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ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 
 

 «Οι διαπιστώσεις, τα αποτελέσµατα, τα συµπεράσµατα και οι πιθανές προτάσεις της παρούσας 

πτυχιακής εργασίας -εκτός των αναφορών που σηµαίνονται ως λήµµατα- αποτελούν προσωπικές 

θεωρητικές ή εµπειρικές διαπιστώσεις των σπουδαστών που την επιµελήθηκαν και δεν απηχούν κατ’ 

ανάγκη τη γνώµη του εισηγητή εκπαιδευτικού, του Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τµήµατος Λογιστικής 

& Χρηµατοοικονοµικής ή του Τ.Ε.Ι. ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ»  
 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΤΑΣΗΣ ΝΤΡΙΤΑΝ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΒΛΑΧΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

Οι επιχειρήσεις χρειάζονται πληροφορίες για τη λειτουργία τους ώστε να παίρνουν καλύτερες 

αποφάσεις και να γίνονται πιο αποτελεσµατικές στο χώρο της εργασίας. Ένας τρόπος για να αποκτήσουν 

αυτές τις πληροφορίες είναι να κοιτάξουν πως τα κόστη προσδιορίζονται στα διαφορετικά αντικείµενα, 

δηλαδή αν είναι προϊόντα ή υπηρεσίες. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η κατανοµή των έµµεσων κοστών 

επειδή εάν αυτά τα κόστη αποτελέσουν σηµαντικό ρόλο στη διοργάνωση, τότε µε την αύξησή τους θα 

βοηθηθεί η εταιρία να γίνει πιο ανταγωνιστική και να ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες των 

καταναλωτών. Η λογιστική είναι το µέσο που βοηθάει στη συγκέντρωση και την ανάκτηση των λογιστικών 

πληροφοριών. Γενικά καταχωρούνται τα έξοδά της, τα έσοδά της, τα χρηµατικά της διαθέσιµα, τους 

πελάτες της και τους προµηθευτές της. Για τα έξοδά της γίνονται συχνά αλλαγές. Έξοδα είναι η µείωση του 

ενεργητικού ή αύξηση των υποχρεώσεων του παθητικού. Ακόµα έξοδο είναι το κόστος που βαρύνει τα 

έσοδα και εξαφανίζεται µε την πώληση των αγαθών ή των υπηρεσιών.  

Τα έξοδα διακρίνονται σε: 

•Τακτικά και Έκτακτα 

•Λειτουργικά και µη Λειτουργικά 

•Πραγµατοποιηµένα και Τεκµαρτά  

•Ταµειακά και µη Ταµειακά 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Τα έξοδα και τα έσοδα καθορίζουν την πορεία της επιχείρησης. Ακόµα καθορίζουν το οικονοµικό 

αποτέλεσµα και κατά συνέπεια τους φόρους των επιχειρήσεων. Σύµφωνα µε το άρθρο 22 του Ν. 4172/2013 

ως έξοδα θεωρούνται όσα πραγµατοποιούνται προς το συµφέρον της επιχείρησης ή κατά τις συνήθεις 

εµπορικές συναλλαγές της, αντιστοιχούν σε πραγµατική συναλλαγή και η αξία της συναλλαγής. Οι 

αποσβέσεις καθορίζονταν µέχρι σήµερα µε το π.δ. 299/2003 µε τους ν. 4110/2013 και 4308/2014 όµως 

έγιναν αλλαγές. Οι αποσβέσεις αποτελούν ένα εικονικό έξοδο καθώς δεν δηµιουργεί οφειλές και χρηµατική 

ροή. Επίσης τα έξοδα που αναγνωρίζονται φορολογικά είναι εκείνα που θεωρούνται παραγωγικά για την 

επιχείρηση, ενώ µέρος των µη παραγωγικών ως λογιστικές διαφορές αναµορφώνουν το αποτέλεσµα της 

λογιστικής. τα εικονικά έξοδα θεωρούνται υποκειµενικά. Παράδειγµα πραγµατικού εξόδου είναι η πληρωµή 

του λογιστή ή του δικηγόρου ενώ εικονικό οι αποσβέσεις. Άλλωστε σύµφωνα µε τον ορισµό του εξόδου 

αντιλαµβάνεται κανείς ότι οι αποσβέσεις δεν επιβαρύνουν τα έσοδα της επιχείρησης αλλά στο τέλος 

αφαιρούνται από αυτά. Το έξοδο γίνεται κόστος όταν πουληθεί το αγαθό.  
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ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ 

 

 

ΑΕ = Ανώνυµη Εταιρεία  

∆.Ο.Υ. = ∆ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία 

Εγκ. Υπ. Οικ. = Εγκύκλιος Υπουργείου Οικονοµικών 

Ε.Π.Ε. = Εταιρεία Περιορισµένης Ευθύνης 

ΕΓΛΣ = Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο 

Η/Υ = Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 

I.K.E. = Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία 

Κ.Β.Σ. = Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων 

Κ.Φ.Ε. = Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος 

Ν. = Νόµος 

Ξ.Ν. = Ξένο Νόµισµα 

ΠΟΛ = Πολυγραφηµένη Υπουργική Εγκύκλιος 

Φ.Π.Α. = Φόρος Προστιθέµενης Αξίας 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Στόχος της εργασίας είναι η ανάλυση των αποσβέσεων. Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει πολλές 

αλλαγές για τις αποσβέσεις των παγίων. Στην εργασία αναφέρονται οι διατάξεις του Ν. 4172/2013 την 

παράγραφο 24 και το Νόµο 4308/2014. Οι αποσβέσεις πηγάζουν από τα πάγια περιουσιακά στοιχεία. Έχουν 

γίνει αλλαγές στη νοµοθεσία σχετικά µε τον υπολογισµό τους. Είναι σηµαντικό να προσδιορίζονται σωστά 

καθώς ασκούν επιρροή στο αποτέλεσµα της επιχείρησης. Σκοπός τέθηκε η πλήρης κατανόηση των εννοιών 

που σχετίζονται µε τις αποσβέσεις αλλά και µέσα από παραδείγµατα ο τρόπος υπολογισµού τους. 

 Έτσι τα κεφάλαια της εργασίας είναι τα εξής: 

 

Στο πρώτο κεφάλαιο δίνονται έννοιες όπως της επιχείρησης, του ενεργητικού, του παθητικού, των 

εξόδων, του κέρδους και της ζηµιάς. 

 

Στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύεται η έννοια του παγίου. Το µητρώο παγίων, οι αποσβέσεις και η 

αναπόσβεστη αξία. 

 

Στο τρίτο κεφάλαιο αναλύονται οι αποσβέσεις, ο τρόπος υπολογισµού τους, η νοµοθεσία που τις 

αναφέρει και επιρροή των αποσβέσεων στον προσδιορισµό του οικονοµικού αποτελέσµατος.  

 

Στο τέταρτο και τελευταίο κεφάλαιο γίνεται πρακτική εφαρµογή για την καλύτερη κατανόηση των 

πιο πάνω κεφαλαίων.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ 
 

 1.1 Επιχείρηση  
Επιχειρήσεις

1
 είναι οι οικονοµικοί οργανισµοί, οι οποίοι εξυπηρετούν οικονοµικές ανάγκες της 

κοινωνίας µε σκοπό το κέρδος, το οποίο προορίζεται να περιέλθει στην ατοµική περιουσία του φορέα (ή 

φορέων) της, που λέγεται επιχειρηµατίας. 

Τα βασικά χαρακτηριστικά στοιχεία της επιχειρήσεως είναι ότι: 

α) Έχει δική της περιουσία ξεχωριστή από την περιουσία του φορέα της. 

β) ∆ρά στην αγορά, όπου συναντώνται η προσφορά και η ζήτηση των οικονοµικών αγαθών και 

εξυπηρετεί οικονοµικές ανάγκες της κοινωνίας. 

γ) Αποβλέπει στο κέρδος του φορέα της, που δικαιολογείται από τους κινδύνους στους οποίους 

εκτίθεται και από το γεγονός ότι εξυπηρετεί την κοινωνία. Το κέρδος αποτελεί κίνητρο για τη δηµιουργία 

επιχειρήσεων µε συνέπειες, την αύξηση παραγωγής αγαθών ή υπηρεσιών, µείωση τιµών µε τον 

ανταγωνισµό, απασχόληση προσωπικού κ.λπ. 

δ) Έχει δική της οντότητα, λογιστική, οικονοµική, οργανωτική, διοικητική, λειτουργική και, πολλές 

φορές και νοµική. Για το λόγο αυτό η επιχείρηση, αλλά και ο κάθε οικονοµικός οργανισµός, λέγεται και 

"Λογιστική Μονάδα". 

 

1.1.1 Βιβλία επιχειρήσεων 
Σύµφωνα µε το άρθρο 3 των ελληνικών

2
 λογιστικών προτύπων οι επιχειρήσεις τηρούν απλογραφικά 

ή διπλογραφικά βιβλία. Η επιλογή γίνεται κατόπιν προϋποθέσεων που ορίζει ο Νόµος 4308/2014. Κριτήρια 

κατηγοριοποίησης
3
: 

Α) Νοµική µορφή: Στην τήρηση διπλογραφικών βιβλίων εντάσσονται οι ηµεδαπές και αλλοδαπές 

ανώνυµες και περιορισµένης ευθύνης εταιρίες, καθώς και οι ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρίες.  

Β) Κύκλος εργασιών: Τα όρια για την ένταξη σε τήρηση απλογραφικών ή διπλογραφικών βιβλίων, 

ορίζονται µε βάση το ύψος των ετήσιων ακαθάριστων εσόδων της προηγούµενης διαχειριστικής περιόδου, 

ως ακολούθως: Με ακαθάριστα έσοδα µέχρι και 1.500.000 ευρώ τηρούνται Απλογραφικά (πρώην Β' 

Κατηγορίας)  ενώ µε ακαθάριστα έσοδα άνω των 1.500.000 ευρώ τηρούνται ∆ιπλογραφικά (πρώην Γ' 

Κατηγορίας).  

Σύµφωνα µε το άρθρο 3 του ν.4308/14 οι οντότητες που τηρούν απλογραφικά βιβλία τηρούν το 

βιβλίο ΕΣΟ∆ΩΝ-ΕΞΟ∆ΩΝ για τις καταχωρήσεις των εσόδων από πώληση εµπορευµάτων, από πώληση 

προϊόντων, από παροχή υπηρεσιών και λοιπά έσοδα όπως κέρδη, τα περιουσιακά στοιχεία, διακεκριµένα σε 

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

στοιχείων. Τα έξοδα, διακεκριµένα σε αµοιβές προσωπικού συµπεριλαµβανοµένων εισφορών σε 

ασφαλιστικούς οργανισµούς, αποσβέσεις, έξοδα από τη λήψη λοιπών υπηρεσιών και λοιπά έξοδα όπως 

ζηµιές.  Οι οντότητες που τηρούν διπλογραφικά βιβλία τηρούν και ενηµερώνουν το ηµερολόγιο στο οποίο 

καταχωρείται αναλυτικά κάθε συναλλαγή και γεγονός, το αναλυτικό καθολικό και το ισοζύγιο. Ακόµα όσες 

τηρούν απλογραφικά βιβλία οφείλουν Υποχρεωτικά πρέπει να συντάξουν
4
:   

α) Κατάσταση Αποτελεσµάτων για πολύ µικρές οντότητες [Στην ουσία πρόκειται για ταξινόµηση 

των δεδοµένων που προκύπτουν από το έντυπο Ε3], 

β) Προσάρτηµα  [Στην ουσία πρόκειται για µια συνοπτική παροχή απλοποιηµένων πληροφοριών ]. 

                                                           

1
 Αρ. Γ. Κοντάκος, Γενική Λογιστική σε ευρώ, σελ. 18 

2
 https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/660 

3
 http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/15157 

4 https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/23583 
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Η ενηµέρωση
5
 των διπλογραφικών βιβλίων γίνεται: 

α) Όταν η οντότητα συντάσσει ισολογισµό, η ενηµέρωση για τα εκδιδόµενα ή λαµβανόµενα 

παραστατικά του κάθε µήνα γίνεται το αργότερο µέχρι το τέλος του επόµενου µήνα.   

β) Όταν η οντότητα δεν συντάσσει ισολογισµό, η ενηµέρωση για τα εκδιδόµενα ή λαµβανόµενα 

παραστατικά του κάθε ηµερολογιακού τριµήνου γίνεται το αργότερο µέχρι το τέλος του επόµενου µήνα από 

τη λήξη του τριµήνου.   

γ) Σε κάθε περίπτωση, η ενηµέρωση γίνεται εντός του απαιτούµενου χρόνου για την έγκαιρη 

σύνταξη των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων.   

2. Ο προσδιορισµός της ποσότητας αποθεµάτων, όπου συντρέχει περίπτωση, διενεργείται σε 

κατάλληλο χρόνο που διασφαλίζει την αξιοπιστία των δεδοµένων σε σχέση µε την ηµεροµηνία αναφοράς 

των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων της οντότητας.   

3. Η κατάρτιση των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων της περιόδου ολοκληρώνεται στο 

συντοµότερο χρόνο από:   

α) έξι µήνες από τη λήξη της περιόδου ή   

β) το χρονικό όριο που επιτρέπει την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που τίθενται από τη φορολογική 

ή άλλη νοµοθεσία της χώρας.   
 

1.1.2 Είδη εταιριών 
Η ιστορική εξέλιξη

6
 του εταιρικού δεσµού  

Η τιµή για την επινόηση των εταιρειών, όπως υποστήριξε ο µεγάλος Άγγλος νοµοµαθής William 

Blackstone (1723-1780), ανήκει αποκλειστικά στους Ρωµαίους, αφού σε αυτούς οφείλονται ορισµένες 

θεµελιώδεις έννοιες του εταιρικού δικαίου, κυρίως η ιδέα ότι µια ένωση προσώπων διαθέτει µια συλλογική 

ταυτότητα ξεχωριστή από εκείνη του κάθε επιµέρους µέλους.  

Με το άρθρο 784 ο Αστικός Κώδικας ορίζει ότι, αν η αστική εταιρεία επιδιώκει οικονοµικό σκοπό, 

αποκτά νοµική προσωπικότητα, εφόσον τηρηθούν οι όροι της δηµοσιότητας που προβλέπει ο νόµος για τις 

οµόρρυθµες εταιρείες. Για την ίδρυση και από κοινού λειτουργία µιας εταιρείας που επιδιώκει οικονοµικό 

σκοπό απαιτείται µεταξύ άλλων και η αυστηρή περιγραφή των όρων µε τους οποίους θα διέπεται το πλαίσιο 

αυτό της επιχειρηµατικής λειτουργίας και συνεργασίας. Προέκυψε, έτσι, η ανάγκη για τα πρόσωπα που 

επρόκειτο να αναλάβουν από κοινού µια επιχειρηµατική δραστηριότητα να υπογράψουν ένα κείµενο, στο 

οποίο και θα περιγράφουν τους όρους της µεταξύ τους συνεργασίας, όπως π.χ.: ποιο είναι το αντικείµενο 

της επιχειρηµατικής δραστηριότητας, τι ποσό πρέπει να καταβάλει καθένας τους για την υλοποίηση του 

σκοπού της επιχείρησης, για πόσο χρόνο θα διαρκέσει η λειτουργία της επιχείρησης, µε ποιο τρόπο θα 

µεταβιβάζονται οι εταιρικές µερίδες, πώς θα γίνεται η διανοµή των επιχειρηµατικών κερδών κ.α. 

Άρχισαν, έτσι, µέσα στο πέρασµα των αιώνων, να διαµορφώνονται διάφοροι τύποι επιχειρηµατικών 

συµφωνιών, καταλύτης δε για τη δηµιουργία τους υπήρξε η αναζήτηση νοµικών σχηµάτων που θα έθεταν 

όρια τόσο όσον αφορά το ύψος του αναλαµβανόµενου επιχειρηµατικού κινδύνου όσο και τη διάρκεια 

παραµονής κάποιου σε ένα επιχειρηµατικό σχήµα. Στα αρχικά στάδια δηµιουργίας των εταιρικών 

συµφωνιών, πέρα από την ευθύνη της ίδιας της επιχείρησης, και οι εταίροι ευθύνονταν και µάλιστα 

απεριόριστα µε την ατοµική τους περιουσία για τα χρέη της επιχείρησης σε τρίτους. Πρόκειται για τον 

εταιρικό τύπο της οµόρρυθµης εταιρείας (ΟΕ). Σε αυτόν τον τύπο της εταιρείας, αν πέθαινε ένας εταίρος, η 

εταιρεία συνεχίζονταν µε τους κληρονόµους του, ενώ αν δεν υπήρχαν κληρονόµοι επερχόταν αυτόµατα 

λύση της εταιρείας, πράγµα που καθιστούσε τις οµόρρυθµες εταιρείες εξαιρετικά επισφαλείς. 

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγµα των compagnie (εταιρειών) που εµφανίστηκαν τον 12° αιώνα 

στην Φλωρεντία και ξεκίνησαν ως οικογενειακές επιχειρήσεις, στηρίζονταν δε στην αρχή της εις ολόκληρον 

ευθύνης όλων των εταίρων, δηλαδή όλοι οι συνέταιροι λογίζονταν ως εξ ίσου υπεύθυνοι για τα χρέη της 

επιχείρησης και δέσµευαν το σύνολο των περιουσιακών τους στοιχείων. Από την στιγµή που κάθε 

συνέταιρος ήταν υπόχρεος για τις οφειλές των υπολοίπων, οι περισσότεροι προτιµούσαν να συνεργάζονται 

                                                           

5
 https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/660 

6
 Κοντός Γεώργιος, (2015), Χρηµατοοικονοµική Λογιστική σύµφωνα µε τα διεθνή και Ελληνικά  λογιστικά 

πρότυπα,Εκδόσεις ∆ιπλογραφία, σελ. 157-162. 
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µε συγγενείς. Για τον ίδιο λόγο, η διάρκεια των εταιρειών της εποχής εκείνης δεν ξεπερνούσε κατά µέσο 

όρο τα δύο χρόνια. Ένθερµος υποστηρικτής των compagnie υπήρξε ο Φραντσέσκο ντι Μάρκο Ντατίνι, ο 

ονοµαζόµενος και «Έµπορος του Πράτο», του οποίου οι compagnie ασχολούνταν σχεδόν µε τα πάντα, από 

το δουλεµπόριο µέχρι την ένδυση των προσκυνητών, και δραστηριοποιούνταν σε εννέα πόλεις. Η 

προσπάθεια να ικανοποιηθεί η ανάγκη συµµετοχής σε επιχειρηµατικά σχέδια ατόµων µε συγκεκριµένο 

ανώτατο ύψος κινδύνου δηµιούργησε το 1807 (µε το γαλλικό εµπορικό νόµο) την ετερόρρυθµη εταιρεία 

(EE), όπου συνυπάρχουν οµόρρυθµοι (απεριόριστης ευθύνης) και ετερόρρυθµοι (περιορισµένης ευθύνης) 

εταίροι. Στην εταιρεία αυτή συνδυάζονται προσωπικά και κεφαλαιουχικά στοιχεία, καθώς αποτελεί ένα 

είδος προσωπικής εταιρείας µε µεταβιβάσιµες µετοχές, που εξασφαλίζει περιορισµένη ευθύνη για τους 

ετερόρρυθµους εταίρους. Το επόµενο βήµα στη δηµιουργία ενός νέου και δυναµικού τύπου επιχειρηµατικής 

συµφωνίας υπήρξε η ανάγκη να ξεπερασθούν τα αυστηρά χρονικά όρια που έπρεπε να τηρήσει κάποιος 

προσκολληµένος, ίσως µερικές φορές και διά βίου, µε µια συγκεκριµένη επιχειρηµατική δραστηριότητα. Η 

Βιοµηχανική Επανάσταση δηµιούργησε νέες µορφές επιχειρηµατικής δράσης, που απαιτούσαν τεράστια 

κεφάλαια και µεγάλη κατανοµή του κινδύνου, αλλά κυρίως διάσπαση του προσωπικού συνδέσµου µεταξύ 

της επιχείρησης και των φορέων της, ελεύθερη µεταβίβαση των εταιρικών µεριδίων και συνέχιση της 

εταιρείας ακόµα και µετά το θάνατο κάποιου εταίρου. ∆ηµιουργήθηκαν, έτσι, οι µεγάλες κεφαλαιουχικές 

εταιρείες, όπου αποβάλλεται το προσωπικό στοιχείο και προβάλλεται η απρόσωπη και αφηρηµένη έννοια 

της ανώνυµης εταιρείας. Εδώ οι επιχειρηµατίες µπορεί να είναι το ανώνυµο µεγάλο πλήθος των µικρών 

επενδυτών, που σήµερα όχι µόνο δεν γνωρίζονται µεταξύ τους, αλλά µπορεί να κατοικούν σε διαφορετική 

πόλη, σε διαφορετική χώρα, ακόµη και σε διαφορετική ήπειρο. Το σηµαντικότερο όµως στοιχείο είναι ότι οι 

µικροί αυτοί επενδυτές έχουν τη δυνατότητα, κυρίως µέσω των χρηµατιστηρίων, να είναι επενδυτές όχι για 

µια ζωή, όπως πριν, αλλά για λίγα χρόνια, για λίγες µέρες, ακόµη και για λίγες ώρες, να µεταβιβάζουν 

ελεύθερα τις µετοχές τους και να µην ευθύνονται περαιτέρω µε την ατοµική τους περιουσία. Είναι 

χαρακτηριστική η δήλωση του Nicholas Murrey Butler (1862-1947), αµερικανού φιλόσοφου και Προέδρου 

του Πανεπιστηµίου Columbia ότι "Η ανώνυµη εταιρεία είναι η µέγιστη ανακάλυψη των νεότερων χρόνων". 

Οι πρώτοι τύποι ανωνύµων εταιρειών (ΑΕ), γνωστές ως companies (ή προνοµιούχες εταιρείες), 

εµφανίστηκαν κατά τον 16ο και 17ο αιώνα και είχαν σκοπό το υπερπόντιο εµπόριο αλλά και την 

εκµετάλλευση των αποικιών. Οι παλαιότεροι οργανισµοί που εξελίχθηκαν σε ανώνυµες εταιρίες µε το 

σκοπό αυτό, υπήρξαν η Βρετανική Εταιρεία των Ανατολικών Ινδιών και η Ολλανδική Εταιρεία των 

Ανατολικών Ινδιών. Οι εταιρείες εκείνες ιδρύονταν µε πολιτειακή πράξη (octroi), µε την οποία 

παραχωρούνταν σε αυτές συγχρόνως και κυριαρχικά δικαιώµατα, υπάγονταν σε κρατική εποπτεία και είχαν 

περισσότερο χαρακτήρα δηµοσίου δικαίου. Οι εταιρείες αυτές, εκτός των άλλων, υιοθέτησαν δυο 

σηµαντικές καινοτοµίες. Η πρώτη ήταν ότι οι µετοχές (δηλαδή η συµµετοχή των εταίρων-µετόχων στην 

εταιρεία) µπορούσαν να πωλούνται ελεύθερα στην αγορά, πράγµα που δεν συνέβαινε µε τις προσωπικές 

εταιρείες. Η δεύτερη καινοτοµία, που καθιέρωσε αυτόν τον τύπο εταιρείας και τον κατέστησε ιδιαίτερα 

δηµοφιλή µέχρι τις µέρες µας, είναι η ιδέα της περιορισµένης ευθύνης του εταίρου - µετόχου, δηλαδή ότι ο 

µέτοχος θα διακινδύνευε το ποσό που κατέβαλε για να αγοράσει την συµµετοχή του στην εταιρεία, αλλά σε 

καµία περίπτωση δεν θα ευθυνόταν µε την ατοµική του περιουσία. Η Εταιρεία των Ανατολικών Ινδιών 

υπήρξε η µεγαλύτερη εταιρεία της εποχής, ενώ δηµιούργησε και δυο όργανα που συναντώνται ακόµα και 

σήµερα στην ανώνυµη εταιρεία, τη γενική συνέλευση, όπου συµµετείχαν όλοι οι µέτοχοι, και το διοικητικό 

συµβούλιο που αποτελούνταν από 24 άντρες εκλεγµένους από τη γενική συνέλευση. 

Η περίοδος ακµής των ανωνύµων εταιρειών συµπίπτει µε αυτή των µεγάλων εφευρέσεων του 19ου 

αιώνα. Με τη σηµερινή της µορφή η ανώνυµη εταιρεία διαµορφώθηκε στη Γαλλία µε το Γαλλικό Κώδικα 

του 1807, ενώ τεράστια άνθηση παρουσίασε µετά το 1856, όταν ο Robert Lowe, Υφυπουργός Εµπορίου της 

Μεγάλης Βρετανίας, χαρακτηριζόµενος και ως ο «πατέρας της σύγχρονης εταιρείας», δηµοσίευσε το νόµο 

περί µετοχικών εταιρειών, σύµφωνα µε τον οποίο απλοποιήθηκε η διαδικασία σύστασης των ανωνύµων 

εταιρειών. Έτσι, η ίδρυση µε πολιτειακή πράξη (σύστηµα octroi), µεταβλήθηκε µε το Γαλλικό Κώδικα που 

καθιέρωσε το διοικητικό σύστηµα ίδρυσης, δηλαδή την ίδρυση της ανώνυµης εταιρείας ύστερα από έγκριση 

του καταστατικού και µε άδεια της διοίκησης. Επειδή στο διοικητικό σύστηµα υπήρχε ο κίνδυνος 

αυθαιρεσίας από τη διοίκηση, µετέπειτα καθιερώθηκε το κανονιστικό σύστηµα, δηλαδή για την ίδρυση της 

δεν απαιτείται προηγούµενη έγκριση και άδεια εξαρτώµενη από την ελεύθερη κρίση της διοίκησης, αλλά 

αρκεί η πλήρωση ορισµένων τυπικών προϋποθέσεων που απαιτεί ο νόµος. 

Ενώ οι περισσότεροι από τους τύπους εταιρειών του εµπορικού δικαίου δηµιουργήθηκαν πρώτα στις 

συναλλαγές και επακολούθησε η νοµοθετική τους ρύθµιση, η εταιρεία περιορισµένης ευθύνης (ΕΠΕ) 
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υπήρξε επινόηση του γερµανού νοµοθέτη. Η εταιρεία αυτή αποτέλεσε αντικείµενο νοµοθετικής ρύθµισης 

για πρώτη φορά στο Γερµανικό ∆ίκαιο το 1892, δηλαδή µεταγενέστερα από την ανώνυµη και τις 

προσωπικές εταιρείες. Η ιδέα της δηµιουργίας της βασίστηκε στη σκέψη ότι οι τύποι της ανώνυµης 

εταιρείας αφενός και των προσωπικών εταιρειών αφετέρου δεν επαρκούσαν για τις ανάγκες των εµπορικών 

συναλλαγών. Έπρεπε λοιπόν να δηµιουργηθεί µια εταιρεία ενδιάµεση µεταξύ της ακραιφνώς 

κεφαλαιουχικής ανώνυµης εταιρείας και των αυστηρά ατοµικιστικών εταιρικών τύπων. Έτσι, µε τη 

σύλληψη της ιδέας ενός µεικτού τύπου, δηµιουργήθηκε η νέα µορφή εταιρείας, η εταιρεία περιορισµένης 

ευθύνης. Το γεγονός ότι ο νέος τύπος βρήκε άµεση ανταπόκριση όχι µόνο στη Γερµανία, αλλά και στις 

νοµοθεσίες της Ευρώπης, ακόµη δε και πέρα από αυτήν, απέδειξε ότι η εισαγωγή του τύπου της εταιρείας 

περιορισµένης ευθύνης υπήρξε πράγµατι απαραίτητη. 

∆υστυχώς, όµως, ενώ σε άλλες χώρες οι ενδιάµεσοι εταιρικοί τύποι χρησιµοποιούνται σε µεγάλη 

έκταση, η συχνότητα χρήσης της ΕΠΕ στην Ελλάδα κάθε άλλο παρά ανταποκρίνεται σε αυτό που θα 

ευχόταν κανείς. Οι λόγοι για τους οποίους η µορφή της ΕΠΕ δεν ανταποκρίνεται πια στις σηµερινές 

ανάγκες είναι πολλοί. Πιο γνωστές όµως είναι οι δυσκίνητες ρυθµίσεις του νόµου (εξακολουθεί να ισχύει ο 

ίδιος σχεδόν αναλλοίωτος από το 1955), η ανάγκη πληθωρικής συµβολαιογραφικής παρέµβασης 

(εντονότερης από ότι στην ανώνυµη εταιρεία), καθώς και η «διπλή» πλειοψηφία (προσώπων και 

κεφαλαίων) που απαιτείται για τη λήψη των εταιρικών αποφάσεων. Έτσι, αντί ο Έλληνας νοµοθέτης να 

επιδιώξει την αναµόρφωση της νοµοθεσίας για την ΕΠΕ, προτίµησε, στηριζόµενος στην εµπειρία άλλων 

ευρωπαϊκών χωρών, να καταφύγει µε το νόµο 4072/2012 στη δηµιουργία ενός νέου, σύγχρονου και 

ευέλικτου τύπου κεφαλαιουχικής εταιρείας, της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας (IKE).  

Ως χαρακτηριστικά του νέου εταιρικού τύπου θα µπορούσαµε να αναφέρουµε τα ακόλουθα: 

α. το κεφάλαιο της εταιρείας αποτελείται από εισφορές σε χρήµα ή σε είδος (κεφαλαιακές εισφορές), 

από εισφορές που συνίστανται σε παροχή εργασίας ή έργου (εξωκεφαλαιακές εισφορές), καθώς και 

εισφορές από εταίρους που αναλαµβάνουν την άµεση, ευθεία, πρωτογενή και εις ολόκληρον ευθύνη έναντι 

των εταιρικών δανειστών, χωρίς δικαίωµα αναγωγής κατά της εταιρείας µέχρι όµως του ύψους της 

εισφοράς τους (εγγυητικές εισφορές). 

β. για τις εταιρικές υποχρεώσεις ευθύνεται µόνο η εταιρεία µε την περιουσία της. 

γ. όλες οι εισφορές αποτιµώνται σε χρήµα και το σύνολο των εισφορών διαιρείται σε µερίδια ίσης 

ονοµαστικής αξίας, τουλάχιστον 1 ευρώ το καθένα. Κάθε εταίρος αναλαµβάνει τα µερίδια που αντιστοιχούν 

στο σύνολο των εισφορών του, µε διάκριση του είδους της εισφοράς (κεφαλαιακή, εξωκεφαλαιακή, 

εγγυητική). 

δ. το σύνολο της αξίας όλων των εγγυητικών εισφορών πρέπει να προσδιορίζεται στο καταστατικό. 

Σύµφωνα µε το άρθρο 79 του ν.4072/2012, καµία εγγυητική εισφορά εταίρου δεν µπορεί να υπερβαίνει το 

75% της αξίας των συνολικών εισφορών της κατηγορίας αυτής που έχει ορισθεί µε το καταστατικού. 

ε. τα εταιρικά µερίδια δεν µπορούν να ενσωµατωθούν σε αξιόγραφα.  
 

1.2 Λογιστική παρακολούθηση 
Λογιστική

7
 είναι η επιστήµη, που ασχολείται µε την συστηµατική συλλογή και παροχή 

κοινωνικοοικονοµικών πληροφοριών, οι οποίες προέρχονται από τους οικονοµικούς οργανισµούς και είναι 

απαραίτητες για τη λήψη ορθολογικών αποφάσεων. Η Λογιστική  αποτελεί σύστηµα γνώσεων, µέσα στα 

πλαίσια των οικονοµικών και κοινωνικών κανόνων, µε γενικά παραδεκτές βασικές αρχές και µεθόδους  

επισηµάνσεως, αναλύσεως, καταγραφής ή υπολογισµού, παρακολουθήσεως και παρουσιάσεως λογιστικών 

πληροφοριών. Οι λογιστικές πληροφορίες, αποτελούν το θεµέλιο του οικονοµικού λογισµού ενός 

αρµονικού συνόλου υπολογισµών), και επιτρέπουν σε αυτούς που τις χρησιµοποιούν, να προβαίνουν σε 

διαπιστώσεις, κρίσεις και αποφάσεις, τόσο για την ιδιωτική, όσο και την κοινωνική οικονοµική πολιτική, 

γιατί µε αυτές συνδέονται η µικροοικονοµία µε τη µακροοικονοµία. 

Ειδικότερα, έργο και σκοποί της Λογιστικής, είναι: 

α) Η ιστορική απεικόνιση της περιουσιακής συγκροτήσεως του οικονοµικού οργανισµού. 

β) Η διενέργεια ελέγχων και 

                                                           

7
 Αρ. Γ. Κοντάκος, Γενική Λογιστική σε ευρώ, σελ. 22 
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γ) Η παροχή αρµονικών αριθµητικών στοιχείων, µε βασική πηγή τους λογαριασµούς. 

Το έργο της Λογιστικής αποτελείται από δύο σκέλη: 

Το πρώτο είναι η Λογιστική Τεχνική και αφορά την τεχνική της οργανώσεως και σχεδιάσεως των 

βιβλίων, στοιχείων και λογαριασµών, τη συλλογή κατά χρονολογική σειρά, καταγραφή και παρακολούθηση 

των επιθυµητών πληροφοριών, από τα λογιστικά γεγονότα και τη διενέργεια ελέγχων. 

Το δεύτερο είναι η ∆ιοικητική Λογιστική, η οποία ασχολείται µε τη διερεύνηση και αξιολόγηση των 

πληροφοριών που παρέχονται, για τη λήψη αποφάσεων. 

Ανάλυση του έργου και των σκοπών της Λογιστικής 

α) Η ιστορική απεικόνιση της περιουσιακής συγκροτήσεως του οικονοµικού οργανισµού 

πραγµατοποιείται: 

- Με την Απογραφή, µε την οποία προσδιορίζεται, καταγράφεται και αποτιµάται η περιουσιακή 

συγκρότηση του οικονοµικού οργανισµού µε κάθε λεπτοµέρεια κατά είδος, ποσότητα, ποιότητα και αξία, µε 

το ίδιο για όλα τα περιουσιακά στοιχεία νόµισµα και σε ορισµένη χρονική στιγµή. 

- Με τους Λογαριασµούς, που αποτελούντα κύρια όργανα της λογιστικής. Είναι πίνακες στους 

οποίους γράφονται κατά είδος, υποοµάδες και οµάδες, ποσότητα αξία κλπ., τα περιουσιακά στοιχεία και 

παρακολουθούνται η θέση και οι µεταβολές (κινήσεις) τους, κατά χρονολογική σειρά και αιτιολογηµένα. 

- Με τις συσχετίσεις των λογαριασµών εσόδων και εξόδων, για τον προσδιορισµό των οικονοµικών 

αποτελεσµάτων κατά κλάδους δραστηριότητας, καθώς και του συνολικού αποτελέσµατος µιας χρονικής 

περιόδου. 

β) Η διενέργεια των ελέγχων. 

Οι έλεγχοι γίνονται από ελεγκτές του οικονοµικού οργανισµού (εσωτερικοί ελεγκτές), που είναι 

διευθυντές, λογιστές κ.λπ. και από τρίτους, (εξωτερικοί ελεγκτές), που δεν ανήκουν στο προσωπικό του, 

όπως ελεγκτές λογιστές, ελεγκτές ∆.Ο.Υ. κ.λπ. Οι έλεγχοι διακρίνονται σε Τακτικούς, όταν γίνονται σε 

κανονικά χρονικά διαστήµατα και Έκτακτους. Ακόµη διακρίνονται σε Προληπτικούς και Κατασταλτικούς, 

Ελέγχους ∆ιαχειρίσεων, Ελέγχους Προγραµµάτων, κ.λπ. 

Τους ελέγχους µπορούµε να τους διακρίνουµε σε: 

- Τυπικούς, αν δηλαδή χρησιµοποιήθηκαν τα κατάλληλα παραστατικά εγγραφών, και αν έχουν τις 

υπογραφές των αρµόδιων οργάνων. 

- Αριθµητικούς, αν είναι ορθές οι αριθµητικές πράξεις που έχουν γίνει στα διάφορα παραστατικά 

(τιµολόγια, αποδείξεις κ.λπ.), όπως και στα λογιστικά βιβλία. 

- Ορθότητας και εµπρόθεσµης καταχωρήσεως των λογιστικών γεγονότων στα λογιστικά βιβλία. 

- Ουσιαστικούς, δηλαδή σε ελέγχους των διάφορων διαχειρίσεων, όπως ελέγχους εισαγωγών, 

εξαγωγών, εισπράξεων, αποθεµάτων. Οι έλεγχοι αυτοί στηρίζονται σε απογραφές και είναι µερικοί ή ολικοί, 

γενικοί ή δειγµατοληπτικοί. Οι ουσιαστικοί έλεγχοι πρέπει να γίνονται σε σύντοµα χρονικά διαστήµατα και 

προληπτικά, για να προσλαβαίνονται δυσάρεστες καταστάσεις, όπως λάθη, καταχρήσεις, υπεξαιρέσεις. 

- Νοµιµότητας, τόσο των διαχειριστικών πράξεων, όσο και των λογιστικών καταχωρήσεων, όπως 

υπολογισµοί ποσών αποσβέσεων, αποθεµατικών κεφαλαίων, χρησιµοποίηση δανείων που δόθηκαν για 

ορισµένο σκοπό. 

γ) Η παροχή αρµονικών αριθµητικών στοιχείων από τους λογαριασµούς και τις διάφορες άλλες 

οικονοµικές καταστάσεις. 

Τα στοιχεία αυτά χρησιµεύουν για τη µελέτη της ζωής και της δράσεως του οικονοµικού 

οργανισµού, π.χ. για τη µελέτη της δοµής της περιουσιακής συγκροτήσεώς του, της παραγωγικότητας, της 

αποδοτικότητας, της ρευστότητας, της κυκλοφοριακής ταχύτητας, του νεκρού σηµείου, των διαχρονικών 

συγκρίσεων, των θέσεων και των κινήσεων των διάφορων περιουσιακών στοιχείων, της συγκρίσεώς του µε 

άλλους οµοειδείς οργανισµούς κ.λπ.. Οι κυριότερες λογιστικές (ή οικονοµικές) καταστάσεις, είναι οι 

Λογαριασµοί γενικά, ο Ισολογισµός, οι Εκµεταλλεύσεις, τα Αποτελέσµατα Χρήσεως, η ∆ιανοµή των 

Κερδών, τα Ισοζύγια, οι Γενικοί και Ειδικοί Προϋπολογισµοί και Απολογισµοί κ.λπ. 

Τα στοιχεία αυτά αποτελούν αντικείµενα µελέτης από τους Μελετητές ή Ερευνητές, οι οποίοι 

διακρίνονται σε εσωτερικούς και εξωτερικούς: 

1. Εσωτερικοί Μελετητές, είναι αυτοί που παίρνουν µέρος στη διοίκηση και διαχείριση του 

οικονοµικού οργανισµού και ερευνούν, για τη λήψη σωστών αποφάσεων για τη δραστηριότητά του. 

∆ηλαδή οι ιδιοκτήτες, διευθυντές, λογιστές, διαχειριστές κ.λπ. του οικονοµικού οργανισµού. 

2. Εξωτερικοί Μελετητές, είναι αυτοί που δε συµµετέχουν στη διοίκηση και διαχείριση του 

οικονοµικού οργανισµού, αλλά µελετούν την πορεία του, για διαφορετικούς ο καθένας λόγους. 
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Εξωτερικοί µελετητές είναι οι ακόλουθοι: 

- Το ∆ηµόσιο, για την άσκηση της οικονοµικής, κοινωνικής και δηµοσιονοµικής του πολιτικής. 

- Οι Τράπεζες και τα άλλα Πιστωτικά Ιδρύµατα για χορηγήσεις δανείων, προεξοφλήσεις αξιών, 

χορηγήσεις εγγυήσεων, έλεγχο διαθέσεως πιστώσεων κ.λπ. 

- Τα Επαγγελµατικά Σωµατεία και Επιµελητήρια, που είναι σχετικά µε τον κλάδο στον οποίο ανήκει 

ο οικονοµικός οργανισµός, για την πιο ορθή επίλυση των προβληµάτων του κλάδου. 

- Το Προσωπικό του οικονοµικού οργανισµού, για να αισθάνεται περισσότερη οικονοµική 

ασφάλεια, από τη γνώση της πορείας του οργανισµού. 

- Τα Εργατικά Σωµατεία, για την επίλυση εργατικών θεµάτων. 

- Η Τοπική Αυτοδιοίκηση για τη µελέτη και επίλυση τοπικών οικονοµικών και κοινωνικών 

προβληµάτων. 

- Οι Προµηθευτές, ∆ανειστές, Πελάτες κ.λπ., για τη ρύθµιση των σχέσεώς τους µε τον οικονοµικό 

οργανισµό. 

- Οι Ανταγωνιστές, για να επωφεληθούν από τα πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα, που θα 

παρουσιάσει κατά τη λειτουργία του ο οργανισµός. 

- ∆ιάφοροι άλλοι µελετητές, όπως Ιδρύµατα Ερευνών, Στατιστική Υπηρεσία, Επιστήµονες 

Ερευνητές, Ειδικά Γραφεία Μελετών. 
 

1.3 Ενεργητικό και Παθητικό Επιχείρησης 
Για την καλύτερη

8
 κατανόηση των δύο εννοιών, υποθέτουµε ότι µια επιχείρηση που τηρεί τα 

λογιστικά της βιβλία σύµφωνα µε το διπλογραφικό σύστηµα συγκεντρώνει όλους τους λογαριασµούς της 

και τους καταγράφει. Κάνοντας την εύλογη υπόθεση ότι η επιχειρηµατική οντότητα βρίσκεται πάντα σε 

ισορροπία, σύµφωνα µε τη θεµελιώδη αρχή της διπλογραφίας, αυτό σηµαίνει ότι κάποιοι λογαριασµοί 

επενεργούν θετικά στη διαµόρφωση της ισορροπίας και κάποιοι άλλοι αρνητικά. Αυτοί που έχουν θετική 

επίδραση είναι σαν να τοποθετούνται στο αριστερό σκέλος µιας ζυγαριάς και αυτοί µε την αρνητική 

επίδραση στο δεξί σκέλος της ζυγαριάς που ισορροπεί. 

Αυτούς που βρίσκονται στο αριστερό σκέλος της ζυγαριάς τους αποκαλούµε λογαριασµούς 

ενεργητικού και ολόκληρη την αριστερή πλευρά Ενεργητικό, ενώ αντίθετα τους λογαριασµούς που 

βρίσκονται στο δεξί σκέλος της ζυγαριάς, λογαριασµούς παθητικού και ολόκληρη τη δεξιά πλευρά 

Παθητικό. ∆εν υφίσταται οφειλόµενο κεφάλαιο και τα έξοδα ίδρυσης θεωρούνται δαπάνες της χρήσης και 

δεν περιλαµβάνονται στο Πάγιο Ενεργητικό µία σηµαντική αλλαγή που έγινε µε τα ΕΛΠ στο πάγιο 

ενεργητικό. 

 

1.3.1 Πάγια στοιχεία 
Ως πάγιο ορίζονται

9
 οι αγορές της επιχείρησης που προορίζονται να παραµείνουν µακροχρόνια, µε 

την ίδια περίπου µορφή, στην οικονοµική µονάδα. Η διάρκειά τους είναι µεγαλύτερη του ενός έτους. 

∆ιακρίνονται σε ασώµατα και ενσώµατα. 

Ασώµατες ακινητοποιήσεις: Περιλαµβάνονται κατά κατηγορίες (1-4) έξοδα τα οποία είναι 

αποσβεστέα σε περισσότερες από µία χρήσεις. Τα έξοδα αυτά απεικονίζονται στους λογαριασµούς 16.10 

(κατηγορία 1), 16.15 (κατηγορία 2), 16.18 (κατηγορία 3), 16.13-16.14, 16.16- 16.17 και 16.19 (κατηγορία 

4). 

Ενσώµατες ακινητοποιήσεις:. Είναι  οι ενσώµατες ακινητοποιήσεις της επιχείρησης. Τα στοιχεία 

αυτά απεικονίζονται στους λογαριασµούς 10 Ε∆ΑΦΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ, 11 ΚΤΙΡΙΑ, 12 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ, 

13 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ, 14ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ. 
  

                                                           

8
 Κοντός Γεώργιος, (2015), Χρηµατοοικονοµική Λογιστική σύµφωνα µε τα διεθνή και Ελληνικά  λογιστικά 

πρότυπα,Εκδόσεις ∆ιπλογραφία, σελ. 23. 

9
 ∆ικαίος Καουνης, (2005), Ελληνικό Λογιστικό Σχέδιο, Εκδόσεις Copyright,  σελ. 499 
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1.3.2 Κυκλοφορούν  
Σύµφωνα µε τον ισολογισµό τα υπόλοιπα περιουσιακά στοιχεία κατατάσσονται σε κυκλοφορούντα 

και σε µεταβατικούς λογαριασµούς ενεργητικού. Στο ενεργητικό περιλαµβάνονται: Τα αποθέµατα είναι 

ποσότητες από πρώτες ύλες, ηµικατεργασµένα ή έτοιµα προϊόντα, εµπορεύµατα τα οποία φυλάσσονται στις 

αποθήκες της επιχείρησης. 

Απαιτήσεις: Περιλαµβάνονται οι βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις της επιχείρησης, εκείνες δηλαδή που 

είναι απαιτητές µέσα στο επόµενο του ισολογισµού έτος. Για παράδειγµα τα υπόλοιπα των πελατών ή τυχόν 

µη δουλευµένοι τόκοι γραµµατίων εισπρακτέων, τα οποία λήγουν µέσα στο επόµενο του ισολογισµού έτος. 

Χρεόγραφα: Περιλαµβάνονται τα επενδυτικά προϊόντα τα οποία µπορεί να είναι και 

διαπραγµατεύσιµα. Τέτοια είναι οι µετοχές, τα οµόλογα, έντοκα γραµµάτια ∆ηµοσίου κ.α.   

∆ιαθέσιµα: Περιλαµβάνονται τα χρηµατικά διαθέσιµα του λογαριασµού 38. Είναι δηλαδή η 

ρευστότητα που διαθέτει η επιχείρηση στο ταµείο της αλλά και στις τράπεζες. 

 

1.3.3 Μεταβατικοί λογαριασµοί ενεργητικού 
∆είχνουν

10
 έσοδα και έξοδα που προπληρώθηκαν στην παρούσα χρήση (αρχή της αυτοτέλειας των 

χρήσεων) ακόµα µπορεί να εµφανίστηκαν για πρώτη φορά στην επόµενη χρήση και να αφορούν την 

προηγούµενη (αρχή του δεδουλευµένου). Επειδή όµως πρέπει να πηγαίνουν τα έσοδα και τα έξοδα στη 

χρήση που ανήκουν, υπάρχουν οι µεταβατικοί που ως λογαριασµοί του ισολογισµού δεν δηµιουργούν 

πρόβληµα στον προσδιορισµό του οικονοµικού αποτελέσµατος. Οι ανωτέρω είναι βοηθητικοί λογαριασµοί 

που χρησιµοποιούνται στο τέλος κάθε χρήσης και γενικά κατά τη σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων, 

µε σκοπό τη χρονική τακτοποίηση των εσόδων και εξόδων, έτσι ώστε τα αποτελέσµατα να περιλαµβάνουν 

µόνο τα έσοδα και έξοδα που αφορούν µια συγκεκριµένη χρονική περίοδο. 

Οι µεταβατικοί λογαριασµοί χρησιµοποιούνται ευρύτατα στην καθηµερινή πρακτική και η καλή 

γνώση του τρόπου λειτουργίας τους αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για το χειρισµό πολλών και 

σηµαντικών λογιστικών γεγονότων που λαµβάνουν χώρα στις επιχειρήσεις σε κάθε τοµέα της οικονοµίας. Η 

αρχή της αντιπαράθεσης εσόδων και εξόδων αποτελεί άµεση συνέπεια του αξιώµατος της λογιστικής 

χρήσης. Σύµφωνα µε την αρχή αυτή, σε κάθε χρόνο θα πρέπει να συµπεριληφθούν τα έσοδα και τα έξοδα 

που έχουν σχέση µε το συγκεκριµένο χρόνο στον οποίο αναφερόµαστε. Τα έσοδα και τα έξοδα που 

αφορούν το συγκεκριµένο χρόνο δεν θα πρέπει να τα καταχωρούµε σ' αυτόν, καθώς εισπράττονται ή 

πληρώνονται αντίστοιχα, αλλά καθώς "δουλεύονται". Η µέθοδος αυτή καταχώρισης, που αποτελεί απόρροια 

της αρχής της αντιπαράθεσης εσόδων και εξόδων, λέγεται µέθοδος των δεδουλευµένων (accrual method of 

accounting). 
 

1.4 Οι έννοιες του κόστους, της δαπάνης και του εξόδου 
Σύµφωνα

11
 µε το ΕΓΛΣ, «κόστος είναι η διάθεση ή επένδυση αγοραστικής δύναµης για την 

απόκτηση υλικών ή άυλων αγαθών και υπηρεσιών, µε σκοπό τη χρησιµοποίησή τους για την 

πραγµατοποίηση εσόδων από πωλήσεις ή την κάλυψη κοινωνικών αναγκών».  

Τέλος, σύµφωνα µε το ΕΓΛΣ «∆απάνη είναι η διαδικασία ή η ενέργεια πραγµατοποιήσεως του 

κόστους ή του εξόδου. ∆απανώ σηµαίνει ενεργώ ή ακολουθώ τις αναγκαίες διαδικασίες υλοποιήσεως µιας 

επενδύσεως σε υλικά αγαθά και υπηρεσίες, όπως π.χ. δαπανώ για την αγορά ενός µηχανήµατος, µιας 

πρώτης ύλης, ενός κτιρίου ή για τη χρησιµοποίηση υπηρεσιών τρίτων και για τη µίσθωση της εργασίας 

εργατοϋπαλλήλων.» 

Σύµφωνα µε το ΕΓΛΣ, «έξοδο είναι το κόστος που βαρύνει τα έσοδα της χρήσης (εξαφανιζόµενο 

κόστος)». Το κόστος εξαφανίζεται (εκπνέει) και γίνεται έξοδο (εξέρχεται): 

                                                           

10
 Κοντός Γεώργιος, (2015), Χρηµατοοικονοµική Λογιστική σύµφωνα µε τα διεθνή και Ελληνικά  λογιστικά 

πρότυπα,Εκδόσεις ∆ιπλογραφία, σελ. 135. 

11
 Κοντός Γεώργιος, (2015), Χρηµατοοικονοµική Λογιστική σύµφωνα µε τα διεθνή και Ελληνικά  λογιστικά 

πρότυπα,Εκδόσεις ∆ιπλογραφία, σελ. 118-120. 
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• όταν πωλείται το αγαθό στο οποίο είναι ενσωµατωµένο, και 

• όταν παρασχεθούν οι υπηρεσίες εκείνες που συνδέονται άµεσα και αποκλειστικά µε τη 

δηµιουργία εσόδων για την επιχείρηση. 

Όλα τα κόστη, µε ελάχιστες εξαιρέσεις, θα µετατραπούν κάποια στιγµή σε έξοδα και η µόνη 

διαφορά που έχουν µεταξύ τους είναι, ο χρόνος που θα συµβεί αυτό. 0 χρόνος αυτός εξαρτάται από το 

χρόνο που διαπιστώνεται ότι τα κόστη αυτά συνέβαλαν στην πραγµατοποίηση εσόδων. Θα µπορούσαµε να 

πούµε, µε απλά λόγια, ότι τα κόστη σχηµατίζουν µια ατελείωτη ουρά αναµονής, περιµένοντας να 

µετατραπούν κάποια στιγµή σε έξοδα. Το µεν κόστος θα µετατραπεί σε έξοδο µέσα στην ωφέλιµη διάρκεια 

ζωής του παγίου µέσω της διαδικασίας των αποσβέσεων, το δε κόστος των υπαλλήλων θα µετατραπεί σε 

έξοδο άµεσα. Σύµφωνα µε την αρχή της αντιπαραθέσεως εσόδων και εξόδων (the matching principle), τα 

έξοδα µιας επιχείρησης πρέπει να αναγνωρίζονται την ίδια περίοδο που αναγνωρίζονται και τα αντίστοιχα 

έσοδα.  

 

1.4.1 Αρχές αναγνώρισης και λογιστικοποίηση των εξόδων 
∆εν υπάρχει

12
 κάποιο ειδικό πρότυπο που να καλύπτει τα θέµατα των εξόδων. Γενικές κατευθύνσεις, 

ορισµοί και οδηγίες περιλαµβάνονται στο Πλαίσιο Αρχών (Conceptual Framework - CF), όπου και 

καταφεύγουµε για την ανάπτυξη του θέµατος. Τα έξοδα αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσµάτων 

όταν έχει προκληθεί µείωση των µελλοντικών οικονοµικών ωφελειών, σχετιζόµενη µε µείωση ενός 

στοιχείου ενεργητικού ή αύξηση ενός στοιχείου υποχρέωσης. Αυτό πρακτικά σηµαίνει ότι, όταν γίνεται 

αναγνώριση ενός εξόδου, αυτό συµπίπτει ταυτόχρονα είτε µε την αναγνώριση αύξησης ενός στοιχείου 

υποχρέωσης είτε µε την αναγνώριση µείωσης ενός στοιχείου ενεργητικού. 
 

1.4.2 Έκτακτα έσοδα και έξοδα 
Ως έκτακτα

13
 έσοδα και έξοδα (extraordinary items) ορίζονται συµβάντα και συναλλαγές που είναι 

αφενός ασυνήθιστα/-ες ως προς τη φύση τους, αφετέρου δεν αναµένεται εύλογα ότι θα επαναληφθούν στο 

ορατό µέλλον συχνά ή σε τακτά διαστήµατα. Τα γεγονότα αυτά εµφανίζονται στο λογαριασµό 

αποτελεσµάτων σε διακριτή κατηγορία από εκείνη των εσόδων από τις συνήθεις δραστηριότητες. 

∆ιαπιστώθηκε εντούτοις στην πράξη ότι δεν γινόταν οµοιόµορφη εφαρµογή των σχετικών διατάξεων στους 

διάφορους κλάδους οικονοµικής δραστηριότητας. 
 

1.4.3 Οι έννοιες του κέρδους και της ζηµίας 
Τα κέρδη

14
 και οι ζηµίες ικανοποιούν τον ορισµό των εσόδων και εξόδων αντίστοιχα, και δεν 

θεωρείται ότι αποτελούν ανεξάρτητα στοιχεία για τα οποία απαιτείται να δοθούν ιδιαίτεροι ορισµοί και 

κανόνες αναγνώρισης. Έτσι, στα µεν έσοδα περιλαµβάνονται και τα κέρδη, στα δε έξοδα και οι ζηµίες. 

Τόσο τα κέρδη όσο και οι ζηµίες µπορεί να προκύψουν τόσο από τις συνήθεις όσο και από τις µη συνήθεις 

δραστηριότητες µιας οικονοµικής µονάδας, εµφανίζονται δε στην κατάσταση αποτελεσµάτων διακριτά, 

γεγονός που βοηθά τους χρήστες των οικονοµικών καταστάσεων στη λήψη αποφάσεων. 

Παρά το γεγονός ότι στα έσοδα περιλαµβάνονται και τα κέρδη, όταν κάνουµε λόγο για έσοδα, 

αναφερόµαστε, όπως είδαµε, σε ακαθάριστες εισροές οικονοµικών ωφεληµάτων σε αντίθεση µε τα κέρδη, 

που θεωρούνται καθαρές εισροές, έσοδα δηλαδή από τα οποία έχουν αφαιρεθεί τα τυχόν έξοδα µε τα οποία 

                                                           

12
 Κοντός Γεώργιος, (2015), Χρηµατοοικονοµική Λογιστική σύµφωνα µε τα διεθνή και Ελληνικά  λογιστικά 

πρότυπα,Εκδόσεις ∆ιπλογραφία, σελ. 120. 

13
 Κοντός Γεώργιος, (2015), Χρηµατοοικονοµική Λογιστική σύµφωνα µε τα διεθνή και Ελληνικά  λογιστικά 

πρότυπα,Εκδόσεις ∆ιπλογραφία, σελ. 126. 

14
 Κοντός Γεώργιος, (2015), Χρηµατοοικονοµική Λογιστική σύµφωνα µε τα διεθνή και Ελληνικά  λογιστικά 

πρότυπα,Εκδόσεις ∆ιπλογραφία, σελ. 127. 
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σχετίζονται. Επίσης, τα κέρδη µπορεί να έχουν πραγµατοποιηθεί (realized) ή να µην έχουν πραγµατοποιηθεί 

(unrealized), να είναι δηλαδή κέρδη από αποτίµηση. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  2 

ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΓΙΟΥ 
                                   

2.1 Περιουσιακά στοιχεία που περιλαµβάνονται στο πάγιο 
Λογαριασµός

15
 11 "Κτίρια - Εγκαταστάσεις κτιρίων – Τεχνικά εργα   

1. Κτίρια είναι οι οικοδοµικές κατασκευές που γίνονται µε τη χρησιµοποίηση δοµικών υλικών 

και προορίζονται για κατοικίες, βιοµηχανοστάσια, αποθήκες ή οποιαδήποτε άλλη εκµετάλλευση ή 

δραστηριότητα της οικονοµικής µονάδας. 

2. Εγκαταστάσεις κτιρίων είναι πρόσθετες εγκαταστάσεις όπως ηλεκτρικές, υδραυλικές, 

µηχανολογικές, κλιµατιστικές, τηλεπικοινωνιακές, αποχετεύσεως, πνευµατικής ή µη µεταφοράς, 

ενδοσυνεννοήσεως και άλλες, οι οποίες είναι συνδεµένες µε το κτίριο κατά τέτοιο τρόπο, ώστε ο 

αποχωρισµός τους να µην είναι δυνατόν να γίνει εύκολα και χωρίς βλάβη της ουσίας τους ή του κτιρίου. Οι 

εγκαταστάσεις αυτές παρακολουθούνται στους ίδιους υπολογαριασµούς του 11.00 στους οποίους 

παρακολουθούνται τα κτίρια στα οποία είναι ενσωµατωµένες ή συνδεµένες. 

3. Τεχνικά έργα είναι µόνιµες, κατά κανόνα, τεχνικές κατασκευές µε τις οποίες τροποποιείται 

το φυσικό περιβάλλον µε σκοπό την εξυπηρέτηση των δραστηριοτήτων της οικονοµικής µονάδας (π.χ. 

δρόµοι, πλατείες, λιµάνια, φράγµατα, λίµνες, διώρυγες, περιφράξεις, σήραγγες, γέφυρες, αεροδρόµια ή 

στάδια). 

Στο λογαριασµό 11.01 "τεχνικά έργα εξυπηρετήσεως µεταφορών" παρακολουθούνται όσα από τα 

έργα αυτά εξυπηρετούν τις µεταφορές της οικονοµικής µονάδας. Τα τεχνικά έργα που εξυπηρετούν άλλους 

σκοπούς παρακολουθούνται στο λογαριασµό 11.02 "λοιπά τεχνικά έργα". 

4. Στο λογαριασµό 11.03 "υποκείµενες σε απόσβεση διαµορφώσεις γηπέδων" 

παρακολουθούνται οι δαπάνες διαµορφώσεως γηπέδων και άλλων εδαφικών εκτάσεων, όταν συντρέχουν οι 

εξής δύο βασικές προϋποθέσεις: α) οι δαπάνες αυτές δεν πρέπει να έχουν περιληφθεί στο κόστος κτιρίων ή 

τεχνικών έργων σαν κόστος υποδοµής της κατασκευής τους και β) οι διαµορφώσεις να φθείρονται και για 

το λόγο αυτό να αποσβένονται. 

5. Στους λογαριασµούς 11.07 "κτίρια - εγκαταστάσεις κτιρίων σε ακίνητα τρίτων", 11.08 

"τεχνικά έργα εξυπηρετήσεως µεταφορών σε ακίνητα τρίτων", 11.09 "λοιπά τεχνικά έργα σε ακίνητα 

τρίτων" και 11.10 "υποκείµενες σε απόσβεση διαµορφώσεις γηπέδων τρίτων" παρακολουθούνται τα κτίρια 

και τεχνικά έργα που κατασκευάζονται, καθώς και τα έξοδα που γίνονται σε ακίνητα κυριότητας τρίτων, 

όταν η οικονοµική µονάδα έχει δικαίωµα χρήσεως για ορισµένο χρόνο που καθορίζεται συµβατικά, µετά 

την πάροδο του οποίου τα εν λόγω έργα (π.χ. κτίρια ή διαµορφώσεις) περιέρχονται στον κύριο του ακινήτου 

χωρίς αντάλλαγµα. Στους λογαριασµούς αυτούς καταχωρούνται; α) το κόστος ανεγέρσεως κτιρίων και 

τεχνικών έργων, β) το κόστος διαµορφώσεων, βελτιώσεων και προσθηκών πάνω σε κτίρια και τεχνικά έργα 

και γ) τα έξοδα διαµορφώσεως εδαφικών εκτάσεων.  

Τα κτίρια και τα τεχνικά έργα που κατασκευάζονται από την οικονοµική µονάδα σε ακίνητα τρίτων, 

καθώς και τα έξοδα που πραγµατοποιούνται γι' αυτά, αποσβένονται ανάλογα µε το χρόνο της συµβατικής 

χρησιµοποιήσεώς τους, µε τον όρο ότι ο συντελεστής αποσβέσεως που προσδιορίζεται µε βάση το χρόνο 

χρησιµοποιήσεως δε θα είναι µικρότερος από το συντελεστή που εφαρµόζεται σε οµοειδή ιδιόκτητα πάγια 

στοιχεία. 

6. Στους λογαριασµούς 11.14 έως και 11.17 καθώς και 11.21 έως και 11.24 παρακολουθούνται 

τα κτίρια - εγκαταστάσεις κτιρίων και τα τεχνικά έργα τα οποία δε χρησιµοποιούνται παραγωγικά για τις 

ανάγκες της βασικής επαγγελµατικής δραστηριότητας της οικονοµικής µονάδας, ούτε και για τις 

παρεπόµενες ασχολίες της. 

7. Τα κτίρια - εγκαταστάσεις κτιρίων και τα τεχνικά έργα παρακολουθούνται στους οικείους 

υπολογαριασµούς του 11 έπειτα από καταχώρηση σ' αυτούς: 

α) της αξίας κτήσεώς τους (αγοράς, εκτιµήσεως όταν πρόκειται για συγχώνευση ή εισφορά σε είδος) 

ή της αξίας που προκύπτει µετά από νόµιµη αναπροσαρµογή της αξίας κτήσεως και 6) του κόστους 

                                                           

15
∆ικαιος Π. Καουνης, (2005), Ελληνικό Λογιστικό Σχέδιο, Εκδόσεις Σύγχρονη Εκδοτική, σελ. 301-304  



20 

  

κατασκευής τους, όταν πρόκειται για ιδιοκατασκευές, το οποίο προκύπτει από το λογαριασµό 15.01 "κτίρια 

- εγκαταστάσεις κτιρίων - τεχνικά έργα υπό εκτέλεση". 

Τα έξοδα κτήσεως των κτιρίων - τεχνικών έργων (π.χ. φόροι µεταβιβάσεως, συµβολαιογραφικά και 

µεσιτικά) καταχωρούνται και παρακολουθούνται στο λογαριασµό 16.14 "έξοδα κτήσεως 

ακινητοποιήσεων". 

Η αξία κτήσεως των κτιρίων και τεχνικών έργων προσαυξάνεται µε την αξία των επεκτάσεων ή 

προσθηκών και βελτιώσεων που γίνονται κάθε φορά. 

8. Σχετικά µε την οικονοµική απαξίωση και υποτίµηση των κτιρίων - εγκαταστάσεων κτιρίων - 

τεχνικών έργων.  

9. Σε περίπτωση εκποιήσεως ακινήτου ισχύουν τα ακόλουθα: 

α. Στην πίστωση του οικείου λογαριασµού του κτιρίου ή του τεχνικού έργου καταχωρείται το τίµηµα 

πωλήσεως του πωλητηρίου συµβολαίου και στη χρέωσή του καταχωρούνται τα έξοδα που τυχόν 

δηµιουργούνται για την επίτευξη της πωλήσεως. 

β. Στη χρέωση του ίδιου λογαριασµού µεταφέρονται η αξία κτήσεως του αντίστοιχου γηπέδου ή 

άλλης εδαφικής εκτάσεως και το αναπόσβεστο υπόλοιπο των εξόδων διαµορφώσεως του γηπέδου (δηλαδή 

το υπόλοιπο του λογαριασµού 11.03 που προκύπτει µετά τη µεταφορά στο λογαριασµό αυτό των 

αποσβέσεων του λογαριασµού 11.99.03). Στην πίστωση του ίδιου λογαριασµού µεταφέρεται η τυχόν 

σχηµατισµένη πρόβλεψη για υποτίµηση του πωλούµενου γηπέδου (από το λογαριασµό 44.10). 

γ. Στην πίστωση του ίδιου λογαριασµού µεταφέρονται οι αποσβέσεις που διενεργήθηκαν µέχρι την 

πώληση και στη χρέωσή του µεταφέρεται το αναπόσβεστο υπόλοιπο των εξόδων κτήσεως του ακινήτου 

(δηλαδή το υπόλοιπο του λογαριασµού 16.14 που προκύπτει µετά τη µεταφορά στο λογαριασµό αυτό των 

αποσβέσεων του λογαριασµού 16.99.14). 

δ. Το αποτέλεσµα που προκύπτει µετά από τις παραπάνω καταχωρήσεις και µεταφορές µεταφέρεται 

στο λογαριασµό 81.02.00 "ζηµίες από εκποίηση ακινήτων" ή 81.02.01 "ζηµίες από εκποίηση τεχνικών 

έργων", όταν είναι ζηµία, ή στο λογαριασµό 81.03.00 "κέρδη από εκποίηση ακινήτων" ή 81.03.01 "κέρδη 

από εκποίηση τεχνικών έργων", όταν είναι κέρδος. 

10. Σε περίπτωση κατεδαφίσεως κτιρίου, το οποίο δεν έχει αποσβεστεί ολοκληρωτικά, η 

αναπόσβεστη αξία του µεταφέρεται στη χρέωση του λογαριασµού 16.19 "λοιπά έξοδα πολυετούς 

αποσβέσεως". 

Τα έξοδα κατεδαφίσεως παλαιού κτιρίου καταχωρούνται στο λογαριασµό 11.03 "υποκείµενες σε 

απόσβεση διαµορφώσεις γηπέδων", εκτός αν επακολουθεί ανέγερση νέου κτιρίου, οπότε τα έξοδα αυτά 

προσαυξάνουν το κόστος ανεγέρσεώς του. Οι αποζηµιώσεις που τυχόν καταβάλλονται σε µισθωτές του υπό 

κατεδάφιση παλαιού κτιρίου προσαυξάνουν το κόστος ανεγέρσεως του νέου. 

  

Λογαριασµός
16

 12 "Μηχανήµατα - Τεχνικές εγκαταστάσεις - Λοιπός µηχανολογικός εξοπλισµός"   

1. Στο λογαριασµό 12.00 παρακολουθούνται τα µηχανήµατα της οικονοµικής µονάδας, δηλαδή οι 

µηχανολογικές κατασκευές, µόνιµα εγκαταστηµένες ή κινητές, οι οποίες χρησιµεύουν για να αποσπούν από 

τη φύση, να επεξεργάζονται ή να µετασχηµατίζουν υλικά αγαθά ή για να παράγουν υπηρεσίες που 

αποτελούν το αντικείµενο δραστηριότητας της. 

2. Στο λογαριασµό 12.01 παρακολουθούνται οι τεχνικές εγκαταστάσεις της οικονοµικής 

µονάδας, δηλαδή τεχνικές κατασκευές και γενικά τεχνολογικές διευθετήσεις που γίνονται για τη µόνιµη 

εγκατάσταση µηχανηµάτων και τη σύνδεσή τους στο παραγωγικό κύκλωµά της. Στον ίδιο λογαριασµό 

παρακολουθούνται και οι κάθε είδους εγκαταστάσεις της οικονοµικής µονάδας, οι οποίες, χωρίς να 

συσχετίζονται µε τα µηχανήµατα, έχουν σχέση µε το παραγωγικό και γενικά µε το λειτουργικό κύκλωµά 

της (π.χ. εγκαταστάσεις θερµάνσεως, υδραυλικές και τηλεφωνικές εγκαταστάσεις ή αποθηκευτικές 

δεξαµενές), µε την προϋπόθεση ότι δεν είναι συνδεµένες µε τις κτιριακές εγκαταστάσεις ή είναι συνδεµένες 

µε αυτές, αλλά κατά τρόπο που ο αποχωρισµός τους είναι δυνατό να συντελεστεί εύκολα και χωρίς βλάβη 

της ουσίας τους ή των κτιριακών εγκαταστάσεων. 

3. Στο λογαριασµό 12.02 παρακολουθούνται τα φορητά µηχανήµατα "χειρός", δηλαδή τα 

φορητά µικροµηχανήµατα που έχουν παραγωγική ζωή µεγαλύτερη από ένα έτος και µικρότερη από την 

παραγωγική ζωή των µηχανηµάτων του λογαριασµού 12.00. 
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 ∆ικαιος Π. Καουνης, (2005), Ελληνικό Λογιστικό Σχέδιο, Εκδόσεις Σύγχρονη Εκδοτική, σελ. 305-308 
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4. Στο λογαριασµό 12.03 παρακολουθούνται τα ε ρ γ α λ ε ί α, δηλαδή τα µηχανολογικά και 

άλλης φύσεως αντικείµενα που χρησιµοποιούνται µε το χέρι και έχουν παραγωγική ζωή µεγαλύτερη από 

ένα έτος. Τα µικροεργαλεία που αποσβένονται εφάπαξ στη χρήση που θα χρησιµοποιηθούν 

παρακολουθούνται στο λογαριασµό 25.00 "µικρά εργαλεία".  

5. Στο λογαριασµό 12.04 παρακολουθούνται τα καλούπια και οι ιδιοσυσκευές της οικονοµικής 

µονάδας, δηλαδή οι µηχανολογικές και άλλης φύσεως κατασκευές, οι οποίες προσαρµόζονται στα καθ' αυτό 

µηχανήµατα για την παραγωγή εξειδικευµένων αντικειµένων, αποχωρίζονται από αυτά µετά από την 

εκτέλεση του συγκεκριµένου έργου και παραµένουν σε αδράνεια µέχρι να επαναχρησιµοποιηθούν (π.χ. 

καλούπια, µήτρες ή κεφαλές). 

6. Στο λογαριασµό 12.05 παρακολουθούνται τα διάφορα µηχανολογικά όργανα, π.χ. 

µετρήσεων, πειραµατισµών ή ελέγχων. 

7. Στο λογαριασµό 12.06 παρακολουθείται ο λοιπός µηχανολογικός εξοπλισµός της 

οικονοµικής µονάδας ο οποίος δεν είναι δυνατό να ενταχθεί σε µία από τις κατηγορίες εξοπλισµού των 

λογαριασµών 12.00 - 12.05. 

8. Στους λογαριασµούς 12.07, 12.08 και 12.09 παρακολουθούνται τα µηχανήµατα, οι 

εγκαταστάσεις και ο λοιπός µηχανολογικός εξοπλισµός της οικονοµικής µονάδας, που έχουν εγκατασταθεί 

σε ακίνητα τρίτων και που, µετά παρέλευση ορισµένου χρόνου, συµβατικά καθορισµένου, η κυριότητά τους 

περιέρχεται στους κυρίους των ακινήτων χωρίς αντάλλαγµα.  

9. Στους λογαριασµούς 12.10 έως και 12.19 παρακολουθούνται τα µηχανήµατα, οι τεχνικές 

εγκαταστάσεις και ο λοιπός µηχανολογικός εξοπλισµός, όταν δε χρησιµοποιούνται παραγωγικά για τις 

ανάγκες της βασικής επαγγελµατικής δραστηριότητας της οικονοµικής µονάδας, ούτε και για τις 

παρεπόµενες ασχολίες της. Στους ίδιους λογαριασµούς παρακολουθούνται και τα µηχανήµατα και άλλα 

πάγια τα οποία θεωρούνται ως οριστικά εκτός εκµεταλλεύσεως, είτε έχουν ολοκληρωτικά αποσβεστεί, 

οπότε η παρακολούθησή τους γίνεται µε την αξία κτήσεώς τους. Πριν από τη µεταφορά της αξίας, π.χ. των 

µηχανηµάτων, στους οικείους λογαριασµούς εκτός εκµεταλλεύσεως, προηγείται η µεταφορά των 

αποσβέσεων, είτε στην πίστωση των οικείων υπολογαριασµών του 12, όταν έχουν ολοκληρωτικά 

αποσβεστεί, είτε στους οικείους υπολογαριασµούς αποσβέσεων, π.χ. των µηχανηµάτων εκτός 

εκµεταλλεύσεως του 12.99, όταν δεν έχουν ολοκληρωτικά αποσβεστεί. 

10. Τα µηχανήµατα, οι τεχνικές εγκαταστάσεις και ο λοιπός µηχανολογικός εξοπλισµός 

παρακολουθούνται στους οικείους υπολογαριασµούς του 12 έπειτα από καταχώρηση σ' αυτούς: α) της αξίας 

κτήσεώς τους (αγοράς, εκτιµήσεως όταν πρόκειται για συγχώνευση ή εισφορά σε είδος), η οποία 

προσαυξάνεται µε τα ειδικά έξοδα αγοράς, όπως τα έξοδα εγκαταστάσεως και συναρµολογήσεως (µέχρι να 

τεθούν σε κατάσταση λειτουργίας) ή της αξίας η οποία προκύπτει µετά από νόµιµη αναπροσαρµογή της 

αξίας κτήσεως και β) του κόστους κατασκευής τους, όταν πρόκειται για ιδιο κατασκευές, το οποίο 

προκύπτει από το λογαριασµό 15.02 "µηχανήµατα - τεχνικές εγκαταστάσεις - λοιπός µηχανολογικός 

εξοπλισµός υπό εκτέλεση" και το οποίο προσαυξάνεται µε τα έξοδα εγκαταστάσεως και συναρµολογήσεώς 

τους. 

Η παραπάνω αξία κτήσεως προσαυξάνεται µε την αξία των επεκτάσεων ή προσθηκών και 

βελτιώσεων που γίνονται κάθε φορά. 

11. Σχετικά µε τις αποσβέσεις των µηχανηµάτων - τεχνικών εγκαταστάσεων - λοιπού 

µηχανολογικού εξοπλισµού, ισχύουν όσα αναφέρονται στην παρ. 2.2.102. Σχετικά µε την οικονοµική 

απαξίωση και υποτίµηση των µηχανηµάτων - τεχνικών εγκαταστάσεων - λοιπού µηχανολογικού 

εξοπλισµού, ισχύουν αναλόγως όσα αναφέρονται στις περιπτ. 11 και 12 της παρ. 2.2.104. 

12. Σε περίπτωση πωλήσεως µηχανήµατος και γενικά περιουσιακού στοιχείου του λογαριασµού 

12 ισχύουν τα εξής: 

α. Στην πίστωση του οικείου λογαριασµού, π.χ. του µηχανήµατος, καταχωρείται το τίµηµα 

πωλήσεως και στη χρέωσή του καταχωρούνται τα έξοδα που τυχόν δηµιουργούνται για την επίτευξη της 

πωλήσεως. 

β. Στην πίστωση του ίδιου λογαριασµού µεταφέρονται οι αποσβέσεις που διενεργήθηκαν µέχρι την 

πώληση. 

γ. Το αποτέλεσµα που προκύπτει µετά από τις παραπάνω καταχωρήσεις και µεταφορές µεταφέρεται 

στο λογαριασµό 81.02.02 "ζηµίες από εκποίηση µηχανηµάτων - τεχνικών εγκαταστάσεων - λοιπού 

µηχανολογικού εξοπλισµού", όταν είναι ζηµία ή στο λογαριασµό 81.03.02 "κέρδη από εκποίηση 

µηχανηµάτων - τεχνικών εγκαταστάσεων - λοιπού µηχανολογικού εξοπλισµού", όταν είναι κέρδος. 
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13. Σε περίπτωση ολοκληρωτικής αχρηστεύσεως ή καταστροφής, π.χ. µηχανηµάτων τα οποία δεν 

έχουν ολοκληρωτικά αποσβεστεί, η αναπόσβεστη αξία τους µεταφέρεται στη χρέωση του λογαριασµού 

81.02.99 "λοιπές έκτακτες ζηµίες". 

 

Λογαριασµός 13 "Μεταφορικά µέσα"   

1. Στους οικείους υπολογαριασµούς του 13 παρακολουθούνται τα κάθε είδους οχήµατα µε τα 

οποία η οικονοµική µονάδα διενεργεί µεταφορές και µετακινήσεις του προσωπικού και των υλικών αγαθών 

της (π.χ. εµπορευµάτων, έτοιµων προϊόντων ή υλικών), είτε µέσα στους χώρους εκµεταλλεύσεως, είτε έξω 

από αυτούς. 

 

Λογαριασµός 14 "Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός"   

1. Στους οικείους υπολογαριασµούς του 14 παρακολουθούνται τα έπιπλα και ο λοιπός 

εξοπλισµός των διαφόρων κτιριακών χώρων της οικονοµικής µονάδας (π.χ. γραφείων, εργοστασίων, 

εργαστηρίων, καταστηµάτων ή αποθηκών). 

2. Στον υπολογαριασµό 14.00 "έπιπλα" παρακολουθούνται τα κινητά αντικείµενα ή εκείνα που 

είναι εγκαταστηµένα αλλά είναι δυνατό να αποχωριστούν εύκολα, και τα οποία προορίζονται για τη 

συµπλήρωση ή τον καλλωπισµό των κτιριακών χώρων και χρησιµοποιούνται, κατά κανόνα, από το 

προσωπικό της οικονοµικής µονάδας στην οποία ανήκουν.  

3. Στον υπολογαριασµό 14.01 "σκεύη" παρακολουθούνται τα διάφορα είδη εστιάσεως, τα οποία 

χρησιµοποιούνται για την εξυπηρέτηση αναγκών εστιατορίων, κυλικείων, ξενοδοχείων κλπ. (π.χ. ψύκτες 

νερού, ψυγεία, ηλεκτρικοί φούρνοι ή σκεύη κουζίνας). 

4. Στον υπολογαριασµό 14.02 "µηχανές γραφείων" παρακολουθούνται οι κάθε είδους 

µηχανικές µηχανές γραφείων (π.χ. λογιστικές, αριθµοµηχανές ή γραφοµηχανές) της οικονοµικής µονάδας. 

5. Στον υπολογαριασµό 14.03 "ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συστήµατα" 

παρακολουθούνται τα κάθε είδους ηλεκτρονικά µηχανήµατα που εξυπηρετούν τις ανάγκες της οικονοµικής 

µονάδας, όπως π.χ. οι διερευνητές, οι ηλεκτρονικές λογιστικές µηχανές, οι ηλεκτρονικές οθόνες, οι 

διατρητικές µηχανές. 

6. Στον υπολογαριασµό 14.04 "µέσα αποθηκεύσεως και µεταφοράς" παρακολουθούνται τα 

περιουσιακά στοιχεία τα οποία χρησιµοποιούνται ως µέσα αποθηκεύσεως και µεταφοράς, έχουν 

παραγωγική ζωή µεγαλύτερη από ένα έτος και αποσβένονται τµηµατικά (π.χ. δεξαµενές, δοχεία, σιλό, 

κοντέηνερ ή παλέτες). 

7. Στον υπολογαριασµό 14.05 "επιστηµονικά όργανα" παρακολουθούνται τα φορητά µέσα µε 

τα οποία εξασφαλίζονται οι αναγκαίες αναλύσεις, µετρήσεις και δοκιµές πάνω σε υλικά, δυνάµεις και 

διάφορες µορφές ενέργειας (π.χ. αντιδραστήρες, αποστακτήρες, ζυγοί ακριβείας, µετρητές αντοχής υλικού 

σε κρούσεις, εφελκυσµό ή θραύσεις, συσκευές τεχνητής δηµιουργίας διαφόρων συνθηκών περιβάλλοντος ή 

συσκευές δηµιουργίας κενού). 

8. Στον υπολογαριασµό 14.06 "ζώα για πάγια εκµετάλλευση" παρακολουθούνται τα ζώα τα 

οποία προορίζονται για πάγια εκµετάλλευση, ιδίως από τις γεωργικές και κτηνοτροφικές οικονοµικές 

µονάδες (π.χ. άλογα, βόδια που χρησιµοποιούνται π.χ. για το όργωµα αγρών ή για µεταφορές, αγελάδες που 

παρέχουν π.χ. τα νεογέννητα µοσχάρια ή το γάλα). 

9. Στον υπολογαριασµό 14.08 "εξοπλισµός τηλεπικοινωνιών" παρακολουθούνται τα κάθε 

είδους φορητά ή εγκαταστηµένα µέσα τηλεπικοινωνιών (π.χ. τηλεφωνικά κέντρα , τηλεφωνικές συσκευές ή 

συσκευές τέλεξ). 

 

Λογαριασµός 15 "Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές κτήσεως πάγιων στοιχείων"   

1. Στο λογαριασµό 15 παρακολουθούνται τα ποσά τα οποία διαθέτονται για την κατασκευή 

νέων ενσώµατων πάγιων στοιχείων, καθώς και τα ποσά τα οποία προκαταβάλλονται για την αγορά όµοιων 

στοιχείων. Το κατά την ηµέρα κλεισίµατος του ισολογισµού υπόλοιπο του λογαριασµού 15 απεικονίζει το 

µη ολοκληρωµένο κόστος των πάγιων στοιχείων, τα οποία, µέχρι την ηµέρα εκείνη, δεν είχαν παραληφθεί ή 

δεν είχε συντελεστεί η αποπεράτωση τους. 

2. Το κόστος κατασκευής των πάγιων στοιχείων τα οποία κατασκευάζονται από την οικονοµική 

µονάδα µε δικά της µέσα παρακολουθείται και προσδιορίζεται µε τους λογαριασµούς παραγωγής της 

οµάδας 9 ή υπολογίζεται εξωλογιστικά, αν η οικονοµική µονάδα δεν εφαρµόζει σύστηµα αναλυτικής 

λογιστικής εκµεταλλεύσεως. Το κόστος που προσδιορίζεται µε τον τρόπο αυτό καταχωρείται στη χρέωση 
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των οικείων υπολογαριασµών του 15, µε πίστωση των αντίστοιχων υπολογαριασµών του 78.00. Το κόστος 

αυτόν παραµένει στους οικείους υπολογαριασµούς του 15 και κατά την επόµενη χρήση, κατά την οποία 

προσαυξάνεται και µε το κόστος που πραγµατοποιείται µέσα στη νέα αυτή χρήση, και ούτω καθεξής, µέχρι 

την ολοκλήρωση της κατασκευής, οπότε το συνολικό κόστος κατασκευής του πάγιου στοιχείου µεταφέρεται 

από τους οικείους υπολογαριασµούς του 15 στους οικείους λογαριασµούς των πάγιων στοιχείων (11 -14 και 

16). Αν η κατασκευή του πάγιου στοιχείου ολοκληρώνεται µέσα στη χρήση που άρχισε η κατασκευή αυτή, 

το κόστος που προσδιορίζεται από τους λογαριασµούς παραγωγής της οµάδας 9 ή εξωλογιστικά, είναι 

δυνατό να καταχωρείται απευθείας στους οικείους λογαριασµούς των πάγιων στοιχείων (11 - 14 και 16), µε 

πίστωση των αντίστοιχων υπολογαριασµών του 78.00. 

3. Το κόστος κατασκευής των πάγιων στοιχείων τα οποία κατασκευάζονται από τρίτους µε 

υλικά που παρέχονται από την οικονοµική µονάδα προσδιορίζονται από τους οικείους υπολογαριασµούς 

του 15, στη χρέωση των οποίων καταχωρείται η αξία των υλικών που αγοράζονται και η αξία των 

τιµολογίων των τρίτων κατασκευαστών. Στην περίπτωση κατά την οποία τα υλικά που αγοράζονται 

εισάγονται πρωτύτερα στις αποθήκες µε καταχώρησή τους στους οικείους λογαριασµούς της οµάδας 2 και 

από τις αποθήκες αυτές παραδίδονται στους τρίτους, ή γενικά στην περίπτωση που τα υλικά χορηγούνται 

στους τρίτους από τις αποθήκες, η αξία των υλικών αυτών καταχωρείται στη χρέωση των οικείων 

υπολογαριασµών του 15, µε πίστωση των αντίστοιχων υπολογαριασµών του 78.00. 

4. Όταν η κατασκευή των πάγιων στοιχείων γίνεται από τρίτους, στους οποίους, εκτός από την 

χορήγηση υλικών, παρέχεται και συµπαράσταση των υπηρεσιών της οικονοµικής µονάδας, η οποία 

συνεπάγεται πρόσθετο κόστος επιπλέον των υλικών, για τον προσδιορισµό του ολοκληρωµένου κόστους 

κατασκευής. 

5. Οι προκαταβολές που δίδονται σε κατασκευαστές πάγιων στοιχείων, καθώς και σε 

προµηθευτές υλικών κατασκευής ή προµηθευτές αυτούσιων όµοιων στοιχείων, καταχωρούνται στη χρέωση 

του λογαριασµού 15.09 "προκαταβολές κτήσεως πάγιων στοιχείων". Μετά τη λήψη του σχετικού 

τιµολογίου ή, προκειµένου για εισαγωγή από το εξωτερικό, µετά τον προσδιορισµό του κόστους αγοράς, 

πιστώνεται ο λογαριασµός 15.09 µε χρέωση άλλων υπολογαριασµών του 15 ή των οικείων λογαριασµών 

των πάγιων στοιχείων (11 -14 και 16). 

Παρέχεται η ευχέρεια στις οικονοµικές µονάδες να παρακολουθούν τις προκαταβολές για κτήση 

πάγιων στοιχείων, ως εξής:   

Α) Οι προκαταβολές που δίδονται για εισαγωγή υλικών ή αυτούσιων πάγιων στοιχείων από το 

εξωτερικό, να παρακολουθούνται στο λογαριασµό 32.00 "παραγγελίες πάγιων στοιχείων". 

Β)  Οι προκαταβολές που δίδονται σε προµηθευτές ή κατασκευαστές πάγιων στοιχείων του 

εσωτερικού, να παρακολουθούνται στο λογαριασµό 50.08 "προµηθευτές εσωτερικού πάγιων στοιχείων". 

Γ) Στο τέλος κάθε χρήσεως το υπόλοιπο του λογαριασµού 15 "ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και 

προκαταβολές κτήσεως πάγιων στοιχείων" και τα χρεωστικά υπόλοιπα των υπολογαριασµών του 32.00 

"παραγγελίες πάγιων στοιχείων" και 50.08 "προµηθευτές εσωτερικού λογ/σµός πάγιων στοιχείων" 

εµφανίζονται στον ισολογισµό σε ένα ενιαίο κονδύλι. 

Λογαριασµός 16 "Ασώµατες ακινητοποιήσεις και έξοδα πολυετούς αποσβέσεως"   

Άυλα πάγια στοιχεία (ασώµατες ακινητοποιήσεις) είναι τα ασώµατα εκείνα οικονοµικά αγαθά τα 

οποία είναι δεκτικά χρηµατικής αποτιµήσεως και είναι δυνατόν να αποτελέσουν αντικείµενο συναλλαγής, 

είτε αυτά µόνα, είτε µαζί µε την οικονοµική µονάδα. Τα άυλα πάγια στοιχεία αποκτούνται µε σκοπό να 

χρησιµοποιούνται παραγωγικά για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο από ένα έτος, διακρίνονται δε στις εξής 

δύο κατηγορίες: 

Α) δικαιώµατα, όπως π.χ. διπλώµατα ευρεσιτεχνίας, εµποροβιοµηχανικά σήµατα ή πνευµατική 

ιδιοκτησία. 

Β) πραγµατικές καταστάσεις, ιδιότητες και σχέσεις, όπως π.χ. η πελατεία, η φήµη, η πίστη, η καλή 

οργάνωση της οικονοµικής µονάδας ή η ειδίκευση στην παραγωγή ορισµένων αγαθών. Στη δεύτερη αυτή 

κατηγορία ανήκουν τα στοιχεία τα οποία συνθέτουν, κατά κύριο λόγο, την έννοια του γνωστού όρου της 

"υπεραξίας" ή "φήµης και πελατείας" (Goodwill, Fonds de Commerce) της οικονοµικής µονάδας και τα 

οποία προσδίδουν, στη µονάδα που λειτουργεί παραγωγικά συνολική αξία µεγαλύτερη από εκείνη που 

προκύπτει από την αποτίµηση των επιµέρους περιουσιακών στοιχείων. 

Τα άυλα πάγια στοιχεία που αποκτούνται από τρίτους και καταχωρούνται στους οικείους 

υπολογαριασµούς του 16 µε την αξία κτήσεώς τους, ενώ εκείνα που δηµιουργούνται από την οικονοµική 
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µονάδα απεικονίζονται λογιστικά, µόνο όταν για τη δηµιουργία τους πραγµατοποιούνται έξοδα και εφόσον 

τα έξοδα αυτά αποσβένονται τµηµατικά και όχι εφάπαξ µέσα σε ένα χρόνο. 

Στο λογαριασµό 16.00 "υπεραξία επιχειρήσεως (Goodwill)" παρακολουθείται η υπεραξία που 

δηµιουργείται κατά την εξαγορά ή συγχώνευση ολόκληρης οικονοµικής µονάδας και που είναι ίση µε τη 

διαφορά µεταξύ του ολικού τµήµατος αγοράς και της πραγµατικής αξίας των επιµέρους περιουσιακών 

στοιχείων. Στην περίπτωση συγχωνεύσεως η πραγµατική αξία της οικονοµικής µονάδας προσδιορίζεται 

κατά τη διαδικασία που ορίζει το άρθρο 9 του Ν. 2190/1920. 

Η υπεραξία της οικονοµικής µονάδας στηρίζεται στην εκτίµηση για την ικανότητά της να 

πραγµατοποιεί υψηλά κέρδη λόγω κυρίως της καλής φήµης, της εκτεταµένης πελατείας, της µεγάλης 

πίστεως στην αγορά, της καλής οργανώσεως, της ιδιαίτερης της εξειδικεύσεως στην παραγωγή ορισµένων 

αγαθών, της καλής προοπτικής αναπτύξεως του κλάδου στον οποίον ανήκει, των εξαιρετικών 

πλεονεκτηµάτων της θέσεως όπου είναι εγκατεστηµένη, της υψηλής στάθµης των στελεχών που απασχολεί 

(επιστηµονική κατάρτιση, εµπειρία) και του κύρους, δυναµισµού και αποτελεσµατικότητας του διοικητικού 

και διευθυντικού της µηχανισµού. 

Η υπεραξία της οικονοµικής µονάδας αποσβένεται, είτε αφάπαξ, είτε τµηµατικά και ισόποσα σε 

περισσότερες από µία χρήσεις, οι οποίες δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνουν τα πέντε έτη. 

Στο λογαριασµό 16.01 "δικαιώµατα βιοµηχανικής ιδιοκτησίας" παρακολουθούνται τα άυλα 

περιουσιακά στοιχεία τα οποία αποκτούνται µε αντάλλαγµα, είτε λόγω αγοράς, είτε λόγω παραγωγής από 

την ίδια την οικονοµική µονάδα. Με την κατοχή και αξιοποίηση των στοιχείων αυτών η µονάδα αποκτάει 

πλεονεκτήµατα µονοπωλιακής ή εξειδικευµένης δράσεως στην αγορά, για το χρονικό διάστηµα που διαρκεί 

π.χ. η προστασία του σχετικού δικαιώµατος ή η γνώση του τρόπου παραγωγής ενός προϊόντος ή της 

µεθόδου κατεργασίας υλικών. 

Για την καταχώρηση εξόδων αγοράς ή παραγωγής στο λογαριασµό 16.01 αποτελεί προϋπόθεση η 

προσδοκία ότι τα δικαιώµατα για τα οποία γίνονται έξοδα θα αποδώσουν αποτελέσµατα στην οικονοµική 

µονάδα. Απαγορεύεται η αποθεµατοποίηση εξόδων στους υπολογαριασµούς του 16, όταν είναι βέβαιο ότι 

δεν προσδοκάται οποιοδήποτε αποτέλεσµα από την πραγµατοποίηση των εξόδων αυτών. Η αξία κτήσεως 

των άυλων περιουσιακών στοιχείων του λογαριασµού 16.01 αποσβένεται µε ισόποση ετήσια απόσβεση 

µέσα στο χρόνο της παραγωγικής χρησιµότητας κάθε άυλου στοιχείου και, σε περίπτωση που το άϋλο 

δικαίωµα έχει από το νόµο προστασία περιορισµένης διάρκειας, µέσα στο χρόνο της περιορισµένης αυτής 

διάρκειας. 

Στους λογαριασµούς 16.02 "δικαιώµατα (π.χ. παραχωρήσεις) εκµεταλλεύσεως ορυχείων - 

µεταλλείων - λατοµιών" και 16.03 "λοιπές παραχωρήσεις" παρακολουθείται η αξία, π.χ. κτήσεως, των 

δικαιωµάτων αυτών. Στο λογαριασµό 16.04 "δικαιώµατα χρήσεως ενσώµατων παγίων στοιχείων" 

παρακολουθείται η αξία της εισφοράς κατά χρήση, στην οικονοµική µονάδα, ενσώµατων πάγιων στοιχείων, 

για ορισµένο χρόνο, η οποία καθορίζεται µε νόµιµη διαδικασία εκτιµήσεως. Η παραπάνω αξία εισφοράς 

κατά χρήση αποσβένεται µε ισόποσες δόσεις µέσα στο χρόνο που καθορίζεται συµβατικά για τη 

χρησιµοποίηση κάθε άϋλου πάγιου στοιχείου. 

Στο λογαριασµό 16.05 "λοιπά δικαιώµατα" παρακολουθούνται τα άϋλα εκείνα περιουσιακά στοιχεία 

τα οποία δεν εντάσσονται σε µία από τις προηγούµενες κατηγορίες των λογαριασµών 16.00 - 16.04, όπως 

είναι π.χ. τα µισθωτικά δικαιώµατα. 

Στην περίπτωση µισθωτικών δικαιωµάτων (δηλαδή µεταβιβάσεως από µισθωτή ακινήτου στην 

οικονοµική µονάδα των µισθωτικών του δικαιωµάτων σε ορισµένο ακίνητο) που απορρέουν από σχετική 

σύµβαση µισθώσεως και το νόµο που ισχύει κάθε φορά, η αξία που καταβάλλεται στο µισθωτή αυτόν ως 

αποζηµίωση για τη µεταβίβαση των δικαιωµάτων του καταχωρείται στη χρέωση οικείου υπολογαριασµού 

του 16.05 και αποσβένεται σε ισόποσες δόσεις µέσα στο χρόνο ισχύος του µισθωτικού δικαιώµατος. 

Σε περίπτωση ολοκληρώσεως της αποσβέσεως της αξίας κτήσεως άύλων περιουσιακών στοιχείων, 

µεταφέρονται από τους αντίστοιχους υπολογαριασµούς του 16.99 στους οικείους λογαριασµούς του 16 οι 

αποσβέσεις και έτσι οι λογαριασµοί αυτοί εξισώνονται. 

Σε περίπτωση οριστικής παύσεως της χρησιµοποιήσεως άύλου περιουσιακού στοιχείου, πριν 

ολοκληρωθεί η απόσβεση της αξίας κτήσεώς του, το αναπόσβεστο υπόλοιπο αυτής µεταφέρεται στη 

χρέωση του λογαριασµού 81.02.99 "λοιπές έκτακτες ζηµίες". 
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Λογαριασµός 17".........."   

Ο λογαριασµός 17 είναι κενός. Η συµπλήρωση του είναι δυνατή µόνο µετά από απόφαση του κατά 

νόµο αρµόδιου οργάνου. 

 

Λογαριασµός 18 "Συµµετοχές και λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις"   

Στους λογαριασµούς 18.00 "συµµετοχές σε συνδεµένες επιχειρήσεις" και 18.01 "συµµετοχές σε 

λοιπές επιχειρήσεις" παρακολουθούνται οι µετοχές ανώνυµων εταιριών, τα εταιρικά µερίδια Ε.Π.Ε. και οι 

εταιρικές µερίδες των άλλης νοµικής µορφής εταιριών, που η διαρκής κατοχή τους κρίνεται ιδιαίτερα 

χρήσιµη για τη δραστηριότητα της οικονοµικής µονάδας, κυρίως γιατί της εξασφαλίζει άσκηση επιρροής 

στις αντίστοιχες εταιρίες. Οι συµµετοχές χαρακτηρίζονται σαν µορφή πάγιας επενδύσεως όταν κατά την 

απόκτηση τους υπάρχει σκοπός για διαρκή κατοχή τους και επί πλέον το ποσοστό συµµετοχής υπερβαίνει 

το 10% του κεφάλαιου κάθε εταιρίας. Στην αντίθετη περίπτωση χαρακτηρίζονται σαν χρεόγραφα και 

παρακολουθούνται στο λογαριασµό 34. Σχετικά µε τη διάκριση των λογαριασµών 18.00 και 18.01 ισχύουν 

τα εξής: 

α. Στο λογαριασµό 18.00 καταχωρούνται οι συµµετοχές της οικονοµικής µονάδας σε συνδεµένες 

επιχειρήσεις της παρακάτω περιπτώσεως 10 της παραγράφου αυτής. 

β. Στο λογαριασµό 18.01 καταχωρούνται οι συµµετοχές της οικονοµικής µονάδας σε µη συνδεµένες 

επιχειρήσεις. 

Οι συµµετοχές καταχωρούνται στους οικείους υπολογαριασµούς του 18.00 ή 18.01 µε την αξία 

κτήσεως τους. Αξία κτήσεως είναι το ποσό που καταβάλλεται, είτε απευθείας στην εταιρία κατά τη 

συγκρότηση του κεφαλαίου της, είτε για την αγορά της συµµετοχής, καθώς και η ονοµαστική αξία των 

τίτλων που δίνονται στην οικονοµική µονάδα χωρίς αντάλλαγµα λόγω νόµιµης αναπροσαρµογής των 

περουσιακών στοιχείων του ισολογισµού της εκδότριας εταιρίας ή κεφαλαιοποιήσεως αποθεµατικών της. 

Στην περίπτωση λήψεως τίτλων χωρίς αντάλλαγµα χρεώνεται ο οίκειος υπολογαριασµός του 18.00 ή 18.01, 

µε πίστωση του λογαριασµού 41.06 "διαφορές από αναπροσαρµογή αξίας συµµετοχών και χρεογράφων". 

Τα ειδικά έξοδα αγοράς τίτλων συµµετοχής καταχωρούνται στο λογαριασµό 64.10.00 "προµήθειες και 

λοιπά έξοδα αγοράς συµµετοχών και χρεογράφων". Όταν αναλαµβάνεται η κάλυψη µέρους του µετοχικού 

κεφαλαίου ανώνυµης εταιρίας, µε τον όρο η καταβολή του να γίνει σε δόσεις, οι µετοχές που αποκτούνται 

µε τον τρόπο αυτό καταχωρούνται στους λογαριασµούς 18.00.02, 18.00.03, 18.00.06 και 18.00.07 ή στους 

λογαριασµούς 18.01.02, 18.01.03, 18.01.06 και 18.01.07, κατά περίπτωση, µε τη συνολική τους αξία, µε 

πίστωση του λογαριασµού 53.06 "οφειλόµενες δόσεις συµµετοχών" µε την αξία των οφειλόµενων δόσεων. 

Μετά την εξόφληση των δόσεων γίνεται η µεταφορά της συνολικής αξίας των µετοχών που εξοφλούνται 

από τους λογαριασµούς 18.00.02, 18.00.03, 18.00.06 και 18.00.07 ή από τους λογαριασµούς 18.01.02, 

18.01.03, 18.01.06 και 18.01.07, κατά περίπτωση, στους λογαριασµούς 18.00.00, 18.00.01, 18.00.04 και 

18.00.05 ή στους λογαριασµούς 18.01.00, 18.01.01, 18.01.04 και 18.01.05. Στο λογαριασµό 18.00.19 ή 

18.01.19 παρακολουθούνται οι προβλέψεις για υποτιµήσεις συµµετοχών σε λοιπές (πλην Α.Ε.) επιχειρήσεις, 

µε χρέωση του λογαριασµού 68.01. Σε περίπτωση πωλήσεως συµµετοχών, το τίµηµα πωλήσεως 

καταχωρείται στην πίστωση του οικείου υπολογαριασµού του 18.00 ή 18.01, στην οποία µεταφέρεται και η 

τυχόν σχηµατισµένη πρόβλεψη (από το λογαριασµό 18.00.19 ή 18.01.19), όταν πρόκειται για συµµετοχές 

σε λοιπές (πλην Α.Ε.) επιχειρήσεις, το αποτέλεσµα δε που προκύπτει καταχωρείται στο λογαριασµό 

64.12.00 ή 64.12.01, κατά περίπτωση, αν πρόκειται για ζηµία, και στο λογαριασµό 76.04.00 ή 76.04.01, 

κατά περίπτωση, αν πρόκειται για κέρδος. 

 

Για την αποτίµηση των συµµετοχών και χρεογράφων ισχύουν τα εξής: 

Στην περίπτωση αποτιµήσεως στην τρέχουσα τιµή, αυτή θεωρείται για τη νέα χρήση σαν τιµή 

κτήσεως. 

Ως τρέχουσα τιµή ορίζεται: 

Για τους εισαγωµένους στο χρηµατιστήριο τίτλους (µετοχές, οµολογίες κλπ.), ο µέσος όρος της 

επίσηµης τιµής τους κατά τον τελευταίο µήνα της χρήσεως. 

Για τους µη εισαγµένους στο χρηµατιστήριο τίτλους: 

- Αν πρόκειται για µετοχές ανώνυµων εταιριών, η εσωτερική λογιστική αξία που προκύπτει 

από το δηµοσιευµένο τελευταίο ισολογισµό της εταιρίας, για τις µετοχές της οποίας πρόκειται να γίνει η 

αποτίµηση. 

- Αν πρόκειται για τους λοιπούς, εκτός από τις µετοχές, τίτλους, η τιµή κτήσεώς τους. 
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- Αν πρόκειται για µερίδια αµοιβαίων κεφαλαίων, ο µέσος όρος της καθαρής τιµής τους κατά 

τον τελευταίο µήνα της χρήσεως. 

Όταν η συνολική τρέχουσα τιµή είναι χαµηλότερη από την αντίστοιχη τιµή κτήσεως, η διαφορά 

µεταξύ τους καταχωρείται σε χρέωση του λογαριασµού 64.11 "διαφορές αποτιµήσεως συµµετοχών και 

χρεογράφων", µε χρεωπίστωση των οικείων λογαριασµών συµµετοχών και χρεογράφων. Στους 

λογαριασµούς 18.02 έως και 18.16 παρακολουθούνται οι µακροπρόθεσµες απαιτήσεις της οικονοµικής 

µονάδας (δηλαδή οι απαιτήσεις για τις οποίες η προθεσµία εξοφλήσεως λήγει µετά από το τέλος της 

επόµενης χρήσεως). 

Οι λοιπές απαιτήσεις (δηλαδή εκείνες των οποίων η προθεσµία εξοφλήσεως λήγει µέχρι το τέλος της 

επόµενης του ισολογισµού χρήσεως), παρακολουθούνται στους οικείους λογαριασµούς των 

βραχυπρόθεσµων απαιτήσεων της οµάδας 3 του Σχεδίου Λογαριασµών. 

Κατά την κατάρτιση του ισολογισµού: 

Κάθε µακροπρόθεσµη απαίτηση, η οποία έχει καταστεί βραχυπρόθεσµη, µεταφέρεται στον οικείο 

λογαριασµό των βραχυπρόθεσµων απαιτήσεων. Τα ποσά των µακροπρόθεσµων απαιτήσεων που είναι 

εισπρακτέα µέσα στη νέα χρήση µεταφέρονται από τους λογαριασµούς 18.02 - 18.14 στους λογαριασµούς 

33.19 και 33.20 "µακροπρόθεσµες απαιτήσεις εισπρακτέες στην επόµενη χρήση" (σε ευρώ και σε Ξ.Ν.) και 

επαναφέρονται στους πρώτους κατά την έναρξη της νέας χρήσεως, εφόσον η επαναφορά είναι επιθυµητή 

(για την ενότητα της παρακολουθήσεως). Παρέχεται η δυνατότητα να µην διενεργούνται σχετικές 

λογιστικές εγγραφές (µεταφοράς και επαναφοράς), αλλά µόνο διαχωρισµός για την εµφάνιση των σχετικών 

κονδυλίων στις βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις του ισολογισµού. Κάθε απαίτηση που εµφανίζεται στους 

λογαριασµούς 18.02 - 18.14, µόλις γίνει επισφαλής, µεταφέρεται στους οικείους λογαριασµούς της οµάδας 

3 του Σχεδίου Λογαριασµών, µε τους οποίους παρακολουθούνται οι επισφαλείς απαιτήσεις. Για την 

εφαρµογή του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου και των Κλαδικών Λογιστικών Σχεδίων, συνδεµένες 

επιχειρήσεις είναι οι ακόλουθες: 

Οι επιχειρήσεις εκείνες µεταξύ των οποίων υπάρχει σχέση µητρικής προς θυγατρική. Στην 

περίπτωση που υπάρχει η σχέση αυτή, η θυγατρική επιχείρηση είναι συνδεµένη µε τη µητρική και η 

µητρική είναι συνδεµένη µε τη θυγατρική. 

Σχέση µητρικής επιχειρήσεως προς θυγατρική υπάρχει όταν µία επιχείρηση (µητρική): 

- έχει την πλειοψηφία του κεφαλαίου ή των δικαιωµάτων ψήφου µιας άλλης επιχειρήσεως 

(θυγατρικής), έστω και αν η πλειοψηφία αυτή σχηµατίζεται ύστερα από συνυπολογισµό των τίτλων και 

δικαιωµάτων που κατέχονται από τρίτους για λογαριασµό της µητρικής επιχειρήσεως ή έχει αποκτηθεί 

ύστερα από συµφωνία µε άλλο µέτοχο ή εταίρο της θυγατρικής αυτής επιχειρήσεως, ή 

- συµµετέχει στο κεφάλαιο µιας άλλης επιχειρήσεως και έχει το δικαίωµα, είτε άµεσα, είτε 

µέσω τρίτων, να διορίζει ή να παύει την πλειοψηφία των µελών των οργάνων διοικήσεως της επιχειρήσεως 

αυτής (θυγατρικής), ή 

- ασκεί δεσπόζουσα επιρροή σε µία άλλη επιχείρηση (θυγατρική). 

∆εσπόζουσα επιρροή υπάρχει όταν η µητρική επιχείρηση διαθέτει, άµεσα ή έµµεσα, τουλάχιστον το 

20% του κεφαλαίου ή των δικαιωµάτων ψήφου της θυγατρικής και ασκεί κυριαρχική επιρροή στη διοίκηση 

ή τη λειτουργία της τελευταίας. 

Για τον υπολογισµό της παραπάνω πλειοψηφίας του κεφαλαίου ή των δικαιωµάτων ψήφου, στο 

ποσοστό της συµµετοχής της µητρικής επιχειρήσεως σε µία άλλη επιχείρηση προσθέτονται και τα ποσοστά 

του κεφαλαίου ή των δικαιωµάτων ψήφου της άλλης αυτής επιχειρήσεως, που κατέχονται από άλλη ή άλλες 

θυγατρικές επιχειρήσεις. Στους λογαριασµούς 18.02 και 18.03 παρακολουθούνται οι µακροπρόθεσµες 

απαιτήσεις κατά συνδεµένων επιχειρήσεων. Στους λογαριασµούς 18.04 και 18.05 παρακολουθούνται οι 

µακροπρόθεσµες απαιτήσεις κατά των λοιπών επιχειρήσεων στις οποίες η οικονοµική µονάδα έχει 

συµµετοχικό ενδιαφέρον λόγω του ότι διαθέτει συµµετοχές της φύσεως του λογαριασµού 18.01. Στο 

λογαριασµό 18.06 "µακροπρόθεσµες απαιτήσεις κατά εταίρων" παρακολουθούνται οι απαιτήσεις της 

κατηγορίας αυτής που η οικονοµική µονάδα έχει κατά των εταίρων της. 

Στους λογαριασµούς 18.07 "γραµµάτια εισπρακτέα µακροπρόθεσµα" και 18.08 "γραµµάτια 

εισπρακτέα µακροπρόθεσµα σε Ξ.Ν." είναι δυνατό να παρακολουθούνται τα γραµµάτια εισπρακτέα που η 

λήξη τους υπερβαίνει τους δώδεκα (12) µήνες από το τέλος της χρήσεως του ισολογισµού. Τα γραµµάτια 

εισπρακτέα που η λήξη τους υπερβαίνει τους δώδεκα (12) µήνες από το τέλος της χρήσεως του 

ισολογισµού, είναι δυνατόν να παρακολουθούνται στους οικείους δευτεροβάθµιους λογαριασµούς του 31 

"γραµµάτια εισπρακτέα", εφόσον συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 
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α. Στο τέλος κάθε χρήσεως, το άληκτο υπόλοιπο του λογαριασµού 31 διαχωρίζεται, εξωλογιστικά, 

σε δύο µέρη - λήξεως µέχρι δώδεκα (12) µήνες και λήξεως πέρα από δώδεκα (12) µήνες. 

β. Το µέχρι δώδεκα (12) µήνες άληκτο υπόλοιπο εµφανίζεται στον ισολογισµό στις βραχυπρόθεσµες 

απαιτήσεις µε τον τίτλο "γραµµάτια εισπρακτέα". 

γ. Το πέρα από δώδεκα (12) µήνες άληκτο υπόλοιπο εµφανίζεται στον ισολογισµό στις 

µακροπρόθεσµες απαιτήσεις µε τον τίτλο "γραµµάτια εισπρακτέα µακροπρόθεσµης λήξεως". 

δ. οι τραπεζικές χρηµατοδοτήσεις που είναι εγγυηµένες µε γραµµάτια εισπρακτέα και αντιστοιχούν 

στο πέρα από δώδεκα (12) µήνες άληκτο υπόλοιπο του λογαριασµού 31, διαχωρίζονται κάτ' αναλογία των 

δύο µερών - λήξεως µέχρι 12 µήνες και λήξεως πέρα από 12 µήνες - ή κατά άλλο προσφορότερο τρόπο. Το 

δεύτερο αυτό τµήµα των τραπεζικών χρηµατοδοτήσεων, στον ισολογισµό, εµφανίζεται στις 

µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις µε τον τίτλο "Τράπεζες λογαριασµοί µακροπρόθεσµων χρηµατοδοτήσεων µε 

εγγύηση γραµµατίων εισπρακτέων". Στους λογαριασµούς 18.09 "µη δουλευµένοι τόκοι γραµµατίων 

εισπρακτέων µακροπρόθεσµων" και 18.10 "µη δουλευµένοι τόκοι γραµµατίων εισπρακτέων 

µακροπρόθεσµων σε Ξ.Ν." είναι δυνατόν να παρακολουθούνται οι µη δουλευµένοι τόκοι των γραµµατίων 

εισπρακτέων των κατηγοριών αυτών.  Στο λογαριασµό 18.11 "δοσµένες εγγυήσεις" παρακολουθούνται τα 

ποσά που καταβάλλονται ως εγγύηση, όταν η επιστροφή τους δεν προβλέπεται να πραγµατοποιηθεί µέχρι 

το τέλος της επόµενης χρήσεως (π.χ. εγγυήσεις στη ∆ΕΗ, στον ΟΤΕ ή σε εκµισθωτές ακινήτων). Στο 

λογαριασµό 18.12 "οφειλόµενο κεφάλαιο" παρακολουθούνται οι, µετά το τέλος της επόµενης του 

ισολογισµού χρήσεως, καταβλητέες δόσεις του οφειλόµενου κεφαλαίου της οικονοµικής µονάδας το οποίο 

έχει κληθεί να καταβληθεί, καθώς και το οφειλόµενο κεφάλαιο που δεν έχει κληθεί να καταβληθεί. Στους 

λογαριασµούς 18.13 "λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις" και 18.14 "λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 

σε Ξ.Ν." παρακολουθούνται οι µακροπρόθεσµες απαιτήσεις της οικονοµικής µονάδας που δεν εντάσσονται 

σε µία από τις κατηγορίες των λογαριασµών 18.00 έως και 18.12 και 18.15 έως και 18.16. Στους 

λογαριασµούς 18.15 "τίτλοι µε χαρακτήρα ακινητοποιήσεων" και 18.16 "τίτλοι µε χαρακτήρα 

ακινητοποιήσεων σε Ξ.Ν." παρακολουθούνται οι µακροπρόθεσµες τοποθετήσεις κεφαλαίων, για τις οποίες 

εκδίδονται τίτλοι διάφοροι από εκείνους που εντάσσονται στις συµµετοχές του λογαριασµού 18.00 ή του 

18.01.  

 

Όµιλος λογαριασµών 19 "Πάγιο ενεργητικό υποκατάστηµα των ή άλλων κέντρων" (όµιλος 

λογαριασµών προαιρετικής χρήσεως).   

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες τα υποκαταστήµατα ή άλλα κέντρα (π.χ. εργοστάσια ή 

καταστήµατα) των οικονοµικών µονάδων δεν έχουν λογιστική αυτοτέλεια, παρέχεται η δυνατότητα 

αναπτύξεως των λογαριασµών τους στους οµίλους λογαριασµών 19, 29, 39, 49, 59, 69, 79 και 99, καθώς 

και 09 υπό ορισµένες προϋποθέσεις, αντί της αναπτύξεως των λογαριασµών αυτών στους πρωτοβάθµιους 

λογαριασµούς των οµάδων 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 και 10 (0), αντίστοιχα. Η ανάπτυξη των λογαριασµών του 

οµίλου 19 (καθώς και των οµίλων 29, 39, 49, 59, 69, 79, 99 και 09), αναφορικά µε τους πρωτοβάθµιους και 

τους υποχρεωτικούς δευτεροβάθµιους λογαριασµούς, ακολουθεί υποχρεωτικά το Σχέδιο Λογαριασµών, 

ώστε να είναι ευχερής η συγκέντρωση των πληροφοριών σύµφωνα µε όσα προβλέπονται από το Σχέδιο 

αυτό. Τόσο για τον όµιλο των λογαριασµών 19, όσο και για τους λοιπούς οµίλους (29, 39, 49, 59, 69, 79, 99 

και 09), η ανάπτυξη των πρωτοβάθµιων λογαριασµών των υποκαταστηµάτων ή των λοιπών κέντρων 

υποχρεωτικά είναι αντίστοιχη µε την ανάπτυξη των πρωτοβάθµιων λογαριασµών της αντίστοιχης οµάδας. 

Ενδεικτικά, ακολουθεί η ανάπτυξη σε πρωτοβάθµιους λογαριασµούς του οµίλου 19 "πάγιο ενεργητικό 

υποκαταστηµάτων ή άλλων κέντρων": 

190 Εδαφικές εκτάσεις 

191 Κτίρια - Εγκαταστάσεις κτιρίων - Τεχνικά έργα 

192 Μηχανήµατα - Τεχνικές εγκαταστάσεις - Λοιπός µηχανολογικός εξοπλισµός 

193 Μεταφορικά µέσα 

194 Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός 

195 Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές κτήσεως πάγιων στοιχείων 

196 Ασώµατες ακινητοποιήσεις και έξοδα πολυετούς αποσβέσεως 

197   

198  

Συµµετοχές και λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 
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Ο τρόπος αναπτύξεως κάθε πρωτοβάθµιου λογαριασµού από τους ανωτέρω (190-198) αφήνεται 

στην κρίση της οικονοµικής µονάδας, µε τον περιορισµό όµως ότι στους δευτεροβάθµιους λογαριασµούς, 

στους οποίους θα αναπτύσσονται οι πρωτοβάθµιοι, θα περιλαµβάνονται τουλάχιστον οι υποχρεωτικοί 

δευτεροβάθµιοι και τριτοβάθµιοι λογαριασµοί του Σχεδίου Λογαριασµών. 

 

Κρατικές επιχορηγήσεις
17

 και αναβαλλόµενοι φόροι   

Οι κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά ως 

υποχρεώσεις στην περίοδο που εισπράττονται ή στην περίοδο που καθίσταται οριστική η έγκρισή τους και 

υπάρχει βεβαιότητα ότι θα εισπραχθούν. Οι κρατικές επιχορηγήσεις αναγνωρίζονται µε τα ποσά που 

εισπράττονται ή εγκρίνονται οριστικά. Μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης, οι κρατικές 

επιχορηγήσεις αποσβένονται µε τη µεταφορά τους στα αποτελέσµατα ως έσοδα, στην ίδια περίοδο και µε 

τρόπο αντίστοιχο της µεταφοράς στα αποτελέσµατα της λογιστικής αξίας του στοιχείου που επιχορηγήθηκε. 

Κρατικές επιχορηγήσεις εξόδων. Οι κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν έξοδα αναγνωρίζονται αρχικά ως 

υποχρεώσεις στην περίοδο που εισπράττονται ή στην περίοδο που καθίσταται οριστική η έγκρισή τους και 

υπάρχει βεβαιότητα ότι θα εισπραχθούν. Οι κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν έξοδα µεταφέρονται στα 

αποτελέσµατα ως έσοδα στην περίοδο στην οποία τα επιχορηγηθέντα έξοδα βαρύνουν τα αποτελέσµατα. 

Αναβαλλόµενοι φόροι. Οι οντότητες δύνανται να αναγνωρίζουν αναβαλλόµενο φόρο εισοδήµατος στις 

χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις τους. Οι οντότητες που αναγνωρίζουν αναβαλλόµενο φόρο, πρέπει να 

αναγνωρίζουν όλες τις αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις. Αντίθετα, οι αναβαλλόµενες φορολογικές 

απαιτήσεις αναγνωρίζονται στο βαθµό που είναι σφόδρα πιθανό και τεκµηριωµένο ότι θα υπάρχουν 

φορολογητέα κέρδη έναντι των οποίων οι εκπιπτόµενες προσωρινές διαφορές µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν. Χρεωστικά και πιστωτικά υπόλοιπα των αναβαλλόµενων φόρων υπόκεινται σε 

συµψηφισµό και τα αντίστοιχα καθαρά ποσά παρουσιάζονται στον ισολογισµό και στην κατάσταση 

αποτελεσµάτων. Οι µεταβολές στο ποσό της αναβαλλόµενης φορολογικής απαίτησης ή υποχρέωσης του 

ισολογισµού που προκύπτουν από περίοδο σε περίοδο αναγνωρίζονται σε µείωση ή αύξηση αναλόγως του 

φόρου εισοδήµατος της κατάστασης αποτελεσµάτων. Κατ’ εξαίρεση, οι διαφορές που προκύπτουν από 

περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις των οποίων οι µεταβολές αναγνωρίζονται στην καθαρή θέση, 

αναγνωρίζονται οµοίως κατ’ ευθείαν στην καθαρή θέση, σε µείωση ή αύξηση αναλόγως του σχετικού 

κονδυλίου.   

 

2.2 Μητρώο παγίων  
Μητρώο

18
 πάγιων περιουσιακών στοιχείων   

1. Για τη διαχειριστική παρακολούθηση κάθε πάγιου στοιχείου και για τη λογιστική 

παρακολούθηση της αξίας κτήσεως και των αποσβέσεών του και γενικότερα της τύχης του, τηρείται 

υποχρεωτικά µητρώο πάγιων στοιχείων, το οποίο αποτελεί την τελευταία ανάλυση των λογαριασµών των 

πάγιων περιουσιακών στοιχείων (λογαριασµοί τρίτου ή τέταρτου κλπ. βαθµού). 

2. Από το µητρώο πάγιων στοιχείων, οι λεπτοµέρειες και ο τρόπος τηρήσεως του οποίου 

αφήνονται στην κρίση της οικονοµικής µονάδας, πρέπει να προκύπτουν τουλάχιστο τα παρακάτω στοιχεία: 

- Τα στοιχεία που εξατοµικεύουν το είδος του παγίου (ονοµατολογία και διακριτικά στοιχεία). 

- Τα στοιχεία της λογιστικής του εντάξεως (τίτλοι και κωδικοί αριθµοί του πρωτοβάθµιου και 

του λογαριασµού της τελευταίας βαθµίδας). 

- Η αιτιολογία και τα σχετικά στοιχεία κτήσεως, η αρχική αξία κτήσεως και οι µεταβολές 

αυτής (προσθήκες, βελτιώσεις, µειώσεις). 

- Ο τόπος εγκαταστάσεως ή ο τρίτος στις εγκαταστάσεις του οποίου τυχόν βρίσκεται. 

- Η ηµεροµηνία κατά την οποία άρχισε η χρησιµοποίηση ή λειτουργία του, καθώς και η 

ηµεροµηνία που τυχόν τέθηκε σε αδράνεια. 

                                                           

17
 Αρθρο 23 ν.4308/2014: https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/660 

18
 ∆ικαιος Π. Καουνης, (2005), Ελληνικό Λογιστικό Σχέδιο, Εκδόσεις Σύγχρονη Εκδοτική, σελ. 296-297. 
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- Η τυχόν κτήση του µε ευεργετική φορολογική διάταξη. 

- Η τυχόν ύπαρξη βαρών πάνω σ' αυτό (π.χ. είδος βάρους, αιτία, ποσό). 

- Ο κωδικός αριθµός της τελευταίας βαθµίδας του λογαριασµού αποσβέσεων. 

- Οι λογισµένες αποσβέσεις (συντελεστής και ποσά) και τα στοιχεία της λογιστικής τους 

εγγραφής (α/α παραστατικού, ηµεροµηνία), καθώς και οι αντιλογισµένες αποσβέσεις, π.χ. σε περίπτωση 

πωλήσεως ή καταστροφής. 

- Τα στοιχεία και η αιτία του τερµατισµού της παραγωγικής του ζωής (π.χ. εκποίηση, διάλυση 

ή καταστροφή). 

3. Με σκοπό να αντιµετωπιστούν δυσχέρειες που ενδεχόµενα θα ανακύψουν κατά την υποχρεωτική 

τήρηση του µητρώου πάγιων στοιχείων σύµφωνα µε τα παραπάνω, παρέχεται η δυνατότητα της τηρήσεως 

αυτού κατά οµάδες οµοειδών πάγιων στοιχείων (π.χ. πάγια στοιχεία του λογαριασµού 14 που κτήθηκαν 

κατά τη διάρκεια του αυτού µήνα παρακολουθούνται σε µία ατοµική µερίδα) µε την προϋπόθεση ότι το 

συγκεκριµένο πάγιο στοιχείο, όταν κρίνεται αναγκαίο (π.χ. κατά την απογραφή ή την πώληση), θα είναι 

δυνατό να εξατοµικεύεται.  
 

2.3 Έξοδα συντήρησης, βελτίωσης, προσθήκης των παγίων  
Η Επέκταση

19
, προσθήκη, βελτίωση, συντήρηση και επισκευή ενσώµατων πάγιων περιουσιακών 

στοιχείων περιλαµβάνουν:  

1. Επέκταση ή προσθήκη κτιρίου, κτιριακής εγκαταστάσεως και τεχνικού έργου είναι 

οποιαδήποτε µόνιµη αύξηση του όγκου, του µεγέθους ή της ωφελιµότητάς του, που γίνεται µε τη 

χρησιµοποίηση κατά κανόνα δοµικών υλικών. 

2. Επέκταση ή προσθήκη µηχανήµατος, τεχνικής εγκαταστάσεως και µηχανολογικού 

εξοπλισµού είναι κάθε προσθήκη ή εργασία που γίνεται σ' αυτά και αυξάνει το µέγεθος και κατά κανόνα 

την παραγωγική τους δυναµικότητα. 

3. Βελτίωση ενσώµατου πάγιου περιουσιακού στοιχείου είναι κάθε µεταβολή που γίνεται σ' 

αυτό µετά από τεχνολογική επέµβαση και που έχει ως αποτέλεσµα, είτε την αύξηση του χρόνου της 

ωφέλιµης ζωής του, είτε την αύξηση της παραγωγικότητάς του, είτε τη µείωση του κόστους λειτουργίας του 

ή τη βελτίωση των συνθηκών χρησιµοποιήσεώς του. 

4. Συντήρηση ενσώµατου πάγιου περιουσιακού στοιχείου είναι η τεχνολογική επέµβαση που 

γίνεται σ' αυτό µε σκοπό να διατηρείται στην αρχική του παραγωγική ικανότητα για όσο το δυνατό 

µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα. 

5. Επισκευή ενσώµατου πάγιου περιουσιακού στοιχείου είναι η αντικατάσταση ή επιδιόρθωση 

µερών αυτού, που έχουν καταστραφεί ή υποστεί βλάβη, µε σκοπό την επαναφορά της παραγωγικής τους 

ικανότητας ή των συνθηκών λειτουργίας του στο επίπεδο που ήταν πριν από την καταστροφή ή τη βλάβη. 

6. Το κόστος των επεκτάσεων, προσθηκών και βελτιώσεων προσαυξάνει την αξία κτήσεως των 

πάγιων περιουσιακών στοιχείων και καταχωρείται στους σχετικούς λογαριασµούς των στοιχείων αυτών. 

7. Τα έξοδα συντηρήσεως και επισκευής των πάγιων περιουσιακών στοιχείων είναι κόστος 

τρέχουσας µορφής και καταχωρούνται στους οικείους λογαριασµούς εξόδων κατ' είδος της οµάδας 6. 

 

Γενικά µε τα ελληνικά λογιστικά πρότυπα έγιναν πολλές αλλαγές σχετικά µε το πάγιο ενεργητικό 

κάποες από τις οποίες είναι: 

 Από την 01.01.2015
20

, οπότε τίθενται σε ισχύ τα νέα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π. - 

ν.4308/2014), δεν ορίζεται η έννοια των εξόδων πολυετούς απόσβεσης για λογιστικούς σκοπούς. παρέχεται 

η δυνατότητα τα έξοδα πολυετούς απόσβεσης που εµφανίζονται στις λογιστικές καταστάσεις µέχρι και την 

31.12.2014 να συνεχίζουν να εµφανίζονται στις καταστάσεις αυτές µέχρι την ολοσχερή απόσβεσή τους 

(παρ.5 άρθρου 37 ν.4308/2014). Εποµένως, τα έξοδα πολυετούς απόσβεσης που πραγµατοποιήθηκαν πριν 

την 01.01.2015 και δεν έχουν αποσβεσθεί πλήρως έως τις 31.12.2014, θα συνεχίσουν να αποσβένονται µε 

                                                           

19
 ∆ικαιος Π. Καουνης, (2005), Ελληνικό Λογιστικό Σχέδιο, Εκδόσεις Σύγχρονη Εκδοτική, σελ. 292-293 

20 https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/20625 
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συντελεστή 10% και µετά το 2014 µέχρι την ολοσχερή απόσβεσή τους. Αντίθετα, προκειµένου για έξοδα 

που ενέπιπταν στην έννοια των εξόδων πολυετούς απόσβεσης δυνάµει του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού 

Σχεδίου και πραγµατοποιούνται από 01.01.2015 και εφεξής, αυτά θα εκπίπτουν εφάπαξ κατά το έτος 

πραγµατοποίησής τους, µε την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 22 και 23 του ν.4172/2013, στο 

βαθµό που δεν εντάσσονται σε µία από τις κατηγορίες παγίων (ενσώµατων ή άυλων) που προβλέπονται από 

τις διατάξεις των Ε.Λ.Π. Ειδικότερα, οι δαπάνες που πραγµατοποιούνται από 01.01.2015 για την απόκτηση 

ενός παγίου οι οποίες συνδέονται άµεσα µε αυτό και είναι απαραίτητες για να φθάσει το πάγιο σε 

κατάσταση που να µπορεί να χρησιµοποιηθεί, περιλαµβάνονται στο κόστος κτήσης αυτού (π.χ. προκειµένου 

για ακίνητα ο φόρος µεταβίβασης ακινήτων, έξοδα συµβολαιογράφου, µεταγραφής, αµοιβή για εκτίµηση 

ακινήτου και παράσταση δικηγόρου κ.λπ.).  

Αναφορικά µε τις δαπάνες για βελτιώσεις και προσθήκες σε µισθωµένα ακίνητα, αυτές 

προσαυξάνουν την αξία του παγίου που αφορούν και αποσβένονται µε βάση το σχετικό πίνακα από τον 

κύριο του παγίου (εκµισθωτή) και όχι από αυτόν που τις πραγµατοποίησε. 

Έγιναν αλλαγές στις ονοµασίες των λογαριασµών όπως:  
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ΕΓΛΣ ΕΛΠ 

10 10.00 

ΓΗΠΕΔΑ-

ΟΙΚΟΠΕΔΑ 10.00.00 

ΓΗΠΕΔΑ-

ΟΙΚΟΠΕΔΑ 10 10.01 

ΜΙΚΤΗ ΑΞΙΑ (ΚΟΣΤΟΣ Η 

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗ) 

ΓΗΣ 10.01.00 

ΓΗΠΕΔΑ-

ΟΙΚΟΠΕΔΑ 

11 11.00 

ΚΤΙΡΙΑ-

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

ΚΤΙΡΙΩΝ 11.00.00 

ΚΤΙΡΙΑ-

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

ΚΤΙΡΙΩΝ 12 12.01 

ΜΙΚΤΗ ΑΞΙΑ (ΚΟΣΤΟΣ Η 

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗ) 

ΚΤΗΡΙΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΕΡΓΩΝ 12.01.00 

ΚΤΙΡΙΑ-

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

ΚΤΙΡΙΩΝ 

12 12.00 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 12.00.00 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 13 13.01 

ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 13.01.00 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 

13 13.00 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ 

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ 13.00.00 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ 

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ 14 14.01 

ΜΙΚΤΗ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ 

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 14.01.00 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ 

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ 

14 14.00 ΕΠΙΠΛΑ 14.00.00 ΕΠΙΠΛΑ 15 15.01 

ΜΙΚΤΗ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 15.01.00 ΕΠΙΠΛΑ 

18 18.00 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 

ΣΕ 

ΣΥΝΔΕΜΕΝΕΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 18.00.00 

ΜΕΤΟΧΕΣ 

ΕΙΣΑΓΜΕΝΕΣ 

ΣΤΟ 

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ 

ΕΤΑΙΡΙΩΝ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 36 36.01 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ 

ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ 36.01.01 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 

ΣΕ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ 

 

Όµως σύµφωνα µε την ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.∆.∆. 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ) και την ΣΛΟΤ 1059/2016 ισχύουν τα εξής
21

: 

1. Τα θέµατα του τηρούµενου λογιστικού σχεδίου προβλέπονται από τις παραγράφους 8 και 9 του 

άρθρου 3 του νόµου 4308/2014. Βάσει αυτών, η οντότητα µπορεί είτε να συνεχίσει να τηρεί το σχέδιο 

λογαριασµών του ΕΓΛΣ. είτε να εφαρµόσει το σχέδιο λογαριασµών του Ν. 4308/2014. 

2. Οι κωδικοί αριθµοί δεν είναι υποχρεωτικοί σε κανένα σχέδιο, µπορούν να τίθενται ελεύθερα από 

την επιχείρηση, εάν δεν επιθυµεί να χρησιµοποιεί τους κωδικούς που προβλέπονται από τα δύο σχέδια. 

3. Υποχρεωτικής εφαρµογής είναι η ονοµατολογία, ο βαθµός ανάλυσης και συγκέντρωσης των 

λογαριασµών καθώς και το περιεχόµενο τους. όπως αυτό καθορίζεται από το συνδυασµό των ορισµών του 

Παραρτήµατος Α µε τα υποδείγµατα των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων του Παραρτήµατος Β του 

νόµου. 

4. Σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του παραρτήµατος Γ (Σχέδιο Λογαριασµών), η οντότητα δύναται 

να προσθέτει λογαριασµούς ή υπολογαριασµούς ή µπορεί να χρησιµοποιεί το ευρύτερο λογιστικό-

πληροφοριακό της σύστηµα για την παροχή των απαιτούµενων πληροφοριών, ενόψει των ιδιαίτερων 

συνθηκών και αναγκών της. 

5. Στην παράγραφο Γ.3.1 της Λογιστικής Οδηγίας της ΕΛΤΕ γίνεται δεκτό ότι «τα σύγχρονα 

πληροφοριακά συστήµατα έχουν τη δυνατότητα οργάνωσης και συγκέντρωσης των αναλυτικών δεδοµένων 

του λογιστικού συστήµατος µε περισσότερους αλλά πάντως ισοδύναµους τρόπους σε σχέση µε το σχέδιο 

λογαριασµών του παρόντος νόµου, λαµβάνοντας υπόψη την ιδιαίτερη φύση του κλάδου δραστηριότητας και 

τις ανάγκες πληροφόρησης της διοίκησης µιας οντότητας ή πρόσθετες απαιτήσεις της νοµοθεσίας (π.χ. 

φορολογική ή ασφαλιστική νοµοθεσία)». Στην παράγραφο αυτή παρατίθεται παράδειγµα ισοδύναµης 

εναλλακτικής ιεραρχικής ανάλυσης του σχεδίου λογαριασµών. 

Γνωµοδοτήσεις Επικοινωνία 

6. Ως παράδειγµα της παρεχόµενης δυνατότητας οργάνωσης του σχεδίου λογαριασµών στα πλαίσια 

των ΕΛΠ, στο σχέδιο λογαριασµών του Ν. 4308/2014 υπάρχει ο πρωτοβάθµιος λογαριασµός «Γη», ο 

οποίος µπορεί να αναλύεται ελεύθερα σε οικόπεδα, κτήµατα, βοσκοτόπια, γήπεδα κλπ. Εάν η οντότητα έχει 

µόνο οικόπεδα, µπορεί να χρησιµοποιήσει ως πρωτοβάθµιο λογαριασµό του τηρούµενου σχεδίου τον τίτλο 

«Οικόπεδα», δεδοµένου ότι ο εν λόγω λογαριασµός καλύπτει τις απαιτήσεις του νόµου αναφορικά µε το 

βαθµό ανάλυσης και συγκέντρωσης καθώς και το περιεχόµενο βάσει των ορισµών του Παραρτήµατος Α και 

                                                           

21
 http://www.elte.org.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=353&catid=2&lang=el&Itemid=101 
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των υποδειγµάτων των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων του Παραρτήµατος Β. Ο κωδικός αριθµός του 

λογαριασµού µπορεί να είναι είτε ο προβλεπόµενος από το ΕΓΛΣ. είτε από το σχέδιο λογαριασµών του Ν. 

4308/2014, είτε να τεθεί από την επιχείρηση βάσει δικής της ανάπτυξης κωδικών του σχεδίου λογαριασµών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 
 

3.1 Έννοια απόσβεσης 
Όταν συντάσσονται

22
 οικονοµικές καταστάσεις, ένα βασικό µέληµα είναι να καταγραφούν, µε όσο 

το δυνατόν µεγαλύτερη ακρίβεια, όλα τα έσοδα και τα έξοδα που αφορούν τη συγκεκριµένη χρονική 

περίοδο που µας ενδιαφέρει. Με απλά λόγια, θα πρέπει να εφαρµοστούν την αρχή της αντιπαράθεσης των 

εσόδων και εξόδων (the matching principle), µε βάση την οποία το αποτέλεσµα (κέρδος ή ζηµία) 

οποιασδήποτε επιχειρηµατικής δραστηριότητας αποτελεί διαφορά µεταξύ των εσόδων και των εξόδων µιας 

συγκεκριµένης χρονικής περιόδου. Σηµαντικές δυσκολίες παρουσιάζονται πολλές φορές στην πλευρά των 

εξόδων, το να προσδιορίσουµε δηλαδή τις θυσίες στις οποίες υποβλήθηκε η επιχείρηση για να δηµιουργήσει 

έσοδα. Αν πάρουµε, για παράδειγµα, µια σοκολατοβιοµηχανία, τα έσοδα της αποτελούνται κυρίως από τις 

πωλήσεις των διαφόρων προϊόντων σοκολάτας που παράγει. Τα έσοδα αυτά προκύπτουν µέσα από τη 

διαδικασία των πωλήσεων και είναι έτσι απόλυτα καθορισµένα. Στα έξοδά της περιλαµβάνεται το κόστος 

των πωληθέντων το πόσο δηλαδή µας στοίχισαν οι σοκολάτες που πωλήσαµε. Στα έξοδα περιλαµβάνονται 

επίσης οι µισθοί των γραµµατέων, των λογιστών και της γενικής διεύθυνσης, τα έξοδα µεταφοράς των 

προϊόντων στα σηµεία πώλησης, οι διαφηµίσεις κ.λπ. 

Όλα αυτά τα έξοδα που αναφέραµε είναι ευδιάκριτα, υπό την έννοια ότι καταχωρήθηκαν στο 

ηµερολόγιο µε βάση τα σχετικά δικαιολογητικά (τιµολόγια, µισθοδοτικές καταστάσεις κ.λπ.), καθώς και µε 

τη διενέργεια απογραφής των µενόντων. Υπάρχουν όµως και έξοδα τα οποία δεν έχουν καταγραφεί και θα 

πρέπει να τα αναζητήσουµε, προκειµένου να τα συµπεριλάβουµε και αυτά στο ηµερολόγιο των εγγραφών.  

Στην περίπτωση της σοκολατοβιοµηχανίας, ας πάρουµε για παράδειγµα τα µηχανήµατα που χρησιµοποιεί 

για την παραγωγή των προϊόντων σοκολάτας. Τα µηχανήµατα αυτά, όταν αγοράσθηκαν, προκάλεσαν ένα 

σοβαρό κόστος στην επιχείρηση, το οποίο εµφανίσθηκε αρχικά στο λογαριασµό 12 «Μηχανήµατα - 

Τεχνικές εγκαταστάσεις - Λοιπός εξοπλισµός», δηλ. ως στοιχείο ενεργητικού. Τα µηχανήµατα όµως, όπως 

και κάθε πάγιο υλικό στοιχείο του ενεργητικού, µε εξαίρεση τα γήπεδα, έχουν περιορισµένο ωφέλιµο χρόνο 

ζωής, εξαιτίας κυρίως της φθοράς που υφίστανται λόγω της χρησιµοποίησης τους στην παραγωγική 

διαδικασία. Όσο πιο πολύ χρησιµοποιούνται τόσο πιο πολύ φθείρονται, σε σηµείο που κάποια στιγµή στο 

µέλλον να βγουν στο περιθώριο ως άχρηστα. Η φθορά που υφίστανται τα µηχανήµατα, τα αυτοκίνητα, τα 

κτήρια και τα άλλα πάγια στοιχεία είναι η θυσία στην οποία υποβάλλεται η επιχείρηση, η ανάλωση πόρων 

την οποία κάνει, µέσα στην προσπάθειά της για την πραγµατοποίηση εσόδων. Είναι το κόστος που εκπνέει, 

το κόστος που σταδιακά µετατρέπεται σε έξοδο, που φέρει στη λογιστική την ειδική ονοµασία απόσβεση 

(depreciation, amortization).  

 

Εννοιολογικοί προσδιορισµοί αποσβέσεων 

Απόσβεση
23

 είναι η χρονική κατανοµή της αποσβεστέας αξίας του πάγιου περιουσιακού στοιχείου, 

που υπολογίζεται µε βάση την ωφέλιµη διάρκεια ζωής του και, συνακόλουθα, η λογιστική απεικόνιση και ο 

καταλογισµός της σε καθεµία χρήση. Οι αποσβέσεις κάθε χρήσεως βαρύνουν το λειτουργικό κόστος, ή 

απευθείας τα αποτελέσµατα χρήσεως όταν πρόκειται για αποσβέσεις που δεν ενσωµατώνονται στο 

λειτουργικό κόστος. Το ποσό της ετήσιας αποσβέσεως αντιπροσωπεύει τη µείωση της αξίας του πάγιου 

στοιχείου, που επέρχεται λόγω της χρήσεώς του, της παρόδου του χρόνου και της οικονοµικής του 

απαξιώσεως. 

Κόστος κτήσης σε ενσώµατα, βιολογικά και άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία. Στα πάγια αυτά 

περιλαµβάνονται, µεταξύ άλλων: 

• Η υπεραξία, ως άυλο στοιχείο. 

• Οι δαπάνες βελτίωσης παγίων. 

                                                           

22
 Κοντός Γεώργιος, (2015), Χρηµατοοικονοµική Λογιστική σύµφωνα µε τα διεθνή και Ελληνικά  λογιστικά 

πρότυπα,Εκδόσεις ∆ιπλογραφία, σελ. 369-372. 

23
 ∆ικαιος Π. Καουνης, (2005), Ελληνικό Λογιστικό Σχέδιο, Εκδόσεις Σύγχρονη Εκδοτική, σελ. 293-294. 
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• Οι δαπάνες επισκευής και συντήρησης, µόνο όταν εµπίπτουν στον ορισµό του περιουσιακού 

στοιχείου (δαπάνες που επεκτείνουν την ωφέλιµη οικονοµική ζωή του παγίου ή βελτιώνουν την απόδοσή 

του). Σε κάθε άλλη περίπτωση αυτές αναγνωρίζονται ως έξοδο . 

Τα στοιχεία αυτά αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης και µεταγενέστερα επιµετρώνται στο 

αποσβέσιµο κόστος κτήσεως (δηλ. κόστος κτήσης µείον αποσβέσεις µείον αποµειώσεις). Το κόστος κτήσης 

περιλαµβάνει κάθε δαπάνη που απαιτείται για να περιέλθει ένα περιουσιακό στοιχείο στην παρούσα 

κατάσταση ή θέση ή επιδιωκόµενη χρήση. ∆ηλαδή, περιλαµβάνει το σύνολο των ταµειακών διαθεσίµων ή 

ταµειακών ισοδύναµων ή την εύλογη αξία άλλου που δόθηκε ως αντάλλαγµα. Επίσης περιλαµβάνονται : 

• Το κόστος αποσυναρµολόγησης, αποµάκρυνσης ή αποκατάστασης ενσώµατων πάγιων στοιχείων 

που προσαυξάνει την αξία του παγίου, όταν η σχετική υποχρέωση γεννάται για την επιχείρηση ως 

αποτέλεσµα της εγκατάστασης του παγίου ή της χρήσης του στη διάρκεια µιας συγκεκριµένης περιόδου, για 

σκοπούς άλλους από την παραγωγή αποθεµάτων στη διάρκεια αυτής της περιόδου. 

• Η προσαύξηση της αξίας του παγίου κατά την αρχική αναγνώρισή του µε τις δαπάνες 

αποσυναρµολόγησης, αποµάκρυνσης ή αποκατάστασης, προσδιορίζεται βάσει της παρούσας αξίας του 

ποσού που εκτιµάται ότι θα απαιτηθεί µελλοντικά και αναγνωρίζεται αντίστοιχη πρόβλεψη (υποχρέωση) 

στον ισολογισµό 

Αποσβέσιµο πάγιο περιουσιακό στοιχείο είναι το ενσώµατο ή άύλο πάγιο στοιχείο που αποκτάται 

από την οικονοµική µονάδα για διαρκή παραγωγική χρήση και έχει ωφέλιµη διάρκεια ζωής περιορισµένη, 

πάντως µεγαλύτερη από ένα έτος.  

Ωφέλιµη διάρκεια ζωής είναι, είτε η χρονική περίοδος κατά την οποία υπολογίζεται ότι το 

αποσβέσιµο πάγιο στοιχείο θα χρησιµοποιείται παραγωγικά από την οικονοµική µονάδα, είτε η ολική 

ποσότητα παραγωγής ή το ολικό έργο το οποίο αναµένεται να επιτύχει η οικονοµική µονάδα από το πάγιο 

αυτό στοιχείο (π.χ. ωφέλιµη διάρκεια ζωής µηχανήµατος µετρηµένη σε παραγωγικές ώρες). 

Αποσβεστέα αξία ενός αποσβέσιµου πάγιου περιουσιακού στοιχείου είναι το ιστορικό κόστος του ή 

άλλο ποσό που αντικατάστησε νοµότυπα το ιστορικό κόστος (π.χ. αξία αναπροσαρµογής που επιβλήθηκε 

από το νόµο ή αξία που έχει προκύψει από εκτίµηση λόγω συγχωνεύσεως), µειωµένο κατά την 

υπολειµµατική αξία του, εφόσον αυτή είναι αξιόλογη. Αν η υπολειµµατική αξία δεν είναι αξιόλογη, δε 

λαµβάνεται υπόψη για τον προσδιορισµό της αποσβεστέας αξίας. Η κρίση για την αξιολόγηση αυτή 

αφήνεται στην οικονοµική µονάδα. 

Υπολειµµατική αξία ενός αποσβέσιµου πάγιου περιουσιακού στοιχείου είναι η καθαρή 

ρευστοποιήσιµη αξία του, που υπολογίζεται να πραγµατοποιηθεί κατά το τέλος της ωφέλιµης διάρκειας της 

ζωής του. 

 

Γενικές αρχές υπολογισµού
24

 των αποσβέσεων µε λογιστικό τρόπο:  

� Η αποσβεστέα αξία των πάγιων περιουσιακών στοιχείων κατανέµεται σε κάθε λογιστική χρήση και 

κατά τη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής τους. Για τον υπολογισµό των αποσβέσεων εφαρµόζεται είτε η 

µέθοδος της σταθερής αποσβέσεως, είτε η φθίνουσα µέθοδος είτε η µέθοδος των παραγόµενων µονάδων.   

� Είναι έτοιµο για τη χρήση για την οποία προορίζεται και υπολογίζεται µε βάση την εκτιµώµενη 

ωφέλιµη οικονοµική ζωή του. 

� Η γη, έργα τέχνης, αντίκες, κοσµήµατα και άλλα πάγια στοιχεία που δεν υπόκεινται σε φθορά δεν 

υπόκειται σε απόσβεση. Ακόµα άυλα περιουσιακά στοιχεία µε απεριόριστη ζωή δεν αποσβένονται. 

� Οι ζηµίες αποµείωσης αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα ως έξοδο. Ενδείξεις αποµείωσης, µεταξύ 

άλλων, αποτελούν: (i) η µείωση της αξίας ενός στοιχείου πέραν του ποσού που θα αναµενόταν ως αποτέλεσµα 

του χρόνου ή της κανονικής χρήσης του, (ii) δυσµενείς µεταβολές στο τεχνολογικό, οικονοµικό και νοµικό 

περιβάλλον της οντότητας, (iii) η αύξηση των επιτοκίων της αγοράς ή άλλων ποσοστών αποδόσεων µιας 

επένδυσης που είναι πιθανόν να οδηγήσει σε σηµαντική µείωση της ανακτήσιµης αξίας του στοιχείου και (iv) 

απαξίωση ή φυσική βλάβη ενός στοιχείου.   

� Υπολογίζονται µε τις φορολογικές (ν.4172/2013) αλλά και τις λογιστικές (ν.4308/2014) διατάξεις. 

 

Παραδείγµατα 

                                                           

24
 Άρθρο 18 Ν.4308/14: https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/660 
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Τα ελληνικά λογιστικά πρότυπα έχουν µπει στη ζωή µας µε το Ν. 4308/2014
25

. Μπήκαν νέοι 

κανόνες λογιστικής οι οποίοι έχουν βάση από διεθνής πρακτικές. Το άρθρο που αναφέρονται οι αποσβέσεις 

είναι το 18, σύµφωνα µε το οποίο αναφέρονται όλες οι µέθοδοι όπως και στο Ελληνικό Γενικό Λογιστικό 

Σχέδιο. Η διοίκηση έχει την υποχρέωση να κάνει τη σωστή επιλογή. ∆ιευκρινίσεις δίνονται µε την ΠΟΛ 

1073/2015 σύµφωνα µε την οποία: «Όσον αφορά
26

 στα έξοδα πρώτης εγκατάστασης και κτήσης ακινήτων, 

αυτά αποσβένονται στο φορολογικό έτος 2014 µε συντελεστή 10%, ως περιλαµβανόµενα στα έξοδα πολυετούς 

απόσβεσης, ανεξάρτητα του χρόνου πραγµατοποίησής τους, ήτοι πριν ή µετά την 01.01.2014. Επισηµαίνεται, 

ότι ως έξοδα πολυετούς απόσβεσης θεωρούνται εκείνα που πραγµατοποιούνται για την ίδρυση και αρχική 

οργάνωση της οικονοµικής µονάδας, για την απόκτηση διαρκών µέσων εκµεταλλεύσεως καθώς και για την 

επέκταση και αναδιοργάνωσή της και εξυπηρετούν την οικονοµική µονάδα για περίοδο µεγαλύτερη του ενός 

έτους. 

Για φορολογικά έτη µε έναρξη από την 01.01.2015, οπότε τίθενται σε ισχύ τα νέα Ελληνικά Λογιστικά 

Πρότυπα (Ε.Λ.Π. - ν.4308/2014), ισχύουν τα ακόλουθα: 

Καταρχήν, στις διατάξεις των Ε.Λ.Π. δεν ορίζεται η έννοια των εξόδων πολυετούς απόσβεσης για 

λογιστικούς σκοπούς. Ωστόσο, παρέχεται η δυνατότητα τα έξοδα πολυετούς απόσβεσης που εµφανίζονται στις 

λογιστικές καταστάσεις µέχρι και την 31.12.2014 να συνεχίζουν να εµφανίζονται στις καταστάσεις αυτές µέχρι 

την ολοσχερή απόσβεσή τους (παρ.5 άρθρου 37 ν.4308/2014). Εποµένως, τα έξοδα πολυετούς απόσβεσης που 

πραγµατοποιήθηκαν πριν την 01.01.2015 και δεν έχουν αποσβεσθεί πλήρως έως τις 31.12.2014, θα 

συνεχίσουν να αποσβένονται µε συντελεστή 10% και µετά το 2014 µέχρι την ολοσχερή απόσβεσή τους. 

Αντίθετα, προκειµένου για έξοδα που ενέπιπταν στην έννοια των εξόδων πολυετούς απόσβεσης δυνάµει του 

Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου και πραγµατοποιούνται από 01.01.2015 και εφεξής, αυτά θα 

εκπίπτουν εφάπαξ κατά το έτος πραγµατοποίησής τους, µε την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 22 και 

23 του ν.4172/2013, στο βαθµό που δεν εντάσσονται σε µία από τις κατηγορίες παγίων (ενσώµατων ή άυλων) 

που προβλέπονται από τις διατάξεις των Ε.Λ.Π. 

Ειδικότερα, οι δαπάνες που πραγµατοποιούνται από 01.01.2015 για την απόκτηση ενός παγίου οι 

οποίες συνδέονται άµεσα µε αυτό και είναι απαραίτητες για να φθάσει το πάγιο σε κατάσταση που να µπορεί 

να χρησιµοποιηθεί, περιλαµβάνονται στο κόστος κτήσης αυτού (π.χ. προκειµένου για ακίνητα ο φόρος 

µεταβίβασης ακινήτων, έξοδα συµβολαιογράφου, µεταγραφής, αµοιβή για εκτίµηση ακινήτου και παράσταση 

δικηγόρου κ.λπ.). Στο κόστος αυτό µπορεί να συµπεριλαµβάνονται και οι τόκοι δανείων, σύµφωνα µε τα 

οριζόµενα στα ΕΛΠ ή ∆ΛΠ, κατά περίπτωση. 

Επιπλέον, µε την περίπτωση δ"" της παρ.1 του άρθρου 18 του ν.4308/2014 (Ελληνικά Λογιστικά 

Πρότυπα), ορίζεται, ότι για λογιστικούς σκοπούς, οι δαπάνες ανάπτυξης αναγνωρίζονται ως περιουσιακό 

στοιχείο όταν και µόνο όταν πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις που ορίζονται µε τις ίδιες διατάξεις. Σύµφωνα 

µε τον ορισµό του Παραρτήµατος Α του ίδιου νόµου, ως «ανάπτυξη» νοείται η εφαρµογή ευρηµάτων έρευνας 

ή άλλης γνώσης σε ένα πλάνο ή σχέδιο για την εφαρµογή των νέων ή ουσιωδώς βελτιωµένων υλικών, 

εργαλείων, προϊόντων, διαδικασιών, συστηµάτων ή υπηρεσιών, πριν την έναρξη της παραγωγής ή χρήσης 

αυτών. 

Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι για φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 01.01.2015 και µετά, οι 

δαπάνες ανάπτυξης µε βάση τα ΕΛΠ (ν.4308/2014), οι οποίες δεν συνδέονται άµεσα µε συγκεκριµένα πάγια 

στοιχεία, θα αποσβένονται µε συντελεστή 10% ως «λοιπά πάγια στοιχεία της επιχείρησης». 

 

Παράδειγµα πρώτο: Αγοράστηκε από οντότητα µηχάνηµα αξίας 100.000 ευρώ. Η ωφέλιµη ζωή του 

εκτιµάται στα 5 έτη µε υπολειµµατική του αξία 1.000,00 ευρώ. Η αγορά έγινε στις 2.1.2015. 
 

1. Σταθερή µέθοδος απόσβεσης 

                                                           

25
 https://www.proseminars.eu/blog_articles/aposvesis_pagion_elp/ 

26
 http://www.fle.gr/index.php/egkyklioi-pol/428-egkyklioi-pol-2015/22288-pol-1073-15-koinopoiisi-kai-ermineia-

ton-diatakseon-peri-forologikon-aposveseon-ton-pagion-periousiakon-stoixeion-ton-epixeiriseon-me-vasi-tis-

diatakseis-tou-arthrou-24-tou-n-4172-2013 
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Σύµφωνα µε τη σταθερή µέθοδο, το κόστος κτήσης του παγίου περιουσιακού στοιχείου κατανέµεται 

µε ένα σταθερό τρόπο κατά τη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής του. Εποµένως, ο ετήσιος συντελεστής 

απόσβεσης υπολογίζεται ως: 
 

 

 

Πίνακας υπολογισµού αποσβέσεων: 

Έτος Αξία κτήσης 

Συντελεστής 

Απόσβεσης 

Αποσβέσεις 

έτους * 

Σωρευµένες 

Αποσβέσεις 

Αναπόσβεστη 

Αξία 

2015 100.000,00 20% 19.800,00 19.800,00 80.200,00 

2016 100.000,00 20% 19.800,00 39.600,00 60.400,00 

2017 100.000,00 20% 19.800,00 59.400,00 40.600,00 

2018 100.000,00 20% 19.800,00 79.200,00 20.800,00 

2019 100.000,00 20% 19.800,00 99.000,00 1.000,00 

* Οι αποσβέσεις υπολογίζονται στην αποσβεστέα αξία που ορίζεται ως η αξία κτήσης µείον την εκτιµώµενη 

υπολειµµατική αξία, δηλαδή 99.000,00 ευρώ 

 

2. Φθίνουσα µέθοδος απόσβεσης 

Σύµφωνα µε αυτή τη µέθοδο απόσβεσης, το ύψος της απόσβεσης κατά τα πρώτα έτη της ωφέλιµης 

ζωής του παγίου είναι υψηλότερο, ενώ µειώνεται κατά τα τελευταία χρόνια. 

Παραλλαγές αυτής της µεθόδου είναι: 

α) Μέθοδος σταθερού συντελεστή απόσβεσης στην αναπόσβεστη αξία 
Ο ετήσιος συντελεστής απόσβεσης, πολλαπλασιάζεται µε την εκάστοτε αναπόσβεστη αξία και 

υπολογίζεται ως εξής: 

 

Όπου: η είναι η εκτιµώµενη ωφέλιµη ζωή του παγίου 

Στο παράδειγµα, ο ετήσιος συντελεστής απόσβεσης υπολογίζεται σε: 



37 

  

 

Ο πίνακας απόσβεσης του παγίου κατά τη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής του διαµορφώνεται  ως εξής: 
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Έτος Αξία κτήσης 

Συντελεστής 

Απόσβεσης 

Αποσβέσεις 

έτους 

Σωρευµένες 

Αποσβέσεις 

Αναπόσβεστη 

Αξία 

2015 100.000,00 60,19% 60.189,00 60.189,00 39.811,00 

2016 100.000,00 60,19% 23.961,84 84.150,84 15.849,16 

2017 100.000,00 60,19% 9.539,45 93.690,29 6.309,71 

2018 100.000,00 60,19% 3.797,75 97.488,04 2.511,96 

2019 100.000,00 60,19% 1.511,92 98.999,96 1.000,04 

 

β) Μέθοδος του αθροίσµατος των ψηφίων 
Σύµφωνα µε αυτή τη µέθοδο, εφαρµόζεται ένας φθίνων συντελεστής στην αποσβεστέα αξία (κόστος 

κτήσης µείον υπολειµµατική αξία) του παγίου. 

 

Ο ετήσιος συντελεστής απόσβεσης είναι: 

 

Όπου: η είναι η εκτιµώµενη ωφέλιµη ζωή του παγίου. 

Στην πράξη, αθροίζουµε τα ψηφία των ετών κατά τη διάρκεια των οποίων το πάγιο εκτιµάται ότι θα 

χρησιµοποιηθεί. Με τον αριθµό αυτό διαιρούνται τα έτη που αποµένουν µέχρι την πλήρη απόσβεση του 

παγίου και µε το συντελεστή που προκύπτει πολλαπλασιάζεται η αποσβεστέα αξία. Εποµένως, ο 

συντελεστής απόσβεσης υπολογίζεται ως: 

 

 

Εφαρµόζοντας αυτή τη µέθοδο στο παράδειγµά µας, το άθροισµα των ψηφίων  είναι: 

Έτη (1 + 2 + 3 + 4 + 5) = 15 , και ο πίνακας απόσβεσης του παγίου: 

Έτος Κόστος κτήσης 
Συντελεστής Αποσβέσεις Σωρευµένες 

Αναπόσβεστη Αξία 
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Απόσβεσης έτους * Αποσβέσεις 

2015 100.000,00 5/15 33,33% 33.000,00 33.000,00 67.000,00 

2016 100.000,00 4/15 26,67% 26.400,00 59.400,00 40.600,00 

2017 100.000,00 3/15 20% 19.800,00 79.200,00 20.800,00 

2018 100.000,00 2/15 13,33% 13.200,00 92.400,00 7.600,00 

2019 100.000,00 1/15 6,67% 6.600,00 99.000,00 1.000,00 

  15/15 100% 99.0000,00   

* Οι αποσβέσεις υπολογίζονται στην αποσβεστέα αξία που ορίζεται ως η αξία κτήσης µείον την εκτιµώµενη 

υπολειµµατική αξία, δηλαδή 99.000,00 ευρώ 

 

3. Μέθοδος των παραγόµενων µονάδων ή µέθοδος χρησιµοποίησης 

Αυτή η µέθοδος αναφέρεται µόνο στο ΕΛΠ. Σύµφωνα µε την µέθοδο αυτή, τα πάγια περιουσιακά 

στοιχεία αποσβένονται ανάλογα µε τη παραγωγικότητα ή την αναµενόµενη χρήση τους στην παραγωγική 

διαδικασία, παράγοντες που στην ουσία καθορίζουν και την ωφέλιµη ζωή τους. 

Για την εφαρµογή αυτής της µεθόδου στο παράδειγµά µας, υποθέτουµε ότι σύµφωνα µε τις τεχνικές 

προδιαγραφές του µηχανήµατος, η συνολική παραγωγική του δυναµικότητα εκτιµάται σε 200.000 µονάδες, 

ενώ συνολικά θα χρησιµοποιηθεί για 10.000 ώρες. Η υπολειµµατική του αξία στο τέλος της ωφέλιµη ζωής 

του εκτιµάται σε 1.000,00 ευρώ. 

 

α) Μέθοδος των µονάδων παραγωγής 
Ο συντελεστής απόσβεσης προκύπτει από το κλάσµα: 

 

Στο παράδειγµα, το µηχάνηµα χρησιµοποιήθηκε για τη συσκευασία ετοίµων προϊόντων στις ποσότητες που 

φαίνονται στην τρίτη στήλη του παρακάτω πίνακα: 
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Έτος 

Κόστος 

κτήσης 

Μονάδες παραγωγής 

 * 

Αποσβέσεις 

έτους 

Σωρευµένες 

Αποσβέσεις Αναπόσβεστη Αξία 

2015 100.000,00 54.000 27% 26.730,00 26.730,00 73.270,00 

2016 100.000,00 50.000 25% 24.750,00 51.480,00 48.520,00 

2017 100.000,00 38.000 16% 15.840,00 67.320,00 32.680,00 

2018 100.000,00 32.000 19% 18.810,00 86.130,00 13.870,00 

2019 100.000,00 26.000 13% 12.870,00 99.000,00 1.000,00 

  200.000   99.0000,00   

* Οι αποσβέσεις υπολογίζονται στην αποσβεστέα αξία που ορίζεται ως η αξία κτήσης µείον την εκτιµώµενη 

υπολειµµατική αξία, δηλαδή 99.000,00 ευρώ 

 

β) Μέθοδος των ωρών λειτουργίας 
Εναλλακτικά των παραγόµενων µονάδων, οι αποσβέσεις των παγίων υπολογίζονται ανάλογα µε τις ώρες 

λειτουργίας τους κατά τη διάρκεια της περιόδου. Ο συντελεστής απόσβεσης υπολογίζεται ως: 
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Έτος 

Κόστος 

κτήσης Ώρες λειτουργίας  * 

Αποσβέσεις 

έτους 

Σωρευµένες 

Αποσβέσεις Αναπόσβεστη Αξία 

2015 100.000,00 3.000 30% 29.700,00 29.700,00 70.300,00 

2016 100.000,00 2.500 25% 24.750,00 54.450,00 45.550,00 

2017 100.000,00 1.500 15% 14.850,00 69.300,00 30.700,00 

2018 100.000,00 2.000 20% 19.800,00 89.100,00 10.900,00 

2019 100.000,00 1.000 10% 9.900,00 99.000,00 1.000,00 

  10.000 100 99.0000,00   

* Οι αποσβέσεις υπολογίζονται στην αποσβεστέα αξία που ορίζεται ως η αξία κτήσης µείον την εκτιµώµενη 

υπολειµµατική αξία, δηλαδή 99.000,00 ευρώ 

 

4. Συγκριτικός πίνακας αποσβέσεων ανάλογα µε τη χρησιµοποιούµενη µέθοδο 

 Έτος Σταθερή µέθοδος 

Φθίνουσα 

Σταθερός 

συντελεστής 

Φθίνουσα 

Άθροισµα 

ψηφίων 

Μέθοδος 

µονάδων 

παραγωγής 

Μέθοδος των 

ωρών 

λειτουργίας 

2015 19.800,00 60.189,00 33.000,00 26.730,00 29.700,00 

2016 19.800,00 23.961,84 26.400,00 24.750,00 24.750,00 

2017 19.800,00 9.539,45 19.800,00 15.840,00 14.850,00 

2018 19.800,00 3.797,75 13.200,00 18.810,00 19.800,00 

2019 19.800,00 1.511,92 6.600,00 12.870,00 9.900,00 

 

Παραδείγµα δεύτερο: Αγορά παγίου 20.000 ευρώ και Υ.Α. 1.000 ευρώ για 4 έτη. 

 

1. Σταθερή µέθοδος (Συντελεστής ¼=25%) 
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Έτος 
Αξία 

κτήσης 

Συντελεστής 

Απόσβεσης 

Αποσβέσεις 

έτους * 

Σωρευµένες 

Αποσβέσεις 

Αναπόσβεστη 

Αξία 

2015 20000 25% 4750 4750 15250 

2016 
20000 25% 4750 

9500 10500 

2017 
20000 25% 4750 

14250 5750 

2018 
20000 25% 4750 

19000 1000 

 

2. Φθίνουσα µέθοδος απόσβεσης 

α) Μέθοδος σταθερού συντελεστή απόσβεσης στην αναπόσβεστη αξία [(1-
5ταξης 

ρίζα (1000/20000)] χ 

100=52,71% 

 Έτος 
Αξία 

κτήσης 

Συντελεστής 

Απόσβεσης 

Αποσβέσεις 

έτους 

Σωρευµένες 

Αποσβέσεις 

Αναπόσβεστη 

Αξία 

2015 
20000 

52,71% 10542 10542 9458 

2016 
20000 52,71% 

4985,31 15527,31 4472,69 

2017 
20000 52,71% 

2357,55 17884,86 2115,14 

2018 
20000 52,71% 

1114,89 18999,75 1000,25 
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β) Μέθοδος του αθροίσµατος των ψηφίων (1+2+3+4=10) 

Έτος 
Κόστος 

κτήσης 

Συντελεστής 

Απόσβεσης 

Αποσβέσεις 

έτους * 

Σωρευµένες 

Αποσβέσεις 

Αναπόσβεστη 

Αξία 

2015 
20000 

4/10 40% 7600 7600 12400 

2016 
20000 

3/10 30% 5700 13300 6700 

2017 
20000 

2/10 20% 3800 17100 2900 

2018 
20000 

1/10 10% 1900 19000 1000 

  10/10 100% 19000   

 

3. Μέθοδος των παραγόµενων µονάδων ή µέθοδος χρησιµοποίησης 

α) Μέθοδος των µονάδων παραγωγής (200000 µονάδες και 10.000 ώρες) 

Έτος 
Κόστος 

κτήσης 

Μονάδες 

παραγωγής * 

Αποσβέσεις 

έτους 

Σωρευµένες 

Αποσβέσεις 

Αναπόσβεστη 

Αξία 

2015 
20000 

58000 29% 5510 5510 14490 

2016 
20000 

54000 27% 5130 10640 9360 

2017 
20000 

50000 25% 4750 15390 4610 

2018 
20000 

38000 19% 3610 19000 1000 

  19000 100% 19000   

 

β) Μέθοδος των ωρών λειτουργίας 
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Έτος 
Κόστος 

κτήσης 

Ώρες λειτουργίας 

* 

Αποσβέσεις 

έτους 

Σωρευµένες 

Αποσβέσεις 

Αναπόσβεστη 

Αξία 

2015 
20000 

3500 35% 6650 6650 13350 

2016 
20000 

3000 30% 5700 12350 7650 

2017 
20000 

2500 25% 4750 17100 2900 

2018 
20000 

1000 10% 1900 19000 1000 

  10.000 100 19000   

 

4. Συγκριτικός πίνακας αποσβέσεων ανάλογα µε τη χρησιµοποιούµενη µέθοδο 

Έτος 
Σταθερή 

µέθοδος 

Φθίνουσα 

Σταθερός 

συντελεστής 

Φθίνουσα 

Άθροισµα 

ψηφίων 

Μέθοδος 

µονάδων 

παραγωγής 

Μέθοδος των 

ωρών 

λειτουργίας 

2015 4750 

10542 

7600 5510 6650 

2016 
4750 

4985,31 

5700 5130 5700 

2017 
4750 

2357,55 

3800 4750 4750 

2018 
4750 

1114,89 

1900 3610 1900 

 

 

Φορολογικές αποσβέσεις 
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Οι φορολογικές αποσβέσεις
27

 (άρθρο 24 ν.4172/2013): Τέτοιες είναι οι τακτικές αποσβέσεις µε τη 

σταθερή µέθοδο που είναι και υποχρεωτικές. Υπολογίζονται πάνω αρχική αξία και στις βελτιώσεις που 

έχουν τα πάγια στοιχεία ιδιοκτησίας της επιχείρησης  (εκτός από τα οικόπεδα). Για τα καινούργια 

µηχανήµατα και το λοιπό µηχανολογικό ή τεχνικό εξοπλισµό παραγωγής, που αποκτούν οι βιοµηχανικές, 

βιοτεχνικές, µεταλλευτικές, λατοµικές και οι µικτές  από αυτές επιχειρήσεις (π.χ. βιοµηχανική - εµπορική, 

για τα µηχανήµατα  του βιοµηχανικού κλάδου κλπ.), οι αποσβέσεις µπορούν να διενεργούνται υποχρεωτικά 

µε τη σταθερή µέθοδο απόσβεσης. Εδαφικές εκτάσεις, έργα τέχνης, αντίκες, κοσµήµατα και άλλα πάγια 

στοιχεία ενεργητικού επιχειρήσεων που δεν υπόκεινται σε φθορά και αχρήστευση λόγω παλαιότητας, δεν 

υπόκεινται σε φορολογική απόσβεση
28

. Εάν η αποσβέσιµη αξία ενός περιουσιακού στοιχείου της επιχείρησης 

είναι µικρότερη από χίλια πεντακόσια (1.500) ευρώ, το εν λόγω στοιχείο µπορεί να αποσβεστεί εξ 

ολοκλήρου µέσα στο φορολογικό έτος που αποκτήθηκε το περιουσιακό στοιχείο. Η εφάπαξ απόσβεση των 

εν λόγω παγίων δεν είναι υποχρεωτική αλλά δυνητική. Τα πάγια και οι αποσβέσεις καταχωρούνται 

αναλυτικά και σ' ένα άλλο αθεώρητο βιβλίο που λέγεται "µητρώο παγίων" (όταν τα πάγια στοιχεία είναι 

πολύ λίγα, τότε αυτά µπορούν να καταχωρούνται (αντί σε µητρώο παγίων) σε ιδιαίτερο χώρο στο βιβλίο 

"εσόδων - εξόδων" (πολ. 1146/30.12.03). Η φορολογική απόσβεση ενός πάγιου περιουσιακού στοιχείου 

αρχίζει από τον επόµενο µήνα εντός του οποίου χρησιµοποιείται ή τίθεται σε υπηρεσία από τον 

φορολογούµενο κατ’ αναλογία µε τους συντελεστές και όχι από το µήνα που αυτό άρχισε να 

χρησιµοποιείται ή να λειτουργεί. Οι νέες επιχειρήσεις δύνανται να αναβάλουν την φορολογική απόσβεση 

των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης κατά τα πρώτα τρία (3) φορολογικά έτη. 

 

Κόστος κτήσης ή κατασκευής, περιλαµβανοµένου και του κόστους βελτίωσης, ανανέωσης και 

ανακατασκευής αποκατάστασης του περιβάλλοντος αποσβένονται, σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα: 

Κατηγορία ενεργητικού επιχείρησης 

Συντελεστής φορολογικής 

απόσβεσης (% ανά 

φορολογικό έτος) 

Κτίρια, κατασκευές, εγκαταστάσεις, βιοµηχανικές και ειδικές εγκαταστάσεις, 

µη κτιριακές εγκαταστάσεις, αποθήκες και σταθµοί, περιλαµβανοµένων των 

παραρτηµάτων τους (και ειδικών οχηµάτων φορτοεκφόρτωσης) 

4 

Εδαφικές εκτάσεις που χρησιµοποιούνται σε εξόρυξη και λατοµεία, εκτός αν 

χρησιµοποιούνται για τις υποστηρικτικές δραστηριότητες εξόρυξης 
5 

Μέσα µαζικής µεταφοράς, περιλαµβανοµένων αεροσκαφών, σιδηροδροµικών 

συρµών, πλοίων και σκαφών 
5 

Μηχανήµατα, εξοπλισµός εκτός Η/Υ και λογισµικού 10 

Μέσα µεταφοράς ατόµων 16 

Μέσα µεταφοράς εµπορευµάτων («εσωτερικές εµπορευµατικές µεταφορές» ) 12 

Άυλα στοιχεία και δικαιώµατα και έξοδα πολυετούς απόσβεσης 10 

Εξοπλισµός Η/Υ, κύριος και περιφερειακός και λογισµικό 20 

Λοιπά πάγια στοιχεία της επιχείρησης 10 

Εξοπλισµός και όργανα, που χρησιµοποιούνται για τις ανάγκες εκτέλεσης 

επιστηµονικής και τεχνολογικής έρευνας. 

Ως εξοπλισµός και όργανα που χρησιµοποιούνται για τις ανάγκες εκτέλεσης της 

επιστηµονικής και της τεχνολογικής έρευνας, θεωρείται αυτός, που 

περιγράφεται στο σχετικό άρθρο της κοινής υπουργικής απόφασης του άρθρου 

22Α. 

40 

                                                           

27
 Καραγιάννης Ι, Καραγιάννη Αικ., Καραγιάννης ∆., Φορολογικά Φοροτεχνικά, Εκτύπωση Γραφικές τέχνες Αρίων, 

Θεσσαλονίκη, 2011, σελίδες 113-114 

28
 https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/528 
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Πίνακας??????? Πηγή: https://www.taxheaven.gr 

 

Παραδείγµατα 

Σύµφωνα µε τις παραπάνω νοµοθεσίες οι αποσβέσεις είχαν διάφορους τρόπους υπολογισµού (Νόµος 

2238/94 και Π∆ 299/2003). Τέτοιες ήταν η σταθερή, η φθίνουσα και η αύξουσα. Με το Νόµο 4110/2013 

υπάρχει µόνο η σταθερή. Ακόµα µε τον τελευταίο οι συντελεστές περιορίστηκαν σηµαντικά καθώς 

καταργήθηκε ο κατώτερος και ο ανώτερος, όπως φαίνεται και στους πίνακες 1 και 2. Πλέον ο υπολογισµός 

των αποσβέσεων γίνεται µε έναν συντελεστή σύµφωνα µε τον οποίο έχουµε τις εξής διαφορές:  

 

Παράδειγµα 1: Έστω ότι επιχείρηση έχει τα παρακάτω πάγια και υπολογίζει τις αποσβέσεις 
ΠΑΓΙΟ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗ 

ΕΠΙΠΛΑ 10.000 10% = 1.000 

 

 

ΠΑΓΙΟ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗ 

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Η/Υ 10.000 20%=2.000 

 

Παράδειγµα 2:  Μηχανήµατα που αγοράστηκε 16.000 στις 20/6/2015. 

Αποσβεσεις=16.000χ10%χ6/12=800. Υπολογίζονται από τον επόµενο µήνα της αγοράς. 

 

Παράδειγµα 3:  Μηχανήµατα που αγοράστηκε 1.000 στις 20/6/2015. 

Αποσβεσεις=1.000χ10%χ6/12=50 Υπολογίζονται από τον επόµενο µήνα της αγοράς 

Ή 

Αποσβεσεις=999,99 εξ ολοκλήρου απόσβεση έως αξία κτήσης 1.500. 
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Σύγκριση φορολογικών και λογιστικών αποσβέσεων: 

Παράδειγµα 1
29

: Την 30/06/20Χ1 η (Ζ) αγόρασε και έθεσε σε λειτουργία πάγιο αξίας κτήσης 

1.200.000. Με βάση τις τεκµηριωµένες εκτιµήσεις της επιχείρησης, το πάγιο έχει ωφέλιµη οικονοµική ζωή 

8 έτη (ετήσιος συντελεστής απόσβεσης 12,5%) και µηδενική υπολειµµατική αξία, ενώ βάσει του 

φορολογικού νόµο το πάγιο αποσβένεται µε συντελεστή 20% ετησίως. Ζητείται να προσδιοριστούν οι 

λογιστικές και οι φορολογικές αποσβέσεις του παγίου. 

 

Με βάση τα πραγµατικά περιστατικά της κάθε οντότητας, η ∆ιοίκησή της δύναται να υιοθετήσει 

τους φορολογικούς συντελεστές απόσβεσης, όπως ισχύουν κάθε φορά µε βάση την ισχύουσα φορολογική 

νοµοθεσία, εάν κατά την κρίση της προσεγγίζουν τους λογιστικούς συντελεστές απόσβεσης.  

 

Παράδειγµα 2
30

: ∆ίνονται τα παρακάτω δεδοµένα από το ισοζύγιο της οντότητας ΑΛΦΑ για το έτος 

20Χ5. 

 

                                                           

29 https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/23468 

30 https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/23468 
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Επιπλέον δίνονται οι παρακάτω πρόσθετες πληροφορίες: 1. Το ποσό των φορολογικά 

αναγνωριζόµενων αποσβέσεων χρήσης ανήλθε σε 1.400 ευρώ. 2. Οι προβλέψεις (έξοδο) αποζηµίωσης 

προσωπικού και η αποµείωση παγίων δεν εκπίπτουν για σκοπούς φορολογίας εισοδήµατος στο έτος που 

αναγνωρίζονται λογιστικά. 3. Τα πρόστιµα δεν αναγνωρίζονται φορολογικά αλλά συνιστούν µόνιµη 

διαφορά λογιστικής και φορολογικής βάσης (δεν αντιστρέφονται). 4. Η αναστροφή αποµείωσης 

χρηµατοοικονοµικών στοιχείων (κέρδος) δεν υπόκειται σε φόρο εισοδήµατος, συνιστώντας προσωρινή 

διαφορά λογιστικής-φορολογικής βάσης. 5. Για τα λοιπά έξοδα και ζηµιές και τα λοιπά έσοδα και κέρδη δεν 

υπάρχουν διαφορές µεταξύ λογιστικής και η φορολογικής βάσης (δεν υπάρχουν «λογιστικές διαφορές»). 6. 

Ο φορολογικός συντελεστής είναι 26% Με βάση τα παραπάνω: α) Να καταρτιστεί πίνακας µε τη λογιστική 

και φορολογική βάση των στοιχείων εσόδων και εξόδων της περιόδου. β) Να υπολογιστεί το ποσό των 

φορολογητέων κερδών, του φόρου εισοδήµατος και των καθαρών λογιστικών κερδών της περιόδου. γ) Να 

καταρτιστεί πίνακας µε τις διαφορές φορολογικής και λογιστικής βάσης, ταξινοµηµένες σε µόνιµες και 

προσωρινές. 

 

Λύση  

Λογιστική και φορολογική βάση εσόδων και εξόδων της ΑΛΦΑ,20Χ5   
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Παράδειγµα 3
31

: Για την επιχείρηση ΒΗΤΑ δίνονται οι εξής πληροφορίες για τη χρήση 20Χ5.  

 1. Τα ενσώµατα πάγια αποσβένονται µε λογιστικό συντελεστή 8% και φορολογικό 10%.  

2. Τα άυλα πάγια αποσβένονται µε λογιστικό συντελεστή 15% και φορολογικό 10%.  

3. Τα διαθέσιµα για πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία επιµετρώνται στην εύλογη 

αξία µε αναγνώριση των διαφορών σε αποθεµατικό της καθαρής θέσης, ενώ φορολογικά παρακολουθούνται 

στο κόστος.  

4. Η αξία των αποθεµάτων δεν διαφέρει λογιστικά και φορολογικά.  

5. Οι απαιτήσεις υπόκεινται σε αποµείωση λόγω επισφάλειας για λογιστικούς σκοπούς, ενώ 

φορολογικά παρακολουθούνται στο κόστος.  

6. Το εµπορικό χαρτοφυλάκιο (χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία) αποτιµάται σε εύλογες 

αξίες και οι µεταβολές καταχωρούνται στα αποτελέσµατα, ενώ φορολογικά οι διαφορές αυτές δεν 

αναγνωρίζονται (το εµπορικό χαρτοφυλάκιο φορολογικά παρακολουθείται στο κόστος κτήσης).  

7. Οι προβλέψεις για αποζηµίωση προσωπικού λογίζονται µε την αρχή του δουλευµένου σύµφωνα 

µε τα λογιστικά πρότυπα ενώ οι πληρωµές µειώνουν την αξία τους. Σηµείωση: από φορολογικής απόψεως 

δεν αναγνωρίζονται οι προβλέψεις κατά το σχηµατισµό τους αλλά αναγνωρίζονται (εκπίπτουν) οι 

καταβολές για τον προσδιορισµό του φόρου εισοδήµατος.  

8. ∆εν έγινε διανοµή κερδών στη διάρκεια της χρήσης.  

 

Ισολογισµός λογιστικής και φορολογικής βάσης, ΒΗΤΑ 2015 

 

                                                           

31 https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/23468 
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Παράδειγµα 3: Πώληση παγίου µε διαφορετικές λογιστικές και φορολογικές αποσβέσεις. Κατά την 31 

∆εκεµβρίου 20Χ4 η επιχείρηση ΓΑΜΑ είχε στην κατοχή της πάγιο µε τα εξής δεδοµένα: 

 

Το πάγιο αυτό πωλήθηκε στις 2 Ιανουαρίου 20Χ5 αντί 550 
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∆ηλαδή, από την πώληση προκύπτει λογιστικό κέρδος 50 και φορολογική ζηµιά 150 ευρώ (είχαν 

γίνει περισσότερες λογιστικές αποσβέσεις από ότι φορολογικές κατά 200 ευρώ). Ως εκ τούτου, η διαφορά 

φορολογικής και λογιστικής βάσης είναι -150-50=200. Εποµένως, από το λογιστικό αποτέλεσµα (που 

περιλαµβάνει κέρδος 50 ευρώ) θα αφαιρεθεί το ποσό της διαφοράς των 200 ευρώ για να υπολογιστεί το 

φορολογητέο αποτέλεσµα της χρήσης.  

 

 

3.2 Η επιρροή των αποσβέσεων στον προσδιορισµό του οικονοµικού αποτελέσµατος  
Έννοιες και Προσδιορισµός Αποτελεσµάτων Εκµεταλλεύσεως και Χρήσεως 

Τα αποτελέσµατα εκµεταλλεύσεως διακρίνονται σε δύο κατηγορίες, τα µικτά και τα καθαρά. 

1.Μικτό αποτέλεσµα εκµεταλλεύσεως (Μικτό κέρδος ή Μικτή ζηµία), είναι αυτό  που προκύπτει 

από τη συσχέτιση των καθαρών πωλήσεων µε το κόστος πωληθέντων ή παραγωγής των πωλήσεων (αγαθών 

ή υπηρεσιών). 

Καθαρές πωλήσεις είναι οι συνολικές πωλήσεις, αφού αφαιρεθούν οι επιστροφές και οι εκπτώσεις 

πωλήσεων. 

Το κόστος αγοράς των πωληµένων αγαθών ή υπηρεσιών αποτελείται:  

α) Σε εµπορική επιχείρηση, από την αξία του αρχικού αποθέµατος πλέον την τιµολογιακή αξία των 

αγορασµένων εµπορευµάτων και τα έξοδα αγορών, µείον τις επιστροφές και τις εκπτώσεις αγορών και 

µείον το τελικό απόθεµα. 

β) Σε βιοµηχανική επιχείρηση, από την αξία του αρχικού αποθέµατος προϊόντων πλέον το κόστος 

των παραχθέντων και µείον την αξία του τελικού αποθέµατος των προϊόντων.  

2. Καθαρό αποτέλεσµα εκµεταλλεύσεως (καθαρό κέρδος ή καθαρή ζηµία εκµεταλλεύσεως), είναι 

αυτό που προκύπτει από τη συσχέτιση του µικτού αποτελέσµατος και των οργάνων και οµαλών εξόδων και 

εσόδων, που αφορούν την εκµετάλλευση. 

3. Ολικό αποτέλεσµα της γενικής εκµεταλλεύσεως της επιχειρήσεως, είναι τα καθαρά αποτελέσµατα 

των εκµεταλλεύσεων που προκύπτουν, αφού προστεθούν (αν είναι κέρδη) σε αυτά τα έσοδα συµµετοχών, 

τα έσοδα χρεογράφων, τα κέρδη από την πώληση συµµετοχών και χρεογράφων και οι πιστωτικοί τόκοι και 

συναφή έξοδα και αφαιρεθούν οι διαφορές αποτιµήσεως συµµετοχών και χρεογράφων, τα έξοδα και ζηµίες 

συµµετοχών και χρεογράφων και οι χρεωστικοί συναφή έξοδα. 

Το αποτέλεσµα της χρήσεως προκύπτει από τη συσχέτιση, στο λογαριασµό. Αποτελέσµατα 

χρήσεως, των ολικών καθαρών αποτελεσµάτων εκµεταλλεύσεως της επιχειρήσεως τα έκτακτα και 

ανόργανα έσοδα, τα έκτακτα κέρδη, τα έσοδα επιχειρήσεων και τα έσοδα από προβλέψεις προηγούµενων 

χρήσεων τα έκτακτα και ανόργανα έξοδα, τις έκτακτες ζηµίες, τα έξοδα ρήσεων, τις προβλέψεις για 

έκτακτους κινδύνους και τις πρόσθετες αποσβέσεις των πάγιων στοιχείων που δεν µεταφέρονται στις 

εκµεταλλεύσεις. 

Σύµφωνα µε την κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης από τα έσοδα δραστηριότητας αφαιρείται το 

κόστος αγοράς ή παραγωγής των πωληθέντων. Στη συνέχεια αφαιρούνται τα έξοδα διοίκησης και διάθεσης 

που έχουν βρεθεί από το φύλλο µερισµού (επιµερισµός εξόδων) και προστίθενται επιπλέον έσοδα (µερικό 
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αποτέλεσµα). Τα χρηµατοοικονοµικά έξοδα και έξοδα είναι αυτά που αφαιρούνται και προσθέτονται στη 

συνέχεια (ολικό αποτέλεσµα). Τέλος αφαιρούνται τα έκτακτα έξοδα και οι αποσβέσεις και προσθέτονται τα 

έκτακτα έσοδα ( καθαρό αποτέλεσµα). Ο ρόλος των αποσβέσεων χρήσης είναι στο τέλος αλλά βοηθάνε και 

αυτές στον προσδιορισµό του οικονοµικού αποτελέσµατος που θα φορολογηθεί και θα διανεµηθεί στους 

µετόχους και στην επιχείρηση. Ακόµα φαίνονται στον ισολογισµό και συγκεκριµένα στο πάγιο του 

Ενεργητικού. 
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Σηµειώνεται ότι µε τα ΕΛΠ έγινε αλλαγή στον ΚΑΧ όπου τον διαµορφώνουν ως εξής:  
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Με τον κώδικα φορολογίας εισοδήµατος (Ν.4172/2013) υπάρχει µία καινοτόµο διάταξη, για τις 

αποσβέσεις και τον φορολογικό τους χειρισµό που έχουν σχέση µε την χρηµατοοικονοµική µίσθωση των 

παγίων. Σύµφωνα µε το άρθρο 24 οι αποσβέσεις των παγίων στοιχείων που προέρχονται από 

χρηµατοοικονοµική µίσθωση διενεργούνται πλέον από τον µισθωτή, πράγµα που σηµαίνει ότι τα εν λόγω 

πάγια θα πρέπει πλέον να παρακολουθούνται στα βιβλία του µισθωτή. Παραδείγµατα είναι: 

1.Μία επιχείρηση συνάπτει µίσθωση ακινήτου για 15 έτη. Η σύµβαση προβλέπει ότι µετά τη λήξη 

της µίσθωσης το ακίνητο θα περιέλθει στην κατοχή της έναντι συµβολικού τιµήµατος 1 €. Η σύµβαση αυτή 

είναι χρηµατοοικονοµική. 

 2.Επιχείρηση µισθώνει φωτοτυπικό µηχάνηµα για 5 έτη, µε τη συµφωνία στο τέλος της µίσθωσης 

µπορεί να κρατήσει το µηχάνηµα καταβάλλοντας ποσό που υπολογίζεται στο 35% της αγοραίας αξίας του 

µηχανήµατος κατά τη λήξη της σύµβασης. Η σύµβαση αυτή είναι χρηµατοοικονοµική. 

 3.Επιχείρηση µισθώνει µε µακροχρόνια µίσθωση αυτοκίνητο. Η ωφέλιµη ζωή του αυτοκινήτου έχει 

προσδιοριστεί στα 8 χρόνια. Η διάρκεια µίσθωσης είναι 4 έτη. Μετά τη λήξη της το αυτοκίνητο θα 

επιστραφεί στον εκµισθωτή. Η σύµβαση αυτή καταρχήν δεν είναι χρηµατοοικονοµική αφού η διάρκεια της 

µίσθωσης δεν υπερβαίνει το 90% της ωφέλιµης ζωής του παγίου. Εάν όµως η τρέχουσα αξία του παγίου 

είναι π.χ. 15.000 € και η παρούσα αξία των µισθωµάτων είναι 14.000 € επειδή οι 14.000 υπερβαίνουν το 

90% της αγοραίας αξίας του παγίου, η µίσθωση θεωρείται χρηµατοοικονοµική. 

 
Άλλα γενικά θέµατα σχετικά µε τις αποσβέσεις   

Οι αποσβέσεις που διενεργούνται για κάθε λογιστική χρήση καταλογίζονται σ' αυτή, µε χρέωση των 

λογαριασµών 66 "αποσβέσεις πάγιων στοιχείων ενσωµατωµένες στο λειτουργικό κόστος" και 85 

"αποσβέσεις πάγιων στοιχείων µη ενσωµατωµένες στο λειτουργικό κόστος" και µε πίστωση των από το 

Σχέδιο Λογαριασµών προβλεπόµενων αντίθετων λογαριασµών 10.99, 11.99, 12.99, 13.99, 14.99 και 16.99. 

Από τις αποσβέσεις που διενεργούνται σε κάθε χρήση, οι τακτικές, που θεωρείται ότι αφορούν το 

λειτουργικό κόστος (δηλαδή τη λειτουργία παραγωγής, τη διοικητική λειτουργία, τη λειτουργία ερευνών και 

αναπτύξεως και τη λειτουργία διαθέσεως) καταχωρούνται στη χρέωση του λογαριασµού 66 και, τελικά, 

µεταφέρονται στο λογαριασµό 80.00 της Γενικής Εκµεταλλεύσεως. Στην περίπτωση που η οικονοµική 

µονάδα, προκειµένου να προσδιορίσει το κόστος και τα αναλυτικά αποτελέσµατα, δεν κάνει χρήση των 

αρχών του πέµπτου µέρους, οι τακτικές αποσβέσεις του λογαριασµού 66 κατανέµονται εξωλογιστικά στις 

επιµέρους λειτουργίες της οικονοµικής µονάδας (παραγωγής, διοικήσεως, ερευνών-αναπτύξεως και 

διαθέσεως). Οι προβλεπόµενες από τη φορολογική νοµοθεσία, µε τη µορφή αναπτυξιακών κινήτρων, 

πρόσθετες (επιταχυνόµενες) αποσβέσεις καταχωρούνται στη χρέωση του λογαριασµού 85 και, τελικά, 

µεταφέρονται στα αποτελέσµατα χρήσεως (λογαριασµός 86.03). 

 

3.3 ∆ιάκριση των φόρων 
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Μία βασική διάκριση και ταξινόµηση που γίνεται στις διάφορες κατηγορίες φόρων είναι εκείνη που 

τους κατατάσσει σε άµεσους και έµµεσους φόρους. Άµεσοι είναι οι φόροι που επιβαρύνουν κατά τρόπο 

άµεσο και εµφανή τους φορολογούµενους και επιβάλλονται πάνω σε µεγέθη που προσδιορίζουν µε 

µοναδικό και αποκλειστικό τρόπο τη φοροδοτική ικανότητα καθενός φορολογούµενου διακεκριµένα. Για 

παράδειγµα, το εισόδηµα που λαµβάνει ένας µισθωτός από την εργασία του, καθώς και άλλες πηγές 

εισοδήµατος προσδιορίζουν µε τρόπο απόλυτο και άµεσο τη φοροδοτική ικανότητα του συγκεκριµένου 

φορολογούµενου. Το ίδιο συµβαίνει και µε την ακίνητη περιουσία που κατέχουν οι φορολογούµενοι ή τα 

κέρδη που πραγµατοποιούν οι πάσης φύσεως και µορφής εταιρείες. Η περιουσία ή τα κέρδη αφορούν 

συγκεκριµένα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα. Αντίθετα, στην περίπτωση αγοράς ενός αναψυκτικού ή µιας 

σοκολάτας το ίδιο ποσό φόρου (ΦΠΑ), που περιέχεται στην τιµή, πληρώνει τόσο ένας πολύ πλούσιος όσο 

και ένας πολύ φτωχός. Ο φόρος λοιπόν που περιέχεται στην τιµή δεν έχει υπολογισθεί µε βάση τη 

φοροδοτική ικανότητα των αγοραστών, αλλά µε βάση την πράξη της αγοράς και µόνο, που αποτελεί µια 

ένδειξη, ένα έµµεσο τεκµήριο της φοροδοτικής τους ικανότητας. Οι φόροι της κατηγορίας αυτής, που 

στηρίζονται όχι στην ίδια τη φοροδοτική ικανότητα των φορολογούµενων, αλλά σε πράξεις που αποτελούν 

εξωτερίκευση της ικανότητας αυτής, λέγονται έµµεσοι φόροι και είναι οι φόροι κυρίως κατανάλωσης-

συναλλαγών. Στους άµεσους φόρους οι φορολογούµενοι έρχονται σε άµεση, απευθείας επικοινωνία µε τις 

φορολογικές αρχές, ενώ στους έµµεσους φόρους η επικοινωνία αυτή γίνεται µέσω τρίτων και συγκεκριµένα, 

στα παραδείγµατα που αναφέραµε, µέσω του super-market που έκανε την πώληση των αναψυκτικών και 

της σοκολάτας. Οι καταναλωτές δηλαδή πληρώνουν στο supermarket το φόρο που είναι ενσωµατωµένος 

στην τιµή και το supermarket στη συνέχεια αποδίδει το φόρο στο ∆ηµόσιο. Εξαιτίας της ιδιότητας που 

αναφέραµε, οι άµεσοι φόροι είναι επώδυνοι για τους φορολογούµενους, επειδή το βάρος τους αφενός µεν το 

νοιώθουν και αφετέρου δεν µπορούν να το αποφύγουν, δηλαδή το εντελώς αντίθετο µε αυτό που συµβαίνει 

µε τους έµµεσους φόρους. Έτσι, όταν κάνουµε λόγο για φοροδιαφυγή αναφερόµαστε κυρίως στους άµεσους 

φόρους.  

Οι άµεσοι φόροι διακρίνονται περαιτέρω σε φόρους εισοδήµατος και φόρους κεφαλαίου. 

Οι φόροι εισοδήµατος διαιρούνται σε φόρους εισοδήµατος των φυσικών προσώπων και φόρους 

εισοδήµατος των νοµικών προσώπων. Ο φόρος κατοχής περιουσίας, που είναι ο κύριος φόρος κεφαλαίου, 

επιβάλλεται στο σύνολο της αξίας του κεφαλαίου που ανήκει στους φορολογούµενους και έχει κυρίως 

ανταποδοτικό χαρακτήρα, αφού ο κάθε φορολογούµενος οφείλει να συµµετάσχει στη δαπάνη που 

υποβάλλεται το Κράτος για την προστασία και διαφύλαξη της ατοµικής ιδιοκτησίας, όπως δαπάνη 

οργάνωσης Κτηµατολογίου και Υποθηκοφυλακείων, λειτουργία Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, κατασκευή και 

συντήρηση οδών κ.λπ. Στους φόρους κεφαλαίου ανήκει, επίσης, και ο φόρος κληρονοµιάς, φόρο που 

επιβάλλεται στην περιουσία που κληρονοµεί κάποιος από τους γονείς του ή άλλα συγγενικά ή µη πρόσωπα. 

Τέλος, στους φόρους κεφαλαίου περί λαµβάνεται και ο φόρος δωρεών που επιβάλλεται στην περιουσία, σε 

είδος ή σε χρήµα, που λαµβάνει κάποιος από ένα άλλο πρόσωπο, χωρίς να καταβάλει αντάλλαγµα. Από το 

σύνολο των φόρων, σηµαντική θέση στη ζωή των επιχειρήσεων κατ χουν ο φόρος προστιθέµενης αξίας 

(ΦΠΑ), καθώς και ο φόρος εισοδήµατος. Οι άλλοι φόροι δεν παρουσιάζουν κανένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον 

από λογιστική άποψη, όταν δε οι επιχειρήσεις καταβάλλουν τέτοιους φόρους, χρεώνουν απευθείας έναν από 

τους υπολογαριασµούς του 63 «Φόροι-τέλη».  

Ο φόρος εισοδήµατος (τρέχων και αναβαλλόµενος)  

Όπως τα φυσικά πρόσωπα, έτσι και τα νοµικά πρόσωπα των επιχειρήσεων είναι υποχρεωµένα να 

υποβάλλουν κάθε χρόνο στην εφορία τους δήλωση φόρου εισοδήµατος και να καταβάλλουν το φόρο που 

τους αναλογεί µε βάση τη δήλωση. Αν θεωρηθεί ως δεδοµένο το ποσοστό του φόρου εισοδήµατος, για τον 

υπολογισµό του ύψους του φόρου που πρέπει να πληρωθεί, το επόµενο κρίσιµο θέµα είναι ο προσδιορισµός 

της βάσης υπολογισµού του φόρου. Και το θέµα αυτό όµως δεν θα παρουσίαζε κανένα ενδιαφέρον, αν ως 

βάση για τον υπολογισµό του φόρου λαµβάνονταν υπόψη τα κέρδη που προκύπτουν από τον ισολογισµό 

της κάθε επιχείρησης. Για λόγους που θα εκθέσουµε στη συνέχεια, αυτό δεν συµβαίνει πάντα, αφού από το 

πλέγµα των νόµων που θεσπίζουν και τις εγκυκλίους που εκδίδουν οι φορολογικές αρχές σε κάθε χώρα. 

προκαλείται πολλές φορές απόκλιση µεταξύ του λογιστικού και του φορολογικού αποτελέσµατος. Οι 

αποκλίσεις αυτές έχουν ως αφετηρία δύο διαφορετικές πηγές προέλευσης: 

α. µόνιµες διαφορές (permanent differences) 

Μόνιµες ή οριστικές καλούµε τις διαφορές οι οποίες δεν πρόκειται να τακτοποιηθούν στο µέλλον.   

Στο παράδειγµα που ακολουθεί, γίνεται µια αναλυτική παρουσίαση των κονδυλίων που επηρεάζουν τόσο το 

λογιστικό όσο και το φορολογικό αποτέλεσµα µιας συγκεκριµένης επιχείρησης για το έτος 2013. 
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 Λογιστικό αποτέλεσμα Φορολογικό αποτέλεσμα 

Έσοδα από πωλήσεις εμπορευμάτων     

Μείον:(1) κόστος πωληθέντων    

(2) αποσβέσεις   

(3) μισθοί και εργοδοτικές εισφορές            

(4) φορολογικά πρόστιμα                               

(5) επιχειρηματικά δώρα                             

(6) λοιπά γενικά έξοδα                             

Κέρδη προς φορολόγηση 

70.000 

(32.000) 

(4.200) 

(16.000) 

(400) 

(3.800) 

(2.600) 

11.000 

70.000 

(32.000) 

(4.200) 

(16.000) 

 

(1.200) 

(2.600) 

14.000 

 

Παρατηρούµε ότι το φορολογικό αποτέλεσµα της επιχείρησης είναι µεγαλύτερο από το λογιστικό 

κατά €3.000 και αυτό διότι: (α) ποσό € 400 αφορά φορολογικά πρόστιµα τα οποία, σύµφωνα µε τις 

φορολογικές διατάξεις, δεν αφαιρούνται από τα φορολογητέα έσοδα, (β) ποσό € 2.600 αποτελεί λογιστική 

διαφορά µεταξύ που ποσού που κατέβαλε η επιχείρηση για επιχειρηµατικά δώρα (€3.800) και του ποσού 

που αναγνώρισε ο φορολογικός έλεγχος ότι πρέπει τελικά να εκπεσθεί από το φορολογητέο εισόδηµα (€ 

1.200). 

Έτσι, ο φόρος εισοδήµατος θα υπολογισθεί πάνω στο ποσό των € 14.000, που αποτελεί το 

φορολογητέο εισόδηµα, και ο φόρος που θα κληθεί να καταβάλλει η επιχείρηση µε συντελεστή 25% 

ανέρχεται σε € 3.500 (14.000 χ 25%). Γενικά το εµπόριο αποτελεί τη σηµαντικότερη επιχειρηµατική 

δραστηριότητα του ανθρώπου από τις απαρχές της ιστορίας µέχρι σήµερα. Επαναλαµβάνουµε ότι ως 

εµπόριο εννοούµε την αγορά και πώληση προϊόντων χωρίς να προκαλείται η παραµικρή µεταβολή στη 

µορφή και το περιεχόµενο τους, από την αγορά µέχρι την πώληση τους. Πρόκειται δηλαδή για την πώληση 

αυτούσιων πραγµάτων. Το υφασµατεµπορικό κατάστηµα όπου εργαζόταν ο ποιητής Μπερνάρντο Σοάρες 

είναι κλασικό παράδειγµα πανάρχαιας εµπορικής δραστηριότητας. Αντικειµενικός στόχος του εµπόρου 

είναι η πραγµατοποίηση ικανοποιητικής θετικής διαφοράς µεταξύ τιµής αγοράς και τιµής πώλησης του 

προϊόντος, το αποκαλούµενο µεικτό κέρδος. Το µεικτό κέρδος θα καλύψει τα λοιπά του έξοδα (ενοίκια, 

αµοιβές προσωπικού, φως, νερό, τηλέφωνα, κ.λπ.) και ότι αποµείνει θα αποτελέσει το καθαρό του κέρδος. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
 

4.1 Έναρξη επιχείρησης 
Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται προσπάθεια για κατανόηση όσων αναφέρθηκαν στα προηγούµενα. Αυτό 

επιτυγχάνεται δίνοντας ένα κύκλωµα εγγραφών και καταστάσεων µιας επιχείρησης µε σκοπό το κέρδος 

µέσα από την πώληση των εµπορευµάτων. Τα γεγονότα είναι αντιπροσωπευτικά των συναλλαγών που 

µπορεί να έχει µια οικονοµική µονάδα. Το κύκλωµα ξεκινάει από τη σύνταξη του ηµερολογίου και 

συνεχίζει µε τον ΚΑΧ, πίνακα διάθεσης και ισολογισµό όλοι οι κλάδοι ακολουθούν την ίδια διαδικασία. 

Κάθε 31/12 γίνεται η απογραφή των αποθεµάτων είτε µε τη µέθοδο FIFO, είτε µε τη LIFO είτε µε το 

σταθµικό µέσο, η αποτίµηση της απογραφής γίνεται µε αυτές τις µεθόδους, µε µια µάλιστα από αυτές, όποια 

επιθυµεί η επιχείρηση και όποια επιλέξει την ακολουθεί πάγια. Έτσι υπολογίζεται η αξία του τελικού 

αποθέµατος και στη συνέχεια το κόστος των πωληθέντων καθώς ισούται µε αρχικό απόθεµα + αγορές-

τελικό απόθεµα. Στις 31/12 υπολογίζονται, στο µητρώο παγίων, οι αποσβέσεις και η υπολειµµατική αξία 

των παγίων. 
 

4.2 Λογιστικές εγγραφές 
1) Ι∆ΡΥΕΤΑΙ Α.Ε. ΑΠΟ ΤΟΝ  (50%), Β (40%), Γ (10%) ΣΤΙΣ 02/01/2015. ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΝΑΙ 60.000€ ΠΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΑ 200€ ΚΑΙ 23% ΦΠΑ. 

2)ΠΛΗΡΩΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 2/1/2015 ΕΝΟΙΚΙΟ 200€ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3,6%. 

3) ΑΓΟΡΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ Α 4/1/2015 6000€ ΚΑΙ 23% ΦΠΑ. 

4) 10/1/2015 ΑΓΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΜΑΤΩΝ 500ΤΜΧ x 10€ ΚΑΙ 23% ΦΠΑ. 

5) 5/2/2015 ΠΩΛΗΣΗ ΕΜΠΟΡΕΜΑΥΤΩΝ 200ΤΜΧ x 13€ ΚΑΙ 23% ΦΠΑ. 

6)8/2/2015 ΑΓΟΡΑ ΕΠΙΠΛΩΝ 500€ ΚΑΙ 23% ΦΠΑ. 

7) 3/3/2015 ΑΓΟΡΑ Η/Υ 1400€ ΚΑΙ 23% ΦΠΑ. 

8) 6/6/2015 ΠΩΛΗΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 100 ΤΜΧ x 12€ ΚΑΙ 23% ΦΠΑ. 

9) 7/9/2015 ΑΓΟΡΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ Β 7000€ ΚΑΙ 23% ΦΠΑ. 

10/1/2015 ΑΓΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 500 ΤΜΧ x 10€ ΚΑΙ 23% ΦΠΑ. 

11) 20/19/2015 ΠΩΛΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ (2200 ΤΜΧ  x 13€) ΚΑΙ 23% ΦΠΑ. 
 

 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΜΕ ΕΓΛΣ  

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ Χ Π 

   

32.03.00.000 ΜΈΤΟΧΟΣ Α 30.000  

32.03.00.001 ΜΕΤΟΧΟΣ Β 24.000  

32.03.00.002 ΜΕΤΟΧΟΣ Γ 6.000  

40.02.00.000ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

 60.000 

Ι∆ΡΥΣΗ ΑΕ   

   

38.02.00.000 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ 60.000  

32.03.00.000 ΜΈΤΟΧΟΣ Α  30.000 
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32.03.00.001 ΜΕΤΟΧΟΣ Β  24.000 

32.03.00.002 ΜΕΤΟΧΟΣ Γ 

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ 

 6.000 

   

40.02.00.000ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

60.000  

40.00.90.000ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΟ Μ. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ 

 6.000 

   

38.01.00.000 ΤΑΜΕΙΟ 28.000  

38.02.00.000 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 

 28.000 

   

18.90.10.023 ΕΞΟ∆Α ΣΥΜΒ/ΚΑ 200  

54.02.02.023 ΦΠΑ ΕΙΣΡΟΩΝ 46  

50.01.00.000 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 

ΣΥΜΒΟΛ/ΚΑ ΕΞΟ∆Α 

 246 

   

50.01.00.000 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 246  

38.01.00.000 ΤΑΜΕΙΟ 

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΣΥΜΒ/ΦΟΥ 

 246 

   

64.05.01.000 ΕΝΟΙΚΙΟ 200  

64.11.98.000 ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 

ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ 

7,20  

38.01.00.000 ΤΑΜΕΙΟ 

ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ 

 207,20 
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13.01.00.023 ΜΗΧΑΝΗΜΑ 6.000  

54.02.02.023 ΦΠΑ ΕΙΣΡΟΩΝ 1.380  

50.01.00.000 ΠΡΟΜΗΘΕΤΗΣ  

ΑΓΟΡΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 

 7.380 

20.02.00.23ΑΓΟΡΑΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 500  

54.02.02.023 ΦΠΑ ΕΙΣΡΟΩΝ 115  

50.01.00.000 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 

ΑΓΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

 615 

30.01.00.000ΠΕΛΑΤΕΣ 3.198  

70.01.00.023 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠ/ΤΩΝ 

ΧΟΝ∆Ρ. 

 2.600 

54.02.01.023 ΦΠΑ ΕΚΡΟΩΝ 

ΠΩΛΗΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

 598 

15.01.00.023 ΕΠΙΠΛΑ 500  

54.02.02.023 ΦΠΑ ΕΙΣΡΟΩΝ 115  

50.01.00.000 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 

ΑΓΟΡΑ ΕΠΙΠΛΩΝ 

 615 

15.01.00.023
Η
/Υ 

54.02.02.023 ΦΠΑ ΕΙΣΡΟΩΝ 

1.400 

322 

 

50.01.00.000 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 

ΑΓΟΡΑ Η/Υ 

 1.722 

30.01.00.000 ΠΕΛΑΤΕΣ 1476  

70.01.00.023 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠ/ΤΩΝ 

ΧΟΝ∆Ρ. 

 1.200 

54.02.01.023 ΦΠΑ ΕΚΡΟΩΝ 

ΠΩΛΗΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

 276 

13.01.00.023 ΜΗΧΑΝΗΜΑ 7.000  

54.02.02.023 ΦΠΑ ΕΙΣΡΟΩΝ 1.610  
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50.01.00.000 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 

ΑΓΟΡΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 

 8.610 

20.02.00.023ΑΓΟΡΑΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 16.000  

54.02.02.023 ΦΠΑ ΕΙΣΡΟΩΝ 3.680  

50.01.00.000 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 

ΑΓΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

 19.680 

30.01.00.000 ΠΕΛΑΤΕΣ 35.178  

70.01.00.023 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠ/ΤΩΝ 

ΧΟΝ∆Ρ. 

 28.600 

54.02.01.023 ΦΠΑ ΕΚΡΟΩΝ 

ΠΩΛΗΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

 6.578 

 

4.3 Προσδιορισµός αποσβέσεων 
Γίνεται ο υπολογισµός των αποσβέσεων στο µητρώο παγίων (ενδεικτικά έγινε για όλες τις χρήσης 

και όχι µόνο για την τρέχουσα). 
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4.4 Ισολογισµός 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Στην παρούσα εργασία έγινε παρουσίαση των αποσβέσεων αλλά και των παγίων στοιχείων. Όπως 

αναφέρθηκε το πάγιο χωρίζεται σε ενσώµατο, ασώµατο και µακροπρόθεσµες απαιτήσεις. Τα πάγια ασκούν 

επιρροή στην παραγωγική διαδικασία ανάλογα µε την δραστηριότητα της επιχείρησης. Ο νοµοθέτης δεν 

επιτρέπει να εκπέσει όλη η αξία των παγίων από τα έσοδα της επιχείρησης. Πρώτον γιατί τα πάγια έχουν 

µεγάλη αξία που θα αναγκάσει την επιχείρηση να εµφανίσει µεγάλη ζηµιά καθώς δεν αποτελεί οργανικό 

έξοδο. ∆εύτερον γιατί αποτελούν  ταυτόχρονα και εξοπλισµό της επιχείρησης άρα περιουσία της και θα 

πρέπει να φαίνεται καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής της ή της κατοχής του παγίου. Για τους λόγους αυτούς η 

νοµοθεσία δίνει τη δυνατότητα στην επιχείρηση να υπολογίζει κάθε χρόνο ένα κόστος από τα πάγια (µέρος 

της αρχικής αξίας) το οποίο θεωρείται η δαπάνη που αναλογεί στο χρόνο ζωής του παγίου. Το κόστος αυτό 

είναι η απόσβεση το αποτέλεσµα της χρήσης. Είναι µια δαπάνη που εντάσσεται στις εικονικές αλλά µε 

µεγάλη βαρύτητα. Υπολογίζονται ως δαπάνη µαζί µε τις υπόλοιπες και αφαιρούνται από τα έσοδα 

προσδιορίζοντας τ κέρδη ή τη ζηµιά που εµφανίζει ως οικονοµικό αποτέλεσµα η οικονοµική µονάδα. 

Επειδή είναι εικονικό έξοδο ο ρόλος τους είναι πολύ πιο σηµαντικός από οτιδήποτε άλλο έξοδο. Ειδικά µε 

την επιλογή που έχουν οι λογιστές να επιλέξουν την εφάπαξ απόσβεση (για αρχική αξία έως 1500€) καθώς 

σε µια µικρή επιχείρηση µε τζίρο 120.000€, δαπάνες 11.5000€ (συµπεριλαµβανοµένου του κόστους 

πωληθέντων, χωρίς τια αποσβέσεις) το κέρδος είναι 5.000€ µε φόρο 1.300€. εάν τα νέα πάγια είναι 1000€, 

1.200€ και 1400€ τότε οι αποσβέσεις θα είναι:  

α) 999,99+1199,99+1399,99=3599,97 

β) 100 + 120+µ140=360€ 

Συµπέρασµα εδώ είναι ότι τα κέρδη πλέον διαµορφώνονται, στην πρώτη περίπτωση, στα 1400,03 

(5000-3599,97) και ο φόρος στα 364€. Στη δεύτερη περίπτωση τα κέρδη γίνονται 4640 (5000-360) και ο 

φόρος 1206,40, η διαφορά που υπάρχει µεταξύ του φόρου που βγαίνει εάν δεν υπήρχαν οι αποσβέσεις µε τις 

αποσβέσεις που υπολογίζονται µε το συντελεστή δεν είναι πολύ µεγάλη. Όµως η διαφορά του φόρου που 

βγαίνει χωρίς τις αποσβέσεις µε την αναγνώριση όλης της αξίας του παγίου ως δαπάνη είναι πάρα πολύ 

µεγάλη. Σηµαίνεται ότι αναγνωρίστηκε η εφάπαξ απόσβεση µόνο στα πάγια που είναι αξίας µέχρι 1500€, ας 

αναλογιστεί κανείς τι θα συνέβαινε στην περίπτωση που υπήρχε η δυνατότατης εφάπαξ απόσβεσης σε 

ακίνητο 200.000€. ένα ακόµα συµπέρασµα είναι ότι αποσβέσεις υπολογίζουν οι ιδιοκτήτες  των παγίων 

ανεξάρτητα εάν είναι µε ενοικίαση ή  leasing. 

Με το νέο κώδικα φορολογίας εισοδήµατος (Ν.4172/2013) και τα ΕΛΠ 4308/2014 έγινε η πολύ 

µεγάλη αλλαγή όσον αφορά τον φορολογικό χειρισµό των αποσβέσεων παγίων στοιχείων που αποτελούν 

αντικείµενο χρηµατοοικονοµικής µίσθωσης. Εισάγεται µία νέα καινοτόµος διάταξη. Σύµφωνα µε το άρθρο 

24 του νέου ΚΦΕ οι αποσβέσεις των παραπάνω παγίων στοιχείων διενεργούνται πλέον από τον µισθωτή, 

πράγµα που σηµαίνει ότι τα εν λόγω πάγια θα πρέπει πλέον να παρακολουθούνται στα βιβλία του µισθωτή. 

Γίνεται έτσι µία προσπάθεια εναρµόνισης του τρόπου λογιστικής παρακολούθησης των συµβάσεων leasing 

µε τον υποδεικνυόµενο από τα ∆ΛΠ τρόπο. 

Ακόµα συµπεραίνουµε  ότι οι αποσβέσεις υπολογίζονται µία φορά, για όλο το χρόνο και σε 

περίπτωση αγοράς ή πώλησης η απόσβεση υπολογίζεται αναλογικά για τους µήνες κατοχής του παγίου. 

Ακόµα είδαµε στην εργασία τις αλλαγές που έγιναν στους συντελεστές αλλά  και στον τρόπο υπολογισµού 

(καταργήθηκε η φθίνουσα και αύξουσα). Γενικά, οι αποσβέσεις είναι ένα εικονικό έξοδο που 

προσδιορίζεται µε τις εκάστοτε διατάξεις αλλά έχει την ίδια βαρύτητα  µ’ ένα κανονικό (πραγµατικό). 

Επηρεάζει τον ΚΑΧ  στον οποίο βέβαια φαίνονται στο τέλος της κατάστασης αναλυτικά. Λόγο του ΚΑΧ 

επηρεάζει το αποτέλεσµα χρήσης και κατά συνέπεια το φόρο εισοδήµατος, το µέρισµα των µετοχών, το 

αποθεµατικό της επιχείρησης και το υπόλοιπο κερδών εις νέο. Άρα τα ίδια κεφάλαια και τις 

βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις του ισολογισµού.    
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ΛΟΓ/ΣΜΟΣ) 

16.

90.

15 

ΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ 

ΑΠΟΜΕΙΩΣΕΙΣ 

ΦΥΤΕΙΕΣ ΕΚΤΟΣ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 

10 

10.

99 

ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΕΣ 

ΕΔΑΦΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ 

10.

99.

16 

ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΑ 

ΔΑΣΗ ΕΚΤΟΣ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 16 

16.

90 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 

ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ 

(ΜΗ 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΜ

ΕΝΟΣ 

16.

90.

16 

ΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ 

ΑΠΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΔΑΣΗ 

ΕΚΤΟΣ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 
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ΛΟΓ/ΣΜΟΣ) 

11 

11.

00 

ΚΤΙΡΙΑ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

ΚΤΙΡΙΩΝ 

11.

00.

00 

ΚΤΙΡΙΑ-

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

ΚΤΙΡΙΩΝ 12 

12.

01 

ΜΙΚΤΗ ΑΞΙΑ 

(ΚΟΣΤΟΣ Η 

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡ

ΜΟΣΜΕΝΗ) 

ΚΤΗΡΙΩΝ - 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΕΡΓΩΝ 

12.

01.

00 

ΚΤΙΡΙΑ-

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

ΚΤΙΡΙΩΝ 

11 

11.

01 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΈΡΓΑ 

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΕΩΣ 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

11.

01.

00 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΈΡΓΑ 

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΕΩΣ 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 12 

12.

01 

ΜΙΚΤΗ ΑΞΙΑ 

(ΚΟΣΤΟΣ Η 

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡ

ΜΟΣΜΕΝΗ) 

ΚΤΗΡΙΩΝ - 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΕΡΓΩΝ 

12.

01.

01 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΈΡΓΑ 

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΕΩΣ 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

11 

11.

02 ΛΟΙΠΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΈΡΓΑ 

11.

02.

00 ΛΟΙΠΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΈΡΓΑ 12 

12.

01 

ΜΙΚΤΗ ΑΞΙΑ 

(ΚΟΣΤΟΣ Η 

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡ

ΜΟΣΜΕΝΗ) 

ΚΤΗΡΙΩΝ - 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΕΡΓΩΝ 

12.

01.

02 ΛΟΙΠΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΈΡΓΑ 

11 

11.

03 

ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΕΣ ΣΕ 

ΑΠΟΣΒΕΣΗ 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ 

ΚΤΙΡΙΩΝ 

11.

03.

00 

ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΕΣ ΣΕ 

ΑΠΟΣΒΕΣΗ 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ 

ΚΤΙΡΙΩΝ 11 

11.

01 

ΜΙΚΤΗ ΑΞΙΑ 

(ΚΟΣΤΟΣ Η 

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡ

ΜΟΣΜΕΝΗ) 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣ

ΕΩΝ ΓΗΣ 

11.

01.

00 

ΜΙΚΤΗ ΑΞΙΑ (ΚΟΣΤΟΣ 

Η 

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕ

ΝΗ) 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ 

ΓΗΣ 

11 

11.

07 

ΚΤΙΡΙΑ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΡΙΤΩΝ 

11.

07.

00 

ΚΤΙΡΙΑ-

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ 

ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΡΙΤΩΝ 12 

12.

01 

ΜΙΚΤΗ ΑΞΙΑ 

(ΚΟΣΤΟΣ Η 

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡ

ΜΟΣΜΕΝΗ) 

ΚΤΗΡΙΩΝ - 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΕΡΓΩΝ 

12.

01.

07 

ΚΤΙΡΙΑ-

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ 

ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΡΙΤΩΝ 

11 

11.

08 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΈΡΓΑ 

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΕΩΣ 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΕ 

ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΡΙΤΩΝ 

11.

08.

00 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΈΡΓΑ 

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΕΩΣ 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΕ 

ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΡΙΤΩΝ 12 

12.

01 

ΜΙΚΤΗ ΑΞΙΑ 

(ΚΟΣΤΟΣ Η 

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡ

ΜΟΣΜΕΝΗ) 

ΚΤΗΡΙΩΝ - 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΕΡΓΩΝ 

12.

01.

08 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΈΡΓΑ 

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΕΩΣ 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΕ 

ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΡΙΤΩΝ 

11 

11.

09 

ΛΟΙΠΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΈΡΓΑ 

ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΡΙΤΩΝ 

11.

09.

00 

ΛΟΙΠΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΈΡΓΑ 

ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΡΙΤΩΝ 12 

12.

90 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣ

ΕΙΣ ΓΗΣ 

ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΕ

Σ ΣΕ 

ΑΠΟΣΒΕΣΗ 

(ΜΗ 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΜ

ΕΝΟΣ 

ΛΟΓ/ΣΜΟΣ) 

12.

90.

09 

ΛΟΙΠΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΈΡΓΑ 

ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΡΙΤΩΝ 

11 

11.

10 

ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΕΣ ΣΕ 

ΑΠΟΣΒΕΣΗ 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ 

ΓΗΠΕΔΩΝ ΤΡΙΤΩΝ 

11.

10.

00 

ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΕΣ ΣΕ 

ΑΠΟΣΒΕΣΗ 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ 

ΓΗΠΕΔΩΝ ΤΡΙΤΩΝ 12 

12.

90 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣ

ΕΙΣ ΓΗΣ 

ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΕ

Σ ΣΕ 

ΑΠΟΣΒΕΣΗ 

(ΜΗ 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΜ

ΕΝΟΣ 

ΛΟΓ/ΣΜΟΣ) 

12.

90.

10 

ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΕΣ ΣΕ 

ΑΠΟΣΒΕΣΗ 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ 

ΓΗΠΕΔΩΝ ΤΡΙΤΩΝ 
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11 

11.

14 

ΚΤΙΡΙΑ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

ΕΚΤΟΣ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 

11.

14.

00 

ΚΤΙΡΙΑ-

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

ΕΚΤΟΣ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 16 

16.

01 

ΜΙΚΤΗ ΑΞΙΑ 

(ΚΟΣΤΟΣ Η 

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡ

ΜΟΣΜΕΝΗ) 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ 

16.

01.

14 

ΚΤΙΡΙΑ-

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

ΕΚΤΟΣ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 

11 

11.

15 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΈΡΓΑ 

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΕΩΣ 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΚΤΟΣ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 

11.

15.

00 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΈΡΓΑ 

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΕΩΣ 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΚΤΟΣ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 16 

16.

01 

ΜΙΚΤΗ ΑΞΙΑ 

(ΚΟΣΤΟΣ Η 

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡ

ΜΟΣΜΕΝΗ) 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ 

16.

01.

15 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΈΡΓΑ 

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΕΩΣ 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΚΤΟΣ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 

11 

11.

16 

ΛΟΙΠΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΈΡΓΑ 

ΕΚΤΟΣ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 

11.

16.

00 

ΛΟΙΠΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΈΡΓΑ 

ΕΚΤΟΣ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 16 

16.

90 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 

ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ 

(ΜΗ 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΜ

ΕΝΟΣ 

ΛΟΓ/ΣΜΟΣ) 

16.

90.

16 

ΛΟΙΠΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΈΡΓΑ 

ΕΚΤΟΣ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 

11 

11.

17 

ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΕΣ ΣΕ 

ΑΠΟΣΒΕΣΗ 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 

11.

17.

00 

ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΕΣ ΣΕ 

ΑΠΟΣΒΕΣΗ 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ 

ΕΚΤΟΣ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 16 

16.

90 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 

ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ 

(ΜΗ 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΜ

ΕΝΟΣ 

ΛΟΓ/ΣΜΟΣ) 

16.

90.

17 

ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΕΣ ΣΕ 

ΑΠΟΣΒΕΣΗ 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ 

ΕΚΤΟΣ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 

11 

11.

21 

ΚΤΙΡΙΑ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΡΙΤΩΝ 

ΕΚΤΟΣ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 

11.

21.

00 

ΚΤΙΡΙΑ-

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ 

ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΡΙΤΩΝ 

ΕΚΤΟΣ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 16 

16.

90 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 

ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ 

(ΜΗ 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΜ

ΕΝΟΣ 

ΛΟΓ/ΣΜΟΣ) 

16.

90.

21 

ΚΤΙΡΙΑ-

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ 

ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΡΙΤΩΝ 

ΕΚΤΟΣ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 

11 

11.

22 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΈΡΓΑ 

ΕΞΥΠ.ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΕ 

ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΡΙΤΩΝ 

ΕΚΤΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛ. 

11.

22.

00 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΈΡΓΑ 

ΕΞΥΠ.ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΡΙΤΩΝ 

ΕΚΤΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛ. 16 

16.

90 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 

ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ 

(ΜΗ 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΜ

ΕΝΟΣ 

ΛΟΓ/ΣΜΟΣ) 

16.

90.

22 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΈΡΓΑ 

ΕΞΥΠ.ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΡΙΤΩΝ 

ΕΚΤΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛ. 

11 

11.

23 

ΛΟΙΠΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΈΡΓΑ 

ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΡΙΤΩΝ 

ΕΚΤΟΣ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 

11.

23.

00 

ΛΟΙΠΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΈΡΓΑ 

ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΡΙΤΩΝ 

ΕΚΤΟΣ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 16 

16.

90 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 

ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ 

(ΜΗ 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΜ

ΕΝΟΣ 

ΛΟΓ/ΣΜΟΣ) 

16.

90.

23 

ΛΟΙΠΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΈΡΓΑ 

ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΡΙΤΩΝ 

ΕΚΤΟΣ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 

11 

11.

24 

ΥΠΟΚ.ΣΕ ΑΠΟΣΒΕΣΗ 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ 

ΓΗΠΕΔΩΝ ΤΡΙΤΩΝ 

ΕΚΤΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛ. 

11.

24.

00 

ΥΠΟΚ.ΣΕ ΑΠΟΣΒΕΣΗ 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ 

ΓΗΠΕΔΩΝ ΤΡΙΤΩΝ 

ΕΚΤΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛ. 16 

16.

90 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 

ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ 

(ΜΗ 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΜ

ΕΝΟΣ 

ΛΟΓ/ΣΜΟΣ) 

16.

90.

24 

ΥΠΟΚ.ΣΕ ΑΠΟΣΒΕΣΗ 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ 

ΓΗΠΕΔΩΝ ΤΡΙΤΩΝ 

ΕΚΤΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛ. 

11 

11.

99 

ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ-

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-

ΤΕΧΝΙΚΑ ΈΡΓΑ 

11.

99.

00 

ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΑ 

ΚΤΙΡΙΑ-

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

ΚΤΙΡΙΩΝ 12 

12.

02 

ΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ 

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 

ΚΤΗΡΙΩΝ - 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΕΡΓΩΝ 

12.

02.

00 

ΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ 

ΑΠΟΜΕΙΩΣΕΙΣ 

ΚΤΙΡΙΑ-

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

ΚΤΙΡΙΩΝ 

11 

11.

99 

ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ-

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-

ΤΕΧΝΙΚΑ ΈΡΓΑ 

11.

99.

01 

AΠΟΣΒΕΣΜΕΝΑ 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΈΡΓΑ 

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΕΩΣ 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 12 

12.

02 

ΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ 

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 

ΚΤΗΡΙΩΝ - 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΕΡΓΩΝ 

12.

02.

01 

ΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ 

ΑΠΟΜΕΙΩΣΕΙΣ 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΈΡΓΑ 

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΕΩΣ 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

11 

11.

99 

ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ-

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-

11.

99.

ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΑ 

ΛΟΙΠΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΈΡΓΑ 12 

12.

02 

ΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ 

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 

12.

02.

ΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ 

ΑΠΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΛΟΙΠΑ 
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΈΡΓΑ 02 ΚΤΗΡΙΩΝ - 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΕΡΓΩΝ 

02 ΤΕΧΝΙΚΑ ΈΡΓΑ 

11 

11.

99 

ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ-

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-

ΤΕΧΝΙΚΑ ΈΡΓΑ 

11.

99.

03 

ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΕΣ 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ 

ΓΗΠΕΔΩΝ 12 

12.

02 

ΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ 

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 

ΚΤΗΡΙΩΝ - 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΕΡΓΩΝ 

12.

02.

03 

ΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ 

ΑΠΟΜΕΙΩΣΕΙΣ 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ 

ΓΗΠΕΔΩΝ 

11 

11.

99 

ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ-

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-

ΤΕΧΝΙΚΑ ΈΡΓΑ 

11.

99.

07 

ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΑ 

ΚΤΙΡΙΑ-

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ 

ΤΡΙΤΩΝ 12 

12.

02 

ΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ 

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 

ΚΤΗΡΙΩΝ - 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΕΡΓΩΝ 

12.

02.

07 

ΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ 

ΑΠΟΜΕΙΩΣΕΙΣ 

ΚΤΙΡΙΑ-

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ 

ΤΡΙΤΩΝ 

11 

11.

99 

ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ-

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-

ΤΕΧΝΙΚΑ ΈΡΓΑ 

11.

99.

08 

ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΑ 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΈΡΓΑ 

ΕΞΥΠΗΡ.ΜΕΤΑΦΟΡΩ

Ν ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ 

ΤΡΙΤΩΝ 12 

12.

02 

ΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ 

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 

ΚΤΗΡΙΩΝ - 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΕΡΓΩΝ 

12.

02.

08 

ΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ 

ΑΠΟΜΕΙΩΣΕΙΣ 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΈΡΓΑ 

ΕΞΥΠΗΡ.ΜΕΤΑΦΟΡΩ

Ν ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ 

ΤΡΙΤΩΝ 

11 

11.

99 

ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ-

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-

ΤΕΧΝΙΚΑ ΈΡΓΑ 

11.

99.

09 

ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΑ 

ΛΟΙΠΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΈΡΓΑ 

ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΡΙΤΩΝ 12 

12.

90 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣ

ΕΙΣ ΓΗΣ 

ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΕ

Σ ΣΕ 

ΑΠΟΣΒΕΣΗ 

(ΜΗ 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΜ

ΕΝΟΣ 

ΛΟΓ/ΣΜΟΣ) 

12.

90.

09 

ΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ 

ΑΠΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΛΟΙΠΑ 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΈΡΓΑ ΣΕ 

ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΡΙΤΩΝ 

11 

11.

99 

ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ-

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-

ΤΕΧΝΙΚΑ ΈΡΓΑ 

11.

99.

10 

ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΕΣ 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ 

ΓΗΠΕΔΩΝ ΤΡΙΤΩΝ 12 

12.

90 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣ

ΕΙΣ ΓΗΣ 

ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΕ

Σ ΣΕ 

ΑΠΟΣΒΕΣΗ 

(ΜΗ 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΜ

ΕΝΟΣ 

ΛΟΓ/ΣΜΟΣ) 

12.

90.

10 

ΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ 

ΑΠΟΜΕΙΩΣΕΙΣ 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ 

ΓΗΠΕΔΩΝ ΤΡΙΤΩΝ 

11 

11.

99 

ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ-

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-

ΤΕΧΝΙΚΑ ΈΡΓΑ 

11.

99.

15 

ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΑ 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΈΡΓΑ 

ΕΞΥΠΗΡΕΤ.ΜΕΤΑΦΟ

ΡΩΝ ΕΚΤΟΣ 

ΕΚΜ/ΣΕΩΣ 12 

12.

02 

ΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ 

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 

ΚΤΗΡΙΩΝ - 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΕΡΓΩΝ 

12.

02.

15 

ΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ 

ΑΠΟΜΕΙΩΣΕΙΣ 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΈΡΓΑ 

ΕΞΥΠΗΡΕΤ.ΜΕΤΑΦΟ

ΡΩΝ ΕΚΤΟΣ 

ΕΚΜ/ΣΕΩΣ 

11 

11.

99 

ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ-

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-

ΤΕΧΝΙΚΑ ΈΡΓΑ 

11.

99.

16 

ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΑ 

ΛΟΙΠΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΈΡΓΑ 

ΕΚΤΟΣ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 16 

16.

90 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 

ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ 

(ΜΗ 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΜ

ΕΝΟΣ 

ΛΟΓ/ΣΜΟΣ) 

16.

90.

16 

ΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ 

ΑΠΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΛΟΙΠΑ 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΈΡΓΑ ΕΚΤΟΣ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 

11 

11.

99 

ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ-

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-

ΤΕΧΝΙΚΑ ΈΡΓΑ 

11.

99.

17 

ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΕΣ 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ 

ΓΗΠΕΔΩΝ ΕΚΤΟΣ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 16 

16.

90 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 

ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ 

(ΜΗ 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΜ

ΕΝΟΣ 

ΛΟΓ/ΣΜΟΣ) 

16.

90.

17 

ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΕΣ 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ 

ΓΗΠΕΔΩΝ ΕΚΤΟΣ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 

11 

11.

99 

ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ-

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-

ΤΕΧΝΙΚΑ ΈΡΓΑ 

11.

99.

21 

ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΑ 

ΚΤΙΡΙΑ 

ΕΓΚΑΤ.ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕ 

ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΡΙΤΩΝ 16 

16.

90 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 

ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ 

(ΜΗ 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΜ

16.

90.

21 

ΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ 

ΑΠΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΑ 

ΕΓΚΑΤ.ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕ 

ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΡΙΤΩΝ 
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ΕΚΤΟΣ ΕΚΜ ΕΝΟΣ 

ΛΟΓ/ΣΜΟΣ) 

ΕΚΤΟΣ ΕΚΜ 

11 

11.

99 

ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ-

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-

ΤΕΧΝΙΚΑ ΈΡΓΑ 

11.

99.

22 

ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΑ 

ΤΕΧΝ.ΈΡΓΑ 

ΕΞΥΠΗΡ.ΜΕΤΑΦ.ΣΕ 

ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΡΙΤ.ΕΚΤΟΣ 

ΕΚΜ 16 

16.

90 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 

ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ 

(ΜΗ 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΜ

ΕΝΟΣ 

ΛΟΓ/ΣΜΟΣ) 

16.

90.

22 

ΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ 

ΑΠΟΜΕΙΩΣΕΙΣ 

ΤΕΧΝ.ΈΡΓΑ 

ΕΞΥΠΗΡ.ΜΕΤΑΦ.ΣΕ 

ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΡΙΤ.ΕΚΤΟΣ 

ΕΚΜ 

11 

11.

99 

ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ-

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-

ΤΕΧΝΙΚΑ ΈΡΓΑ 

11.

99.

23 

ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΑ 

ΛΟΙΠΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΈΡΓΑ 

ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΡΙΤΩΝ 

ΕΚΤΟΣ ΕΚΜ. 16 

16.

90 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 

ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ 

(ΜΗ 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΜ

ΕΝΟΣ 

ΛΟΓ/ΣΜΟΣ) 

16.

90.

23 

ΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ 

ΑΠΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΛΟΙΠΑ 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΈΡΓΑ ΣΕ 

ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΡΙΤΩΝ 

ΕΚΤΟΣ ΕΚΜ. 

11 

11.

99 

ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ-

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-

ΤΕΧΝΙΚΑ ΈΡΓΑ 

11.

99.

24 

ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΕΣ 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ 

ΓΗΠΕΔΩΝ ΤΡΙΤΩΝ 

ΕΚΤΟΣ ΕΚΜ/ΣΕΩΣ 16 

16.

90 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 

ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ 

(ΜΗ 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΜ

ΕΝΟΣ 

ΛΟΓ/ΣΜΟΣ) 

16.

90.

24 

ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΕΣ 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ 

ΓΗΠΕΔΩΝ ΤΡΙΤΩΝ 

ΕΚΤΟΣ ΕΚΜ/ΣΕΩΣ 

12 

12.

00 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 

12.

00.

00 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 13 

13.

01 

ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓ

ΙΚΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

13.

01.

00 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 

12 

12.

00 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 

12.

00.

90 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 

Ν.1892/90 13 

13.

01 

ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓ

ΙΚΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

13.

01.

00 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 

Ν.1892/90 

12 

12.

01 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

12.

01.

00 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 13 

13.

01 

ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓ

ΙΚΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

13.

01.

01 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

12 

12.

02 

ΦΟΡΗΤΑ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 

"ΧΕΙΡΟΣ" 

12.

02.

00 

ΦΟΡΗΤΑ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 

"ΧΕΙΡΟΣ" 13 

13.

01 

ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓ

ΙΚΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

13.

01.

02 

ΦΟΡΗΤΑ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 

"ΧΕΙΡΟΣ" 

12 

12.

03 ΕΡΓΑΛΕΙΑ 

12.

03.

00 ΕΡΓΑΛΕΙΑ 13 

13.

01 

ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓ

ΙΚΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

13.

01.

03 ΕΡΓΑΛΕΙΑ 

12 

12.

04 

ΚΑΛΟΥΠΙΑ - 

ΙΔΙΟΣΥΣΚΕΥΕΣ 

12.

04.

00 

ΚΑΛΟΥΠΙΑ - 

ΙΔΙΟΣΥΣΚΕΥΕΣ 13 

13.

01 

ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓ

ΙΚΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

13.

01.

04 

ΚΑΛΟΥΠΙΑ - 

ΙΔΙΟΣΥΣΚΕΥΕΣ 

12 

12.

05 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 

ΌΡΓΑΝΑ 

12.

05.

00 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 

ΌΡΓΑΝΑ 13 

13.

01 

ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓ

ΙΚΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

13.

01.

05 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 

ΌΡΓΑΝΑ 

12 

12.

06 

ΛΟΙΠΟΣ 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

12.

06.

00 

ΛΟΙΠΟΣ 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 13 

13.

01 

ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓ

ΙΚΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

13.

01.

06 

ΛΟΙΠΟΣ 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

12 

12.

07 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΣΕ 

ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΡΙΤΩΝ 

12.

07.

00 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΣΕ 

ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΡΙΤΩΝ 13 

13.

01 

ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓ

ΙΚΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

13.

01.

07 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΣΕ 

ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΡΙΤΩΝ 

12 

12.

08 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ 

ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΡΙΤΩΝ 

12.

08.

00 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ 

ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΡΙΤΩΝ 13 

13.

01 

ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓ

ΙΚΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

13.

01.

08 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ 

ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΡΙΤΩΝ 
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12 

12.

08 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ 

ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΡΙΤΩΝ 

12.

08.

01 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 13 

13.

01 

ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓ

ΙΚΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

13.

01.

08 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

12 

12.

08 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ 

ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΡΙΤΩΝ 

12.

08.

02 

ΨΥΚΤΙΚΕΣ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 13 

13.

01 

ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓ

ΙΚΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

13.

01.

08 

ΨΥΚΤΙΚΕΣ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

12 

12.

09 

ΛΟΙΠΟΣ 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΕ 

ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΡΙΤΩΝ 

12.

09.

00 

ΛΟΙΠΟΣ 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΕ 

ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΡΙΤΩΝ 13 

13.

01 

ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓ

ΙΚΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

13.

01.

09 

ΛΟΙΠΟΣ 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΕ 

ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΡΙΤΩΝ 

12 

12.

10 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 

12.

10.

00 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 

ΕΚΤΟΣ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 13 

13.

01 

ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓ

ΙΚΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

13.

01.

10 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 

ΕΚΤΟΣ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 

12 

12.

11 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 

12.

11.

00 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

ΕΚΤΟΣ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 13 

13.

01 

ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓ

ΙΚΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

13.

01.

11 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

ΕΚΤΟΣ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 

12 

12.

12 

ΦΟΡΗΤΑ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 

"ΧΕΙΡΟΣ" ΕΚΤΟΣ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 

12.

12.

00 

ΦΟΡΗΤΑ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 

"ΧΕΙΡΟΣ" ΕΚΤΟΣ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 13 

13.

01 

ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓ

ΙΚΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

13.

01.

12 

ΦΟΡΗΤΑ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 

"ΧΕΙΡΟΣ" ΕΚΤΟΣ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 

12 

12.

13 

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΚΤΟΣ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 

12.

13.

00 

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΚΤΟΣ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 13 

13.

01 

ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓ

ΙΚΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

13.

01.

13 

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΚΤΟΣ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 

12 

12.

14 

ΚΑΛΟΥΠΙΑ-

ΙΔΙΟΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΚΤΟΣ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 

12.

14.

00 

ΚΑΛΟΥΠΙΑ-

ΙΔΙΟΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΚΤΟΣ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 13 

13.

01 

ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓ

ΙΚΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

13.

01.

14 

ΚΑΛΟΥΠΙΑ-

ΙΔΙΟΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΚΤΟΣ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 

12 

12.

15 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 

ΌΡΓΑΝΑ ΕΚΤΟΣ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 

12.

15.

00 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 

ΌΡΓΑΝΑ ΕΚΤΟΣ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 13 

13.

01 

ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓ

ΙΚΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

13.

01.

15 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 

ΌΡΓΑΝΑ ΕΚΤΟΣ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 

12 

12.

16 

ΛΟΙΠΟΣ 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΚΤΟΣ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 

12.

16.

00 

ΛΟΙΠΟΣ 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΚΤΟΣ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 13 

13.

01 

ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓ

ΙΚΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

13.

01.

16 

ΛΟΙΠΟΣ 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΚΤΟΣ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 

12 

12.

17 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΣΕ 

ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΡΙΤΩΝ 

ΕΚΤΟΣ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 

12.

17.

00 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΣΕ 

ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΡΙΤΩΝ 

ΕΚΤΟΣ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 13 

13.

01 

ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓ

ΙΚΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

13.

01.

17 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΣΕ 

ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΡΙΤΩΝ 

ΕΚΤΟΣ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 

12 

12.

18 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ 

ΑΚΙΝ.ΤΡΙΤΩΝ ΕΚΤΟΣ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 

12.

18.

00 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ 

ΑΚΙΝ.ΤΡΙΤΩΝ ΕΚΤΟΣ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 13 

13.

01 

ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓ

ΙΚΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

13.

01.

18 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ 

ΑΚΙΝ.ΤΡΙΤΩΝ ΕΚΤΟΣ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 

12 

12.

19 

ΛΟΙΠΟΣ 

ΜΗΧ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΕ 

ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΡΙΤΩΝ 

ΕΚΤΟΣ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 

12.

19.

00 

ΛΟΙΠΟΣ 

ΜΗΧ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΡΙΤΩΝ 

ΕΚΤΟΣ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 13 

13.

90 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓ

ΙΚΟΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

(ΜΗ 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΜ

ΕΝΟΣ 

ΛΟΓ/ΣΜΟΣ) 

13.

90.

19 

ΛΟΙΠΟΣ 

ΜΗΧ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΡΙΤΩΝ 

ΕΚΤΟΣ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 

12 

12.

90 

ΜΗΧ/ΤΑ & ΛΟΙΠ.ΕΞ. 

ΣΤΟΝ ΟΔΔΥ ΓΙΑ 

ΕΚΠΟΙΗΣΗ(ΓΝΩΜ.253/

2243/1995) 

12.

90.

00 

ΜΗΧ/ΤΑ & ΛΟΙΠ.ΕΞ. 

ΣΤΟΝ ΟΔΔΥ ΓΙΑ 

ΕΚΠΟΙΗΣΗ(ΓΝΩΜ.25

3/2243/1995) 13 

13.

90 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓ

ΙΚΟΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

(ΜΗ 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΜ

13.

90.

90 

ΜΗΧ/ΤΑ & ΛΟΙΠ.ΕΞ. 

ΣΤΟΝ ΟΔΔΥ ΓΙΑ 

ΕΚΠΟΙΗΣΗ(ΓΝΩΜ.25

3/2243/1995) 
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ΕΝΟΣ 

ΛΟΓ/ΣΜΟΣ) 

12 

12.

99 

ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΑ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-

ΤΕΧ.ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-

ΛΟΙΠ.ΜΗΧ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ

Σ 

12.

99.

00 

ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΑ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 13 

13.

02 

ΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ 

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓ

ΙΚΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

13.

02.

00 

ΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ 

ΑΠΟΜΕΙΩΣΕΙΣ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 

12 

12.

99 

ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΑ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-

ΤΕΧ.ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-

ΛΟΙΠ.ΜΗΧ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ

Σ 

12.

99.

01 

ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΕΣ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 13 

13.

02 

ΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ 

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓ

ΙΚΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

13.

02.

01 

ΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ 

ΑΠΟΜΕΙΩΣΕΙΣ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

12 

12.

99 

ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΑ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-

ΤΕΧ.ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-

ΛΟΙΠ.ΜΗΧ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ

Σ 

12.

99.

02 

ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΑ 

ΦΟΡΗΤΑ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 

"ΧΕΙΡΟΣ" 13 

13.

02 

ΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ 

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓ

ΙΚΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

13.

02.

02 

ΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ 

ΑΠΟΜΕΙΩΣΕΙΣ 

ΦΟΡΗΤΑ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 

"ΧΕΙΡΟΣ" 

12 

12.

99 

ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΑ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-

ΤΕΧ.ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-

ΛΟΙΠ.ΜΗΧ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ

Σ 

12.

99.

03 

ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΑ 

ΕΡΓΑΛΕΙΑ 13 

13.

02 

ΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ 

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓ

ΙΚΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

13.

02.

03 

ΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ 

ΑΠΟΜΕΙΩΣΕΙΣ 

ΕΡΓΑΛΕΙΑ 

12 

12.

99 

ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΑ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-

ΤΕΧ.ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-

ΛΟΙΠ.ΜΗΧ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ

Σ 

12.

99.

04 

ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΑ 

ΚΑΛΟΥΠΙΑ-

ΙΔΙΟΣΥΣΚΕΥΕΣ 13 

13.

02 

ΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ 

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓ

ΙΚΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

13.

02.

04 

ΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ 

ΑΠΟΜΕΙΩΣΕΙΣ 

ΚΑΛΟΥΠΙΑ-

ΙΔΙΟΣΥΣΚΕΥΕΣ 

12 

12.

99 

ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΑ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-

ΤΕΧ.ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-

ΛΟΙΠ.ΜΗΧ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ

Σ 

12.

99.

05 

ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΑ 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 

ΌΡΓΑΝΑ 13 

13.

02 

ΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ 

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓ

ΙΚΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

13.

02.

05 

ΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ 

ΑΠΟΜΕΙΩΣΕΙΣ 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 

ΌΡΓΑΝΑ 

12 

12.

99 

ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΑ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-

ΤΕΧ.ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-

ΛΟΙΠ.ΜΗΧ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ

Σ 

12.

99.

06 

ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΟΣ 

ΛΟΙΠΟΣ 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 13 

13.

02 

ΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ 

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓ

ΙΚΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

13.

02.

06 

ΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ 

ΑΠΟΜΕΙΩΣΕΙΣΛΟΙΠΟ

Σ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

12 

12.

99 

ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΑ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-

ΤΕΧ.ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-

ΛΟΙΠ.ΜΗΧ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ

Σ 

12.

99.

07 

ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΑ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΣΕ 

ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΡΙΤΩΝ 13 

13.

02 

ΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ 

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓ

ΙΚΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

13.

02.

07 

ΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ 

ΑΠΟΜΕΙΩΣΕΙΣ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΣΕ 

ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΡΙΤΩΝ 

12 

12.

99 

ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΑ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-

ΤΕΧ.ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-

ΛΟΙΠ.ΜΗΧ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ

Σ 

12.

99.

08 

ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΕΣ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ 

ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΡΙΤΩΝ 13 

13.

02 

ΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ 

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓ

ΙΚΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

13.

02.

08 

ΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ 

ΑΠΟΜΕΙΩΣΕΙΣ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ 

ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΡΙΤΩΝ 

12 

12.

99 

ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΑ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-

ΤΕΧ.ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-

ΛΟΙΠ.ΜΗΧ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ

Σ 

12.

99.

09 

ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΟΣ 

ΛΟΙΠΟΣ 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓ. 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΕ 

ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΡΙΤΩΝ 13 

13.

02 

ΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ 

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓ

ΙΚΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

13.

02.

09 

ΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ 

ΑΠΟΜΕΙΩΣΕΙΣ 

ΛΟΙΠΟΣ 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓ. 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΕ 

ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΡΙΤΩΝ 

12 

12.

99 

ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΑ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-

ΤΕΧ.ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-

ΛΟΙΠ.ΜΗΧ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ

Σ 

12.

99.

10 

ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΑ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 

ΕΚΤΟΣ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 13 

13.

02 

ΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ 

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓ

ΙΚΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

13.

02.

10 

ΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ 

ΑΠΟΜΕΙΩΣΕΙΣ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 

ΕΚΤΟΣ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 

12 

12.

99 

ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΑ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-

12.

99.

ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΕΣ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ 13 

13.

02 

ΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ 

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 

13.

02.

ΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ 

ΑΠΟΜΕΙΩΣΕΙΣ 
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ΤΕΧ.ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-

ΛΟΙΠ.ΜΗΧ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ

Σ 

11 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

ΕΚΤΟΣ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓ

ΙΚΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

11 ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

ΕΚΤΟΣ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 

12 

12.

99 

ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΑ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-

ΤΕΧ.ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-

ΛΟΙΠ.ΜΗΧ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ

Σ 

12.

99.

12 

ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΑ 

ΦΟΡΗΤΑ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 

"ΧΕΙΡΟΣ" ΕΚΤΟΣ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 13 

13.

02 

ΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ 

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓ

ΙΚΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

13.

02.

12 

ΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ 

ΑΠΟΜΕΙΩΣΕΙΣ 

ΦΟΡΗΤΑ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 

"ΧΕΙΡΟΣ" ΕΚΤΟΣ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 

12 

12.

99 

ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΑ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-

ΤΕΧ.ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-

ΛΟΙΠ.ΜΗΧ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ

Σ 

12.

99.

13 

ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΑ 

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΚΤΟΣ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 13 

13.

02 

ΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ 

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓ

ΙΚΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

13.

02.

13 

ΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ 

ΑΠΟΜΕΙΩΣΕΙΣ 

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΚΤΟΣ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 

12 

12.

99 

ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΑ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-

ΤΕΧ.ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-

ΛΟΙΠ.ΜΗΧ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ

Σ 

12.

99.

14 

ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΑ 

ΚΑΛΟΥΠΙΑ-

ΙΔΙΟΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΚΤΟΣ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 13 

13.

02 

ΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ 

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓ

ΙΚΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

13.

02.

14 

ΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ 

ΑΠΟΜΕΙΩΣΕΙΣ 

ΚΑΛΟΥΠΙΑ-

ΙΔΙΟΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΚΤΟΣ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 

12 

12.

99 

ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΑ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-

ΤΕΧ.ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-

ΛΟΙΠ.ΜΗΧ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ

Σ 

12.

99.

15 

ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΑ 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 

ΌΡΓΑΝΑ ΕΚΤΟΣ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 13 

13.

02 

ΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ 

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓ

ΙΚΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

13.

02.

15 

ΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ 

ΑΠΟΜΕΙΩΣΕΙΣ 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 

ΌΡΓΑΝΑ ΕΚΤΟΣ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 

12 

12.

99 

ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΑ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-

ΤΕΧ.ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-

ΛΟΙΠ.ΜΗΧ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ

Σ 

12.

99.

16 

ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΟΣ 

ΛΟΙΠΟΣ 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΚΤΟΣ 

ΕΚΜ/ΣΕΩΣ 13 

13.

02 

ΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ 

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓ

ΙΚΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

13.

02.

16 

ΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ 

ΑΠΟΜΕΙΩΣΕΙΣ 

ΛΟΙΠΟΣ 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΚΤΟΣ 

ΕΚΜ/ΣΕΩΣ 

12 

12.

99 

ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΑ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-

ΤΕΧ.ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-

ΛΟΙΠ.ΜΗΧ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ

Σ 

12.

99.

17 

ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΑ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΣΕ 

ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΡΙΤΩΝ 

ΕΚΤΟΣ ΕΚΜ/ΣΕΩΣ 13 

13.

02 

ΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ 

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓ

ΙΚΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

13.

02.

17 

ΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ 

ΑΠΟΜΕΙΩΣΕΙΣ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΣΕ 

ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΡΙΤΩΝ 

ΕΚΤΟΣ ΕΚΜ/ΣΕΩΣ 

12 

12.

99 

ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΑ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-

ΤΕΧ.ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-

ΛΟΙΠ.ΜΗΧ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ

Σ 

12.

99.

18 

ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΕΣ 

ΤΕΧΝ.ΕΓΚΑΤΑΣΤ.ΣΕ 

ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΡΙΤΩΝ 

ΕΚΤΟΣ ΕΚΜ/ΣΕΩΣ 13 

13.

02 

ΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ 

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓ

ΙΚΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

13.

02.

18 

ΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ 

ΑΠΟΜΕΙΩΣΕΙΣ 

ΤΕΧΝ.ΕΓΚΑΤΑΣΤ.ΣΕ 

ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΡΙΤΩΝ 

ΕΚΤΟΣ ΕΚΜ/ΣΕΩΣ 

12 

12.

99 

ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΑ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-

ΤΕΧ.ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-

ΛΟΙΠ.ΜΗΧ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ

Σ 

12.

99.

19 

ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΟΣ 

ΛΟΙΠΟΣ 

ΜΗΧ.ΕΞΟΠΛ.ΣΕ 

ΑΚΙΝ.ΤΡΙΤΩΝ ΕΚΤΟΣ 

ΕΚΜ/ΣΕΩΣ 13 

13.

02 

ΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ 

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓ

ΙΚΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

13.

02.

19 

ΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ 

ΑΠΟΜΕΙΩΣΕΙΣ 

ΛΟΙΠΟΣ 

ΜΗΧ.ΕΞΟΠΛ.ΣΕ 

ΑΚΙΝ.ΤΡΙΤΩΝ ΕΚΤΟΣ 

ΕΚΜ/ΣΕΩΣ 

13 

13.

00 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ 

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ 

13.

00.

00 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ 

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ 14 

14.

01 

ΜΙΚΤΗ ΑΞΙΑ 

ΚΤΗΣΗΣ 

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚ

ΩΝ ΜΕΣΩΝ 

14.

01.

00 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ 

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ 

13 

13.

01 

ΛΟΙΠΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ 

13.

01.

00 

ΛΟΙΠΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ 14 

14.

01 

ΜΙΚΤΗ ΑΞΙΑ 

ΚΤΗΣΗΣ 

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚ

ΩΝ ΜΕΣΩΝ 

14.

01.

01 

ΛΟΙΠΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ 

13 

13.

02 

ΑΥΤΟΚ.ΦΟΡΤΗΓΑ-

ΡΥΜΟΥΛΚΕΣ-

ΕΙΔ.ΧΡΗΣΕΩΣ 

13.

02.

00 

ΑΥΤΟΚ.ΦΟΡΤΗΓΑ-

ΡΥΜΟΥΛΚΕΣ-

ΕΙΔ.ΧΡΗΣΕΩΣ 14 

14.

01 

ΜΙΚΤΗ ΑΞΙΑ 

ΚΤΗΣΗΣ 

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚ

ΩΝ ΜΕΣΩΝ 

14.

01.

02 

ΑΥΤΟΚ.ΦΟΡΤΗΓΑ-

ΡΥΜΟΥΛΚΕΣ-

ΕΙΔ.ΧΡΗΣΕΩΣ 

13 13. ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ 13. ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ 14 14. ΜΙΚΤΗ ΑΞΙΑ 14. ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ 
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03 ΟΧΗΜΑΤΑ 03.

00 

ΟΧΗΜΑΤΑ 01 ΚΤΗΣΗΣ 

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚ

ΩΝ ΜΕΣΩΝ 

01.

03 

ΟΧΗΜΑΤΑ 

13 

13.

04 ΠΛΩΤΑ ΜΕΣΑ 

13.

04.

00 ΠΛΩΤΑ ΜΕΣΑ 14 

14.

01 

ΜΙΚΤΗ ΑΞΙΑ 

ΚΤΗΣΗΣ 

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚ

ΩΝ ΜΕΣΩΝ 

14.

01.

04 ΠΛΩΤΑ ΜΕΣΑ 

13 

13.

05 ΕΝΑΕΡΙΑ ΜΕΣΑ 

13.

05.

00 ΕΝΑΕΡΙΑ ΜΕΣΑ 14 

14.

01 

ΜΙΚΤΗ ΑΞΙΑ 

ΚΤΗΣΗΣ 

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚ

ΩΝ ΜΕΣΩΝ 

14.

01.

05 ΕΝΑΕΡΙΑ ΜΕΣΑ 

13 

13.

06 

ΜΕΣΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

13.

06.

00 

ΜΕΣΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 14 

14.

01 

ΜΙΚΤΗ ΑΞΙΑ 

ΚΤΗΣΗΣ 

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚ

ΩΝ ΜΕΣΩΝ 

14.

01.

06 

ΜΕΣΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

13 

13.

06 

ΜΕΣΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

13.

06.

90 

ΜΕΣΑ ΕΣΩΤ.ΜΕΤ. 

Ν1892/90 14 

14.

01 

ΜΙΚΤΗ ΑΞΙΑ 

ΚΤΗΣΗΣ 

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚ

ΩΝ ΜΕΣΩΝ 

14.

01.

06 

ΜΕΣΑ ΕΣΩΤ.ΜΕΤ. 

Ν1892/90 

13 

13.

09 

ΛΟΙΠΑ ΜΕΣΑ 

ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

13.

09.

00 

ΛΟΙΠΑ ΜΕΣΑ 

ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 14 

14.

01 

ΜΙΚΤΗ ΑΞΙΑ 

ΚΤΗΣΗΣ 

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚ

ΩΝ ΜΕΣΩΝ 

14.

01.

09 

ΛΟΙΠΑ ΜΕΣΑ 

ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

13 

13.

10 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ 

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΕΚΤΟΣ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 

13.

10.

00 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ 

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΕΚΤΟΣ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 14 

14.

01 

ΜΙΚΤΗ ΑΞΙΑ 

ΚΤΗΣΗΣ 

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚ

ΩΝ ΜΕΣΩΝ 

14.

01.

10 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ 

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΕΚΤΟΣ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 

13 

13.

11 

ΛΟΙΠΑ ΕΠΙΒ/ΚΑ 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΕΚΤΟΣ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 

13.

11.

00 

ΛΟΙΠΑ ΕΠΙΒ/ΚΑ 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΕΚΤΟΣ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 14 

14.

01 

ΜΙΚΤΗ ΑΞΙΑ 

ΚΤΗΣΗΣ 

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚ

ΩΝ ΜΕΣΩΝ 

14.

01.

11 

ΛΟΙΠΑ ΕΠΙΒ/ΚΑ 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΕΚΤΟΣ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 

13 

13.

12 

ΑΥΤ.ΦΟΡΤ.-

ΡΥΜΟΥΚΛΕΣ-

ΕΙΔ.ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΚΤΟΣ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 

13.

12.

00 

ΑΥΤ.ΦΟΡΤ.-

ΡΥΜΟΥΚΛΕΣ-

ΕΙΔ.ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΚΤΟΣ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 14 

14.

01 

ΜΙΚΤΗ ΑΞΙΑ 

ΚΤΗΣΗΣ 

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚ

ΩΝ ΜΕΣΩΝ 

14.

01.

12 

ΑΥΤ.ΦΟΡΤ.-

ΡΥΜΟΥΚΛΕΣ-

ΕΙΔ.ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΚΤΟΣ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 

13 

13.

13 

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ 

ΟΧΗΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 

13.

13.

00 

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ 

ΟΧΗΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 14 

14.

01 

ΜΙΚΤΗ ΑΞΙΑ 

ΚΤΗΣΗΣ 

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚ

ΩΝ ΜΕΣΩΝ 

14.

01.

13 

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ 

ΟΧΗΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 

13 

13.

14 

ΠΛΩΤΑ ΜΕΣΑ ΕΚΤΟΣ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 

13.

14.

00 

ΠΛΩΤΑ ΜΕΣΑ ΕΚΤΟΣ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 14 

14.

01 

ΜΙΚΤΗ ΑΞΙΑ 

ΚΤΗΣΗΣ 

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚ

ΩΝ ΜΕΣΩΝ 

14.

01.

14 

ΠΛΩΤΑ ΜΕΣΑ ΕΚΤΟΣ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 

13 

13.

15 

ΕΝΑΕΡΙΑ ΜΕΣΑ ΕΚΤΟΣ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 

13.

15.

00 

ΕΝΑΕΡΙΑ ΜΕΣΑ 

ΕΚΤΟΣ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 14 

14.

01 

ΜΙΚΤΗ ΑΞΙΑ 

ΚΤΗΣΗΣ 

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚ

ΩΝ ΜΕΣΩΝ 

14.

01.

15 

ΕΝΑΕΡΙΑ ΜΕΣΑ 

ΕΚΤΟΣ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 

13 

13.

16 

ΜΕΣΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΚΤΟΣ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 

13.

16.

00 

ΜΕΣΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΚΤΟΣ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 14 

14.

01 

ΜΙΚΤΗ ΑΞΙΑ 

ΚΤΗΣΗΣ 

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚ

ΩΝ ΜΕΣΩΝ 

14.

01.

16 

ΜΕΣΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΚΤΟΣ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 

13 

13.

19 

ΛΟΙΠΑ ΜΕΣΑ 

ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΚΤΟΣ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 

13.

19.

00 

ΛΟΙΠΑ ΜΕΣΑ 

ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΚΤΟΣ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 14 

14.

90 

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚ

Α ΜΕΣΑ (ΜΗ 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΜ

ΕΝΟΣ 

ΛΟΓ/ΣΜΟΣ) 

14.

90.

19 

ΛΟΙΠΑ ΜΕΣΑ 

ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΚΤΟΣ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 

13 

13.

90 

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ 

ΣΤΟΝ ΟΔΔΥ ΓΙΑ 

ΕΚΠΟΙΗΣΗ 

(ΓΝΩΜ.253/2243/1995

13.

90.

00 

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ 

ΣΤΟΝ ΟΔΔΥ ΓΙΑ 

ΕΚΠΟΙΗΣΗ 

(ΓΝΩΜ.253/2243/19 14 

14.

90 

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚ

Α ΜΕΣΑ (ΜΗ 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΜ

ΕΝΟΣ 

14.

90.

90 

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ 

ΣΤΟΝ ΟΔΔΥ ΓΙΑ 

ΕΚΠΟΙΗΣΗ 

(ΓΝΩΜ.253/2243/19
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) 95) ΛΟΓ/ΣΜΟΣ) 95) 

13 

13.

99 

ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΑ ΜΕΣΑ 

ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

13.

99.

00 

ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΑ 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ 

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ 14 

14.

02 

ΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ 

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚ

ΩΝ ΜΕΣΩΝ 

14.

02.

00 

ΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ 

ΑΠΟΜΕΙΩΣΕΙΣ 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ 

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ 

13 

13.

99 

ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΑ ΜΕΣΑ 

ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

13.

99.

01 

ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΑ 

ΛΟΙΠΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ 14 

14.

02 

ΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ 

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚ

ΩΝ ΜΕΣΩΝ 

14.

02.

01 

ΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ 

ΑΠΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΛΟΙΠΑ 

ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ 

13 

13.

99 

ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΑ ΜΕΣΑ 

ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

13.

99.

02 

ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΑ 

ΦΟΡΤΗΓΑ-

ΡΥΜΟΥΛΚΕΣ-ΕΙΔΙΚΗΣ 

ΧΡΗΣΕΩΣ 14 

14.

02 

ΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ 

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚ

ΩΝ ΜΕΣΩΝ 

14.

02.

02 

ΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ 

ΑΠΟΜΕΙΩΣΕΙΣ 

ΦΟΡΤΗΓΑ-

ΡΥΜΟΥΛΚΕΣ-ΕΙΔΙΚΗΣ 

ΧΡΗΣΕΩΣ 

13 

13.

99 

ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΑ ΜΕΣΑ 

ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

13.

99.

03 

ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΑ 

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ 

ΟΧΗΜΑΤΑ 14 

14.

02 

ΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ 

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚ

ΩΝ ΜΕΣΩΝ 

14.

02.

03 

ΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ 

ΑΠΟΜΕΙΩΣΕΙΣ 

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ 

ΟΧΗΜΑΤΑ 

13 

13.

99 

ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΑ ΜΕΣΑ 

ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

13.

99.

04 

ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΑ 

ΠΛΩΤΑ ΜΕΣΑ 14 

14.

02 

ΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ 

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚ

ΩΝ ΜΕΣΩΝ 

14.

02.

04 

ΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ 

ΑΠΟΜΕΙΩΣΕΙΣ 

ΠΛΩΤΑ ΜΕΣΑ 

13 

13.

99 

ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΑ ΜΕΣΑ 

ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

13.

99.

05 

ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΑ 

ΕΝΑΕΡΙΑ ΜΕΣΑ 14 

14.

02 

ΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ 

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚ

ΩΝ ΜΕΣΩΝ 

14.

02.

05 

ΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ 

ΑΠΟΜΕΙΩΣΕΙΣ 

ΕΝΑΕΡΙΑ ΜΕΣΑ 

13 

13.

99 

ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΑ ΜΕΣΑ 

ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

13.

99.

06 

ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΑ 

ΜΕΣΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 14 

14.

02 

ΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ 

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚ

ΩΝ ΜΕΣΩΝ 

14.

02.

06 

ΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ 

ΑΠΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΕΣΑ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

13 

13.

99 

ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΑ ΜΕΣΑ 

ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

13.

99.

09 

ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΑ 

ΛΟΙΠΑ ΜΕΣΑ 

ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 14 

14.

02 

ΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ 

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚ

ΩΝ ΜΕΣΩΝ 

14.

02.

09 

ΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ 

ΑΠΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΛΟΙΠΑ 

ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

13 

13.

99 

ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΑ ΜΕΣΑ 

ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

13.

99.

10 

ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΑ 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ 

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΕΚΤΟΣ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 14 

14.

02 

ΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ 

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚ

ΩΝ ΜΕΣΩΝ 

14.

02.

10 

ΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ 

ΑΠΟΜΕΙΩΣΕΙΣ 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ 

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΕΚΤΟΣ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 

13 

13.

99 

ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΑ ΜΕΣΑ 

ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

13.

99.

11 

ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΑ 

ΛΟΙΠΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΕΚΤΟΣ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 14 

14.

02 

ΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ 

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚ

ΩΝ ΜΕΣΩΝ 

14.

02.

11 

ΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ 

ΑΠΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΛΟΙΠΑ 

ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΕΚΤΟΣ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 

13 

13.

99 

ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΑ ΜΕΣΑ 

ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

13.

99.

12 

ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΑ 

ΑΥΤΟΚ.ΦΟΡΤΗΓΑ-

ΡΥΜΟΥΛΚΕΣ-

ΕΙΔ.ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΚΤΟΣ 

ΕΚΜ. 14 

14.

02 

ΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ 

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚ

ΩΝ ΜΕΣΩΝ 

14.

02.

12 

ΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ 

ΑΠΟΜΕΙΩΣΕΙΣ 

ΑΥΤΟΚ.ΦΟΡΤΗΓΑ-

ΡΥΜΟΥΛΚΕΣ-

ΕΙΔ.ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΚΤΟΣ 

ΕΚΜ. 

13 

13.

99 

ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΑ ΜΕΣΑ 

ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

13.

99.

13 

ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΑ 

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ 

ΟΧΗΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 14 

14.

02 

ΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ 

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚ

ΩΝ ΜΕΣΩΝ 

14.

02.

13 

ΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ 

ΑΠΟΜΕΙΩΣΕΙΣ 

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ 

ΟΧΗΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 

13 

13.

99 

ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΑ ΜΕΣΑ 

ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

13.

99.

14 

ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΑ 

ΠΛΩΤΑ ΜΕΣΑ ΕΚΤΟΣ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 14 

14.

02 

ΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ 

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚ

ΩΝ ΜΕΣΩΝ 

14.

02.

14 

ΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ 

ΑΠΟΜΕΙΩΣΕΙΣ 

ΠΛΩΤΑ ΜΕΣΑ ΕΚΤΟΣ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 

13 13. ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΑ ΜΕΣΑ 13. ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΑ 14 14. ΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ 14. ΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ 
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99 ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 99.

15 

ΕΝΑΕΡΙΑ ΜΕΣΑ 

ΕΚΤΟΣ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 

02 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚ

ΩΝ ΜΕΣΩΝ 

02.

15 

ΑΠΟΜΕΙΩΣΕΙΣ 

ΕΝΑΕΡΙΑ ΜΕΣΑ 

ΕΚΤΟΣ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 

13 

13.

99 

ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΑ ΜΕΣΑ 

ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

13.

99.

16 

ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΑ 

ΜΕΣΑ ΕΩΤΕΡΙΚΩΝ 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΚΤΟΣ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 14 

14.

02 

ΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ 

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚ

ΩΝ ΜΕΣΩΝ 

14.

02.

16 

ΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ 

ΑΠΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΕΣΑ 

ΕΩΤΕΡΙΚΩΝ 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΚΤΟΣ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 

13 

13.

99 

ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΑ ΜΕΣΑ 

ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

13.

99.

19 

ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΑ 

ΛΟΙΠΑ ΜΕΣΑ 

ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΚΤΟΣ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 14 

14.

02 

ΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ 

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚ

ΩΝ ΜΕΣΩΝ 

14.

02.

19 

ΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ 

ΑΠΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΛΟΙΠΑ 

ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

ΕΚΤΟΣ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 

14 

14.

00 ΕΠΙΠΛΑ 

14.

00.

00 ΕΠΙΠΛΑ 15 

15.

01 

ΜΙΚΤΗ ΑΞΙΑ 

ΚΤΗΣΗΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

15.

01.

00 ΕΠΙΠΛΑ 

14 

14.

01 ΣΚΕΥΗ 

14.

01.

00 ΣΚΕΥΗ 15 

15.

01 

ΜΙΚΤΗ ΑΞΙΑ 

ΚΤΗΣΗΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

15.

01.

01 ΣΚΕΥΗ 

14 

14.

02 ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 

14.

02.

00 ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 15 

15.

01 

ΜΙΚΤΗ ΑΞΙΑ 

ΚΤΗΣΗΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

15.

01.

02 ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 

14 

14.

03 

Η/Υ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ 

14.

03.

00 

Η/Υ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ 15 

15.

01 

ΜΙΚΤΗ ΑΞΙΑ 

ΚΤΗΣΗΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

15.

01.

03 

Η/Υ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ 

14 

14.

04 

ΜΕΣΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ 

ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

14.

04.

00 

ΜΕΣΑ 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ 

ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 15 

15.

01 

ΜΙΚΤΗ ΑΞΙΑ 

ΚΤΗΣΗΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

15.

01.

04 

ΜΕΣΑ 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ 

ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

14 

14.

05 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ 

ΌΡΓΑΝΑ 

14.

05.

00 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ 

ΌΡΓΑΝΑ 15 

15.

01 

ΜΙΚΤΗ ΑΞΙΑ 

ΚΤΗΣΗΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

15.

01.

05 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ 

ΌΡΓΑΝΑ 

14 

14.

06 

ΖΩΑ ΓΙΑ ΠΑΓΙΑ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ 

14.

06.

00 

ΖΩΑ ΓΙΑ ΠΑΓΙΑ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ 17 

17.

01 ΖΩΝΤΑ ΖΩΑ 

17.

01.

01 

ΜΙΚΤΗ ΑΞΙΑ (ΚΟΣΤΟΣ 

Η 

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕ

ΝΗ) ΖΩΝΤΩΝ ΖΩΩΝ 

14 

14.

08 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

14.

08.

00 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 15 

15.

01 

ΜΙΚΤΗ ΑΞΙΑ 

ΚΤΗΣΗΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

15.

01.

08 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

14 

14.

09 ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

14.

09.

00 

ΛΟΙΠΟΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 15 

15.

01 

ΜΙΚΤΗ ΑΞΙΑ 

ΚΤΗΣΗΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

15.

01.

09 

ΛΟΙΠΟΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

14 

14.

10 

ΕΠΙΠΛΑ ΕΚΤΟΣ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 

14.

10.

00 

ΕΠΙΠΛΑ ΕΚΤΟΣ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 15 

15.

01 

ΜΙΚΤΗ ΑΞΙΑ 

ΚΤΗΣΗΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

15.

01.

10 

ΕΠΙΠΛΑ ΕΚΤΟΣ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 

14 

14.

11 

ΣΚΕΥΗ ΕΚΤΟΣ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 

14.

11.

00 

ΣΚΕΥΗ ΕΚΤΟΣ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 15 

15.

01 

ΜΙΚΤΗ ΑΞΙΑ 

ΚΤΗΣΗΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

15.

01.

11 

ΣΚΕΥΗ ΕΚΤΟΣ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 

14 

14.

12 

ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 

ΕΚΤΟΣ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 

14.

12.

00 

ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 

ΕΚΤΟΣ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 15 

15.

01 

ΜΙΚΤΗ ΑΞΙΑ 

ΚΤΗΣΗΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

15.

01.

12 

ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 

ΕΚΤΟΣ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 

14 

14.

13 

Η/Υ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 

14.

13.

00 

Η/Υ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ 

ΕΚΤΟΣ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 15 

15.

01 

ΜΙΚΤΗ ΑΞΙΑ 

ΚΤΗΣΗΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

15.

01.

13 

Η/Υ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ 

ΕΚΤΟΣ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 

14 

14.

14 

ΜΕΣΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 

ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

ΕΚΤΟΣ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 

14.

14.

00 

ΜΕΣΑ 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ 

ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΚΤΟΣ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 15 

15.

01 

ΜΙΚΤΗ ΑΞΙΑ 

ΚΤΗΣΗΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

15.

01.

14 

ΜΕΣΑ 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ 

ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΚΤΟΣ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 

14 14. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ 14. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ 15 15. ΜΙΚΤΗ ΑΞΙΑ 15. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ 
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15 ΌΡΓΑΝΑ ΕΚΤΟΣ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 

15.

00 

ΌΡΓΑΝΑ ΕΚΤΟΣ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 

01 ΚΤΗΣΗΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

01.

15 

ΌΡΓΑΝΑ ΕΚΤΟΣ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 

14 

14.

16 

ΖΩΑ ΓΙΑ ΠΑΓΙΑ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΚΤΟΣ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 

14.

16.

00 

ΖΩΑ ΓΙΑ ΠΑΓΙΑ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ 

ΕΚΤΟΣ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 17 

17.

01 ΖΩΝΤΑ ΖΩΑ 

17.

01.

01 

ΜΙΚΤΗ ΑΞΙΑ (ΚΟΣΤΟΣ 

Η 

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕ

ΝΗ) ΖΩΝΤΩΝ ΖΩΩΝ 

14 

14.

18 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

ΕΚΤΟΣ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 

14.

18.

00 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

ΕΚΤΟΣ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 15 

15.

01 

ΜΙΚΤΗ ΑΞΙΑ 

ΚΤΗΣΗΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

15.

01.

18 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

ΕΚΤΟΣ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 

14 

14.

19 

ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

ΕΚΤΟΣ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 

14.

19.

00 

ΛΟΙΠΟΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΚΤΟΣ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 15 

15.

90 

 ΛΟΙΠΟΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

(ΜΗ 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΜ

ΕΝΟΣ 

ΛΟΓ/ΣΜΟΣ) 

15.

90.

19 

ΛΟΙΠΟΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΚΤΟΣ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 

14 

14.

90 

ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ 

ΛΟΙΠ.ΕΞΟΠΛ.ΣΤΟΝ 

ΟΔΔΥ ΓΙΑ 

ΕΚΠ.(ΓΝΩΜ.253/2243/

1995) 

14.

90.

00 

ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ 

ΛΟΙΠ.ΕΞΟΠΛ.ΣΤΟΝ 

ΟΔΔΥ ΓΙΑ 

ΕΚΠ.(ΓΝΩΜ.253/224

3/1995) 15 

15.

90 

 ΛΟΙΠΟΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

(ΜΗ 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΜ

ΕΝΟΣ 

ΛΟΓ/ΣΜΟΣ) 

15.

90.

90 

ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ 

ΛΟΙΠ.ΕΞΟΠΛ.ΣΤΟΝ 

ΟΔΔΥ ΓΙΑ 

ΕΚΠ.(ΓΝΩΜ.253/224

3/1995) 

14 

14.

99 

ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΑ 

ΈΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

14.

99.

00 

ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΑ 

ΈΠΙΠΛΑ 15 

15.

02 

ΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ 

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

15.

02.

00 

ΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ 

ΑΠΟΜΕΙΩΣΕΙΣ 

ΈΠΙΠΛΑ 

14 

14.

99 

ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΑ 

ΈΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

14.

99.

01 

ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΑ 

ΣΚΕΥΗ 15 

15.

02 

ΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ 

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

15.

02.

01 

ΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ 

ΑΠΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΚΕΥΗ 

14 

14.

99 

ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΑ 

ΈΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

14.

99.

02 

ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΕΣ 

ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 15 

15.

02 

ΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ 

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

15.

02.

02 

ΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ 

ΑΠΟΜΕΙΩΣΕΙΣ 

ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 

14 

14.

99 

ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΑ 

ΈΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

14.

99.

03 

ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΟΙ Η/Υ 

ΚΑΙ ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΑ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ 15 

15.

02 

ΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ 

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

15.

02.

03 

ΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ 

ΑΠΟΜΕΙΩΣΕΙΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ 

14 

14.

99 

ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΑ 

ΈΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

14.

99.

04 

ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΑ 

ΜΕΣΑ 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ 

ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 15 

15.

02 

ΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ 

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

15.

02.

04 

ΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ 

ΑΠΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΕΣΑ 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ 

ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

14 

14.

99 

ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΑ 

ΈΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

14.

99.

05 

ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΑ 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ 

ΌΡΓΑΝΑ 15 

15.

02 

ΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ 

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

15.

02.

05 

ΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ 

ΑΠΟΜΕΙΩΣΕΙΣ 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ 

ΌΡΓΑΝΑ 

14 

14.

99 

ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΑ 

ΈΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

14.

99.

06 

ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΑ ΖΩΑ 

ΓΙΑ ΠΑΓΙΑ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ 17 

17.

01 ΖΩΝΤΑ ΖΩΑ 

17.

01.

02 

ΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ 

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 

ΖΩΝΤΩΝ ΖΩΩΝ 

14 

14.

99 

ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΑ 

ΈΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

14.

99.

08 

ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΟΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 15 

15.

02 

ΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ 

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

15.

02.

08 

ΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ 

ΑΠΟΜΕΙΩΣΕΙΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

14 

14.

99 

ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΑ 

ΈΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

14.

99.

09 

ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΟΣ 

ΛΟΙΠΟΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 15 

15.

02 

ΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ 

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

15.

02.

09 

ΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ 

ΑΠΟΜΕΙΩΣΕΙΣ 

ΛΟΙΠΟΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

14 

14.

99 

ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΑ 

ΈΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

14.

99.

10 

ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΑ 

ΈΠΙΠΛΑ ΕΚΤΟΣ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 15 

15.

02 

ΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ 

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

15.

02.

10 

ΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ 

ΑΠΟΜΕΙΩΣΕΙΣ 

ΈΠΙΠΛΑ ΕΚΤΟΣ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 

14 

14.

99 

ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΑ 

ΈΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ 

14.

99.

ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΑ 

ΣΚΕΥΗ ΕΚΤΟΣ 15 

15.

02 

ΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ 

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 

15.

02.

ΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ 

ΑΠΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΚΕΥΗ 
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ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 11 ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 11 ΕΚΤΟΣ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 

14 

14.

99 

ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΑ 

ΈΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

14.

99.

12 

ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΕΣ 

ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 

ΕΚΤΟΣ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 15 

15.

02 

ΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ 

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

15.

02.

12 

ΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ 

ΑΠΟΜΕΙΩΣΕΙΣ 

ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 

ΕΚΤΟΣ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 

14 

14.

99 

ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΑ 

ΈΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

14.

99.

13 

ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΟΙ Η/Υ 

ΚΑΙ 

ΑΠΟΣΒΕΣΜ.ΗΛΕΚΤΡ.

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ 

ΕΚΤΟΣ ΕΚΜ. 15 

15.

02 

ΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ 

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

15.

02.

13 

ΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ 

ΑΠΟΜΕΙΩΣΕΙΣΙ Η/Υ 

ΚΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡ.ΣΥΓΚΡΟΤΗΜ

ΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΕΚΜ. 

14 

14.

99 

ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΑ 

ΈΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

14.

99.

14 

ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΑ 

ΜΕΣΑ 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ 

ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΚΤΟΣ 

ΕΚΜ/ΣΕΩΣ 15 

15.

02 

ΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ 

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

15.

02.

14 

ΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ 

ΑΠΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΕΣΑ 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ 

ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΚΤΟΣ 

ΕΚΜ/ΣΕΩΣ 

14 

14.

99 

ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΑ 

ΈΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

14.

99.

15 

ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΑ 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ 

ΌΡΓΑΝΑ ΕΚΤΟΣ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 15 

15.

02 

ΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ 

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

15.

02.

15 

ΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ 

ΑΠΟΜΕΙΩΣΕΙΣ 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ 

ΌΡΓΑΝΑ ΕΚΤΟΣ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 

14 

14.

99 

ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΑ 

ΈΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

14.

99.

16 

ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΑ ΖΩΑ 

ΓΙΑ ΠΑΓΙΑ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ 

ΕΚΤΟΣ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 17 

17.

01 ΖΩΝΤΑ ΖΩΑ 

17.

01.

02 

ΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ 

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 

ΖΩΝΤΩΝ ΖΩΩΝ 

14 

14.

99 

ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΑ 

ΈΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

14.

99.

18 

ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΟΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

ΕΚΤΟΣ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 15 

15.

02 

ΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ 

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

15.

02.

18 

ΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ 

ΑΠΟΜΕΙΩΣΕΙΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

ΕΚΤΟΣ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 

14 

14.

99 

ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΑ 

ΈΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

14.

99.

19 

ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΟΣ 

ΛΟΙΠΟΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΚΤΟΣ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 15 

15.

90 

 ΛΟΙΠΟΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

(ΜΗ 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΜ

ΕΝΟΣ 

ΛΟΓ/ΣΜΟΣ) 

15.

90.

19 

ΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ 

ΑΠΟΜΕΙΩΣΕΙΣ 

ΛΟΙΠΟΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΚΤΟΣ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 

15 

15.

09 

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ 

ΚΤΗΣΕΩΣ ΠΑΓΙΩΝ 

ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

15.

09.

00 

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ 

ΚΤΗΣΕΩΣ ΠΑΓΙΩΝ 

ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 50 

50.

03 

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟ

ΛΕΣ ΣΕ 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤ

ΕΣ - ΜΗ 

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕ

ΝΕΣ 

ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ 

50.

03.

01 

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΣΕ 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΓΙΑ 

ΜΗ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΜΗ 

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ 

ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ 

16 

16.

00 

ΥΠΕΡΑΞΙΑ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ 

(GOODWILL) 

16.

00.

00 

ΥΠΕΡΑΞΙΑ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ 

(GOODWILL) 18 

18.

02 ΥΠΕΡΑΞΙΑ 

18.

02.

01 

ΜΙΚΤΗ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ 

ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ 

16 

16.

01 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

ΒΙΟΜ/ΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 

16.

01.

00 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

ΒΙΟΜ/ΚΗΣ 

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 18 

18.

03 ΛΟΙΠΑ ΑΥΛΑ 

18.

03.

01 

ΜΙΚΤΗ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ 

ΛΟΙΠΩΝ ΑΥΛΩΝ 

16 

16.

01 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

ΒΙΟΜ/ΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 

16.

01.

02 ΣΗΜΑΤΑ 18 

18.

03 ΛΟΙΠΑ ΑΥΛΑ 

18.

03.

01 

ΜΙΚΤΗ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ 

ΛΟΙΠΩΝ ΑΥΛΩΝ 

16 

16.

02 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 

ΟΡΥΧΕΙΩΝ-

ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ-

ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ 

16.

02.

00 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 

ΟΡΥΧΕΙΩΝ-

ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ-

ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ 18 

18.

03 ΛΟΙΠΑ ΑΥΛΑ 

18.

03.

01 

ΜΙΚΤΗ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ 

ΛΟΙΠΩΝ ΑΥΛΩΝ 
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16 

16.

03 ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ 

16.

03.

00 

ΛΟΙΠΕΣ 

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ 18 

18.

90 

 `ΑΥΛΑ (ΜΗ 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΜ

ΕΝΟΣ 

ΛΟΓ/ΣΜΟΣ) 

18.

90.

03 

ΛΟΙΠΕΣ 

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ 

16 

16.

04 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 

ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ ΠΑΓΙΩΝ 

ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

16.

04.

00 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

ΧΡΗΣΕΩΣ 

ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ 

ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 18 

18.

90 

 `ΑΥΛΑ (ΜΗ 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΜ

ΕΝΟΣ 

ΛΟΓ/ΣΜΟΣ) 

18.

90.

04 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

ΧΡΗΣΕΩΣ 

ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ 

ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

16 

16.

05 ΛΟΙΠΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

16.

05.

00 ΛΟΙΠΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 18 

18.

03 ΛΟΙΠΑ ΑΥΛΑ 

18.

03.

01 

ΜΙΚΤΗ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ 

ΛΟΙΠΩΝ ΑΥΛΩΝ 

16 

16.

10 

ΕΞΟΔΑ ΊΔΡΥΣΗΣ & 

A'ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

16.

10.

00 

ΕΞΟΔΑ ΊΔΡΥΣΗΣ & 

A'ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 18 

18.

90 

 `ΑΥΛΑ (ΜΗ 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΜ

ΕΝΟΣ 

ΛΟΓ/ΣΜΟΣ) 

18.

90.

10 

ΕΞΟΔΑ ΊΔΡΥΣΗΣ & 

A'ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

16 

16.

11 

ΕΞΟΔΑ ΕΡΕΥΝΩΝ 

ΟΡΥΧΕΙΩΝ-

ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ-

ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ 

16.

11.

00 

ΕΞΟΔΑ ΕΡΕΥΝΩΝ 

ΟΡΥΧΕΙΩΝ-

ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ-

ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ 18 

18.

90 

 `ΑΥΛΑ (ΜΗ 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΜ

ΕΝΟΣ 

ΛΟΓ/ΣΜΟΣ) 

18.

90.

11 

ΕΞΟΔΑ ΕΡΕΥΝΩΝ 

ΟΡΥΧΕΙΩΝ-

ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ-

ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ 

16 

16.

12 

ΕΞΟΔΑ ΛΟΙΠΩΝ 

ΕΡΕΥΝΩΝ 

16.

12.

00 

ΕΞΟΔΑ ΛΟΙΠΩΝ 

ΕΡΕΥΝΩΝ 18 

18.

90 

 `ΑΥΛΑ (ΜΗ 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΜ

ΕΝΟΣ 

ΛΟΓ/ΣΜΟΣ) 

18.

90.

12 

ΕΞΟΔΑ ΛΟΙΠΩΝ 

ΕΡΕΥΝΩΝ 

16 

16.

12 

ΕΞΟΔΑ ΛΟΙΠΩΝ 

ΕΡΕΥΝΩΝ 

16.

12.

01 

ΔΑΠΑΝΕΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 18 

18.

01 

ΔΑΠΑΝΕΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

18.

01.

01 

ΜΙΚΤΗ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ 

ΔΑΠΑΝΩΝ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

16 

16.

13 

ΕΞΟΔΑ ΑΥΞΗΣΗΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & 

ΕΚΔ.ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ 

ΔΑΝΕΙΩΝ 

16.

13.

00 

ΕΞΟΔΑ ΑΥΞΗΣΗΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & 

ΕΚΔ.ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ 

ΔΑΝΕΙΩΝ 18 

18.

90 

 `ΑΥΛΑ (ΜΗ 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΜ

ΕΝΟΣ 

ΛΟΓ/ΣΜΟΣ) 

18.

90.

13 

ΕΞΟΔΑ ΑΥΞΗΣΗΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & 

ΕΚΔ.ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ 

ΔΑΝΕΙΩΝ 

16 

16.

14 

ΕΞΟΔΑ ΚΤΗΣΕΩΣ 

ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 

16.

14.

00 

ΕΞΟΔΑ ΚΤΗΣΕΩΣ 

ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 18 

18.

90 

 `ΑΥΛΑ (ΜΗ 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΜ

ΕΝΟΣ 

ΛΟΓ/ΣΜΟΣ) 

18.

90.

14 

ΕΞΟΔΑ ΚΤΗΣΕΩΣ 

ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 

16 

16.

15 

ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ 

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ 

ΠΑΓΙΩΝ 

16.

15.

00 

ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ 

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ 

ΔΑΝΕΙΑ ΠΑΓΙΩΝ 18 

18.

90 

 `ΑΥΛΑ (ΜΗ 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΜ

ΕΝΟΣ 

ΛΟΓ/ΣΜΟΣ) 

18.

90.

15 

ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ 

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ 

ΔΑΝΕΙΑ ΠΑΓΙΩΝ 

16 

16.

16 

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ & 

ΕΞΟΦΛΗΣΕΩΣ 

ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ 

16.

16.

00 

ΔΙΑΦΟΡΕΣ 

ΕΚΔΟΣΕΩΣ & 

ΕΞΟΦΛΗΣΕΩΣ 

ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ 18 

18.

90 

 `ΑΥΛΑ (ΜΗ 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΜ

ΕΝΟΣ 

ΛΟΓ/ΣΜΟΣ) 

18.

90.

16 

ΔΙΑΦΟΡΕΣ 

ΕΚΔΟΣΕΩΣ & 

ΕΞΟΦΛΗΣΕΩΣ 

ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ 

16 

16.

17 

ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Η/Υ 

(ΓΝΩΜ.142/1948/1993

) 

16.

17.

00 

ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Η/Υ 

(ΓΝΩΜ.142/1948/19

93) 18 

18.

90 

 `ΑΥΛΑ (ΜΗ 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΜ

ΕΝΟΣ 

ΛΟΓ/ΣΜΟΣ) 

18.

90.

17 

ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Η/Υ 

(ΓΝΩΜ.142/1948/19

93) 

16 

16.

18 

ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΩΝ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡ. 

16.

18.

00 

ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΩΝ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ 

ΠΕΡ. 18 

18.

90 

 `ΑΥΛΑ (ΜΗ 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΜ

ΕΝΟΣ 

ΛΟΓ/ΣΜΟΣ) 

18.

90.

18 

ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΩΝ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ 

ΠΕΡ. 

16 

16.

19 

ΛΟΙΠΑ ΈΞΟΔΑ 

ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ 

ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΣ 

16.

19.

00 

ΛΟΙΠΑ ΈΞΟΔΑ 

ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ 

ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΣ 18 

18.

90 

 `ΑΥΛΑ (ΜΗ 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΜ

ΕΝΟΣ 

ΛΟΓ/ΣΜΟΣ) 

18.

90.

19 

ΛΟΙΠΑ ΈΞΟΔΑ 

ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ 

ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΣ 

16 

16.

90 

ΕΞΟΔΑ 

ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 

ΤΗΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ(ΓΝΩΜ.2

603/2258/1995) 

16.

90.

00 

ΕΞΟΔΑ 

ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 

ΤΗΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ(ΓΝΩΜ

.2603/2258/1995) 18 

18.

90 

 `ΑΥΛΑ (ΜΗ 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΜ

ΕΝΟΣ 

ΛΟΓ/ΣΜΟΣ) 

18.

90.

90 

ΕΞΟΔΑ 

ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 

ΤΗΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ(ΓΝΩΜ

.2603/2258/1995) 

16 16. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ 16. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ 18 18.  `ΑΥΛΑ (ΜΗ 18. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ 
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98 ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΣΩΜΑΤΩΝ 

ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 

98.

00 

ΚΤΗΣΕΩΣ 

ΑΣΩΜΑΤΩΝ 

ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 

90 ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΜ

ΕΝΟΣ 

ΛΟΓ/ΣΜΟΣ) 

90.

98 

ΚΤΗΣΕΩΣ 

ΑΣΩΜΑΤΩΝ 

ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 

16 

16.

99 

ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΕΣ 

ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤ. & 

ΈΞΟΔΑ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ 

ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΣ 

16.

99.

00 

ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΗ 

ΥΠΕΡΑΞΙΑ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ 18 

18.

02 ΥΠΕΡΑΞΙΑ 

18.

02.

02 

ΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ 

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 

ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ 

16 

16.

99 

ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΕΣ 

ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤ. & 

ΈΞΟΔΑ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ 

ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΣ 

16.

99.

01 

ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΑ 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 18 

18.

03 ΛΟΙΠΑ ΑΥΛΑ 

18.

03.

02 

ΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ 

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΛΟΙΠΩΝ 

ΑΥΛΩΝ 

16 

16.

99 

ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΕΣ 

ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤ. & 

ΈΞΟΔΑ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ 

ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΣ 

16.

99.

02 

ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΑ 

ΔΙΚΑΙΩΜ.ΕΚΜ/ΣΕΩΣ 

ΟΡΥΧΕΙΩΝ-

ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ-

ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ 18 

18.

03 ΛΟΙΠΑ ΑΥΛΑ 

18.

03.

02 

ΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ 

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΛΟΙΠΩΝ 

ΑΥΛΩΝ 

16 

16.

99 

ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΕΣ 

ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤ. & 

ΈΞΟΔΑ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ 

ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΣ 

16.

99.

03 

ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΕΣ 

ΛΟΙΠΕΣ 

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ 18 

18.

90 

 `ΑΥΛΑ (ΜΗ 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΜ

ΕΝΟΣ 

ΛΟΓ/ΣΜΟΣ) 

18.

90.

03 

ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΕΣ 

ΛΟΙΠΕΣ 

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ 

16 

16.

99 

ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΕΣ 

ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤ. & 

ΈΞΟΔΑ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ 

ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΣ 

16.

99.

04 

ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΑ 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

ΧΡΗΣΕΩΣ 

ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ 

ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 18 

18.

90 

 `ΑΥΛΑ (ΜΗ 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΜ

ΕΝΟΣ 

ΛΟΓ/ΣΜΟΣ) 

18.

90.

04 

ΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ 

ΑΠΟΜΕΙΩΣΕΙΣ 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

ΧΡΗΣΕΩΣ 

ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ 

ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

16 

16.

99 

ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΕΣ 

ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤ. & 

ΈΞΟΔΑ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ 

ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΣ 

16.

99.

05 

ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΑ 

ΛΟΙΠΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 18 

18.

03 ΛΟΙΠΑ ΑΥΛΑ 

18.

03.

02 

ΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ 

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΛΟΙΠΩΝ 

ΑΥΛΩΝ 

16 

16.

99 

ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΕΣ 

ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤ. & 

ΈΞΟΔΑ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ 

ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΣ 

16.

99.

10 

ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΑ 

ΈΞΟΔΑ ΊΔΡΥΣΗΣ & 

A'ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 18 

18.

90 

 `ΑΥΛΑ (ΜΗ 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΜ

ΕΝΟΣ 

ΛΟΓ/ΣΜΟΣ) 

18.

90.

10 

ΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ 

ΑΠΟΜΕΙΩΣΕΙΣ 

ΈΞΟΔΑ ΊΔΡΥΣΗΣ & 

A'ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

16 

16.

99 

ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΕΣ 

ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤ. & 

ΈΞΟΔΑ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ 

ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΣ 

16.

99.

11 

ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΑ 

ΈΞΟΔΑ ΕΡΕΥΝΩΝ 

ΟΡΥΧΕΙΩΝ-

ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ-

ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ 18 

18.

90 

 `ΑΥΛΑ (ΜΗ 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΜ

ΕΝΟΣ 

ΛΟΓ/ΣΜΟΣ) 

18.

90.

11 

ΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ 

ΑΠΟΜΕΙΩΣΕΙΣ 

ΈΞΟΔΑ ΕΡΕΥΝΩΝ 

ΟΡΥΧΕΙΩΝ-

ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ-

ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ 

16 

16.

99 

ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΕΣ 

ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤ. & 

ΈΞΟΔΑ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ 

ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΣ 

16.

99.

12 

ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΑ 

ΈΞΟΔΑ ΛΟΙΠΩΝ 

ΕΡΕΥΝΩΝ 18 

18.

01 

ΔΑΠΑΝΕΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

18.

01.

02 

ΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ 

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 

ΔΑΠΑΝΩΝ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

16 

16.

99 

ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΕΣ 

ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤ. & 

ΈΞΟΔΑ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ 

ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΣ 

16.

99.

13 

ΑΠΟΣΒΕΣΜ.ΈΞΟΔΑ 

ΑΥΞΗΣΕΩΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ & 

ΕΚΔΟΣΕΩΣ 

ΟΜΟΛΟΓ.ΔΑΝΕΙΩΝ 18 

18.

90 

 `ΑΥΛΑ (ΜΗ 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΜ

ΕΝΟΣ 

ΛΟΓ/ΣΜΟΣ) 

18.

90.

13 

ΑΠΟΣΒΕΣΜ.ΈΞΟΔΑ 

ΑΥΞΗΣΕΩΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ & 

ΕΚΔΟΣΕΩΣ 

ΟΜΟΛΟΓ.ΔΑΝΕΙΩΝ 

16 

16.

99 

ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΕΣ 

ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤ. & 

ΈΞΟΔΑ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ 

ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΣ 

16.

99.

14 

ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΑ 

ΈΞΟΔΑ ΚΤΗΣΕΩΣ 

ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 18 

18.

90 

 `ΑΥΛΑ (ΜΗ 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΜ

ΕΝΟΣ 

ΛΟΓ/ΣΜΟΣ) 

18.

90.

14 

ΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ 

ΑΠΟΜΕΙΩΣΕΙΣ 

ΈΞΟΔΑ ΚΤΗΣΕΩΣ 

ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 

16 

16.

99 

ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΕΣ 

ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤ. & 

ΈΞΟΔΑ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ 

ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΣ 

16.

99.

16 

ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΕΣ 

ΔΙΑΦΟΡΕΣ 

ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΚΑΙ 

ΕΞΟΦΛΗΣΕΩΣ 

ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ 18 

18.

90 

 `ΑΥΛΑ (ΜΗ 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΜ

ΕΝΟΣ 

ΛΟΓ/ΣΜΟΣ) 

18.

90.

16 

ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΕΣ 

ΔΙΑΦΟΡΕΣ 

ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΚΑΙ 

ΕΞΟΦΛΗΣΕΩΣ 

ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ 

16 

16.

99 

ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΕΣ 

ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤ. & 

16.

99.

ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΑ 

ΈΞΟΔΑ 18 

18.

90 

 `ΑΥΛΑ (ΜΗ 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΜ

18.

90.

ΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ 

ΑΠΟΜΕΙΩΣΕΙΣ 
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ΈΞΟΔΑ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ 

ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΣ 

17 ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ ΕΝΟΣ 

ΛΟΓ/ΣΜΟΣ) 

17 ΈΞΟΔΑ 

ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ 

16 

16.

99 

ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΕΣ 

ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤ. & 

ΈΞΟΔΑ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ 

ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΣ 

16.

99.

18 

ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΟΙ 

ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΩΝ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ 

ΠΕΡΙΟΔΟΥ 18 

18.

90 

 `ΑΥΛΑ (ΜΗ 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΜ

ΕΝΟΣ 

ΛΟΓ/ΣΜΟΣ) 

18.

90.

18 

ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΟΙ 

ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΩΝ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ 

ΠΕΡΙΟΔΟΥ 

16 

16.

99 

ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΕΣ 

ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤ. & 

ΈΞΟΔΑ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ 

ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΣ 

16.

99.

19 

ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΑ 

ΛΟΙΠΑ ΈΞΟΔΑ 

ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ 

ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΣ 18 

18.

90 

 `ΑΥΛΑ (ΜΗ 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΜ

ΕΝΟΣ 

ΛΟΓ/ΣΜΟΣ) 

18.

90.

19 

ΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ 

ΑΠΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΛΟΙΠΑ 

ΈΞΟΔΑ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ 

ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΣ 

16 

16.

99 

ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΕΣ 

ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤ. & 

ΈΞΟΔΑ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ 

ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΣ 

16.

99.

90 

ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΑ 

ΈΞΟΔΑ 

ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 

ΕΠΙΧ.(ΓΝΩΜ.260/225

8/1995) 18 

18.

90 

 `ΑΥΛΑ (ΜΗ 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΜ

ΕΝΟΣ 

ΛΟΓ/ΣΜΟΣ) 

18.

90.

90 

ΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ 

ΑΠΟΜΕΙΩΣΕΙΣ 

ΈΞΟΔΑ 

ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 

ΕΠΙΧ.(ΓΝΩΜ.260/225

8/1995) 

18 

18.

00 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ 

ΣΥΝΔΕΜΕΝΕΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

18.

00.

00 

ΜΕΤΟΧΕΣ 

ΕΙΣΑΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ 

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ 

ΕΤΑΙΡΙΩΝ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 36 

36.

01 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕ

Σ ΣΕ 

ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ 

36.

01.

01 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ 

ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ 

18 

18.

00 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ 

ΣΥΝΔΕΜΕΝΕΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

18.

00.

01 

ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΗ 

ΕΙΣΑΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ 

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ 

ΕΤΑΙΡΙΩΝ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 36 

36.

01 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕ

Σ ΣΕ 

ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ 

36.

01.

01 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ 

ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ 

18 

18.

00 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ 

ΣΥΝΔΕΜΕΝΕΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

18.

00.

02 

ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΕΣ 

ΜΕΤΟΧΕΣ 

ΕΙΣΑΓΜ.ΣΤΟ 

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤ.ΕΤΑΙΡΙΩ

Ν ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 36 

36.

01 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕ

Σ ΣΕ 

ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ 

36.

01.

01 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ 

ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ 

18 

18.

00 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ 

ΣΥΝΔΕΜΕΝΕΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

18.

00.

03 

ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΕΣ 

ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΗ 

ΕΙΣΑΓΜ.ΣΤΟ 

ΧΡΗΜΑΤ.ΕΤΑΙΡΙΩΝ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 36 

36.

01 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕ

Σ ΣΕ 

ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ 

36.

01.

01 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ 

ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ 

18 

18.

00 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ 

ΣΥΝΔΕΜΕΝΕΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

18.

00.

04 

ΜΕΤΟΧΕΣ 

ΕΙΣΑΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ 

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ 

ΕΤΑΙΡΙΩΝ 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 36 

36.

01 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕ

Σ ΣΕ 

ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ 

36.

01.

01 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ 

ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ 

18 

18.

00 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ 

ΣΥΝΔΕΜΕΝΕΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

18.

00.

05 

ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΗ 

ΕΙΣΑΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ 

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ 

ΕΤΑΙΡΙΩΝ 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 36 

36.

01 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕ

Σ ΣΕ 

ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ 

36.

01.

01 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ 

ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ 

18 

18.

00 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ 

ΣΥΝΔΕΜΕΝΕΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

18.

00.

06 

ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΕΣ 

ΜΕΤΟΧΕΣ 

ΕΙΣΑΓΜ.ΣΤΟ 

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤ.ΕΤΑΙΡΙΩ

Ν ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 36 

36.

01 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕ

Σ ΣΕ 

ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ 

36.

01.

01 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ 

ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ 

18 

18.

00 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ 

ΣΥΝΔΕΜΕΝΕΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

18.

00.

07 

ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΕΣ 

ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΗ 

ΕΙΣΑΓΜ.ΣΤΟ 

ΧΡΗΜΑΤ.ΕΤΑΙΡΙΩΝ 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 36 

36.

01 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕ

Σ ΣΕ 

ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ 

36.

01.

01 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ 

ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ 

18 

18.

00 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ 

ΣΥΝΔΕΜΕΝΕΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

18.

00.

08 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ 

ΛΟΙΠΕΣ (ΠΛΗΝ Α.Ε.) 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 36 

36.

01 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕ

Σ ΣΕ 

ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ 

36.

01.

01 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ 

ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ 
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18 

18.

00 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ 

ΣΥΝΔΕΜΕΝΕΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

18.

00.

09 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ 

ΛΟΙΠΕΣ (ΠΛΗΝ Α.Ε.) 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 36 

36.

01 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕ

Σ ΣΕ 

ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ 

36.

01.

01 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ 

ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ 

18 

18.

00 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ 

ΣΥΝΔΕΜΕΝΕΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

18.

00.

10 

ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΕ 

ΥΠΟ ΈΚΔΟΣΗ 

ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 36 

36.

01 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕ

Σ ΣΕ 

ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ 

36.

01.

01 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ 

ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ 

18 

18.

00 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ 

ΣΥΝΔΕΜΕΝΕΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

18.

00.

11 

ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΕ 

ΥΠΟ ΈΚΔΟΣΗ 

ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 36 

36.

01 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕ

Σ ΣΕ 

ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ 

36.

01.

01 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ 

ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ 

18 

18.

00 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ 

ΣΥΝΔΕΜΕΝΕΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

18.

00.

12 

ΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ 

ΓΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ 36 

36.

01 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕ

Σ ΣΕ 

ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ 

36.

01.

01 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ 

ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ 

18 

18.

00 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ 

ΣΥΝΔΕΜΕΝΕΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

18.

00.

19 

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ 

ΥΠΟΤΙΜΗΣΕΙΣ 

ΣΥΜΜΕΤ.ΣΕ ΛΟΙΠΕΣ 

(ΠΛΗΝ Α.Ε) ΕΠΙΧ. 36 

36.

01 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕ

Σ ΣΕ 

ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ 

36.

01.

01 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ 

ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ 

18 

18.

00 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ 

ΣΥΝΔΕΜΕΝΕΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

18.

00.

99 

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ 

ΥΠΟΤΙΜΗΣΕΙΣ 

ΣΥΜΜΕΤ.ΣΕ 

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡ. 36 

36.

01 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕ

Σ ΣΕ 

ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ 

36.

01.

01 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ 

ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ 

18 

18.

01 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ 

ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

18.

01.

00 

ΜΕΤΟΧΕΣ 

ΕΙΣΑΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ 

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ 

ΕΤΑΙΡΙΩΝ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 34 

34.

02 

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 

ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΗ 

34.

02.

01 

 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΓΙΑ 

ΠΩΛΗΣΗ 

18 

18.

01 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ 

ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

18.

01.

19 

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ 

ΥΠΟΤΙΜΗΣΕΙΣ 

ΣΥΜΜΕΤ.ΣΕ ΛΟΙΠΕΣ 

(ΠΛΗΝ Α.Ε) ΕΠΙΧ. 34 

34.

02 

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 

ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΗ 

34.

02.

02 

ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ 

ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΓΙΑ 

ΠΩΛΗΣΗ 

18 

18.

11 ΔΟΣΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

18.

11.

00 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΕΝΟΙΚΙΩΝ 33 

33.

03 

`ΑΛΛΕΣ 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

ΑΠΟ ΜΗ 

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕ

ΝΕΣ 

ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ 

33.

03.

01 

`ΑΛΛΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

ΑΠΟ ΜΗ 

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ 

ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ 

20 

20.
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