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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

 

Στη σύγχρονη εποχή γίνεται αντιληπτό ότι ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής  

είναι απόλυτα συνυφασμένος με τον λογιστή και κατ’επέκταση  με τη 

μηχανογράφηση. Αυτό οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι οι απαιτήσεις που έχουν 

δημιουργηθεί είναι ιδιαιτέρως αυξημένες σε σχέση με το παρελθόν, καθώς  οι 

συνεχείς αλλαγές που παρατηρούνται στους εκάστοτε νόμους και στις υπουργικές 

αποφάσεις  καθιστούν απαραίτητη την διαρκή ενημέρωση του λογιστή. 

 

 

Για τον λόγο αυτό διαπιστώνεται ότι η μηχανογράφηση αποτελεί το βασικό 

εργαλείο μιας επιχείρησης για την επίτευξη των στόχων της, καθώς  παρέχει την 

δυνατότητα άμεσης πληροφόρησης. Παράλληλα, συμβάλλει στην  διευκόλυνση και 

την διεκπεραίωση των εργασιών αποτελώντας τον ακρογωνιαίο λίθο για την ομαλή  

λειτουργία της. Απαραίτητη προϋπόθεση ωστόσο, είναι η σωστή επιλογή, η 

οργάνωση και εφαρμογή του κατάλληλου για κάθε περίπτωση λογισμικού. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Στη παρούσα εργασία θα αναλυθεί o τρόπος με τον οποίο ο ηλεκτρονικός 

υπολογιστής και τα υπολογιστικά προγράμματα συνετέλεσαν καθοριστικά στην 

εξέλιξη της μηχανογραφημένης λογιστικής σε σχέση με τα παλαιότερα χρόνια που η 

χρήση τους ήταν περιορισμένη. 

 

Πιο συγκεκριμένα, θα εστιάσουμε στις παρατηρούμενες διαφορές που 

προκύπτουν από την χρήση του Η/Υ, καθώς επιπλέον, θα γίνει εκτενής αναφορά στα 

πληροφοριακά συστήματα - λογισμικό Software, Internet, δίκτυα υπολογιστών-. Εν 

συνεχεία, θα ασχοληθούμε με τα βιβλία Γ΄ κατηγορίας. Εντέλει, θα παρουσιαστούν οι 

χρήσεις των λογιστικών εντύπων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1:   Μηχανογραφημένη Λογιστική 

1.1  Ιστορική αναδρομή- Βασικές διαφορές ανάμεσα στο 

χειρόγραφο και το μηχανογραφημένο λογιστήριο. 

Τα πρώτα  λογιστικά ευρήματα βρέθηκαν στα ερείπια των αρχαίων 

Βαβυλωνίων, Σουμερίων και Συρίων πριν από 7000 χρόνια. Οι άνθρωποι εκείνης της 

εποχής βασίζονταν στις λογιστικές μεθόδους, έτσι ώστε να καταγράφουν την 

ανάπτυξη των σιτηρών.  Εν συνεχεία, η ανάπτυξη της λογιστικής διευρύνεται με την 

οικονομική άνθηση και ακμή των σημαντικών ιταλικών και φλαμανδικών πόλεων και 

την ανάπτυξη του διεθνούς εμπορίου. Έκτοτε, αρχίζει η δημιουργία της λογιστικής 

θεωρίας και εμφανίζονται οι πρώτοι λογιστικοί κανόνες και γίνονται οι ανάλογες 

λογιστικές εγγραφές. 

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

Fra Luca Pacioli με τίτλο ‘Summa de Arithmetica, Geometria, Proportioni e  

Proportionalita’, το οποίο εκδόθηκε και δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά στη Βενετία 

το 1494. Στο έργο αυτό βρίσκεται η απαρχή της διπλογραφικής μεθόδου και οι 

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

Κυρίως βαρύτητα διδόταν στο τεχνικό μέρος της λογιστικής και λιγότερο στη 

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 παρατίθεται 

η χρησιμοποίηση πέντε λογαριασμών: το ταμείο, τα εμπορεύματα, τα γραμμάτια 

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

λογαριασμοί αντιπροσωπεύουν πρόσωπα συναλλασσόμενα με τον επιχειρηματία. 

Αργότερα, όμως,  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, έχοντας ως  βάση τη σχέσης της επιχειρηματικής κυκλοφορίας: 
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Ακαθάριστα έσοδα - Δαπάνες εκμετάλλευσης = Αποτέλεσμα περιόδου 

Με την πάροδο του χρόνου και καθώς η ανάπτυξη και η εξέλιξη της 

τεχνολογίας διαφαινόταν ραγδαία εμφανίζεται στο προσκήνιο το Excel, το οποίο 

ανήκει σε μια μεγάλη κατηγορία προγραμμάτων που ονομάζονται λογιστικά φύλλα 

(spreadsheets) επειδή αρχικά σχεδιάστηκαν, για να διευκολύνουν τις λογιστικές 

πράξεις σε πίνακες με αριθμητικά δεδομένα. Με το πέρασμα των χρόνων τα 

λογιστικά φύλλα εξελίχθηκαν όπου σήμερα επιτρέπουν τον αποτελεσματικό χειρισμό 

πινάκων με κάθε είδους δεδομένα. Το πρώτο λογιστικό φύλλο ονομαζόταν VisiCalc 

και σχεδιάστηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1970 από τους Dan Bricklin και Bob 

Frankston για τον υπολογιστή Apple II. Το VisiCalc αποτέλεσε επανάσταση για την 

εποχή του. Πολλές εταιρίες αγόρασαν τον υπολογιστή Apple II με μοναδικό σκοπό 

να συμπληρώνουν και να παρακολουθούν τα λογιστικά τους βιβλία με τη βοήθεια του 

VisiCalc. Λίγα χρόνια μετά, στις αρχές της δεκαετίας του 1980, η εταιρία Lotus 

παρουσίασε τη δική της πρόταση στα λογιστικά φύλλα, το Lotus 1-2-3. Το 

πρόγραμμα αυτό ήταν το πρώτο ολοκληρωμένο λογιστικό φύλλο και παρά την 

τσουχτερή του τιμή (κόστιζε $495 την εποχή εκείνη) παρέμεινε για πολλά χρόνια το 

πρώτο πρόγραμμα σε πωλήσεις. Το Excel παρουσιάστηκε από τη Microsoft για 

πρώτη φορά το 1985 για τους υπολογιστές Macintosh. Το Νοέμβριο του 1987 

παρουσιάστηκε η πρώτη έκδοση του Excel για τα Windows. Η μεγάλη δημοτικότητα 

των Windows βοήθησε στη διάδοση του Excel, όπου σήμερα είναι το πιο δημοφιλές 

πρόγραμμα λογιστικών φύλλων για τα Windows. Το Excel περιλαμβάνεται στο 

πακέτο εφαρμογών γραφείου της Microsoft με τον τίτλο Office. Επομένως, για να 

χρησιμοποιήσουμε το Excel δεν αρκεί να έχουμε στον υπολογιστή μας τα Windows. 

Πρέπει να έχουμε αγοράσει χωριστά και να έχουμε εγκαταστήσει στον υπολογιστή 

μας το Excel. 

Στις αρχές του 20ου αιώνα η λογιστική επιστήμη εξελίχθηκε σημαντικά με 

την εμφάνιση της Επιστημονικής Διοίκησης των Οργανισμών και την διάδοση των 

αρχών της. Η εφαρμογή των αρχών της επιστημονικής διοίκησης στηριζόταν στην 

ύπαρξη οργανωμένου λογιστηρίου. Η ανάγκη για αξιόπιστες και ομοιογενείς 

οικονομικές πληροφορίες, προκειμένου να επιτευχθούν οι αντικειμενικοί σκοποί, 

οδήγησε σε πληρέστερη και συστηματική οργάνωση της λογιστικής επιστήμης. Τα 

λογιστήρια λειτουργούσαν με την μορφή πολλών υπαλλήλων που έγραφαν και 

καταχωρούσαν τα παραστατικά και τις εγγραφές στο χέρι με την χρήση τεραστίων 

βιβλίων και αριθμομηχανών. Βασικό στοιχείο αποτελούσαν οι άνθρωποι, οι οποίοι 
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από τα χέρια τους περνούσε η λογιστική τέχνη. Οι εργαζόμενοι περνούσαν τον χρόνο 

τους στο συνεχές γράψιμο και στην ενημέρωση των καταστάσεων, αλλά και στον 

υπολογισμό συνόλων για να τα μεταφέρουν σε άλλα βιβλία, σε άλλες καταστάσεις 

κ.ο.κ. Είναι δεδομένο σήμερα πως η εργασία αυτή σε σύγκριση με τα σημερινά 

δεδομένα και κοιτώντας τα από την απόσταση του χρόνου, ήταν και αντιπαραγωγικό, 

αλλά επιδρούσε και ανασταλτικά για την απόδοση των εργαζομένων. 

Μέσα σε λίγα χρόνια όμως, συντελέστηκε τεραστίων διαστάσεων επανάσταση 

στον χώρο της λογιστικής επιστήμη, σε σχέση με το παρελθόν που δεν έχει 

καταγραφεί παρόμοια. Αυτό συνέβη λόγω της αλματώδους ανάπτυξης της 

τεχνολογίας, γεγονός που  επηρέασε σε μέγιστο βαθμό την λογιστική επιστήμη. Κάθε 

τεχνολογικό επίτευγμα έφερνε και νέες αλλαγές στα λογιστήρια των επιχειρήσεων, 

είτε με την περικοπή θέσεων, είτε με την κατάργηση καταστάσεων. Οι τεχνολογικές 

εξελίξεις που έφεραν επανάσταση ήταν κατά πρώτον η ανάπτυξη των υπολογιστών 

και κατά δεύτερον τα λογιστικά φύλλα που στην συνέχεια μετατράπηκαν σε 

λογιστικά προγράμματα. 

Είναι αναγκαίο να συμπεριληφθούν στα  προαναφερθέντα δεδομένα ορισμένα 

στοιχεία της περιόδου αυτής : 

 Η ανάπτυξη και η εξάπλωση του θεσμού της ανώνυμης εταιρίας, ως μέσου      

άντλησης κεφαλαίων. 

 Η ανάπτυξη των βιομηχανικών επιχειρήσεων. 

 Η αύξηση της παραγωγικότητας και η μείωση του κόστους παραγωγής. 

 Η ανάπτυξη των χρηματιστηριακών συναλλαγών σε τίτλους ανώνυμης 

εταιρίας. 

 Η επέκταση και η νομοθετική κατοχύρωση του θεσμού του εξωτερικού 

ορκωτού ελεγκτή. 

Λογιστική είναι η τεχνική εκείνη, που εκτελεί το σύνολο των πράξεων που 

απαιτούνται πάνω σε ένα ζήτημα, ώστε να εξαχθεί το ζητούμενο αποτέλεσμα. Με 

άλλα λόγια λογιστική είναι η επιστήμη των λογαριασμών, η τέχνη στο να 

καταστρώνει χρεωπιστωτικούς ή άλλους λογαριασμούς, που συνδεόμενοι μεταξύ 

τους δίνουν λογικό αποτέλεσμα. Η λογιστική χρησιμοποιεί διάφορους μεθόδους για 

την παρατήρηση των οικονομικών φαινομένων. 
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Ο φυσικός χώρος που διατίθεται από την επιχείρηση για να γίνουν όλες αυτές 

οι διεργασίες, είναι το λογιστήριο. Αυτός ο οικονομικός τομέας μιας επιχείρησης, 

ασχολείται με όλα τα στοιχεία που αφορούν την επιχείρηση, μετατρέποντάς τα αυτά 

σε οικονομικά στοιχεία. Τα οικονομικά στοιχεία επεξεργάζεται η λογιστική μέσω του 

λογισμού. Η λογιστική των λογαριασμών αναπτύσσεται μέσα στον χώρο του 

λογιστηρίου με τους 4 παρακάτω αναφερόμενους σκοπούς: 

 

i. Ο προσδιορισμός της Περιουσιακής κατάστασης. 

ii. Η παρακολούθηση των οικονομικών σχέσεων με τρίτους. 

iii. Ο προσδιορισμός των αποτελεσμάτων. 

iv. Η άσκηση ελέγχου. 

 

Επομένως, διαφαίνεται απ’ όσα προαναφέρθηκαν ότι το μηχανογραφημένο 

λογιστήριο σε σχέση με το χειρόγραφο παρουσιάζει αισθητή διαφορά. Διαπιστώνεται 

ότι σε περίπτωση τηρήσεως των υποχρεώσεων ενός λογιστηρίου χωρίς την ύπαρξη 

της μηχανογράφησης, όλες οι διαδικασίες θα πρέπει τα τηρηθούν χειρογράφως, 

γεγονός που ενέχει τον κίνδυνο διάπραξης λαθών, αλλά συνάμα απαιτείται πολύωρη 

ενασχόληση. H διαδικασία καταχώρησης των παραστατικών από το 

μηχανογραφημένο λογιστήριο διενεργείται αυτόματα. Η αυτοματοποίηση όλων 

αυτών των εργασιών που βασίζονται στο πρωτογενές παραστατικό αποτελούν την 

κυριότερη διαφορά ανάμεσα στο χειρόγραφο και το μηχανογραφημένο λογιστήριο. 

 

Συμπερασματικά, οι κυριότερες διαφορές ανάμεσα στο μηχανογραφημένο 

λογιστήριο σε σχέση με το χειρόγραφο συνοψίζονται στην μείωση του απαιτούμενου 

χρόνου των εργασιών, στην αποφυγή λαθών, καθώς επίσης και στην αύξηση της 

παραγωγικότητας του ανθρώπινου δυναμικού της επιχείρησης. 
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1.2  Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής( Η/Υ) στο λογιστήριο 

Στη σύγχρονη εποχή που διανύουμε γίνεται αντιληπτό ότι το διευρυμένο 

οικονομικό περιβάλλον απαιτεί από όλες τις οικονομικές μονάδες να ενσωματώνουν 

πολυπλεύρως όλες τις τεχνολογικές εξελίξεις. Η μεταπήδηση από τη χειρόγραφη στη 

μηχανογραφική λογιστική είναι εμφανής σε ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις με 

την πάροδο του χρόνου. 

Η κατεξοχήν εμφάνιση της πληροφορικής στα λογιστήρια αποτέλεσε την 

εφαρμογή της πληροφορικής στις επιχειρήσεις. Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 

συνετέλεσε αισθητά: 

 Στην επεξεργασία στοιχείων με υψηλό βαθμό ταχυτήτων 

 Στη δυνατότητα αποθήκευσης μεγάλου όγκου πληροφοριών 

 Στη δυνατότητα προγραμματισμού επεξεργασίας των στοιχείων 

Βασική συνθήκη για να μηχανοργανωθεί το λογιστήριο ούτως ώστε να τηρεί 

μηχανογραφικά τόσο τα λογιστικά βιβλία, όσο και τα στοιχεία , είναι ένα 

ολοκληρωμένο σύστημα βασισμένο στον υπολογιστή. Ένα τέτοιο υπολογιστικό 

σύστημα αποτελείται από τα εξής μέρη: 

1. Τον Ηλεκτρονικό Υπολογιστή 

2. Τον εκτυπωτή 

3. Το λογισμικό (software) 

Η μηχανογράφηση στις επιχειρήσεις  έχει αδιαμφισβήτητη αξία, καθώς με την 

εφαρμογή της απήλθε μεγάλη διαφοροποίηση στις επιχειρήσεις. Πιο συγκεκριμένα, 

ενδεικτικά αναφέρεται ότι η παραγωγικότητα της λογιστικής ικανότητας έχει αυξηθεί 

χάρη στην επεξεργασία πληροφοριών σε πιο σύντομο χρόνο. Επιπροσθέτως, κατέστη 

δυνατή η παροχή αξιόπιστων πληροφοριών προς τους ιθύνοντες των επιχειρήσεων, 

όσον αφορά τη λήψη αποφάσεων της καθημερινότητας. Επιπλέον, τα όργανα ελέγχου 

των επιχειρήσεων (εφοριακοί, ορκωτοί λογιστές, τραπεζικοί υπάλληλοι, κ.α.) 

μπόρεσαν να αυξήσουν την αποδοτικότητα τους, γεγονός που φανερώνει την 

αποφυγή λαθών. Εντέλει, σημειωτέον είναι ότι επετεύχθη όχι μόνο η προσαρμογή 

των λογιστών σε περίπτωση μετακίνησης σε νέα εταιρία, αλλά, και η προσαρμογή 

ενός νέου λογιστή στο επάγγελμα. 
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1.3 Λογιστικά Προγράμματα 
 

 

Με την καθιέρωση του λογιστικού σχεδίου αναπτύχθηκαν στην Ελλάδα µια 

πληθώρα από μηχανογραφικά προγράμματα μηχανογράφησης των λογιστικών 

εργασιών. Τα πλέον διαδεδομένα και αξιόπιστα στην πράξη αποδείχθηκαν, το 

Eurofasma της εταιρίας Singular, το πρόγραμμα Κεφάλαιο της εταιρίας Altec και το 

Union της Programming Group. 

 

 

1.3.1 Eurofasma 

Το Eurofasma αποτελεί μια καταξιωμένη οικογένεια εφαρμογών διοίκησης 

και ανάπτυξης μικρομεσαίων και μεσαίων επιχειρήσεων, που καλύπτει την εμπορική 

και οικονομική λειτουργία τους, αλλά και μια σειρά ειδικών λειτουργιών. 

 

Το Eurofasma ενσωματώνει την εμπειρία της SingularLogic στο σχεδιασμό, 

την υλοποίηση και την υποστήριξη Έμπορο-Λογιστικών Πληροφοριακών 

Συστημάτων. Επιπλέον, διαθέτει αυξημένη λειτουργικότητα και ευκολία χρήσης, 

ενιαίο, γρήγορο και παραμετρικό περιβάλλον λειτουργίας. Αξιοσημείωτο είναι ότι 

λειτουργεί σε περιβάλλον  MS DOS, και υποστηρίζεται από το μεγαλύτερο 

πανελλαδικό δίκτυο συνεργατών. 

 

Όπως και κάθε λογιστικό πρόγραμμα έτσι και το Eurofasma αποτελείται: 

 Εμπορική  Διαχείριση  :  Αποθήκη,  Πελάτες,  Προμηθευτές,  Λοιποί  λογαριασμοί, 

Πωλήσεις,  Αγορές,  Επισκευές,  Εγκρίσεις,  Συναλλαγή  σε  ξένο  νόμισμα,  Φάκελος 

εισαγωγών, Χρηματοοικονομική διαχείριση, Παρτίδες, Serial Numbers 

 Οικονομική  Διαχείριση  :  Γενική  λογιστική  ,  Αναλυτική  Λογιστική,  Πάγια  ,  Έσοδα‐

Έξοδα 

 Extra modules : Consolidation, Import από αρχεία ASCII, Report Generator 
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1.3.2 Κεφάλαιο 
 

To ALTEC Κεφάλαιο, αναβαθμισμένο ως Win 32 εφαρμογή, αξιοποιεί 

πλήρως όλες τις δυνατότητες των σύγχρονων υπολογιστών και λειτουργικών 

συστημάτων εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και ταχύτητα. Παράλληλα, ενσωματώνει μία 

σειρά  από νέες διαδικτυακές (Internet) λειτουργίες. Το ALTEC Κεφάλαιο, θέτει νέα 

πρότυπα λειτουργικότητας και ευχρηστίας, επιταχύνοντας το ρυθμό των εργασιών και 

διευκολύνοντας τον τρόπο διεξαγωγής  τους. Οι ενότητες του προγράμματος είναι 

σχεδιασμένες με γνώμονα την ταχύτητα και τη δυνατότητα εύκολης εκμάθησής του. 

Τα μενού και οι οθόνες εργασίας παρέχουν στο χειριστή όλα τα απαραίτητα εργαλεία 

ώστε να δουλέψει μεθοδικά και αποδοτικά. Οι πολλαπλοί τρόποι εύρεσης και 

ανάκτησης στοιχείων, η δυνατότητα μαζικών καταχωρήσεων και μακροεντολων είναι 

μερικά από τα  βοηθήματα που διατίθενται. Επιπρόσθετα, αξιοποιεί όλες τις 

δυνατότητες των σύγχρονων υπολογιστών και των λειτουργικών συστημάτων, ενώ 

ταυτοχρόνως εξασφαλίζονται νέες διαδικτυακές λειτουργίες, όπως είναι το  γραφικό 

περιβάλλον εργασίας, η  έγκαιρη παραλαβή όλων των νέων εκδόσεων ,καθώς επίσης 

η πρόσβαση στο σύστημα ηλεκτρονικών υπηρεσιών της altec. Να συμπληρωθεί ότι 

επιτυγχάνεται ολοκληρωμένη ηλεκτρονική υποστήριξη από οπουδήποτε στην Ελλάδα 

ή η απευθείας αποστολή ερωτημάτων μέσω e-mail σε πελάτες και προμηθευτές. 

Η σωστή και ολοκληρωμένη πληροφόρηση αποτελεί σήμερα το 

σημαντικότερο εργαλείο στη λήψη διοικητικών αποφάσεων. Το Κεφάλαιο, 

αξιοποιώντας τις πληροφορίες που προκύπτουν από την άριστα σχεδιασμένη βάση 

δεδομένων του, τόσο σε προϋπολογιστικό όσο και σε απολογιστικό επίπεδο, 

επιτρέπει την ταχύτατη εκμετάλλευση των επιχειρηματικών ευκαιριών και την 

προσαρμογή στις απαιτήσεις της αγοράς. Με τη χρήση ειδικά σχεδιασμένων 

κυκλωμάτων προϋπολογίζονται και παρακολουθούνται δυναμικά, τόσο οι πωλήσεις 

της τρέχουσας χρήσης, όσο και οι απαραίτητες για την κάλυψη αυτών, αγορές.  
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1.3.3 Union 
 

Η Γενική Λογιστική της Union είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα 

παρακολούθησης επιχειρήσεων με βιβλία Γ΄ κατηγορίας απόλυτα σύμφωνο με τον –

πλέον- Κ.Φ.Α.Σ.. Το πρόγραμμα λειτουργεί ουσιαστικά με την χρήση 4 πλήκτρων, το 

F10 για καταχωρήσεις και αποθήκευση, το F6 , το F7 , το F8 και το enter. Με τα βέλη 

του πληκτρολογίου (υπάρχει και η δυνατότητα με το ποντίκι) μπορούμε να κινηθούμε 

στα διάφορα μενού του προγράμματος και να επιλέξουμε εργασία προς εκτέλεση. 

 

Μερικές από τις λειτουργίες του προγράμματος είναι: 

 Πλήρες παραθυρικό περιβάλλον. 

 Έτοιμο και πλήρες Λογιστικό Σχέδιο. 

 Καταχώρηση εγγραφών με απλό και γρήγορο τρόπο. 

 Αυτόματη συμπλήρωση Περιοδικής και Εκκαθαριστικής  δήλωσης,Ε3, όπως 

και αυτόματο κλείσιμο ΦΠΑ μηνός. 

 Δυνατότητες εκτύπωσης σε όλους τους τύπους των εκτυπωτών όλων των 

εντύπων. 

 Ταυτόχρονη χρήση του προγράμματος από περισσότερους του ενός χρήστη 

 (multi-user). 

 Αυτόματος έλεγχος διπλό καταχωρήσεων και έλεγχος ΑΦΜ κατά την 

καταχώρηση. 

 Παρακολούθηση απεριόριστου αριθμού εταιρειών και απεριόριστες χρήσεις 

ανά εταιρεία. 

 O χρήστης μπορεί να εργαστεί χρησιμοποιώντας το ποντίκι ή το 

πληκτρολόγιο. 

 Δημιουργία αρχείου ΚΕΠΥΟ για αποστολή μέσω INTERNET ή με δισκέτα. 

 Αυτόματη αποστολή ΦΠΑ- ΚΕΠΥΟ- ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗΣ μέσα από τη ίδια 

την εφαρμογή. 

 Αυτόματες εγγραφές Ισολογισμού και εκτύπωση όλων των οικονομικών 

 καταστάσεων. 

 Παρακολούθηση βιβλίου Απογραφής. 

 Άμεση μεταφορά πελατών προμηθευτών από άλλες εφαρμογές. 
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 Δυνατότητα εύκολης καταχώρησης των κινήσεων με την χρήση πρότυπων 

άρθρων. 

 Ενιαίο αρχείο πελατών – προμηθευτών. 

 Αυτόματος υπολογισμός φύλλων μερισμού εξόδων. 

 Αυτόματος υπολογισμός αποσβέσεων και εκτύπωση Μητρώου Παγίων. 

 Ληξιάριο αγιογράφων. 

 Αναβαθμίσεις (updates) μέσω INTERNET μέσα από την ίδια την εφαρμογή 

και μέσω ταχυδρομείου. 

 Για τη σωστή λειτουργία της εφαρμογής δεν απαιτούνται υψηλές 

προδιαγραφές software & hardware. 

 Back-up – Restore μεμονωμένης εταιρίας ή όλης της εφαρμογής. 

Παρακάτω θα αναλύσουμε το κεντρικό μενού του προγράμματος και θα 

δούμε την φιλοσοφία του. 

 
α) Κινήσεις 

Στην συγκεκριμένη επιλογή πραγματοποιούνται οι κινήσεις των λογαριασμών. 

Υπάρχει επίσης η δυνατότητα για μεταβολή κινήσεων, διαγραφή κινήσεων και 

οριστικοποίηση κινήσεων. 

 

β) Αρχεία  

Από το μενού αυτό μπορούμε να δημιουργήσουμε, να μεταβάλουμε ή και να 

διαγράψουμε λογαριασμούς, ημερολόγια, παραστατικά και άρθρα τα οποία είναι 

προκατασκευασμένα. 

 

γ) Προβολές 

Εδώ μπορούμε να κάνουμε προβολές λογαριασμών και λογιστικών κινήσεων 

προσωρινών ή οριστικών καθώς και να προβάλουμε τις καρτέλες των λογαριασμών 

μέσα από τις κινήσεις με F6. 

 

δ) Εκτυπώσεις 

Από το μενού εκτυπώσεις έχουμε την δυνατότητα να εκτυπώσουμε ημερολόγια, 

ισοζύγια, γενικά καθολικά – αναλυτικά καθολικά και καταστάσεις ΚΕΠΥΟ. Επίσης, 

με την επιλογή ευρετήρια αρχείων, όπως είναι το γενικό λογιστικό σχέδιο, πελατών, 
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προμηθευτών, ημερολογίων, παραστατικών και άρθρων μας δίνεται η δυνατότητα να 

ελέγξουμε τον τρόπο που είναι αποθηκευμένα τα αρχεία αυτά με όλα τα στοιχεία 

τους. 

 

ε) Αξιόγραφα 

Σε αυτή την επιλογή γίνονται οι κινήσεις αξιογράφων πελατών – τρίτων και δικών 

μας. Έχουμε την δυνατότητα για μεταβολή, προβολή και διαγραφή των 

συγκεκριμένων κινήσεων. 

 

στ) Καταστάσεις 

Στην συγκεκριμένη επιλογή μπορούμε να έχουμε πρόσβαση στα: Περιοδική δήλωση 

Φ.Π.Α., Εκκαθαριστική δήλωση Φ.Π.Α., Έντυπο Ε3 & αποστολή του μέσω Internet,  

Εκτύπωση Ισολογισμού, Γενική Εκμετάλλευση, Κατάσταση Κερδών – Ζημιών και 

στα Αποτελέσματα χρήσης. 

 

ζ) Βοηθητικά 

Με αυτήν την επιλογή μπορούμε να κάνουμε διάφορες ρυθμίσεις στον τρόπο 

λειτουργίας του προγράμματος για να εκμεταλλευτούμε τις δυνατότητες του 

σύμφωνα με τις δικές μας επιθυμίες. Συνήθως οι προτεινόμενες από το πρόγραμμα 

είναι οι πιο χρήσιμες. Επιπλέον, μπορούμε να βρούμε διάφορες λειτουργίες που 

εξυπηρετούν τις δραστηριότητες του λογιστή όπως εργασίες παγίων, υπεύθυνες 

δηλώσεις και διάφορα άλλα χρήσιμα έντυπα. 

 

θ) Γενικά 

Τελευταία επιλογή είναι τα «Γενικά». Εδώ έχουμε: 

 

• Να ορίσουμε ημερομηνία εργασίας. 

• Να χρησιμοποιήσουμε έναν εύχρηστο και απλό επεξεργαστή κειμένου. 

• Να δούμε και να εκτυπώσουμε το εγχειρίδιο του προγράμματος. 

• Να χρησιμοποιήσουμε το calculator. 

• Να χρησιμοποιήσουμε το σημειωματάριο. 

• Να χρησιμοποιήσουμε το Ημερολόγιο. 

• Να ορίσουμε τους παραμέτρους του εκτυπωτή. 

• Να κλειδώσουμε το πρόγραμμα δηλαδή να βάλουμε κάποιο κωδικό αριθμό 
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έτσι  ώστε  να  έχει  πρόσβαση  στο  πρόγραμμα  μόνο  όποιος  γνωρίζει  τον  κωδικό 

αριθμό. 

• Να ελέγξουμε μέχρι πότε έχουμε τυπώσει θεωρημένα βιβλία στους πελάτες 

μας, μέχρι ποια ημερομηνία είναι καταχωρημένα τα βιβλία τους, ποια είναι η 

τελευταία περιοδική , εκκαθαριστική ΦΠΑ και Ε3 που έχουμε υπολογίσει και 

αντίστοιχα αν έχουμε υποβάλλει τις εν λόγω καταστάσεις μέσω internet. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Πληροφοριακά Συστήματα 

Mε τον όρο Πληροφοριακό Σύστημα εννοείται κάθε υπολογιστικό σύστημα 

εγκατεστημένο σε έναν συγκεκριμένο λειτουργικό περιβάλλον με καθορισμένους 

στόχους και πληροφορίες που αυτό διαχειρίζεται. 

Ως Σύστημα ορίζεται το σύνολο που απαρτίζεται από αλληλεξαρτώμενα και 

αλληλεπιδρόμενα μέρη ενωμένα για ένα συγκεκριμένο σκοπό. Τα μέρη αυτά, τα 

οποία ονομάζονται υποσυστήματα, έχουν ως βασική λειτουργία την επεξεργασία με 

συγκεκριμένο τρόπο των εισροών από το περιβάλλον τους και παράγουν 

αποτελέσματα που επιστρέφουν στο περιβάλλον. Από το περιβάλλον το σύστημα 

δέχεται συγκεκριμένες πληροφορίες για την λειτουργία του και την 

αποτελεσματικότητα του, η οποία ονομάζεται ανάδραση. Σύμφωνα με την ανάδραση 

το σύστημα προσαρμόζει την εσωτερική λειτουργία του και τις εκροές του βάσει των 

πληροφοριών αυτών. Γενικότερα ένα πληροφοριακό σύστημα συλλέγει, 

επεξεργάζεται, αποθηκεύει, αναλύει και διαχέει πληροφορίες για έναν συγκεκριμένο 

σκοπό. 

Κάθε πληροφοριακό σύστημα λειτουργεί μέσα σε ένα περιβάλλον, όπου 

περιλαμβάνει την εισαγωγή δεδομένων ή εντολών και την έξοδο αναφορών και 

αποτελεσμάτων. Επεξεργάζεται τα εισαγόμενα δεδομένα και παράγει αποτελέσματα 

που αποστέλλονται στον χρήστη ή σε άλλο πληροφοριακό σύστημα. Τα 

αποτελέσματα αυτά αποτελούν πληροφορίες ή γνώση για την επιχείρηση. Επίσης το 

σύστημα περιλαμβάνει και ένα μηχανισμό ανάδρασης για τον έλεγχο των λειτουργιών 

του. Ως Δεδομένα ορίζονται οι ροές πρωτογενών στοιχείων που αντιπροσωπεύουν 

γεγονότα όπως επιχειρηματικές συναλλαγές, ενώ ως Πληροφορίες ορίζοντα τα 

δεδομένα που έχουν διαμορφωθεί έτσι ώστε να είναι κατανοητά και χρήσιμα στους 

ανθρώπους. 

 Στο σημείο αυτό, κρίνεται απαραίτητο να αναφερθούν τα μέρη που 

απαρτίζουν ένα σύγχρονο πληροφοριακό σύστημα: 

Υλικό – Hardware: Κάθε συσκευή που συμβάλει στην επεξεργασία δεδομένων και 

την παροχή αποτελεσμάτων. (Υπολογιστές , Εξοπλισμός πληροφορικής & 

Τηλεπικοινωνιών). 

Λογισμικό – Software: Παροχή δυνατότητας για επεξεργασία δεδομένων. 
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Δεδομένα – Data: Ροές πρωτογενών στοιχείων που αντιπροσωπεύουν γεγονότα όπως 

επιχειρηματικές συναλλαγές. 

Βάσεις Δεδομένων – Data Bases: Οργανωμένες λογικές ομάδες σχετικών μεταξύ 

τους αρχείων δεδομένων. 

Δίκτυο – Network: Ένα σύστημα σύνδεσης που επιτρέπει την διανομή πόρων μεταξύ 

υπολογιστών. 

Διαδικασίες – Procedures. 

Άνθρωποι: Τα άτομα που εργάζονται στο πληροφοριακό σύστημα ή χρησιμοποιούν 

τα αποτελέσματα των εργασιών αυτού. 

Εξωτερικοί Παράγοντες που το Επηρεάζουν: 

• Εσωτερικό & Εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης 

• Τρίτες Εταιρείες & Φορείς με συνδεόμενα συστήματα 

• Νόμοι & διατάξεις, Κυβερνήσεις 

• Πελάτες, Προμηθευτές, Ανταγωνιστές 

• Χρηματοοικονομικά Ιδρύματα, Εμπορικές Ενώσεις, 

Τα παραπάνω συστατικά μέρη ενός πληροφοριακού συστήματος μπορεί να 

συντεθούν με διαφορετικούς τρόπους δημιουργώντας πολλά διαφορετικά συστήματα. 

Ένας οργανισμός μπορεί να έχει περισσότερα του ενός πληροφοριακά συστήματα τα 

οποία μεταξύ τους να είναι συνδεδεμένα μέσω δικτύων και να αποτελούν ένα ενιαίο 

πληροφοριακό σύστημα (συστημάτων) που υποστηρίζει το σύνολο του οργανισμού. 

Να διευκρινιστεί ότι σαν γενικότερος στόχος του πληροφοριακού συστήματος θα 

μπορούσε να θεωρηθεί «η βελτίωση της αποτελεσματικότητας των ανθρώπων –και 

ειδικότερα σε σχέση με τον σχεδιασμό, την λήψη αποφάσεων, συντονισμό και έλεγχο- 

στους οργανισμούς μέσω της χρήσης της πληροφορικής τεχνολογίας» (Sprague & 

McNurlin ), γεγονός που έρχεται σε αντίθεση με την έννοια του στόχου που επικρατεί 

σήμερα, η οποία αναφέρει ότι είναι «η υποστήριξη όλων των επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων με σκοπό την αύξηση της παραγωγικότητας την μείωση του 

κόστους, την καλύτερη λήψη αποφάσεων, την ενδυνάμωση των σχέσεων με τους 

πελάτες καθώς και την ανάπτυξη νέων στρατηγικών». 
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2.1 Λογισμικό Software 

Η επεξεργασία δεδομένων από ένα σύνολο προγραμμάτων, καθώς και οι 

οδηγίες χρήσης που εκτελούν ορισμένες εργασίες σένα υπολογιστικό σύστημα 

ορίζεται ως λογισμικό. 

Το λογισμικό αποτελείται από: 

1. Λειτουργικά συστήματα – Operating systems 

Η βασική διεργασία που επιτελούν τα λειτουργικά συστήματα είναι η 

διαχείριση και ο έλεγχος των υπολογιστών υποδεικνύοντας τους την έναρξη και 

παύση, το χώρο αποθήκευσης των αποτελεσμάτων και την γλώσσα 

προγραμματισμού. Τυπικά λειτουργικά συστήματα περιλαμβάνουν εκδόσεις των 

Windows από την Microsoft, MacOS από την Apple, UNIX, και LINUX. Η επιλογή 

του λειτουργικού συστήματος δεν συσχετίζεται με την επένδυση που πρέπει να γίνει 

για αυτό, αλλά περισσότερο αφορά τις πεποιθήσεις που σχηματίζουν οι χρήστες για 

αυτά και για τις μεταξύ τους διαφορές. Μέχρι σήμερα οι υπολογιστές λειτουργούν 

βασικά με ένα λειτουργικό σύστημα το οποίο είναι ήδη εγκατεστημένο κατά την 

στιγμή της αγοράς του υπολογιστή. Εάν σε ένα υπολογιστικό σύστημα λειτουργούν 

παράλληλα περισσότερες από μία εφαρμογές, το λειτουργικό σύστημα είναι αυτό που 

θα κάνει το χρονοδιάγραμμα λειτουργίας αυτών έτσι ώστε οι εφαρμογές να μπορούν 

να μοιραστούν τον υπολογιστή μέσα σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. 

2. Προγράμματα εφαρμογών- Applications Programs 

Η ιδιότητα των εφαρμογών είναι η εκτέλεση μιας συγκεκριμένης εργασίας. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η απόκτηση των εφαρμογών είναι μια κάθε φορά για την 

οποιαδήποτε εργασία, σε αντίθεση με τα λειτουργικά συστήματα τα οποία είναι ήδη 

εγκατεστημένα με την αγορά του εκάστοτε ηλεκτρονικού υπολογιστή. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα ενός προγράμματος εφαρμογής αποτελεί το Excel.   
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2.2 Internet 

 

Το Διαδίκτυο (Internet) είναι ένα παγκόσμιο σύστημα διασυνδεδεμένων 

δικτύων υπολογιστών, οι οποίοι χρησιμοποιούν καθιερωμένη ομάδα πρωτοκόλλων, η 

οποία συχνά αποκαλείται "TCP/IP"  για να εξυπηρετεί εκατομμύρια χρήστες 

καθημερινά σε ολόκληρο τον κόσμο. Οι διασυνδεδεμένοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές 

ανά τον κόσμο, οι οποίοι βρίσκονται σε ένα κοινό δίκτυο επικοινωνίας, 

ανταλλάσσουν μηνύματα με τη χρήση διαφόρων πρωτοκόλλων, τα οποία 

υλοποιούνται σε επίπεδο υλικού και λογισμικού. Το κοινό αυτό δίκτυο καλείται 

Διαδίκτυο. Το Διαδίκτυο αποτελεί το μεγαλύτερο κατανεμημένο σύστημα, το οποίο 

έχει δημιουργηθεί έχοντας ως κύρια χαρακτηριστικά την αφθονία και την 

ανθεκτικότητα. Το γεγονός ότι αποτελείται από πλήθος συνδέσεων, καθιστά εύκολα 

αντιμετωπίσιμη την επικείμενη πρόκληση προβλημάτων. Είναι απαραίτητο να 

αναφερθεί ότι βασική χρήση του Διαδικτύου ήταν τόσο η άντληση πληροφοριών, όσο 

και η ενδοεπικοινωνία μεταξύ των ατόμων. Ωστόσο, είναι εμφανές ότι πλέον η χρήση 

του έχει επεκταθεί πέρα από τις προσωπικές ανάγκες και στη διεξαγωγή διευρυμένων 

επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Τα 3 κύρια χαρακτηριστικά του Internet είναι ότι 

μπορεί να συνδέει διαφορετικού τύπου υπολογιστές σχετικά με το λειτουργικό που 

χρησιμοποιούν. Επιπλέον, να συμπληρωθεί ότι δεν υπάρχει ένας συγκεκριμένος 

φορέας που να ευθύνεται για τη διαχείριση και τις πληροφορίες που παρέχονται μέσω 

του Internet, γεγονός που αποκαλύπτει ότι είναι απόλυτα αυτό-διαχειριζόμενο. 

Εντέλει, τα δίκτυα που αποτελούν το Internet είναι αυτόνομα και υπεύθυνα για τις 

παρεχόμενες πληροφορίες και τη διαχείριση, γεγονός που συνηγορεί στο τελευταίο 

χαρακτηριστικό της αποκέντρωσης. 

 

Η ιστορία του Internet  

Οι πρώτες απόπειρες για την δημιουργία ενός διαδικτύου ξεκίνησαν 

στις ΗΠΑ κατά την διάρκεια του ψυχρού πολέμου.  Θέλοντας λοιπόν να 

προστατευτούν από μια πιθανή πυρηνική επίθεση των Ρώσων, οι οποίοι είχαν στείλει 

ήδη στο διάστημα το δορυφόρο Σπούτνικ 1, δημιούργησαν την υπηρεσία προηγμένων 

αμυντικών ερευνών ARPA γνωστή ως DAPRA. Αποστολή της συγκεκριμένης 

υπηρεσίας ήταν να βοηθήσει τις στρατιωτικές δυνάμεις των ΗΠΑ να αναπτυχθούν 

τεχνολογικά και να δημιουργηθεί ένα δίκτυο επικοινωνίας το οποίο θα μπορούσε να 
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επιβιώσει σε μια ενδεχόμενη πυρηνική επίθεση.  Το πρώτο είδος διαδικτύου γνωστό 

ως ARPANET εγκαταστάθηκε και λειτούργησε για πρώτη φορά το 1969 με 4 

κόμβους μέσω των οποίων συνδέονται 4 μίνι υπολογιστές του πανεπιστημίου 

της Καλιφόρνια στην Σάντα Μπάρμπαρα, του πανεπιστημίου της Καλιφόρνια 

στο Λος Άντζελες, το SRI στο Στάνφορντ και το πανεπιστήμιο της Γιούτα. Η 

ταχύτητα του δικτύου έφθανε τα 50 kbps και έτσι επιτεύχθηκε η πρώτη dial 

up σύνδεση μέσω γραμμών τηλεφώνου. Μέχρι το 1972 οι συνδεδεμένοι 

στο ARPANET υπολογιστές έχουν φτάσει τους 23, οπότε και εφαρμόζεται για πρώτη 

φορά το σύστημα διαχείρισης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Το 1993, στην Ελβετία 

παρουσιάζεται ο Παγκόσμιος Ιστός,. διαδεδομένος ως World Wide Web( WWW) στο 

εργαστήριο CERN, όπου στην ουσία  αποτελεί τη "πλατφόρμα", η οποία κάνει 

εύκολη την πρόσβαση στο Ίντερνετ, ακόμα και στη μορφή που είναι γνωστό σήμερα. 
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2.3 Δίκτυα Υπολογιστών 

Ένα σύνολο από αυτόνομους ή μη αυτόνομους διασυνδεδεμένους υπολογιστές 

αποτελούν το δίκτυο υπολογιστών. Αναφέρεται ότι οι υπολογιστές θεωρούνται 

διασυνδεδεμένοι όταν είναι σε θέση να ανταλλάξουν πληροφορίες μεταξύ τους και 

αυτόνομοι όταν δεν είναι δυνατό κάποιος υπολογιστής να ελέγξει τη λειτουργία (π.χ. 

εκκίνηση ή τερματισμό) κάποιου άλλου. Το δίκτυο θεωρείται ιδιαιτέρως σημαντικό 

διότι καθίσταται εφικτή η επικοινωνία μεταξύ των χρηστών των υπολογιστών, καθώς 

και η από απόσταση προσφορά των υπολογιστών ενός δικτύου. 

 

Δύο σπουδαίας σημασίας κατηγορίες δικτύων που χρησιμοποιούνται ευρέως βάσει 

του μεγέθους τους από τις επιχειρήσεις είναι δύο: 

 Τοπικά Δίκτυα Υπολογιστών (LANs) 

Χαρακτηρίζονται ως ιδιωτικά δίκτυα, τα οποία συνενώνουν δύο ή περισσότερους 

υπολογιστές σε μικρή απόσταση, που βρίσκονται σε ένα ή περισσότερα κτίρια. Να 

σημειωθεί ότι καταυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται η πρόσβαση στα δεδομένα, καθώς 

και η πιο αποτελεσματική και αποδοτική διαχείριση των δεδομένων. 

 Δίκτυα Υπολογιστών ευρείας κάλυψης (WANs) 

Τα δίκτυα ευρείας περιοχής ή WAN (Wide area network) καλύπτουν μεγάλες 

γεωγραφικές περιοχές, όπως επί παραδείγματι η σύνδεση μεταξύ διαφορετικών 

πόλεων μέχρι μιας ολόκληρης ηπείρου και μπορούν να συνδέσουν ακόμη και 

περισσότερα από ένα τοπικά δίκτυα καθώς και ομάδες τοπικών δικτύων. Τα 

περισσότερα δίκτυα ευρείας περιοχής χρησιμοποιούν τηλεφωνικά δίκτυα 

ή τηλεπικοινωνιακούς δορυφόρους. 

Ωστόσο, πρέπει να συμπεριληφθούν και οι κατηγορίες των δικτύων με βάση τη 

μορφή τους: 

 Intranet ή ενδοδίκτυο 

Το Intranet χαρακτηρίζεται ως δίκτυο, μέσω του οποίου εξασφαλίζεται η επικοινωνία 

και η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των εργαζομένων μιας εταιρίας. Τέτοιου 

είδους δίκτυα είναι συνήθως συνδεδεμένα με το Internet. 
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 Extranet ή εκτεταμένο ενδοδίκτυο 

 Το Extranet αφορά την επικοινωνία μεταξύ των εταιρειών, που μπορεί να 

είναι προμηθευτές, πελάτες, συνεργάτες. 

 Internet ή διαδίκτυο 

Πριν αποκτήσει την σημερινή σημασία, χρησιμοποιείτο ως ένα δημόσιο δίκτυο, που 

παρείχε την δυνατότητα πρόσβασης από τον οποιονδήποτε.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Βιβλία Γ΄ κατηγορίας και Ανώνυμη 
Εταιρεία( Α.Ε ) 
 

3.1 Βιβλία Γ΄ κατηγορίας 

Σύμφωνα με την παρ.7 του άρθρου 4 του Π.Δ.186/19921 τα όρια για την κατηγορία 

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

προηγούμενης διαχειριστικής περιόδου, ως ακολούθως: 

 
Κατηγορίες βιβλίων Όρια ακαθάριστων εσόδων 
Δεύτερη μέχρι και 1.500.000 ευρώ 
Τρίτη άνω των 1.500.000 ευρώ 
 
Κρίνεται απαραίτητο να διευκρινιστεί ότι οι επικείμενες αλλαγές οδήγησαν στην 

μετονομασία του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ) σε Κώδικα Φορολογικής 

Απεικόνισης  Στοιχείων (Κ.Φ.Α.Σ) διατηρώντας, ωστόσο, τις ήδη υπάρχουσες 

διατάξεις. 

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. 

 

Ο Κ.Φ.Α.Σ. δεν αναφέρει ονομαστικά όλα τα βιβλία που τηρούνται στην Γ’ 

Κατηγορία, αναφέρει μόνο ότι τηρούνται τα λογιστικά βιβλία με τη διπλογραφική 

μέθοδο και με οποιοδήποτε λογιστικό σύστημα σύμφωνα με τις παραδεκτές αρχές τις 

λογιστικής. Ανάλογα με το λογιστικό σύστημα που αποφασίζει να ακολουθήσει ο 

κάθε επιχειρηματίας και σε συνδυασμό με διατάξεις του Ε.Γ.Λ.Σ. και τις επιταγές της 

                                                 
1 Για την εφαρμογή των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων 3 έως και 5 τα όρια για την κατηγορία τήρηση βιβλίων, 
ορίζονται με βάση το ύψος των ετήσιων ακαθάριστων εσόδων της προηγούμενης διαχειριστικής περιόδου, ως ακολούθως: 
Δεύτερη μέχρι και1.500.000 ευρώ και Τρίτη άνω των 1.500.000 ευρώ. Ειδικά οι ομόρρυθμες και οι ετερόρρυθμες εταιρείες, οι 
κοινωνίες αστικού δικαίου, οι αστικές εταιρείες και οι κοινοπραξίες, οι οποίες ασχολούνται με την ανέγερση και πώληση 
οικοδομών και στις οποίες δεν συμμετέχει πρόσωπο της παραγράφου 1 του άρθρου 101 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, 
καθώς και οι επιτηδευματίες φυσικά πρόσωπα που ασχολούνται με το ίδιο αντικείμενο εργασιών για τις διαχειριστικής 
διαχειριστικές περιόδους που αρχίζουν από 1 Ιανουαρίου 2008 και μετά εντάσσονται στην τρίτη κατηγορία βιβλίων για τη 
δραστηριότητα αυτή, εφόσον τα ετήσια ακαθάριστα έσοδα της προηγούμενης κάθε φορά διαχειριστικής περιόδου υπερβαίνουν 
τα 5.000.000 (πέντε εκατομμύρια) ευρώ. Όποιος από τους επιτηδευματίες αυτούς ασχολείται και με την κατασκευή δημόσιων ή 
ιδιωτικών τεχνικών έργων, για την ένταξη σε κατηγορία βιβλίων ο κλάδος αυτός κρίνεται αυτοτελώς με βάση τα όρια του 
πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου. Στην περίπτωση που έχει παράλληλα και άλλο κλάδο πώλησης αγαθών ή παροχής 
υπηρεσιών, τηρεί για όλες τις δραστηριότητες του τα βιβλία της κατηγορίας που αντιστοιχεί στο σύνολο των ετήσιων 
ακαθάριστων εσόδων του, με βάση τα όρια του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου. Αν η προηγούμενη διαχειριστική 
περίοδος είναι μικρότερη ή μεγαλύτερη του 12μήνου τα ετήσια ακαθάριστα έσοδα για την εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα 
αυτού βρίσκονται με αναγωγή. Όταν πωλούνται αγαθά για λογαριασμό τρίτου ως ακαθάριστο έσοδο για την τήρηση βιβλίων 
θεωρείται η αξία των αγαθών που πωλήθηκαν. Για την υποχρέωση σύνταξης απογραφής από τον επιτηδευματία της δεύτερης 
κατηγορίας κατά την πρώτη διαχειριστική του περίοδο τα ακαθάριστα έσοδα αυτής δεν ανάγονται σε ετήσια. 
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επιστήμης της λογιστικής προσδιορίζονται και τα βιβλία που θα τηρηθούν. 

Τα κυριότερα βιβλία Γ’ κατηγορίας είναι: 

1. ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ (ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ- ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟ) 

2. ΚΑΘΟΛΙΚΟ (ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ-ΓΕΝΙΚΟ) 

3. ΒΙΒΛΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

4. ΜΗΤΡΩΟ ΠΑΓΙΩΝ 

5. ΒΙΒΛΙΟ ΑΠΟΘΗΚΗΣ 

6. ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (ΓΙΑ Α.Ε)
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3.2 Έννοια και χαρακτηριστικά της Ανώνυμης Εταιρείας 

Έννοια της Ανώνυμης Εταιρείας 
 

Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ε.) είναι η εμπορική κεφαλαιουχική εταιρεία με νομική 

προσωπικότητα για τα χρέη της οποίας ευθύνεται μόνο η ίδια με την περιουσία της, 

ενώ οι εταίροι (μέτοχοι) της ευθύνονται μόνο μέχρι του ποσού της εισφοράς τους. Σ’ 

αυτήν την εταιρεία τα πρόσωπα των εταίρων, δεν έχουν καμία σημασία, αντίθετα 

ιδιαίτερη σημασία έχει το κεφάλαιο της το οποίο διαιρείται σε ίσα μεταξύ τους 

μερίδια, τις μετοχές. Η Ανώνυμη εταιρεία, είναι εμπορική σύμφωνα με τον νόμο, 

ανεξάρτητα αν ο σκοπός της είναι εμπορικός ή όχι . Η επωνυμία της Ανώνυμης 

Εταιρείας σχηματίζεται από το είδος της επιχείρησης την οποία ασκεί και πρέπει 

οπωσδήποτε να περιέχονται στην επωνυμία οι λέξεις ¨Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ε.)¨. Ο 

όρος ανώνυμη δηλώνει την απρόσωπη εταιρεία. Η προσωπικότητα του εταίρου 

χάνεται στις συνελεύσεις των μετόχων και στη λήψη των επιχειρηματικών 

αποφάσεων, ωστόσο η μετουσίωση του εταίρου σε μέτοχο του προσδίδει δύναμη στη 

Γενική Συνέλευση αναλόγως με τον αριθμό των μετόχων που υπάρχουν. Οι 

αποφάσεις για την Διοίκηση και Διαχείριση της Α.Ε. λαμβάνονται από την 

πλειοψηφία των μετοχών και εκφράζονται στις Γενικές Συνελεύσεις από τον μέτοχο ή 

τους μετόχους που κατέχουν τον μεγαλύτερο αριθμό των μετοχών. 

Στο σημείο αυτό πρέπει να αναφερθεί ότι είναι άγνωστο η χρονολογία 

έναρξης της Α.Ε στην Ευρώπη. Λέγεται ότι η Α.Ε. ξεκίνησε στις αρχές του 15ου 

αιώνα και εξελίσσεται με την ανακάλυψη των Ινδιών και της Αμερικής και την 

ανάπτυξη των διεθνών μεταφορών και του εμπορίου. Όσον αφορά την Ελλάδα, 

θεμελιώθηκε στην πρώτη Εθνοσυνέλευση της Επιδαύρου. Οι πρώτες Α.Ε. που 

δημιουργήθηκαν ήταν τραπεζικές εταιρείες. Σαν πρώτη Α.Ε. εμφανίζεται η Εθνική 

Χρηματιστική Τράπεζα το 1828. 

 

Χαρακτηριστικά της Ανώνυμης Εταιρείας 

Τα βασικότερα χαρακτηριστικά της Ανώνυμης Εταιρείας είναι: 

α) Στην Ανώνυμη Εταιρεία το κεφάλαιο διαιρείται σε εταιρικά μερίδια ίσα 

μεταξύ τους, όπου ονομάζονται μετοχές. Γι’ αυτό αποκαλείται και Μετοχικό 

Κεφάλαιο. Αξιοσημείωτο είναι ότι η ονομαστική αξία της μετοχής είναι αδιαίρετη. 
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Κάτοχοι της ίδιας μετοχής μπορεί να είναι ένα ή περισσότερα φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα. Στη Γενική Συνέλευση όμως εκπροσωπείται ολόκληρη από έναν εταίρο. 

β) Οι μετοχές είναι ελεύθερα μεταβιβάσιμες, επομένως οι μέτοχοι μπορούν να 

εισέρχονται στην εταιρεία εφόσον κατέχουν έστω και μια μετοχή, ή να εξέλθουν 

μεταβιβάζοντας την. 

γ) Ο τρόπος διαχείρισης και συγκρότησης της Α.Ε. καθίσταται εφικτός από τις 

ειλημμένες αποφάσεις της πλειοψηφίας στις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων. Η 

πλειοψηφία διακρίνεται σε απλή που είναι το 50% + 1 μετοχή των εκπροσωπούμενων 

μετοχών, καθώς και σε αυξημένη που είναι τα 2/3 των εκπροσωπούμενων μετοχών 

στη Γενική Συνέλευση. 

δ) Ο αριθμός των μετοχών που κατέχει ένας μέτοχος ταυτίζεται με την ισχύ 

και το κύρος που του αποδίδεται στις Συνελεύσεις. 

ε)  Η ευθύνη των μετόχων φτάνει μέχρι του ύψους της ονομαστικής αξίας της 

μετοχής. Η ευθύνη σταματά με την εξόφληση της αξίας της μετοχής. Οι υποχρεώσεις 

κάθε μετόχου φτάνουν μέχρι την απώλεια της κεφαλαιακής του συμμετοχής και δεν 

επεκτείνονται και στην έξω-εταιρική του περιουσία. Για τον λόγο αυτό η Α.Ε. 

χαρακτηρίζεται ως κεφαλαιουχική και όχι προσωπική εταιρεία. 

στ) Η Α.Ε. έχει δική της νομική προσωπικότητα και περιουσία. Για τους 

δανειστές της εταιρείας εγγύηση είναι μόνο τα κεφάλαια της εταιρείας και όχι η 

προσωπική περιουσία των μετόχων της. 

ζ) Οι μέτοχοι της Α.Ε. δεν είναι υποχρεωτικό να έχουν εμπορική 

προσωπικότητα ή δικαιοπρακτική ικανότητα. Εξαίρεση υπάρχει μόνο για τους 

μετόχους-ιδρυτές της, οι οποίοι μπορεί να είναι ένα ή περισσότερα φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα. 
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3.3  Ίδρυση Ανώνυμης Εταιρείας  

Απαραίτητη προϋπόθεση ιδρύσεως της Ανώνυμης Εταιρείας είναι η σύμφωνη 

γνώμη δύο ή περισσότερων προσώπων , έστω και αν έχουν μειωμένη δικαιοπρακτική 

ικανότητα. Να σημειωθεί ότι αφενός η ικανότητα των ιδρυτών και αφετέρου ο 

σκοπός ιδρύσεως της εταιρείας πρέπει να είναι απόλυτα σύμφωνοι με τις διατάξεις 

του νόμου (Ν. 2190/1920)2 ανάλογα με τις εκάστοτε τροποποιήσεις. Το 

συντασσόμενο και υπογεγραμμένο από νομικό πρόσωπο καταστατικό αποτελεί 

θεμελιώδες στοιχείο της βούλησης των ιδρυτών της Α.Ε. 

Οι μέτοχοι-ιδρυτές της μπορεί να είναι εκτός από νομικά πρόσωπα και φυσικά 

πρόσωπα αρκεί να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και να έχουν 

δικαιοπρακτική ικανότητα. Σε περίπτωση που είναι ανήλικοι, τίθεται ως προϋπόθεση 

να έχουν συμπληρώσει το 10ο έτος της ηλικίας τους, έχοντας ωστόσο ορισμένη 

δικαιοπρακτική ικανότητα κατόπιν παρεχόμενης δικαστικής αδείας. Για να ιδρυθεί η 

Ανώνυμη Εταιρεία θα πρέπει να υπάρχει το κεφάλαιο της Α.Ε, όπως ορίζει ο νόμος 

πρέπει να υφίσταται το κατώτατο όριο του καταβεβλημένου κεφαλαίου, που 

ανέρχεται σε 60.000 ευρώ (άρθρο 11 Ν. 3604/2007). 

                                                 
2 Κεφάλαιο της ανώνυμης εταιρείας 
[Ο τίτλος τίθεται όπως προστέθηκε µε το άρθρο 11 του Ν.3604/2007,ΦΕΚ Α 189/8.8.2007] 
1. Το κεφάλαιο της ανώνυµης εταιρείας καλύπτεται, σύµφωνα µε τα οριζόμενα στο καταστατικό, από έναν ή περισσότερους 
ιδρυτές και καταβάλλεται, κατά τη σύσταση της εταιρείας, στο σύνολο του ή εν µέρει. Στη δεύτερη περίπτωση, το µέρος που 
καταβάλλεται κατά τη σύσταση της εταιρείας πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσο µε το κατώτατο όριο που ορίζεται στην 
παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου. [Η παρ.1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 11 του Ν.3604/2007,ΦΕΚ Α 
189/8.8.2007]. 
2.Το κατώτατο όριο του µμετοχικού κεφαλαίου ανώνυµης εταιρείας ιδρυοµένης στο εξής, ορίζεται στο ποσό των είκοσι 
εκατομμυρίων «(20.000.000)» δραχµών, ολοσχερώς καταβεβλημένο κατά τη σύσταση της εταιρείας. [Στην παρ. 2 του άρθρου 8 
η φράση «είκοσι εκατομμυρίων (20.000.000) δραχµών» αντικαθίσταται από τη φράση «εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ» µε το 
άρθρο 12 Ν.2842/2000 το οποίο ισχύει από 1.1.2002] 
3. Οι υφιστάμενες ανώνυµες εταιρείες, που έχουν εταιρικό κεφάλαιο µμικρότερο του οριζόμενου στην προηγούμενη παράγραφο 
ορίου υποχρεούνται εντός δύο ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, να αυξήσουν το κεφάλαιό τους µέχρι του ορίου αυτού, 
διαφορετικά ανακαλείται η άδεια σύστασης τους. 
3. Οι υφιστάμενες κατά την 1.1.2002 ανώνυµες εταιρείες, που έχουν μετοχικό κεφάλαιο μικρότερο του ποσού των εξήντα 
χιλιάδων ευρώ, υποχρεούνται να προσαρµόσουν το κεφάλαιό τους μέχρι του ποσού αυτού και µε απόκλιση έως µείον 2,5% το 
αργότερο µέχρι 31.12.2003 διαφορετικά ανακαλείται η άδεια σύστασής τους. [Η παρ. 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε το 
άρθρο 12 του Ν.2842/2000] [Οι παρ. 2 και 3 τίθενται όπως αντικαταστάθηκαν µε την παρ.1 του άρθρ.38 Ν.2065/1992 (Α113)]. 
4. Οι ανώνυµες εταιρείες, που δεν επιθυµούν να συµµορφωθούν προς τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου, δύνανται, 
πριν από την παρέλευση της ανωτέρω διετίας, να µετατραπούν σε εταιρεία άλλου τύπου, µε απόφαση της γενικής συνέλευσης, η 
οποία λαµβάνεται κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 29 και στην παράγραφο 2 του άρθρου 31 του παρόντος.» 
[Το εδάφιο α της παρ.4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 2 του άρθρου 38 του Ν. 2065/1992 (Α 113)] 
[Με το άρθρο 12 Ν.2842/2000, από 1.1.2002, η λέξη «διετίας» στο πρώτο εδάφιο της παρ.4 του άρθρου 8 αντικαθίσταται µε τη 
λέξη «προθεσµίας]. Η απόφασις αύτη, περιλαµβάνουσα τους όρους του Καταστατικού της νέας Εταιρείας, δέον να περιβληθή 
τον τύπον του συµβολαιογραφικού εγγράφου. [Το τρίτο εδάφιο παρ. 4 απαλείφθηκε µε την παρ.1 άρθρ.5 Ν.2339/1995 (Α 204)] 
5. Το µετοχικό κεφάλαιο αποτελείται µόνο από στοιχεία ενεργητικού που µπορούν να τύχουν χρηµατικής αποτίµησης. Τα 
στοιχεία αυτά του ενεργητικού δεν µπορεί να περιλαµβάνουν απαιτήσεις που προκύπτουν από ανάληψη υποχρέωσης εκτέλεσης 
εργασιών ή παροχής υπηρεσιών 
6. Το µετοχικό κεφάλαιο δεν µπορεί να µειωθεί πέρα από το κατώτατο όριο που ορίζεται στην παράγραφο 2, εκτός αν η 
απόφαση για τη µείωση προβλέπει την ταυτόχρονη αύξηση του κεφαλαίου τουλάχιστον έως το κατώτατο όριο ή τη µετατροπή 
της εταιρείας σε εταιρεία µε άλλη νοµική µορφή. [Η παρ. 6 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 11 του 
Ν.3604/2007,ΦΕΚ Α 189/8.8.2007]. [Η αρχική παρ. 5 απαλείφθηκε και οι παρ.6 και 7, που προστέθηκαν µε το άρθρο 8 του Π∆ 
409/1986 (Α 191),αναριθµήθηκαν σε 5 και 6 αντιστοίχως µε την παρ.1 άρθρ.5 Ν.2339/1995 (Α204)]. 
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3.3.1 Διαδικασία ιδρύσεως Ανώνυμης Εταιρείας 

 

Η διαδικασία για την ίδρυση μιας ανώνυμης εταιρείας είναι η ακόλουθη: 

α) Σύνταξη καταστατικού Α.Ε.: Αρχικά πρέπει να συνταχθεί το καταστατικό στην 

δημοτική γλωσσά. Επιπλέον, κρίνεται απαραίτητη η παρουσία δικηγόρου κατά την 

υπογραφή του συμβολαίου για την σύνταξη της.   

β) Υπογραφή ιδρυτικής πράξεως: Η υπογραφή του συμβολαίου ιδρύσεως τελείται 

από τα ιδρυτικά μέλη και τον δικηγόρο παρουσία συμβολαιογράφου. Τα ιδρυτικά 

μέλη μπορούν να παραστούν αυτοπροσώπως, ή να εκπροσωπηθούν από άλλα φυσικά 

πρόσωπα με την προσκόμιση συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου. Συνάμα, τα νομικά 

πρόσωπα εκπροσωπούνται από τα κατάλληλα φυσικά πρόσωπα, ή τους νόμιμους 

αντιπροσώπους τους. Αντίγραφο του καταστατικού προσκομίζεται στο αρμόδιο 

υπουργείο, που είναι το Υπουργείο Ανάπτυξης. Πλέον, υποβάλλεται και στις 

νομαρχίες για λόγους αποκέντρωσης. Αρμόδια νομαρχία είναι εκείνη που στην 

περιφέρεια της η Α.Ε. έχει τη έδρα της. 

γ) Φόρος συγκεντρώσεως κεφαλαίου 1%: Σε διάστημα 15 ημερών από την 

καταχώρηση πράξεως συστάσεως, μετατροπής, συγχωνεύσεως Ανώνυμης Εταιρείας  

στο Μητρώο Α.Ε. της οικείας νομαρχίας, οι ιδρυτές της υποχρεούνται να 

καταβάλλουν στην Δ.Ο.Υ της έδρας αυτής το φόρο συγκεντρώσεως κεφαλαίου που 

ανέρχεται σε ένα τοις εκατό στο ύψος του μετοχικού κεφαλαίου. Το τριπλότυπο 

καταβολής του φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου υποβάλλεται στη αρμόδια υπηρεσία 

της νομαρχίας που υποβλήθηκε το καταστατικό. 

δ) Θεώρηση ιδρυτικού συμβολαίου από το οικείο επιμελητήριο: Το συμβόλαιο 

ίδρυσης περιέχει το καταστατικό της ιδρυόμενης Α.Ε. το οποίο αποστέλλεται στο 

επιμελητήριο απ’ όπου χορηγείται βεβαίωση όσον αφορά τον έλεγχο της επωνυμίας 

και του διακριτικού τίτλου αυτής. Εφόσον, ολοκληρωθεί η συγκέντρωση και ο 

έλεγχος των απαραίτητων δικαιολογητικών εγκρίνεται από τον αρμόδιο Νομάρχη ή 

Υπουργό Εμπορίου η άδεια λειτουργίας της Α.Ε.. 

ε) Απόκτηση νομικής προσωπικότητας Α.Ε.: Η καταχώριση στο οικείο Μητρώο 

Ανώνυμων Εταιρειών (Μ.Α.Ε.) της διοικητικής απόφασης για την σύστασή της και 

την έγκριση του καταστατικού της, και η δημοσίευση στο Φύλλο Εφημερίδας της 

Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ.) ολοκληρώνει τη διαδικασία συστάσεως της ανώνυμης 

εταιρείας. Συνεπώς, αποκτάται η νομική προσωπικότητα της Α.Ε.. 
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ε) Δημοσιότητα συστάσεως της Α.Ε.: Σύμφωνα με τον νόμο 2190/1920 (άρθρο 7β)3 

η δημοσιότητα της εταιρείας καθίσταται δυνατή  εφόσον εγκριθεί το καταστατικό και 

χορηγηθεί η άδεια λειτουργίας, η αρμόδια υπηρεσία της νομαρχίας καταχωρεί τη 

νεοϊδρυθείσα εταιρεία στο ειδικά διαμορφωμένο μητρώο, όπου τηρούνται οι Α.Ε.. Εν 

συνεχεία, παραδίδεται στον εκπρόσωπο της εταιρείας ανακοίνωση η οποία θα 

δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ.) σχετικά με την σύσταση 

της.  

στ) Ακυρότητα της εταιρείας:  Η εταιρεία μπορεί να κηρυχτεί άκυρη με δικαστική 

απόφαση σύμφωνα με το Κ.Ν. 2190/1920 (άρθρο 4) εφ’ όσον δεν εμπεριέχονται στο 

καταστατικό οι νόμιμες διατάξεις περιεχομένου που αφορούν επωνυμία, σκοπό, έδρα, 

ύψος και τρόπο καταβολής του μετοχικού κεφαλαίου καθώς επίσης και το είδος τον 

μετοχών και εν γένει τους όρους που έχουν υποβληθεί σύμφωνα με τον νόμο. 

Σημειώνεται ότι κατά την διαδικασία υπογραφής του καταστατικού οι ιδρυτές 

όφειλαν να είχαν έστω και ελάχιστη δικαιοπρακτική ικανότητα. Η ακυρότητα 

αποστέλλεται δικαστικώς. Επιπλέον, οι μέτοχοι υποχρεούνται να καταβάλλουν το 

κεφάλαιο που ανέλαβαν και το οποίο δεν έχει καταβληθεί ακόμα.   

                                                 
3 1. Η δημοσιότητα πραγματοποιείται: 
  α. Με την καταχώριση, ύστερα από έλεγχο, των πράξεων και στοιχείων στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, που τηρείται στην 
υπηρεσία του Υπουργείου Εμπορίου της νομαρχίας όπου έχει την έδρα της η εταιρεία. Στην περίπτωση της παραγράφου 2α του 
άρθρου 4, η καταχώριση γίνεται αυθημερόν, εκτός εάν η αίτηση καταχώρισης δεν είναι ακριβής και πλήρης ως προς το 
περιεχόμενο της και τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά. Σε κάθε άλλη περίπτωση, η καταχώριση πρέπει να γίνεται εντός 
μηνός από την υποβολή εκ μέρους της εταιρείας των καταχωριστέων πράξεων και στοιχείων στην αρμόδια διοικητική Αρχή και 
επί εταιρειών με εισηγμένες μετοχές εντός δεκαπέντε (15) ημερών. 
 β. Με τη δημοσίευση, με επιμέλεια της αρμόδιας υπηρεσίας και με δαπάνες της ενδιαφερόμενης εταιρίας, στο τεύχος 
Ανώνυμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, ανακοίνωσης για την καταχώριση 
στο οικείο Μητρώο Ανώνυμων Εταιριών των Πράξεων και των στοιχείων που υποβάλλονται σε δημοσιότητα, τροποποιούμενης 
ανάλογα της παρ. 3 του άρθρου 21 του Ν. 1599/1986 «Σχέσεις Κράτους-Πολίτη, καθιέρωση νέου τύπου ταυτότητας και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ Α’75/1986). Κατ’ εξαίρεση οι αρχικές και οι τροποποιημένες από τη Γενική Συνέλευση ετήσιες οικονομικές 
καταστάσεις, εκτός από το προσάρτημα, καθώς και το πιστοποιητικό ελέγχου της παρ. 4 του άρθρου 43β, δημοσιεύονται στο 
σύνολό τους είκοσι (20) ημέρες τουλάχιστον πριν από τη συνεδρίαση της συνέλευσης και σε περίπτωση τροποποίησής τους, 
μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από αυτή.  
 γ. Ειδικά για συστατικές πράξεις, η παραπάνω δημοσίευση πραγματοποιείται με επιμέλεια και με δαπάνες της ενδιαφερόμενης 
εταιρείας. Η σχετική ανακοίνωση αποστέλλεται προς το Εθνικό Τυπογραφείο υπογεγραμμένη από την εποπτεύουσα αρχή και 
θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. για την καταβολή όλων των σχετικών τελών. Αποδεικτικό της παραπάνω δημοσίευσης 
προσκομίζεται στην εποπτεύουσα αρχή εντός μηνός από την εγγραφή της εταιρείας στο οικείο μητρώο, επί ποινή διαγραφής της 
εταιρείας από το μητρώο. Με απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Οικονομικών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι όροι και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του εδαφίου αυτού. 
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3.3.2 Έξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης 

 

Στα έξοδα πολυετούς απόσβεσης ανήκουν τα έξοδα ίδρυσης και πρώτης 

εγκατάστασης της Α.Ε. Τα έξοδα αυτά υλοποιούνται κατά την αρχική οργάνωση της 

εταιρείας, τα οποία σχετίζονται με την κατάρτιση και δημοσίευση του καταστατικού, 

την δημόσια προβολή της ίδρυσης, τη κάλυψη του εταιρικού κεφαλαίου, καθώς 

επίσης αφορά και την εκπόνηση τεχνικών, οικονομικών, λογιστικών, εμπορικών και 

οργανωτικών μελετών. Τα μελλοντικά έξοδα που θα αφορούν την επέκταση της 

επιχείρησης θα υπάγονται εξίσου στα «έξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης». 

Επομένως, το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (Ε.Γ.Λ.Σ) προβλέπει τον 

υποχρεωτικό δευτεροβάθμιο λογαριασμό 16.10, που ανήκει στο πρωτοβάθμιο 

λογαριασμό 16 ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ 

ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΣ. Τα συγκεκριμένα έξοδα θα αποσβεστούν είτε εφάπαξ κατά το έτος 

πραγματοποίησης τους, είτε τμηματικά και ισόποσα μέσα σε μια πενταετία. 
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ΚΕΦΆΛΑΙΟ 4: Φορολογικά Έντυπα 

 

Σημείο των καιρών μας αποτελεί η σημαντική συνεισφορά της τεχνολογίας, 

ιδίως των ηλεκτρονικών υπολογιστών στην Λογιστική. Πλέον, δεν χρειάζεται να 

καταναλώνονται άσκοπα εργατοώρες, καθώς η αποστολή  των φορολογικών εντύπων 

επιτυγχάνεται ηλεκτρονικώς, και έτσι αποφεύγεται η μακρά αναμονή στις σειρές της 

εφορίας. 

Ο ενδεικτικός διαχωρισμός των φορολογικών εντύπων έχει ως εξής:  

 

ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 

 Ε1: Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 

 Ε2: Αναλυτική κατάσταση για μισθώματα ακινήτων 

 Ε3: Μηχανογραφικό Δελτίο Οικονομικών Στοιχείων Επιχειρήσεων και 

Επιτηδευματιών 

 Ε7: Οριστική Δήλωση Φ.Μ.Υ. 

 Ε9: Δήλωση Στοιχείων Ακινήτων 

 

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 

Α. Προσωπικές εταιρείες Ο.Ε./ Ε.Ε.  

 Ε2: Αναλυτική κατάσταση για μισθώματα ακινήτων 

 Ε3: Μηχανογραφικό Δελτίο Οικονομικών Στοιχείων Επιχειρήσεων και 

Επιτηδευματιών 

 Ε5: Δήλωση φορολογίας εισοδήματος Ο.Ε., Ε.Ε., Αστικών, Αφανών ή 

Συμμετοχικών Εταιριών, Κοινωνιών Αστικού Δικαίου και Κοινοπραξιών 

 Ε9: Δήλωση Στοιχείων Ακινήτων 

Β. Κεφαλαιουχικές Εταιρείες Ι.Κ.Ε/ Ε.Π.Ε/ Α.Ε. 
 

 Ε2: Αναλυτική κατάσταση για μισθώματα ακινήτων 

 Ε3: Μηχανογραφικό Δελτίο Οικονομικών Στοιχείων Επιχειρήσεων και 

Επιτηδευματιών 

 Ε9: Δήλωση Στοιχείων Ακινήτων 
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Γ. Νομικά μη κερδοσκοπικά 

 Ε2: Αναλυτική κατάσταση για μισθώματα ακινήτων 

 Ε3: Μηχανογραφικό Δελτίο Οικονομικών Στοιχείων Επιχειρήσεων και 

Επιτηδευματιών 

 Φ.01.012: Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Νομικών προσώπων μη 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα 

 Ε9: Δήλωση Στοιχείων Ακινήτων 
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Έντυπο Ε1: Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 
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Έντυπο Ε2: Αναλυτική κατάσταση για μισθώματα ακινήτων 
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Έντυπο Ε3: Μηχανογραφικό Δελτίο Οικονομικών Στοιχείων 
Επιχειρήσεων και Επιτηδευματιών  
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Έντυπο Ε5: Δήλωση φορολογίας εισοδήματος Ο.Ε., Ε.Ε., 
Αστικών, Αφανών ή Συμμετοχικών Εταιριών, Κοινωνιών 

Αστικού Δικαίου και Κοινοπραξιών  
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Έντυπο Ε9: Δήλωση Στοιχείων Ακινήτων  
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Έντυπο Φ1: Εκκαθαριστική Δήλωση Φ.Π.Α. 
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Έντυπο Φ2: Περιοδική δήλωση Φ.Π.Α. (Για υποκείμενους 
με Β'ή Γ΄ κατηγορίας βιβλία ΚΒΣ) 
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Συμπεράσματα 
 

Στην παρούσα εργασία μελετήθηκε ο τρόπος με τον οποίο η λογιστική εξελίχθηκε σε 

αναφορά με το παρελθόν και πως επηρεάστηκε σε μέγιστο βαθμό από την 

τεχνολογία, ιδίως από τον Ηλεκτρονικό Υπολογιστή και τα συναφή υπολογιστικά 

προγράμματα. 

Κατέστη εμφανής η διαπίστωση ότι τα ψήγματα των της λογιστικής υπάρχουν από τα 

προϊστορικά χρόνια, όπου οι άνθρωποι ήθελαν να έχουν την επίβλεψη της σοδειάς. 

Με την πάροδο του χρόνου η χρήση της λογιστικής επεκτάθηκε και στο εμπόριο , το 

οποίο εξυπηρετούσε τις οικονομικές συναλλαγές μεταξύ των κρατών κατά τον 

μεσαίωνα. Καταυτόν τον στις αρχές του 20ου αιώνα η λογιστική επιστήμη εξελίχθηκε 

σημαντικά με την εμφάνιση της Επιστημονικής Διοίκησης των Οργανισμών και την 

διάδοση των αρχών της και έτσι αποτέλεσε αναπόσπαστο κομμάτι της Οικονομικής 

επιστήμης. 

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι η αλματώδης ανάπτυξη της τεχνολογίας ήταν 

καθοριστικής σημασίας για την διαφοροποίηση του χειρόγραφου λογιστηρίου από το 

μηχανογραφημένο. Οι αυξημένες απαιτήσεις των επιχειρήσεων διεκπεραιώθηκαν με 

τη χρήση του μηχανογραφημένου λογιστηρίου και το πλήθος των προγραμμάτων που 

δημιουργήθηκαν, όπως το λογισμικό Software,  τα οποία διευκόλυναν κατά πολύ την 

λογιστική. Επομένως, διαπιστώθηκε ότι το μηχανογραφημένο λογιστήριο 

παρουσιάζει αισθητή διαφορά σε σχέση με το χειρόγραφο. 

Παράλληλα, αναφέρθηκε  ότι η εμφάνιση και η εκτεταμένη χρήση του Διαδικτύου 

(Internet) είναι υψίστης σημασίας στην διάδοση πληροφοριών και στην επικοινωνία 

μεταξύ των λογιστών για θέματα που αφορούν την λογιστική. 

Εντέλει, η εργασία περιέλαβε τα βιβλία Γ’ κατηγορίας και την ίδρυση της Ανώνυμης 

Εταιρείας και πως αυτά εξελίχθηκαν με την βοήθεια της μηχανογραφημένης 

λογιστικής. 
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