -ζημιών  

Άλλες οικονομικές αναφορές περιλαμβάνουν τους αριθμοδείκτες, όπως ρευστότητας, 

αποδοτικότητας, παγιοποίησης, κυκλοφοριακής ταχύτητας απαιτήσεων, κλπ. 
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Επίσης παρουσιάζουν τις πωλήσεις και τα καθαρά κέρδη με στατιστικά στοιχεία ,όπως 

και των μέσο όρο των ημερήσιων κινήσεων ή το μηνιαίο ύψος των χρεωστών. 

 

 

2.10.  ΛΟΙΠΕΣ- ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

 

Στις ΛΟΙΠΕΣ ή ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ εργασίες των εφαρμογών λογιστικής παρουσιάζονται η 

δυνατότητες χρήσης αντιγράφων ασφαλείας – Back-up, restore- οι οποίες και είναι 

απαραίτητες σε τακτά χρονικά διαστήματα , πραγματοποιούνται έλεγχοι ορθότητας 

άρθρων, ημερομηνιών,ΑΦΜ καθώς επίσης και έλεγχοι των αρχείων , μέγεθος, 

αναδιοργανώσεις ,διαγραφές κλπ. 

 

Άλλες εργασίες που πραγματοποιούνται είναι μεταφορά δεδομένων από και σε  άλλες 

εφαρμογές , Άνοιγμα Νεάς Χρήσης, μεταφορές υπολοίπων κλπ. 

 

 

 

 

 

 

ΑΝΤΙ ΕΠΙΛΟΓΟΥ 
 

Οι σύγχρονες λογιστικές εργασιές απαιτούν πέρα από την φοροτεχνική παρακολούθηση, 

έχουν την υποχρέωση να παράγουν και πληροφορίες  χρήσιμες για όλες τις υπόλοιπες 

λειτουργίες της επιχείρησης αλλά κυρίως για την γενική διεύθυνση της επιχείρησης.  
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Οι σύγχρονες λογιστικές εφαρμογές παρέχουν υψηλή πληροφόρηση καθώς παρέχουν 

ακόμα και έτοιμες οικονομικές εκθέσεις (report).  

Με την εύκολη και φιλική προς του χρήστες πρόσβαση και καταχώρηση κινήσεων ο 

επαγγελματίας λογιστής είναι σε θέση να εξοικονομίσει χρόνο για την ουσιαστική 

παρακολούθηση της οικονομικής εικόνας της επιχείρησης, αξιοποιώντας την 

πληροφόρηση π.χ. προρεία επιχείρησης μέσα από τους αριθμοδείκτες που του παρέχεται 

άμεσα από τις εφαρμογές μετά την απλή λογιστικοποίηση των παραστατικών και των 

λογιστικών γεγονότων. 

 

Απαράιτητο θα ήταν να αναφερθεί ότι με βάση της σύγχρονες εφαρμογές ERP Εnterprise 

Resource Planning όλες οι εφαρμογές λογιστικές, εσόδων- εξόδων, εμπορικές, 

μισθοδοσίας ακόμα και παρακολούθησης πελατών CRM απαιτούν μόνο μία εφαρμογή, 

με κοινή πλατφόρμα και κοινή βάση δεδομένων, απλουστεύοντας τις διαδικασίες. 
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