
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 

ANACONDA 
EYFORIA 
 

Έσοδα-Έξοδα 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εγχειρίδιο 
Χρήσης 
 
 

Δεκέμβριος 2008 



EYFORIA 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                               Anaconda  2 



                                                      EYFORIA 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ    5 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΚΕΤΟΥ    6 
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  13 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ    15 
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ  

 18 
 25 

Εισαγωγή Εταιρίας    26 
Μεταβολή Εταιρίας    36 
Ε3  37 
Ε5 
Εκτυπώσεις                                             

 41 
 42 

ΚΥΡΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  43 
ΚΙΝΗΣΕΙΣ  43 
Εισαγωγή Κινήσεων 
Μεταβολή-Διαγραφή-Εκτύπωση           

 44 
 50 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ   52 
Εισαγωγή Λογαριασμών 
ΠΕΛΑΤΕΣ                                              

 53 
 60 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ  68 
ΣΤΗΛΕΣ ΒΙΒΛΙΟΥ  69 
Μεταβολή Λογαριασμών Εταιρίας   69 
Εισαγωγή Λογαριασμών Εταιρίας   71 
Εκτυπώσεις Λογαριασμών Εταιρίας   73 
ΠΑΓΙΑ  75 
Δ.Ο.Υ.  78 
ΜΕΤΟΧΟΙ  80 
Εισαγωγή Μετόχου 
Δήλωση Φορολογ. Εισοδήματος (Ε1) 

 80 
 85 

Αναλυτική Κατάσταση Μισθωμάτων   91 
Εκτυπώσεις Ε1-Ε2  93 
ΠΙΝΑΚΕΣ  94 
ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ 100 
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 101 
ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ 103 
Έλεγχος Κινήσεων  103 
Καρτέλες   106 
Γενικές Εκτυπώσεις                             108 
Ανάλυση Κίνησης Στηλών 108 

Anaconda                                                   3 



EYFORIA 

Εικόνα Επιχείρησης   109 
Επικεφαλίδες Βιβλίου 110 
Επικεφαλίδες Τιμολογίων 111 
Προϋπολογισμός Εσόδων 112 
Βεβαιώσεις Παρακρατηθέντος Φόρου 112 
Βεβαιώσεις Επιχειρημ. Αμοιβής  112 
Έλεγχος Θεώρησης Παραστατικών 113 
Υποχρεώσεις Δημοσίου  114 
Αναλυτικό Βιβλίο   114 
Μηνιαίο Εσόδων-Εξόδων  115 
Συγκεντρωτική Στηλών / Μήνα 117 
Παγίων 118 
Κατάσταση ΜΥΦ  121 
Συνοδευτικό ΜΥΦ 
Κατάσταση Πετρελαίου                         
Έντυπα ΦΠΑ  

122 
122 
124 

Φορολογικά Έντυπα  128 
ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ   131 
Εισαγωγή Είδους  131 
Μαζικές Αλλαγές   134 
Εκτυπώσεις Απογραφής  
Βοηθητικές Εργασίες  

135 
140 

INTRASTAT 144 
Εισαγωγές-Εξαγωγές   144 
Συνδυασμένη Ονοματολογία  148 
Έλεγχος Κινήσεων 
Intrastat  

149 
150 

Vies  151 
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 153 
Κινήσεις Οικοδομικών Έργων 153 
Οικοδομικά Έργα 155 
Βιβλίο Κοστολογίου                              
Προυπολογ.-Απολογιστικό Κόστος  

161 
162 

ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  163 
Εργασίες Αρχείων 163 
Γενικές Εργασίες  168 
Γενικές Παράμετροι 173 

 
 

                                               Anaconda  4 



                                                      EYFORIA 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ   
 
Σας ευχαριστούμε για την προτίμησή σας στο πρόγραμμα Anaconda Ey-
foria.  Το προϊόν είναι ένα παραθυρικό εργαλείο το οποίο έχει αναπτυχθεί 
σε Visual Basic, λειτουργεί σε περιβάλλον Windows και αξιοποιεί τις τε-
χνολογίες των σχεσιακών βάσεων δεδομένων.  

 
Το πρόγραμμα είναι απλό στην χρήση του, σχεδιασμένο ώστε να μπορείτε 
να το χρησιμοποιήσετε μόλις το εγκαταστήσετε και δεν απαιτεί ιδιαίτερες 
προσαρμογές ή παραμετροποιήσεις. Συνοδεύεται από ένα έτοιμο Λογιστι-
κό Σχέδιο, επομένως μπορείτε να αρχίσετε να εργάζεστε αμέσως,   
 
Πιστεύουμε ότι το προϊόν θα ανταποκριθεί στις ανάγκες σας, είμαστε όμως 
πάντοτε στην διάθεσή σας για κάθε πρόταση που θα οδηγήσει στην περαι-
τέρω βελτίωσή του. 
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ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΚΕΤΟΥ 
 
Το πακέτο αυτό είναι διαθέσιμο με βάσεις δεδομένων Microsoft Access ή 
Microsoft SQL. Η επιλογή της μιας ή άλλης βάσης είναι δική σας και θα 
εξαρτηθεί από το πλήθος των εταιριών σας και την κίνησή τους. Για να 
λειτουργήσει η εφαρμογή απαιτείται τουλάχιστον Ηλεκτρονικός  Υπολο-
γιστής  PC 586 ή πιο σύγχρονος, με έναν σκληρό δίσκο, μονάδα ανάγνω-
σης CD και περιβάλλον Windows (98, 2000, NT, XP, Vista). Το CD που 
παραλάβατε περιέχει μια εντολή αυτόματης εκκίνησης που σημαίνει ότι  
μόλις τοποθετήσετε το CD στο drive και κλείσετε την πόρτα το πρόγραμμα 
εγκατάστασης θα ξεκινήσει από μόνο του. Στην περίπτωση που (για κά-
ποιο λόγο) αυτό δεν γίνει τότε θα κάνετε < διπλό κλικ>  στο εικονίδιο Ο 
Υπολογιστής μου...θα επιλέξετε την μονάδα του cd-rom στο οποίο έχετε 
εισάγει το CD και στη συνέχεια πάλι με <διπλό κλικ> θα εκτελέσετε το 
πρόγραμμα setprg.exe. Ο οδηγός εγκατάστασης που θα εμφανιστεί έχει 4 
επιλογές οι οποίες απεικονίζονται σε κόκκινο φόντο. Τοποθετώντας το 
ποντίκι επάνω σε μια από τις επιλογές το φόντο της περιγραφής μεταβάλ-
λεται από κόκκινο σε μαύρο. 
Παρακάτω απεικονίζεται το περιβάλλον εγκατάστασης: 
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Επιλέξτε την επιλογή  Εγκατάσταση Προγράμματος κάνοντας <κλικ> 
επάνω της. Εμφανίζεται η εξής οθόνη με το ενημερωτικό μήνυμα κατά το 
οποίο προτείνεται να είναι κλειστές άλλες εφαρμογές έτσι ώστε να μη 
χρησιμοποιούνται σημαντικά αρχεία συστήματος κατά την εγκατάσταση.  
 

  
 

Κάνετε <κλικ> στο πλήκτρο  για να συνεχίσετε τη διαδι-
κασία εγκατάστασης, οπότε εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη: 
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Η προεπιλεγμένη διαδρομή εγκατάστασης είναι C:\ESOW. Σε περίπτωση 
που πρέπει να ορίσετε διαφορετικό δίσκο εγκατάστασης, κάνετε  <κλικ> 

στο πλήκτρο , οπότε προβάλλεται η εξής οθόνη 
μέσα στην οποία ορίζετε τη νέα διαδρομή. 
 

 
 
Αν για παράδειγμα θέλετε να εγκαταστήσετε την εφαρμογή στο δίσκο F, 
τότε στο πεδίο Path θα δηλώσετε τη διαδρομή F:\ESOW.  
Συνιστούμε να μην αλλάζετε τη προτεινόμενη ονομασία του καταλόγου 
του προγράμματος (ESOW). 
Συνεχίζετε τη διαδικασία εγκατάστασης κάνοντας <κλικ> στο εικονίδιο  
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Προβάλλεται η παρακάτω οθόνη μέσα στην οποία (και συγκεκριμένα στο 
πεδίο Program Group) προτείνεται το όνομα του καταλόγου που θα δη-
μιουργηθεί στο μενού των προγραμμάτων, μέσα στον οποίο θα τοποθε-
τηθούν οι επιλογές κλήσης του προγράμματος της εφαρμογής.  
Η επιλογή κλήσης του προγράμματος ονομάζεται Anaconda Eyforia και η 
επιλογή κλήσης της διαδικασίας αυτόματης αναβάθμισής του ονομάζε-ται 
Eyforia LiveUpd.  
Για παράδειγμα, αν έχετε λειτουργικό σύστημα Windows XP, ο κατάλο-
γος Anaconda Menu θα εμφανίζεται στην επιλογή Έναρξη- Όλα τα  
προγράμματα. 
 

 
 

Συνεχίζετε κάνοντας <κλικ> στο εικονίδιο . 
 
Ξεκινάει η εγκατάσταση και προβάλλεται το εξής ενημερωτικό μήνυμα:  
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Αμέσως μετά προβάλλεται η απεικόνιση της προόδου εγκατάστασης  
 

 
 
Όταν ολοκληρωθεί η εγκατάσταση προβάλλεται σχετικό ενημερωτικό μή-
νυμα: 
 

 
 
Ταυτότητα Εγκατάστασης  
 
Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης θα επιλέξετε από το αρχικό πε-
ριβάλλον εγκατάστασης την επιλογή Ταυτότητα Εγκατάστασης. 
Στην οθόνη που προβάλλεται εμφανίζεται το αρχείο ταυτότητας 
Appl.bt….  
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…το οποίο πρέπει να εγκαταστήσετε στον φάκελο της εφαρμογής  ESOW. 

Με την επιλογή του πλήκτρου  η εγκατάσταση της ταυτότητας 
ολοκληρώνεται. Επιστρέφετε στην αρχική οθόνη και επιλέγετε Έξοδος.  
 
Εγκατάσταση Microsoft SQL Server Desktop Edition 
 
Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα επιλογής 
Βάσης Δεδομένων Microsoft Access ή Microsoft SQL. 
ΠΡΟΣΟΧΗ!! Σε περίπτωση που έχετε επιλέξει το πακέτο με βάση Micro-
soft SQL, θα προχωρήσετε στη διαδικασία εγκατάστασης του SQL μό-
νο εάν δεν είναι ήδη εγκατεστημένη η βάση SQL στον Server σας. 
 
Για να εγκαταστήσετε τη Βάση Microsoft SQL, κάνετε <κλικ> στην επι-
λογή Εγκατάσταση Microsoft SQL Server Desktop Edition, στην αρχι-
κή οθόνη εγκατάστασης.  
 
Εμφανίζεται το εξής προειδοποιητικό μήνυμα: 
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Θα επιλέξετε το  μόνο αν δεν είναι ήδη εγκατεστημένος ο Mi-
crosoft SQL.  
 
Στη συνέχεια εμφανίζεται το παρακάτω μήνυμα: 
 

 
 
Η εγκατάσταση του SQL γίνεται συνήθως στο Server του δικτύου σας. 

Συνεχίζετε επιλέγοντας το , οπότε αρχίζει η εγκατάσταση της  
Βάσης και απεικονίζεται προοδευτικά ο υπολειπόμενος χρόνος μέχρι την 
ολοκλήρωση της διαδικασίας. 
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ΕΚΤΕΛΕΣΗ  ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
 
Το πρόγραμμα ανοίγει κλικάροντας την επιλογή Anaconda Eyforia που 
βρίσκεται στο μενού Έναρξη- Όλα τα προγράμματα-Anaconda Menu. 
Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε εικονίδιο συντόμευσης στην επιφά-
νεια εργασίας του υπολογιστή σας επιλέγοντας το αρχείο esow.exe μέσα 
από τον κατάλογο ESOW. 
Με την εισαγωγή στην εφαρμογή εμφανίζεται το περιβάλλον του προ-
γράμματος με το εξής παράθυρο: 
 

 
 
Για να μπείτε στην εφαρμογή πρέπει να κάνετε κλικ στο πλήκτρο 

 ή να επιλέξετε το F10. 
Σε περίπτωση που έχει δηλωθεί κωδικός εισόδου για τον χρήστη θα πρέπει 
πρώτα να τον πληκτρολογείτε  στο πεδίο Κωδικός και στη συνέχεια να 
επιλέγετε το πλήκτρο . 
 
Αν έχετε βάση  SQL, την πρώτη φορά που θα ξεκινήσετε το πρόγραμμα 
θα εμφανιστεί ο παρακάτω πίνακας μέσα στον οποίο θα δηλώσετε τα στοι-
χεία σύνδεσης με τη βάση, όπως όνομα του υπολογιστή στον οποίο είναι 
εγκατεστημένη η βάση (ή διεύθυνση IP), καθώς και  User Name και Pass-
word της βάσης.  
 
Σημείωση!!  Σε περίπτωση που εγκαταστήσατε τον Microsoft SQL Server 
που παρέχεται στο cd εγκατάστασης του προγράμματος, τότε το Username 
είναι sa, ενώ το Password το αφήνετε κενό.  
Σε περίπτωση που ήταν ήδη εγκατεστημένος ο SQL (και επομένως δεν θα 
εγκαταστήσετε τον SQL που παρέχεται) τότε θα χρησιμοποιήσετε τo 
Username και Password που γνωρίζετε για τον συγκεκριμένο Server.  
 
Τα στοιχεία καταχωρούνται επιλέγοντας το πλήκτρο  (ή δί-
νετε  το F10). 
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Επισήμανση!! Τα στοιχεία αυτά αποθηκεύονται αυτόματα, επομένως δεν 
είναι απαραίτητο μετά την αρχική καταχώρισή τους να τα δηλώνετε κάθε 
φορά που εκτελείτε το πρόγραμμα. 
 

 
 
Η αρχική οθόνη της εφαρμογής απεικονίζεται παρακάτω. 
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 
Στην πρώτη γραμμή της οθόνης του προγράμματος αναφέρονται πληροφο-
ριακά στοιχεία όπως η περιγραφή και η έκδοση του προγράμμα-τος, ο σει-
ριακός αριθμός του και η ημερομηνία, ενώ δεξιά υπάρχουν τα εικονίδια 
μεγιστοποίησης, ελαχιστοποίησης και κλεισίματος.  
 
Ακολουθεί  η παρακάτω γραμμή εργαλείων: 
 

 
 
Εκτός από τις περιγραφόμενες εργασίες όπως Κύριες Εργασίες, Εκτυ-
πώσεις κλπ, υπάρχουν εναλλακτικά και τα εξής εικονίδια που αναφέρονται 
σε κάποιες συγκεκριμένες λειτουργίες: 
 

 - Διαχείριση Εταιριών. Κάνοντας κλικ ενεργοποιείται η επιλογή Δια-
χείρισης των Εταιριών σας, όπου εμφανίζονται οι εταιρίες σας και  μπορεί-
τε να κάνετε εισαγωγή νέων εταιριών, μεταβολή η διαγραφή υπαρχουσών 
εταιριών, αντιγραφή εταιριών  και διάφορες εκτυπώσεις.  
 

 - Κινήσεις Εσόδων-Εξόδων. Επιλέγοντας αυτό το εικονίδιο ανοίγει 
η οθόνη καταχώρισης των κινήσεων.  
    

 - Λογιστικό Σχέδιο. Από εδώ έχετε πρόσβαση στη Διαχείριση Γενι-
κού Λογιστικού Σχεδίου, όπου εμφανίζονται οι λογαριασμοί του προγράμ-
ματος και εκτελείτε λειτουργίες όπως καταχώριση νέων λογαριασμών, με-
ταβολή, διαγραφή, αντιγραφή λογαριασμών και εκτύπωση του Λογιστικού 
Σχεδίου. 
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 - Διαχείριση Πελατών. Εμφάνιση και επιλογή των πελατών σας, 
καταχώριση νέων πελατών, μεταβολή, διαγραφή, αντιγραφή πελατών   και 
εκτύπωση ευρετηρίου και καρτέλας πελατών.    
 

 - Διαχείριση Προμηθευτών. Εμφάνιση και επιλογή των προμηθευ-
τών σας, καταχώριση νέων προμηθευτών, μεταβολή, διαγραφή, αντιγραφή 
προμηθευτών και εκτύπωση ευρετηρίου και καρτέλας προμηθευτών.  
 

 -  Διαχείριση Παγίων. Εμφάνιση και επιλογή των παγίων. Εισαγωγή 
παγίων και λοιπές λειτουργίες διαχείρισης. Εκτύπωση του Μητρώου Πα-
γίων.  
 

 - Διαχείριση Οικοδομικών  Έργων. Απεικόνιση των καταχωρημένων 
οικοδομικών έργων και εκτέλεση των λειτουργιών διαχείρισης, όπως εισα-
γωγή, μεταβολή κλπ. 
 

 - Διαχείριση Απογραφής. Εμφάνιση των ειδών αποθήκης. Καταχώ-
ριση ειδών αποθήκης και εκτέλεση των γνωστών λειτουργιών. 

 - Κινήσεις Εισαγωγών-Εξαγωγών. Καταχώριση των κινήσεων που 
αφορούν το κύκλωμα Intrastat. 
 

  - Διαχείριση Μετόχων. Μέσα από αυτή την επιλογή  καταχωρείτε τα 
πληροφοριακά στοιχεία των εταίρων μιας εταιρίας, ώστε να ενημερώνο-
νται  τα αντίστοιχα πεδία του εντύπου Ε5,  καθώς και των φυσικών προ-
σώπων για τα οποία διαχειρίζεστε τη φορολογική δήλωση (Ε1) ή και την  
αναλυτική κατάσταση για μισθώματα ακινήτων (Ε2). 
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  - Επιλεγμένη Εταιρία. Εδώ σας δίνεται η δυνατότητα να κάνετε με-
ταβολή των στοιχείων της εταιρίας στην οποία εργάζεστε τη συγκεκριμένη 
στιγμή.  
 

 - Κωδικός  Ασφαλείας. Αυτή η επιλογή χρησιμοποιείται για την α-
νανέωση του κωδικού χρήσης του προγράμματος που χρειάζεται ανά δια-
στήματα (ανάλογα με τη χρήση που κάνετε) και είναι μια διαδικασία που 
γίνεται σε τηλεφωνική επικοινωνία με την εταιρία μας. Παράγεται σχετικό 
ενημερωτικό μήνυμα που σας ειδοποιεί ότι πρέπει να γίνει ανανέωση και 
ότι έχετε δικαίωμα είκοσι εισόδων ακόμη στο πρόγραμμα.  
 
Στην τελευταία γραμμή της οθόνης υπάρχουν διάφορες πληροφορίες, όπως 
η επωνυμία της εταιρίας στην οποία εργάζεστε και η βάση δεδομένων που 
χρησιμοποιεί η εφαρμογή.  
 
Επισήμανση!!! Ο σχεδιασμός της εφαρμογής παρέχει την ευελιξία να ερ-
γάζεστε χωρίς να είναι απαραίτητο να βρίσκεστε μέσα σε μια συγκεκριμέ-
νη εταιρία.   
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ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ 
 
Εδώ περιγράφονται τα εικονίδια, πλήκτρα και χειρισμοί που ενεργοποιούν 
διάφορες λειτουργίες μέσα στο πρόγραμμα.  
 
Οι πίνακες των επιλογών του προγράμματος ονομάζονται οθόνες διαχείρι-
σης, μέσα από τις οποίες εκτελούνται διάφορες λειτουργίες.  
Μια τυπική οθόνη διαχείρισης έχει την εξής μορφή: 
 

 
 
Στην πρώτη γραμμή της οθόνης απεικονίζεται ο τίτλος της και αμέσως από 
κάτω  εμφανίζεται η εξής γραμμή εργαλείων:  
 

 
 

Επιλογή - . Χρησιμοποιείτε το συγκεκριμένο εικονίδιο για να επιλέ-
ξετε ένα στοιχείο του πίνακα διαχείρισης, τον οποίο έχετε αναζητήσει από 
μια λειτουργία.  
 
Οι ακόλουθες λειτουργίες εκτελούνται είτε επιλέγοντας με το ποντίκι τα 
αντίστοιχα εικονίδια της γραμμής εργαλείων είτε επιλέγοντας τη λειτουρ-
γία από το σχετικό μενού που εμφανίζεται κάνοντας δεξί κλικ μέσα στην 
οθόνη, μέσα στο οποίο υπάρχουν οι παρακάτω επιλογές: 
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Εισαγωγή – Για να καταχωρήσετε ένα νέο στοιχείο, για παράδειγμα έναν 
προμηθευτή, επιλέγετε την Εισαγωγή  από το παραπάνω μενού είτε με το 
ποντίκι είτε τοποθετώντας τη μπάρα επιλογών (με το ποντίκι ή χρησιμο-
ποιώντας τα πλήκτρα  και ) επάνω στην επιλογή και στη συνέχεια δί-
νετε Enter. Εναλλακτικά, μπορείτε να επιλέξετε με το ποντίκι από τη 

γραμμή εργαλείων το εικονίδιο  . 
 
Μεταβολή – Για να κάνετε μεταβολή ή για να δείτε τα στοιχεία μιας κα-
ταχώρισης, (για παράδειγμα αν θέλετε να δείτε ή και να μεταβάλλετε τα 
στοιχεία ενός προμηθευτή) επιλέγετε τη Μεταβολή ή κλικάρετε στη 

γραμμή εργαλείων το εικονίδιο . 
 
Διαγραφή – Για να διαγράψετε ένα καταχωρημένο στοιχείο, επιλέγετε την 

Διαγραφή  ή κλικάρετε το εικονίδιο . 
 
Εκτύπωση – Επιλέγοντας από το παραπάνω μενού την επιλογή Εκτύπω-

ση ή κλικάροντας το εικονίδιο , μέσα από τη γραμμή εργαλείων της 
οθόνης διαχείρισης, εμφανίζεται η εκτύπωση της συγκεκριμένης επιλογής 
στην οθόνη. Σε κάποιες περιπτώσεις, όταν επιλέγετε την εκτύπωση εμφα-
νίζεται μενού μέσα από το οποίο επιλέγετε την επιθυμητή εκτύπωση. Λε-
πτομερής αναφορά στις διαθέσιμες επιλογές εκτύπωσης υπάρχει παρακάτω 
στην περιγραφή των οθονών εκτύπωσης. 
 
Αντιγραφή – Για να κάνετε αντιγραφή ενός στοιχείου, επιλέγετε την Α-

ντιγραφή ή κλικάρετε το εικονίδιο . 
 

Anaconda                                                   19 



EYFORIA 

Επισήμανση!!  Επειδή οι λειτουργίες Εισαγωγής, Μεταβολής, Διαγραφής, 
Εκτύπωσης και Αντιγραφής υπάρχουν σε κάθε οθόνη διαχείρισης, παρα-
κάτω θα γίνεται λεπτομερής αναφορά μόνο σε αυτές τις λειτουργίες που 
διαφοροποιούνται ανάλογα με την εργασία, για παράδειγμα η λειτουργία 
Εισαγωγής. 
 
Έξοδος – Για να κλείσει η οθόνη διαχείρισης, επιλέγετε Έξοδος ή το ει-

κονίδιο . Επίσης, μπορείτε να κλικάρετε το εικονίδιο κλεισίματος  

, στην επάνω δεξιά πλευρά της οθόνης. Ελαχιστοποίηση κάνετε κλικά-
ροντας το εικονίδιο ελαχιστοποίησης . 
 

 - Μετακίνηση σε προηγούμενη σελίδα. 
 

 - Μετακίνηση σε επόμενη σελίδα. 
 

 - Μετακίνηση σε προηγούμενη εγγραφή. 
 

 - Μετακίνηση σε επόμενη εγγραφή.  
 
Επισήμανση!! Επειδή το πρόγραμμα λειτουργεί σε περιβάλλον Windows, 
το οποίο επιτρέπει το άνοιγμα πολλών παραθύρων παράλληλα, σας δίνεται 
η δυνατότητα να εκτελέσετε τις παραπάνω επιλογές εισαγωγής, μεταβολής  
κλπ. μέσα από άλλες λειτουργίες. Για παράδειγμα, μπορείτε να εισάγετε 
ένα νέο προμηθευτή μέσα από την οθόνη καταχώρισης κινήσεων.  
 
Στο κάτω μέρος μιας οθόνης διαχείρισης υπάρχει η γραμμή επιλογής ανα-
ζήτησης. Στο πεδίο Ταξινόμηση επιλέγετε τον τρόπο με τον οποίο θέλετε 
να κάνετε αναζήτηση.  
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Οθόνη Εκτύπωσης. 
 
Όταν εμφανίζεται μια εκτύπωση στην οθόνη, σας δίνονται διάφορες επιλο-
γές που υπάρχουν στη σχετική γραμμή εργαλείων. Μπορείτε να έχετε πολ-
λές  οθόνες εκτύπωσης  ανοιχτές ταυτόχρονα στο περιβάλλον εργασίας.   
 

 
 

 - Επιλέγοντας το συγκεκριμένο εικονίδιο (ή εναλλακτικά επιλέγο-
ντας το πλήκτρο F10) εμφανίζεται, όπως παρακάτω, η λειτουργία  διαχεί-
ρισης των εκτυπωτών, ώστε να στείλετε την εκτύπωση στον εκτυπωτή που 
επιθυμείτε.  
 

 
 
 

 - Εμφανίζεται η πρώτη σελίδα της εκτύπωσης. 
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 - Εμφάνιση της τελευταίας σελίδας της εκτύπωσης. 
 

 - Μετακίνηση στην προηγούμενη σελίδα της εκτύπωσης.  
 

 - Μετακίνηση στην επόμενη σελίδα της εκτύπωσης. 
 

 - Εξαγωγή της εκτύπωσης σε αρχείο. Επιλέγοντας το εικονίδιο εξα-
γωγής, εμφανίζεται το παρακάτω μενού επιλογών: 

 
 
Αν για παράδειγμα θέλετε να παράγετε μια εκτύπωση σε μορφή αρχείου 
PDF, επιλέγοντας τη συγκεκριμένη επιλογή εμφανίζεται η παρακάτω οθό-
νη, μέσα στην οποία ορίζετε το σημείο αποθήκευσης και την ονομασία του 
αρχείου. 
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 - Μεγέθυνση της εκτύπωσης στην οθόνη. 
 

 - Σμίκρυνση της εκτύπωσης στην οθόνη. 
 

 - Έξοδος  
 

Κύρια Πλήκτρα Λειτουργίας 
 
<F10> : Καταχώριση ενός στοιχείου, για παράδειγμα καταχώριση μιας 
κίνησης ή ενός πελάτη. Επίσης, σε επιλογές εκτύπωσης με F10 εμφανίζε-
ται η εκτύπωση στην οθόνη. 
 
<F2> : Εντολή διαγραφής. Το πρόγραμμα  εμφανίζει προειδοποιητικό μή-
νυμα ζητώντας την επιβεβαίωση της διαγραφής.  
 
<F3> : Εντολή αναζήτησης πληροφορίας. Ενεργοποιείται μόνο στα πεδία 
αναζήτησης. Δίπλα από κάθε πεδίο αναζήτησης υπάρχει το εικονίδιο . 
Επιλέγοντας το F3 ή κλικάροντας το  σε ένα πεδίο αναζήτησης, εμφανί-
ζεται ο πίνακας διαχείρισης που αφορά το συγκεκριμένο πεδίο. 
 
<Esc> : Έξοδος από τη συγκεκριμένη εργασία. Επίσης με το πλήκτρο ESC  
επιστρέφετε στο ανώτερο, ιεραρχικά επίπεδο από αυτό που είσαστε, δηλα-
δή μία οθόνη πριν από αυτή στην οποία τώρα εργάζεστε. 
  
<Εnd> : Στις εκτυπώσεις που ξεπερνούν το πλάτος της οθόνης το πλήκτρο  
αυτό μεταφέρει δεξιά το παράθυρο προβολής μέχρι το τελευταίο πεδίο της 
γραμμής.. Στις καταχωρίσεις μεταφέρει τον δρομέα (cursor) στον τελευ-
ταίο χαρακτήρα του τρέχοντος πεδίου. 
 
<Home> : Στις εκτυπώσεις που ξεπερνούν το πλάτος της οθόνης, όταν 
έχετε μεταφερθεί στο τέλος της γραμμής και δεν φαίνεται η αρχή της, με-
ταφέρει αριστερά το παράθυρο προβολής μέχρι το πρώτο πεδίο της γραμ-
μής. Στις καταχωρίσεις μεταφέρει το δρομέα (cursor) στον πρώτο χαρα-
κτήρα του τρέχοντος πεδίου. 
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<PgUp> : Προβολή προηγούμενης σελίδας εκτυπώσεων ή καταχωρήσεων. 
Επίσης σε περίπτωση που εργάζεστε σε μια λειτουργία με περισσότερες 
από μια οθόνη καταχώρισης, για παράδειγμα οθόνη καταχώρισης ενός πε-
λάτη, με Page up επιστρέφετε στην αμέσως  προηγούμενη οθόνη.   
 
<PgDn> : Προβολή επόμενης σελίδας εκτυπώσεων ή καταχωρήσεων. Ε-
πίσης σε περίπτωση που εργάζεστε σε μια λειτουργία με περισσότερες από 
μια οθόνη καταχώρισης, με Page down κάνετε μετάβαση στην αμέσως ε-
πόμενη οθόνη. 
 
<       >  Μετακίνηση της προβολής προς τα δεξιά όταν αυτή ξεπερνά το                
πλάτος της φυσικής οθόνης. 
 
 <       >  Μετακίνηση της προβολής προς τα αριστερά όταν αυτή ξεπερνά 
το πλάτος της φυσικής οθόνης. 
 
<    > Μετατόπιση της μπάρας επιλογής  στην προηγούμενη γραμμή        
μιας οθόνης διαχείρισης, ώστε να επιλέξετε το συγκεκριμένο στοιχείο. Ε-
πίσης, μέσα σε μια οθόνη καταχώρισης, μεταφορά στο προηγούμενο πεδίο. 
 
<      > Μετατόπιση της μπάρας επιλογής στην επόμενη γραμμή        μιας  
οθόνης διαχείρισης, ώστε να επιλέξετε το συγκεκριμένο στοιχείο. Επίσης, 
μέσα σε μια οθόνη καταχώρισης, μεταφορά στο επόμενο πεδίο. 
 
<TAB> : Μεταφορά σε επόμενο πεδίο μέσα σε οθόνη καταχώρισης. Ε-
ναλλακτικά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Enter. 
 
<SHIFT-TAB> : Μεταφορά σε προηγούμενο πεδίο μέσα σε οθόνη κατα-
χώρισης. 
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ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ 

Η Διαχείριση των εταιριών σας γίνεται επιλέγοντας το εικονίδιο  ή 
εναλλακτικά από την επιλογή Κύριες Εργασίες – Εταιρίες, οπότε ανοίγει 
η σχετική οθόνη διαχείρισης. Απεικονίζονται οι εταιρίες που έχετε έως 
τώρα καταχωρήσει στο πρόγραμμα και σας δίνονται οι διάφορες επιλογές 
διαχείρισης, όπως Εισαγωγή, Διαγραφή, κλπ. 
 

 
 
Στο κάτω μέρος της οθόνης διαχείρισης εταιριών υπάρχει μια μπάρα επι-
λογών με τα πεδία Επωνυμία, Ταξινόμηση και Ενεργείς. Στο πεδίο Ταξι-
νόμηση έχετε τη δυνατότητα επιλογής ταξινόμησης των εταιριών κατά 
επωνυμία ή κωδικό. Σε περίπτωση που αφήσετε την προτεινόμενη επιλογή 
που είναι η Επωνυμία, παρατηρείτε ότι στο αριστερό πεδίο μάσκας προ-
τείνεται η Επωνυμία, έτσι ώστε να μπορείτε να δηλώσετε την επωνυμία ή 
μέρος της για ευκολότερη αναζήτηση της εταιρίας. Αν στο πεδίο Ταξινό-
μηση επιλέξετε τον Κωδικό, τότε ή περιγραφή του αριστερού πεδίου μά-
σκας αλλάζει σε Κωδικό. Επίσης εδώ έχετε τη δυνατότητα να δηλώσετε να 
εμφανίζονται στην οθόνη διαχείρισης των εταιριών μόνο οι Ενεργείς ή 
Όλες οι εταιρίες, τσεκάροντας και ξετσεκάροντας με το ποντίκι το αντί-
στοιχο πεδίο. Η προεπιλογή του προγράμματος ως προς την εμφάνιση των 
εταιριών είναι οι Ενεργείς. 
 
 
 
 

Anaconda                                                   25 



EYFORIA 

Εισαγωγή Εταιρίας 

Όταν επιλέγετε το εικονίδιο της λειτουργίας Εισαγωγής , εμφανίζεται 
η παρακάτω οθόνη καταχώρισης των στοιχείων με τίτλο Εισαγωγή Εται-
ρίας και προεπιλεγμένη την επιλογή Εταιρία:  
 

 
 
Εταιρία  
  
Καταχωρείτε τα αναγνωριστικά στοιχεία της εταιρίας όπως κωδικό, περι-
γραφή, διεύθυνση, ΔΟΥ, ΑΦΜ κλπ. Τα πεδία εκείνα που δίπλα τους υ-
πάρχει το σύμβολο *, είναι υποχρεωτικά πεδία καταχώρισης.  
Στο πεδίο Είδος Επιχείρησης καταχωρείτε το γράμμα Ε, το οποίο είναι 
απαραίτητο στοιχείο για την σωστή παραγωγή του αρχείου υποβολής της 
ΜΥΦ. 
Στα πεδία Ασφαλιστική και Φορολογική Ενημερότητα καταχωρείτε τις 
αντίστοιχες ημερομηνίες Ασφαλιστικής και Φορολογικής Ενημερότητας 
της εταιρίας. 
Στα πεδία Taxis Username και Taxis Password καταχωρείτε το User-
name και Pin του TAXIS NET για αυτή την εταιρία ώστε να είναι δυνατή 
η ηλεκτρονική αποστολή των προβλεπόμενων εντύπων. 
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Υπεύθυνος  
 
Εδώ καταχωρείτε τα στοιχεία του υπευθύνου της εταιρίας.  
Στο πεδίο Τύπος Δηλούντος, ανοίγοντας το μενού επιλογών ( με κλικ στο 

 ), μπορείτε να επιλέξετε ένα από τα εξής: 
 

 
 
Στη συνέχεια καταχωρείτε τα λοιπά στοιχεία, όπως επώνυμο, όνομα κλπ. 
 

 
 
Λειτουργία 
 
Επιλέγοντας την οθόνη καταχώρισης με τίτλο Λειτουργία εμφανίζεται η 
παρακάτω οθόνη καταχώρισης, με σημαντικές παραμέτρους για την εται-
ρία:   
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Υπάρχουν τα εξής πεδία: 
 
Παρακολούθηση Πετρελαίου: Προτείνεται αυτόματα από το πρόγραμμα 
η τιμή ΟΧΙ. Σε περίπτωση που η  δραστηριότητα της εταιρίας αφορά πε-
τρελαιοειδή (πχ πρατήριο καυσίμων) και πρέπει να υποβάλλετε τακτικά 
ηλεκτρονικές καταστάσεις πετρελαίων, τότε επιλέγετε την τιμή ΝΑΙ.  
 
Κωδικός ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ: Αν έχετε παρακολούθηση πετρελαίων, καταχωρείτε 
εδώ το username της εταιρίας για την ιστοσελίδα του ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ ώστε να 
είναι δυνατή η ηλεκτρονική αποστολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων 
πετρελαίου. 
 
ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ Password: Αν έχετε παρακολούθηση πετρελαίων, καταχωρείτε 
εδώ το password της εταιρίας για την ιστοσελίδα του ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ ώστε να 
είναι δυνατή η ηλεκτρονική αποστολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων 
πετρελαίου. 
 
Είδος Δήλωσης (010): Αφορά τα πεδία 010-1, 010-2 και 011 της Περιοδι-
κής Δήλωσης Φ.Π.Α. Αν πρέπει να τσεκαριστεί ένα από αυτά τα πεδία στο 
έντυπο της δήλωσης (σε περίπτωση υποβολής μη κανονικής δήλωσης 
ΦΠΑ), τότε εδώ έχετε τη δυνατότητα επιλογής ενός από τα παρακάτω:  
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Εφόσον εκτυπωθεί ένα συγκεκριμένο είδος δήλωσης, για παράδειγμα Τρο-
ποποιητική, στη συνέχεια αλλάζετε  την επιλογή σας αφήνοντας το πεδίο 
κενό. 
 
Κατηγορία Βιβλίων (041): Προτείνεται αυτόματα η κατηγορία Β. Επειδή 
το πρόγραμμα υποστηρίζει βιβλία Αγορών και Εσόδων-Εξόδων, δηλώνετε 
ανάλογα Α ή Β. Στο μενού επιλογών όμως υπάρχει και η κατηγορία Γ, την 
οποία μπορείτε να ορίσετε σε μια εταιρία Γ κατηγορίας την οποία έχετε 
ιδρύσει για να παράγετε τα έντυπα ΦΠΑ, εφόσον καταχωρείτε συγκεντρω-
τικές κινήσεις για να ενημερώνονται τα έντυπα αυτά. 
 
(042): Αφορά το πεδίο 042 της Εκκαθαριστικής Δήλωσης Φ.Π.Α. Στο με-
νού υπάρχουν οι εξής επιλογές: 
 

 
 
Η αυτόματη προτεινόμενη επιλογή είναι το Υποχρεωτικό. 
 
Καθεστώτα ΦΠΑ (043): Αφορά το πεδίο 043 της Εκκαθαριστικής Δήλω-
σης ΦΠΑ. Δηλώνετε μια από τις παρακάτω επιλογές: 
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(044): Αφορά το πεδίο 044 της Εκκαθαριστικής Δήλωσης Φ.Π.Α. Υπάρ-
χουν οι εξής δύο επιλογές: 
 

 
 
Η προτεινόμενη επιλογή από το πρόγραμμα είναι το Υποχρεωτικά. 
 
Κατηγορία Εταιρίας: Δηλώνετε από το μενού την επιλογή Φυσικό ή Νο-
μικό Πρόσωπο, ανάλογα με το τι αφορά την εταιρία. Η προεπιλογή είναι 
Φυσικό Πρόσωπο. 
 

 
 
Εταιρία Τιμολόγησης: Η προεπιλεγμένη τιμή είναι ΟΧΙ.  Αν σε αυτή την 
εταιρία θέλετε να εκδίδετε αποδείξεις παροχής υπηρεσιών (αν για παρά-
δειγμα πρόκειται για την εταιρία του λογιστικού γραφείου και θέλετε να 
εκδίδετε μηχανογραφικές αποδείξεις για τους πελάτες σας), τότε δηλώνετε 
ΝΑΙ. Σε μια τέτοια περίπτωση όμως είναι υποχρεωτική η σύνδεση της ε-
ταιρίας με φορολογικό μηχανισμό, ώστε να παράγεται η απαιτούμενη φο-
ρολογική σήμανση για τα παραστατικά σας. 
 
Αυτόματη αρίθμηση Πελατών/Προμ: 
Επιλέγοντας την τιμή ΝΑΙ ενεργοποιείτε τη δυνατότητα αυτόματης αρίθ-
μησης των κωδικών των πελατών και προμηθευτών. Η προεπιλεγμένη τιμή 
είναι ΝΑΙ. Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να είναι ενεργοποιημένη η 
λειτουργία αυτή, δηλώνετε ΟΧΙ. 
 
 
Ενεργή Εταιρία: Η προεπιλογή είναι ΝΑΙ. Αν η εταιρία δεν είναι πλέον 
Ενεργή, έχετε τη δυνατότητα να το ορίσετε επιλέγοντας το ΟΧΙ. Σε αυτή 
την περίπτωση, δεν θα εμφανίζεται στη λίστα των εταιριών σας μέσα στην 
οθόνη διαχείρισης των εταιριών. Για να εμφανίζονται και οι ανενεργές ε-
ταιρίες, πρέπει στην οθόνη διαχείρισης να ξετεσεκάρετε την επιλογή Ενερ-
γείς. 
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Ημ/νία Εκτύπωσης Βιβλίου: Καταχωρείται αυτόματα από το πρόγραμμα 
η πιο πρόσφατη ημερομηνία επίσημης εκτύπωσης Μηνιαίου Βιβλίου Εσό-
δων - Εξόδων, για ενημέρωση και διασφάλιση του χρήστη. 
 
Ημ/νία Κλειδώματος Κινήσεων: Καταχωρείται αυτόματα από το πρό-
γραμμα η πιο πρόσφατη ημερομηνία κλειδώματος των κινήσεων. Το πεδίο 
αυτό ενημερώνεται όταν εκτυπώνετε επίσημο μηνιαίο βιβλίο εσόδων-
εξόδων, επομένως η ημερομηνία κλειδώματος των κινήσεων ταυτίζεται με 
την ημερομηνία εκτύπωσης βιβλίου. Αν θέλετε να ξεκλειδώσετε μια περί-
οδο ώστε να καταχωρήσετε ή να μεταβάλλετε κάποια κίνηση, τότε μπορεί-
τε να παρέμβετε διαγράφοντας ή μεταβάλλοντας την ημερομηνία κλειδώ-
ματος. 
 
Έναρξη Εργασιών: Αν έχει γίνει έναρξη εργασιών της εταιρίας μέσα στη 
χρήση, τότε καταχωρείτε την Ημερομηνία Έναρξης Εργασιών. 
 
Λήξη Εργασιών: Αν έχει γίνει λήξη εργασιών της εταιρίας μέσα στη χρή-
ση, τότε καταχωρείτε την Ημερομηνία Λήξης Εργασιών. 
 
Λογιστής  
 
Καταχωρείτε τα στοιχεία του Λογιστή ώστε αυτά να εκτυπώνονται στα 
έντυπά σας.  
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Περίοδοι 
 
Εδώ απεικονίζονται τα χρεωστικά ή πιστωτικά υπόλοιπα του ΦΠΑ ανά 
περίοδο. Οι τρίμηνες περίοδοι της Περιοδικής Δήλωσης ΦΠΑ προτείνο-
νται από το πρόγραμμα αυτόματα κατά τη δημιουργία της εταιρίας. Σε αυ-
τή την επιλογή μπορείτε να δείτε την εξέλιξη των ποσών του ΦΠΑ, να  
τροποποιήσετε ή να επανυπολογίσετε κάποια υπόλοιπα. Ο επανυπολογι-
σμός γίνεται επιλέγοντας το πλήκτρο Επανυπολογισμός. Πριν εκτελεστεί 
η λειτουργία του επανυπολογισμού προβάλλεται ενημερωτικό μήνυμα: 
 

 
 
Σε περίπτωση που έχει υπολογιστεί η περιοδική δήλωση του ΦΠΑ για κά-
ποια περίοδο και στη συνέχεια κάνατε μεταβολές κινήσεων στη περίοδο 
αυτή, τότε κάτω από τη στήλη Αλλαγή Περιόδου τσεκάρεται αυτόματα 
από το πρόγραμμα το αντίστοιχο πεδίο του μήνα στον οποίο έγινε η μετα-
βολή, έτσι ώστε να έχει την απαραίτητη ενημέρωση ο χρήστης. 
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Εκκαθαριστική 
 
Στην επιλογή αυτή περιέχονται συμπληρωματικά στοιχεία που αφορούν 
την εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ, τα οποία δηλώνετε εάν είναι απαραίτη-
τα. 
 
Προσοχή!!! Αν το τελικό ποσό πληρωμής είναι διαφορετικό από αυτό που 
προκύπτει από τις κινήσεις, τότε πρέπει να το καταχωρήσετε στο πεδίο 
Τελικό Ποσό Πληρωμής. Επίσης, σε περίπτωση που έχει υποβληθεί μέσα 
στο έτος τουλάχιστον μια τροποιητική περιοδική δήλωση ΦΠΑ,  το τελικό 
ποσό πληρωμής θα το καταχωρήσετε στο σχετικό πεδίο. 
  

 
 
Συντελεστές Αγορών 
 
Στο πίνακα αυτό καταχωρείτε τους   συντελεστές Καθαρού και Μικτού 
κέρδους των λογαριασμών που αναφέρονται στο Β2 πίνακα της δεύτερης 
σελίδας της Περιοδικής Δήλωσης Αγορών, έτσι ώστε να είναι δυνατή η 
αναγωγή των αγορών σε ακαθάριστα έσοδα τεκμαρτών λιανικών πωλήσε-
ων, όταν παράγεται η Περιοδική Δήλωση ΦΠΑ Α’ κατηγορίας. 
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Παραστατικά 
 
Σε αυτόν τον πίνακα καταχωρείτε τα παραστατικά που χρησιμοποιεί η ε-
ταιρία. Υπάρχουν τα εξής πεδία: 
Κωδ: Καταχωρείτε ένα διψήφιο κωδικό για το παραστατικό. Για παρά-
δειγμα το πρώτο παραστατικό που καταχωρείτε μπορεί να έχει τον κωδικό 
01. 
Αναλυτική Περιγραφή: Δηλώνετε αναλυτικά την περιγραφή του παρα-
στατικού, πχ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ –ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ. 
Σύντομ. Περιγρ.: Δηλώνετε τη σύντομη περιγραφή του παραστατικού, πχ 
ΤΔΑ. 
Αριθμός Παραστατικού: Καταχωρείτε τον αριθμό του παραστατικού από 
τον οποίο θέλετε να ξεκινήσει η αρίθμηση. Αν η αρίθμηση ξεκινάει από 
τον αριθμό 1, αφήνετε στο πεδίο τη τιμή 0. Ο αριθμός παραστατικού θα 
αυξάνεται προοδευτικά αν έχετε δηλώσει να γίνεται αυτόματη αρίθμηση. 
Αριθμός Θεώρησης: Σε περίπτωση που θεωρείτε το παραστατικό,  μπο-
ρείτε να δηλώνετε τον τελευταίο αριθμό θεώρησης για δική σας ενημέρω-
ση. 
Αυτόματη Αρίθμηση: Αν θέλετε να προτείνεται αυτόματα η αρίθμηση 
των παραστατικών για κινήσεις εκροών, τότε πρέπει να τσεκάρετε αυτό το 
πεδίο κάνοντας κλικ επάνω του. Όταν είναι τσεκαρισμένο το πεδίο, εμφα-
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νίζεται δίπλα το ΝΑΙ. Όταν δεν είναι τσεκαρισμένο το πεδίο, εμφανίζεται 
δίπλα το ΟΧΙ.  
Τα δύο τελευταία πεδία αφορούν τα παραστατικά εκείνα που χρησιμοποι-
ούνται για τη καταχώριση των κινήσεων στη λειτουργία Intrastat. 
Εισαγωγή: Αν το παραστατικό χρησιμοποιείται για καταχωρήσεις κινή-
σεων εισαγωγών στη λειτουργία Intrastat, τσεκάρετε το πεδίο. 
Επ/ροφή: Αν το παραστατικό χρησιμοποιείται για καταχωρήσεις κινήσεων 
επιστροφών στη λειτουργία Intrastat, τσεκάρετε αυτό το πεδίο. 
 

 
 
Τιμολόγηση 
 
Αν έχετε τιμολόγηση  στην εταιρία κα έχτε συνδέσει ένα φορολογικό μη-
χανισμό, τότε εδώ πρέπει να δηλώσετε την διαδρομή του  αρχείου του μη-
χανισμού καθώς και άλλες πληροφορίες που αφορούν την εκτύπωση της 
απόδειξης.. Σε μια τέτοια περίπτωση συμβουλευτείτε το τμήμα Τεχνικής 
Υποστήριξης της εταιρίας μας.  
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Η καταχώριση της εταιρίας γίνεται επιλέγοντας το πλήκτρο Εισαγωγή η 
με το F10.  
Τα πλήκτρα Ε3 και Ε5 που βρίσκονται στο κάτω μέρος της οθόνης εισα-
γωγής ενεργοποιούνται  εφόσον γίνει πρώτα η εισαγωγή της εταιρίας. 
 

Μεταβολή Εταιρίας  
 
Για να τροποποιήσετε τα υπάρχοντα στοιχεία μιας εταιρίας αλλά και για να 
καταχωρήσετε τα στοιχεία που αφορούν το Ε3 ή και το Ε5 χρησιμοποιείτε 
τη λειτουργία Μεταβολή. Επιλέγετε την εταιρία (τοποθετώντας τη μπάρα 
επιλογής επάνω της)  και στη συνέχεια επιλέγετε με το ποντίκι σας το ει-

κονίδιο μεταβολής   (εναλλακτικά κάνετε δεξί κλικ στην οθόνη δια-
χείρισης και στη συνέχεια επιλέγετε τη λειτουργία Μεταβολή από το μενού 
που εμφανίζεται). 
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Ε3 
 
Για να συμπληρώσετε τα πληροφοριακά στοιχεία του εντύπου Ε3 αλλά και 
να καταχωρήσετε σημαντικές παραμέτρους που επηρεάζουν τον υπολογι-
σμό, κάνετε κλικ στο πλήκτρο Ε3 ή δίνετε F6 (εκτενής  αναφορά ως προς 
τον τρόπο σύνδεσης των λογαριασμών με το έντυπο Ε3 υπάρχει  στην ενό-
τητα Λογιστικό Σχέδιο). 
Εμφανίζεται η οθόνη καταχώρισης των στοιχείων του Ε3 με προεπιλεγμέ-
νο τον Πίνακα Α, μέσα στον οποίο καταχωρείτε τα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΟ-
ΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ. 
 

 
 
Για να καταχωρήσετε τα στοιχεία ΚΒΣ ΕΚΔΟΘΕΝΤΑ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ επι-
λέγετε τον Πίνακα Β είτε κλικάροντας τη συγκεκριμένη επιλογή ή δίνο-
ντας  Page Down. Εμφανίζονται τα παραστατικά της εταιρίας, για τα οποία 
μπορείτε να καταχωρήσετε στα πεδία Από Νο Έως  Νο τον πρώτο και τον  
τελευταίο εκδοθέντα αριθμό αντίστοιχα  για το κάθε παραστατικό ή να 
καταχωρηθούν αυτόματα από το πρόγραμμα. Για να γίνει αυτόματη κατα-
χώριση των εκδοθέντων παραστατικών, κάνετε κλικ στο πλήκτρο Υπολο-
γισμός, οπότε στη συνέχεια προβάλλεται ενημερωτικό μήνυμα: 
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Συνεχίζετε επιλέγοντας το ΝΑΙ.  
 

 
 
Συνεχίζετε την καταχώριση των λοιπών πληροφοριακών στοιχείων επιλέ-
γοντας τον κάθε πίνακα με το ποντίκι ή μεταβαίνοντας στους  επόμενους  
με Page Down. 
 
Στον πίνακα Λειτουργία ορίζετε κάποιες σημαντικές παραμέτρους.  
 
Ειδικότερα:  
Τεχνική Εταιρία: Σε περίπτωση που έχετε Τεχνική Εταιρία, επιλέγετε το 
NAI. 
 
Τα επόμενα επτά πεδία αφορούν τα αντίστοιχα πεδία δαπανών που υπάρ-
χουν στο Πίνακα ΣΤδ-Δαπάνες του εντύπου Ε3. Αν η εταιρία έχει μικτή 
δραστηριότητα και θέλετε να γίνεται επιμερισμός όλων των δαπανών ως 
προς την εμπορία και ως προς τη παροχή υπηρεσίας, τότε εδώ αφήνετε το 
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ΝΑΙ, που είναι η προεπιλεγμένη τιμή για κάθε δαπάνη. Αν θέλετε για κά-
ποια από τις δαπάνες να μη γίνεται επιμερισμός, δηλώνετε την τιμή ΟΧΙ 
στο αντίστοιχο πεδίο. 
 
Συμπλήρωση Περαίωσης: Η προεπιλεγμένη τιμή του πεδίου είναι ΝΑΙ. 
Αφήνοντας το ΝΑΙ γίνεται υπολογισμός και συμπλήρωση του Πίνακα Ι΄-
ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΧΩΡΙΣ ΕΛΕΓΧΟ του εντύπου Ε3, εφόσον έχουν οριστεί οι 
συντελεστές καθαρού κέρδους (βλέπε Πίνακα ΣΤστ παρακάτω ) ώστε να 
είναι εφικτός ο εξωλογιστικός προσδιορισμός των κερδών. 
 
Τεκμαρτή Απογραφή: Η προεπιλεγμένη τιμή του πεδίου είναι ΟΧΙ. Αν 
θέλετε να γίνεται αυτόματα ο υπολογισμός και η συμπλήρωση του 10% 
της Απογράφης λήξης στο έντυπο Ε3, δηλώνετε ΝΑΙ. 
 

 
 
Πίνακας ΣΤστ 
 
Σε αυτόν τον πίνακα καταχωρείτε τους Μ.Σ.Κ.Κ. των δραστηριοτήτων της 
επιχείρησης. 
Κάνοντας αναζήτηση στο πεδίο Μ.Σ.Κ.Κ εμφανίζεται η οθόνη με τίτλο 
Ανεύρεση Μ.Σ.Κ.Κ. , στην οποία μπορείτε να επιλέξετε Ταξινόμηση κατά 
κωδικό ή κατά Περιγραφή.  
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Επιλέγοντας μια συγκεκριμένη δραστηριότητα, εμφανίζεται ο αντίστοιχος 
συντελεστής κέρδους. Υπενθυμίζουμε, ότι η κάθε γραμμή του πίνακα 
ΣΤστ είναι συσχετισμένη με τα δύο πρώτα ψηφία της κωδικοποίησης του 
πεδίου σύνδεση Ε3 των λογαριασμών (βλέπε ενότητα Λογιστικό Σχέδιο-
Σύνδεση Ε3). Σε περίπτωση που δεν θέλετε να υπάρχει αυτός ο συσχετι-
σμός για να μη γίνεται ο εξωλογιστικός προσδιορισμός στο έντυπο Ε3, 
αλλά να γίνεται υπολογισμός της περαίωσης στον πίνακα Ι΄, τότε αρκεί να 
συμπληρώνετε τα πεδία των Μ.Σ.Κ.Κ, που απεικονίζονται  στο κάτω μέ-
ρος της οθόνης καταχώρισης. 
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Ε5 
 
Τα στοιχεία του Ε5 καταχωρούνται επιλέγοντας με το ποντίκι το πλήκτρο 
Ε5 ή επιλέγοντας το F8. Η δυνατότητα καταχώρισης των στοιχείων του Ε5 
σας δίνεται μόνο στη περίπτωση που έχετε δηλώσει στην επιλογή Λει-
τουργία των στοιχείων της εταιρίας στο πεδίο Κατηγορία Εταιρίας ότι 
είναι Νομικό Πρόσωπο. 
Η οθόνη καταχώρισης των στοιχείων αναφέρει τους πίνακες και τα πεδία 
εκείνα του εντύπου Ε5 τα οποία δεν ενημερώνονται από άλλες λειτουργίες, 
όπως το Ε3 και τα στοιχεία των μετόχων, επομένως πρέπει εσείς να  συ-
μπληρώσετε.  
Για να επιλέξετε ένα πίνακα εισαγωγής μέσα στην οθόνη εισαγωγής των 
στοιχείων του Ε5 που απεικονίζεται παρακάτω, κλικάρετε επάνω στον τίτ-
λο του πίνακα για τον οποίο θέλετε να κάνετε καταχώριση στοιχείων. Ε-
ναλλακτικά, χρησιμοποιείτε τα πλήκτρα Page Down και Page Up για να 
μετακινείστε σε επόμενες και να επιστρέφετε σε προηγούμενες οθόνες. 
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Εκτυπώσεις  
 
Όταν μέσα στην οθόνη διαχείρισης των εταιριών επιλέγετε τη λειτουργία 
της εκτύπωσης, εμφανίζεται η παρακάτω λίστα εκτυπώσεων.  Παρατηρείτε 
ότι εκτός από την εκτύπωση του ευρετηρίου των εταιριών, υπάρχει και ένα 
πλήθος εκτυπώσεων, τις οποίες μπορείτε για διευκόλυνση να παράγετε και 
από εδώ.. Το ευρετήριο των εταιριών και οι εκτυπώσεις των υπολοίπων 
πελατών και προμηθευτών είναι οι μόνες που μπορούν να παραχθούν μόνο 
από αυτό το σημείο του προγράμματος. Οι υπόλοιπες εκτυπώσεις σε αυτό 
το μενού επιλογών υπάρχουν εναλλακτικά και στην επιλογή Εκτυπώσεις. 
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ΚΥΡΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
 

ΚΙΝΗΣΕΙΣ 
 

Με την λειτουργία αυτή καταχωρείτε τις κινήσεις της εταιρίας. Έχετε την 
δυνατότητα να καταχωρήσετε κάθε είδους παραστατικό αγοράς, πώλησης, 
παροχής υπηρεσιών, δαπανών, επιστροφών κλπ, οτιδήποτε δηλαδή παρα-
στατικό εκδίδει ή λαμβάνει η εταιρία. 

 
Ενεργοποιώντας την λειτουργία εμφανίζεται η  παρακάτω  οθόνη διαχείρι-
σης κινήσεων, κοινή για Εισαγωγή, Μεταβολή, Διαγραφή και Εκτύπωση 
του ευρετηρίου κινήσεων.  
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Εισαγωγή κινήσεων 
 
Επιλέγοντας την λειτουργία Κινήσεις εμφανίζεται η οθόνη καταχώρισης 
των κινήσεων με προεπιλεγμένες τις επιλογές Λογιστικό Σχέδιο Εταιρίας – 
πλήκτρο  και Έσοδα – πλήκτρο .  
Για να καταχωρήσετε κίνηση Εξόδων χρησιμοποιείτε το πλήκτρο F8  ή 
κλικάρετε το πλήκτρο , το οποίο μετατρέπεται σε 

. 
 Όταν προτείνεται η επιλογή Λογιστικό Σχέδιο Εταιρίας έχετε τη δυνατό-
τητα να αναζητήσετε και να επιλέξετε μόνο τους λογαριασμούς που υπάρ-
χουν στο Λογιστικό Σχέδιο της Εταιρίας. Για να εντάξετε νέους λογαρια-
σμούς από το Γενικό  Λογιστικό Σχέδιο, πρέπει πρώτα να το ενεργοποιή-
σετε χρησιμοποιώντας  το πλήκτρο F6 ή κλικάροντας  το πλήκτρο 

 (το οποίο μετατρέπεται σε   ). 
 
Για να μεταφερθείτε στην οθόνη καταχώρισης σε επόμενο πεδίο χρησιμο-
ποιείτε το πλήκτρο ENTER ή το πλήκτρο TAB του πληκτρολογίου ή το 
πλήκτρο   ή κλικάρετε το πεδίο στο οποίο θέλετε να μεταβείτε. Για να 
μεταφερθείτε σε προηγούμενο πεδίο χρησιμοποιείτε το συνδυασμό πλή-
κτρων SHIFT-TAB ή το πλήκτρο  ή εναλλακτικά χρησιμοποιείτε το 
ποντίκι σας κλικάροντας το πεδίο στο οποίο θέλετε να επιστρέψετε. 
 
Τα πεδία της φόρμας καταχώρισης περιγράφονται παρακάτω: 
 
Α/Α: Είναι ή αύξουσα αρίθμηση της κίνησης, η οποία καταχωρείται αυτό-
ματα από το πρόγραμμα. 
 
Ημερομηνία : Μπαίνοντας στη φόρμα καταχώρισης ο δρομέας βρίσκεται  
στην Ημερομηνία. Στο πεδίο αυτό προβάλλεται η ημερομηνία του υπολο-
γιστή. Μπορείτε να την αλλάξετε αν θέλετε αλλά δεν μπορείτε να καταχω-
ρήσετε κίνηση με ημερομηνία προγενέστερη των 45 επιτρεπόμενων ημε-
ρών. 
 
Πελάτης / Προμηθευτής : Για να καταχωρήσετε μια κίνηση εσόδων ή 
εξόδων  είναι απαραίτητο να επιλέξετε και ένα πελάτη ή προμηθευτή αντί-
στοιχα. Στο πεδίο αυτό δηλώνετε τον ΑΦΜ του πελάτη ή του προμηθευτή 
ανάλογα με το είδος της κίνησης που έχετε προηγουμένως επιλέξει. Κάνο-
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ντας αναζήτηση με το πλήκτρο F3  ή κλικάροντας το εικονίδιο αναζήτη-
σης  ανοίγει η παρακάτω οθόνη διαχείρισης των πελατών (ή προμηθευ-
τών), μέσα στην οποία μπορείτε να τους αναζητήσετε κατά Επωνυμία, 
ΑΦΜ και Κωδικό (ανάλογα με τον τρόπο αναζήτησης που δηλώνετε στο 
πεδίο Ταξινόμηση).  Σε περίπτωση που ο πελάτης ή ο προμηθευτής δεν 
είναι καταχωρημένος, μπορείτε να τον εισάγετε σε αυτή την οθόνη χρησι-

μοποιώντας το εικονίδιο εισαγωγής  (ή κάνοντας δεξί κλικ και στη 
συνέχεια επιλέγοντας την Εισαγωγή). 
 

 
 
Τηλεφ/Διεύθυνση/Επάγγελμα/ΔΟΥ: Εμφανίζονται αυτόματα τα στοιχεία 
τηλεφώνου, διεύθυνσης, επαγγέλματος και ΔΟΥ του πελάτη ή προμηθευτή 
που έχετε επιλέξει παραπάνω. Αυτά τα πεδία υπάρχουν εδώ  μόνο για λό-
γους απεικόνισης και δεν είναι καταχωρητικά. 
 
Υποκατάστημα: Προτείνεται αυτόματα το κεντρικό κατάστημα της εται-
ρίας (αναφορά για τα υποκαταστήματα υπάρχει στην ενότητα Υποκατα-
στήματα). Σε περίπτωση που στον πελάτη ή προμηθευτή έχετε δηλώσει το 
υποκατάστημα που θα κινείται (βλέπε ενότητα Πελάτες-Λειτουργία), τότε 
αυτό θα προτείνεται αυτόματα όταν κινείται ο αντίστοιχος πελάτης ή προ-
μηθευτής. Όταν καταχωρείτε κινήσεις για ένα υποκατάστημα (και όχι το 
κεντρικό) μπορείτε πριν την καταχώριση της πρώτης κίνησης να ορίσετε 
το υποκατάστημα ως Σταθερό (εφόσον πρώτα το επιλέξετε), ώστε να προ-
τείνεται συνέχεια (μέχρι να ορίσετε κάποιο άλλο ή μέχρι να βγείτε από τη 
φόρμα καταχώρισης) για ταχύτερες καταχωρήσεις. Για να ορίσετε το υπο-
κατάστημα ως Σταθερό, επιλέγετε το πλήκτρο F9 ή κλικάρετε το πλήκτρο 

, οπότε σας εμφανίζονται οι επιλογές   
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, και στη συνέχεια επιλέγετε το Σταθερό Υπο-
κατάστημα. 
Σημείωση: Με το πλήκτρο  έχετε επίσης τη δυνατότητα να 
χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία του αθροιστή αξιών, για την άθροιση πο-
σών. 
 
Παραστατικό : Κάνετε αναζήτηση και επιλογή του είδους παραστατικού  
για το οποίο καταχωρείτε κίνηση και στο αμέσως επόμενο πεδίο δηλώνετε 
τον αριθμό του παραστατικού. Αν έχετε ορίσει στα στοιχεία  πελάτη ή  
προμηθευτή ένα παραστατικό, τότε αυτό κινείται αυτόματα. Όταν οι κινή-
σεις αφορούν Έσοδα, τότε γίνεται αυτόματη αρίθμηση των παραστατικών 
(αν προηγουμένως το έχετε δηλώσει στα στοιχεία της εταιρίας σας κατά 
τον ορισμό των παραστατικών σας).  
 
Αιτιολογία : Συμπληρώνεται αυτόματα με την επωνυμία του πελάτη ή του 
προμηθευτή, αλλά επειδή το πεδίο είναι ανοικτό, μπορείτε να δηλώσετε 
κάποια άλλη αιτιολογία. 
 
Λογαριασμός: Όπως προαναφέρθηκε, έχετε τη δυνατότητα αναζήτησης 
λογαριασμών είτε μέσα από το Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (βλέπε ενότητα 
Λογιστικό Σχέδιο) είτε από το Λογιστικό Σχέδιο της Εταιρίας (βλέπε ενό-
τητα Στήλες Βιβλίου). Ένας λογαριασμός καταχωρείται στο Λογιστικό 
Σχέδιο της εταιρίας όταν κινείται για πρώτη φορά στην εταιρία. Επομένως, 
στο ξεκίνημα των καταχωρήσεων της εταιρίας μπορείτε να επιλέγετε το 

, μέχρι να παγιωθεί το Λογιστικό Σχέδιο Εταιρίας.  
 
Σε περίπτωση που έχετε δηλώσει στα στοιχεία του πελάτη ή του προμη-
θευτή ένα λογαριασμό, τότε αυτός θα προτείνεται εδώ αυτόματα. Επιπρο-
σθέτως, αν ο λογαριασμός  που έχετε ορίσει στον πελάτη ή προμηθευτή  
είναι λογαριασμός άρθρου (βλέπε ενότητα Λογιστικό Σχέδιο-Εισαγωγή 
Λογαριασμών-Άρθρο) και μέσω αυτού κινούνται κάποιοι άλλοι λογαρια-
σμοί, τότε θα  προτείνονται αυτόματα αυτοί οι λογαριασμοί.  
 Μπορείτε να κινήσετε έως και δέκα λογαριασμούς ανά παραστατικό. 
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Στο πεδίο Λογαριασμός δηλώνετε τον κωδικό λογαριασμού.  Σε πε-
ρίπτωση που δεν τον ξέρετε ή δεν τον θυμάστε έχετε την δυνατότητα ανα-
ζήτησης  του λογαριασμού με τη χρήση του F3 ή του εικονιδίου αναζήτη-
σης . Ανάλογα με το αν  έχετε επιλέξει    ή , 
επιλέγοντας την αναζήτηση  ανοίγει η οθόνη διαχείρισης του Γενικού Λο-
γιστικού Σχεδίου ή η οθόνη διαχείρισης του Λογιστικού Σχεδίου Εταιρίας. 
Κάνετε αναζήτηση κατά κωδικό ή περιγραφή. Σε περίπτωση που ο λογα-
ριασμός κινείται για πρώτη φορά, τότε εμφανίζεται ενημερωτικό μήνυμα.  
Αν για παράδειγμα επιλέξετε να κινήσετε για πρώτη φορά σε αυτή την ε-
ταιρία το λογαριασμό 730000, τότε θα εμφανιστεί το παρακάτω μήνυμα: 
 

 
 

Επιλέγετε το   για να μεταφερθεί ο λογαριασμός στο Λογιστικό 
Σχέδιο της Εταιρίας. 
 
 Αν ο πρώτος λογαριασμός που κινείτε είναι ορισμένος ως λογαριασμός 
χονδρικής (βλέπε ενότητα Λογιστικό Σχέδιο-Λειτουργία), τότε ο δρομέας 
σταματά στο πεδίο Καθαρή Αξία. Σε διαφορετική περίπτωση ο δρομέας 
σταματά στο πεδίο Μικτή Αξία. 
 
Μικτή Αξία : Αν συμπληρώσετε το πεδίο με τη μικτή αξία του παραστα-
τικού, τα δυο επόμενα πεδία συμπληρώνονται αυτόματα με τη καθαρή α-
ξία και την αξία του ΦΠΑ. 
 
Καθαρή Αξία : Εδώ δηλώνετε την καθαρή αξία του παραστατικού και 
αυτόματα συμπληρώνονται τα πεδία της μικτής αξίας και της αξίας του 
ΦΠΑ.  
Αξία ΦΠΑ : Το πεδίο αυτό συμπληρώνεται αυτόματα με την αξία που 
προκύπτει από το ποσοστό του ΦΠΑ του λογαριασμού, εκτός κι αν ο λο-
γαριασμός που κινήθηκε δεν έχει δηλωμένο ποσοστό ΦΠΑ ή είναι απαλ-
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λασσόμενος ΦΠΑ. Αν είναι απαραίτητο, έχετε τη δυνατότητα να τροπο-
ποιήσετε την προτεινόμενη αξία του ΦΠΑ. 
 
Είσπραξη / Πληρωμή: Αντιστοιχεί στο ποσό που εισπράχθηκε από τον 
πελάτη ή πληρώθηκε στον προμηθευτή με αυτό το παραστατικό. Το πεδίο 
αυτό το συμπληρώνετε μόνο στην περίπτωση που θέλετε να παρακολου-
θείτε ταμειακά τους πελάτες της εταιρίας. Αν καταχωρήσετε ποσό είσπρα-
ξης ή πληρωμής, τότε στο αμέσως επόμενο πεδίο επιλέγετε και τον τρόπο 
είσπραξης ή πληρωμής. Κλικάροντας το εικονίδιο   εμφανίζεται το με-
νού με τις εξής επιλογές: 
 

 
 
Αν η εταιρία σας είναι πρατήριο καυσίμων και έχετε ορίσει ότι υπάρχει 
παρακολούθηση πετρελαίου, τότε συμπληρώνετε και τα αμέσως επόμενα 
πεδία: 
 
Μετ/κό Πετρ: Κάνετε αναζήτηση και επιλογή του μεταφορικού μέσου 
πετρελαίου  (βλέπε ενότητα Πίνακες-Μεταφορικά Μέσα Πετρελαίου). 
 
Παρ/κό Πετρ: Καταχωρείτε το προβλεπόμενο είδος παραστατικού πετρε-
λαίου για τη κίνηση (βλέπε ενότητα Πίνακες- Παραστατικά Πετρελαίου). 
 
Λίτρα: Καταχωρείτε την ποσότητα λίτρων πετρελαίου που αφορούν το 
συγκεκριμένο παραστατικό. 
 
Επιστροφή: Σε περίπτωση επιστροφής, καταχωρείτε την αντίστοιχη αξία. 
 
Η κίνηση καταχωρείται με το πλήκτρο F10  ή επιλέγοντας με το ποντίκι το 
πλήκτρο  . 
  
Σε περίπτωση που κατά την καταχώριση μιας κίνησης κινείτε τουλάχιστον 
δύο λογαριασμούς και ένας από αυτούς έχει μηδενική αξία, τότε εμφανίζε-
ται το παρακάτω ενημερωτικό μήνυμα: 
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Όταν καταχωρείτε παραστατικά για ένα συγκεκριμένο πελάτη ή 
προμηθευτή, μετά την καταχώριση της πρώτης κίνησης και πλη-
κτρολογώντας ENTER προτείνονται ο ίδιος πελάτης ή προμηθευ-
τής, λογαριασμός και είδος παραστατικού, έτσι ώστε να γίνεται τα-
χύτερα η καταχώριση της κίνησης.  
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Μεταβολή – Διαγραφή – Εκτύπωση Κινήσεων 
 
Για να μεταβάλλετε ή να διαγράψετε μια υπάρχουσα κίνηση, κάνετε 
αναζήτηση της κίνησης δίνοντας F3 ή κλικάροντας το εικονίδιο   
στο πεδίο Α/Α της  οθόνης  καταχώρισης κινήσεων, οπότε εμφανίζε-
ται η παρακάτω οθόνη με τίτλο Διαχείριση Κινήσεων Εσόδων-
Εξόδων. 
 

 
 
Στο κάτω μέρος της οθόνης υπάρχουν τα πεδία Έτος/Μήνας και Ταξινό-
μηση, μέσα στα οποία ορίζετε το έτος, μήνα και ημέρα του μήνα από την 
οποία θέλετε να κάνετε αναζήτηση κινήσεων, τρόπο ταξινόμησης των κι-
νήσεων που μπορεί να είναι κατά ημερομηνία ή κατά πελάτη / προμηθευτή 
και είδος κίνησης, δηλαδή έσοδο ή έξοδο. 
  

 
 
Για να επιλέξετε μια κίνηση από τη λίστα αναζήτησης ώστε να μπορείτε 
να τη μεταβάλλετε ή να τη διαγράψετε, κάνετε διπλό κλικ  στην κίνηση. 
Εναλλακτικά,   τοποθετείτε στη κίνηση τη μπάρα επιλoγής και επιλέγετε 

το εικονίδιο .  
 
Για να καταχωρήσετε μια κίνηση την οποία μεταβάλλατε χρησιμοποιείτε 
το πλήκτρο F10 ή κλικάρετε το πλήκτρο . 
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Για να διαγράψετε μια κίνηση, χρησιμοποιείτε το πλήκτρο F2 ή κλικάρετε 
το πλήκτρο , οπότε εμφανίζεται προειδοποιητικό μήνυμα. 

Επιλέγοντας το πλήκτρο   εκτελείται η διαγραφή. 
 

 
 
Για να εκτυπώσετε στην οθόνη ένα ευρετήριο κινήσεων, επιλέγετε το πλή-

κτρο εκτύπωσης   που βρίσκεται στη μπάρα επιλογών της οθόνης α-
ναζήτησης των κινήσεων. Στη συνέχεια, για να στείλετε την εκτύπωση 

στον εκτυπωτή, επιλέγετε το πλήκτρο  στην οθόνη εκτύπωσης ή χρη-
σιμοποιείτε το πλήκτρο F10. 
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ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 
 
Με την αγορά του προγράμματος σας δίνεται έτοιμο ένα Λογιστικό Σχέδιο 
που σε μεγάλο βαθμό καλύπτει τις ανάγκες σας. Έχετε όμως την δυνατό-
τητα χρησιμοποιώντας σαν οδηγό αυτό το Λογιστικό Σχέδιο να το επεκτεί-
νετε, εισάγοντας καινούργιους λογαριασμούς.  
 
Προσοχή!! Πρέπει να γνωρίζετε ότι οι λογαριασμοί του ήδη υπάρχοντος 
Λογιστικού σχεδίου και αυτοί που ενδεχομένως θα δημιουργηθούν από 
εσάς στη συνέχεια, είναι διαθέσιμοι για όλες τις εταιρίες που έχουν δημι-
ουργηθεί μέσα στο πρόγραμμα. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ένα γενικό λο-
γιστικό σχέδιο στο πρόγραμμα, επομένως αν κάνετε κάποιες μεταβολές 
εδώ θα αφορούν όλη την εφαρμογή και όχι μόνο την εταιρία στην οποία 
δουλεύατε τη στιγμή της μεταβολής. Όμως, όπως αναφέρθηκε στην ενότη-
τα Κινήσεις, κάθε φορά που κινείται ένας νέος λογαριασμός στην εταιρία 
μεταφέρεται και στο Λογιστικό Σχέδιο της Εταιρίας αυτής, οπότε αν στη 
συνέχεια επιθυμείτε να μεταβάλλετε κάποια στοιχεία του λογαριασμού  
που θα επηρεάζουν μόνο τη συγκεκριμένη εταιρία, τότε αυτό πρέπει να το 
κάνετε στην επιλογή Κύριες Εργασίες - Στήλες Βιβλίου (βλέπε σχετική 
ενότητα παρακάτω).  
 
Σε αυτή την επιλογή έχετε τη δυνατότητα να εισάγετε νέους λογαρια-
σμούς, να μεταβάλλετε τους ήδη υπάρχοντες και να δείτε τη συμπεριφορά 
τους, καθώς επίσης και να εκτελέσετε άλλες λειτουργίες.   
 
Επιλέγοντας την εργασία Λογιστικό Σχέδιο από τις Κύριες Εργασίες ή 

κλικάροντας το εικονίδιο  , εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη με τίτλο 
Διαχείριση Γενικού Λογιστικού Σχεδίου.  
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Εισαγωγή Λογαριασμών 
 
Για να εισάγετε ένα νέο λογαριασμό ανοίγετε την οθόνη καταχώρισης των 

λογαριασμών είτε επιλέγοντας το εικονίδιο της εισαγωγής , είτε κά-
νοντας δεξί κλικ επάνω στην οθόνη της Διαχείρισης Γενικού Λογιστικού 
Σχεδίου, οπότε στη συνέχεια επιλέγετε την Εισαγωγή. 
Εμφανίζεται η οθόνη καταχώρισης με τίτλο Εισαγωγή Λογαριασμού με 
προεπιλεγμένη την οθόνη Λογαριασμός, ενώ επίσης υπάρχουν και οι επι-
λογές Άρθρο και Λειτουργία. 
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Λογαριασμός  
 
Κωδικός (λογαριασμού) : Έχετε στη διάθεσή σας δεκαπέντε ψηφία για 
την κωδικοποίηση των λογαριασμών.  
Κατά την κωδικοποίηση των λογαριασμών του ήδη υπάρχοντος Λογιστι-
κού Σχεδίου ακολουθήσαμε, κυρίως, την οργάνωση του Ενιαίου Λογιστι-
κού Σχεδίου για μεγαλύτερη ευκολία. Η κωδικοποίηση αυτή δεν είναι δε-
σμευτική γιατί σε τελική ανάλυση ένα ειδικό πεδίο στην  επιλογή  Λει-
τουργία  ρυθμίζει αν ένας λογαριασμός είναι Έσοδο ή Έξοδο.  

 
Περιγραφή: Πληκτρολογείτε την περιγραφή του λογαριασμού πχ: ΠΩ-
ΛΗΣΗ  ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΩΣ  19%. 
Προσοχή!! Εδώ δηλώνεται ο τίτλος της περιγραφής του λογαριασμού στο 
λογιστικό σχέδιο και όχι ο τίτλος εμφάνισης του λογαριασμού στο Βιβλίο 
Εσόδων-Εξόδων. 
 
Σύνδεση ΦΠΑ: Υπάρχουν τρία πεδία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
για τη σύνδεση της Περιοδικής και της Εκκαθαριστικής δήλωσης του 
ΦΠΑ. Συνήθως ενημερώνεται ένα πεδίο ανά λογαριασμό (μπορεί να είναι 
οποιοδήποτε από τα τρία πεδία), αλλά υπάρχουν και κάποιες ειδικές περι-
πτώσεις, όπως για παράδειγμα Λογαριασμοί Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων 
για τους οποίους είναι αναγκαίο να ενημερωθούν περισσότερα από ένα 
πεδία, ώστε να υπάρχει η σωστή σύνδεση με τα έντυπα του ΦΠΑ.   
Ισχύει η εξής δομή για την κωδικοποίηση των λογαριασμών: 
Ένα γράμμα Ε  ή Π (απαιτούνται κεφαλαία ελληνικά) και έναν αριθμό που 
υποδηλώνει τον αριθμό του τετραγώνου στο έντυπο του ΦΠΑ. 
Αν πρόκειται για έντυπα ΦΠΑ Β’ κατηγορίας τότε πρέπει να δηλωθεί το 
γράμμα Ε, το οποίο ορίζει ότι αναφερόμαστε στην Εκκαθαριστική δήλωση  
και τον αριθμό του τετραγώνου στο αντίστοιχο έντυπο που αφορά το συ-
γκεκριμένο λογαριασμό. Πχ Ε603 σημαίνει ότι ο κωδικός αφορά το τετρά-
γωνο 603 στην Εκκαθαριστική. Δεν είναι αναγκαίο να δηλωθεί παράλληλα 
και το αντίστοιχο πεδίο της Περιοδικής δήλωσης, που στο παράδειγμα εί-
ναι το 303, γιατί αυτό θα ενημερωθεί από τη σύνδεση της Εκκαθαριστικής 
αυτόματα από το πρόγραμμα.  
 
Προσοχή!! Σε περιπτώσεις που δεν υπάρχει συσχέτιση των πεδίων στα 
έντυπα της Περιοδικής και Εκκαθαριστικής Δήλωσης αλλά το πεδίο υπάρ-
χει μόνο στο έντυπο της Περιοδικής, τότε δηλώνεται το γράμμα Π και ο 
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αριθμός του πεδίου του εντύπου. Για παράδειγμα, για να συνδεθεί ο λογα-
ριασμός χρεωστικό αρχικής δήλωσης η κωδικοποίηση είναι Π403. 
 
Αν πρόκειται για έντυπα ΦΠΑ Α’ κατηγορίας τότε πρέπει να δηλωθεί το 
γράμμα Π, το οποίο ορίζει ότι αναφερόμαστε στην Περιοδική  δήλωση και 
τον αριθμό του τετραγώνου που αφορά ένα από τα πεδία του πίνακα Β2 
(πίνακας αναγωγής των εισροών σε ακαθάριστα έσοδα τεκμαρτών λιανι-
κών πωλήσεων) της δεύτερης σελίδας της Περιοδικής δήλωσης Α’ κατη-
γορίας. Η σύνδεση με την Εκκαθαριστική δήλωση τακτοποιείται αυτόματα 
από το πρόγραμμα. 
 
Σύνδεση Ε3: Σε αυτή την επιλογή συνδέετε  το πεδίο (ή σε ειδικές περι-
πτώσεις τα πεδία) του εντύπου Ε3 που θα ενημερώνει ο λογαριασμός. Το 
εύρος των πεδίων είναι πενταψήφιο. Τα δύο πρώτα ψηφία αναφέρονται 
στον συντελεστή κέρδους του λογαριασμού που είναι ορισμένος στο πίνα-
κα ΣΤστ στην εισαγωγή στοιχείων Ε3 (βλέπε ενότητα Διαχείριση Εται-
ριών-Ε3). Οι επιτρεπόμενες τιμές για τα δύο πρώτα ψηφία είναι 00 έως και 
15. Η κωδικοποίηση 00 σημαίνει ότι ο λογαριασμός δεν αναφέρεται σε 
κάποιον συντελεστή κέρδους της επιχείρησης, το 01 σημαίνει ότι ο λογα-
ριασμός αναφέρεται στον πρώτο συντελεστή κέρδους της επιχείρησης που 
είναι καταχωρημένος στον πίνακα ΣΤστ των στοιχείων Ε3 και το 15 ση-
μαίνει ότι ο λογαριασμός αναφέρεται στον δέκατο πέμπτο συντελεστή 
κέρδους της επιχείρησης που είναι καταχωρημένος στον πίνακα ΣΤστ των 
στοιχείων Ε3. Τα τρία τελευταία ψηφία αναφέρονται στον τριψήφιο αριθ-
μό του πεδίου Ε3. Για παράδειγμα η κωδικοποίηση 01263 σημαίνει ότι ο 
λογαριασμός ενημερώνει το πεδίο 263 του Ε3 που είναι πωλήσεις εμπο-
ρευμάτων χονδρικώς και ότι θα αναφέρεται στον πρώτο συντελεστή κέρ-
δους της επιχείρησης για λόγους εξωλογιστικού προσδιορισμού και περαί-
ωσης. Επειδή όμως εδώ αναφερόμαστε στο γενικό λογιστικό σχέδιο που 
σημαίνει ότι ο ίδιος λογαριασμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πολλές ε-
ταιρίες, χρήσιμο είναι να γνωρίζετε ότι η κωδικοποίηση ως προς το συντε-
λεστή κέρδους δεν πρέπει να θεωρείται δεσμευτική αλλά μπορεί  να τρο-
ποποιηθεί  εκ των υστέρων στο λογιστικό σχέδιο της εταιρίας (βλέπε ενό-
τητα Διαχείριση Λογαριασμών Εταιρίας). 
 
Ποσοστό ΦΠΑ : Δηλώνετε το ποσοστό ΦΠΑ στο οποίο  υπάγεται ο λογα-
ριασμός. 
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Τίτλοι Βιβλίου : Εδώ δηλώνετε τον τίτλο εμφάνισης της στήλης του βι-
βλίου για αυτό το λογαριασμό.  Ο τίτλος του λογαριασμού καταχωρείται 
σε τρία πεδία των έντεκα  θέσεων το καθένα ώστε στην εκτύπωση του Βι-
βλίου να τυπώνεται σε τρείς γραμμές και έχετε έτσι πολλούς λογαριασμούς 
ανά σελίδα εκτύπωσης. 
 
Άρθρο 
 

 
 
Μπορείτε να δημιουργήσετε κάποιους λογαριασμούς, που δεν θα κινούνται 
οι ίδιοι, αλλά θα αποτελούν ομαδοποίηση άλλων λογαριασμών που κινού-
νται. Με τον τρόπο αυτό μπορείτε να καλείτε για καταχώριση ομάδες λο-
γαριασμών και να αφήσετε το πρόγραμμα να καταχωρίσει, με μία δική σας 
κίνηση, πολλές εγγραφές. 

 
Ανοίγετε ένα νέο λογαριασμό (λογιστικού άρθρου),  για παράδειγμα με 
κωδικό 7001 και περιγραφή ΠΩΛΗΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΛΙΑΝΙ-
ΚΗΣ  ΛΟΓ. ΑΡΘΡΟ. Αφήνετε τα υπόλοιπα πεδία της επιλογής Λογαρια-
σμός κενά (Σύνδεση ΦΠΑ, Σύνδεση Ε3 κλπ) και στην επιλογή Λειτουργία  
ορίζετε μόνο τον τύπο λογαριασμού (εδώ θα είναι Έσοδο).   
 
Στην οθόνη Άρθρο θα συνδέσετε τους λογαριασμούς που θα κινούνται 
αυτόματα όταν επιλέγετε για  την καταχώριση της κίνησης το λογαριασμό 
λογιστικού άρθρου. Μπορείτε να καταχωρίσετε μέχρι 10 λογαριασμούς. 
 
Κωδικός : Πληκτρολογείτε τον κωδικό του λογαριασμού ή τον αναζητάτε 

από το Γενικό Λογιστικό Σχέδιο  με F3  ή κλικάροντας το εικονίδιο . 
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Τύπος Υπολογισμού : Πολλές φορές πιθανόν να θέλετε να υπολογίζεται 
το ποσό της κίνησης κάποιου λογαριασμού από το ποσό κάποιου άλλου 
λογαριασμού με κάποιες απλές μαθηματικές πράξεις.  

 
Μπορείτε λοιπόν στο πεδίο αυτό να δηλώσετε αυτούς τους υπολογιστικούς 
τύπους χρησιμοποιώντας τυπικά μαθηματικά σύμβολα. Τα σύμβολα που 
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε είναι τα εξής : 

 
• ( + )  για την πρόσθεση πεδίων. 

          
• ( - )  για αφαίρεση πεδίων. 

          
• ( * )  για πολλαπλασιασμό. 

          
• ( / ) για διαίρεση. 

           
• ( %)  για ποσοστιαίο επί τοις εκατό υπολογισμό. 

          
• ( @) για να δηλώσετε το πεδίο βάσει του οποίου θα γίνει ο υπολογισμός. 
• Α  αφορά την Αξία της γραμμής 
• Φ  αφορά το ΦΠΑ της γραμμής  

 
Τα διαθέσιμα πεδία βάσει των οποίων θα γίνει ο υπολογισμός είναι τα πε-
δία της καθαρής αξίας και το πεδίο του ΦΠΑ. 

 
Παράδειγμα : Έστω ότι βρίσκεστε στον τρίτο λογαριασμό του λογιστικού 
άρθρου στην τρίτη γραμμή και θέλετε η καθαρή αξία του λογαριασμού 
αυτού να είναι το άθροισμα των καθαρών αξιών των δύο προηγούμενων 
λογαριασμών. Σ' αυτή την περίπτωση γράφετε : 

 
@Α01+@Α02 

 
Με το σύμβολο (@) υποδηλώνετε το πεδίο και με το επόμενο κεφαλαίο 
Ελληνικό γράμμα καθορίζετε ακριβώς το πεδίο. Για την συγκεκριμένη πε-
ρίπτωση για την καθαρή αξία γράφετε Α. Αν θέλετε να υπολογίσετε από το 
πεδίο του ΦΠΑ γράφετε το γράμμα Φ. Στη συνέχεια δηλώνετε την γραμμή 
από την οποία θα γίνει ο υπολογισμός (βάζοντας πάντα το μηδέν μπροστά 
στους μονοψήφιους αριθμούς γραμμών πχ 01), το σύμβολο (+) για την 
πρόσθεση και με τον ίδιο τρόπο δηλώνετε το πεδίο που θα προστεθεί. 
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Παρατηρήσεις  

 
1. Σε ένα λογαριασμό άρθρου δεν δηλώνετε άλλο άρθρο. 
 
2. Σε άρθρο πωλήσεων δεν δηλώνετε λογαριασμό αγορών και αντίστροφα.  
 
Λειτουργία  
 

 
 
Σε αυτή την οθόνη υπάρχουν τα εξής πεδία: 
 
Εκτύπωση Βιβλίο: Επιλέγετε Ναι ή Όχι, ανάλογα με το αν πρέπει οι κι-
νήσεις του λογαριασμού να εμφανίζονται στις στήλες του βιβλίου Εσόδων-
Εξόδων. 
 
Τύπος Λογαριασμού: Δηλώνετε Έσοδο ή Έξοδο ανάλογα με το τι  είναι 
ο συγκεκριμένος λογαριασμός. 

Τύπος ΜΥΦ: Κάνοντας κλικ στο πλήκτρο  εμφανίζονται οι εξής επι-
λογές:  
 
Όχι ΜΥΦ: Οι κινήσεις του λογαριασμού δεν θα συμπεριληφθούν στη συ-
γκεντρωτική κατάσταση τιμολογίων. 
 
Χονδρική: Οι κινήσεις του λογαριασμού θα συμπεριληφθούν στη  ΜΥΦ 
αναλυτικά, δηλαδή θα αναφέρονται οι πελάτες και οι προμηθευτές με τον 
αντίστοιχο αριθμό φορολογικών στοιχείων και την αντίστοιχη καθαρή αξί-
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α,  με την προϋπόθεση όμως ότι στους πελάτες και τους προμηθευτές είναι 
καταχωρημένος ο ΑΦΜ (βλέπε ενότητα Πελάτες-Λειτουργία).  
 
Λιανική: Η επιλογή αυτή αφορά την ΠΟΛ. 1157/28-12-2005, η οποία υπο-
χρεώνει την αναγραφή της αξίας των Λιανικών Πωλήσεων συγκεντρωτικά 
στο κάτω μέρος της συγκεντρωτικής κατάστασης τιμολογίων. Σε περίπτω-
ση που τελικά ισχύσουν αυτές οι διατάξεις, τότε στους λογαριασμούς που 
αφορούν λιανικές πωλήσεις θα πρέπει να δηλώσετε αυτή την επιλογή και 
επίσης στους πελάτες λιανικής που θα κινηθούν με αυτούς τους λογαρια-
σμούς  θα πρέπει να δηλώσετε στο πεδίο Εμφάνιση ΜΥΦ στην επιλογή 
Πελάτες-Λειτουργία την τιμή ΝΑΙ. 
 
Μη Υπόχρεοι: Η επιλογή αυτή αφορά την ΠΟΛ. 1157/28-12-2005, η ο-
ποία υποχρεώνει την αναγραφή της συνολικής αξίας των συναλλαγών που 
δεν υπόκεινται σε διασταύρωση στο  κάτω μέρος της συγκεντρωτικής κα-
τάστασης τιμολογίων. Σε περίπτωση που τελικά ισχύσουν αυτές οι διατά-
ξεις, τότε στους λογαριασμούς που αφορούν μη υπόχρεες συναλλαγές και 
πρέπει να συμπεριληφθούν στη ΜΥΦ θα πρέπει να δηλώσετε αυτή την 
επιλογή και επίσης στους πελάτες ή προμηθευτές  που θα κινηθούν με αυ-
τούς τους λογαριασμούς  θα πρέπει να δηλώσετε στο πεδίο Εμφάνιση 
ΜΥΦ στην επιλογή Πελάτες-Λειτουργία την τιμή ΝΑΙ. 
 
Αφορά Πάγια: Αν ο λογαριασμός αφορά διακίνηση παγίων (πχ. ΑΓΟΡΕΣ 
ΠΑΓΙΩΝ 19%) τότε δηλώνετε ΝΑΙ. 
 
Περαιώνεται: Αν οι κινήσεις του λογαριασμού πρέπει να ληφθούν υπόψη  
στους υπολογισμούς της περαίωσης τότε αφήνετε το ΝΑΙ, το οποίο είναι 
προεπιλεγμένο από το πρόγραμμα.. Για λογαριασμούς που πρέπει να εξαι-
ρεθούν από τους υπολογισμούς περαίωσης, δηλώνετε το ΟΧΙ. 
 
Κινείται: Η προεπιλεγμένη τιμή είναι ΝΑΙ. Αν όμως στην επιλογή Άρθρο 
έχουν οριστεί κάποιοι λογαριασμοί τότε επιλέγεται αυτόματα η τιμή ΟΧΙ, 
γιατί δεν κινείται ο συγκεκριμένος λογαριασμός αλλά οι συνδεδεμένοι λο-
γαριασμοί. 
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ΠΕΛΑΤΕΣ 
 
Στην εργασία αυτή καταχωρούνται τα στοιχεία των πελατών της εταιρίας.  
Κάνοντας κλικ στην επιλογή Πελάτες ανοίγει η οθόνη της Διαχείρισης Πε-
λατών 
   

 

Για να εισάγετε ένα νέο πελάτη κλικάρετε το εικονίδιο  στη γραμμή 
εργαλείων ή κάνετε δεξί κλικ επάνω σε μια γραμμή και επιλέγετε την Ει-
σαγωγή.  
 
Εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη καταχώρισης με επιλεγμένο το ταμπελάκι 
Αναγνώριση.  
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Αν είστε ήδη σε μια συγκεκριμένη εταιρία, τότε στο πεδίο Εταιρία αναφέ-
ρεται ο κωδικός της εταιρίας. Σε περίπτωση όμως που εργάζεστε στο πρό-
γραμμα χωρίς να έχετε επιλέξει κάποια εταιρία, τότε πρέπει να την αναζη-

τήσετε (με F3 ή κλικάροντας το εικονίδιο  εμφανίζεται η οθόνη Δια-
χείριση Εταιριών) και να την επιλέξετε κάνοντας διπλό κλικ επάνω της ή  
δίνοντας Enter  επάνω της ή να πληκτρολογήσετε κατευθείαν τον κωδικό 
της. Στη συνέχεια καταχωρείτε τον κωδικό του πελάτη είτε επιλέγοντας 
την αυτόματη διαδικασία κλικάροντας το πλήκτρο Κωδικός  στο κάτω 
μέρος της οθόνης ή δίνοντας F6,  είτε ορίζοντας αυθαίρετα ένα κωδικό της 
αρεσκείας σας. Ο κωδικός που προτείνεται αυτόματα από το πρόγραμμα 
είναι δεκαψήφιος και ο πρώτος προτεινόμενος είναι ο 0000000001, ο δεύ-
τερος ο 0000000002 κοκ. Αν επιθυμείτε μια διαφορετική κωδικοποίηση, 
προτείνεται το εύρος του κωδικού να είναι τουλάχιστον τετραψήφιο. Επι-
τρέπονται αλφαριθμητικοί χαρακτήρες. Οι αλφαβητικοί χαρακτήρες επι-
τρέπεται να είναι είτε ελληνικοί είτε λατινικοί.    
 
Επώνυμο:  Καταχωρείται η επωνυμία του πελάτη. 
 
Διεύθυνση, Πόλη, Τ.Κ.: Καταχωρούνται αντίστοιχα η Διεύθυνση,  Πόλη 
και Τ.Κ. του πελάτη. 
 
Α.Φ.Μ.: Πληκτρολογείτε τον ΑΦΜ του πελάτη. Το πρόγραμμα κάνει έ-
λεγχο για την ορθότητά του και σε περίπτωση λάθους προβάλλεται το πα-
ρακάτω μήνυμα:  
 

 
 
Κάνοντας κλικ στο πλήκτρο ΟΚ ή με ENTER κλείνει η προβολή του συ-
γκεκριμένου μηνύματος. Σε περίπτωση που ο Α.Φ.Μ. υπάρχει σε άλλο 
πελάτη, κατά την καταχώριση του πελάτη (με κλικ στο πλήκτρο Εισαγωγή 
ή με F10)  εμφανίζεται σχετικό μήνυμα:  
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Αν επιλέξετε την επιλογή Ναι κλικάροντας το αντίστοιχο πλήκτρο, τότε 
καταχωρείται ο πελάτης. Επιλέγοντας το Όχι, τότε δεν καταχωρείται ο πε-
λάτης και η οθόνη καταχώρισης παραμένει ανοιχτή, ώστε να γίνει η απα-
ραίτητη αλλαγή. 
 
Δ.Ο.Υ.: Σε αυτό το πεδίο καταχωρείται η Δ.Ο.Υ. στην οποία ανήκει ο πε-
λάτης, πληκτρολογώντας τον αντίστοιχο κωδικό της αν τον γνωρίζετε ή  
επιλέγοντάς την από τη λίστα αναζήτησης που ανοίγει  με τα γνωστά πλή-
κτρα αναζήτησης. Όπως απεικονίζεται παρακάτω, ταξινομείτε τη λίστα 
κατά κωδικό ή κατά περιγραφή και επιλέγετε τη Δ.Ο.Υ. του πελάτη (με 
διπλό κλικ επάνω στη συγκεκριμένη Δ.Ο.Υ. ή με ENTER στο σημείο που 
είναι τοποθετημένη η μπάρα επιλογής). Σε περίπτωση που η  Δ.Ο.Υ. που 
αναζητείτε δεν υπάρχει στη σχετική λίστα αναζήτησης, μπορεί να καταχω-
ρηθεί μέσα από την οθόνη καταχώρισης του πελάτη με τους γνωστούς τρό-
πους. 

  
Επάγγελμα: Καταχωρείτε το επάγγελμα του πελάτη. Κλικάροντας το ει-
κονίδιο της αναζήτησης ή επιλέγοντας το F3 ανοίγει ο πίνακας αναζήτησης 
των επαγγελμάτων, μέσα από τον οποίο μπορείτε να επιλέξετε το επάγγελ-
μα του πελάτη. Σε περίπτωση που το συγκεκριμένο επάγγελμα δεν υπάρ-
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χει, έχετε τη δυνατότητα να το εισάγετε από εδώ και στη συνέχεια να το 
επιλέξετε.    
 

 
 
ώρα: Όταν εισάγεται ένας νέος πελάτης, το πεδίο αυτό ενημερώνεται   

πόλοιπο: Αφορά το εκ μεταφοράς υπόλοιπο του πελάτη. Για παράδειγ-

 σε αυτό το 

λεκτ. Πληρωμή ΔΕΗ: Αν η εταιρία σας αφορά πετρελαιοειδή και υπο-

Χ
με μια προεπιλεγμένη χώρα αυτόματα από το πρόγραμμα. Η προτεινόμενη 
χώρα είναι η Ελλάδα, κλικάροντας όμως το πλήκτρο αναζήτησης στο πε-
δίο αυτό ανοίγει ο πίνακας καταχώρισης των χωρών, μέσα από τον οποίο 
έχετε τη δυνατότητα να αναζητήσετε μια χώρα ή να εισάγετε μια νέα. Υ-
πενθυμίζεται ότι το πεδίο αυτό πρέπει υποχρεωτικά να είναι συμπληρωμέ-
νο. 
 
 
Υ
μα, αν ξεκινάτε τώρα τη μηχανογραφημένη τήρηση αυτής της εταιρίας ή 
αν λειτουργείτε το πρόγραμμα για πρώτη φορά και θέλετε να  
παρακολουθείτε και την ταμειακή κίνηση των πελατών, τότε
πεδίο θα καταχωρήσετε το υπόλοιπο που θέλετε να μεταφερθεί  είτε από 
χειρόγραφη καρτέλα είτε από άλλη εφαρμογή Εσόδων-Εξόδων.  
 
Η
βάλλετε συγκεντρωτικές καταστάσεις πετρελαίων, τότε σε αυτό το πεδίο 
δηλώνετε τον κωδικό ηλεκτρ. ΔΕΗ που υπάρχει στο λογαριασμό ΔΕΗ  του 
πελάτη. 
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Στοιχεία Μ.Υ.Φ. 

α πεδία που υπάρχουν σε αυτή την επιλογή χρησιμοποιούνται για την 

καταχώριση αυτών των παραστατικών θα πρέπει να γίνει στο 

 
Τ
καταχώριση των στοιχείων της Συγκεντρωτικής Κατάστασης Τιμολογίων 
που δεν προέρχονται από καταχωρημένες κινήσεις. Για παράδειγμα, αν 
αποφασίσατε να τηρήσετε μηχανογραφικά κάποια εταιρία  που έως τώρα 
τηρούσατε χειρόγραφα, στο πεδίο Αριθμός παρ/τικών θα καταχωρηθεί ο 
αριθμός των χειρόγραφων παραστατικών του κάθε πελάτη της εταιρίας και 
στο πεδίο Αξία παρ/τικών θα καταχωρηθεί η αντίστοιχη αξία των παρα-
στατικών αυτών ώστε να συμπεριληφθούν στη Συγκεντρωτική κατάσταση 
τιμολογίων.  
Προσοχή: Η 
συγκεκριμένο έτος εργασίας. Αν για παράδειγμα τα παραστατικά αυτά α-
φορούν τη ΜΥΦ του έτους 2007 και καταχωρηθούν λανθασμένα στο έτος 
2008, τότε θα απεικονίζονται στην Συγκεντρωτική Κατάσταση Τιμολογίων 
του έτους 2008. Το έτος εργασίας στη συγκεκριμένη οθόνη καταχώρισης 
απεικονίζεται στη δεξιά πλευρά της οθόνης, όπως ακριβώς φαίνεται παρα-
κάτω.  
 

 
 

ειτουργία  

ε αυτή την επιλογή ορίζονται τα στοιχεία αυτά που καθορίζουν τη συ-

 
 
Λ
 
Σ
μπεριφορά του πελάτη ως προς τις κινήσεις και τη ΜΥΦ. Ειδικότερα, αν 
για τον πελάτη αυτό χρησιμοποιείτε τον ίδιο λογαριασμό και το ίδιο είδος 
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παραστατικού κάθε φορά που καταχωρείτε κίνηση σε αυτόν, μπορείτε να 
τα καταχωρήσετε στα πεδία Λογαριασμός και Παραστατικό αντίστοιχα, 
ώστε να κινούνται αυτόματα κάθε φορά που καταχωρείτε κίνηση για αυτόν 
τον πελάτη. Το ίδιο ακριβώς ισχύει και για το πεδίο Υποκατάστημα. Αν οι 
κινήσεις του πελάτη αυτού πρόκειται να αφορούν πάντα το ίδιο υποκατά-
στημα (αυτό θα γίνεται σίγουρα στις περιπτώσεις που υπάρχει μόνο ένα 
κεντρικό κατάστημα στην εταιρία, που προηγουμένως θα έχει ανοιχτεί σαν 
κεντρικό υποκατάστημα), τότε έχετε τη δυνατότητα να το επιλέξετε εδώ 
ώστε να προτείνεται και αυτό αυτόματα στην καταχώριση των κινήσεων.   

Στο πεδίο Παραστατικό, κλικάροντας με το ποντίκι σας το , εμφανίζο-
νται τα παραστατικά που έχουν προηγουμένως καταχωρηθε τα στοιχεία 
που αφορούν τη συγκεκριμένη εταιρία (βλέπε παρακάτω εικόνα). Στη συ-
νέχεια επιλέγετε το παραστατικό που θέλετε τοποθετώντας τη μπάρα επι-
λογής επάνω του και δίνοντας ENTER ή χρησιμοποιώντας το ποντίκι σας.  
 

ί σ

 
 
άν στα στοιχεία της εταιρίας έχετε ορίσει να υπάρχει παρακολούθηση 

α δυο τελευταία  πεδία σε αυτή την οθόνη  έχουν σχέση με την Συγκε-

 καταχώριση ενός πελά-

Ε
πετρελαίου, τότε στην περίπτωση που θέλετε να προτείνεται αυτόματα για 
τον πελάτη παραστατικό πετρελαίου και μεταφορικό μέσο πετρελαίου,  
κάνετε τις αντίστοιχες επιλογές σε αυτά τα πεδία. Τα παραστατικά πετρε-
λαίου και τα μεταφορικά μέσα δημιουργούνται μέσα από την επιλογή Πί-
νακες ή από εδώ. Σχετική αναφορά γίνεται στην ενότητα Πίνακες. 
 
Τ
ντρωτική Κατάσταση Τιμολογίων. Συγκεκριμένα: 
Υπόχρεος ΜΥΦ: Η προεπιλεγμένη τιμή κατά την
τη είναι το ΝΑΙ. Δηλώνετε ΝΑΙ ή ΟΧΙ ανάλογα με το αν ο πελάτης είναι 
υπόχρεος υποβολής ΜΥΦ ή όχι. Αν δηλώσετε ΝΑΙ, τότε στην εκτύπωση 
της ΜΥΦ στο επάγγελμα θα εμφανίζεται το ψηφίο 0. Αν δηλώσετε ΟΧΙ, 
τότε στην εκτύπωση της ΜΥΦ στο επάγγελμα θα εμφανίζεται το ψηφίο 1.  
 Εμφάνιση ΜΥΦ: Προτείνεται αυτόματα η τιμή ΝΑΙ. Σε περιπτώσεις που 
ο πελάτης κινείται με λογαριασμό στον οποίο έχει δηλωθεί ως τύπος ΜΥΦ 
Χονδρική (βλέπε ενότητα Λογιστικό Σχέδιο), αλλά δεν επιθυμείτε να συ-
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μπεριληφθεί στην κατάσταση ΜΥΦ, τότε θα πρέπει να δηλώσετε την τιμή 
ΟΧΙ και να μη δηλώσετε τον ΑΦΜ του πελάτη. Σε κάθε άλλη περίπτωση 
αρκεί να δηλώσετε την τιμή ΟΧΙ για να μη συμπεριλαμβάνεται ο πελάτης 
στη κατάσταση ΜΥΦ. 
 

 
Τιμολόγηση 

ν στα στοιχεία της εταιρίας (βλέπε ενότητα Εταιρίες-Λειτουργία) έχετε 

πιλογή Τιμολόγηση ορίζετε τα εξής: 

οσό χρέωσης: Δηλώνετε το ποσό χρέωσης που θα τιμολογείται κατά την 

 παρ/σης φόρου: Δηλώνετε το ποσοστό φόρου που θα παρακρατείται 

μ/νία Α.Π.Υ.: Ορίζετε την αρχική ημερομηνία τιμολόγησης του πελάτη. 

ήνες Τιμολόγησης: Επιλέγοντας τον κάθε μήνα (κλικάροντας επάνω 

πισήμανση!! Η επιλογή αυτή είναι ενεργή μόνο όταν έχετε ορίσει τη συ-
γκεκριμένη εταιρία σαν εταιρία τιμολόγησης. 

 
Α
δηλώσει ότι είναι εταιρία τιμολόγησης, έτσι ώστε να έχετε τη δυνατότητα 
έκδοσης μηχανογραφικών αποδείξεων παροχής υπηρεσιών, τότε εδώ δη-
λώνετε τις παραμέτρους τιμολόγησης για τον κάθε πελάτη που θα τιμολο-
γείτε. 
Στην ε
 
Π
έκδοση του παραστατικού. 
 
%
κατά την τιμολόγηση του πελάτη 
 
Η
Μετά από την πρώτη έκδοση παραστατικού για τον πελάτη, θα ενημερώ-
νεται το πεδίο αυτόματα με την τελευταία ημερομηνία τιμολόγησης.  
 
Μ
στο αντίστοιχο πεδίο) που θέλετε , ορίζετε τους μήνες για τους οποίους θα 
τιμολογείται αυτός ο πελάτης. 
 
Ε
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ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 

 
Στην εργασία αυτή καταχω ν προμηθευτών της εται-
ίας. Κάνοντας κλικ στην επιλογή Προμηθευτές ανοίγει η οθόνη της Δια-

ρούνται τα στοιχεία τω
ρ
χείρισης Προμηθευτών, όπως απεικονίζεται παρακάτω. 
 

 
 

ια να εισάγετε ένα νέο προμηθευτή κλικάρετε το εικονίδιο Γ  στη 
γραμμή εργαλείων ή κάνετε δεξί κλικ επάνω σε μια γραμμή και επιλέγετε 

μως ότι δεν υπάρχει η επιλογή Τιμολόγηση (Βλέπε παρα-

την Εισαγωγή.  
Η οθόνη καταχώρισης είναι ίδια με την οθόνη  καταχώρισης του πελάτη, 
με τη διαφορά ό
κάτω εικόνα). Επομένως, για τον τρόπο καταχώρισης ενός προμηθευτή 
μπορείτε να ανατρέξετε στην ενότητα Πελάτες. 
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ΣΤΗΛΕΣ ΒΙΒΛΙΟΥ 

Μέσα από την επιλογή α του Λογιστικού Σχεδίου 
ς Εταιρίας και των Στηλών Βιβλίου Εσόδων – Εξόδων. Το λογιστικό 

λέγοντας τη λειτουργία Στήλες Βιβλίου εμφανίζεται η οθόνη Διαχείρι-
ης Λογαριασμών Εταιρίας,  μέσα στην οποία απεικονίζονται οι λογα-

 
υτή γίνεται η Διαχείριση 

τη
σχέδιο της εταιρίας περιέχει τους λογαριασμούς που κινούνται στη συγκε-
κριμένη εταιρία. Όπως προαναφέρθηκε στην ενότητα Κινήσεις, ένας λογα-
ριασμός εισάγεται στο λογιστικό σχέδιο της εταιρίας από το γενικό λογι-
στικό σχέδιο του προγράμματος όταν κινηθεί για πρώτη φορά στην εταιρί-
α. 
 
Επι
σ
ριασμοί του λογιστικού σχεδίου της εταιρίας και μπορείτε να εκτελέσετε 
τις διάφορες λειτουργίες διαχείρισης. Έχετε τη δυνατότητα ταξινόμησης 
των λογαριασμών κατά κωδικό και κατά  στήλη. 
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Μεταβολή Λογαριασμών Εταιρίας 
 
Εδώ έχετε τη δυνατότητα επιλογής των λογαριασμών που έχουν ήδη 
εισαχθεί στο Λογιστικό Σχέδιο της Εταιρίας και απεικονίζονται στην 
παραπάνω οθόνη.  
Επιλέγοντας με τη μπάρα ένα λογαριασμό και στη συνέχεια το εικονίδιο 

της μεταβολής , εμφανίζεται η οθόνη με τίτλο Μεταβολή Λογαρια-
σμών Εταιρίας.  
 

 
 
Όταν εργάζεστε στην οθόνη μεταβολής, δεν έχετε τη δυνατότητα παρέμ-
βασης στα πεδία της περιγραφής του λογαριασμού και του τύπου λογαρια-
σμού, γιατί αυτά είναι χαρακτηριστικά που μεταβάλλονται μόνο από τη 
Διαχείριση του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου.  
 
Τα πεδία στα οποία μπορείτε να επέμβετε και να κάνετε αλλαγές είναι ο 
Α/Α στήλης , οι τίτλοι βιβλίου Εσόδων-Εξόδων και η Σύνδεση Ε3. 
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Α/Α Στήλης: Η σειρά με την οποία εμφανίζονται οι λογαριασμοί δίνεται 
αυτόματα από το πρόγραμμα με μοναδικό κριτήριο τη χρονολογική σειρά 
που κινήθηκε ο κάθε λογαριασμός για πρώτη φορά. Δηλαδή ο λογαρια-
σμός που κινήθηκε πρώτος θα τυπωθεί στη πρώτη στήλη του Βιβλίου, ο 
λογαριασμός που κινήθηκε δεύτερος στη δεύτερη κ.ο.κ. 
 
Αν θέλετε να αλλάξετε αυτή τη σειρά ώστε να ομαδοποιήσετε συγγενείς 
λογαριασμούς ή γιατί επιθυμείτε διαφορετική εμφάνιση, εδώ σας δίνεται η 
δυνατότητα να καθορίσετε εσείς την στήλη του Βιβλίου που θα τυπωθεί ο 
κάθε λογαριασμός που κινήθηκε. Επομένως, σε αυτό το πεδίο αλλάζετε 
τον προτεινόμενο αριθμό με τον αριθμό της στήλης που θέλετε να τυπωθεί 
στο βιβλίο ο συγκεκριμένος λογαριασμός.  
 
Μπορείτε επίσης  να ορίσετε, αν το κρίνετε σκόπιμο, την ίδια στήλη σε 
περισσότερους από έναν λογαριασμούς. Κατ’ αυτό το τρόπο μπορείτε να 
ενοποιήσετε διάφορους λογαριασμούς σε μια στήλη για λόγους απεικόνι-
σης στο Βιβλίο. 
 Προσοχή!! Στην περίπτωση ενοποίησης λογαριασμών σε μια στήλη είναι 
απαραίτητο να ορίσετε τον ίδιο τίτλο στήλης Βιβλίου σε κάθε έναν από 
αυτούς τους λογαριασμούς. 
Τίτλοι Βιβλίου: Στο πεδίο αυτό εμφανίζεται η περιγραφή του τίτλου στή-
λης Βιβλίου,  όπως αυτός ήταν ορισμένος μέσα στο Γενικό Λογιστικό Σχέ-
διο όταν κινήθηκε για πρώτη φορά ο λογαριασμός μέσα στην εταιρία. Ε-
πειδή όμως ο λογαριασμός που υπάρχει στο Γενικό Λογιστικό  μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί σε πολλές εταιρίες, εδώ σας δίνεται η δυνατότητα να ορί-
σετε τον επιθυμητό τίτλο στήλης του λογαριασμού ανά εταιρία.   
 
Σύνδεση Ε3: Προτείνεται η κατηγορία που έχει οριστεί στο πεδίο Σύνδε-
ση Ε3 κατά την καταχώριση του λογαριασμού στο Γενικό Λογιστικό Σχέ-
διο (βλέπε ενότητα Λογιστικό Σχέδιο – Λογαριασμός). Επειδή όμως  ο ίδι-
ος λογαριασμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πολλές εταιρίες, στο πεδίο 
αυτό δίνεται η δυνατότητα τροποποίησης της κατηγορίας Ε3 του λογαρια-
σμού ανά εταιρία. Για παράδειγμα, αν κινείτε το λογαριασμό 700009 – 
ΠΩΛΗΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΩΣ 9% σε δύο εταιρίες και η 
κατηγορία Ε3 που είναι δηλωμένη στο γενικό λογιστικό σχέδιο είναι 
01263, τότε αυτή θα είναι και η προτεινόμενη κατηγορία Ε3 στο λογιστικό 
σχέδιο κάθε εταιρίας. Αν όμως θέλετε στη πρώτη εταιρία να γίνεται εξω-
λογιστικός προσδιορισμός κερδών για αυτό το λογαριασμό με το πρώτο 
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συντελεστή καθαρού κέρδους ενώ στη δεύτερη να λαμβάνεται υπόψη για 
το λογαριασμό ο δεύτερος συντελεστής καθαρού κέρδους, τότε θα αλλά-
ξετε το πεδίο σύνδεσης Ε3 στη μεταβολή λογαριασμού της δεύτερης εται-
ρίας ορίζοντας ως κατηγορία Ε3 το 02263. 
 
Καταχωρείτε τις αλλαγές πατώντας το πλήκτρο F10 ή κλικάροντας το 
πλήκτρο οθόνης . 
 

Εισαγωγή Λογαριασμών Εταιρίας 
 
Αναφέρθηκε προηγουμένως ότι ένας λογαριασμός εισάγεται στο λογιστικό 
σχέδιο της εταιρίας από το γενικό λογιστικό σχέδιο του προγράμματος ό-
ταν κινηθεί για πρώτη φορά στην εταιρία. Μέσα όμως από την επιλογή 
Εισαγωγή Λογαριασμών Εταιρίας έχετε τη δυνατότητα να εισάγετε τους 
λογαριασμούς που θα κινείτε στην εταιρία, πριν ξεκινήσετε να καταχωρεί-
τε κινήσεις, έτσι ώστε να έχετε το Λογιστικό Σχέδιο της Εταιρίας έτοιμο 
από την αρχή.   
 
Για να εισάγετε ένα λογαριασμό στο Λογιστικό Σχέδιο της εταιρίας επιλέ-

γετε το εικονίδιο εισαγωγής , οπότε εμφανίζεται η οθόνη εισαγωγής . 
 

 
 
Για να καταχωρήσετε ένα λογαριασμό, πληκτρολογείτε το κωδικό 
του στο αντίστοιχο πεδίο ή κάνετε αναζήτηση στο πεδίο, οπότε α-
νοίγει η οθόνη Διαχείρισης Γενικού Λογιστικού Σχεδίου, μέσα από 
την οποία επιλέγετε τον λογαριασμό που θέλετε.  
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Εκτυπώσεις  

Επιλέγοντας τη λειτουργία της εκτύπωσης (με το εικονίδιο ) στην 
οθόνη διαχείρισης των λογαριασμών εταιρίας, εμφανίζονται οι εξής επιλο-
γές:  
 

 
 
Ευρετήριο 
 
Επιλέγετε το Ευρετήριο για να πάρετε εκτύπωση του Λογιστικού Σχεδίου 
της Εταιρίας, στην οποία εμφανίζονται οι Λογαριασμοί της εταιρίας μαζί 
με χαρακτηριστικές πληροφορίες, όπως αριθμό στήλης βιβλίου, τίτλο στή-
λης βιβλίου, κατηγορία Ε3, ποσοστό ΦΠΑ κλπ. 
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Καρτέλα 
 
Χρησιμοποιείτε αυτή την επιλογή για να εκτυπώσετε μια καρτέλα 
των κινήσεων του λογαριασμού. Εκτυπώνετε τη καρτέλα ενός λογα-
ριασμού εφόσον πρώτα τον επιλέξετε τοποθετώντας τη μπάρα επι-

λογής επάνω του και στη συνέχεια επιλέγετε    και Καρτέλα. 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Anaconda                                                   73 



EYFORIA 
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ΠΑΓΙΑ 
 
Στην τρέχουσα επιλογή διαχειρίζεστε τα πάγια της εταιρίας. Εδώ καταχω-
ρείτε νέα πάγια και διαχειρίζεστε τα ήδη καταχωρημένα πάγια, καθώς επί-
σης κάνετε και αντιγραφή και διαγραφή παγίων.  
 

Εισαγωγή Παγίου 
 
Για να καταχωρήσετε ένα πάγιο, πρέπει να επιλέξετε τη λειτουργία Κύριες 
Εργασίες – Πάγια, όπου θα εμφανιστεί η παρακάτω οθόνη με τίτλο Δια-
χείριση Παγίων. 
 

   
 
Η  οθόνη καταχώρισης για την εισαγωγή ενός παγίου ανοίγει με τους ήδη 
γνωστούς τρόπους (δεξί κλικ πάνω στην οθόνη και στη συνέχεια επιλέγετε 

Εισαγωγή ή κλικάροντας το εικονίδιο της εισαγωγής  ). 
Εμφανίζεται η εξής οθόνη καταχώρισης: 
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Βασικά Στοιχεία  
 
Η προεπιλεγμένη οθόνη καταχώρισης είναι αυτή με τίτλο Βασικά στοιχεία, 
όπου εδώ καταχωρούνται τα στοιχεία του παγίου. 
 
Για να δηλώσετε κωδικό για το πάγιο που καταχωρείτε, έχετε την επιλογή 
της αυτόματης αρίθμησης από το πρόγραμμα ή της δικής σας καταχώρι-
σης. Επιλέγοντας το πλήκτρο Κωδικός ή δίνοντας F6  προτείνεται αυτό-
ματα ο επόμενος αύξοντας αριθμός (εξαψήφιος). Ο πρώτος προτεινόμενος 
κωδικός είναι ο 000001, ο δεύτερος ο 000002 κλπ. Στη συνέχεια καταχω-
ρείτε τα υπόλοιπα στοιχεία του παγίου, όπως  περιγραφή, τον λογαριασμό 
για τις αποσβέσεις, προμηθευτή, τον κωδικό αρχικού  παγίου στην περί-
πτωση που αγοράζετε συμπληρωματικά σε υπάρχον πάγιο, ποσότητα, αξί-
α, ημερομηνίες κτήσης και έναρξης λειτουργίας. Δηλώνετε επίσης  συντε-
λεστή κύριων αποσβέσεων αλλά και πρόσθετων αποσβέσεων αν υπάρχουν,  
μέθοδο απόσβεσης (με σταθερό συντελεστή, φθίνουσα ή ισόποση) και κέ-
ντρο κόστους αν είναι απαραίτητο. 
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Αποσβέσεις  
 
Σε αυτή την οθόνη απεικονίζονται οι αποσβέσεις του παγίου , που υπολο-
γίζονται αυτόματα εφόσον έχουν καταχωρηθεί η αξία κτήσης,  ημερομηνία 
κτήσης,  συντελεστής και μέθοδος απόσβεσης.  Σε περίπτωση που επέμβε-
τε στις αποσβέσεις αυτές, τότε το πρόγραμμα αναπροσαρμόζει αυτόματα 
την αναπόσβεστη αξία. 
 

 
 
Για να καταχωρηθεί το πάγιο, επιλέγετε το πλήκτρο Εισαγωγή ή δίνετε  το 
πλήκτρο F10.  
  
Η επιλογή των εκτυπώσεων Παγίων υπάρχει στις Εκτυπώσεις-
Υποχρεώσεις Δημοσίου-Παγίων. 
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Δ.Ο.Υ. 
 

Ενεργοποιώντας την επιλογή εμφανίζεται η οθόνη με τίτλο Διαχείριση 
Δ.Ο.Υ, όπου εδώ έχτε τη δυνατότητα να αναζητήσετε μια Δ.Ο.Υ κατά πε-
ριγραφή ή κατά κωδικό, να εισάγετε μια νέα που δεν υπάρχει στις ήδη κα-
ταχωρημένες, να αλλάξετε τα στοιχεία κάποιας, να κάνετε διαγραφή ή α-
κόμη και αντιγραφή μιας Δ.Ο.Υ.   
 

 
 
Επιλέγοντας την Εισαγωγή εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη καταχώρισης: 
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Σας ζητούνται τα εξής στοιχεία : 

, ο οποίος δεν είναι αυθαίρετος 
λλά καθορισμένος για την κάθε Εφορία. 

Περιγραφή : Πληκτρολογείτε την επωνυμία της ΔΟΥ. 

ία με τη διεύθυνση, τον ταχυδρομικό 
κωδικό και τα τηλέφωνα της ΔΟΥ. 

ια καταχωρείτε τα στοιχεία επιλέγοντας το πλήκτρο Εισαγωγή 
 με F10. 

 

 
Κωδικός : Γράφετε τον κωδικό της ΔΟΥ
α
 

 
Συμπληρώνετε και τα υπόλοιπα πεδ

 
Στη συνέχε
ή
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EYFORIA 

                                               Anaconda  80 

METOXOI 

ση (Ε1) ή και την  αναλυ-
κή κατάσταση για μισθώματα ακινήτων (Ε2). 

) οι επιλογές αναζήτησης είναι κατά Επώνυμο, Κωδικό 
αι ΑΦΜ. 

 

 
Μέσα από την επιλογή Μέτοχοι καταχωρείτε τα πληροφοριακά στοιχεία 
των μετόχων (εταίρων) μιας εταιρίας, ώστε να ενημερώνονται  τα αντί-
στοιχα πεδία του εντύπου Ε5,  καθώς και όλων των φυσικών προσώπων 
για τα οποία διαχειρίζεστε τη φορολογική δήλω
τι
 
Επιλέγοντας την λειτουργία Μέτοχοι εμφανίζεται η οθόνη της Διαχείρι-
σης Μετόχων, μέσα στην οποία απεικονίζονται οι καταχωρημένοι μέτοχοι 
και φυσικά πρόσωπα. Ισχύουν οι γνωστές λειτουργίες Διαχείρισης, όπως 
Εισαγωγή, Μεταβολή, Εκτύπωση κλπ. Στο πεδίο Ταξινόμηση (στο κάτω 
μέρος της οθόνης
κ

 
 

Εισαγωγή Μετόχου 

Για να καταχωρήσετε ένα μέτοχο (ή φυσικό πρόσωπο) επιλέγετε από τη 
 

μπάρα εργαλείων το εικονίδιο εισαγωγής  (ή δεξί κλικ στην οθόνη και 
επιλογή της λειτουργίας Εισαγωγή), οπότε εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη 
καταχώρισης με τίτλο Εισαγωγή Μετόχου, με προεπιλεγμένη την επιλογή 
τοιχεία Υπόχρεου. 

 
Σ
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Στοιχεία Υπόχρεου 
Καταχωρείτε τα αναγνωριστικά στοιχεία του μετόχου (ή φυσικού προσώ-
που). Τα πεδία Κωδικός και Ονοματεπώνυμο είναι υποχρεωτικά πεδία κα-
ταχώρισης.  
 
Κωδικός: Καταχωρείτε ένα τριψήφιο αλφαριθμητικό κωδικό. 
 
Ονοματεπώνυμο: Καταχωρείτε το ονοματεπώνυμο του μετόχου (ή φυσι-
κού προσώπου). 
 
Πατρώνυμο: Καταχωρείτε το πατρώνυμο του Υπόχρεου 
 
ΑΦΜ: Σε περίπτωση καταχώρισης λανθασμένου ΑΦΜ, εμφανίζεται ενη-
μερωτικό μήνυμα: 
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% Συμ/χής: Αν η συγκεκριμένη καταχώριση αφορά ένα μέτοχο της εται-
ρίας, τότε εδώ καταχωρείτε το ποσοστό συμμετοχής του στα κέρδη ή το 
ποσοστό επιχειρηματικής αμοιβής. 
 
Δ..Ο.Υ: Κάνοντας αναζήτηση στο πεδίο Δ.Ο.Υ. ανοίγει ο πίνακας διαχεί-
ρισης Δ.Ο.Υ., όπου μπορείτε να αναζητήσετε μια Δ.Ο.Υ. κατά κωδικό ή 
κατά περιγραφή. 
 
Ταυτότητα: Δηλώνετε τα στοιχεία ταυτότητας του Υπόχρεου. 
 
Διεύθυνση Επαγγέλματος/Πόλη/Τ.Κ./Τηλ.: Καταχωρείτε τα στοιχεία της 
επαγγελματικής διεύθυνσης. 
 
Διεύθυνση Κατοικίας/Πόλη/Τ.Κ./Τηλ.: Καταχωρείτε τα στοιχεία της 
διεύθυνσης κατοικίας. 
 
Ασφαλ. Ενημ/τα / Φορολ. Ενημερότητα: Καταχωρείτε τις ισχύουσες η-
μερομηνίες ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας του υπόχρεου. 
 
Ενεργοί Πίνακες Τεκμαρτής Δαπάνης: Αυτό το πεδίο  σχετίζεται άμεσα 
με τον προσδιορισμό της ετήσιας τεκμαρτής δαπάνης αυτοκινήτων, σκα-
φών κλπ. στον πίνακα 5 του Ε1. Αν αφήσουμε τσεκαρισμένο το πεδίο  τό-
τε ο προσδιορισμός της ετήσιας τεκμαρτής δαπάνης γίνεται αυτόματα από 
το πρόγραμμα. Αν  απενεργοποιήσετε το πεδίο (κλικάροντας  επάνω στο 
πεδίο ώστε να μην εμφανίζεται το σύμβολο επιλογής ν), τότε το ποσό της 
τεκμαρτής δαπάνης που προκύπτει  πρέπει να καταχωρηθεί από εσάς στα 
αντίστοιχα πεδία του Ε1.  
 
Επιχ/κή Αμοιβή: Αν η καταχώριση αφορά μέτοχο της επιχείρησης που 
δικαιούται Επιχειρηματική Αμοιβή, τότε επιλέγετε το ΝΑΙ. Αν ο μέτοχος  
δεν πρέπει να λαμβάνει επιχειρηματική αμοιβή, εδώ επιλέγετε το ΟΧΙ. 

Είδος μετόχου: Με κλικ στο  εμφανίζεται ο εξής πίνακας επιλογών:  
 

 
 
Επιλέγετε αν είναι ομόρρυθμος ή ετερόρρυθμος εταίρος. 
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Ε3 αφορά: Το πτυσσόμενο μενού έχει τις εξής επιλογές: 
 

 
  
Η προεπιλεγμένη επιλογή του πεδίου είναι Υπόχρεος. Αν όμως η εταιρία 
αφορά τη σύζυγο του υπόχρεου, τότε τα στοιχεία εκείνα του Ε3 (ή και του 
Ε5) που μεταφέρονται αυτόματα στο Ε1, αφορούν τη σύζυγο. Σε αυτή την 
περίπτωση επιλέγετε Σύζυγο.   
 
Στοιχεία Συζύγου – Εκπ/που 
 
Σε αυτή την οθόνη καταχωρείτε τα στοιχεία συζύγου η εκπροσώπου. 
 

 
 
Εταιρικές Συμμετοχές  
 
Εδώ καταχωρούνται οι εταιρίες στις οποίες συμμετέχει ο μέτοχος. Κατα-
χωρείτε έως και τρεις εταιρίες.  
 
Καταχωρείτε την επωνυμία της εταιρίας και τα λοιπά στοιχεία που την α-
φορούν, όπως Δ.Ο.Υ., Διεύθυνση, Νομική Μορφή, και Α.Φ.Μ. 
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Κέρδη Χρήσης: Δηλώνετε τα κέρδη της εταιρίας αυτής για τη συγκεκρι-
μένη χρήση. 
 
% Συμ/χής: Καταχωρείτε το ποσοστό συμμετοχής του μετόχου στα κέρδη 
της εταιρίας. 
 

Επιχ. Αμοιβή: Κλικάροντας το  εμφανίζεται ο παρακάτω πίνακας επι-
λογών: 
 

 
 
Αν ο εταίρος πρόκειται να λάβει επιχειρηματική αμοιβή από την πρώτη 
εταιρία συμμετοχής που έχει καταχωρηθεί παραπάνω επιλέγετε τον  αριθ-
μό 1. Αν ο εταίρος πρόκειται να λάβει επιχειρηματική αμοιβή από τη δεύ-
τερη ή τρίτη εταιρία δηλώνετε τον αριθμό 2 ή 3 αντίστοιχα.  
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Δήλωση  Φορολογίας Εισοδήματος (Ε1) 
 
 Η καταχώριση των στοιχείων του Ε1 γίνεται μέσα από την επιλογή Μέτο-
χοι κατά τους εξής τρόπους: 
 
1.  Επιλέγοντας με το ποντίκι το πλήκτρο  (το οποίο βρίσκε-
ται στο κάτω μέρος της οθόνης καταχώρισης των Μετόχων) ή πληκτρολο-
γώντας F4, εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη καταχώρισης των στοιχείων 
του Ε1. 
 

 
 
Αρχικά προβάλλεται στην οθόνη ο Πίνακας 2- Πληροφοριακά στοιχεία. 
Με το πλήκτρο Page down ή επιλέγοντας με το ποντίκι το πλήκτρο 

 εμφανίζεται ο επόμενος πίνακας καταχώρισης των στοιχείων 
του Ε1. Για να επιστρέψετε στον αμέσως προηγούμενο πίνακα επιλέγετε 
με το ποντίκι το πλήκτρο  ή δίνετε Page up. 
 
Για να αποθηκεύσετε τα στοιχεία καταχώρισης κλικάρετε το πλήκτρο 

 ή χρησιμοποιείτε το F10.  
 
Για να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη καταχώρισης του μετόχου δίνετε 
Escape ή κλικάρετε το πλήκτρο . 
 
Εκκαθάριση Ε1.  Από οποιοδήποτε πίνακα καταχώρισης του Ε1 πλη-

Anaconda                                                   85 



EYFORIA 

κτρολογώντας F6 ή επιλέγοντας με το ποντίκι το πλήκτρο , 
εμφανίζεται ο πίνακας με τίτλο Ανάλυση Αποτελεσμάτων που είναι το εκ-
καθαριστικό του Ε1 (επόμενη εικόνα) 
 

 
 
Μπορείτε να δείτε την εκκαθάριση συνολικά, εφόσον έχετε καταχωρήσει 
όλα τα στοιχεία της φορολογικής δήλωσης, ή προοδευτικά, αφού υπάρχει 
η δυνατότητα προβολής της εκκαθάρισης σε κάθε πίνακα του Ε1. 
 
Το  εκκαθαριστικό  του Ε1 εκτυπώνεται στην οθόνη με τίτλο Ανάλυση 
Αποτελεσμάτων Εντύπου Ε1, χρησιμοποιώντας το πλήκτρο F10 ή κλικά-
ροντας το πλήκτρο  και έχει την εξής μορφή: 
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2. Εδώ υπάρχει η δυνατότητα επιλογής ενός συγκεκριμένου πίνακα κατα-
χώρισης του Ε1. Το μενού των Πινάκων του Ε1 προβάλλεται επιλέγοντας 
με το ποντίκι το πλήκτρο  ή με το F8. 
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Επιλέγοντας ένα συγκεκριμένο πίνακα προβάλλεται στην οθόνη ώστε να 
καταχωρηθούν τα στοιχεία του. Οι επιλογές Page up- , Page 
down- , F10- , F6- , λειτουργούν 
κατά τον ίδιο τρόπο, όπως παραπάνω στον πρώτο τρόπο καταχώρισης των 
στοιχείων του Ε1. 
 
3. Μαζική καταχώριση.  Πληκτρολογώντας F9 ή επιλέγοντας με το πο-
ντίκι το πλήκτρο  εμφανίζεται στην οθόνη ο πίνακας  κατα-
χώρισης με τίτλο Μαζική καταχώριση E1, όπου υπάρχει η δυνατότητα 
ταχυκαταχώρισης των στοιχείων τουΕ1. 
 

 
 
Μπορείτε να πληκτρολογήσετε τον κωδικό για τον οποίο θέλετε να κα-
ταχωρήσετε κάποιο ποσό ή να τον αναζητήσετε με το πλήκτρο F3 ή με 
το εικονίδιο αναζήτησης , οπότε θα εμφανιστεί ο παρακάτω πίνακας 
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με τις περιγραφές των κωδικών του εντύπου Ε1 ο οποίος μετακινείται 
προς τα κάτω ή προς τα πάνω με τα πλήκτρα  Page down ή Page up, με 
τα ↓ ή ↑ ή χρησιμοποιώντας με το ποντίκι το scroll bar που βρίσκεται 
στη δεξιά πλευρά του πίνακα . 
 

 
 
Μέσα σ’ αυτόν τον πίνακα μπορείτε να επιλέξετε την περιγραφή με διπλό 
κλικ ή εφόσον την έχετε επιλέξει με τη μπάρα να δώσετε Enter ή να κλι-
κάρετε  το πλήκτρο . 
Δίνοντας Escape ή   με το ποντίκι επιστρέφετε στον πίνακα 
της μαζικής καταχώρισης του Ε1. 
 
Η πρώτη στήλη καταχώρισης των πεδίων του Ε1 αφορά τον υπόχρεο και η 
δεύτερη τη σύζυγο. 
 
Στο κάτω μέρος του πίνακα μαζικής καταχώρισης των στοιχείων Ε1 υπάρ-
χουν τα εξής πλήκτρα οθόνης που επιλέγονται με το ποντίκι (αναφέρονται 
και τα αντίστοιχα πλήκτρα του πληκτρολογίου): 
 

-F10: Αποθήκευση των καταχωρημένων στοιχείων. 
 

- Page up: Μετακίνηση στην προηγούμενη οθόνη καταχώ-
ρισης. 
 

- Page down: Μετακίνηση στην επόμενη οθόνη κατα-
χώρισης. 
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-F4: Αυτή η επιλογή χρησιμοποιείται όταν θέλετε να δια-
γράψετε τα καταχωρημένα στοιχεία μαζικά. Εμφανίζεται σχετικό μήνυμα: 
 

 
 

-F6: Εκκαθάριση του Ε1. Έχει γίνει συγκεκριμένη αναφορά 
στην ενέργεια αυτή παραπάνω. 
 

-F8: Προβάλλεται η εκτύπωση με τίτλο Καταχωρημένα Δε-
δομένα Ε1, που περιέχει τους καταχωρημένους κωδικούς του Ε1 με τις 
αντίστοιχες περιγραφές τους και τα αντίστοιχα ποσά. 
 
 
 

 
-Escape: Κλείσιμο του πίνακα μαζικής καταχώρισης και ε-

πιστροφή στην αρχική οθόνη καταχώρισης των Μετόχων. 
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Αναλυτική  Κατάσταση Μισθωμάτων (Ε2) 
 

Ενώ βρίσκεστε στην οθόνη καταχώρισης μετόχων, μπορείτε να καταχωρί-
σετε τα στοιχεία της αναλυτικής κατάστασης για μισθώματα ακινήτων, 
επιλέγοντας με το ποντίκι το πλήκτρο   ή πληκτρολογώντας 
F6, οπότε εμφανίζονται οι εξής επιλογές: 
 

 
 
Επιλέγοντας οποιαδήποτε από τις δύο επιλογές εμφανίζεται το παρακάτω 
μενού: 
 

 
 
Μισθώματα Ακινήτων 
 
Για να καταχωρήσετε τα  στοιχεία της πρώτης σελίδας  του E2,  επιλέγετε 
Μισθώματα Ακινήτων.  
 

 
 
Στο κάτω μέρος του πίνακα καταχώρισης των Μισθωμάτων Ακινήτων υ-
πάρχουν τα εξής πλήκτρα οθόνης που επιλέγονται με το ποντίκι (αναφέρο-
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νται και τα αντίστοιχα πλήκτρα του πληκτρολογίου): 
 

-F10: Αποθήκευση των καταχωρημένων στοιχείων. 
 

- Page up: Μετακίνηση στην προηγούμενη οθόνη καταχώ-
ρισης. 
 

- Page down: Μετακίνηση στην επόμενη οθόνη κατα-
χώρισης. 
 

-Escape: Κλείσιμο της οθόνης καταχώρισης των Μισθωμά-
των Ακινήτων και επιστροφή στην αρχική οθόνη καταχώρισης των Μετό-
χων. 
 
Πίνακας Ι 
 
Επιλέγετε τον Πίνακα Ι για να  καταχωρήσετε τα Συμπληρωματικά Στοι-
χεία Ακινήτων της δεύτερης σελίδας του Ε2. 
 

 
 
Πίνακας  ΙΙ 
 
Επιλέγετε τον Πίνακα ΙΙ για να  καταχωρήσετε ακίνητα ημιτελή ή που με-
ταβιβάστηκαν ή αποκτήθηκαν  από κληρονομιά-δωρεά, στη δεύτερη σελί-
δα του Ε2. 
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Εκτυπώσεις 
 

Για να προβληθεί το μενού των εκτυπώσεων, κλικάρετε το εικονίδιο 

, στη μπάρα επιλογών της Οθόνης Διαχείρισης Μετόχων. 
 Οι εκτυπώσεις που υπάρχουν στην επιλογή Μέτοχοι είναι οι εξής: 
 

 
 
Ευρετήριο 
Από την επιλογή αυτή εκτυπώνετε το ευρετήριο των εταίρων ( ή φυσικών 
προσώπων)  
 
Έντυπο Ε1 –Ε2- Ανάλυση Αποτελεσμάτων 
Για να εκτυπώσετε τα έντυπα Ε1, Ε2 και Εκκαθαριστικό σημείωμα του Ε1  
στην οθόνη, πρέπει πρώτα να τοποθετήσετε τη μπάρα επιλογής στο άτομο 

για το οποίο θέλετε εκτύπωση και στη  συνέχεια να κλικάρετε το . 
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ΠΙΝΑΚΕΣ 
 
Από την επιλογή αυτή διαχειρίζεστε τους πίνακες που χρησιμοποιεί το 
πρόγραμμα σε διάφορες επιλογές, όπως για παράδειγμα επαγγέλματα που  
θέλετε να δηλώνετε στην καταχώρηση των πελατών ή προμηθευτών της 
εταιρίας. 
 
Επιλέγοντας τη λειτουργία Κύριες Εργασίες – Πίνακες εμφανίζεται η 
εξής λίστα πινάκων: 
 

 
 
Αν στη συνέχεια επιλέξετε ένα πίνακα, τότε ανοίγει η οθόνη διαχείρισης 
του συγκεκριμένου πίνακα, όπως για παράδειγμα η παρακάτω οθόνη, μέσα 
στην οποία σας δίνονται οι γνωστές επιλογές διαχείρισης, όπως Εισαγωγή, 
Μεταβολή κλπ. Κάποιοι πίνακες είναι ήδη ενημερωμένοι με στοιχεία, επο-
μένως εισάγετε πρόσθετα στοιχεία ανάλογα με τις ανάγκες που προκύ-
πτουν. 
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Επιλέγοντας τη λειτουργία Εισαγωγή εμφανίζεται η οθόνη καταχώρισης 
του πίνακα αυτού. Ας δούμε όμως τον κάθε πίνακα ξεχωριστά. 
 

Επαγγέλματα 
 
Εδώ καταχωρείτε επαγγέλματα, δηλώνοντας κωδικό και περιγραφή για το 
επάγγελμα. Το πεδίο επάγγελμα υπάρχει στη διαχείριση των πελατών και 
προμηθευτών. 
 

 
 

Κατηγορίες Ειδών 
 
Καταχωρείτε κατηγορίες ειδών αποθήκης , οι οποίες δηλώνονται κατά την 
καταχώριση ενός είδους αποθήκης στο κύκλωμα της Απογραφής Αποθή-
κης. Δηλώνετε κωδικό, περιγραφή είδους και κατηγορία Δ.Φ.Ε. Η κατη-
γορία Δ.Φ.Ε. συμπληρώνεται υποχρεωτικά, ώστε να ενημερώνεται αυτό-
ματα η απογραφή λήξης στο έντυπο Ε3. Για παράδειγμα, στην κατηγορία 
είδους ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ θα δηλώσετε στο πεδίο Δ.Φ.Ε. το 00257, ώστε 
στο έντυπο Ε3 να ενημερωθεί το πεδίο 257, το οποίο αφορά την απογραφή 
λήξης για τα εμπορεύματα. 
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Μονάδες Μέτρησης   
 
Καταχωρείτε Μονάδες Μέτρησης δηλώνοντας Κωδικό και Περιγραφή. Το 
πεδίο της μονάδας μέτρησης υπάρχει στην οθόνη καταχώρισης των ειδών 
αποθήκης (Απογραφή-Είδη Αποθήκης). 
 

 
 
Κατηγορίες ΦΠΑ 
  
Σε αυτό τον πίνακα καταχωρείτε κατηγορίες ΦΠΑ δηλώνοντας κωδικό και 
ποσοστό ΦΠΑ, ώστε να επιλέγετε την κατηγορία  που χρειάζεστε κατά την 
καταχώριση ενός είδους αποθήκης στην επιλογή Απογραφή – Είδη Απο-
θήκης, έτσι ώστε να έχετε δυνατότητα εκτύπωσης του βιβλίου Απογράφης 
και κατά κατηγορία ΦΠΑ. 
  

 
 
Θέσεις Αποθήκης 
 
Εδώ καταχωρείτε διάφορες θέσεις αποθήκης δηλώνοντας κωδικό και περι-
γραφή, ώστε  να  επιλέγετε  αυτή που θέλετε  στο αντίστοιχο πεδίο που 
υπάρχει στην οθόνη καταχώρισης των ειδών αποθήκης στο κύκλωμα της 
Απογράφης.  
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Χώρες 
 
Σε αυτόν τον πίνακα καταχωρείτε Χώρες δηλώνοντας κωδικό, περιγραφή 
και πρόθεμα της χώρας, το οποίο αποτελείται από δύο λατινικούς χαρα-
κτήρες. Το πεδίο Χώρα υπάρχει στην οθόνη καταχώρισης των πελατών και 
προμηθευτών στην επιλογή Αναγνώριση. Σε περίπτωση που καταχωρείτε 
κινήσεις εισαγωγών – εξαγωγών στο κύκλωμα  Intrastat,  το πρόθεμα της 
χώρας των πελατών ή προμηθευτών που έχουν κινηθεί απεικονίζεται στα 
έντυπα VIES. 
 

 
 

Φύση Συναλλαγής 
 
Ο πίνακας αυτός χρησιμοποιείται για  την καταχώριση των διάφορων φύ-
σεων συναλλαγής που σχετίζονται με τις κινήσεις εισαγωγών – εξαγωγών 
στο κύκλωμα Intrastat. Είναι ήδη καταχωρημένες οι συνηθέστερες  φύσεις 
συναλλαγής. Δηλώνετε κωδικό και περιγραφή.  
 

 
 

Τρόπος Μεταφοράς 
 
Εδώ καταχωρούνται οι τρόποι μεταφοράς που  χρησιμοποιούνται στην κα-
ταχώριση των κινήσεων εισαγωγών – εξαγωγών στο κύκλωμα Intrastat. 
Δηλώνετε κωδικό και περιγραφή. Ο πίνακας αυτός είναι ήδη ενημερωμέ-
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νος με τους συνήθεις τρόπους μεταφοράς που προβλέπονται για τις κινή-
σεις Intrastat.  
 

 
 
Επιβαρύνσεις  
 
Σε αυτή την επιλογή καταχωρούνται οι τυχόν επιβαρύνσεις που αφορούν 
τις κινήσεις εισαγωγών – εξαγωγών του κυκλώματος Intrastat. Δηλώνετε 
κωδικό, περιγραφή και την τιμή Ν (ΝΑΙ) ή Ο (ΟΧΙ) στο πεδίο Επιμ. Αξία. 
Δηλώνοντας Ν στο πεδίο Επιμερισμός Αξίας  σε μια επιβάρυνση, για πα-
ράδειγμα Ασφάλιστρα, τότε όταν δηλώνετε αυτή την επιβάρυνση σε μια 
κίνηση Intrastat, τότε η επιβάρυνση αυτή θα επιμερίζεται ως προς την αξία 
της κίνησης. Αν έχετε δηλώσει Ο, τότε η επιβάρυνση θα επιμερίζεται ως 
προς την δηλωθείσα ποσότητα της κίνησης. 
  

 
 
Παραστατικά Κίνησης Πετρελαίου 
 
Αν στα στοιχεία Διαχείρισης της Εταιρίας έχετε δηλώσει στην επιλογή 
Λειτουργία ότι θα υπάρχει Παρακολούθηση πετρελαίου, τότε κατά την 
καταχώριση κινήσεων που αφορούν πετρέλαια πρέπει να δηλώνονται και 
παραστατικά κινήσεων πετρελαίου. Σε αυτή την επιλογή καταχωρούνται 
αυτά τα παραστατικά δηλώνοντας κωδικό, περιγραφή και επίσης τον ειδι-
κό τριψήφιο κωδικό που σχετίζεται με τη συγκεκριμένη αιτιολογία. 
Για παράδειγμα, για  το παραστατικό κίνησης πετρελαίου ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕ 
ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΚΔΟΣΗΣ ΜΑΣ δηλώνεται ο κωδικός 302 (αναφορά 
αυτών των αιτιολογιών και των αντίστοιχων κωδικών τους υπάρχει στις 
σχετικές εγκυκλίους υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων πετρε-
λαίου).  
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Μεταφορικά Μέσα Πετρελαίου 
 
Αν στα στοιχεία Διαχείρισης της Εταιρίας έχετε δηλώσει στην επιλογή 
Λειτουργία ότι θα υπάρχει Παρακολούθηση πετρελαίου, τότε κατά την 
καταχώριση κινήσεων που αφορούν πετρέλαια πρέπει να δηλώνονται και 
μεταφορικά μέσα  πετρελαίου. Σε αυτή την επιλογή καταχωρούνται τα με-
ταφορικά μέσα δηλώνοντας κωδικό, περιγραφή και τον τύπο που έχει  
σχέση με το συγκεκριμένο μέσο μεταφοράς (αναφορά των τύπων των με-
ταφορικών μέσων πετρελαίου υπάρχει στις σχετικές εγκυκλίους υποβολής 
των συγκεντρωτικών καταστάσεων πετρελαίου).  
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ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ 
 
Χρησιμοποιείτε αυτή την επιλογή για τη τιμολόγηση και έκδοση μηχανο-
γραφικών αποδείξεων, εφόσον έχετε ορίσει την εταιρία ως εταιρία τιμολό-
γησης (βλέπε ενότητα Εταιρίες-Λειτουργία) και έχετε δηλώσει τις απαραί-
τητες παραμέτρους εκτύπωσης των παραστατικών (βλέπε Εταιρίες-
Τιμολόγηση), καθώς επίσης και τις απαραίτητες πληροφορίες τιμολόγησης 
του κάθε πελάτη σας (βλέπε ενότητα Πελάτες- Τιμολόγηση).  

Κλικάροντας το εικονίδιο , εκτυπώνεται στην οθόνη μια λίστα των 
πελατών που πρέπει να τιμολογηθούν. 
Για να τιμολογήσετε ένα πελάτη, κάνετε αναζήτηση και επιλογή του πελά-
τη, του λογαριασμού, έτσι ώστε να ενημερωθεί το βιβλίο εσόδων-εξόδων,  
του παραστατικού, δηλώνετε μια αιτιολογία αν είναι απαραίτητη και κλι-

κάρετε το εικονίδιο  ή δίνετε F10. Αν θέλετε να τιμολογήσετε όλους 
τους πελάτες, τότε θα αφήσετε κενό το πεδίο Πελάτης.  
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ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 
 
Σε αυτή την επιλογή διαχειρίζεστε τα υποκαταστήματα της εταιρίας, κα-
θώς και τους αποθηκευτικούς χώρους αν χρησιμοποιείτε το κύκλωμα της 
Απογραφής Αποθήκης. Επιλέγοντας τη λειτουργία Υποκαταστήματα εμ-
φανίζεται η σχετική οθόνη διαχείρισης,. 
 

 
  

Εισαγωγή Υποκαταστημάτων 
 
Επειδή στο πρόγραμμα αυτό η παρακολούθηση του κεντρικού καταστήμα-
τος αλλά και των υποκαταστημάτων της εταιρίας γίνεται μέσα από μια και 
μόνο εταιρία, είναι αναγκαίο να καταχωρηθούν όλα εδώ.  
 
Μέσα στην οθόνη καταχώρισης με τίτλο Εισαγωγή Υποκαταστημάτων 
υπάρχουν τα εξής πεδία: 
 
Κωδικός: Δηλώνετε κωδικό του υποκαταστήματος. Το εύρος των ψηφίων 
για την κωδικοποίηση είναι τετραψήφιος, αλλά μια τριψήφια κωδικοποίη-
ση αρκεί. Για το κεντρικό κατάστημα προτείνεται ο κωδικός 001, για το 
πρώτο υποκατάστημα 002 κλπ. 
 
Διεύθυνση, Πόλη, Τ.Κ., Τηλέφωνο: Καταχωρείτε τις αντίστοιχες πληρο-
φορίες. 
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Κεντρικό υποκ/μα: Αν η συγκεκριμένη καταχώριση αφορά το κεντρικό 
κατάστημα της εταιρίας, πρέπει να επιλέξετε το ΝΑΙ. Όταν καταχωρείτε 
υποκατάστημα, θα πρέπει να δηλώνετε ΟΧΙ. 
 Προσοχή!!! Σε μια εταιρία πρέπει να υπάρχει μόνο ένα υποκατάστημα 
που να έχει δηλωθεί ως κεντρικό. Σε περίπτωση που λανθασμένα έχουν 
δηλωθεί περισσότερα από ένα κεντρικά υποκαταστήματα, τότε είναι δυνα-
τό να απεικονιστούν λάθος αποτελέσματα στις εκτυπώσεις των μηνιαίων 
καταστάσεων εσόδων-εξόδων.  
 
Εκτύπωση Βιβλίου: Επιλέγετε ΝΑΙ ή ΟΧΙ ανάλογα με το αν θέλετε να 
εκτυπώνεται το συγκεκριμένο υποκατάστημα στο βιβλίο εσόδων-εξόδων. 
Αν το υποκατάστημα που έχετε καταχωρήσει αφορά αποθηκευτικό χώρο 
και πρέπει να λαμβάνεται υπόψη μόνο στο κύκλωμα της Απογραφής Απο-
θήκης τότε πρέπει να δηλώνεται ΟΧΙ. 
  
Τύπος υποκ/τος: Επιλέγοντας το πλήκτρο  ανοίγει ένα πτυσσόμενο με-
νού με τις παρακάτω επιλογές: 
 

 
 
Για το κεντρικό κατάστημα και τα υποκαταστήματα της εταιρίας δηλώνετε 
την επιλογή Υποκατάστημα, διαφορετικά δηλώνετε τον ανάλογο χαρα-
κτηρισμό.  
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ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ 
  
Στην επιλογή αυτή υπάρχουν οι εκτυπώσεις που παράγονται από την  
καταχώριση των κινήσεων μέσα από τις Κύριες Εργασίες. Οι εκτυ-
πώσεις που παράγονται από ξεχωριστές λειτουργίες, όπως Απογρα-
φή, Intrastat και Οικοδομικά , υπάρχουν μέσα στις επιλογές αυτές.  
Επιλέγοντας τη λειτουργία Εκτυπώσεις εμφανίζονται οι εξής κατη-
γορίες εκτυπώσεων:  
 

 
 

Έλεγχος Κινήσεων 
 
Η εκτύπωση αυτή είναι ένα ευρετήριο των κινήσεων εσόδων-εξόδων, με 
την οποία μπορείτε να κάνετε έλεγχο των κινήσεων που έχτε καταχωρήσει 
σε ένα χρονικό διάστημα. 
 
Στην οθόνη επιλογών της εκτύπωσης αυτής έχετε τη δυνατότητα να ορίσε-
τε τα εξής πεδία : 
 
Από Α/Α – Έως Α/Α: Δηλώνετε εύρος τη αύξουσας αρίθμησης των κινή-
σεων για τις οποίες θέλετε να κάνετε έλεγχο.  
 
Από Ημερομηνία – Έως Ημερομηνία: Δηλώνετε το ημερολογιακό 
διάστημα για το οποίο θέλετε να πάρετε εκτύπωση ελέγχου κινήσε-
ων. 
 
Παραστατικό: Κάνετε αναζήτηση και επιλογή του είδους του πα-
ραστατικού με το οποίο έχετε κάνει κινήσεις, ώστε να παράγετε ευ-
ρετήριο μόνο για καταχωρήσεις που αφορούν  το παραστατικό αυτό. 
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Από Α/Α Παραστατικού-Έως Α/Α Παραστατικού: Δηλώνετε το εύρος 
της αύξουσας αρίθμησης για ένα συγκεκριμένο παραστατικό που έχετε 
ορίσει στο προηγούμενο πεδίο. 
 
Υποκατάστημα: Σε περίπτωση που έχετε υποκαταστήματα στην εταιρία , 
μπορείτε να επιλέξετε το συγκεκριμένο υποκατάστημα για το οποίο θέλετε 
να πάρετε εκτύπωση ελέγχου κινήσεων. 
 
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε συνδυασμούς των παραπάνω πεδίων, ανά-
λογα με την πληροφορία που θέλετε να παράγετε. 
 
Εμφάνιση: Υπάρχουν οι εξής επιλογές εμφάνισης στο μενού που εμφανί-

ζεται όταν επιλέγετε το πλήκτρο : 
 

 
 
Ταξινόμηση: Έχετε τις εξής δυνατότητες ταξινόμησης που μπορείτε να 
επιλέξετε από το σχετικό μενού : 
 

 
 
Αναλυτική: Όταν τσεκάρετε αυτό το πεδίο, η παραγόμενη εκτύπωση πε-
ριέχει για  κάθε κίνηση αναλυτικά όλους τους λογαριασμούς (σε περίπτω-
ση που έχετε χρησιμοποιήσει λογαριασμό άρθρου με συνδεδεμένους λογα-
ριασμούς). Όταν το πεδίο δεν είναι  επιλεγμένο, τότε για κάθε κίνηση α-
πεικονίζεται το συγκεντρωτικό της αποτέλεσμα. 
  

                                               Anaconda  104 



                                                      EYFORIA 

 
 
Παρακάτω απεικονίζεται ένα παράδειγμα αναλυτικής εκτύπωσης ελέγχου 
κινήσεων , όπως εμφανίζεται στην οθόνη: 
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Καρτέλες 
 
Επιλέγοντας τις καρτέλες, εμφανίζεται το μενού με τις εξής επιλογές εκτυ-
πώσεων: 
 

 
 
Καρτέλες Λογαριασμών 
 
Με αυτή την εκτύπωση βλέπετε την κίνηση ενός λογαριασμού ή ενός εύ-
ρους λογαριασμών.  
 
Μέσα στην οθόνη διαχείρισης της συγκεκριμένης εκτύπωσης, μπορείτε να 
ορίσετε τον λογαριασμό (ή εύρος λογαριασμών) για τον οποίο θέλετε ε-
κτύπωση, ημερομηνιακό διάστημα και υποκατάστημα. 
 

 
 
Καρτέλες Πελατών 
 
Με αυτή την επιλογή παράγετε εκτύπωση της καρτέλας ενός πελάτη. 
Δηλώνετε τον πελάτη (ή εύρος πελατών) για τον οποίο θέλετε να εκτυπώ-
σετε καρτέλα, εύρος ημερομηνιακού διαστήματος και επίσης υποκατάστη-
μα, εάν θέλετε. 
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Καρτέλες Προμηθευτών 
 
Με αυτή την επιλογή παράγετε εκτύπωση της καρτέλας ενός προμηθευτή. 
Δηλώνετε τον προμηθευτή  (ή εύρος προμηθευτών) για τον οποίο θέλετε 
να εκτυπώσετε καρτέλα, εύρος ημερομηνιακού διαστήματος και επίσης 
υποκατάστημα, εάν θέλετε. 
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Γενικές Εκτυπώσεις 
 
Στις Γενικές Εκτυπώσεις υπάρχει ο εξής κατάλογος εκτυπώσεων: 
  

 
 
Ανάλυση Κίνησης Στηλών  
 
Η συγκεκριμένη εκτύπωση χρησιμεύει ως επί το πλείστον για να κάνετε 
ελέγχους ορθότητας της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ, γιατί εδώ απεικονίζο-
νται οι λογαριασμοί εσόδων και εξόδων που έχουν κινηθεί μέσα σε μια 
χρονική περίοδο, με την καθαρή αξία αλλά και την ανάλυση της αξίας του 
ΦΠΑ ανά λογαριασμό. 
Ένα παράδειγμα εκτύπωσης της ανάλυσης κίνησης στηλών απεικονίζεται 
παρακάτω: 
 

 
 
Στην οθόνη διαχείρισης της εκτύπωσης αυτής έχετε τη δυνατότητα ορι-
σμού των λογαριασμών, των ημερομηνιών και του υποκαταστήματος. 
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Για να διασταυρώσετε τα αποτελέσματα μιας περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ, 
αρκεί απλά να ορίσετε το ημερομηνιακό εύρος της εκτύπωσης, αφήνοντας 
τα υπόλοιπα πεδία κενά. 
 

 
 
Εικόνα Επιχείρησης 
 
Από την επιλογή αυτή έχετε τη δυνατότητα να εκτυπώσετε την μέχρι τώρα 
εικόνα της επιχείρησης, έτσι ώστε να έχετε προοδευτική ενημέρωση για τα 
αποτελέσματα της χρήσης.  
 
Δηλώνετε μήνα μέχρι τον οποίο θέλετε να παράγετε εικόνα, ποσοστό Απο-
γράφης λήξης (το 10%) ή την αξία της Απογράφης λήξης κατ’ εκτίμηση, 
καθώς και την αξία των αποσβέσεων παγίων κατ’εκτίμηση. 
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Η παραγόμενη εκτύπωση έχει την εξής μορφή: 
 

 
 
Επικεφαλίδες Βιβλίων 
 
Με τη λειτουργία αυτή σας δίνεται η δυνατότητα να παραμετροποιήσετε 
και να εκτυπώσετε τις προς θεώρηση από την αρμόδια ΔΟΥ σελίδες ώστε 
να εκτυπώνετε σε αυτές τα Επίσημα Μηνιαία Βιβλία Εσόδων-Εξόδων. 
Όταν επιλέγετε τη λειτουργία αυτή εμφανίζεται η εξής οθόνη δήλωσης 
παραμέτρων με τίτλο Προεκτύπωση Βιβλίου Εσόδων-Εξόδων: 
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Προτείνεται η εταιρία στην οποία εργάζεστε. Αν επιλέξετε ένα συγκεκρι-
μένο υποκατάστημα εμφανίζονται παρακάτω τα στοιχεία της εταιρίας συ-
μπεριλαμβάνοντας και τη διεύθυνση του υποκαταστήματος. Αν δεν επιλέ-
ξετε υποκατάστημα και συνεχίσετε παρακάτω με το πλήκτρο ENTER (ή 
TAB), τότε εμφανίζονται τα στοιχεία της εταιρίας χωρίς να αναφέρεται 
κάποιο υποκατάστημα. Στα πεδία Από ΑΑ-Έως ΑΑ δηλώνετε το εύρος 
της αύξουσας αρίθμησης των σελίδων. Για παράδειγμα, για να προεκτυ-
πώσετε τις δέκα πρώτες σελίδες, θα δηλώσετε από 1 έως 10. Στο πεδίο 
Γραμμή δηλώνετε τη γραμμή στην οποία θα τυπώνεται η αρίθμηση των 
σελίδων. Στο πεδίο Στήλη δηλώνετε τη στήλη στην οποία θα τυπώνεται η 
αρίθμηση των σελίδων. Όταν αυξάνεται ο αριθμός της στήλης, ο αριθμός 
της σελίδας εκτυπώνεται δεξιότερα. 
 
Επικεφαλίδες Τιμολογίων 
 
Σε περίπτωση που έχετε ορίσει στα στοιχεία της εταιρίας ότι θα είναι  ε-
ταιρία τιμολόγησης, τότε σε αυτή την επιλογή έχετε τη δυνατότητα να κά-
νετε προεκτύπωση παραστατικών αποδείξεων παροχής υπηρεσιών. Ο τρό-
πος παραμετροποίησης για την προεκτύπωση παραστατικών είναι ακριβώς 
ίδιος όπως αναφέρθηκε προηγουμένως για την προεκτύπωση των σελίδων 
του βιβλίου.  
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Προϋπολογισμός Εσόδων 
 
Αν μέσα από την εταιρία αυτή εκδίδετε μηχανογραφικές αποδείξεις παρο-
χής υπηρεσιών και έχετε προηγουμένως ορίσει στους πελάτες σας στην 
επιλογή Τιμολόγηση ποσά και περιόδους χρέωσης, τότε εδώ έχετε τη δυ-
νατότητα εκτύπωσης των προϋπολογισθέντων εσόδων από τους πελάτες 
που πρόκειται να τιμολογηθούν. 
 
Βεβαιώσεις Παρακρατηθέντος Φόρου 
 
Αν μέσα από την εταιρία αυτή εκδίδετε μηχανογραφικές αποδείξεις παρο-
χής υπηρεσιών για τους πελάτες σας, τότε από αυτή την επιλογή έχετε τη 
δυνατότητα εκτυπώσεων των Βεβαιώσεων Παρακρατηθέντος Φόρου. 
 
Βεβαιώσεις Επιχειρηματικής Αμοιβής-Κερδών 
 
Σε περίπτωση που η εταιρία είναι νομικό πρόσωπο και στη λειτουργία κα-
ταχώρισης των μετόχων της εταιρίας έχετε καταχωρήσει τους εταίρους της 
με τα ποσοστά κερδών (βλέπε ενότητα Μέτοχοι - Εισαγωγή Μετόχων) και 
στη συνέχεια έχετε παράγει το έντυπο Ε5, τότε μέσα από αυτή την επιλογή 
έχετε τη δυνατότητα να εκτυπώσετε Βεβαιώσεις Επιχειρηματικής Αμοιβής 
– Κερδών. 
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Έλεγχος Θεώρησης Παραστατικών 
 
Από αυτή την επιλογή παράγετε την εκτύπωση ελέγχου θεώρησης παρα-
στατικών, η οποία απεικονίζει την μέχρι τώρα αρίθμηση των παραστατι-
κών σας καθώς και τον τελευταίο αριθμό θεώρησής τους, τον οποίο έχετε 
δηλώσει στα στοιχεία της εταιρίας στην επιλογή Παραστατικά, έτσι ώστε 
να ελέγχετε περιοδικά τον υπολειπόμενο αριθμό των διαθέσιμων παραστα-
τικών σας.  
Στην οθόνη διαχείρισης της συγκεκριμένης εκτύπωσης το μόνο που δηλώ-
νετε είναι το εύρος των εταιριών για τις οποίες θέλετε να παράγετε αυτή 
την εκτύπωση. Προτείνεται αυτόματα ο κωδικός της εταιρίας στην οποία 
ήδη εργάζεστε.  
 

 
 
Η συγκεκριμένη εκτύπωση απεικονίζεται ως εξής: 
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Υποχρεώσεις Δημοσίου 
 
Στην επιλογή αυτή υπάρχει ο εξής κατάλογος, ο οποίος αφορά τις εκτυπώ-
σεις των βιβλίων και των επίσημων καταστάσεων και εντύπων: 
 

 
 
Αναλυτικό Βιβλίο 
 
Για να εκτυπώσετε το Αναλυτικό Βιβλίο Εσόδων - Εξόδων δηλώνετε ημε-
ρολογιακό διάστημα και υποκατάστημα, σε περίπτωση που θέλετε να πά-
ρετε αναλυτικό βιβλίο ανά υποκατάστημα. Στο πεδίο Εμφάνιση  μπορείτε 
να επιλέξετε αν θέλετε εκτύπωση Όλων, δηλαδή Έσοδα και Έξοδα, Έσοδα 
ή Έξοδα. 
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Η εκτύπωση του Αναλυτικού Βιβλίου έχει την εξής μορφή: 
 

 
 
Μηνιαίο Εσόδων-Εξόδων 
 
Για να εκτυπώσετε το Μηνιαίο Βιβλίο Εσόδων - Εξόδων δηλώνετε μήνα, 
για τον οποίο θέλετε εκτύπωση, επιλέγετε υποκατάστημα αν τηρείτε ξεχω-
ριστά βιβλία ανά υποκατάστημα και τσεκάρετε το πεδίο Επίσημη Εκτύ-
πωση αν πρόκειται να εκτυπώσετε σε επίσημες σελίδες του βιβλίου.  
 
Επισήμανση !! Το αποτέλεσμα της εκτύπωσης είναι το ίδιο είτε δηλώνο-
ντας επίσημη είτε όχι, με την εξαίρεση ότι η επίσημη εκτύπωση αφήνει 
στην αρχή της κάποιες κενές γραμμές γιατί οι επίσημες σελίδες είναι ήδη 
προεκτυπωμένες με τα στοιχεία της εταιρίας στο επάνω μέρος τους. 
 

 
 
Η εκτύπωση παράγεται στην οθόνη με το πλήκτρο F10 ή επιλέγοντας το 

εικονίδιο .  
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Μπορείτε να στείλετε στη συνέχεια την εκτύπωση σε εκτυπωτή επιλέγο-

ντας το εικονίδιο  ή δίνοντας F10, οπότε σας προτείνεται  το εξής 
μήνυμα:  
 

 
 
Αν θέλετε να εκτυπώσετε σε κρουστικό εκτυπωτή, θα επιλέξετε Εκτυπωτή 
DOS. Εμφανίζεται το παρακάτω μήνυμα: 
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Στέλνετε την εντολή εκτύπωσης στον εκτυπωτή επιλέγοντας το πλήκτρο 
ΟΚ ή με ENTER. 
 
 
Συγκεντρωτική Στηλών / Μήνα 
 
Με αυτή την επιλογή εκτυπώνετε τη Συγκεντρωτική Κατάσταση Εσόδων-
Εξόδων, η οποία απεικονίζει τα αποτελέσματα ανά μήνα για το διάστημα 
της περιόδου που επιλέγετε. Στα πεδία Από Ημερομηνία και Έως Ημερο-
μηνία προτείνεται αυτόματα το διάστημα ολόκληρου του έτους. Έχετε και 
εδώ τη δυνατότητα επιλογής υποκαταστήματος, καθώς και δυνατότητα 
εμφάνισης όλων, μόνο εσόδων ή μόνο εξόδων. 
 

 
 
Η εκτύπωση της Συγκεντρωτικής Στηλών/Μήνα απεικονίζεται παρακάτω: 
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Παγίων 
 
 Στην επιλογή των εκτυπώσεων των Παγίων υπάρχει ο εξής κατάλογος 
εκτυπώσεων: 
 

 
 
Μητρώο (Παγίων) 
 
Στην οθόνη διαχείρισης αυτής της εκτύπωσης έχετε τη δυνατότητα επιλο-
γής εταιριών, υποκαταστήματος, λογαριασμών αποσβέσεων, και ημερομη-
νιακού διαστήματος απόκτησης των παγίων. Το ημερομηνιακό διάστημα 
που προτείνεται αυτόματα αναφέρεται στη δωδεκάμηνη περίοδο του τρέ-
χοντος έτους. Αν θέλετε να πάρετε εκτύπωση και για προηγούμενα έτη, θα 
πρέπει να δηλώσετε στο πεδίο Από Ημερομηνία Κτήσης την αντίστοιχη 
ημερομηνία κτήσης παγίων από την οποία θέλετε να ξεκινήσει η εκτύπω-
ση. Αν θέλετε να εκτυπώσετε σε θεωρημένες σελίδες, πρέπει να τσεκάρετε 
το πεδίο Θεωρημένη Εκτύπωση. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                               Anaconda  118 



                                                      EYFORIA 

Η εκτύπωση του Μητρώου Παγίων έχει την εξής μορφή: 
 

 
 
Κατάσταση Αποσβέσεων 
 
Η εκτύπωση της Κατάστασης Αποσβέσεων εμφανίζει τις αποσβέσεις ανά 
πάγιο στοιχείο. Για να εκτυπώσετε την Κατάσταση Αποσβέσεων πρέπει να 
δηλώσετε στα πεδία Από Ημ/νία Κτήσης – Έως Ημ/νία Κτήσης το ημε-
ρομηνιακό διάστημα της απόκτησης των παγίων (προτείνεται αυτόματα το 
δωδεκάμηνο του τρέχοντος έτους), στο πεδίο Έως Ημ/νία Απόσβεσης έως 
πότε θα υπολογιστούν αποσβέσεις (προτείνεται αυτόματα η 31/12 του τρέ-
χοντος έτους) και να τσεκάρετε αν θέλετε κατάσταση αποσβέσεων μόνο 
για τα αναπόσβεστα ή όλα τα πάγια. Για να εκτυπώσετε επίσημη κατά-
σταση αποσβέσεων πρέπει να τσεκάρετε το πεδίο Θεωρημένη Εκτύπωση. 
Επίσης, σας δίνεται η δυνατότητα επιλογής των Λογαριασμών Αποσβέσε-
ων για τους οποίους θέλετε να πάρετε κατάσταση αποσβέσεων. 
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Συγκεντρωτική Κατάσταση Αποσβέσεων 
 
Αυτή η εκτύπωση απεικονίζει τη συνολική απόσβεση των παγίων ανά λο-
γαριασμό απόσβεσης. Δηλώνετε όπως και προηγουμένως, λογαρια-σμούς 
αποσβέσεων (προαιρετικά), ημερομηνιακό διάστημα κτήσης, ημε-ρομηνία 
απόσβεσης και αν θέλετε κατάσταση μόνο για τα αναπόσβεστα ή όλα τα 
πάγια. Στο πεδίο Επιλογή Παγίου έχετε τη δυνατότητα επιλογής ενός από 
τα εξής: 
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Κατάσταση ΜΥΦ 
 
Μέσα από την επιλογή Κατάσταση ΜΥΦ διαχειρίζεστε την εκτύπωση της 
Συγκεντρωτικής Κατάστασης Τιμολογίων και τη δημιουργία και ηλεκτρο-
νική αποστολή του αρχείου της ΜΥΦ στο TAXIS NET. 
 
Στην οθόνη Διαχείρισης της ΜΥΦ, εκτός από τα πεδία ορισμού των εται-
ριών, υπάρχουν τα εξής πεδία: 
 
Έτος: Δηλώνετε έτος για το οποίο θέλετε να κάνετε εκτύπωση ή υποβολή.  
Προτείνεται αυτόματα από το πρόγραμμα το τρέχον έτος εργασίας. 
 
Τιμολόγια Αξίας: Προτείνεται αυτόματα η αξία των 300 ευρώ για να α-
ποκλείονται τα μικρότερα παραστατικά.  
 
Λιανικές Πωλήσεις: Καταχωρείτε την αξία των Λιανικών Πωλήσεων που 
θέλετε να απεικονιστεί στη γραμμή Λιανικές Πωλήσεις της ΜΥΦ.  
Προσοχή!! Σε περίπτωση που έχτε καταχωρήσει  κινήσεις λιανικών πωλή-
σεων, τις οποίες λαμβάνετε υπόψη στη ΜΥΦ, τότε η αξία που καταχωρή-
σατε στο πεδίο Λιανικές Πωλήσεις αθροίζεται στην παραγόμενη αξία από 
τις κινήσεις. 
 
Μη υπόχρεες Πωλήσεις /Αγορές:  Σε αυτά τα πεδία καταχωρείτε την α-
ξία των αγορών και πωλήσεων εκείνων που θέλετε να απεικονιστούν στη 
γραμμή Συνολική Αξία Συναλλαγών που δεν υπόκεινται σε διασταύρωση. 
Προσοχή!! Οι  αξίες των πεδίων αυτών συμψηφίζονται με τις αξίες των μη 
υπόχρεων πωλήσεων και αγορών από τις καταχωρημένες κινήσεις. 
 
Για να πάρετε εκτύπωση της ΜΥΦ στην οθόνη κάνετε κλικ στο εικονίδιο 

 ή δίνετε  F10. 
 
Για να αποθηκεύσετε το παραγόμενο αρχείο (IL01) της ΜΥΦ σε μια δι-
σκέτα ή σε κάποιο άλλο αποθηκευτικό χώρο του υπολογιστή σας επιλέγετε 

το εικονίδιο . 
Για να υποβάλετε ηλεκτρονικά τη Συγκεντρωτική Κατάσταση Τιμολογίων 

επιλέγετε το εικονίδιο . 
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Συνοδευτικό ΜΥΦ 
  
Εκτυπώνετε το Συνοδευτικό ΜΥΦ στις περιπτώσεις εκείνες που είναι απα-
ραίτητο να προσκομίσετε το αρχείο της ΜΥΦ σε δισκέτα στην αρμόδια 
ΔΟΥ.  
 
Τα πεδία που καθορίζετε για να παράγετε την εκτύπωση είναι ίδια με τα 
πεδία της οθόνης επιλογών της Κατάστασης ΜΥΦ. 
 

 
 
Κατάσταση Πετρελαίου 
 
Δηλώνετε το εύρος ημερομηνιών εκτύπωσης στα αντίστοιχα πεδία της συ-
γκεκριμένης οθόνης επιλογών. 
 
Η επιλογή Μη απεσταλμένες (Ifestos) είναι πάντα ενεργοποιημένη, ώστε 
να εκτυπώνονται ή να αποστέλλονται ηλεκτρονικά στο σύστημα ΗΦΑΙ-
ΣΤΟΣ μόνο οι νέες κινήσεις (δηλαδή αυτές που έχουν καταχωρηθεί μετά 
από την τελευταία αποστολή). Αν θέλετε να πάρετε εκτύπωση και των α-
πεσταλμένων κινήσεων, τότε ξετσεκάρετε το πεδίο. 
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Για να πάρετε εκτύπωση της κατάστασης στην οθόνη κάνετε κλικ στο ει-

κονίδιο  ή δίνετε  F10. 
 
Για να αποθηκεύσετε το παραγόμενο αρχείο (IFESTOS) σε μια δισκέτα ή 
σε κάποιο άλλο αποθηκευτικό χώρο του υπολογιστή σας επιλέγετε το ει-

κονίδιο . 
 
Για να υποβάλλετε ηλεκτρονικά την Κατάσταση Πετρελαίου στο σύστημα 

ΗΦΑΙΣΤΟΣ επιλέγετε το εικονίδιο . 
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Έντυπα ΦΠΑ 
 
Όταν επιλέγετε τα Έντυπα ΦΠΑ, εμφανίζεται ο κατάλογος με τις εξής επι-
λογές: 
 

 
 
Περιοδική  
 
Για να εκτυπώσετε την Περιοδική Δήλωση ΦΠΑ δηλώνετε την περίοδο 
που θέλετε.  

Για να εκτυπώσετε στον εκτυπωτή επιλέγετε το εικονίδιο .  
 
Για να παράγετε την εκτύπωση σε αρχείο μορφής PDF επιλέγετε το εικο-

νίδιο .  
 

 
 
Για να υποβάλλετε ηλεκτρονικά την περιοδική δήλωση ΦΠΑ, πρέπει πρώ-
τα να εκτυπώσετε τη δήλωση στην οθόνη και στη συνέχεια επιλέγετε το 

εικονίδιο . 
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Εκκαθαριστική 
 
Προτείνεται αυτόματα η εταιρία και το έτος εργασίας.  

Για να εκτυπώσετε στον εκτυπωτή επιλέγετε το εικονίδιο .  
 
Για να παράγετε την εκτύπωση σε αρχείο μορφής PDF επιλέγετε το εικο-

νίδιο .  
 

 

Για να κάνετε Ηλεκτρονική Υποβολή επιλέγετε το πλήκτρο  εφόσον 
πρώτα έχετε παράγει την εκτύπωση στην οθόνη. 
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Περαίωση 
 
 Από αυτή την επιλογή εκτυπώνετε το Ειδικό Σημείωμα Περαίωσης ΦΠΑ.  
 
Στην οθόνη επιλογών της εκτύπωσης  προτείνεται η εταιρία και το έτος 
εργασίας. Επίσης, υπάρχουν τα πεδία Εκτύπωση μηδενικών σημειωμά-
των περαίωσης και Καταβλητέο σε δόσεις τα οποία απενεργοποιείτε με 
το ποντίκι σας. 
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Ενημερωτικό Τριμήνου 
 
Αυτή η εκτύπωση απεικονίζει το ποσό χρέωσης ή πίστωσης του ΦΠΑ για 
την εταιρία. Είναι μια αρκετά χρήσιμη εκτύπωση, γιατί σας δίνει τη δυνα-
τότητα να δείτε αμέσως για κάποιο  τρίμηνο την αξία του ΦΠΑ για μια 
εταιρία ή για το σύνολο των εταιριών σας.  
 

 
 
Η εκτύπωση του Ενημερωτικού Τριμήνου έχει την εξής μορφή: 
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Φορολογικά Έντυπα 
 
Στην επιλογή Φορολογικά Έντυπα υπάρχει ο παρακάτω κατάλογος εκτυ-
πώσεων: 
 

 
 
Επιχειρήσεων-Επιτηδευματιών (Ε3) 
 
Προτείνεται η εταιρία και το έτος για το οποίο θα εκτυπώσετε το έντυπο 
Ε3. Σχετική αναφορά για την ενημέρωση των συμπληρωματικών στοιχεί-
ων του Ε3 υπάρχει στην ενότητα Εταιρίες –Μεταβολή –Ε3. 
 

 
 
Υπάρχουν οι εξής δυνατότητες εκτύπωσης: 

Στην οθόνη επιλέγοντας το εικονίδιο   ή δίνοντας F10. 

Στον εκτυπωτή επιλέγοντας το εικονίδιο . 

Σε αρχείο PDF επιλέγοντας το εικονίδιο . 
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Δήλωση Νομικών Προσώπων (Ε5) 
 
Στην οθόνη επιλογών της εκτύπωσης προτείνεται η εταιρία και το έτος για 
το οποίο θα εκτυπώσετε το έντυπο Ε5.  Σε περίπτωση προσαυξήσεων, τις 
δηλώνετε στα αντίστοιχα πεδία 
Σχετική αναφορά για την ενημέρωση των συμπληρωματικών στοιχείων 
του Ε5 υπάρχει στην ενότητα Εταιρίες –Μεταβολή –Ε5. 
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Υπάρχουν οι εξής δυνατότητες εκτύπωσης: 

Στην οθόνη επιλέγοντας το εικονίδιο   ή δίνοντας F10. 

Στον εκτυπωτή επιλέγοντας το εικονίδιο . 

Σε αρχείο PDF επιλέγοντας το εικονίδιο . 
 

 
 

Στατιστικά  
 
Από αυτή την επιλογή έχετε τη δυνατότητα γραφικής απεικόνισης 
της Μηνιαίας Ανάλυσης Εσόδων – Εξόδων και της Εξέλιξης Εσό-
δων – Εξόδων ανά Έτος. 
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ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ 
 
Η λειτουργία αυτή παρέχει τη δυνατότητα διαχείρισης των ειδών αποθήκης 
της εταιρίας ώστε να ενημερώνεται το Βιβλίο Απογραφής.  
Όταν κλικάρετε την επιλογή Απογραφή εμφανίζεται το παρακάτω μενού: 
 

 
 
Επιλέγοντας τα Είδη Αποθήκης εμφανίζεται ή οθόνη Διαχείρισης Ειδών 
Αποθήκης. 
 

 
 

Εισαγωγή Είδους 
 
Σε αυτή την οθόνη καταχώρισης έχετε τη δυνατότητα να καταχωρήσετε τα 
είδη της αποθήκης αλλά και την ποσότητα απογραφής για την κάθε απο-
θήκη της εταιρίας. Υπάρχουν τα εξής πεδία: 
 
Κωδικός: Το πεδίο του κωδικού έχει δεκατετραψήφιο εύρος αλφαριθμη-
τικών χαρακτήρων. Η κωδικοποίηση μπορεί να είναι αυθαίρετη και κατ’ 
επιλογή του χρήστη ή να προτείνεται αυτόματα από το πρόγραμμα. Επιλέ-
γοντας με το ποντίκι το πλήκτρο  Κωδικός ή με το F6 προτείνεται αυτό-
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ματα ένας δεκαψήφιος αριθμητικός κωδικός, με τον πρώτο προτεινόμενο 
τον 000000001. 
 
Περιγραφή: Καταχωρείτε την ονομασία του είδους. 
 
Κατηγορία, Μονάδα Μέτρησης, Θέση Αποθήκης, Κατηγορία ΦΠΑ:  
Δηλώνετε για τα πεδία αυτά τις αντίστοιχες επιλογές. Με τους γνωστούς 
τρόπους αναζήτησης μπορείτε να επιλέξετε την αντίστοιχη πληροφορία για 
κάθε πεδίο ή να εισάγετε νέες επιλογές σε περίπτωση που δεν έχουν κατα-
χωρηθεί μέσα στους πίνακες. Λεπτομερής αναφορά για τα πεδία αυτά υ-
πάρχει στην ενότητα Πίνακες. Το πεδίο Θέση Αποθήκης είναι προαιρε-
τικό πεδίο, ενώ τα υπόλοιπα είναι υποχρεωτικά.   
 
Προμηθευτής: Επιλέγετε τον προμηθευτή του είδους. Δεν είναι υποχρεω-
τικό πεδίο καταχώρισης.  
  

 
 
Στη συνέχεια επιλέγοντας με το ποντίκι το πλήκτρο Ανάλυση ή δίνοντας 
F4 ανοίγει η παρακάτω οθόνη καταχώρισης με τίτλο Ανάλυση / Υποκα-
τάστημα, μέσα στην οποία καταχωρείτε την ποσότητα απογραφής για κά-
θε υποκατάστημα /αποθήκη και την τιμή μονάδας του είδους. 
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Επιλέγοντας το πλήκτρο Σύνολα ή δίνοντας F8 εμφανίζεται η οθόνη κατα-
χώρισης με τίτλο Σύνολα Απογραφής / Υποκατάστημα, στην οποία α-
πεικονίζεται το σύνολο της αξίας απογραφής του είδους για κάθε υποκα-
τάστημα / αποθήκη ξεχωριστά αλλά και συνολικά για την εταιρία. 
  

 
 
Τέλος, κάνετε καταχώριση με το πλήκτρο Εισαγωγή ή δίνοντας F10. 
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Στην οθόνη διαχείρισης ισχύουν και οι λοιπές λειτουργίες όπως Μεταβολή, 

Εκτύπωση, Διαγραφή κλπ. Επιλέγοντας το εικονίδιο εκτύπωσης   εμ-
φανίζεται στην οθόνη η εκτύπωση του Ευρετηρίου Ειδών Αποθήκης.. 
 

Μαζικές Αλλαγές 
 
Σε αυτή την επιλογή σας δίνεται η δυνατότητα να καταχωρήσετε μαζικά 
ανά υποκατάστημα / αποθήκη την απογραφή καταχωρώντας την ποσότητα 
και την τιμή μονάδας για κάθε είδος.  
 
Επιλέγοντας από το μενού της Απογραφής τη λειτουργία Μαζικές Αλλα-
γές εμφανίζεται το παρακάτω μήνυμα: 
 

 
 
Αφού κλικάρετε την επιλογή ΟΚ εμφανίζεται η  οθόνη με τίτλο Μαζικές 
Αλλαγές Ειδών (Έτους για το οποίο καταχωρείτε). Αφού επιλέξετε το υ-
ποκατάστημα (ή αποθήκη) για το οποίο θέλετε να καταχωρήσετε την απο-
γραφή αποθήκης, θα εμφανίζονται στην οθόνη μαζικά τα είδη αποθήκης, 
για τα οποία καταχωρείτε ποσότητα απογραφής και τιμή μονάδας. Στην 
οθόνη καταχώρισης εμφανίζονται τα δέκα πρώτα είδη. Για να μετακινηθεί-
τε στην επόμενη οθόνη ώστε να δείτε τα επόμενα είδη κλικάρετε το πλή-
κτρο Επόμενη ή επιλέγετε στο πληκτρολόγιο το πλήκτρο  Page down. 
Επιστρέφετε σε προηγούμενη οθόνη επιλέγοντας το πλήκτρο Προηγ/νη ή 
το Page up του πληκτρολογίου. Καταχωρείτε τις αλλαγές σας επιλέγοντας 
με το ποντίκι το πλήκτρο Μεταβολή ή με το F10. 
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Εκτυπώσεις 
 
Όταν επιλέγετε τη λειτουργία Εκτυπώσεις, εμφανίζεται ένα  μενού με τις 
εξής επιλογές: 
 

 
 
Ευρετήριο Ειδών 
  
Εδώ σάς δίνεται η δυνατότητα εκτύπωσης του ευρετηρίου ειδών απεικο-
νίζοντας την απογραφείσα ποσότητα, τιμή μονάδας, αξία απογραφής και 
άλλες σημαντικές πληροφορίες για τα καταχωρημένα είδη σας. Όταν επι-
λέγετε το ευρετήριο ειδών, εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη επιλογών με 
τίτλο Εκτύπωση Ευρετηρίου Ειδών, μέσα στην οποία έχετε τη δυνατό-
τητα να ορίσετε διάφορα πεδία, όπως Υποκατάστημα, Είδος, Κατηγορία, 
ανάλογα με το πώς θέλετε να παραχθεί η εκτύπωση. Στο πεδίο Ταξινόμη-
ση μπορείτε να επιλέξετε ταξινόμηση κατά Περιγραφή ή κατά Κωδικό, 
ενώ στο πεδίο Εμφάνιση υπάρχουν οι εξής επιλογές στο σχετικό μενού: 
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Κλικάροντας το εικονίδιο  (ή εναλλακτικά με το F10) εμφανίζεται 

στην οθόνη η εκτύπωση. Επιλέγοντας το εικονίδιο , σας δίνεται η 
δυνατότητα εκτύπωσης σε εκτυπωτή Windows ή Dos. Επιλέγοντας το ει-

κονίδιο   εμφανίζεται το εξής μενού: 
 

 
 
Επικεφαλίδες Βιβλίου 
 
Από αυτή την επιλογή έχετε τη δυνατότητα να κάνετε προεκτύπωση των 
σελίδων του Βιβλίου Απογραφής ώστε να θεωρηθούν από την αρμόδια 
ΔΟΥ για να εκτυπώνετε σε αυτές το επίσημο Βιβλίο Απογραφής. Με κλικ 
επάνω σε αυτή την επιλογή εμφανίζεται η οθόνη με τίτλο Προεκτύπωση 
Βιβλίου Απογραφής. Επιλέγοντας το Υποκατάστημα (ή αποθήκη) που 
θέλετε, εισάγονται τα στοιχεία της εταιρίας για την προεκτύπωση των επι-
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κεφαλίδων, συμπεριλαμβάνοντας και τη διεύθυνση του επιλεγμένου υπο-
καταστήματος. Αν παραλείψετε το πεδίο υποκατάστημα και μεταβείτε με 
το πλήκτρο ENTER παρακάτω, τότε εισάγονται τα απαραίτητα στοιχεία 
για την προεκτύπωση, παραλείποντας όμως το υποκατάστημα. Τα προτει-
νόμενα στοιχεία μπορούν βεβαίως να μεταβληθούν. Στα πεδία Από ΑΑ και 
Έως ΑΑ δηλώνετε το εύρος της αύξουσας αρίθμησης των σελίδων του 
Βιβλίου Απογραφής, στο πεδίο Γραμμή δηλώνετε σε ποια γραμμή της σε-
λίδας θα εκτυπωθεί ο αύξοντας αριθμός της σελίδας και στο πεδίο Στήλη 
δηλώνετε σε ποια στήλη της σελίδας θα εκτυπωθεί ο αριθμός της σελίδας.  
  

 
 
Βιβλίο Απογραφής    
 
Από αυτή την επιλογή εκτυπώνετε το Βιβλίο Απογραφής. Όταν από το 
μενού των εκτυπώσεων της Απογραφής επιλέγετε το Βιβλίο Απογραφής, 
εμφανίζεται η οθόνη επιλογών με τίτλο Εκτύπωση Βιβλίου Απογραφής.  
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Για να εκτυπώσετε σε επίσημες σελίδες πρέπει να επιλέξετε με το ποντίκι 
την επιλογή Θεωρημένη Εκτύπωση. Αν θέλετε να εκτυπώσετε την Απο-
γραφή Αποθήκης για κάποιο συγκεκριμένο υποκατάστημα, κατηγορία εί-
δους ή κατηγορία ΦΠΑ, σας δίνεται η δυνατότητα να τα επιλέξετε και να 
τα ορίσετε. Στην επιλογή Εμφάνιση υπάρχουν δύο πεδία με πτυσσόμενα 
μενού με τις εξής επιλογές: 
 

 και  
 
Επιλέγετε ανάλογα με τον τρόπο εμφάνισης που θέλετε για την εκτύπωση 

του Βιβλίου Απογραφής. Κλικάροντας το εικονίδιο  (ή εναλλακτικά 
με το F10) εμφανίζεται στην οθόνη η εκτύπωση με τα γνωστά εικονίδια 
διαχείρισης (για εκτύπωση σε εκτυπωτή ή σε αρχείο, μεγέθυνση εικόνας  
κλπ). 
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Βοηθητικές Εργασίες 
 
Όταν επιλέγετε τη λειτουργία Βοηθητικές, εμφανίζεται ένα επιπλέον με-
νού με τις εξής επιλογές: 
 

 
 
Μηδενισμός  Έτους  
 
Τη λειτουργία αυτή τη χρησιμοποιείτε εφόσον θέλετε να κάνετε μαζική 
διαγραφή της απογραφής αποθήκης. Τα ήδη καταχωρημένα είδη δεν δια-
γράφονται, αλλά διαγράφονται μαζικά οι καταχωρημένες ποσότητες και οι 
τιμές τους. Επιλέγοντας το Μηδενισμό Έτους εμφανίζεται το παρακάτω 
μήνυμα: 
 

 
 
Συνεχίζετε τη διαδικασία επιλέγοντας το πλήκτρο ΟΚ, οπότε εμφανίζεται 
η οθόνη με τίτλο Διαγραφή Απογραφής Έτους. 
 
Στα πεδία Από Εταιρία και Έως Εταιρία προτείνεται ο κωδικός της, υπο-
δηλώνοντας ότι η διαγραφή της απογραφής θα αφορά μόνο αυτή την εται-
ρία.  
Προσοχή!! Αν εκτελέσετε αυτή τη διαδικασία χωρίς προηγουμένως να 
έχετε επιλέξει κάποια  συγκεκριμένη εταιρία, τότε στα πεδία Από Εταιρία 
Έως Εταιρία δεν προτείνεται κάποιος συγκεκριμένος κωδικός, οπότε η δι-
αγραφή των κινήσεων απογραφής αποθήκης θα γίνει για όλες τις εταιρίες 
του προγράμματος.  
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Κάνοντας κλικ στο εικονίδιο  (διαγραφή), εμφανίζεται το εξής ενημε-
ρωτικό μήνυμα: 
 

 
 
Για να γίνει η διαγραφή επιλέγετε το πλήκτρο ΝΑΙ. 
 
Εισαγωγή-Εξαγωγή Ειδών 
 
Αυτές οι επιλογές σας δίνουν τη δυνατότητα εισαγωγής της απογραφής 
αποθήκης από ένα ASCII αρχείο ή της εξαγωγής απογραφής αποθήκης σε 
ένα ASCII αρχείο.  
 
Επιλέγοντας την Εισαγωγή εμφανίζεται η οθόνη διαχείρισης του αρχείου 
με τίτλο Εισαγωγή Απογραφής Ειδών. Επιλέγετε το αρχείο από το ση-
μείο που το έχετε αποθηκεύσει χρησιμοποιώντας τις επιλογές αναζήτησης 
(εικονίδιο  ή F3). 
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Στη συνέχεια πρέπει να δηλώσετε το χαρακτήρα διαχωρισμού δεκαδικών 
και χιλιάδων (. ή ,), τη θέση εκκίνησης του κάθε πεδίου στη στήλη Αρχή,  
το μήκος των χαρακτήρων του κάθε πεδίου στη στήλη Μήκος και το εύ-
ρος των δεκαδικών στη στήλη Δεκαδικά. Επιλέγοντας το πλήκτρο Εισα-
γωγή (ή F10) εμφανίζεται το παρακάτω προειδοποιητικό μήνυμα: 
 

 
 
Επιλέγοντας το πλήκτρο ΝΑΙ ολοκληρώνεται η  διαδικασία  εισαγωγής της 
απογραφής αποθήκης από αρχείο. 
 
Επιλέγοντας την Εξαγωγή  εμφανίζεται η οθόνη διαχείρισης του αρχείου 
με τίτλο Εξαγωγή  Απογραφής Ειδών.  
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Στο πεδίο Όνομα Αρχείου θα δηλώσετε το όνομα του αρχείου (με λατινι-
κούς χαρακτήρες) και με τις επιλογές αναζήτησης θα επιλέξετε τη θέση 
του υπολογιστή στην οποία θέλετε να αποθηκευτεί το αρχείο. Στη συνέ-
χεια ορίζετε  το μήκος των πεδίων, όπως αναφέρθηκε παραπάνω.  
Η εξαγωγή της απογραφής σε αρχείο γίνεται επιλέγοντας το πλήκτρο Εξα-
γωγή (ή F10). Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία εμφανίζεται το επόμενο 
μήνυμα: 
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INTRASTAT 
 
Η λειτουργία αυτή παρέχει τη δυνατότητα διαχείρισης των Ενδοκοινο-
τικών Συναλλαγών  της εταιρίας ώστε να παράγονται τα έντυπα Intrastat 
και Vies..  
Όταν κλικάρετε την επιλογή  Intrastat εμφανίζεται το παρακάτω μενού: 
 

 
 

Εισαγωγές-Εξαγωγές 
 
Για  να καταχωρήσετε μια ενδοκοινοτική κίνηση εισαγωγών-εξαγωγών 
(αλλά και να διαχειριστείτε τις άλλες λειτουργίες όπως μεταβολή, διαγρα-
φή κλπ)  πρέπει να επιλέξετε τη λειτουργία Εισαγωγές-Εξαγωγές, όπου 
θα εμφανιστεί η οθόνη διαχείρισης με τίτλο Διαχείριση Κινήσεων Εισα-
γωγών –Εξαγωγών.  
 
 

 
 
Στο κάτω πλαίσιο της παραπάνω οθόνης υπάρχουν τα πεδία που προτεί-
νουν το έτος και μήνα (που προκύπτουν από την τρέχουσα ημερομηνία του 
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προγράμματος) και το χαρακτηρισμό της κίνησης ως Εξαγωγή ή Εισαγω-
γή. Το προεπιλεγμένο είδος κίνησης είναι Εξαγωγές.  
Επομένως αν θέλετε να εμφανιστούν στην οθόνη οι κινήσεις ενός συγκε-
κριμένου μήνα, είναι αναγκαίο να δηλώσετε όχι μόνο το μήνα αλλά και το 
χαρακτηρισμό Εισαγωγές ή Εξαγωγές.  
Επισήμανση!! Ενώ είναι απαραίτητο να έχετε επιλέξει το μήνα και το εί-
δος κίνησης για να εμφανιστούν οι κινήσεις ώστε να κάνετε μεταβολή ή 
διαγραφή, δεν είναι αναγκαίο να έχετε επιλέξει το μήνα και το είδος κίνη-
σης για να καταχωρήσετε νέα κίνηση εισαγωγών ή εξαγωγών. 
 
Εισαγωγή Κινήσεων Εισαγωγών-Εξαγωγών 
 
Όταν επιλέγετε τη λειτουργία Εισαγωγή για να καταχωρήσετε μια κίνηση 
εισαγωγών – εξαγωγών, εμφανίζεται σχετική οθόνη καταχώρισης με τίτλο 
Εισαγωγή Κίνησης Εισαγωγών-Εξαγωγών, με προεπιλεγμένη την επι-
λογή Βασικά Στοιχεία. 
 
Για να καταχωρήσετε μια κίνηση, δηλώνετε: 
 
Ημερομηνία: Ημερομηνία καταχώρισης της κίνησης  
 
Παραστατικό: Επιλέγετε το παραστατικό που έχει σχέση με την κίνηση. 
Υπενθυμίζεται ότι τα παραστατικά της εταιρίας δηλώνονται στα στοιχεία 
της Εταιρίας. Για να καταχωρήσετε κίνηση εισαγωγής πρέπει να επιλέξετε 
παραστατικό για το οποίο έχετε δηλώσει ότι αφορά Εισαγωγή. Αν στη δια-
χείριση των παραστατικών της εταιρίας δεν έχετε τσεκάρει την επιλογή 
Εισαγωγή, τότε το παραστατικό θεωρείται ότι αφορά Εξαγωγή (βλέπε ενό-
τητα Διαχείριση Εταιριών-Παραστατικά).  
 
Πελάτης/Προμηθευτής: Αν στο προηγούμενο πεδίο έχετε επιλέξει παρα-
στατικό Εξαγωγής, τότε κάνοντας αναζήτηση εδώ προτείνεται η λίστα των 
πελατών. Με παραστατικό Εισαγωγής προτείνονται οι προμηθευτές της 
εταιρίας. 
 
Φύση Συναλλαγής: Επιλέγετε τη φύση συναλλαγής (πχ οριστική αγορά –
πώληση) που αφορά τη συγκεκριμένη κίνηση Intrastat.  
Τρόπος Μεταφοράς: Επιλέγετε τον τρόπο μεταφοράς (πχ εναέρια μετα-
φορά) που έχει σχέση με τη συγκεκριμένη καταχώριση. 
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Ισοτιμία Vies και Ισοτιμία Intrastat: Και για τα δύο πεδία προτείνεται η 
τιμή 1. Αν οι κινήσεις Intrastat αφορούν άλλο νόμισμα, τότε δηλώνετε την 
ισοτιμία του άλλου νομίσματος σε σχέση με το ευρώ. 
 
Τριγωνική Συναλλαγή: Είναι προεπιλεγμένη η τιμή ΟΧΙ. Αν η κίνηση 
αφορά τριγωνική συναλλαγή δηλώνετε ΝΑΙ. 
 
Intrastat: Είναι προεπιλεγμένη η τιμή ΝΑΙ. Σε περίπτωση που δεν θέλετε 
να συμπεριληφθεί η κίνηση στο έντυπο Intrastat, επιλέγετε το ΟΧΙ. 
 
Vies: Είναι προεπιλεγμένη η τιμή ΝΑΙ. Σε περίπτωση που δεν θέλετε να 
συμπεριληφθεί η κίνηση στο έντυπο Vies, επιλέγετε το ΟΧΙ. 
 
Επιβαρύνσεις: Σε περίπτωση που υπάρχει κάποια επιβάρυνση που αφορά 
το παραστατικό εισαγωγής ή εξαγωγής, για παράδειγμα ασφάλιστρα, τότε 
τη δηλώνετε εδώ. Μπορείτε να αναζητήστε και να επιλέξετε μια επιβάρυν-
ση που έχετε προηγουμένως καταχωρήσει στους Πίνακες. Λεπτομερής 
αναφορά υπάρχει στην ενότητα Πίνακες-Επιβαρύνσεις. 
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Για να συνεχίσετε στην επόμενη οθόνη  καταχώρισης  των ειδών πρέπει να 
κάνετε κλικ επάνω στην επιλογή Είδη ή να μεταβείτε με το πλήκτρο Page 
Down. 
Εδώ κάνετε αναζήτηση και επιλογή των εισαγόμενων ή εξαγόμενων ειδών 
σύμφωνα με τους κωδικούς συνδυασμένης ονοματολογίας. Δηλώνετε κω-
δικό είδους, καθαρή μάζα, τιμολογούμενο ποσό και συμπληρωματική μο-
νάδα, εάν υπάρχει. Στα πεδία Σύνολο Μάζας, Σύνολο Τιμ. Ποσού και 
Σύνολο Συμπληρωματικής Μονάδας απεικονίζονται τα σύνολα που προ-
κύπτουν προοδευτικά από την καταχώρισή σας. Σε περίπτωση που πρέπει 
να καταχωρήσετε περισσότερα από δέκα είδη, συνεχίζετε στην επόμενη 
οθόνη κάνοντας κλικ στο πλήκτρο Επόμενη. Επιλέγετε το πλήκτρο Προη-
γούμενη για να επιστρέψετε σε προηγούμενη οθόνη. 
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Συνδυασμένη Ονοματολογία 
 

Επιλέγοντας τη λειτουργία Συνδυασμένη Ονοματολογία εμφανίζεται η 
οθόνη με τίτλο Διαχείριση Συνδυασμένης Ονοματολογίας, όπου από εδώ 
μπορείτε να καταχωρήσετε νέους κωδικούς ειδών της συνδυασμένης ονο-
ματολογίας, να μεταβάλλετε, να διαγράψετε ή να αντιγράψετε υπάρ-χοντες 
κωδικούς και να εκτυπώσετε Ευρετήριο κωδικών Συνδυασμένης Ονομα-
τολογίας. 
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Έλεγχος Κινήσεων 
 

 Εάν θέλετε να δείτε εκτύπωση ελέγχου κινήσεων Intrastat, επιλέγετε τη 
λειτουργία Έλεγχος Κινήσεων, οπότε εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη.  
 

 
 
Δηλώνετε εύρος του ημερολογιακού διαστήματος για το οποίο θέλετε να 
παράγετε εκτύπωση στα σχετικά ημερολογιακά πεδία. Σε περίπτωση που 
δεν επιθυμείτε να αναφέρονται στην εκτύπωση ελέγχου οι κωδικοί ειδών 
που έχουν κινηθεί παρά μόνο τα υπόλοιπα στοιχεία των κινήσεων, όπως 
τιμολογούμενο ποσό, όνομα προμηθευτή ή πελάτη, φύση συναλλαγής κλπ, 
τότε πρέπει να απενεργοποιήσετε το πεδίο Εκτύπωση Ειδών κάνοντας 
κλικ επάνω του ώστε να μην εμφανίζεται το σύμβολο επιλογής .  Επιλέ-
γετε τα είδη των κινήσεων που θέλετε να εμφανιστούν στο πεδίο Επιλογή 

Κινήσεων. Ανοίγοντας το σχετικό μενού επιλογών ( με κλικ στο   ), 
εμφανίζονται οι παρακάτω επιλογές: 
 

 
 
Για να εμφανιστεί η εκτύπωση στην οθόνη ώστε στη συνέχεια να την στεί-

λετε στον εκτυπωτή ή σε αρχείο, επιλέγετε με το ποντίκι το εικονίδιο  
ή δίνετε F10. 
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Intrastat 
 
Για να εκτυπώσετε τα έντυπα Intrastat, κάνετε κλικ στην επιλογή In-
trastat, οπότε εμφανίζεται η οθόνη διαχείρισης εκτυπώσεων. Στο πεδίο 
Διάστημα δηλώνετε το μήνα για τον οποίο θέλετε εκτύπωση και στο πεδίο 
Επιλογή Εντύπων έχετε τη δυνατότητα επιλογής εκτύπωσης Εξαγωγών ή 
Εισαγωγών. 
 

 
 
Για να δώσετε εντολή εκτύπωσης στον εκτυπωτή, επιλέγετε το εικονίδιο 

. Για  να δημιουργήσετε αρχείο PDF της συγκεκριμένης εκτύπωσης, 

επιλέγετε το εικονίδιο , οπότε εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη διαχεί-
ρισης. Εδώ σας δίνεται η δυνατότητα επιλογής του σημείου του υπολογι-
στή (πχ. κοινόχρηστα έγγραφα), στο οποίο θέλετε να αποθηκευτεί το αρ-
χείο και προτείνεται η ονομασία του αρχείου (κωδικός εταιρίας με κατά-
ληξη PDF, πχ. 001.PDF) την οποία μπορείτε εσείς να αλλάξετε. 
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Για να εμφανιστεί το έντυπο Intrastat στην οθόνη επιλέγετε το εικονίδιο 

 ή δίνετε F10. 
 

 
 

Vies 
 
Για να εκτυπώσετε τα έντυπα Vies, κάνετε κλικ στην επιλογή Vies, οπότε 
εμφανίζεται η οθόνη διαχείρισης εκτυπώσεων. Στο πεδίο Διάστημα δηλώ-
νετε το διάστημα του τριμήνου  για το οποίο θέλετε εκτύπωση και στο πε-
δίο Επιλογή Εντύπων έχετε τη δυνατότητα επιλογής εκτύπωσης Εξαγω-
γών ή Εισαγωγών. 
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Ισχύουν οι ίδιες ακριβώς λειτουργίες όπως αναφέρθηκαν στην προη-
γoύμενη ενότητα εκτύπωσης των εντύπων Intrastat. Επιπροσθέτως όμως, 
σας δίνεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής αποστολής των εντύπων Vies στο 
TAXIS NET, εφόσον όμως έχετε δηλώσει στα στοιχεία της εταιρίας το 
username και το password της εταιρίας για το TAXIS. Για να κάνετε Ηλε-
κτρονική Αποστολή πρέπει αρχικά να εμφανιστεί η εκτύπωση του εντύπου 
στην οθόνη. 
 

 
 
Εφόσον εμφανιστεί η εκτύπωση στην οθόνη, μπορείτε στη συνέχεια να 

επιλέξετε το εικονίδιο ηλεκτρονικής αποστολής  , οπότε γίνεται αυ-
τόματα η σύνδεση και η μεταφορά των εντύπων στο TAXIS NET στο α-
ντίστοιχο σημείο υποβολής των εντύπων Vies. 
 

 
 
 
 
 

                                               Anaconda  152 



                                                      EYFORIA 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 
 
Στο κύκλωμα  αυτό γίνεται η διαχείριση των οικοδομικών έργων, ώστε να 
ενημερώνονται και να  εκτυπώνονται τα απαραίτητα Βιβλία Κοστολογίου 
και έντυπα Προϋπολογιστικού και Απολογιστικού Κόστους (σύμφωνα με 
τη ΠΟΛ 1067/2-5-2006). Επιλέγοντας τη λειτουργία Οικοδομικά εμφανί-
ζεται η εξής λίστα επιλογών: 
 
 

 
 

Κινήσεις 
 
Η διαχείριση των κινήσεων για τα οικοδομικά έργα γίνεται από την επιλο-
γή Κινήσεις. Επιλέγοντας τη λειτουργία αυτή εμφανίζεται η οθόνη της 
Διαχείρισης Κινήσεων Οικοδομικών Έργων, μέσα από την οποία κάνετε 
αναζήτηση των καταχωρημένων κινήσεων, καταχωρείτε νέες κινήσεις και 
εκτελείτε τις λοιπές λειτουργίες διαχείρισης , όπως μεταβολή, διαγραφή, 
αντιγραφή κινήσεων και εκτύπωση του ευρετηρίου κινήσεων. 
Κάνετε αναζήτηση των κινήσεων επιλέγοντας το μήνα που θέλετε, στο 
κάτω μέρος της οθόνης. 
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Εισαγωγή Κινήσεων Οικοδομικών Έργων 
 
Για να καταχωρηθούν κινήσεις που αφορούν ένα οικοδομικό έργο, πρέπει 
να έχει καταχωρηθεί αυτό το έργο. Η εισαγωγή των οικοδομικών έργων 
γίνεται από την επιλογή Οικοδομικά Έργα. Εναλλακτικά μπορείτε να κα-
ταχωρήσετε το οικοδομικό έργο κατευθείαν μέσα από την οθόνη καταχώ-
ρισης των κινήσεων. Λεπτομερής αναφορά ως προς τη καταχώριση των 
οικοδομικών έργων υπάρχει στην ενότητα Οικοδομικά Έργα-Εισαγωγή 
Οικοδομικών Έργων. 
 
Για να εισάγετε μια κίνηση οικοδομικών έργων, κάνετε αρχικά  αναζήτηση 
και επιλογή του οικοδομικού έργου  και του προμηθευτή. Αν στον προμη-
θευτή έχετε ήδη δηλώσει το λογαριασμό, υποκατάστημα και παραστατικό 
που θα κινείται, τα αντίστοιχα πεδία εδώ ενημερώνονται αυτόματα επιλέ-
γοντας τον προμηθευτή, διαφορετικά τα ενημερώνετε εσείς. Δηλώνετε ε-
πίσης την αιτιολογία που θέλετε να απεικονίζεται στο βιβλίο κοστολογίου, 
και την αξία του παραστατικού, και καταχωρείτε τη κίνηση με F10 ή κλι-
κάροντας το πλήκτρο . 
 

 
 
Σε περίπτωση που θέλετε να καταχωρήσετε μια κίνηση η οποία αφορά 
τουλάχιστον δύο έργα στα οποία πρέπει να επιμεριστεί η αξία του παρα-
στατικού, τότε δεν ενημερώνετε το  πεδίο Οικοδομικό Έργο, αλλά κλικά-
ρετε την επιλογή  ή δίνετε F6, οπότε εμφανίζεται η οθόνη 
Ανάλυσης Επιμερισμών, μέσα στην οποία επιλέγετε τα έργα και ορίζετε 
το ποσοστό επιμερισμού για το κάθε ένα στο πεδίο %Ποσ.  
Προσοχή!! Για να ενεργοποιηθεί η επιλογή  πρέπει να είναι 
κενό το πεδίο Οικοδομικό Έργο και να δηλωθεί αξία. 
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Εκτύπωση Ευρετηρίου Κινήσεων 
 
Το ευρετήριο εκτύπωσης κινήσεων οικοδομικών έργων εκτυπώνεται κλι-

κάροντας το εικονίδιο , και παράγεται ανά μήνα, επομένως μέσα στην 
οθόνη διαχείρισης κινήσεων πρέπει πρώτα να επιλέγετε το μήνα για τον 
οποίο θέλετε εκτύπωση. 
 

Οικοδομικά Έργα 
 
Επιλέγοντας τη λειτουργία Οικοδομικά Έργα εμφανίζεται η οθόνη Δια-
χείρισης Οικοδομικών Έργων, μέσα στην οποία έχετε τη δυνατότητα να 
αναζητήσετε τα ήδη καταχωρημένα οικοδομικά έργα και να εκτελέσετε τις 
σχετικές λειτουργίες διαχείρισης, όπως καταχώριση, μεταβολή, διαγραφή 
κλπ. 
Στο κάτω μέρος της οθόνης διαχείρισης έχετε τη δυνατότητα να ορίσετε 
ταξινόμηση των έργων κατά κωδικό ή περιγραφή και επίσης να εμφανίζο-
νται μόνο τα ενεργά ή όλα τα έργα. Η προεπιλεγμένη εμφάνιση είναι Ε-
νεργά. Για να εμφανίζονται Όλα τα έργα, πρέπει να ξεκλικάρετε το συγκε-
κριμένο πεδίο. 
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Εισαγωγή Οικοδομικού Έργου 

Για να καταχωρήσετε ένα οικοδομικό έργο, επιλέγετε το εικονίδιο  
(ή εναλλακτικά δεξί κλικ στην οθόνη διαχείρισης και επιλογή της λειτουρ-
γίας Εισαγωγή), οπότε εμφανίζεται η οθόνη καταχώρισης των οικοδομικών 
έργων, με προεπιλεγμένη την επιλογή Βασικά Στοιχεία. 
 
Βασικά Στοιχεία  
 
Εδώ καταχωρείτε τα απαραίτητα  πληροφοριακά στοιχεία του  οικοδομι-
κού έργου. Ο κωδικός καταχωρείται είτε αυθαίρετα από το χρήστη είτε  
παράγεται αυτόματα κλικάροντας το πλήκτρο  (ή με το F6). 
Οι επιτρεπόμενοι χαρακτήρες του κωδικού είναι αλφαριθμητικοί με μέγι-
στο εύρος πέντε χαρακτήρων. Στη συνέχεια καταχωρείτε την περιγραφή, 
στοιχεία διεύθυνσης του έργου και άλλα απα-ραίτητα στοιχεία όπως αριθ-
μός μερίδας, κατηγορία ακινήτου, Δ.Ο.Υ. κλπ. Τα πεδία Περιγραφή και 
Δ.Ο.Υ. είναι υποχρεωτικά πεδία καταχώρισης.  
 
Στο πεδίο Κτήση Οικοπέδου επιλέγετε από το μενού τον τρόπο απόκτη-
σης του οικοπέδου. Συγκεκριμένα οι επιλογές είναι: 
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Στο πεδίο Χιλιοστά καταχωρείτε τα χιλιοστά του έργου που πρέπει να 
ληφθούν υπόψη στον υπολογισμό του κατασκευαστικού κόστους και πρέ-
πει να επιμεριστούν σύμφωνα με τη σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας. Επί-
σης, στα πεδία Άδεια και Αναθεώρηση Αδείας καταχωρείτε τις ζητούμενες 
πληροφορίες.  
 
Τέλος, υπάρχει το πεδίο Ενεργό στο οποίο προτείνεται αυτόματα η τιμή 
ΝΑΙ. Σε περίπτωση που το έργο έχει αποπερατωθεί και θεωρείται πλέον 
ανενεργό, τότε έχετε τη δυνατότητα να το δηλώσετε ως ανενεργό επιλέγο-
ντας σε αυτό το πεδίο την τιμή ΟΧΙ, έτσι ώστε όταν κάνετε αναζήτηση 
των ενεργών έργων, να εμφανίζονται στην οθόνη διαχείρισης μόνο αυτά. 
 

 
 
Στοιχεία Κόστους  
 
Σε αυτή την οθόνη καταχώρισης δηλώνετε τις Γενικές Προϋπολογιστικές 
και Απολογιστικές Δαπάνες, όπως αμοιβές δικηγόρων, συμβολαιογρά-
φων κλπ. οι οποίες θα επιμεριστούν σύμφωνα με τα χιλιοστά του κάθε κτί-
σματος του έργου, καθώς και τα Τετραγωνικά Μέτρα Οικοδομής και το 
Προϋπολογιστικό Κόστος ανά Τετραγωνικό Μέτρο. 
 
Το Απολογιστικό Κατασκευαστικό Κόστος, το οποίο αναλύεται σε αγο-
ρές αγαθών με ή χωρίς ΦΠΑ, λήψη υπηρεσιών με ή χωρίς ΦΠΑ και δαπά-
νες μισθοδοσίας, προκύπτει από τις καταχωρημένες κινήσεις για το έργο 
αυτό.  
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Οριζόντιες Ιδιοκτησίες  
 
Εδώ δηλώνονται τα στοιχεία των κτισμάτων του έργου από τη Σύσταση 
Οριζοντίου Ιδιοκτησίας, η τιμή πώλησης ανά ιδιοκτησία και απεικονί-
ζονται τα  κόστη και η διαφορά ΦΠΑ που προκύπτει. 
Υπάρχουν τα εξής πεδία: 
 
Α/Α: Καταχωρείτε τον αύξοντα αριθμό της κάθε ιδιοκτησίας. 
 
Όροφος: Δηλώνετε τον όροφο στον οποίο βρίσκεται η ιδιοκτησία. 
 
Ιδ/σία: Καταχωρείτε τον χαρακτηρισμό της κάθε ιδιοκτησίας, όπως προ-
κύπτει από τη σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας. 
 
Παρακολουθήματα: Δηλώνετε τα παρακολουθήματα για την ιδιοκτησία, 
εάν υπάρχουν.  
 
Κατηγορία: Επιλέγετε μια από τις εξής κατηγορίες για κάθε ιδιοκτησία: 
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%Συμ.: Δηλώνετε τα χιλιοστά της κάθε ιδιοκτησίας, σύμφωνα με τη σύ-
σταση. 
 Προσοχή!! Τα συνολικά χιλιοστά που ορίζετε εδώ πρέπει να είναι ίσα με 
το σύνολο των χιλιοστών που έχετε ορίσει στην οθόνη καταχώρισης των 
Βασικών Στοιχείων. 
 
Προυπ/κά: Εμφανίζεται το επιμεριζόμενο Προϋπολογιστικό κόστος της 
κάθε ιδιοκτησίας.  
  
Απολ/στικά: Εμφανίζεται το επιμεριζόμενο απολογιστικό κόστος της κάθε 
ιδιοκτησίας. 
 
Τιμή Πώλησης: Δηλώνετε την τιμή πώλησης. 
 
Διαφορά ΦΠΑ: Απεικονίζεται η διαφορά ΦΠΑ που προκύπτει για την 
κάθε ιδιοκτησία.  
 
Σε περίπτωση που πρέπει να καταχωρηθούν περισσότερες από δεκατρείς 
ιδιοκτησίες μετακινήστε στην επόμενη οθόνη καταχώρισης κλικάροντας το 
πλήκτρο . Για να επιστρέψετε σε προηγούμενη οθόνη κλικά-
ρετε το πλήκτρο . 
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Εκτυπώσεις 
 
Μέσα από την οθόνη διαχείρισης οικοδομικών έργων, κλικάροντας το  

 εμφανίζεται το παρακάτω μενού εκτυπώσεων:  
 

 
 
Οι εκτυπώσεις του βιβλίου κοστολογίου και των εντύπων προϋπολογιστι-
κού και απολογιστικού κόστους υπάρχουν ως επιλογές και στο αρχικό με-
νού της λειτουργίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ. 
 
Ευρετήριο  
 
Επιλέγοντας το Ευρετήριο εκτυπώνεται στην οθόνη το ευρετήριο των κα-
ταχωρημένων οικοδομικών έργων. 
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Βιβλίο Κοστολογίου 
 
Επιλέγοντας το Βιβλίο Κοστολογίου, εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη με 
τίτλο Βιβλίο Οικοδομικών Έργων: 
 

 
 
Έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε εκτύπωση βιβλίου για όλα τα έργα ή να 
κάνετε επιλογή συγκεκριμένου έργου. Αν θέλετε να εκτυπώσετε το επίση-
μο Βιβλίο Κοστολογίου, πρέπει να επιλέξετε κλικάροντας το πεδίο Θεω-
ρημένη Εκτύπωση. Σε περίπτωση που θέλετε να εκτυπώσετε βιβλίο και 
για τα ανενεργά έργα, θα πρέπει να ξετσεκάρετε την επιλογή Ενεργά Οι-
κοδ. Έργα. 
Για να εκτυπωθεί το Βιβλίο Κοστολογίου στην οθόνη επιλέγετε το εικονί-

διο   ή δίνετε F10. 
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Προϋπολογιστικό- Απολογιστικό Κόστος 
 
Επιλέγοντας την εκτύπωση Προϋπολογιστικό ή Απολογιστικό Κόστος  
εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη: 
  

 
 
Έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε εκτύπωση για όλα τα έργα ή να κάνετε 
επιλογή συγκεκριμένου έργου. Μπορείτε να στείλετε εκτύπωση του εντύ-

που κατευθείαν στον εκτυπωτή κλικάροντας το εικονίδιο  ή να πάρε-
τε πρώτα εκτύπωση στην οθόνη δίνοντας F10 ή κλικάροντας το εικονίδιο 

. Για να παράγετε την εκτύπωση σε μορφή αρχείου PDF, επιλέγετε το 

εικονίδιο . 
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ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
 

Στο Μενού αυτό περιλαμβάνονται σειρά εργασιών χρήσιμων για την ολο-
κλήρωση και αποτελεσματική αξιοποίηση του προγράμματος. 
Οι Βοηθητικές εργασίες έχουν ομαδοποιηθεί σε 3 ομάδες. 
 

 
 

Εργασίες Αρχείων 
 

Επιλέγοντας τις Εργασίες Αρχείων εμφανίζεται ο εξής κατάλογος επιλο-
γών: 
 

 
 
 
Αλλαγές Εκδόσεων  
 
Μέσα από την επιλογή αυτή ενημερώνεστε για τις αλλαγές  που έχουν γί-
νει σε κάθε νέα  έκδοση του  προγράμματος.  

 
Φύλαξη- Φόρτωση Αρχείων 
 
Με τη λειτουργία αυτή έχετε τη δυνατότητα αποθήκευσης (backup) αντι-
γράφων ασφαλείας του συνόλου των εργασιών σας (δηλαδή αποθηκεύεται 
ολόκληρη η βάση δεδομένων)  και επαναφοράς (restore) της βάσης δεδο-
μένων των εργασιών σας.  
ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Η εργασία αυτή δεν αφορά την εταιρία στην οποία εργάζε-
στε , αλλά  το σύνολο των εταιριών σας. 
Επιλέγοντας τη λειτουργία Φύλαξη-Φόρτωση Αρχείων εμφανίζεται το 
παρακάτω μήνυμα: 
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Επιβεβαιώνετε τη συνέχιση της διαδικασίας κάνοντας κλικ στο πλήκτρο 
ΟΚ. 
Εμφανίζεται η οθόνη με τίτλο Φύλαξη-Φόρτωση Αρχείων. 
 

 
 
Για να κάνετε φύλαξη (backup), επιλέγετε το δίσκο στον οποίο θέλετε να  
αποθηκευτεί η βάση δεδομένων και στη συνέχεια κάνετε κλικ στο εικονί-

διο φύλαξης . 
Επισήμανση!! Όταν το πρόγραμμα λειτουργεί με βάση δεδομένων AC-
CESS, το αρχείο φύλαξης-φόρτωσης είναι η βάση με ονομασία 
ESOANA.MDB. 
 
Όταν το πρόγραμμα λειτουργεί με βάση δεδομένων SQL, το αρχείο φύλα-
ξης-φόρτωσης  έχει την ονομασία ESOANA.BAK. Η διαδικασία φύ-
λαξης-φόρτωσης εδώ διαφέρει στο ότι πρέπει να δηλώσετε τη διαδρομή 
αποθήκευσης μαζί με το όνομα του αρχείου, για παράδειγμα 
C:\ESOANA.BAK. Προτείνεται αυτόματα η διαδρομή αποθήκευσης  που 
έχει αρχικά οριστεί στις παραμέτρους σύνδεσης του SQL SERVER κατά 
τη σύνδεση του προγράμματος με μια βάση SQL (βλέπε πιο κάτω παρά-
γραφο Σύνδεση RDBMS). 
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Για να κάνετε φόρτωση (restore), επιλέγετε το δίσκο από τον οποίο θέλετε 
να γίνει η επαναφορά της βάσης δεδομένων και στη συνέχεια κλικάρετε το 

εικονίδιο φόρτωσης  . Εμφανίζεται το παρακάτω προειδοποιητικό 
μήνυμα, οπότε  επιλέγετε το ΝΑΙ για να ξεκινήσει η διαδικασία. 
 

 
 
Φύλαξη-Φόρτωση Εταιρίας  
 
Μέσα από την επιλογή αυτή κάνετε φύλαξη (backup) ή φόρτωση (restore) 
των αρχείων μιας συγκεκριμένης εταιρίας. 
Για να κάνετε φύλαξη (backup), στο πεδίο Δίσκος επιλέγετε το δίσκο στον 
οποίο θέλετε να  αποθηκευτεί το αρχείο, αναζητάτε και επιλέγετε την εται-
ρία για την οποία πρέπει να γίνει η διαδικασία (αν εργάζεστε εκείνη τη 
χρονική στιγμή σε κάποια εταιρία, προτείνεται αυτόματα αυτή η εταιρία) 

και τέλος κάνετε κλικ στο εικονίδιο φύλαξης . Το αρχείο απο-
θήκευσης παράγεται σε συμπιεσμένη μορφή (zip) και έχει σαν περιγραφή 
τον κωδικό της εταιρίας, επομένως το αρχείο αποθήκευσης της εταιρίας με 
κωδικό 001 έχει την ονομασία 001.zip. 
Για να κάνετε φόρτωση (restore), στο πεδίο Δίσκος επιλέγετε το δίσκο από 
τον οποίο θέλετε να γίνει η επαναφορά του αρχείου, αναζητάτε και επιλέ-
γετε την εταιρία για την οποία πρέπει να γίνει η διαδικασία (αν εργάζεστε 
εκείνη τη χρονική στιγμή σε κάποια εταιρία, προτείνεται αυτόματα αυτή η 

εταιρία) και τέλος κάνετε κλικ στο εικονίδιο φόρτωσης . 
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Διαγραφή έτους 
 
Προσοχή!! Αυτή η επιλογή σας δίνει τη δυνατότητα να κάνετε μαζική δια-
γραφή των κινήσεων ενός συγκεκριμένου έτους για μια εταιρία ή για ένα 
εύρος εταιριών, επομένως πρέπει να δίνετε μεγάλη προσοχή και να είστε 
απόλυτα σίγουροι πριν εκτελέσετε τη συγκεκριμένη λειτουργία. 
Επιλέγοντας  τη λειτουργία αυτή εμφανίζεται το εξής προειδοποιητικό μή-
νυμα. 
 

 
 
Επιλέγετε το πλήκτρο ΟΚ  για να συνεχίσετε τη διαδικασία, οπότε εμφανί-
ζεται η οθόνη διαχείρισης της συγκεκριμένης λειτουργίας. Προτείνεται η 
εταιρία στην οποία εργάζεστε εκείνη τη στιγμή και το έτος εργασίας, αλλά 
τα πεδία αυτά είναι ανοιχτά για να ορίσετε για ποιες εταιρίες και για ποιο 
έτος θα γίνει μαζική διαγραφή κινήσεων. 
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Επιλέγοντας το εικονίδιο διαγραφής  ή δίνοντας F10 εμφανίζεται το 
τελευταίο μήνυμα προειδοποίησης πριν ξεκινήσει η διαδικασία της δια-
γραφής: 
 

 
 
Επιλέγετε το ΝΑΙ για να γίνει η διαγραφή. 
 
Σύνδεση RDBMS 
 
Η επιλογή αυτή είναι ενεργοποιημένη μόνο όταν το πρόγραμμά σας λει-
τουργεί με βάση δεδομένων SQL. Χρησιμοποιείτε αυτή την επιλογή όταν 
θέλετε να μεταβάλλετε τα αρχικά στοιχεία σύνδεσης. Εδώ ορίζετε το όνο-
μα του υπολογιστή (ή την διεύθυνση IP) με τον οποίο θέλετε να συνδεθεί-
τε, username και password της βάσης SQL, καθώς  και τη διαδρομή απο-
θήκευσης του backup. 
 

 
 
Άνοιγμα Χρήσης  
 
Προσοχή!! Αυτή η εργασία πρέπει να γίνεται για την εταιρία σας στην 
αρχή της νέας χρήσης έτσι ώστε να μεταφερθούν τα απαραίτητα στοιχεία 
από το προηγούμενο έτος.  
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Για να εκτελεστεί η λειτουργία επιλέγετε το εικονίδιο   ή δίνετε F10. 
Εμφανίζεται το παρακάτω προειδοποιητικό μήνυμα και επιλέγετε το πλή-
κτρο ΝΑΙ  για την έναρξη της διαδικασίας. 
 

 
 

Γενικές Εργασίες 
 
Στην επιλογή Γενικές Εργασίες υπάρχει το παρακάτω μενού λειτουργιών: 
 

 
 
Αλλαγή Ημερομηνίας  
 
Χρησιμοποιείτε αυτή τη λειτουργία όταν είναι απαραίτητο να αλλάξετε 
την ημερομηνία του προγράμματος. Στο πεδίο Ημερομηνία προτείνεται η 
ημερομηνία του συστήματος. Δηλώνετε την επιθυμητή ημερομηνία ή την 
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επιλέγετε από το ημερολόγιο (το οποίο ενεργοποιείται με το εικονίδιο 

) και επιλέγετε το πλήκτρο Αποδοχή ή ENTER (ή F10). 
 

 
 
Ορισμός Μενού Χρηστών 
 
Χρησιμοποιείτε αυτή τη λειτουργία για να απενεργοποιήσετε τη δυνατότη-
τα πρόσβασης ενός χρήστη σε κάποιες λειτουργίες. Η εργασία αυτή μπορεί 
να εκτελεστεί μόνο από το διαχειριστή του προγράμματος. Διαχειριστής 
θεωρείται ο χρήστης εκείνος που χρησιμοποιεί ως κωδικό πρόσβασης στο 
πρόγραμμα τον Κύριο Κωδικό (βλέπε σχετική αναφορά για τους Κωδι-
κούς Ασφαλείας παρακάτω). Μπορείτε να ορίσετε το μενού λειτουργιών 
ανά χρήστη εφόσον μπείτε στο πρόγραμμα χρησιμοποιώντας τον κύριο 
κωδικό ασφαλείας. 
Όταν επιλέξετε τη λειτουργία αυτή εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη, στην 
οποία ορίζετε το χρήστη εκείνο για τον οποίο θέλετε να ορίσετε δικαιώμα-
τα πρόσβασης σε κάποια μενού του προγράμματος. Μπορείτε να κάνετε 
διαχείριση για εννέα διαφορετικούς χρήστες. Προτείνεται αυτόματα ο α-
ριθμός 0 για τον πρώτο χρήστη του προγράμματος (οι κωδικοί πρόσβασης 
ανά χρήστη ορίζονται στην επιλογή Κωδικοί Ασφαλείας). Συνεχίζετε επι-
λέγοντας το πλήκτρο ΟΚ (ή με F10).  
 

 
  
Για να απενεργοποιήσετε μια λειτουργία , την ξετσεκάρετε κλικάροντας 
επάνω της με το ποντίκι. Για παράδειγμα, ξετσεκάροντας την επιλογή  
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Κωδικοί Ασφαλείας, απενεργοποιείτε  το δικαίωμα πρόσβασης του χρήστη 
σε αυτή τη λειτουργία. 
 

 
 
Καταχωρείτε τις μεταβολές με το πλήκτρο  F10.  
 
 
Κωδικοί Ασφαλείας  
 
Με τη λειτουργία αυτή σας δίνεται η δυνατότητα ορισμού κωδικών πρό-
σβασης στο πρόγραμμα για θέματα ασφαλείας, ώστε να μην είναι δυνατή η 
πρόσβαση από μη εγκεκριμένα άτομα.  
 
Στην οθόνη καταχώρισης των Κωδικών Ασφαλείας ορίζετε μέχρι και δέκα 
διαφορετικούς κωδικούς ασφαλείας. Στο πεδίο Κύριος Κωδικός καταχω-
ρείται ο κωδικός ασφαλείας για τον διαχειριστή του προγράμματος. Για 
τον ορισμό κωδικών πρόσβασης είναι απαραίτητο να ενημερώσετε όλα τα 
πεδία των κωδικών με διαφορετική τιμή ανά πεδίο.  
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Αλλαγή Χρωμάτων 
 
Από την επιλογή αυτή έχετε τη δυνατότητα προσαρμογής των χρωμάτων  
του περιβάλλοντος εργασίας του προγράμματος.  
   

 
 
Για παράδειγμα, για να αλλάξετε  το φόντο της οθόνης επιλέγετε με το πο-
ντίκι το αντίστοιχο πεδίο, οπότε σας εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη δια-
χείρισης χρωμάτων, μέσα στην οποία κάνετε τις επιθυμητές αλλαγές. 
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Στοιχεία Εκτυπωτή 
 
Μέσα από την επιλογή αυτή διαχειρίζεστε τις παραμέτρους εκτύπωσης για 
DOS εκτυπωτές. 
 

 
 
Live Support 
 
Αυτή η λειτουργία παρέχει τη δυνατότητα της εξ' αποστάσεως τεχνικής 
υποστήριξης. Τη λειτουργία αυτή την εκτελείτε πάντα σε συνεννόηση με 
το τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης της εταιρίας μας. Εκτελώντας τη λει-
τουργία αυτή εμφανίζεται ένας μοναδικός κωδικός (ID) τον οποίο γνωστο-
ποιείτε στον τεχνικό που το ζήτησε. Κατά τον τρόπο αυτό παρα-χωρείτε 
πρόσβαση στο δικό σας περιβάλλον εργασίας για αμεσότερη επίλυση τε-
χνικών θεμάτων αλλά και για μεταφορά απαραίτητων αρχείων.   
Προσοχή!! Για λόγους ασφαλείας, για να ενεργοποιηθεί η λειτουργία  
Live Support δεν αρκεί η γνωστοποίηση του κωδικού πρόσβασης, αλλά  
είναι απαραίτητη και  η παράλληλη  εκτέλεση της λειτουργίας. 
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Γενικές Παράμετροι 
 
Εδώ σας δίνεται η δυνατότητα κλειδώματος των κινήσεων έως και το έτος 
και μήνα που δηλώνετε στα αντίστοιχα πεδία. Κατ’ αυτόν τον τρόπο παρέ-
χεται ένας ευέλικτος τρόπος διασφάλισης, γιατί το κλείδωμα αυτό δεν είναι 
δεσμευτικό, αλλά μπορεί να μεταβληθεί κατ’ επιλογή του χρήστη. 
 

 
 
 
 
 
 

***  ΤΕΛΟΣ *** 
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