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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

 

Η παρούσα πτυχιακή εργασία µε τίτλο «Το κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο των Τραπεζών 

σε συσχέτιση µε το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (Ε.Γ.Λ.Σ.)» συνιστά 

αποτέλεσµα  συστηµατικής εργασίας και αποτελεί την ολοκλήρωση των σπουδών 

µου στο τµήµα ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων στο Τ.Ε.Ι. Ηρακλείου.  

Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερµά τον καθηγητή µου, κ. Μακρυγιωργάκη Μάριο 

για την πολύτιµη βοήθεια που µου προσέφερε προκειµένου να ολοκληρωθεί η 

παρούσα πτυχιακή εργασία. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

   

Τα πιστωτικά ιδρύµατα διαδραµατίζουν καθοριστικό ρόλο στη σύγχρονη ζωή. 

Ωστόσο, λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους καθώς και των ιδιόρρυθµων 

ζητηµάτων που έχουν να αντιµετωπίσουν κρίθηκε αναγκαία η ανάπτυξη και η 

εφαρµογή ενός ξεχωριστού λογιστικού σχεδίου. Έτσι δηµιουργήθηκε το Κλαδικό 

Λογιστικό Σχέδιο Των Τραπεζών (Κ.Λ.Σ.Τ) 

Αρχικά, κρίθηκε σκόπιµο να γίνει µια συνοπτική αναφορά στην έννοια και στους 

στόχους της λογιστικής, στη λογιστική τυποποίηση καθώς και στο Ελληνικό Γενικό 

Λογιστικό Σχέδιο (Ε.Γ.Λ.Σ.). 

Η εργασία, βέβαια, επικεντρώνεται στην τραπεζική λογιστική  µέσα στα πλαίσια 

του Ε.Γ.Λ.Σ. και στη µεταξύ τους σύγκριση. Θα αναφερθούµε στην ιστορική εξέλιξη, 

την εφαρµογή και τη διάρθρωση του Κ.Λ.Σ.Τ. Ενώ στη συνέχεια θα αναπτύξουµε 

τόσο τα πλεονεκτήµατα, τα οποία, προκύπτουν από την εφαρµογή του όσο και, τις 

βασικές αρχές που το διέπουν. Με βάση αυτά, θα επιχειρήσουµε να 

πραγµατοποιήσουµε µια διεξοδική προσέγγιση του Κ.Λ.Σ.Τ. πάντα µέσα στα πλαίσια 

του Ε.Γ.Λ.Σ. µέσω της ανάλυσης και σύγκρισης των πρωτοβάθµιων, δευτεροβάθµιων 

και τριτοβάθµιων λογαριασµών τους 
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ΑΒSTRACT 

 

Credit institutions play a crucial role in modern life. However, due to their 

special characteristics and the peculiar issues that have to deal with it was 

necessary to develop and implement a separate accounting plan. Thus was 

created the Chart of Accounts for Banks (C.A.B.) 

Initially, it was considered appropriate to make a brief reference to the concept 

and objectives of accounting, accounting standardization and the Greek 

General Accounting Plan (GAAP). 

The work, of course, focused on bank accounts within the GAAP and 

comparisons between them.  

• We will refer to the historical development, implementation and  

      structure of C.A.B.  

• Afterwords, we will develop both the advantages which result 

     from the application and the basic principles that govern it.  

Based on the previous frame, we will attempt to conduct a thorough 

approach C.A.B. always within the framework of GAAP through analysis and 

comparison of primary, secondary and tertiary accounts 
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EIΣΑΓΩΓΗ 

 

Η σηµασία της λογιστικής στη σύγχρονη εποχή είναι αναµφισβήτητη. Μέσω της 

λογιστικής επιτυγχάνεται η παρακολούθηση των οικονοµικών γεγονότων και 

κατανοούνται καλύτερα τα οικονοµικά αποτελέσµατα, συµβάλλοντας έτσι στην λήψη 

ορθότερων αποφάσεων. Η εφαρµογή της είναι ευρεία καθώς χρησιµοποιείται από 

όλους τους κλάδους της οικονοµίας. 

Προκειµένου να εφαρµοστούν αποδοτικότερα οι βασικές αρχές της λογιστικής, 

από πολύ νωρίς, δηµιουργήθηκε η ανάγκη τυποποίησης της λογιστικής διαδικασίας. 

Έτσι, δηµιουργήθηκαν τα λογιστικά σχέδια. Η ανάγκη για τυποποίηση στη χώρα µας 

υλοποιήθηκε µέσω του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (Ε.Γ.Λ.Σ.). 

Ωστόσο, εξαιτίας ορισµένων ιδιοµορφιών που παρουσιάζουν κάποιοι κλάδοι της 

οικονοµίας παρουσιάστηκε η ανάγκη κατάρτισης ιδιαίτερων λογιστικών σχεδίων . 

Έτσι, δηµιουργήθηκαν τα Κλαδικά Λογιστικά Σχέδια (Κ.Λ.Σ.). Τα Κ.Λ.Σ. πρέπει να 

συνδέονται οργανικά µε τα Γ.Λ.Σ. ώστε να υπάρχει λογιστική οµοιοµορφία και 

ενότητα των κανόνων για όλες τις οικονοµικές µονάδες. 

Οι Τράπεζες, οι οποίες διαδραµατίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο τόσο στην εθνική, 

όσο και στην παγκόσµια οικονοµία χρησιµοποιούν το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο των 

Τραπεζών ( Κ.Λ.Σ.Τ.) προκειµένου να ρυθµίσουν τις όποιες ιδιοµορφίες τους. 

Το Κ.Λ.Σ.Τ., παρόλο που βασίζεται στο Ε.Γ.Λ.Σ., δεν παύει να παρουσιάζει 

σηµαντικές διαφοροποιήσεις από αυτό. ∆ηµιουργείται έτσι η ανάγκη σύγκρισης των 

δύο αυτών λογιστικών σχεδίων. 

 Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να επιχειρήσουµε να πραγµατοποιήσουµε 

µια σύγκριση-ανάλυση  του Κ.Λ.Σ.Τ. πάντα σε συσχέτιση µε το Ε.Γ.Λ.Σ. Για το λόγο 

αυτό, η εργασία µας χωρίζεται σε τρία κεφάλαια. 

 Στο πρώτο κεφάλαιο, το οποίο χωρίζεται σε τρείς ενότητες θα αναπτύξουµε τις 

έννοιες της Λογιστικής, της Λογιστικής Τυποποίησης στην Ελλάδα καθώς και του 

Κ.Λ.Σ.Τ. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο το οποίο αποτελείται από 9 ενότητες, θα 

πραγµατοποιήσουµε µια σε βάθος σύγκριση του Κ.Λ.Σ.Τ. µε το Ε.Γ.Λ.Σ. 

Και τέλος, στο τρίτο κεφάλαιο θα αναφερθούµε στα συµπεράσµατα, τα οποία 

προκύπτουν από την σύγκριση των δύο λογιστικών σχεδίων.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ 

  

 

 

 

1.1 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 

 

1.1.1. Η Έννοια της Λογιστικής 
Οι εξελίξεις της σύγχρονης εποχής απαιτούν ολοένα και περισσότερο την χρήση της 
λογιστικής. 

Λογιστική είναι η επιστήµη η οποία «ασχολείται µε την συστηµατική συλλογή και 

επεξεργασία αρµονικών αριθµητικών στοιχείων, που χρησιµεύουν για διαπιστώσεις, 

διερευνήσεις και λήψη αποφάσεων, οι οποίες αφορούν την οικονοµική και κοινωνική 

ζωή» (Κοντάκος,2001,σελ.11). Ουσιαστικά, η λογιστική δηµιουργήθηκε από την 

ανάγκη παρακολούθησης των οικονοµικών γεγονότων που συµβαίνουν σε µια 

οικονοµική µονάδα. Μέσω των δυνατοτήτων που παρέχονται από τη χρήση της 

λογιστικής οδηγούµαστε στη λήψη ορθότερων αποφάσεων  και κατ’ επέκταση στην 

πραγµατοποίηση ασφαλών δράσεων. Η εφαρµογή της έχει ευρεία εφαρµογή  καθώς 

χρησιµοποιείται τόσο από επιχειρήσεις( ατοµικές και εταιρικές) όσο και από 

δηµόσιες υπηρεσίες. 

 

1.1.2. Οι στόχοι της Λογιστικής 
Οι στόχοι της λογιστικής επιστήµης είναι 

i. η σύγκριση των περιουσιακών στοιχείων της οικονοµικής µονάδας ανά πάσα      

      στιγµή µε τη χρήση λογαριασµών. 

ii.  ο προσδιορισµός της οικονοµικής κατάστασης της οικονοµικής µονάδας ανά   

διαστήµατα καθώς και η διεξαγωγή συµπερασµάτων για την πορεία της. 

iii.  η αναλυτική και συστηµατική καταγραφή των οικονοµικών γεγονότων από 

άτοµα     που κατέχουν καίριες θέσεις στην οικονοµική µονάδα. 

  iv.       η διεξαγωγή στατιστικών ερευνών προκειµένου να διεξαχθούν  

             συµπεράσµατα αλλά και συγκρίσεις µε ανάλογες οικονοµικές µονάδες. 
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  v.       η διενέργεια ελέγχων των διαφόρων προσώπων, τα οποία, κατέχουν καίριες 

             θέσεις µέσα στην οικονοµική µονάδα. (Σφακιανός,1996) 

1.1.3. Λογιστική Τυποποίηση- Λογιστικά Σχέδια  
Προκειµένου να εφαρµοστούν αποδοτικότερα οι βασικές αρχές της λογιστικής αλλά 

και να επιτευχθούν οι στόχοι της θα πρέπει τα διάφορα λογιστικά στοιχεία να 

αποτυπώνονται από τις οικονοµικές µονάδες µε βάση τις ίδιες λογιστικές αρχές και 

τις ίδιες µεθόδους. Απαιτείται δηλαδή η τυποποίηση της λογιστικής διαδικασίας. Η 

τυποποίηση αυτή, πραγµατοποιείται µε το εθνικό λογιστικό σχέδιο κάθε χώρας το 

οποίο εγκρίνεται από το αρµόδιο όργανο κάθε κράτους. 

Λογιστικό σχέδιο ονοµάζεται (Σφακιανός,1996) το σχέδιο εκείνο, σύµφωνα µε το 

οποίο οργανώνεται, πραγµατοποιείται και παρακολουθείται η λογιστική διεργασία 

προκειµένου να προσδιορίζεται: 

i. Το λογιστικό σύστηµα το οποίο θα εφαρµοστεί.   

ii.  Η λογιστική µέθοδος η οποία πρόκειται να χρησιµοποιηθεί. 

iii.  Οι λογαριασµοί οι οποίοι θα ανοιχτούν µε ποια ονοµασία και σε ποιες οµάδες 

θα  καταταγούν. Επιπλέον, προσδιορίζεται τόσο ο τρόπος λειτουργίας τους και 

συνδεσµολογίας τους, όσο και οι κανόνες που θα ακολουθούν. 

iv. Τα λογιστικά βιβλία  

v. Η µέθοδος εξεύρεσης και αποτύπωσης του κόστους παραγωγής. 

vi. Η µέθοδος, ο χρόνος και η µορφή ελέγχου που θα χρησιµοποιηθεί 

προκειµένου να διασφαλιστεί η οµαλή και αµερόληπτη λειτουργία του 

συστήµατος. 

vii.  Ο τρόπος αποτίµησης των πάγιων περιουσιακών στοιχείων.   

Με την χρήση του λογιστικού σχεδίου επιτυγχάνεται (Σφακιανός,1996): 

α)  Η τυποποίηση των λογαριασµών κατά τον ίδιο τρόπο από όλες τις οικονοµικές 

     µονάδες της χώρας. 

β)  Το άνοιγµα, η λειτουργία και η συλλειτουργία  των λογαριασµών σύµφωνα µε τις 

     βασικές αρχές της λογιστικής. 

γ)  Η δηµοσίευση τυποποιηµένων Ισολογισµών και άλλων οικονοµικών 

     καταστάσεων. 

δ)  Η αποτίµηση των περιουσιακών στοιχείων σύµφωνα µε γενικά παραδεκτές αρχές. 

ε)  Ο σχεδιασµός της λογιστικής σε εθνική κλίµακα.  
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Με τα λογιστικά σχέδια η λογιστική εργασία απλουστεύεται µε αποτέλεσµα να 

επιτυγχάνεται ορθή πληροφόρηση τόσο για την διοίκηση όσο και για τα µέλη της 

οικονοµικής µονάδας ώστε να βελτιώσουν την οικονοµική δράση της. 

    

 

1.2. Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 

  

1.2.1. Το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (Ε.Γ.Λ.Σ.) 
Κάθε  Γενικό Λογιστικό Σχέδιο αποτελεί ένα σύστηµα κανόνων  µε το οποίο 

επιτυγχάνεται η ταξινόµηση των λογιστικών µεγεθών προκειµένου να επιτευχθούν οι 

στόχοι των λογιστικών σχεδίων , οι οποίοι αναφέρονται παραπάνω. 

Το Ε.Γ.Λ.Σ., το οποίο αποτελεί την καθολική τυποποίηση της λογιστικής σε 

επίπεδο χώρας θεσπίστηκε µε το προεδρικό διάταγµα 1123 του 1980 και η εφαρµογή 

του έγινε υποχρεωτική για τις επιχειρήσεις που τηρούν Γ΄ κατηγορίας βιβλία µε το 

Π∆ 186/1992 του τότε Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (ΚΒΣ). 

Το Ε.Γ.Λ.Σ. στηρίχθηκε στη φιλοσοφία του γαλλικού µοντέλου, 

(Μακρυγιωργάκης,2001) ενώ, από το 2006 και µετά τηρείται το σχέδιο των 

λογαριασµών. Η σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων ακολουθεί τις λογιστικές 

πρακτικές των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης. Το σύνολο 

του Γ.Λ.Σ. χωρίζεται σε τρία µέρη. 

1ο.   Στο πρώτο το οποίο αποτελεί την Γενική Λογιστική 

2ο.   στο δεύτερο το οποίο αποτελεί την Αναλυτική Λογιστική και … 

3ο.   στο τρίτο το οποίο εµφανίζει τους Λογαριασµούς τάξεως.  

Το Ε.Γ.Λ.Σ. αποτελείται από λογαριασµούς. Οι λογαριασµοί αυτοί διακρίνονται 

σε πρωτοβάθµιους, σε δευτεροβάθµιους και σε τριτοβάθµιους. Οι πρωτοβάθµιοι 

λογαριασµοί κατατάσσονται κατά το δεκαδικό σύστηµα σε δέκα οµάδες,  τις οποίες 

θα περιγράψουµε παρακάτω. 

 

1.2.2 ΕΓΛΣ και Κλαδικά Λογιστικά Σχέδια 

Η διάδοση του Ε.Γ.Λ.Σ. ήταν ευρεία καθώς βρήκε εφαρµογή στις περισσότερες 

οικονοµικές µονάδες. Ωστόσο, εξαιτίας κάποιων ιδιαίτερων χαρακτηριστικών που 

έχουν ορισµένες οικονοµικές µονάδες (τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες, µονάδες 
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υγείας )δεν µπορούσε  να βρει εφαρµογή σε αυτές. Έτσι, δηµιουργήθηκαν τα  

αντίστοιχα κλαδικά λογιστικά σχέδια (τραπεζών, ασφαλιστικών εταιρειών, µονάδων 

υγείας) προκειµένου να αντιµετωπιστούν οι ιδιαιτερότητες αυτών των µονάδων. 

  

 

 

1.3 ΚΛΑ∆ΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 

Οι Τράπεζες οι οποίες, κατέχουν πολύ σηµαντική θέση στη σύγχρονη ζωή είναι 

κερδοσκοπικές επιχειρήσεις που δέχονται χρήµατα είτε για να τα δανείσουν, είτε για 

να τα επενδύσουν. (Παπαδέας,1994) Στα πλαίσια αυτής της δραστηριότητας τους 

πραγµατοποιούν πλήθος συναλλαγών, οι οποίες απαιτούν την τήρηση ιδιαίτερων 

λογαριασµών προκειµένου να πραγµατοποιηθούν µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Οι 

ιδιαίτεροι αυτοί λογαριασµοί µε τους οποίους, πραγµατοποιείται η αναλυτική 

παρακολούθηση των τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών αποτελούν το Κλαδικό 

Λογιστικό Σχέδιο των Τραπεζών. (Κ.Λ.Σ.Τ.). Το Κ.Λ.Σ.Τ. το οποίο βασίζεται στο 

Γ.Λ.Σ., περιλαµβάνει δηλαδή κάποιες διαρρυθµίσεις προκειµένου να 

αντιµετωπιστούν οι όποιες τραπεζικές ιδιοµορφίες. 

1.3.1 Ιστορική Εξέλιξη Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου Τραπεζών 
Η εξέλιξη του Κ.Λ.Σ.Τ. υπήρξε ραγδαία, γεγονός που αντικατοπτρίζει την 

αναγκαιότητά του. Έτσι,(Σφακιανός,1996) 

� Το 1927 συντάχθηκε το πρώτο σοβαρό και επίσηµο λογιστικό σχέδιο από το 

γερµανό οικονοµολόγο Σµάλενµπαχ.  

� Το 1952 ξεκίνησε στην Ελλάδα η ιδέα για τη χρήση λογιστικών σχεδίων µε τη 

µετάφραση των λογιστικών σχεδίων της Γαλλίας και της Αυστρίας. 

(Σφακιανός,1996) 

� Το 1976 πάρθηκε η απόφαση από την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών (ΕΕΤ) για 

την συγκρότηση µιας οµάδας εργασίας η οποία το 1980 κατάρτισε ένα 

κωδικοποιηµένο κατάλογο των δραχµικών λογαριασµών. 

� Το 1983 µια δεύτερη οµάδα εργασίας κατάρτισε έναν κωδικοποιηµένο κατάλογο 

λογαριασµών συναλλάγµατος ενώ, λίγα χρόνια αργότερα, το 1986 συµπλήρωσε 

το παραπάνω έργο των δύο άλλων οµάδων και δηµιουργήθηκε το «Ενιαίο 

Τραπεζικό Λογιστικό Σχέδιο» (Ε.Τ.Λ.Σ.). 
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� Το 1984 ξεκίνησε η λειτουργία των ΤΕΙ µε την Τραπεζική Λογιστική να αποτελεί 

υποχρεωτικό µάθηµα για τα τµήµατα Λογιστικής των Σχολών ∆ιοίκησης και 

Οικονοµίας. 

� Το 1988 ανατέθηκε στο Οικονοµικό Επιµελητήριο της Ελλάδας (ΟΕΕ) µε 

απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας η συγκρότηση οµάδας Επιστηµόνων 

προκειµένου να καταρτιστεί το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο των Τραπεζών 

(Κ.Λ.Σ.Τ.) µέσα στα πλαίσια του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου 

(Ε.Γ.Λ.Σ.). Στη συνέχεια, διαβιβάστηκε η εισήγηση του (Ο.Ε.Ε.) στο   Εθνικό 

Συµβούλιο Λογιστικής (Ε.ΣΥ.Λ.) για την οριστικοποίησή του. Εδώ θα πρέπει να 

αναφερθεί η πολύτιµη επιστηµονική συµβολή στην όλη διαδικασία των 

Καθηγητών Λογιστικής κκ. Εµ. Σακέλλη και Αν.Παπαναστασάτου. 

� Το 1990 ξεκίνησε η λειτουργία τµήµατος Χρηµατοοικονοµικής και Τραπεζικής 

∆ιοικητικής στο Πανεπιστήµιο Πειραιά ενώ την ίδια χρονιά µε το άρθρο 7 του ν. 

1882 οι τράπεζες εξαιρέθηκαν της υποχρεωτικής εφαρµογής του Ε.Γ.Λ.Σ.  για τις 

µεγάλου µεγέθους επιχειρήσεις επειδή αναµενόταν να τεθεί σε ισχύ το Κ.Λ.Σ.Τ. 

� Με το Π.∆. 384/1992 ξεκίνησε από την 1η Ιανουαρίου 1994 η εφαρµογή του 

Κ.Λ.Σ.Τ. µε την υποχρεωτική χρήση των πρωτοβάθµιων και δευτεροβάθµιων 

λογαριασµών του ενώ από την 1η Ιανουαρίου η υποχρέωση αυτή επεκτάθηκε και 

στους τριτοβάθµιους λογαριασµούς. (Παπαδέας,1994) 

  

 
1.3.2. Εφαρµογή και ∆ιάρθρωση Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου Τραπεζών 
Η υποχρεωτική εφαρµογή του Κ.Λ.Σ.Τ. η οποία επιβάλλεται µόνο µε προεδρικά 

διατάγµατα ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας, Οικονοµικών 

και Εµπορίου αφορά όλα τα πιστωτικά ιδρύµατα που είναι εγκατεστηµένα στην 

Ελλάδα ως Α.Ε. και ασχολούνται µε τραπεζικές εργασίες. Συγκεκριµένα πρόκειται 

για τις τράπεζες Εθνική, Αγροτική, Εργασίας, Εµπορική, Εθνική Κτηµατική, Ιονική, 

Γενική, Λαϊκή, Κεντρικής Ελλάδος, Αττικής, Πειραιώς, Παγκρήτια, Εγνατία, Χίου, 

Εurobank, ΕΤΕΒΑ κ.α. (Παπαδέας,1994) 

Το Κ.Λ.Σ.Τ. ,όπως και το Ε.Γ.Λ.Σ., αποτελείται από δέκα οµάδες λογαριασµών 

στις οποίες αντιστοιχούν οι αραβικοί αριθµοί 1-9 και 0. Πιο συγκεκριµένα, σύµφωνα 

µε την παράγραφο 1.200 του Π.∆. 1123/1980. 

� οι οµάδες  1-8 αναφέρονται στη γενική λογιστική, 

�  η οµάδα 9 αναφέρεται στην αναλυτική λογιστική εκµεταλλεύσεως, ενώ 
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�  η οµάδα 0 περιλαµβάνει τους λογαριασµούς τάξεως.  

Από τις οµάδες εκείνες οι οποίες αναφέρονται στη γενική λογιστική,  

� οι 1-5 περιλαµβάνουν τους λογαριασµούς του ισολογισµού, εκείνους δηλαδή 

            που στο τέλος κάθε χρήσης παρουσιάζουν υπόλοιπα ενώ,  

� οι οµάδες 6-8 περιλαµβάνουν τους αποτελεσµατικούς λογαριασµούς, οι οποίοι  

            στο τέλος κάθε χρήσης µηδενίζονται από τη µεταφορά των υπολοίπων τους  

            στους λογαριασµούς γενικής εκµεταλλεύσεως και αποτελεσµάτων χρήσης  

            αρχικά και κατόπιν στους λογαριασµούς του ισολογισµού. 

Πιο αναλυτικά, 

1) οι οµάδες 1-3 περιλαµβάνουν τους λογαριασµούς ενεργητικού, 

2) οι οµάδες 4-5 τους λογαριασµούς παθητικού,  

3) η οµάδα 6 τους λογαριασµούς οργανικών εξόδων κατ’είδος,  

4) η οµάδα 7 τους λογαριασµούς οργανικών εσόδων κατ’είδος,  

5) η οµάδα 8 τους λογαριασµούς γενικής εκµεταλλεύσεως , έκτακτων και   

    ανόργανων αποτελεσµάτων, αποτελεσµάτων χρήσης, αποτελεσµάτων προς  

    διάθεση καθώς και το λογαριασµό του ισολογισµού. 

6) Η οµάδα 9 περιλαµβάνει τους λογαριασµούς της αναλυτικής λογιστικής 

    εκµεταλλεύσεως και τέλος … 

7) η οµάδα 0 τους λογαριασµούς τάξεως.  

Η κωδικοποίηση των παραπάνω λογαριασµών γίνεται κατά το δεκαδικό και το 

εκατονταδικό σύστηµα και διέπεται από τις ακόλουθες βασικές αρχές σύµφωνα µε 

την παράγραφο 1.201 του Π.∆. 1123/1980 

i. Οι λογαριασµοί κάθε οµάδας λαµβάνουν ως πρώτο αραβικό ψηφίο το ψηφίο 

της οµάδας στην οποία ανήκουν. 

ii.  Σε κάθε οµάδα είναι δυνατό να σχηµατιστούν µέχρι δέκα πρωτοβάθµιοι  

λογαριασµοί µε την προσθήκη στο αραβικό ψηφίο της οµάδας των ψηφίων 0, 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 και 9. 

iii.  Ο κάθε πρωτοβάθµιος λογαριασµός αναπτύσσεται σε δευτεροβάθµιους 

λογαριασµούς κατά το εκατονταδικό σύστηµα δηλαδή µπορεί να αναπτυχθεί 

µε δευτεροβάθµιους λογαριασµούς οι οποίοι δεν ξεπερνούν τους εκατό. Ο 

σχηµατισµός των λογαριασµών αυτών γίνεται είτε από την οικονοµική 

µονάδα, είτε από τα κατά νόµο αρµόδια όργανα.  
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iv. Ο κάθε δευτεροβάθµιος λογαριασµός αναπτύσσεται σε τριτοβάθµιους, 

τεταρτοβάθµιους και αναλυτικότερης βαθµίδας λογαριασµούς, κατά το 

δεκαδικό, εκατονταδικό, χιλιαδικό ή αναλυτικότερο σύστηµα. 

Σύµφωνα µε την παράγραφο 1.203 του Π.∆. , οι πρωτοβάθµιοι λογαριασµοί µε 

υπογράµµιση είναι υποχρεωτικοί. Κάθε οικονοµική µονάδα είναι υποχρεωµένη να 

χρησιµοποιεί τον πρωτοβάθµιο λογαριασµό που προβλέπεται από το σχέδιο 

λογαριασµών για κάθε πράξη που χρειάζεται να παρακολουθείται λογιστικά, χωρίς να 

έχει τη δυνατότητα να δηµιουργεί οποιονδήποτε άλλο, ακόµα και αν υπάρχουν κενοί 

κωδικοί αριθµοί. Οι κενοί αυτοί κωδικοί είναι δυνατό να συµπληρωθούν µε νέους 

πρωτοβάθµιους λογαριασµούς, µόνο µετά από απόφαση του νόµιµου αρµόδιου 

οργάνου. 

Οι δευτεροβάθµιοι λογαριασµοί µε υπογράµµιση είναι υποχρεωτικοί ενώ οι 

δευτεροβάθµιοι λογαριασµοί χωρίς υπογράµµιση χρησιµοποιούνται κατά την κρίση 

της οικονοµικής µονάδας, είτε όπως εµφανίζονται στο σχέδιο λογαριασµών, είτε µετά 

από ανάπτυξή τους σε περισσότερους δευτεροβάθµιους λογαριασµούς.   

 

1.3..3  Πλεονεκτήµατα Εφαρµογής Κ.Λ.Σ.Τ. 
Η σηµασία και η σπουδαιότητα του Κ.Λ.Σ.Τ. είναι τεράστια, καθώς µε την εφαρµογή 

του:(Παπαδέας,1994) 

• Παρέχεται όχι µόνο η δυνατότητα συγκέντρωσης ορθών πληροφοριών σχετικά 

την περιουσιακή συγκρότηση, τη χρηµατοοικονοµική κατάσταση, τις 

παραγωγικές και συναλλακτικές ικανότητες της οικονοµικής µονάδας αλλά και η 

συγκρισιµότητά τους, οδηγώντας τις τραπεζικές µονάδες στη διεξαγωγή ορθών 

συµπερασµάτων και κατ’ επέκταση στη λήψη σωστών αποφάσεων. Ενισχύοντας 

έτσι τη δυναµική τους µορφή. 

• Επιπλέον, υιοθετώντας κοινή λογιστική γλώσσα διευκολύνεται η επικοινωνία 

µεταξύ των οικονοµικών µονάδων και του κράτους. 

• Ακόµα απλοποιείται η διαδικασία διεξαγωγής µελετών και ανάλυσης 

οικονοµικών γεγονότων µε αποτέλεσµα να απαιτείται λιγότερος χρόνος. 

• Επιτυγχάνεται οικονοµία χώρου αλλά και εργασίας και τέλος, 

• Ο έλεγχος γίνεται πιο αποτελεσµατικός σε κάθε στάδιο. 
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Από τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό ότι οι Τράπεζες έχοντας το Κ.Λ.Σ.Τ. ως 

βοήθηµα ασκούν καλύτερη τραπεζική και νοµισµατική πολιτική µε εµφανή οφέλη για 

όλους. 

1.3.4.  Βασικές Αρχές Κ.Λ.Σ.Τ. 
Το Κ.Λ.Σ.Τ., όπως και το Ε.Γ.Λ.Σ. στηρίζεται στις εξής τρείς βασικές αρχές 

(Κυρίκος,1993) 

  

Α. Η Αρχή της Αυτονοµίας: 
Η αρχή της αυτονοµίας εφαρµόζεται µε την παράγραφο 1.100 του Π.∆. 1123/1980 

«Περί ορισµού του περιεχοµένου και του χρόνου ενάρξεως της προαιρετικής 

εφαρµογής του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου». Σύµφωνα µε αυτή ισχύουν τα 

ακόλουθα.  

1.  Το σχέδιο λογαριασµών χωρίζεται σε τρία µέρη, καθένα από τα οποία αποτελεί  

     ένα ιδιαίτερο και ανεξάρτητο λογιστικό κύκλωµα. Οι λογαριασµοί σε κάθε ένα 

     από τα µέρη αυτά συνδέονται και συλλειτουργούν µεταξύ τους, χωρίς να  

     επηρεάζουν λογιστικά τους λογαριασµούς των άλλων δύο µερών. 

2.   Σύµφωνα µε την αρχή αυτή, η αναλυτική λογιστική λειτουργεί ανεξάρτητα από τη 

      γενική, σε λογαριασµούς που αναπτύσσονται στην οµάδα 9. Οι λογαριασµοί  

      αυτοί συνδέονται και συλλειτουργούν µεταξύ τους στο ανεξάρτητο λογιστικό 

      κύκλωµα της οµάδας αυτής.  

3.   Η αυτονοµία της αναλυτικής λογιστικής εκµεταλλεύσεως εξασφαλίζεται µέσω  

      ενδιάµεσων  λογαριασµών, οι οποίοι λειτουργούν στην οµάδα 9. 

4.   Οι λογαριασµοί ουσίας της γενικής λογιστικής αναπτύσσονται στις οµάδες 1-8  

      και λειτουργούν σε ανεξάρτητο λογιστικό κύκλωµα.  

5.   Οι λογαριασµοί τάξεως, οι οποίοι αναπτύσσονται στην δέκατη (0) οµάδα, 

      λειτουργούν επίσης σε ανεξάρτητο λογιστικό κύκλωµα. 

  

Β. Η Αρχή της Κατ’ Είδος Συγκεντρώσεως των Εξόδων και Εσόδων: 
Η αρχή της κατ’ είδος συγκεντρώσεως των εξόδων και εσόδων εφαρµόζεται µε την 

παράγραφο 1.101 του Π.∆. 1123/1980. Σύµφωνα µε αυτή τα αντίστοιχα κονδύλια 

καταχωρούνται σε λογαριασµούς εξόδων( οµάδα 6), εσόδων (οµάδα 7)και έκτακτων 

και ανόργανων αποτελεσµάτων (οµάδα 8), οι οποίοι ανοίγονται και λειτουργούν µε 

κριτήριο το είδος και όχι τον προορισµό για τον οποίο πραγµατοποιούνται οι 

αντίστοιχες αγορές αποθεµάτων και τα αντίστοιχα έξοδα και έσοδα. 
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Σύµφωνα µε την αρχή αυτή, οι σχετικοί λογαριασµοί δέχονται χρεώσεις ή 

πιστώσεις και αντίστοιχους αντιλογισµούς, χωρίς να επιτρέπονται µεταφορές των 

κονδυλίων τους κατά την διάρκεια της χρήσεως. Τα υπόλοιπα των λογαριασµών 

αυτών, στο τέλος κάθε χρήσεως, µεταφέρονται στο λογαριασµό της γενικής 

εκµεταλλεύσεως, σύµφωνα µε όσα καθορίζονται στην παρ.2.2.803 ή στο λογαριασµό 

αποτελεσµάτων χρήσεως, σύµφωνα µε όσα καθορίζονται στην παρ. 2.2.809. 

 

Γ. Η Αρχή της Καταρτίσεως του Λογαριασµού Γενικής Εκµεταλλεύσεως µε Λογιστικές 

Εγγραφές: 

Ο λογαριασµός της γενικής εκµεταλλεύσεως καταρτίζεται έπειτα από µεταφορά σε 

αυτόν της αξίας των οργανικών εξόδων και εσόδων κατ’ είδος, ώστε από την 

ανάλυσή του να προκύπτει η συνολική κίνηση των λογαριασµών εκµεταλλεύσεως της 

οικονοµικής µονάδας. 

  

1.3.5. Γενικές Αρχές Τηρήσεως Των Λογαριασµών 

Σχετικά µε τις γενικές αρχές τηρήσεως των λογαριασµών ισχύουν όσα ορίζει η 

παράγραφος 1.103 του Π.∆. 1123/1980. Σύµφωνα µε αυτή 

1. Η ενηµέρωση των λογαριασµών στηρίζεται στη βασική αρχή της υπάρξεως 

παραστατικού (δικαιολογητικού), αποδεικτικού δηλαδή πραγµατοποιήσεως του 

εξόδου, του εσόδου, της εισπράξεως ή πληρωµής, όπως π.χ. τιµολογίου, δελτίου 

λιανικής πωλήσεως, αποδείξεως παροχής υπηρεσιών ή αποδείξεως 

επαγγελµατικής δαπάνης, όπως προβλέπεται σε κάθε περίπτωση. Με βάση αυτά 

τα δικαιολογητικά λογιστικοποιούνται τα έξοδα και τα έσοδα. 

2. Στους αναλυτικούς λογαριασµούς της τελευταίας βαθµίδας καταχωρούνται τα 

εξής τουλάχιστον στοιχεία 

i. Ο αύξων αριθµός του παραστατικού, µε το οποίο γίνεται η λογιστικοποίηση και 

καταχώριση στο λογαριασµό αυτό του σχετικού ποσού. 

ii.  Σύντοµη αιτιολογία της κάθε εγγραφής, δηλαδή, κάθε ποσού το οποίο 

καταχωρείται στη χρέωση ή την πίστωση του λογαριασµού. 

3. Στους αναλυτικούς λογαριασµούς της τελευταίας βαθµίδας της γενικής 

λογιστικής και των λογαριασµών τάξεως η τήρηση αναλυτικών µερίδων σε 

καρτέλες ή µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο είναι υποχρεωτική. 
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4. ∆ίνεται η ευχέρεια στις οικονοµικές µονάδες να ενηµερώνουν τους λογαριασµούς 

της προτελευταίας βαθµίδας (περιληπτικούς) µόνο µε τη συνολική κίνηση, τόσο 

της χρεώσεως όσο και της πιστώσεως, των αντίστοιχων λογαριασµών τους της 

τελευταίας βαθµίδας (αναλυτικών) µε την  προϋπόθεση ότι η ενηµέρωση αυτή θα 

γίνεται τουλάχιστον στο τέλος κάθε µήνα 

Στο επόµενο κεφάλαιο θα επιχειρήσουµε να πραγµατοποιήσουµε µια σύγκριση 

του Κ.Λ.Σ.Τ.  µε το Ε.Γ.Λ.Σ. Σύµφωνα µε το Ε.Γ.Λ.Σ., θα εφαρµόζεται ειδικότερη 

ρύθµιση όπου προβλέπεται από το Κ.Λ.Σ.Τ., ενώ στις άλλες περιπτώσεις θα ισχύει 

ότι ακριβώς προβλέπει το Ε.Γ.Λ.Σ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΤΟ ΚΛΑ∆ΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 

ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΓΛΣ 

 

(Συγκριτική Ανάλυση µεταξύ Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου Τραπεζών 
και Ελληνικού Γενικού Λογιστικού 

 

 

 

 

2.1.  ΟΜΑ∆Α 1: ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ   

Πρωτοβάθµιοι Λογαριασµοί 

Πίνακας 1  

 
Κ.Λ.Σ.Τ.                                                            

 
Ε.Γ.Λ.Σ. 

10.  Εδαφικές εκτάσεις 
11.  Κτίρια, εγκαταστάσεις κτιρίων 
12.  Μηχανήµατα-µηχανολογικός εξοπλισµός 
 
13.  Μεταφορικά µέσα 
14.  Έπιπλα-ηλεκτρονικός και λοιπός εξοπλισµός 
15.  Ακινητοποιήσεις υπό κατασκευή και 
       προκαταβολές κτήσεως παγίων στοιχείων 
16.  Ασώµατες ακινητοποιήσεις και έξοδα  
       πολυετούς αποσβέσεως 
17.  Συµµετοχές και τίτλοι µε χαρακτήρα  
       ακινητοποιήσεων 
18.  Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις εκτός  
       χορηγήσεων 
19.  ………………………………………… 
 

10.  Εδαφικές εκτάσεις 
11.  Κτίρια, εγκαταστάσεις κτιρίων-τεχνικά έργα 
12.  Μηχανήµατα-τεχνικές εγκαταστάσεις-λοιπός 
       µηχανολογικός εξοπλισµός 
13.  Μεταφορικά µέσα 
14.  Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός 
15.  Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και 
       προκαταβολές κτήσεως παγίων στοιχείων 
16.  Ασώµατες ακινητοποιήσεις και έξοδα 
       πολυετούς αποσβέσεως 
17.  ………………………………………… 
 
18.  Συµµετοχές και λοιπές µακροπρόθεσµες 
       απαιτήσεις 
19.  Πάγιο ενεργητικό Υποκαταστηµάτων ή  
       άλλων Κέντρων 

                                                                                     

2.1.1. Συγκριτική Ανάλυση – Σχολιασµός λογαριασµών 1ης Οµάδας.                                                                

Η πρώτη οµάδα των δύο λογιστικών σχεδίων δεν παρουσιάζει καµία ουσιαστική 

διαφορά. Περιλαµβάνει το πάγιο ενεργητικό , το οποίο αποτελείται από το σύνολο 

εκείνο των αγαθών, δικαιωµάτων και αξιών που προορίζονται να παραµείνουν 

µακροχρόνια στον οικονοµικό οργανισµό, µε την ίδια περίπου µορφή καθώς επίσης 
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και τις µακροχρόνιες απαιτήσεις και τα έξοδα πολυετούς απόσβεσης. Το πάγιο 

ενεργητικό διακρίνεται στις εξής κατηγορίες: 

α) Ενσώµατα πάγια στοιχεία (λογαριασµοί 10-15): Περιλαµβάνει όλα τα υλικά 

αγαθά, τα οποία αποκτά η οικονοµική µονάδα προκειµένου να τα χρησιµοποιήσει ως 

µέσα δράσης κατά τη διάρκεια της ωφέλιµης  ζωής της, η οποία πρέπει να είναι 

οπωσδήποτε µεγαλύτερη από ένα έτος. 

β) Ασώµατες ακινητοποιήσεις ή άυλα πάγια στοιχεία (λογαριασµοί 16.00-16.09): 

Πρόκειται για τα ασώµατα οικονοµικά αγαθά, τα οποία αποκτάει η οικονοµική 

µονάδα µε σκοπό να τα χρησιµοποιήσει παραγωγικά για µεγάλο χρονικό διάστηµα, 

οπωσδήποτε µεγαλύτερο από ένα έτος.  

γ) Έξοδα πολυετούς αποσβέσεως (λογαριασµοί 16.10-16.19):Είναι τα έξοδα τα οποία 

αποσβένονται ανά τµήµατα και αφορούν τη σύσταση, την οργάνωση και την 

επέκταση της οικονοµικής µονάδας καθώς και την προµήθεια διαρκών µέσων 

εκµεταλλεύσεως. 

δ) Συµµετοχές και µακροπρόθεσµες απαιτήσεις (λογαριασµοί 17 και 18): Είναι οι 

συµµετοχές σε άλλες οικονοµικές µονάδες, µε τις οποίες εξασφαλίζεται η άσκηση 

επιρροής πάνω σε αυτές και οι οποίες στοχεύουν στη διαρκή κατοχή τους. Στις 

µακροπρόθεσµες απαιτήσεις περιλαµβάνονται οι κατά τρίτων απαιτήσεις της 

οικονοµικής µονάδας, στις οποίες η προθεσµία εξόφλησης λήγει µετά το τέλος της 

επόµενης χρήσης. (Παπαδέας,1994) 

 

Ας δούµε τώρα πιο αναλυτικά τους λογαριασµούς των δύο λογιστικών σχεδίων.  

Ο λογαριασµός 10 των δύο λογιστικών σχεδίων, σύµφωνα µε τον Κυρίκο(1993) 

παρακολουθεί τις εδαφικές εκτάσεις. Με τον όρο εδαφικές εκτάσεις εννοούµε τα 

γήπεδα, τα οικόπεδα, τα αγροτεµάχια, τα ορυχεία και γενικά κάθε έκταση γης της 

οποίας κάτοχος είναι η οικονοµική µονάδα. 

 

Ο λογαριασµός 11 των δύο λογιστικών σχεδίων παρακολουθεί τα κτίρια και τις 

εγκαταστάσεις κτιρίων και µόνο στο Ε.Γ.Λ.Σ. παρακολουθεί επιπλέον τα τεχνικά 

έργα. Με τον όρο «Κτίρια» εννοούµε κάθε οικοδοµική κατασκευή, η οποία 

προορίζεται είτε για κατοικία, είτε για αποθήκη, είτε για εργοστάσιο ή οποιοδήποτε 

άλλο κτίσµα το οποίο είναι δυνατόν να στεγάσει  δραστηριότητες της οικονοµικής 

µονάδας. Στις εγκαταστάσεις κτιρίων περιλαµβάνεται κάθε πρόσθετη εγκατάσταση, η 

οποία είναι συνδεδεµένη µε το κτίριο κατά τρόπο που να µην µπορεί να αποχωριστεί 
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εύκολα από αυτό και χωρίς να προκληθεί  βλάβη, είτε επί της ουσίας τους, είτε επί 

του κτιρίου. Τέτοιες εγκαταστάσεις αποτελούν οι ηλεκτρικές, οι υδραυλικές ,οι 

κλιµατιστικές κ.α. 

Ο πρωτοβάθµιος αυτός λογαριασµός παρακολουθείται µέσω των 

δευτεροβάθµιων: 

11.00  Κτίρια-Εγκαταστάσεις κτιρίων  
11.03  Υποκείµενες σε απόσβεση διαµορφώσεις γηπέδων 
11.07  Κτίρια-Εγκαταστάσεις κτιρίων σε ακίνητα τρίτων 
11.10  Υποκείµενες σε απόσβεση διαµορφώσεις γηπέδων τρίτων 
11.90  Κτίρια –Εγκαταστάσεις κτιρίων εκτός εκµετάλλευσης 
11.99  Αποσβεσµένα κτίρια-Εγκαταστάσεις κτιρίων 

 

Ο δευτεροβάθµιος λογαριασµός 11.99 στο Κ.Λ.Σ.Τ. παρακολουθείται µε τους 

ακόλουθους τριτοβάθµιους, οι οποίοι ταυτίζονται µε το µεγαλύτερο µέρος των 

τριτοβάθµιων λογαριασµών, µε τους οποίους παρακολουθείται ο λογαριασµός αυτός 

στο Ε.Γ.Λ.Σ: 

11.99.00  Αποσβεσµένα κτίρια-εγκαταστάσεις κτιρίων 
11.99.03  Αποσβεσµένες διαµορφώσεις γηπέδων 
11.99.07  Αποσβεσµένα κτίρια-εγκαταστάσεις κτιρίων σε ακίνητα τρίτων 
11.99.10  Αποσβεσµένες διαµορφώσεις γηπέδων τρίτων 
11.99.90  Αποσβεσµένα κτίρια-εγκαταστάσεις κτιρίων εκτός εκµετάλλευσης  

(Κυρίκος,1993)  

Στο Ε.Γ.Λ.Σ.. ο λογαριασµός 11.90 παρακολουθείται µέσω του 11.14. 

 

Ο λογαριασµός 11.99 στο Ε.Γ.Λ.Σ. περιλαµβάνει και τα τεχνικά έργα.  

 

 

Σύµφωνα µε το µε το λογαριασµό 12 των δύο λογιστικών σχεδίων 

παρακολουθούνται όλα τα µηχανήµατα και ο µηχανολογικός εξοπλισµός της  ,τα 

οποία χρησιµοποιεί η οικονοµική µονάδα στις διάφορες δραστηριότητες της. Οι 

δευτεροβάθµιοι λογαριασµοί του Κ.Λ.Σ.Τ. µέσω των οποίων παρακολουθείται και οι 

οποίοι έχουν το ίδιο περιεχόµενο µε αντίστοιχους λογαριασµούς του Ε.Γ.Λ.Σ. είναι: 

12.00  Μηχανήµατα 
12.01  Τεχνικές εγκαταστάσεις 
12.03  Μηχανήµατα-Τεχνικές εγκαταστάσεις-Λοιπός µηχανολογικός εξοπλισµός σε Ακίνητα τρίτων 
12.06  Λοιπός µηχανολογικός εξοπλισµός 
12.90  Μηχανήµατα και µηχανολογικός εξοπλισµός εκτός εκµεταλλεύσεως 
12.99  Αποσβεσµένα µηχανήµατα και µηχανολογικός εξοπλισµός 

 
«Μηχανήµατα-Τεχνικές εγκαταστάσεις-Λοιπός µηχανολογικός εξοπλισµός σε 

ακίνητα τρίτων». Έτσι παρακολουθείται ο λογαριασµός 12.03 στο Κ.Λ.Σ.Τ. ενώ, στο 
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Ε.Γ.Λ.Σ. διασπάται στους τρείς αντίστοιχους λογαριασµούς, οι οποίοι 

παρακολουθούνται ξεχωριστά. Με το λογαριασµό αυτό παρακολουθούνται όλα τα 

µηχανήµατα, οι εγκαταστάσεις και ο λοιπός µηχανολογικός εξοπλισµός της 

οικονοµικής µονάδας, που είναι εγκατεστηµένα σε ακίνητα τρίτων και τα οποία µετά 

την πάροδο συγκεκριµένου χρόνου, συµβατικά καθορισµένου, η κυριότητά τους 

περιέρχεται στους κυρίους των ακινήτων χωρίς αντάλλαγµα. 

Ο λογαριασµός 12.99 «Αποσβεσµένα µηχανήµατα και µηχανολογικός 

εξοπλισµός» παρακολουθεί όλα τα µηχανήµατα καθώς και το µηχανολογικό 

εξοπλισµό, τα οποία έχουν αποσβεστεί. Στο Ε.Γ.Λ.Σ ο λογαριασµός αυτός 

περιλαµβάνει επιπλέον και τις τεχνικές εγκαταστάσεις, οι οποίες έχουν αποσβεστεί.( 

Κυρίκος,1993) 

 

Ο λογαριασµός 13 του Κ.Λ.Σ.Τ. και του Ε.Γ.Λ.Σ.  παρακολουθεί όλα τα 

οχήµατα, τα οποία χρησιµοποιεί η οικονοµική µονάδα τόσο για τη µετακίνηση του 

προσωπικού της, όσο και για την µεταφορά των προϊόντων της. Οι δευτεροβάθµιοι  

λογαριασµοί µε τους οποίους παρακολουθείται ο παραπάνω λογαριασµός στο 

Κ.Λ.Σ.Τ. και οι οποίοι ταυτίζονται σε εννοιολογικό περιεχόµενο µε αντίστοιχους 

λογαριασµούς στο Ε.Γ.Λ.Σ. είναι οι ακόλουθοι: 

13.01  Επιβατικά αυτοκίνητα 
13.02  Αυτοκίνητα ειδικής χρήσεως 
13.09  Λοιπά µεταφορικά µέσα 
13.90  Μεταφορικά µέσα εκτός εκµεταλλεύσεως 
13.99  Αποσβεσµένα µέσα µεταφοράς 

 

Ο δευτεροβάθµιος λογαριασµός 13.99 στο Κ.Λ.Σ.Τ. παρακολουθείται µέσω 

τριτοβάθµιων υποχρεωτικών λογαριασµών, οι οποίοι ταυτίζονται µε ανάλογους 

τριτοβάθµιους λογαριασµούς του Ε.Γ.Λ.Σ. του λογαριασµού 13.99. Οι λογαριασµοί 

αυτοί είναι: 

13.99.01  Αποσβεσµένα επιβατικά αυτοκίνητα  
13.99.02  Αποσβεσµένα αυτοκίνητα ειδικής Χρήσης 
13.99.90  Αποσβεσµένα µεταφορικά µέσα εκτός Εκµεταλλεύσεως   

(Κυρίκος,1993) 

  

Ο λογαριασµός 14 του Κ.Λ.Σ.Τ. και του Ε.Γ.Λ.Σ. περιλαµβάνει όλα τα έπιπλα και 

τον λοιπό εξοπλισµό που χρησιµοποιεί η οικονοµική µονάδα. Οι δευτεροβάθµιοι 

λογαριασµοί του Κ.Λ.Σ.Τ. και οι οποίοι έχουν το ίδιο περιεχόµενο µε αντίστοιχους 

λογαριασµούς του Ε.Γ.Λ.Σ. ακολουθούν παρακάτω: 
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14.00 Έπιπλα 
14.01  Σκεύη 
14.02  Μηχανές γραφείων 
14.03 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα 
14.08 Εξοπλισµός τηλεπικοινωνιών 
14.09  Λοιπός εξοπλισµός 
14.90  Έπιπλα, ηλεκτρονικός και λοιπός εξοπλισµός εκτός εκµεταλλεύσεως  
14.99  Αποσβεσµένα έπιπλα, ηλεκτρονικός και λοιπός εξοπλισµός   

(Κυρίκος,1993) 

 

Ο λογαριασµός 15 σύµφωνα µε την παρ. 2.2.109 του Π.∆. 1123/1980  

παρακολουθεί όλα τα ποσά που χρησιµοποιούνται για τη δηµιουργία νέων 

ενσώµατων πάγιων στοιχείων, καθώς και κάθε άλλο ποσό, το οποίο προκαταβάλλεται 

για την αγορά όµοιων στοιχείων. Με τον όρο προκαταβολές κτήσεως παγίων 

στοιχείων εννοούµε όλες τις προκαταβολές οι οποίες δίνονται σε κατασκευαστές 

παγίων στοιχείων. Πιο αναλυτικά ο λογαριασµός 15 στο Κ.Λ.Σ.Τ. αποτελείται από 

τους ακόλουθους λογαριασµούς, οι οποίοι έχουν ανάλογο περιεχόµενο µε τους 

περισσότερους από τους δευτεροβάθµιους λογαριασµούς µε τους οποίους 

παρακολουθείται ο λογαριασµός αυτός στο Ε.Γ.Λ.Σ.    

� 15.01 Κτίρια- Εγκαταστάσεις κτιρίων υπό κατασκευή. Ο αντίστοιχος σε 

κωδικό λογαριασµός του Ε.Γ.Λ.Σ. περιλαµβάνει επιπλέον και τα τεχνικά έργα 

υπό εκτέλεση. 

� 15.08 Λοιπές ακινητοποιήσεις υπό κατασκευή. Ο λογαριασµός αυτός στο 

Ε.Γ.Λ.Σ. παρακολουθείται µε ξεχωριστούς λογαριασµούς. 

� 15.09 Προκαταβολές κτήσεως παγίων στοιχείων. Μέσω του λογαριασµού 

αυτού,  παρακολουθούνται οι προκαταβολές που δίνονται σε κατασκευαστές 

παγίων στοιχείων καθώς επίσης και σε προµηθευτές αυτούσιων όµοιων 

στοιχείων. 

 

Ο λογαριασµός 16 «Ασώµατες ακινητοποιήσεις και έξοδα πολυετούς 

αποσβέσεως» των δύο λογιστικών σχεδίων περιλαµβάνει τις ασώµατες 

ακινητοποιήσεις καθώς και τα έξοδα πολυετούς αποσβέσεως. Με τον όρο ασώµατες 

ακινητοποιήσεις εννοούµε τα άυλα πάγια στοιχεία τα οποία είναι δεκτικά χρηµατικής 

αποτιµήσεως και τα οποία αποτελούν αντικείµενο συναλλαγής. Τα άυλα αυτά πάγια 

στοιχεία αποκτώνται µε σκοπό να χρησιµοποιηθούν παραγωγικά για χρονικό 

διάστηµα µεγαλύτερο από ένα έτος και διακρίνονται σε δύο κατηγορίες, στα 

δικαιώµατα και στις πραγµατικές καταστάσεις. Στο λογαριασµό 16 
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παρακολουθούνται επίσης τα έξοδα πολυετούς απόσβεσης, τα οποία είναι εκείνα που 

γίνονται για την σύσταση, την ανάπτυξη και την επέκταση της οικονοµικής µονάδας. 

Τα έξοδα αυτά αφορούν µεγάλη χρονική περίοδο και για το λόγο αυτό αποσβένονται 

τµηµατικά. Ο λογαριασµός 16 του Κ.Λ.Σ.Τ.  παρακολουθείται µέσω των ακόλουθων 

δευτεροβάθµιων λογαριασµών, οι οποίοι ταυτίζονται µε ανάλογους λογαριασµούς 

του Ε.Γ.Λ.Σ. 

16.00  Υπεραξία τράπεζας (επιχείρησης) 
16.01   ∆ικαιώµατα τραπεζικής (βιοµηχανικής) ιδιοκτησίας 
16.05  Λοιπά δικαιώµατα 
16.10  Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως 
16.11  Έξοδα λογισµικού 
16.12  Έξοδα ερευνών 
16.13  Έξοδα αυξήσεως κεφαλαίου και εκδόσεως οµολογιακών δανείων 
16.14  Έξοδα κτήσεως ακινητοποιήσεων 
16.16  ∆ιαφορές εκδόσεως και εξοφλήσεως  οµολογιών  
16.17  Έξοδα αναδιοργανώσεως 
16.19  Λοιπά έξοδα πολυετούς απόσβεσης 
16.98  Προκαταβολές κτήσεως ασώµατων Ακινητοποιήσεων 
16.99  Αποσβεσµένες ασώµατες ακινητοποιήσεις και αποσβεσµένα έξοδα πολυετούς αποσβέσεως  

 

Με το λογαριασµό 16.00 «Υπεραξία τράπεζας (επιχείρησης) παρακολουθείται η 

υπεραξία η οποία προκύπτει κατά  την εξαγορά ή τη συγχώνευση ολόκληρης της 

οικονοµικής µονάδας. Η υπεραξία αυτή ισούται µε τη διαφορά µεταξύ του ολικού 

τµήµατος αγοράς και της πραγµατικής αξίας των επιµέρους περιουσιακών στοιχείων.  

Με το λογαριασµό16.01 «∆ικαιώµατα τραπεζικής (βιοµηχανικής) ιδιοκτησίας» 

παρακολουθούνται τα άυλα περιουσιακά στοιχεία που αποκτώνται µε αντάλλαγµα, 

είτε λόγω αγοράς, είτε λόγω παραγωγής από την ίδια την οικονοµική µονάδα. Στη 

συνέχεια, η µονάδα µπορεί να τα αξιοποιήσει αποκτώντας έτσι πλεονεκτήµατα 

µονοπωλιακής δράσεως στην αγορά για όσο χρονικό διάστηµα διαρκεί .π.χ. η γνώση 

του τρόπου παραγωγής ενός προϊόντος. 

Ο λογαριασµός 16.11 «Έξοδα λοσµικού (software) παρακολουθείται στο Ε.Γ.Λ.Σ. 

µέσω του λογαριασµού 16.17. 

Με αυτό το λογαριασµό 16.98 «Προκαταβολές κτήσεως ασώµατων 

ακινητοποιήσεων» παρακολουθούνται όλες οι προκαταβολές οι οποίες δίνονται για 

την κτήση ασώµατων ακινητοποιήσεων και είναι αντίστοιχος του 15.09. 

(Κυρίκος,1993) 

Ο τελευταίος δευτεροβάθµιος λογαριασµός παρακολουθείται µε τους ακόλουθους 

υποχρεωτικούς τριτοβάθµιους λογαριασµούς, οι οποίοι ταυτίζονται απόλυτα µε 

τριτοβάθµιους λογαριασµούς του λογαριασµού 16.99 του Ε.Γ.Λ.Σ. 
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16.99.00  Αποσβεσµένη υπεραξία Τράπεζας 
16.99.01  Αποσβεσµένα δικαιώµατα τραπεζικής ιδιοκτησίας 
16.99.10  Αποσβεσµένα έξοδα ιδρύσεως και  πρώτης εγκαταστάσεως 
16.99.11  Αποσβεσµένα έξοδα λογισµικού 
16.99.12  Αποσβεσµένα έξοδα ερευνών 
16.99.13  Αποσβεσµένα έξοδα αυξήσεως  κεφαλαίου και εκδόσεως οµολογιακών  δανείων 
16.99.14  Αποσβεσµένα έξοδα κτήσεως ακινητοποιήσεων 
16.99.16  Αποσβεσµένες διαφορές εκδόσεως και εξοφλήσεως οµολογιών 
16.99.17  Αποσβεσµένα έξοδα αναδιοργανώσεως  

 
 

Στο Ε.Γ.Λ.Σ. ο λογαριασµός 17 είναι κενός ενώ ο λογαριασµός 18 καλύπτει τόσο 

τις συµµετοχές όσο και τις λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις. Ο λογαριασµός αυτός 

στο Κ.Λ.Σ.Τ. αποτελείται από δύο ξεχωριστούς λογαριασµούς; τον λογαριασµό 17 

συµµετοχές και τίτλοι µε χαρακτήρα ακινητοποιήσεων και τον λογαριασµό 18 

µακροπρόθεσµες απαιτήσεις. Πιο ειδικά, ο λογαριασµός 17 του Κ.Λ.Σ.Τ. 

περιλαµβάνει τις συµµετοχές και όλους τους τίτλους τους οποίους η Τράπεζα δεν έχει 

πρόθεση να πουλήσει και αποτελείται από τους ακόλουθους δευτεροβάθµιους 

λογαριασµούς: 

17.00  Συµµετοχές σε συνδεµένες επιχειρήσεις 
17.01  Συµµετοχές σε µη συνδεδεµένες επιχειρήσεις 
17.10  Τίτλοι µεταβλητής απόδοσης µε χαρακτήρα ακινητοποιήσεων εσωτερικού 
17.11  Τίτλοι µεταβλητής απόδοσης µε χαρακτήρα ακινητοποιήσεων εξωτερικού 
17.12  Τίτλοι σταθερής απόδοσης µε χαρακτήρα ακινητοποιήσεων εσωτερικού 
17.13  Τίτλοι σταθερής απόδοσης µε χαρακτήρα ακινητοποιήσεων εξωτερικού 

 

Ο λογαριασµός 17.00 «Συµµετοχές σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις» παρακολουθεί 

τις εταιρικές µερίδες κάθε µορφής εταιριών, των οποίων η διάρκεια κατοχής τους 

κρίνεται πολύ χρήσιµη για τη δραστηριότητα της οικονοµικής µονάδας. Οι 

συµµετοχές αποτελούν πάγια επένδυση όταν κατά την απόκτηση τους υπάρχει 

σκοπός για διαρκή κατοχή τους και όταν το ποσοστό συµµετοχής υπερβαίνει το 10% 

του κεφαλαίου κάθε εταιρίας. Συνδεδεµένες επιχειρήσεις είναι οι επιχειρήσεις 

ανάµεσα στις οποίες υπάρχει σχέση µητρικής προς θυγατρική.  

Μέσω του λογαριασµού 17.01 «Συµµετοχές σε µη συνδεδεµένες επιχειρήσεις»  

παρακολουθούνται οι συµµετοχές της οικονοµικής µονάδας σε µη συνδεδεµένες 

επιχειρήσεις. 

 Όταν το ποσοστό συµµετοχής στο κεφάλαιο µιας εταιρίας είναι µικρότερο του 

10% αλλά υπάρχει σκοπός για διαρκή κατοχή της τότε παρακολουθούνται στο 

λογαριασµό 17.10 «Τίτλοι µεταβλητής απόδοσης µε χαρακτήρα ακινητοποιήσεων 

εσωτερικού». 
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Ο λογαριασµός 17 του Κ.Λ.Σ.Τ. παρακολουθείται µε τους ακόλουθους 

τριτοβάθµιους λογαριασµούς: 

17.00.00  Μετοχές εισαγµένες στο Χρηµατιστήριο εταιρειών εσωτερικού 
17.00.01  Μετοχές µη εισαγµένες στο Χρηµατιστήριο εταιρειών εσωτερικού 
17.00.02  Ανεξόφλητες µετοχές εισαγµένες στο Χρηµατιστήριο εταιρειών εσωτερικού 
17.00.03  Ανεξόφλητες µετοχές µη εισαγµένες στο Χρηµατιστήριο εταιρειών εσωτερικού 
17.00.04  Μετοχές εισαγµένες στο Χρηµατιστήριο εταιρειών εξωτερικού 
17.00.05  Μετοχές µη εισαγµένες στο Χρηµατιστήριο εταιρειών εξωτερικού 
17.00.06  Ανεξόφλητες µετοχές εισαγµένες στο Χρηµατιστήριο εταιρειών εξωτερικού 
17.00.07  Ανεξόφλητες µετοχές µη εισαγµένες στο Χρηµατιστήριο εταιρειών εξωτερικού 
17.00.08  Συµµετοχές σε λοιπές (πλην Α.Ε.) επιχειρήσεις εσωτερικού 
17.00.09  Συµµετοχές σε λοιπές (πλην Α.Ε.) επιχειρήσεις εξωτερικού 
17.00.10  Προεγγραφές σε υπό έκδοση µετοχές εταιρειών εσωτερικού 
17.00.11  Προεγγραφές σε υπό έκδοση µετοχές εταιρειών εξωτερικού 
17.00.12  Μετοχές σε τρίτους για εγγύηση 
17.00.98  Προβλέψεις για υποτιµήσεις συµµετοχών 
17.00.99  Προβλέψεις για υποτιµήσεις συµµετοχών σε λοιπές (πλην Α.Ε.) επιχειρήσεις  
17.01.00  Μετοχές εισαγµένες στο Χρηµατιστήριο εταιρειών εσωτερικού 
17.01.01  Μετοχές µη εισαγµένες στο Χρηµατιστήριο εταιρειών εσωτερικού 
17.01.02  Ανεξόφλητες µετοχές εισαγµένες στο Χρηµατιστήριο εταιρειών εσωτερικού 
17.01.03  Ανεξόφλητες µετοχές µη εισαγµένες στο Χρηµατιστήριο εταιρειών εσωτερικού 
17.01.04  Μετοχές εισαγµένες στο Χρηµατιστήριο εταιρειών εξωτερικού 
17.01.05  Μετοχές µη εισαγµένες στο Χρηµατιστήριο εταιρειών εξωτερικού 
17.01.06  Ανεξόφλητες µετοχές εισαγµένες στο Χρηµατιστήριο εταιρειών εξωτερικού 
17.01.07  Ανεξόφλητες µετοχές µη εισαγµένες στο Χρηµατιστήριο εταιρειών εξωτερικού 
17.01.08  Συµµετοχές σε λοιπές (πλην Α.Ε.) επιχειρήσεις εσωτερικού 
17.01.09  Συµµετοχές σε λοιπές (πλην Α..Ε.) επιχειρήσεις εξωτερικού  
17.01.10  Προεγγραφές σε υπό έκδοση µετοχές εταιρειών εσωτερικού 
17.01.11  Προεγγραφές σε υπό έκδοση µετοχές εταιρειών εξωτερικού 
17.01.12  Μετοχές σε τρίτους για εγγύηση 17.01.98  Προβλέψεις για υποτιµήσεις συµµετοχών  
17.01.99  Προβλέψεις για υποτιµήσεις συµµετοχών σε λοιπές (πλην Α.Ε.) επιχειρήσεις 
17.10.00  Μετοχές εισαγµένες στο Χρηµατιστήριο εταιρειών εσωτερικού 
17.10.01  Μετοχές µη εισαγµένες στο Χρηµατιστήριο εταιρειών εσωτερικού 
17.10.02  Ανεξόφλητες µετοχές εισαγµένες στο Χρηµατιστήριο εταιρειών εσωτερικού 
17.10.03  Ανεξόφλητες µετοχές µη εισαγµένες στο Χρηµατιστήριο εταιρειών εσωτερικού 
17.10.04  Μερίδια αµοιβαίων κεφαλαίων εσωτερικού 
17.10.98  Προβλέψεις για υποτιµήσεις 
17.11.00  Μετοχές εισαγµένες στο Χρηµατιστήριο εταιρειών εξωτερικού 
17.11.01  Μετοχές µη εισαγµένες στο Χρηµατιστήριο εταιρειών εξωτερικού 
17.11.02  Ανεξόφλητες µετοχές εισαγµένες στο Χρηµατιστήριο εταιρειών εξωτερικού 
17.11.03  Ανεξόφλητες µετοχές µη εισαγµένες στο Χρηµατιστήριο εταιρειών εξωτερικού 
17.11.04  Μερίδια αµοιβαίων κεφαλαίων εξωτερικού 
17.11.98  Προβλέψεις για υποτιµήσεις 
17.12.00  Οµολογίες ελληνικών δανείων 
17.12.01  Ανεξόφλητες οµολογίες ελληνικών δανείων 
17.12.03  Λοιπά χρεόγραφα εσωτερικού 
17.12.98  Προβλέψεις για υποτιµήσεις 
17.13.00  Οµολογίες αλλοδαπών δανείων 
17.13.01  Ανεξόφλητες οµολογίες αλλοδαπών δανείων 
17.13.03  Λοιπά χρεόγραφα εξωτερικού 
17.13.98  Προβλέψεις για υποτιµήσεις 

 

 

Ο λογαριασµός 18 του Κ.Λ.Σ.Τ. «Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις εκτός 

χορηγήσεων» παρακολουθεί όλες τις µακροπρόθεσµες απαιτήσεις δηλαδή όλες τις 
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απαιτήσεις των οποίων η ηµεροµηνία εξόφλησης λήγει µετά το τέλος της επόµενης 

χρήσεως, εκτός από τις χορηγήσεις. Όλες οι υπόλοιπες απαιτήσεις περιλαµβάνονται 

στους λογαριασµούς βραχυπρόθεσµων απαιτήσεων της οµάδας 3 του Σχεδίου 

Λογαριασµών. Ο λογαριασµός 18 παρακολουθείται µέσω των δευτεροβάθµιων 

λογαριασµών: 

18.02  Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις εκτός χορηγήσεων κατά συνδεδεµένων επιχειρήσεων 
18.04  Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις εκτός χορηγήσεων κατά λοιπών συµµετοχικού ενδιαφέροντος  
           επιχειρήσεις 
18.11  ∆οσµένες εγγυήσεις 
18.12  Οφειλόµενο κεφάλαιο 
18.13  Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 

(Κυρίκος,1993) 

Ο λογαριασµός 18 του Ε.Γ.Λ.Σ. περιλαµβάνει και τους δύο προηγούµενους 

λογαριασµούς του Κ.Λ.Σ.Τ.(Σγουρινάκης,Μιχελινάκης,2009) 

 

 

Στο Κ.Λ.Σ.Τ. ο λογαριασµός 19 είναι κενός εφόσον όλες οι συναλλαγές µεταξύ 

της ∆ιοίκησης του Κεντρικού και των Υποκαταστηµάτων και θυρίδων 

παρακολουθούνται λογιστικά µε τον λογαριασµό 48 «Λογαριασµοί συνδέσµου 

καταστηµάτων» (Παπαδέας,1994) 

Ενώ, στο Ε.Γ.Λ.Σ. ο λογαριασµός 19 περιλαµβάνει το πάγιο ενεργητικό 

Υποκαταστηµάτων ή άλλων κέντρων, στις περιπτώσεις εκείνες όπου τα 

υποκαταστήµατα ή άλλα κέντρα της οικονοµικής µονάδας στερούνται λογιστικής 

αυτοτέλειας. Σε αυτές τις περιπτώσεις δίνεται η δυνατότητα ανάπτυξης των 

λογαριασµών τους στους οµίλους λογαριασµών 19, 29, 39, 49, 59, 69, 79, 

99.(Σγουρινάκης,Μιχελινάκης,2009) 
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2.2.  ΟΜΑ∆Α 2 : ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ (Κ.Λ.Σ.Τ.) - ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ (Ε.Γ.Λ.Σ.) 

Πρωτοβάθµιοι λογαριασµοί 

 
Κ.Λ.Σ.Τ. 

 
Ε.Γ.Λ.Σ. 

20.  Χορηγήσεις 
21.  Χορηγήσεις σε συνδεδεµένες και  
       συµµετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεις 
22.  ……………………………………….. 
23.  ……………………………………….. 
24.  Χορηγήσεις σε καθυστέρηση 
 
25.  Χορηγήσεις σε καθυστέρηση σε 
       συνδεδεµένες και συµµετοχικού  
       ενδιαφέροντος επιχειρήσεις 
26.  ………………………………………. 
27.  Επισφαλείς χορηγήσεις 
28.  Επισφαλείς χορηγήσεις σε συνδεδεµένες και  
       συµµετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεις 
29.  Περιουσιακά στοιχεία από πλειστηριασµούς 

20.  Εµπορεύµατα 
21.  Προϊόντα έτοιµα και ηµιτελή 
 
22.  Υποπροϊόντα και υπολείµµατα 
23.  Παραγωγή σε εξέλιξη 
24.  Πρώτες και βοηθητικές ύλες-υλικά 
       συσκευασίας 
25.  Αναλώσιµα υλικά 
 
 
26.  Ανταλλακτικά πάγιων στοιχείων 
27.  ………………………………….. 
28.  Είδη συσκευασίας 
 
29.  Αποθέµατα υποκαταστηµάτων ή άλλων 
       Κέντρων 

                                                                                             

2.2.1. Συγκριτική Ανάλυση- Σχολιασµός λογαριασµών 2ης Οµάδας. 
Η δεύτερη οµάδα των δύο λογιστικών σχεδίων παρουσιάζει µεγάλες 

διαφοροποιήσεις. Στη δεύτερη οµάδα του Ε.Γ.Λ.Σ. παρακολουθούνται τα αποθέµατα 

ενώ στη δεύτερη οµάδα του Κ.Λ.Σ.Τ. παρακολουθούνται οι χορηγήσεις. 

 

Πιο συγκεκριµένα, ο λογαριασµός 20 του Κ.Λ.Σ.Τ. παρακολουθεί όλες τις 

χορηγήσεις τις χορηγήσεις της Τράπεζας προς τους πελάτες της.  

� Χορήγηση είναι η παροχή χρηµατοδότησης από την Τράπεζα σε πελάτη της, ο 

οποίος καθίσταται οφειλέτης προς αυτή, µε όρους που προβλέπονται από την 

µεταξύ τους σύµβαση. Επιπλέον, χορήγηση θεωρείται και η προεξόφληση 

γραµµατίων και συναλλαγµατικών καθώς και η καταβολή από την Τράπεζα 

ποσών λόγω πτώσης των εγγυήσεών της.  

� Προεξόφληση είναι η αγορά από την Τράπεζα γραµµατίων και 

συναλλαγµατικών πελάτη της µε πλήρη οπισθογράφηση των 

µεταβιβαζόµενων τίτλων, έναντι καταβολής της ονοµαστικής αξίας τους, 

µειωµένης κατά τους προεξοφλητικούς τόκους και τα έξοδα της Τράπεζας. 

Ο παραπάνω λογαριασµός παρακολουθείται µέσω των ακόλουθων 

δευτεροβάθµιων λογαριασµών: 

 

 



28 

 

20.00  Χορηγήσεις σε γεωργία-κτηνοτροφία-δάση-θήρα-αλιεία 
20.05  Χορηγήσεις σε ορυχεία-µεταλλεία 
20.10  Χορηγήσεις στη βιοµηχανία 
20.15  Χορηγήσεις στη βιοτεχνία 
20.20  Χορηγήσεις σε οικοδοµικές, κατασκευαστικές και επιχειρήσεις δηµοσίων έργων 
20.25  Χορηγήσεις στο εµπόριο-τράπεζες-ασφάλειες-ακίνητα 
20.35  Χορηγήσεις για µεταφορές-αποθηκεύσεις-επικοινωνία 
20.40  Χορηγήσεις για υπηρεσίες 
20.45  Χορηγήσεις σε λοιπούς κλάδους 

(Κυρίκος,1993) 

Από την άλλη µεριά, ο λογαριασµός 20 του Ε.Γ.Λ.Σ. παρακολουθεί τα 

εµπορεύµατα,  δηλαδή τα υλικά αγαθά, τα οποία αγοράζονται από την οικονοµική 

µονάδα µε σκοπό να  µεταπωληθούν αµετάβλητα., στην ίδια δηλαδή κατάσταση που 

αγοράστηκαν. 

Ο λογαριασµός αυτός παρακολουθείται µε τους εξής υπολογαριασµούς; 20.00 

Είδος Α, 20.01 Είδος Β, 20.02 Είδος Γ, 20.98 Εκπτώσεις αγορών, 20.99 

Προϋπολογισµένες αγορές εµπορευµάτων .(Σγουρινάκης,Μιχελινάκης,2009) 

 

Ο λογαριασµός 21 του Κ.Λ.Σ.Τ. περιλαµβάνει τις χορηγήσεις σε  συνδεδεµένες 

και συµµετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεις. Οι χρηµατοδοτήσεις της Τράπεζας 

παρακολουθούνται στην κατηγορία χορηγήσεων σε Συµµετοχικού ενδιαφέροντος 

επιχειρήσεις, όταν η Τράπεζα µετέχει σε άλλη χρηµατοδοτούµενη επιχείρηση µε το 

να κατέχει µετοχές της επιχείρησης που να καλύπτουν τουλάχιστον το 10% του 

Μετοχικού κεφαλαίου της επιχείρησης. Σε περίπτωση που η Τράπεζα εκτός του ότι 

µετέχει στο Μετοχικό κεφάλαιο της χρηµατοδοτούµενης εταιρίας είναι και µητρική 

της, τότε οι διάφορες χρηµατοδοτήσεις παρακολουθούνται στο λογαριασµό 

Χορηγήσεων σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις. 

Μέσα από τους δευτεροβάθµιους λογαριασµούς του παραπάνω λογαριασµού 

παρακολουθούνται: 

21.00  Χορηγήσεις σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις γεωργίας-κτηνοτροφίας-δασών-θήρας-αλιείας 
21.05  Χορηγήσεις σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις ορυχείων-µεταλλείων 
21.10  Χορηγήσεις σε συνδεδεµένες βιοµηχανικές  επιχειρήσεις  
21.15  Χορηγήσεις σε συνδεδεµένες βιοτεχνικές επιχειρήσεις 
21.20  Χορηγήσεις σε συνδεδεµένες οικοδοµικές, κατασκευαστικές και επιχειρήσεις δηµοσίων έργων 
21.25  Χορηγήσεις σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις ενέργειας 
21.30  Χορηγήσεις σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις εµπορικές-τράπεζες-ασφάλειες-ακινήτων 
21.35  Χορηγήσεις σε συνδεδεµένες µεταφορικές επιχειρήσεις-αποθηκεύσεως-επικοινωνίας 
21.40  Χορηγήσεις σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις υπηρεσιών 
21.45  Χορηγήσεις σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις λοιπών κλάδων 
21.50  Χορηγήσεις σε συµµετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεις γεωργίας-κτηνοτροφίας-δασών-  
           θήρας-αλιείας 
21.55  Χορηγήσεις σε συµµετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεις ορυχείων-µεταλλείων  
21.60  Χορηγήσεις σε  συµµετοχικού ενδιαφέροντος βιοµηχανικές επιχειρήσεις 
21.65  Χορηγήσεις σε συµµετοχικού ενδιαφέροντος βιοτεχνικές επιχειρήσεις 
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21.70  Χορηγήσεις σε συµµετοχικού ενδιαφέροντος οικοδοµικές, κατασκευαστικές και επιχειρήσεις  
           δηµοσίων έργων 
21.75  Χορηγήσεις σε συµµετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεις ενέργειας 
21.80  Χορηγήσεις σε συµµετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεις εµπορίου-τραπεζών-ασφαλειών- 
           ακινήτων 
21.85  Χορηγήσεις σε συµµετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεις µεταφορών- αποθηκεύσεων- 
           επικοινωνιών 
21.90  Χορηγήσεις σε συµµετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεις υπηρεσιών 
21.95  Χορηγήσεις σε συµµετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεις λοιπών κλάδων 

  

Ο αντίστοιχος σε κωδικό λογαριασµός του Ε.Γ.Λ.Σ. παρακολουθεί τα έτοιµα και 

ηµιτελή προϊόντα. Έτοιµα προϊόντα είναι αυτά που παράγονται µε σκοπό να 

πωληθούν. Ηµιτελή είναι εκείνα τα οποία, µετά από κάποια επεξεργασία είναι έτοιµα 

για παραπέρα βιοµηχανοποίηση. Τα προϊόντα αυτά µπορούν να πωληθούν στην 

ηµιτελή τους µορφή. 

Ο λογαριασµός αυτός παρακολουθείται µέσω των υπολογαριασµών:21.00 Έτοιµο 

προϊόν Α, 21.01 Έτοιµο προϊόν Β, 21.02 Έτοιµο προϊόν 

Γ.(Σγουρινάκης,Μιχελινάκης,2009) 

Και ενώ ο λογαριασµός 22 του Ε.Γ.Λ.Σ. ασχολείται µε τα υποπροιόντα και 

υπολείµµατα, ο λογαριασµός 22 του Κ.Λ.Σ.Τ. είναι κενός. Υποπροιόντα είναι τα 

αγαθά εκείνα, τα οποία παράγονται µαζί µε τα κύρια προϊόντα από τις ίδιες πρώτες 

ύλες. Υπολείµµατα είναι τα κατάλοιπα της παραγωγικής διαδικασία. 

 

Το ίδιο ισχύει και για τον λογαριασµό 23 του Ε.Γ.Λ.Σ. ο οποίος περιλαµβάνει την 

παραγωγή σε εξέλιξη, ενώ ο αντίστοιχος λογαριασµός του Κ.Λ.Σ.Τ. είναι κενός. Με 

τον όρο παραγωγή σε εξέλιξη εννοούµε τις πρώτες ύλες, τα ηµιτελή προϊόντα και 

άλλα στοιχεία που αποτελούν κόστος, τα οποία κατά τη διάρκεια της χρήσης ή µετά 

το πέρας αυτής βρίσκονται στο κύκλωµα της παραγωγικής διαδικασίας για 

επεξεργασία. (Σγουρινάκης,Μιχελινάκης,2009)  

  

Ο λογαριασµός 24 του Κ.Λ.Σ.Τ. παρακολουθεί τις χορηγήσεις σε καθυστέρηση. 

Όταν οι απαιτήσεις της Τράπεζας προς τον πελάτη της έχουν γίνει ληξιπρόθεσµες 

µόνιµης καθυστέρησης και όχι προσωρινής τότε οι σχετικές χορηγήσεις από τον 

λογαριασµό 20 µεταφέρονται στο λογαριασµό 24. Η µεταφορά αυτή γίνεται µόνο 

όταν, σύµφωνα µε το Κ.Λ.Σ.Τ., η σύµβαση καταγγελθεί και κλείσει. Πιο αναλυτικά ο 

λογαριασµός 24 του Κ.Λ.Σ.Τ. παρακολουθεί τις χορηγήσεις σε καθυστέρηση σε 

γεωργία, σε κτηνοτροφία, στα δάση, στη θήρα, στην αλιεία, σε ορυχεία, σε 
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µεταλλεία, ,στη βιοµηχανία, στη βιοτεχνία, στις οικοδοµικές επιχειρήσεις, στις 

κατασκευαστικές επιχειρήσεις, στις επιχειρήσεις δηµοσίων έργων, σε επιχειρήσεις 

ενέργειας, στο εµπόριο, στις τράπεζες, στις ασφάλειες, στα ακίνητα. Επιπλέον 

περιλαµβάνει, τις χορηγήσεις σε καθυστέρηση για µεταφορές, για αποθηκεύσεις και 

σε λοιπούς κλάδους. (Παπαδέας,1994)   

Ο αντίστοιχος σε κωδικό λογαριασµός του Ε.Γ.Λ.Σ. παρακολουθεί τις πρώτες και 

βοηθητικές ύλες καθώς και τα υλικά συσκευασίας. Πρώτες και βοηθητικές ύλες είναι 

τα υλικά αγαθά τα οποία χρησιµοποιεί η οικονοµική µονάδα προκειµένου να παράγει 

προϊόντα. Υλικά συσκευασίας είναι τα υλικά αγαθά, τα οποία, χρησιµοποιούνται από 

την οικονοµική µονάδα για την συσκευασία των προϊόντων της, ώστε να 

διασφαλίζεται η ποιότητά τους φτάνοντας στον τελικό 

καταναλωτή.(Σγουρινάκης,Μιχελινάκης,2009) 

 

Ο λογαριασµός 25 του Κ.Λ.Σ.Τ. προέρχεται από το λογαριασµό 21 «χορηγήσεις 

σε συνδεδεµένες και µετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεις».( Παπαδέας,1994) 

Ενώ ο λογαριασµός 25 του Ε.Γ.Λ.Σ. περιλαµβάνει τα αναλώσιµα υλικά, τα οποία 

αποκτάει η οικονοµική µονάδα µε σκοπό την κατανάλωση τους προκειµένου να 

διασφαλιστεί η οµαλή λειτουργία της. 

 

Και ενώ ,µε το  λογαριασµό 26 του Ε.Γ.Λ.Σ. παρακολουθούνται τα ανταλλακτικά 

πάγιων στοιχείων τα οποία χρησιµοποιούνται µε σκοπό την αντικατάσταση και 

επισκευή του πάγιου εξοπλισµού σε περίπτωση φθοράς ή βλάβης, ο λογαριασµός 26 

του Κ.Λ.Σ.Τ. είναι κενός. (Σγουρινάκης,Μιχελινάκης,2009) 

 

Ο λογαριασµός 27 του Κ.Λ.Σ.Τ. παρακολουθεί τις επισφαλείς χορηγήσεις ενώ ο 

αντίστοιχος σε κωδικό λογαριασµός του Ε.Γ.Λ.Σ. είναι κενός. Σύµφωνα µε τον 

Παπαδέα(1994) επισφαλείς χορηγήσεις ονοµάζονται εκείνες που είτε έχουν ήδη 

χαρακτηριστεί ως καθυστερούµενες, είτε υπάρχουν βάσιµες πληροφορίες ότι δεν θα 

εισπραχθούν ολικά ή µερικά. Ο λογαριασµός αυτός του Κ.Λ.Σ.Τ. περιλαµβάνει τους 

ακόλουθους δευτεροβάθµιους λογαριασµούς: 

27.00  Επισφαλείς χορηγήσεις σε γεωργία-κτηνοτροφία-δάση-θήρα-αλιεία 
27.05  Επισφαλείς χορηγήσεις σε ορυχεία-µεταλλεία 
27.10  Επισφαλείς χορηγήσεις στη βιοµηχανία 
27.15  Επισφαλείς χορηγήσεις στη βιοτεχνία 
27.20  Επισφαλείς χορηγήσεις στις οικοδοµικές, κατασκευαστικές και επιχειρήσεις δηµοσίων  
           έργων 
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27.25  Επισφαλείς χορηγήσεις σε επιχειρήσεις ενέργειας 
27.30  Επισφαλείς χορηγήσεις στο εµπόριο-τράπεζες-ασφάλειες-ακίνητα 
27.35  Επισφαλείς χορηγήσεις για µεταφορές-αποθηκεύσεις-επικοινωνία 
27.40  Επισφαλείς χορηγήσεις για υπηρεσίες 
27.45  Επισφαλείς χορηγήσεις σε λοιπούς κλάδους 

 
 

Ο λογαριασµός 28 του Κ.Λ.Σ.Τ. «Επισφαλείς χορηγήσεις σε συνδεδεµένες και 

συµµετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεις.» προέρχεται από την ύπαρξη και 

λειτουργία, είτε του λογαριασµού 21 «Χορηγήσεις σε συνδεδεµένες και 

συµµετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεις», είτε από το λογαριασµό 25 «Χορηγήσεις 

σε καθυστέρηση σε συνδεδεµένες και συµµετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεις»  

Ο αντίστοιχος σε κωδικό λογαριασµός του Ε.Γ.Λ.Σ. παρακολουθεί τα είδη για τη 

συσκευασία των έτοιµων προϊόντων, τα οποία παραδίνονται στους πελάτες µαζί µε το 

περιεχόµενο τους. 

 

Τα περιουσιακά στοιχεία που αποκτά η Τράπεζα από πλειστηριασµούς 

εµφανίζονται στο λογαριασµό 29 του Κ.Λ.Σ.Τ. Τα περιουσιακά αυτά στοιχεία 

προορίζονται για υποχρεωτική ρευστοποίηση σε σύντοµο χρονικό διάστηµα και όχι 

για πάγια εκµετάλλευση.  

Τέλος, ο λογαριασµός 29 του Ε.Γ.Λ.Σ. παρακολουθεί τα αποθέµατα 

υποκαταστηµάτων ή άλλων κέντρων. Τα αποθέµατα πρέπει να καταµετρούνται και να 

καταγράφονται κατ’ είδος, ποιότητα και ποσότητα και να κατατάσσονται  σε 

κατηγορίες, οι οποίες να αντιστοιχούν στους επιµέρους λογαριασµούς των 

αποθεµάτων. (Σγουρινάκης,Μιχελινάκης,2009) 
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2.3. ΟΜΑ∆Α 3: ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ-ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ-∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ 

Πρωτοβάθµιοι λογαριασµοί 

  
Κ.Λ.Σ.Τ. 

 
Ε.Γ.Λ.Σ. 

30.  Απαιτήσεις από τραπεζικές εργασίες εκτός 
       χορηγήσεων 
31.  Έντοκα γραµµάτια δηµοσίου 
32. ……………………………………………. 
33.  …………………………………………… 
34.  Χρεόγραφα 
35.  Λογαριασµοί διαχειρίσεως προκαταβολών 
 
36.  Μεταβατικοί λογαριασµοί ενεργητικού 
37.  Ειδικές καταθέσεις στη Κεντρική Τράπεζα 
38.  Χρηµατικά διαθέσιµα 
39.  Λοιποί χρεωστικοί λογαριασµοί 

30.  Πελάτες 
 
31.  Γραµµάτια εισπρακτέα 
32.  Παραγγελίες στο εξωτερικό 
33.  Χρεώστες διάφοροι 
34.  Χρεόγραφα 
35.  Λογαριασµοί διαχειρίσεως προκαταβολών  
       και πιστώσεων 
36.  Μεταβατικοί λογαριασµοί ενεργητικού 
37.  …………………………………………. 
38.  Χρηµατικά διαθέσιµα 
39.  Απαιτήσεις από διαθέσιµα υποκαταστηµάτων 
       ή άλλων κέντρων 

  

2.3.1. Συγκριτική Ανάλυση- Σχολιασµός λογαριασµών 3ης Οµάδας. 

Στην οµάδα 3 του Κ.Λ.Σ.Τ. και του Ε.Γ.Λ.Σ. παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσµες 

απαιτήσεις, τα χρεόγραφα και τα διαθέσιµα περιουσιακά στοιχεία µιας οικονοµικής 

µονάδας. Με τον όρο βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις εννοούµε τις απαιτήσεις εκείνες, οι 

οποίες, κατά το κλείσιµο του ισολογισµού, είναι εισπρακτέες µέσα στη χρήση που 

ακολουθεί.  Με την έννοια αυτή, κάθε απαίτηση της οικονοµικής µονάδας, εκτός από 

τις χορηγήσεις, η προθεσµία εξόφλησης της οποίας λήγει µέσα στην επόµενη χρήση, 

καταχωρείται στον οικείο λογαριασµό της οµάδας 3. Το µεγαλύτερο µέρος των 

λογαριασµών της οµάδας αυτής του Κ.Λ.Σ.Τ. έχει αναπτυχθεί στο Ε.Γ.Λ.Σ., ωστόσο, 

σηµαντική διαφοροποίηση παρουσιάζεται στους λογαριασµούς 30 και 31. 

 

Οι οργανικές απαιτήσεις µιας Τράπεζας, σύµφωνα µε το Κ.Λ.Σ.Τ. εκφράζονται 

µέσω του λογαριασµού 30 «Απαιτήσεις από τραπεζικές εργασίες εκτός χορηγήσεων», 

ενώ µιας επιχείρησης, σύµφωνα µε το Ε.Γ.Λ.Σ., εκφράζονται µέσω του λογαριασµού 

30 «Πελάτες» και 31 «Γραµµάτια εισπρακτέα» .(Παπαδέας,1994) Πιο αναλυτικά:  

Ο λογαριασµός 30, σύµφωνα µε το Κ.Λ.Σ.Τ. παρακολουθείται µέσω των 

δευτεροβάθµιων λογαριασµών: 
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30.00  Απαιτήσεις από προµήθειες εγγυητικών επιστολών 
30.01  Απαιτήσεις από προµήθειες διαχειρίσεως τίτλων 
30.02  Απαιτήσεις από προµήθειες διαχειρίσεως λοιπών περιουσιακών στοιχείων 
30.03  Απαιτήσεις από προµήθειες διαθέσεως, εξοφλήσεως, ανανεώσεως χρεογράφων εκδόσεως  
           τρίτων 
30.04  Απαιτήσεις από εκµίσθωση θυρίδων 
30.05  Ανταποκριτές εσωτερικού 
30.06  Απαιτήσεις από έξοδα για λογαριασµών τρίτων 
30.07  Εκκρεµή καλύµµατα εντολών και εµβασµάτων 
30.10  Κεντρική Τράπεζα-απαιτήσεις από προµήθειες 
30.11  Κεντρική Τράπεζα-απαιτήσεις από διαφορές επιτοκίων χορηγήσεων και Τραπεζικών 
           Οµολόγων 
30.12  Κεντρική Τράπεζα-διαφορά επιτοκίων καταθέσεων σε συνάλλαγµα για αναλήψεις τόκων σε  
           ευρώ 
30.13  Κεντρική Τράπεζα-απαιτήσεις από καταθέσεις χρηµατικών προκαταβολών πελατών για  
           εισαγωγές 
30.14  Κεντρική Τράπεζα-απαιτήσεις από εξοφλήσεις κρατικών χρεογράφων 
30.15  Κεντρική Τράπεζα-απαιτήσεις από τόκους ανανεώσεως εντόκων γραµµατίων ∆ηµοσίου 
30.29  Κεντρική Τράπεζα- λοιπές απαιτήσεις 
30.30  Τράπεζες και λοιπά πιστωτικά ιδρύµατα-διάφορες απαιτήσεις εκτός χορηγήσεων 
30.89  λοιπές απαιτήσεις από τραπεζικές εργασίες    

(Κυρίκος,1993)     
 

Σύµφωνα µε την παρ.2.2.302 του Π.∆. 1123/1980 ο λογαριασµός 31 του Κ.Λ.Σ.Τ. 

παρακολουθεί τα έντοκα γραµµάτια δηµοσίου ενώ, ο αντίστοιχος σε κωδικό 

λογαριασµός του Ε.Γ.Λ.Σ. παρακολουθεί τα γραµµάτια εισπρακτέα. Ο λογαριασµός 

αυτός στο Κ.Λ.Σ.Τ παρακολουθείται µέσω των ακόλουθων δευτεροβάθµιων 

λογαριασµών. 

 
 

Οι λογαριασµοί 32 και 33 του Κ.Λ.Σ.Τ. είναι κενοί ενώ, οι αντίστοιχοι του 

Ε.Γ.Λ.Σ. περιλαµβάνουν «τις παραγγελίες στο εξωτερικό» και «χρεώστες διάφοροι». 

 

Ο λογαριασµός 34 του Κ.Λ.Σ.Τ. αποτελεί έναν από τους πρωτοβάθµιους 

λογαριασµούς, οι οποίοι συµπίπτουν σε κωδικό, σε τίτλο και κατά το µεγαλύτερο 

µέρος του εννοιολογικού περιεχοµένου τους µε τον αντίστοιχο του Ε.Γ.Λ.Σ. Μέσω 

του λογαριασµού αυτού παρακολουθούνται τα χρεόγραφα (οµολογίες, µετοχές κ.τ.λ.),  

πλην τα έντοκα γραµµάτια του ελληνικού δηµοσίου, τα οποία αποκτά η οικονοµική 

µονάδα µε σκοπό τη βραχυπρόθεσµη τοποθέτηση των κεφαλαίων της  και τα οποία 

31.00  Υποχρεωτικές επενδύσεις σε έντοκα γραµµάτια δηµοσίου 
31.01 Προαιρετικές επενδύσεις σε έντοκα γραµµάτια δηµοσίου 
31.02  Έντοκα γραµµάτια δηµοσίου για διάθεση στο κοινό 
31.03  Έντοκα γραµµάτια δηµοσίου προεξοφληµένα 
31.10  Υποχρεωτική έντοκη κατάθεση για επένδυση σε έντοκα γραµµάτια δηµοσίου 
31.11  Προαιρετική έντοκη κατάθεση για επένδυση σε έντοκα γραµµάτια δηµοσίου 
31.99  Μη δουλευµένοι τόκοι έντοκων γραµµατίων 
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µπορούν να ρευστοποιηθούν άµεσα. Σύµφωνα µε το Κ.Λ.Σ.Τ., τα χρεόγραφα, 

καταχωρούνται στο λογαριασµό 34 µε την αξία κτήσεως τους, στην οποία 

περιλαµβάνονται οι σχετικές προµήθειες καθώς και τα άλλα έξοδα αγοράς τους, ενώ 

στο Ε.Γ.Λ.Σ. παρακολουθούνται σε ξεχωριστό λογαριασµό. Επιπλέον, τα έντοκα 

γραµµάτια  του Ελληνικού ∆ηµοσίου σύµφωνα µε το Κ.Λ.Σ.Τ., παρακολουθούνται 

µέσω του λογαριασµού 31, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, ενώ στο Ε.Λ.Γ.Σ. 

παρακολουθούνται µε το λογαριασµό 34. 

 

Ο λογαριασµός 35 των δύο λογιστικών σχεδίων δεν παρουσιάζει καµία διαφορά. 

Σύµφωνα µε το Κυρίκο(1993) µε το λογαριασµό αυτό παρακολουθούνται όλες οι 

απαιτήσεις της οικονοµικής µονάδας από τους υπαλλήλους της και τους λοιπούς 

συνεργάτες της, και οι οποίες δηµιουργούνται από καταβολές ποσών που γίνονται 

προσωρινά από αυτούς. Οι καταβολές αυτές γίνονται για την εκτέλεση 

συγκεκριµένης εργασίας ή έργου για λογαριασµό της οικονοµικής µονάδας. 

 

Ο λογαριασµός 36 «Μεταβατικοί λογαριασµοί ενεργητικού» του Κ.Λ.Σ.Τ. 

συµπίπτει σε κωδικό, σε τίτλο και κατά το µεγαλύτερο µέρος  του εννοιολογικού 

περιεχοµένου  µε τον αντίστοιχο λογαριασµό του Ε.Γ.Λ.Σ. Η µόνη διαφορά µεταξύ 

των δύο λογιστικών σχεδίων είναι η δηµιουργία νέου υπολογαριασµού στο Κ.Λ.Σ.Τ. 

µε κωδικό 36.04 «∆ιαφορές (χρεωστικές) αποτιµήσεως προθεσµιακών πράξεων σε 

συνάλλαγµα», ο οποίος παρουσιάζεται µέσω του κωδικού 46 «Συναλλαγµατική 

θέση». Σύµφωνα µε την παρ.2.2.307 του Π.∆. 1123/1980 µε το λογαριασµό 36 του 

Κ.Λ.Σ.Τ. παρακολουθούνται όλοι οι µεταβατικοί λογαριασµοί ενεργητικού. Οι 

µεταβατικοί λογαριασµοί τόσο του ενεργητικού, όσο και του παθητικού 

δηµιουργούνται στο τέλος κάθε χρήσης και έχουν ως σκοπό τη χρονική τακτοποίηση 

των εσόδων και των εξόδων. Οι µεταβατικοί λογαριασµοί ενεργητικού, ειδικότερα, 

περιλαµβάνουν τα έξοδα τα οποία, ενώ πληρώνονται µέσα στη χρήση, ανήκουν στην 

επόµενη ή σε επόµενες χρήσεις. Σε αυτούς τους λογαριασµούς καταχωρούνται επίσης 

και τα έσοδα από την περασµένη χρήση που όµως δεν εισπράττονται µέσα σε αυτή 

και που δεν επιτρέπεται η καταχώρισή τους στη χρέωση προσωπικών λογαριασµών 

απαιτήσεων, αφού δεν είναι ακόµη απαιτητά.  

  

Ο λογαριασµός 37  του Κ.Λ.Σ.Τ. «Ειδικές καταθέσεις στην Κεντρική Τράπεζα» 

σύµφωνα µε την παρ.2.2.308 του Π.∆. 1123/1980,παρακολουθεί τις καταθέσεις ενός 
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µέρους των διαθεσίµων των τραπεζών στην Κεντρική Τράπεζα, οι οποίες 

δηµιουργούνται για ειδικούς σκοπούς. (κρατικός έλεγχος, προβλήµατα ρευστότητας 

κ.α.), κατόπιν αποφάσεων των Νοµισµατικών Αρχών. Οι καταθέσεις αυτές είναι 

υποχρεωτικές. Ο αντίστοιχος σε κωδικό λογαριασµός του Ε.Γ.Λ.Σ. είναι κενός. Ο 

λογαριασµός 37 του Κ.Λ.Σ.Τ. παρακολουθείται µέσω των υπολογαριασµών: 

37.00  Έντοκη υποχρεωτική κατάθεση επί των καταθέσεων  
37.04  Υποχρεωτικές καταθέσεις για χρηµατοδότηση δηµοσίων επιχειρήσεων 
37.06  Υποχρεωτικές έντοκες καταθέσεις για ειδικές χορηγήσεις 
37.20  Άτοκος δεσµευµένος λογαριασµός καταθέσεων 
37.89  Λοιπές ειδικές καταθέσεις 

   

 

Ο λογαριασµός 38 έχει τον ίδιο κωδικό και την ίδια ονοµασία τόσο στο Κ.Λ.Σ.Τ., 

όσο και στο Ε.Γ.Λ.Σ. Το µεγαλύτερο µέρος των εννοιών του έχει αναπτυχθεί στο 

Ε.Γ.Λ.Σ., ωστόσο νέοι λογαριασµοί και τρόποι λειτουργίας τους περιλαµβάνονται 

στο Κ.Λ.Σ.Τ. Πιο συγκεκριµένα ο λογαριασµός αυτός , σύµφωνα µε το Ε.Γ.Λ.Σ. 

παρακολουθεί τα διαθέσιµα περιουσιακά στοιχεία της οικονοµικής µονάδας, στα 

οποία περιλαµβάνονται εκτός από τα µετρητά, τα ληξιπρόθεσµα τοκοµερίδια, τις 

εισπρακτέες επιταγές επί λογαριασµών όψεως, τις καταθέσεις όψεως και προθεσµίας.  

Πέρα από όλα αυτά, σύµφωνα µε το Κ.Λ.Σ.Τ. παρακολουθούνται οι δοσοληψίες της 

Τράπεζας µε τα συνεργαζόµενα πιστωτικά ιδρύµατα του εξωτερικού για την 

διενέργεια τραπεζικών εργασιών καθώς και οι καταθέσεις διατραπεζικής αγοράς. Με 

τις καταθέσεις αυτές παρακολουθούνται  οι καταθέσεις της Τράπεζας στην Κεντρική 

Τράπεζα, οι οποίες χρησιµοποιούνται για τον ισοσκελισµό της συναλλαγµατικής της 

θέσης. Οι δευτεροβάθµιοι λογαριασµοί, οι οποίοι παρακολουθούνται επιπλέον µε το 

Κ.Λ.Σ.Τ. είναι οι εξής: 

38.01  Ταµείο ξένων τραπεζογραµµατίων 
38.02  Χρηµαταποστολές   
38.05  Ανταποκριτές εξωτερικού 
38.10  Καταθέσεις διατραπεζικής αγοράς 
38.20  Επιταγές εισπρακτέες σε βάρος τραπεζών Εσωτερικού 
38.21  Επιταγές εισπρακτέες σε βάρος τραπεζών εξωτερικού 
38.22  Επιταγές εισπρακτέες µέσω γραφείου συµψηφισµού 
38.23  Λοιπές επιταγές εισπρακτέες 

 

Με τον λογαριασµό 38.05 «Ανταποκριτές εξωτερικού» παρακολουθούνται όλες οι 

δοσοληψίες της Τράπεζας µε τα συνεργαζόµενα πιστωτικά ιδρύµατα του εξωτερικού. 

Οι λογαριασµοί των ανταποκριτών εξωτερικού διακρίνονται σε άτοκους , σε 

έντοκους και σε αυτούς που, σύµφωνα µε την υφιστάµενη σύµβαση, άλλοτε είναι 
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άτοκοι και άλλοτε έντοκοι. Οι λογαριασµοί αυτοί παρακολουθούνται αντίστοιχα µε 

τους ακόλουθους τριτοβάθµιους λογαριασµούς: 

38.05.00  Άτοκοι Τρεχούµενοι Λογαριασµοί 
38.05.01  Άτοκοι Τρεχούµενοι Λογαριασµοί 
38.05.02  Άτοκοι –Έντοκοι Τρεχούµενοι Λογαριασµοί 

 

 

Ο λογαριασµός 39 «Λοιποί χρεωστικοί λογαριασµοί» του Κ.Λ.Σ.Τ. παρόλο που 

δεν έχει τον ίδιο τίτλο και τον ίδιο κωδικό µε κάποιον άλλο του Ε.Γ.Λ.Σ. συµπίπτει 

στο µεγαλύτερο µέρος του περιεχοµένου του µε τον κωδικό 33 «Χρεώστες διάφοροι» 

του Ε.Γ.Λ.Σ. Συγκεκριµένα,  µε τον λογαριασµό αυτό, σύµφωνα µε τον Κυρίκο(1993) 

παρακολουθούνται όλες οι βραχυπρόθεσµες, εκτός από τις χορηγήσεις,  απαιτήσεις 

της Τράπεζας που δεν υπάγονται σε καµία κατηγορία απαιτήσεων, από όλες εκείνες 

που παρακολουθούνται στους υπόλοιπους  λογαριασµούς της οµάδας 3. 

Ωστόσο, διαφέρει από τον αντίστοιχο λογαριασµό του Ε.Γ.Λ.Σ..  στους παρακάτω 

υπολογαριασµούς: 

39.14  Ελληνικό ∆ηµόσιο-απαιτήσεις από διαφορές επιτοκίων χορηγήσεων 

39.23  Μέτοχοι-απαιτήσεις από φόρους υπεραξίας 

39.41  Παραγγελίες κυκλοφορούντων στοιχείων  

39.42  Χρηµατικές προκαταβολές για εισαγωγές κυκλοφορούντων στοιχείων 

39.89  Λοιποί χρεωστικοί λογαριασµοί  
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2.4. ΟΜΑ∆Α 4: ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ – ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ - ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Πρωτοβάθµιοι Λογαριασµοί 

  
Κ..Λ.Σ.Τ. 

 
Ε.Γ.Λ.Σ. 

40  Μετοχικό κεφάλαιο 
41  Αποθεµατικά-∆ιαφορές αναπροσαρµογής- 
      επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων 
42  Αποτελέσµατα εις νέο 
43  Ποσά προορισµένα για αύξηση µετοχικού  
      κεφαλαίου 
44  Προβλέψεις 
45  Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις (εκτός  
      καταθέσεων) 
46  Συναλλαγµατική θέση 
47  Απόθεµα ξένων τραπεζογραµµατίων 
48  Λογαριασµοί συνδέσµου καταστηµάτων 
 
49--------------------------------------------------- 

40  Κεφάλαιο 
41  Αποθεµατικά-∆ιαφορές αναπροσαρµογής-  
      επιχορηγήσεις επενδύσεων 
42  Αποτελέσµατα εις νέο 
43  Ποσά προορισµένα για αύξηση κεφαλαίου 
 
44  Προβλέψεις 
45  Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις 
 
46---------------------------------------------------- 
47---------------------------------------------------- 
48  Λογαριασµοί συνδέσµου µε τα  
      υποκαταστήµατα 
49  Προβλέψεις-Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις 
      υποκαταστηµάτων ή άλλων κέντρων 
 
 

 

 

2.4.1. Συγκριτική Ανάλυση – Σχολιασµός λογαριασµών 4ης Οµάδας. 

Η οµάδα 4 των δύο λογιστικών σχεδίων δεν παρουσιάζει ιδιαίτερες διαφοροποιήσεις. 

Στην οµάδα αυτή, παρακολουθούνται η καθαρή θέση, οι προβλέψεις και οι 

µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις της οικονοµικής µονάδας.  Με τον όρο καθαρή θέση, 

σύµφωνα µε τον Κυρίκο(1993), εννοούµε το ίδιο το κεφάλαιο της οικονοµικής 

µονάδας και το οποίο αποτελείται (στις εταιρείες) από το µετοχικό ή εταιρικό 

κεφάλαιο, από τα κάθε είδους και φύσεως αποθεµατικά και από το εκάστοτε 

υπόλοιπο εις νέο (κέρδη ή ζηµιές). Οι έννοιες των προβλέψεων καθώς και των 

µακροχρόνιων υποχρεώσεων θα αναλυθούν παρακάτω. 

Οι λογαριασµοί 40 και 41 του Κ.Λ.Σ.Τ και του Ε.Γ.Λ.Σ. ταυτίζονται σε τίτλο, σε 

κωδικό αλλά και εννοιολογικά. Πιο αναλυτικά: 

Με το λογαριασµό 40, σύµφωνα µε την παρ.2.2.401 του Π.∆. 1123/1980 

παρακολουθείται το µετοχικό κεφάλαιο της οικονοµικής µονάδας , το οποίο 

αντιπροσωπεύει την ονοµαστική αξία των µετοχών. Οι κοινοί δευτεροβάθµιοι 

λογαριασµοί µεταξύ Κ.Λ.Σ.Τ. και Ε.Γ.Λ.Σ. µε τους οποίους παρακολουθείται ο 

λογαριασµός αυτός είναι: 
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40.00  Καταβληµένο µετοχικό κεφάλαιο κοινών µετοχών 
40.01  Καταβληµένο µετοχικό κεφάλαιο προνοµιούχων µετοχών 
40.02  Οφειλόµενο µετοχικό κεφάλαιο κοινών µετοχών 
40.03  Οφειλόµενο µετοχικό κεφάλαιο προνοµιούχων µετοχών  
40.04  Κοινό µετοχικό κεφάλαιο αποσβεσµένο 
40.05  Προνοµιούχο µετοχικό κεφάλαιο αποσβεσµένο 

  
Με το λογαριασµό 40.00 παρακολουθείται το καταβληµένο µετοχικό κεφάλαιο 

κοινών µετοχών. Το καταβληµένο κεφάλαιο ανώνυµης εταιρείας αποτελεί το µέρος 

της ονοµαστικής αξίας των µετοχών της που έχει εισπραχθεί.  

Ο λογαριασµός 40.02 παρακολουθεί το οφειλόµενο µετοχικό κεφάλαιο κοινών 

µετοχών. Οφειλόµενο µετοχικό κεφάλαιο είναι, για τις ανώνυµες εταιρείες, το µέρος 

του µετοχικού κεφαλαίου, το οποίο οι µέτοχοι οφείλουν να καταβάλουν για να 

εξοφληθεί η αξία των µετοχών τους. 

Ο λογαριασµός 40.04 παρακολουθεί το κοινό µετοχικό κεφάλαιο το οποίο έχει 

απασβεστεί. Απόσβεση µετοχικού κεφαλαίου ανωνύµων εταιρειών είναι η απόδοση 

στους µετόχους της ονοµαστικής αξίας των µετοχών τους, όπως προβλέπεται από το 

καταστατικό. (Κυρίκος,1993) 

 

Ο λογαριασµός 41 του Κ.Λ.Σ.Τ. φέρει τον ίδιο κωδικό, τίτλο και συµπίπτει επίσης 

κατά το µεγαλύτερο µέρος του εννοιολογικού του περιεχοµένου  µε τον αντίστοιχο 

λογαριασµό του Ε.Γ.Λ.Σ. Ειδικά για τα πιστωτικά ιδρύµατα δηµιουργήθηκε  νέος 

υπολογαριασµός στο Κ.Λ.Σ.Τ. µε κωδικό 41.20 «Κρατήσεις για κεφάλαια γενικών 

τραπεζικών κινδύνων» σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις που θέτουν τα άρθρα 37 και 38 

της οδηγίας 86/635 Ε.Ο.Κ. Με το λογαριασµό 41 παρακολουθούνται τα αποθεµατικά, 

οι διαφορές αναπροσαρµογής και οι επιχορηγήσεις επενδύσεων. «Αποθεµατικά είναι 

συσσωρευµένα καθαρά κέρδη, τα οποία δεν έχουν διανεµηθεί αλλά ούτε και 

ενσωµατωθεί στο µετοχικό ή εταιρικό κεφάλαιο» (Κυρίκος,1993,σελ.90). ∆ιαφορά 

από αναπροσαρµογή είναι η υπεραξία, η οποία προκύπτει από την αναπροσαρµογή 

της αξίας περιουσιακών στοιχείων του ισολογισµού της οικονοµικής µονάδας και η 

οποία γίνεται σύµφωνα µε διατάξεις της εκάστοτε 

νοµοθεσίας.(Κυρίκος,1993)Επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων είναι η 

χρηµατοδότηση παγίων στοιχείων της οικονοµικής 

µονάδας.(Σγουρινάκης,Μιχελινάκης,2009) Οι κοινοί δευτεροβάθµιοι λογαριασµοί 

των δύο λογιστικών σχεδίων µε τους οποίους παρακολουθείται ο λογαριασµός 41 

είναι: 
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41.00  Καταβληµένη διαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο 
41.01  Οφειλόµενη διαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο 
41.02  Τακτικό αποθεµατικό 
41.03  Αποθεµατικό καταστατικού 
41.04  Ειδικά αποθεµατικά 
41.05  Έκτακτα αποθεµατικά  
41.06  ∆ιαφορές από αναπροσαρµογή αξίας συµµετοχών και χρεογράφων 
41.07  ∆ιαφορές από αναπροσαρµογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων 
41.08  Αφορολόγητα αποθεµατικά ειδικών νόµων 

 

 

Ο λογαριασµός 42 «Αποτελέσµατα εις νέο» έχει τον ίδιο κωδικό, τίτλο και 

εννοιολογικό περιεχόµενο στο Κ.Λ.Σ.Τ. και στο Ε.Γ.Λ.Σ. 

 

Το ίδιο ισχύει και για το λογαριασµό 43 «Ποσά προορισµένα για αύξηση του 

µετοχικού κεφαλαίου», ο οποίος έχει τον ίδιο κωδικό και εννοιολογικό περιεχόµενο 

στο Κ.Λ.Σ.Τ και στο Ε.Γ.Λ.Σ. 

 

Οι λογαριασµοί 44 και 45 συµπίπτουν σε τίτλο, σε κωδικό και στο µεγαλύτερο 

µέρος του εννοιολογικού τους περιεχοµένου στο Κ.Λ.Σ.Τ και στο Ε.Γ.Λ.Σ. Πιο 

αναλυτικά, σύµφωνα µε την παρ. 2.2.405 του Π.∆. 1123/1980 ο λογαριασµός 44 

παρακολουθεί τις προβλέψεις. Πρόβλεψη είναι η κράτηση συγκεκριµένου ποσού, η 

οποία γίνεται κατά το κλείσιµο του ισολογισµού της οικονοµικής µονάδας σε βάρος 

του λογαριασµού γενικής εκµεταλλεύσεως ή του λογαριασµού αποτελεσµάτων 

χρήσεως προκειµένου να καλυφθούν ζηµιές ή άλλα έξοδα τα οποία είναι πιθανό να 

πραγµατοποιηθούν κατά την ηµεροµηνία συντάξεως του ισολογισµού. 

(Κυρίκος,1993) Οι κοινοί λογαριασµοί µεταξύ των δύο λογιστικών σχεδίων είναι οι 

εξής: 

44.00  Προβλέψεις για αποζηµίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 
44.09  Λοιπές προβλέψεις εκµεταλλεύσεως  
44.10  Προβλέψεις απαξιώσεων και υποτιµήσεων πάγιων στοιχείων 
44.12  Προβλέψεις για εξαιρετικούς κινδύνους και έκτακτα έξοδα 
44.13  Προβλέψεις για έξοδα προηγούµενων χρήσεων 
44.98  Λοιπές έκτακτες προβλέψεις 

 
Ο λογαριασµός 44 του Κ.Λ.Σ.Τ. περιλαµβάνει επιπλέον τους ακόλουθους 

δευτεροβάθµιους λογαριασµούς: 

44.03  Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις 
44.29  Προβλέψεις απαξιώσεων και υποτιµήσεων περιουσιακών στοιχείων από πλειστηριασµούς 
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Ο λογαριασµός 44.03 παρακολουθείται µέσω των ακόλουθων τριτοβάθµιων 

λογαριασµών: 

44.03.00  Προβλέψεις για Επισφαλείς Απαιτήσεις από Χορηγήσεις σε Πελάτες 
44.03.01  Προβλέψεις για Επισφαλείς Απαιτήσεις από Απαιτήσεις κατά Πιστωτικών Ιδρυµάτων 
44.03.02  Προβλέψεις για Επισφαλείς Απαιτήσεις από Λοιπές Τραπεζικές Εργασίες 

Ο λογαριασµός 44.03.00 παρακολουθεί τις προβλέψεις τις οποίες διενεργεί η 

Τράπεζα για την κάλυψη απωλειών από επισφαλείς χορηγήσεις σε πελάτες της.  

Στο λογαριασµό 44.03.01 παρακολουθούνται οι προβλέψεις τις οποίες διενεργεί η 

Τράπεζα για την κάλυψη απωλειών από επισφαλείς απαιτήσεις κατά πιστωτικών 

ιδρυµάτων. 

Ενώ, µε το λογαριασµό 44.03.02 παρακολουθούνται οι προβλέψεις τις οποίες 

διενεργεί η Τράπεζα για την κάλυψη απωλειών από επισφαλείς λοιπές Τραπεζικές 

εργασίες. (Κυρίκος,1993) 

 

Ο λογαριασµός 45 του Κ.Λ.Σ.Τ. έχει τον ίδιο κωδικό, τίτλο και το µεγαλύτερο 

µέρος των εννοιών του έχει αναπτυχθεί στο Ε.Γ.Λ.Σ. Πιο συγκεκριµένα, µε το 

λογαριασµό 45 παρακολουθούνται οι µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις της οικονοµικής 

µονάδας. Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις είναι εκείνες, των οποίων η προθεσµία 

εξόφλησης τους λήγει µετά το τέλος της επόµενης χρήσης. Οι δευτεροβάθµιοι 

λογαριασµοί του Κ.Λ.Σ.Τ. οι οποίοι έχουν το ίδιο περιεχόµενο µε αντίστοιχους του 

Ε.Γ.Λ.Σ. είναι οι ακόλουθοι: 

45.00  Οµολογιακά δάνεια µη µετατρέψιµα σε µετοχές 
45.01  Οµολογιακά δάνεια µετατρέψιµα σε µετοχές 
45.10  Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις προς συνδεδεµένα πιστωτικά ιδρύµατα 
45.11  Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις προς συµµετοχικού ενδιαφέροντος πιστωτικά ιδρύµατα 
45.12  Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις προς λοιπά πιστωτικά ιδρύµατα  
45.22  Ελληνικό δηµόσιο 
45.23  Ασφαλιστικοί οργανισµοί 
45.98  Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 

 

Το Κ.Λ.Σ.Τ. περιλαµβάνει επιπλέον τους λογαριασµούς 45.04 «Τραπεζικά 

οµόλογα» και 45.06 «Μακροπρόθεσµες αναχρηµατοδοτήσεις από την Κεντρική 

Τράπεζα». Στο λογαριασµό 45.04, σύµφωνα µε τον Κυρίκο(1993), 

παρακολουθούνται όλες οι µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις της Τράπεζας από οµόλογα 

που έχει εκδόσει η ίδια, των οποίων η αρχική διάρκεια τους υπερβαίνει το έτος. Τα 

οµόλογα των οποίων, η αρχική διάρκειά τους είναι µέχρι ενός έτους 

παρακολουθούνται στο λογαριασµό 52.50 «Τραπεζικά οµόλογα» Ο λογαριασµός 

45.06 παρακολουθεί τις µακροπρόθεσµες χρηµατοδοτήσεις που λαµβάνει η Τράπεζα 
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από την Τράπεζα της Ελλάδος έναντι των χρηµατοδοτήσεων που έδωσε στους 

πελάτες της. 

 

Ο λογαριασµός 46 του Κ.Λ.Σ.Τ. , σύµφωνα µε τον Παπαδέα(1994) περιλαµβάνει 

τη συναλλαγµατική θέση ενώ ο αντίστοιχος σε κωδικό λογαριασµός του Ε.Γ.Λ.Σ. 

είναι κενός. Ο λογαριασµός αυτός του Κ.Λ.Σ.Τ. αποτελεί την κατευθυντήρια δύναµη 

για την ανάπτυξη και τη λειτουργία των λογαριασµών συναλλάγµατος και ακολουθεί 

τη µέθοδο της κατά είδος νοµίσµατος τήρησης των λογαριασµών. Σύµφωνα µε τη 

µέθοδο αυτή, τηρούνται αυτοτελή ηµερολόγια και καθολικά για κάθε ξένο νόµισµα. 

Ο λογαριασµός αυτός, αποτελεί τον κυριότερο λογαριασµό σύνδεσης των αυτοτελών 

κατά νόµισµα λογιστικών κυκλωµάτων (Παπαδέας,1994) και παρακολουθείται µέσω 

των ακόλουθων υπολογαριασµών: 

 

Οι παραπάνω δευτεροβάθµιοι λογαριασµοί αναπτύσσονται παραπέρα σε  

τριτοβάθµιους ανάλογα µε το ξένο νόµισµα και παρουσιάζουν τη συναλλαγµατική 

καθαρή θέση της Τράπεζας, σε σχέση µε το συγκεκριµένο ξένο νόµισµα. (Κυρίκος, 

1993)  

 

Ο λογαριασµός 47 του Κ.Λ.Σ.Τ. παρακολουθεί το απόθεµα ξένων 

τραπεζογραµµατίων ενώ ο λογαριασµός 47 του Ε.Γ.Λ.Σ. είναι κενός. Τα 

τραπεζογραµµάτια αυτά εκδίδονται από ξένες τράπεζες και παρουσιάζονται στο 

Κ.Λ.Σ.Τ. ως εµπορεύσιµο αγαθό που η διαφορά µεταξύ αγορών και πωλήσεων 

δηµιουργεί απόθεµα, ενώ τα τραπεζογραµµάτια, τα οποία «αναγνωρίζονται» στην 

Τράπεζα του εξωτερικού που τα εξέδωσε αποτελούν συνάλλαγµα. (Παπαδέας,1994) 

Ο λογαριασµός αυτός όπως και ο λογαριασµός 46 «Συναλλαγµατική θέση» 

αποτελούν λογαριασµούς σύνδεσης των αυτοτελών κατά νόµισµα λογιστικών 

κυκλωµάτων. 

 

Με το λογαριασµό 48 των δύο λογιστικών σχεδίων παρακολουθούνται οι 

λογαριασµοί συνδέσµου καταστηµάτων δηλαδή, οι δοσοληψίες µεταξύ Κεντρικού 

46.00  Συναλλαγµατική θέση σε ίδιο συνάλλαγµα 
46.01  Συναλλαγµατική θέση σε εκχωρητέο συνάλλαγµα 
46.02  Συναλλαγµατική θέση σε οφειλόµενο συνάλλαγµα στην Κεντρική Τράπεζα 
46.90  Συναλλαγµατική θέση-εκχωρητές συναλλάγµατος 
46.91  Συναλλαγµατική θέση-δικαιούχοι συναλλάγµατος 
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και υποκαταστηµάτων της οικονοµικής µονάδας, µόνο όταν τα υποκαταστήµατα 

έχουν λογιστική αυτοτέλεια.(Σγουρινάκης,Μιχελινάκης,2009) Η λογιστική 

αυτοτέλεια των υποκαταστηµάτων εστιάζεται στη δυνατότητα που έχουν να 

συντάσσουν ισολογισµούς και αποτελέσµατα χρήσης, ώστε στο τέλος της χρήσης 

µαζί µε τον ισολογισµό και τα αποτελέσµατα χρήσης του Κεντρικού να ενοποιούνται 

στον ισολογισµό της οικονοµικής µονάδας. (Παπαδέας,1994)  

Σύµφωνα µε το Κ.Λ.Σ.Τ. ο λογαριασµός αυτός παρακολουθείται µέσω των 

ακόλουθων δευτεροβάθµιων, τριτοβάθµιων και τεταρτοβάθµιων λογαριασµών: 

48.00       Καταστήµατα εσωτερικού 
48.00.00  Κατάστηµα Α   
48.00.00.00  Λογαριασµός Κεφαλαιακής Προικοδοτήσεως  
48.00.00.01  Λογαριασµός ∆οσοληψιών 
48.00.00.02  Λογαριασµός Αποτελεσµάτων 
48.01            Καταστήµατα εξωτερικού 
48.01.00       Κατάστηµα Χ 
48.01..00.00  Λογαριασµός Κεφαλαιακής Προικοδοτήσεως 
48.01.00.01  Λογαριασµός ∆οσοληψιών 
48.01.00.02  Λογαριασµός Αποτελεσµάτων 

(Κυρίκος,1993) 

 

Οι τραπεζικές επιχειρήσεις ανήκουν στη µορφή εκείνη των επιχειρήσεων, οι 

οποίες, στηρίζονται σε µεγάλο βαθµό στην ύπαρξη και λειτουργία των 

υποκαταστηµάτων, τα οποία στην τραπεζική ορολογία αποκαλούνται Καταστήµατα. 

(Παπαδέας,1994) Ο λογαριασµός 48 του Κ.Λ.Σ.Τ. ακολουθεί όσα ορίζει ανάλογα το 

Ε.Γ.Λ.Σ. µε µόνη διαφορά ότι στο Κ.Λ.Σ.Τ. όλες οι συναλλαγές µεταξύ ∆ιοίκησης, 

Κεντρικού και Καταστηµάτων (υποκαταστηµάτων) παρακολουθούνται λογιστικώς 

µέσω αυτού του λογαριασµού, ο οποίος δεν επιτρέπεται να παρουσιάζει οποιοδήποτε 

υπόλοιπο (είτε χρεωστικό, είτε πιστωτικό) ειδικά κατά το τέλος της χρήσης.   

 

Με τον τεταρτοβάθµιο «λογαριασµό κεφαλαιακής προικοδοτήσεως» 

48.00.00.00παρακολουθούνται όλα τα κεφάλαια που έχουν δοθεί από τη Γενική 

∆ιεύθυνση για τις λειτουργικές ανάγκες του καταστήµατος. Επιπλέον, ο λογαριασµός 

αυτός εµφανίζει τα πλεονάσµατα κεφαλαίων που το κατάστηµα έχει µεταφέρει στη 

Γενική ∆ιεύθυνση. 

Με το «λογαριασµό δοσοληψιών» 48.00.00.01 πραγµατοποιούνται οι εγγραφές 

από ένα κατάστηµα σε λογαριασµούς άλλου καταστήµατος. Με το λογαριασµό αυτό 

επιτυγχάνεται ο έλεγχος της ορθότητας των εγγραφών από το δεύτερο λογαριασµοί 

του καταστήµατος στους λογαριασµούς της Γενικής ∆ιεύθυνσης. 
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Με το λογαριασµό αποτελεσµάτων ενσωµατώνονται οι αποτελεσµατικοί 

λογαριασµοί του καταστήµατος στους λογαριασµούς της Γενικής ∆ιεύθυνσης. 

(Κυρίκος,1993) 

 

Ο λογαριασµός 49 του Κ.Λ.Σ.Τ. είναι κενός ενώ, ο αντίστοιχος σε κωδικό 

λογαριασµός του Ε.Γ.Λ.Σ. σύµφωνα µε τον Παπαδέα(1994), περιλαµβάνει τις 

προβλέψεις και τις µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις υποκαταστηµάτων ή άλλων 

κέντρων. 

 

 

 

 

  

2.5. ΟΜΑ∆Α 5 : ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Πρωτοβάθµιοι λογαριασµοί 

 
Κ.Λ.Σ.Τ. 

 
Ε.Γ.Λ.Σ. 

50.  Καταθέσεις όψεως 
51.  Καταθέσεις ταµιευτηρίου 
52.  Καταθέσεις προθεσµίας-τραπεζικά οµόλογα 
 
53.  Άλλες κατηγορίες καταθέσεων 
54.  Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη 
55.  Ασφαλιστικοί οργανισµοί 
56.  Μεταβατικοί λογαριασµοί παθητικού 
57.  Επιταγές και εντολές πληρωτέες 
58.  Λογαριασµοί περιοδικής κατανοµής 
59.  Λοιπές υποχρεώσεις 

50.  Προµηθευτές 
51.  Γραµµάτια πληρωτέα 
52.  Τράπεζες-λογαριασµοί βραχυπρόθεσµων 
       Υποχρεώσεων 
53.  Πιστωτές διάφοροι 
54.  Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη 
55.  Ασφαλιστικοί οργανισµοί 
56.  Μεταβατικοί λογαριασµοί παθητικού 
57.  ……………………………………… 
58.  Λογαριασµοί περιοδικής κατανοµής 
59.  Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις  
       υποκαταστηµάτων ή άλλων κέντρων 

  

2.5.1. Συγκριτική Ανάλυση – Σχολιασµός λογαριασµών 5ης Οµάδας.   

Στην οµάδα 5 του Κ.Λ.Σ.Τ, σύµφωνα µε τον Κυρίκο(1993) παρακολουθούνται οι 

καταθέσεις και οι βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις της τράπεζας ενώ, στην οµάδα 5 του 

Ε.Γ.Λ.Σ., σύµφωνα µε τους Σγουρινάκη και Μιχελινάκη(2009), παρακολουθούνται οι 

βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις της οικονοµικής µονάδας. Βραχυπρόθεσµες 

υποχρεώσεις είναι εκείνες που έχουν προθεσµία εξόφλησης µέχρι το τέλος της 

επόµενης χρήσης. (Παπαδέας,1994) 
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Οι υποχρεώσεις σε µια εµπορική επιχείρηση από την αγορά και την προµήθεια 

εµπορευµάτων εκφράζονται στο Ε.Γ.Λ.Σ. µε τους λογαριασµούς 50 «Προµηθευτές» 

και 51 «Γραµµάτια πληρωτέα» ενώ, οι υποχρεώσεις προς τους αποταµιευτές σε µια 

τραπεζική επιχείρηση εκφράζονται στο Κ.Λ.Σ.Τ. µε τους λογαριασµούς; 50 

«Καταθέσεις όψεως», 51 «Καταθέσεις ταµιευτηρίου», 52 «Καταθέσεις προθεσµίας-

τραπεζικά οµόλογα», 53 «Άλλες κατηγορίες καταθέσεων». Πιο αναλυτικά: 

Ο λογαριασµός 50 του Κ.Λ.Σ.Τ. παρακολουθεί τις κάθε µορφής καταθέσεις 

όψεως που γίνονται από πελάτες της Τράπεζας. Με τον όρο καταθέσεις όψεως 

εννοούµε τις καταθέσεις εκείνες των οποίων, η απόδοσή τους πραγµατοποιείται στην 

πρώτη ζήτηση ή µε προειδοποίηση µιας εργάσιµης ηµέρας. (Παπαδέας,1994) Ο 

λογαριασµός αυτός παρακολουθείται µέσω των υπολογαριασµών: 

50.00  Ιδιωτών  
50.01  Εταιρειών  
50.02  ∆ηµοσίων οργανισµών 
50.03  ∆ηµοσίων επιχειρήσεων 
50.04  Πιστωτικών ιδρυµάτων  
50.11  Τρεχούµενοι λογαριασµοί καταθέσεων 
50.98  Λοιπές καταθέσεις 

 

Από την άλλη µεριά, ο λογαριασµός 50 του Ε.Γ.Λ.Σ. παρακολουθεί σύµφωνα µε 

το    ,όλες τις δοσοληψίες που έχει η οικονοµική µονάδα µε τους προµηθευτές της. 

 

Ο λογαριασµός 51 του Κ.Λ.Σ.Τ. , σύµφωνα µε το Κυρίκο(1993), παρακολουθεί 

τις κάθε µορφής καταθέσεις ταµιευτηρίου που γίνονται από πελάτες της Τράπεζας. Οι 

καταθέσεις ταµιευτηρίου αποτελούν το µεγαλύτερο µέρος των καταθέσεων της 

Τράπεζας και αποτελούν πολύ σηµαντικό στοιχείο για τις Τράπεζες αφού µέσα από 

αυτές τις καταθέσεις πηγάζει το µεγαλύτερο µέρος των κεφαλαίων που αντλούν για 

τη χρηµατοδότηση των χορηγήσεων και των επενδύσεων τους. Οι καταθέσεις αυτές, 

όπως και οι καταθέσεις όψεως αποδίδονται στην πρώτη ζήτηση αλλά αφορούν 

φυσικά πρόσωπα και όχι κερδοσκοπικές επιχειρήσεις. Ο λογαριασµός αυτός 

παρακολουθείται µέσω των δευτεροβάθµιων λογαριασµών: 

51.00  Απλές 
51.01  Με προειδοποίηση 
51.02  Στεγαστικού ταµιευτηρίου 
51.03  Ταµιευτηρίου νεότητας 
51.98  Λοιπές καταθέσεις ταµιευτηρίου 

(Παπαδέας,1994) 

Ο λογαριασµός 51 του Ε.Γ.Λ.Σ., σύµφωνα µε τους Σγουρινάκη και 

Μιχελινάκη(2009), φέρει τον τίτλο «Γραµµάτια πληρωτέα» και περιλαµβάνει όλες τις 
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συναλλαγµατικές καθώς και τα «γραµµάτια σε διαταγή» τα οποία η οικονοµική 

µονάδα οφείλει να εξοφλήσει. 

 

Προχωρώντας παρακάτω, ο λογαριασµός 52 του Κ.Λ.Σ.Τ. παρακολουθεί τις 

καταθέσεις προθεσµίας και τα τραπεζικά οµόλογα.  Καταθέσεις προθεσµίας είναι 

εκείνες οι καταθέσεις, οι οποίες, µπορούν να αποδοθούν στους δικαιούχους τους µετά 

την πάροδο συγκεκριµένου χρονικού διαστήµατος. Με τα τραπεζικά οµόλογα 

παρακολουθούνται τα οµόλογα εκείνα, τα οποία έχουν εκδοθεί από Τράπεζες και η 

αρχική διάρκειά τους είναι µέχρι ένα έτος καθώς επίσης και εκείνα τα οποία ενώ όταν 

εκδόθηκαν ήταν µακροπρόθεσµης λήξεως έχουν γίνει εξοφλητέα στην επόµενη 

χρήση. Ο λογαριασµός αυτός του Κ.Λ.Σ.Τ. παρακολουθείται µέσω των ακόλουθων 

δευτεροβάθµιων λογαριασµών: 

52.00  Ιδιωτών 
52.01  Εταιρειών 
52.02  ∆ηµοσίων οργανισµών  
52.03  ∆ηµοσίων επιχειρήσεων 
52.04  Πιστωτικών ιδρυµάτων 
52.11  Ειδικές προθεσµιακές καταθέσεις 
52.49  Λοιπές καταθέσεις 
52.50  Τραπεζικά οµόλογα 

(Παπαδέας,1994) 

Ο αντίστοιχος σε κωδικό λογαριασµός του Ε.Γ.Λ.Σ. παρακολουθεί όλες τις 

βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις που έχει η οικονοµική µονάδα και οι οποίες, 

προέρχονται από χρηµατοδοτήσεις προς αυτήν. Αναπτύσσεται σε δευτεροβάθµιους 

και σε τριτοβάθµιους λογαριασµούς ανά υποκ/µα Τράπεζας και ανά λογ/σµο κάθε 

υποκαταστήµατος αντίστοιχα. (Σγουρινάκης,Μιχελινάκης,2009) 

 

Ο λογαριασµός 53 του Κ.Λ.Σ.Τ. φέρει τον τίτλο «Άλλες κατηγορίες καταθέσεων» 

και παρακολουθεί τις καταθέσεις οι οποίες δεν περιλαµβάνονται στους λογαριασµούς 

50, 51, 52. Ο λογαριασµός αυτός αναπτύσσεται στους ακόλουθους υπολογαριασµούς: 

 

53.00  ∆εσµευµένες καταθέσεις ιδιωτών-εταιρειών 
53.01  ∆εσµευµένες καταθέσεις δηµοσίων οργανισµών 
53.02  ∆εσµευµένες καταθέσεις δηµοσίων επιχειρήσεων 
53.03  ∆εσµευµένες καταθέσεις πιστωτικών ιδρυµάτων 
53.04  ∆εσµευµένες καταθέσεις όψεως κατοίκων εξωτερικού 
53.05  ∆εσµευµένες καταθέσεις προθεσµίας κατοίκων εξωτερικού  
53.09  Λοιπές δεσµευµένες καταθέσεις  
53.10  Καταθέσεις για εγγύηση ιδιωτών-εταιρειών 
53.11  Καταθέσεις για εγγύηση δηµοσίων οργανισµών 
53.12  Καταθέσεις για εγγύηση δηµοσίων επιχειρήσεων 
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53.13  Καταθέσεις για εγγύηση πιστωτικών ιδρυµάτων 
53.19  Λοιπές καταθέσεις για εγγύηση 
53.20  Ειδικές καταθέσεις Κεντρικής Τράπεζας 
53.30  Καταθέσεις διατραπεζικής αγοράς 

(Παπαδέας,1994)   

Στους υπολογαριασµούς 53.00-53.09 παρακολουθούνται οι δεσµευµένες 

καταθέσεις, οι καταθέσεις δηλαδή οι οποίες δεν µπορούν να αποδοθούν εύκολα είτε 

λόγω κάποιου αναγκαστικού µέτρου ή κάποιας διάταξης νόµου, είτε εξαιτίας της 

θέλησης του καταθέτη ή της Τράπεζας. 

Στους υπολογαριασµούς 53.10-53.19 παρακολουθούνται οι καταθέσεις στην 

Τράπεζα, οι οποίες πραγµατοποιούνται ως εξασφάλισή της για τους κινδύνους που 

αυτή αναλαµβάνει κυρίως λόγω των εγγυήσεων η οποία παρέχει στους πελάτες της. 

Στους υπολογαριασµούς 53.20-53.29 παρακολουθούνται οι ειδικές καταθέσεις , οι 

καταθέσεις δηλαδή, των οποίων, είτε η δηµιουργία, είτε η απόδοση τους, είτε και τα 

δύο, ρυθµίζονται από ειδικούς όρους και προϋποθέσεις, οι οποίες ορίζονται από τις 

Νοµισµατικές Αρχές ή κάποιες φορές από τους καταθέτες (καταθέσεις µε όρο) 

Στον υπολογαριασµό 53.30 παρακολουθούνται οι καταθέσεις διατραπεζικής 

αγοράς, δηλαδή, τα ποσά εκείνα που η Τράπεζα δανείζεται βραχυπρόθεσµα από 

άλλες Τράπεζες. (Κυρίκος,1993) 

Ο αντίστοιχος σε κωδικό λογαριασµός του Ε.Γ.Λ.Σ. φέρει τον τίτλο «Πιστωτές 

διάφοροι». Με το λογαριασµό αυτό, παρακολουθούνται όλες οι υποχρεώσεις της 

οικονοµικής µονάδας, οι οποίες, δεν υπάγονται σε καµία κατηγορία υποχρεώσεων 

από εκείνες που παρακολουθούνται µέσω της οµάδας 

5.(Σγουρινάκης,Μιχελινάκης,2009) 

 

Οι λογαριασµοί 54,55 και 56 του Κ.Λ.Σ.Τ. και του Ε.Γ.Λ.Σ. συµπίπτουν σε 

κωδικό, σε τίτλο και κατά το µεγαλύτερο µέρος του εννοιολογικού τους 

περιεχοµένου. Πιο αναλυτικά: 

Ο λογαριασµός 54 των δύο λογιστικών σχεδίων περιλαµβάνει όλες τις 

υποχρεώσεις της οικονοµικής µονάδας που προέρχονται από φόρους και τέλη προς το 

Ελληνικό ∆ηµόσιο, τους δήµους και λοιπούς οργανισµούς δηµοσίου δικαίου. Οι 

λογαριασµοί του Κ.Λ.Σ.Τ. µέσω των οποίων παρακολουθείται ο παραπάνω 

λογαριασµός και οι οποίοι είναι κοινοί µε λογαριασµούς του Ε.Γ.Λ.Σ. είναι οι 

ακόλουθοι: 

54.00  Φόρος προστιθέµενης αξίας 
54.03  Φόροι-τέλη αµοιβών προσωπικού 
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54.04  Φόροι- τέλη αµοιβών τρίτων 
54.05  Φόροι-τέλη κυκλοφορίας µεταφορικών µέσων 
54.07  Φόρος εισοδήµατος φορολογητέων κερδών 
54.08  Λογαριασµός εκκαθάρισης φόρων-τελών ετήσιας δήλωσης φόρου  εισοδήµατος 
54.09  Φόρος µερισµάτων 
54.10  Φόρος ακίνητης περιουσίας 
54.12  Φόρος αµοιβών µελών διοικητικού συµβουλίου 
54.13  Χαρτόσηµο αµοιβών µελών διοικητικού συµβουλίου  
54.14  Φόροι-τέλη ανεγειρόµενων οικοδοµών 
54.15  Φόρος αµοιβών εργολάβων 
54.18  Χαρτόσηµο εισοδηµάτων από οικοδοµές 
54.19  Τέλη υδρεύσεως εισοδηµάτων από οικοδοµές 
54.20  Τέλη καθαριότητας και φωτισµού 
54.21  Φόροι-τόκων  
54.98  Λοιποί φόροι-τέλη 
54.99  Φόροι-τέλη προηγούµενων χρήσεων    

 

Το Κ.Λ.Σ.Τ. περιλαµβάνει επιπλέον τους ακόλουθους λογαριασµούς: 

54.01  Ειδικός φόρος τραπεζικών εργασιών επί εσόδων 
54.02  Ειδικός φόρος τραπεζικών εργασιών επί συµβάσεων 
54.11  Φόρος  αναπροσαρµογής παγίων 
54.16  Φόρος αµοιβών λοιπών τρίτων µη ελεύθερων επαγγελµατιών 
54.17  Χαρτόσηµο αµοιβών λοιπών τρίτων µη ελεύθερων επαγγελµατιών 

 

Στους λογαριασµούς 54.01 και 54.02 παρακολουθούνται οι φόροι, οι οποίοι, 

αντιστοιχούν στα έσοδα της Τράπεζας και στις συµβάσεις των δανείων που έχει 

χορηγήσει, σύµφωνα µε τις διατάξεις της νοµοθεσίας που εφαρµόζεται κάθε φορά. 

Ο λογαριασµός 54.11 παρακολουθεί το φόρο που αντιστοιχεί στην υπεραξία από 

την αναπροσαρµογή της αξίας των παγίων στοιχείων, η οποία επιβάλλεται µε ειδικό 

νόµο. 

Με τους λογαριασµούς 54.16 και 54.17 παρακολουθείται ο φόρος και τα τέλη 

χαρτόσηµου που παρακρατεί η Τράπεζα από τις αµοιβές τρίτων, οι οποίοι, δεν είναι 

ελεύθεροι επαγγελµατίες. (Κυρίκος,1993) 

 

Ο λογαριασµός 55 του Κ.Λ.Σ.Τ. και του Ε.Γ.Λ.Σ. φέρει τον τίτλο «Ασφαλιστικοί 

οργανισµοί» και µε το λογαριασµό αυτό παρακολουθούνται οι υποχρεώσεις της 

οικονοµικής µονάδας προς τα διάφορα ασφαλιστικά ταµεία. Ο λογαριασµός αυτός 

των δύο λογιστικών σχεδίων συµπίπτει σε τίτλο, σε κωδικό και σε εννοιολογικό 

περιεχόµενο. 

 

Ο λογαριασµός 56 «Μεταβατικοί λογαριασµοί παθητικού» του Κ.Λ.Σ.Τ. και του 

Ε.Γ.Λ.Σ. ταυτίζεται σε κωδικό, σε τίτλο και κατά το µεγαλύτερο µέρος του 

εννοιολογικό τους περιεχόµενο. Σύµφωνα µε τον Κυρίκο(1993) µε το λογαριασµό 
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αυτό, παρακολουθούνται τα έσοδα της επόµενης χρήσης, τα οποία προεισπράττονται 

καθώς και τα πληρωτέα έξοδα της κλεισµένης χρήσεως που πραγµατοποιούνται µέσα 

στη χρήση αλλά δεν πληρώνονται µέσα σε αυτή και τα οποία δεν είναι δυνατόν να 

πιστωθούν σε προσωπικούς λογαριασµούς αφού δεν είναι απαιτητά στο τέλος της 

χρήσης. Οι κοινοί δευτεροβάθµιοι λογαριασµοί µεταξύ των δύο λογιστικών σχεδίων, 

µέσω των οποίων παρακολουθείται ο λογαριασµός 56 είναι οι ακόλουθοι: 

56.00  Έσοδα επόµενων χρήσεων 
56.01  Έξοδα χρήσεως δουλευµένα (πληρωτέα) 

 

Με το λογαριασµό 56.00 παρακολουθούνται τα έσοδα επόµενων χρήσεων, τα 

οποία σε περίπτωση που δεν καταχωρούνται αµέσως σε αυτόν, µεταφέρονται από 

τους οικείους λογαριασµούς εσόδων της οµάδας 7 όσα από αυτά αφορούν την 

επόµενη ή τις επόµενες χρήσεις. 

Με το λογαριασµό 56.01 παρακολουθούνται τα έξοδα, τα οποία, ανήκουν στην 

κλειόµενη χρήση, αλλά, δεν πληρώνονται µέσα σε αυτή, και τα οποία δεν είναι 

απαιτητά στο τέλος της χρήσης από τους δικαιούχους. Επιπλέον, µε το λογαριασµό 

αυτό, παρακολουθούνται και οι δουλευµένοι τόκοι. (Κυρίκος,1993) 

Το Κ.Λ.Σ.Τ. περιλαµβάνει επιπλέον τον υπολογαριασµό 56.04 «∆ιαφορές 

(πιστωτικές) αποτιµήσεως προθεσµιακών πράξεων σε συνάλλαγµα». 

 

Ο λογαριασµός 57 του Κ.Λ.Σ.Τ. περιέχει τις επιταγές και εντολές πληρωτέες ενώ 

ο αντίστοιχος σε κωδικό λογαριασµός του Ε.Γ.Λ.Σ. είναι κενός. Συγκεκριµένα, µέσω 

του λογαριασµού 57 παρακολουθούνται οι επιταγές και οι εντολές, οι οποίες 

εκδίδονται από τα καταστήµατα της Τράπεζας και είναι πληρωτέες από άλλα 

καταστήµατα της Τράπεζας ή από ανταποκριτές της. Επιπλέον, µέσω αυτού του 

λογαριασµού παρακολουθούνται οι εντολές και οι επιταγές, οι οποίες, εκδίδονται από 

άλλες Τράπεζες του εσωτερικού ή του εξωτερικού και οι οποίες, είναι πληρωτέες σε 

πελάτες της Τράπεζας. Ο λογαριασµός 57 παρακολουθείται µέσω των ακόλουθων 

δευτεροβάθµιων λογαριασµών: 

57.00  Επιταγές πληρωτέες 
57.01  Επιταγές επί ανταποκριτών 
57.02  Επιταγές πληρωµής µισθών και συντάξεων 
57.10  Εντολές πληρωτέες 
57.11  Εντολές επί ανταποκριτών 
57.97  Λοιπές επιταγές πληρωτέες 
57.98  Λοιπές εντολές πληρωτέες 

(Κυρίκος,1993) 
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Ο λογαριασµός 58 του Κ.Λ.Σ.Τ. ταυτίζεται σε κωδικό, σε τίτλο και σε 

περιεχόµενο µε τον αντίστοιχο λογαριασµό του Ε.Γ.Λ.Σ. Σύµφωνα µε τον 

Κυρίκο(1993),µε το λογαριασµό αυτό διευκολύνεται ο προσδιορισµός των 

βραχυχρόνιων αποτελεσµάτων, τόσο όταν δεν λειτουργεί η αναλυτική λογιστική των 

λογαριασµών της οµάδας 9, οπότε η λειτουργία του λογαριασµού 58 παίζει 

καθοριστικό ρόλο στον προσδιορισµό ορθών βραχυχρόνιων αποτελεσµάτων, όσο και 

όταν λειτουργεί το σύστηµα της αναλυτικής λογιστικής των λογαριασµών της οµάδας 

9, οπότε µε την λειτουργία αυτού του λογαριασµού, επιτυγχάνεται η συµφωνία των 

συνολικών βραχυχρόνιων αποτελεσµάτων της γενικής λογιστικής µε τα αναλυτικά 

βραχύχρονα αποτελέσµατα της αναλυτικής λογιστικής. Ο λογαριασµός αυτός δίνει τη 

δυνατότητα να καταχωρούνται στους οικείους λογαριασµούς εσόδων, εξόδων και 

αποθεµάτων της Γενικής Λογιστικής τα στοιχεία εκείνα τα οποία, αν και δεν έχουν 

πραγµατοποιηθεί ακόµα είναι γνωστά( π.χ. ενοίκια, ασφάλιστρα κ.α.) ή τα οποία 

µπορούν να προσδιοριστούν προϋπολογιστικά (π.χ. φόροι, τέλη κ.α.) 

 

Ο λογαριασµός 59 του Κ.Λ.Σ.Τ. παρόλο που δεν έχει τον ίδιο κωδικό και τίτλο µε 

κάποιον άλλο του Ε.Γ.Λ.Σ. συµπίπτει ωστόσο σε πολλά σηµεία  του εννοιολογικού 

του περιεχοµένου µε τον λογαριασµό 53 «Πιστωτές διάφοροι» του Ε.Γ.Λ.Σ. Οι 

διαφορές τους υφίστανται στους εξής υπολογαριασµούς: 

59.00  Υποχρεώσεις προς την Κεντρική Τράπεζα 
59.01  Κεντρική Τράπεζα-Υποχρεώσεις από εισπράξεις για λογαριασµό της 
59.20  Υποχρεώσεις για απόδοση χρηµατικών δεσµεύσεων για εισαγωγές 
59.21  Καλύµµατα σε δραχµές ενέγγυων πιστώσεων και προεµβασµάτων εξωτερικού 
59.22  Καταθέσεις χρηµατικών εγγυήσεων για κάλυψη ενδεχόµενων ζηµιών από προθεσµιακές πράξεις 
           σε συνάλλαγµα 
59.30  Ελληνικό δηµόσιο-Υποχρεώσεις από εισπράξεις για λογαριασµό του 
59.31  Ελληνικό δηµόσιο-Λοιπές υποχρεώσεις 
59.32  Υποχρεώσεις από εισπράξεις για λογαριασµό Ν.Π.∆.∆. 
59.33  Υποχρεώσεις από εισπράξεις για λογαριασµό λοιπών τρίτων 
59.43  Προµηθευτές 
59.45  Πελάτες-προϊόν εξαγωγών τους προς απόδοση 
59.46  Πελάτες-προϊόν εισπράξεως συναλλαγµατικών τους προς απόδοση 
59.47  Πελάτες-προϊόν εισπράξεως επιταγών τους προς απόδοση 
59.48  Πελάτες-προϊόν εισπράξεως φορτωτικών τους προς απόδοση 
59.99  Υποχρεώσεις µειωµένης εξασφαλίσεως 

 

Ο λογαριασµός 59.00 µε τον οποίο, παρακολουθούνται οι υποχρεώσεις της 

Τράπεζας προς την Κεντρική Τράπεζα αναπτύσσεται µε τους ακόλουθους 

τριτοβάθµιους λογαριασµούς 
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59.00.00  Από Χρηµατοδοτήσεις 
59.00.01  Από Αναχρηµατοδοτήσεις 
59.00.02  Από Αναπροεξοφλήσεις Χαρτοφυλακίου 

 

Με το λογαριασµό 59.01 παρακολουθούνται όλες οι εισπράξεις, τις οποίες 

πραγµατοποιεί η Τράπεζα από τους πελάτες της, όπως παράβολα, προµήθειες, 

εισφορές κ.α., τις οποίες αποδίδει στην Κεντρική Τράπεζα. 

Με το λογαριασµό 59.20 παρακολουθούνται όλα εκείνα τα ποσά, τα οποία 

καταβάλλουν στην Τράπεζα οι πελάτες της, ως προκαταβολές, προκειµένου να 

πραγµατοποιήσουν εισαγωγές από το εξωτερικό. Τα χρηµατικά αυτά ποσά, τα 

αποδίδει στη συνέχεια η Τράπεζα στην Κεντρική Τράπεζα. 

Ο λογαριασµός 59.21 παρακολουθεί το αντίτιµο που καταβάλουν σε δραχµές οι 

πελάτες-εισαγωγείς για το άνοιγµα ενέγγυων πιστώσεων και την αποστολή 

προεµβασµάτων στο εξωτερικό. Τα ποσά αυτά τα οποία, καταβάλλουν οι πελάτες-

εισαγωγείς αποτελούν κάλυµµα για την Τράπεζα σε σχέση µε την υποχρέωση που 

αναλαµβάνει προς την Τράπεζα του εξωτερικού. 

 Με το λογαριασµό 59.22 παρακολουθούνται τα ποσά εκείνα που εισπράττουν οι 

τράπεζες από τους πελάτες τους σε περίπτωση προαγοράς ή προπωλήσεως 

προθεσµιακού συναλλάγµατος. Τα ποσά αυτά εισπράττονται προκειµένου να 

καλύψουν οι Τράπεζες ενδεχόµενη ζηµιά, σε περίπτωση που οι πελάτες τους δεν 

προβούν τελικά στην αγορά ή την πώληση συναλλάγµατος. Αν όµως η αγορά ή η 

πώληση συναλλάγµατος πραγµατοποιηθεί τότε τα εισπραγµένα αυτά ποσά 

συµψηφίζονται. 

Στους λογαριασµούς 59.45, 59.46, 59.47, 59.48 καταχωρούνται τα ποσά που 

εισπράττονται για λογαριασµό πελατών της Τράπεζας από τις εξαγωγές τους ή τα 

γραµµάτιά τους ή τις επιταγές τους ή τις φορτωτικές τους. 

Ο λογαριασµός 59.99 παρακολουθεί όλες τις οφειλές της Τράπεζας προς τρίτους, 

για την εξόφληση των οποίων η υποχρέωσή της είναι πολύ αποδυναµωµένη. Ο 

χαρακτηρισµός αυτός γίνεται σύµφωνα µε τους όρους του άρθρου 3 της Οδηγίας 

89/299 ΕΟΚ.( Παπαδέας,1994) 

Από τη άλλη µεριά, ο λογαριασµός 59 του ΕΓΛΣ περιλαµβάνει τις 

βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις υποκαταστηµάτων ή άλλων κέντρων 

(Σγουρινάκης,Μιχελινάκης,2009) 
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2.6. ΟΜΑ∆Α 6: ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΞΟ∆Α ΚΑΤ΄ΕΙ∆ΟΣ 

Πρωτοβάθµιοι Λογαριασµοί 

 
Κ.Λ.Σ.Τ. 

 
Ε.Γ.Λ.Σ. 

60  Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 
61  Αµοιβές και έξοδα τρίτων 
62  Παροχές τρίτων  
63  Φόροι-τέλη 
64  ∆ιάφορα έξοδα 
65  Τόκοι και προµήθειες 
66  Αποσβέσεις παγίων στοιχείων  
      ενσωµατωµένες στο λειτουργικό κόστος 
67  ……………………………………… 
68  Προβλέψεις εκµεταλλεύσεως και διαφορές 
      αποτιµήσεως 
69  ∆ιαφορές (χρεωστικές) από πράξεις σε  
      Συνάλλαγµα 

60  Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 
61  Αµοιβές και έξοδα τρίτων 
62  Παροχές τρίτων 
63  Φόροι-τέλη 
64  ∆ιάφορα έξοδα 
65  Τόκοι και συναφή έξοδα 
66  Αποσβέσεις παγίων στοιχείων  
      ενσωµατωµένες στο λειτουργικό κόστος 
67………………………………………. 
68  Προβλέψεις εκµεταλλεύσεως 
 
69  Οργανικά έξοδα κατ’είδος υποκαταστηµάτων  
      ή άλλων Κέντρων 

 

2.6.1. Συγκριτική Ανάλυση –Σχολιασµός λογαριασµών 6ης Οµάδας.  

Με την έκτη οµάδα των δύο λογιστικών σχεδίων παρακολουθούνται και 

καταγράφονται όλα τα οργανικά έξοδα κατ’ είδος, όλα δηλαδή τα έξοδα εκείνα τα 

οποία αφορούν την οµαλή εκµετάλλευση της χρήσης (οργανικά) καθώς και οι κατ’ 

είδος επιβαρύνσεις για την διενέργεια προβλέψεων και αποσβέσεων που 

ενσωµατώνονται στο λειτουργικό κόστος. Οι περισσότεροι δευτεροβάθµιοι 

λογαριασµοί των δύο λογιστικών σχεδίων ταυτίζονται σε κωδικό, σε τίτλο και σε 

εννοιολογικό περιεχόµενο.  

Πιο συγκεκριµένα, ο λογαριασµός 60 «Αµοιβές και έξοδα προσωπικού» των δύο 

λογιστικών σχεδίων περιλαµβάνει όλα τα έξοδα της οικονοµικής µονάδας, τα οποία, 

προέρχονται από την απασχόληση προσωπικού της.  Ο λογαριασµός αυτός 

παρακολουθείται µε τους ακόλουθους δευτεροβάθµιους λογαριασµούς: 

60.00  Αµοιβές έµµισθου προσωπικού 
60.01  Αµοιβές ηµεροµίσθιου προσωπικού 
60.02  Παρεπόµενες παροχές και έξοδα προσωπικού 
60.03  Εργοδοτικές εισφορές και επιβαρύνσεις έµµισθου προσωπικού 
60.04  Εργοδοτικές εισφορές και επιβαρύνσεις ηµεροµίσθιου προσωπικού 
60.99  Προϋπολογισµένες-προπληρωµένες αµοιβές και έξοδα προσωπικού(Λ/58.60) 

Ο λογαριασµός 60.00  παρακολουθείται µέσω των ακόλουθων τριτοβάθµιων 

λογαριασµών: 

60.00.00  Τακτικές Αποδοχές 
60.00.01  Οικογενειακά επιδόµατα 
60.00.02  Αµοιβές υπερωριακής απασχόλησης 
60.00.03  ∆ώρα εορτών (Χριστουγέννων και Πάσχα) 
60.00.04  Αποδοχές επίσηµων αργιών 



52 

 

60.00.05  Αποδοχές ασθενείας 
60.00.06  Αποδοχές κανονικής αδείας  
60.00.07  Επιδόµατα κανονικής αδείας 
60.00.08  Αποζηµιώσεις µη χορηγούµενων αδειών 
60.00.10  Έκτακτες αµοιβές 
60.00.11  Αµοιβές εκτός έδρας 
60.00.12  Αµοιβές µαθητευοµένων 

 

Το Κ.Λ.Σ.Τ. περιλαµβάνει επιπλέον τον λογαριασµό 60.00.13 «Επίδοµα 

Ισολογισµού». 

Με ανάλογους τριτοβάθµιους λογαριασµούς παρακολουθείται και ο λογαριασµός 

60.01 «Αµοιβές ηµεροµίσθιου προσωπικού» των δύο λογιστικών σχεδίων. 

Ο λογαριασµός 60.02 περιλαµβάνει, εκτός από τις αµοιβές και τις εργοδοτικές 

εισφορές, διάφορες άλλες παροχές και έξοδα που πραγµατοποιούνται για το 

προσωπικό της οικονοµικής µονάδας. (Κυρίκος,1993) Οι τριτοβάθµιοι λογαριασµοί 

µε τους οποίους παρακολουθείται και οι οποίοι είναι κοινοί µε  αντίστοιχους του 

Ε.Γ.Λ.Σ. είναι οι ακόλουθοι: 

60.02.00  Είδη ενδύσεως  
60.02.01  Έξοδα στεγάσεως 
60.02.02  Επιχορηγήσεις και λοιπά έξοδα κυλικείου-εστιατορίου 
60.02.03  Έξοδα ψυχαγωγίας προσωπικού 
60.02.04  Έξοδα επιµορφώσεως προσωπικού 
60.02.05  Έξοδα ιατροφαρµακευτικής περιθάλψεως 
60.02.06  Ασφάλιστρα προσωπικού 
60.02.99  Λοιπές παρεπόµενες παροχές και έξοδα προσωπικού 

 

Στους λογαριασµούς 60.03 και 60.04 παρακολουθούνται οι εργοδοτικές εισφορές 

και οι επιβαρύνσεις  που αντιστοιχούν στο έµµισθο(60.03) και στο 

ηµεροµίσθιο(60.04) προσωπικό της οικονοµικής µονάδας. Ο λογαριασµός 60.03  

παρακολουθείται µέσω των ακόλουθων τριτοβάθµιων λογαριασµών: 

60.03.00  Εργοδοτικές εισφορές Ι.Κ.Α. 
60.03.01  Εργοδοτικές εισφορές λοιπών ταµείων κύριας ασφαλίσεως 
60.03.02  Εργοδοτικές εισφορές ταµείων επικουρικής ασφαλίσεως 
60.03.04  Χαρτόσηµο µισθοδοσίας 
60.03.99  Λοιπές εργοδοτικές εισφορές 

   

Ο λογαριασµός 60.04 παρακολουθείται µέσω των ακόλουθων τριτοβάθµιων 

λογαριασµών: 

60.04.00  Εργοδοτικές εισφορές Ι.Κ.Α. 
60.04.01  Εργοδοτικές εισφορές λοιπών ταµείων κύριας ασφαλίσεως 
60.04.02  Εργοδοτικές εισφορές ταµείων επικουρικής ασφαλίσεως 
64.04 04  Χαρτόσηµο µισθοδοσίας 
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Ο λογαριασµός 60.04 στο Κ.Λ.Σ.Τ. περιλαµβάνει επιπλέον τον προαιρετικό 

λογαριασµό 60.04.99 « Λοιπές εργοδοτικές εισφορές». 

 

Ο λογαριασµός 61 του Κ.Λ.Σ.Τ  έχει τον ίδιο κωδικό και τίτλο µε τον αντίστοιχο 

του Ε.Γ.Λ.Σ. και το περιεχόµενο του ταυτίζεται µε το µεγαλύτερο µέρος του 

περιεχοµένου του αντίστοιχου λογαριασµού του Ε.Γ.Λ.Σ. Σύµφωνα µε τον 

Κυρίκο(1993), στο λογαριασµό αυτό των δύο λογιστικών σχεδίων καταχωρούνται 

όλες οι αµοιβές και τα έξοδα τα οποία, προσµετρώνται από την οικονοµική µονάδα 

για εργασίες τρίτων, οι οποίοι δεν έχουν σχέση εξαρτηµένης εργασίας µε  αυτή. Ο 

λογαριασµός αυτός στο Κ.Λ.Σ.Τ. αποτελείται από τους ακόλουθους δευτεροβάθµιους 

λογαριασµούς οι οποίοι, ταυτίζονται µε αντίστοιχους λογαριασµούς του Ε.Γ.Λ.Σ.  

61.00  Αµοιβές και έξοδα ελεύθερων 
επαγγελµατιών υποκείµενες σε παρακράτηση 
φόρου εισοδήµατος 
61.01  Αµοιβές και έξοδα µη ελεύθερων 
επαγγελµατιών υποκείµενες σε παρακράτηση 
φόρου εισοδήµατος  

61.98  Λοιπές αµοιβές τρίτων 
61.99  Προϋπολογισµένες-προπληρωµένες 
αµοιβές και έξοδα τρίτων(Λ/58.61) 

   

Ο δευτεροβάθµιος λογαριασµός 61.00 του Κ.Λ.Σ.Τ. και του Ε.Γ.Λ.Σ. 

παρακολουθείται µέσω των ακόλουθων τριτοβάθµιων λογαριασµών: 

61.00.00  Αµοιβές και έξοδα δικηγόρων 
61.00.01  Αµοιβές και έξοδα συµβολαιογράφων 
61.00.02  Αµοιβές και έξοδα τεχνικών 
61.00.03  Αµοιβές και έξοδα οργανωτών-µελετητών-ερευνητών 
61.00.04  Αµοιβές και έξοδα ελεγκτών 
61.00.05  Αµοιβές και έξοδα ιατρών 
61.00.06  Αµοιβές και έξοδα οικονοµικών-συµβούλων-λογιστών 
61.00.99  Αµοιβές και έξοδα λοιπών ελεύθερων επαγγελµατιών 

    

 Ο δευτεροβάθµιος λογαριασµός 61.01 του Κ.Λ.Σ.Τ. παρακολουθείται µέσω των 

ακόλουθων τριτοβάθµιων λογαριασµών, οι οποίοι ταυτίζονται µε αντίστοιχους του 

Ε.Γ.Λ.Σ.: 

61.01.00  Αµοιβές συνεδριάσεων µελών διοικητικού συµβουλίου 
61.01.01  Αµοιβές και έξοδα διαφόρων τρίτων 

  

Στο λογαριασµό 62 «Παροχές τρίτων» του Κ.Λ.Σ.Τ. και του Ε.Γ.Λ.Σ. 

καταχωρούνται τα ενοίκια µισθώσεως παγίων στοιχείων, εκτός από τα ενοίκια 

στέγασης προσωπικού, τα οποία καταχωρούνται στο λογαριασµό 62.02.01 «Έξοδα 

στεγάσεως» Επιπλέον στο λογαριασµό 62 περιλαµβάνονται τα αντίτιµα των παροχών 

κοινής ωφέλειας, τα ασφάλιστρα, εκτός από εκείνα που αφορούν ασφάλειες 



54 

 

προσωπικού και τα οποία καταχωρούνται στο λογαριασµό 60.02.06 «Ασφάλιστρα 

προσωπικού» καθώς και εκείνα που αφορούν ασφάλειες µεταφορών των προϊόντων 

που έχουν αγοραστεί. Επιπρόσθετα, ο λογαριασµός 62 περιλαµβάνει το κόστος 

επισκευής και συντήρησης παγίων και άλλων στοιχείων ενεργητικού που γίνονται 

από τρίτους, τα αποθήκευτρα και τέλος όλες τις παροχές τρίτων που δεν υπάγονται σε 

κάποιον από τους υπολογαριασµούς του 62. Ο λογαριασµός αυτός του Κ.Λ.Σ.Τ. 

αποτελείται από τους παρακάτω δευτεροβάθµιους λογαριασµούς που είναι κοινοί µε 

αντίστοιχους του Ε.Γ.Λ.Σ.: 

62.03  Τηλεπικοινωνίες 
62.04  Ενοίκια 
62.05  Ασφάλιστρα 
62.06  Αποθήκευτρα 
62.07  Επισκευές και συντηρήσεις 
62.98  Λοιπές παροχές τρίτων 
62.99  Προϋπολογισµένες-προπληρωµένες παροχές τρίτων(Λ/58.62) 

 

Ο δευτεροβάθµιος λογαριασµός 62.03 του Κ.Λ.Σ.Τ. και του Ε.Γ.Λ.Σ. 

παρακολουθείται µέσω των ακόλουθων τριτοβάθµιων λογαριασµών: 

62.03.00  Τηλεφωνικά-τηλεγραφικά 
62.03.01  Τelex(Τηλέτυπο) 
62.03.99 Λοιπά έξοδα τηλεπικοινωνιών 

 
Στο Κ.Λ.Σ.Τ. ο λογαριασµός αυτός περιλαµβάνει επίσης και τον 62.03.04 

«S.W.I.F.T.» 

Οι δευτεροβάθµιοι λογαριασµοί 62.04  και 62.05 του Κ.Λ.Σ.Τ.  περιλαµβάνουν 

τους ακόλουθους τριτοβάθµιους που είναι κοινοί µε τους αντίστοιχους του Ε.Γ.Λ.Σ.  

62.04.01  Ενοίκια κτιρίων 
62.04.03  Ενοίκια µεταφορικών µέσων 
62.04.05  Ενοίκια µηχανογραφικού εξοπλισµού 
62.04.07  Ενοίκια φωτοαντιγραφικών µέσων 
62.04.08  Ενοίκια φωτεινών επιγραφών 
62.04.99  Λοιπά ενοίκια 
62.05.00  Ασφάλιστρα πυρός 
62.05.01  Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων 
62.05.02  Ασφάλιστρα µεταφορών 
62.05.03  Ασφάλιστρα πιστώσεων 
62.05.99  Λοιπά ασφάλιστρα 

Ο λογαριασµός 62.05.04 περιλαµβάνει επιπλέον τον 62.05.04 Ασφάλιστρα 

χρηµαταποστολών. 

Οι λογαριασµοί 62.07 και 62.98 του Κ.Λ.Σ.Τ. παρακολουθούνται µέσω των 

ακόλουθων τριτοβάθµιων υποχρεωτικών λογαριασµών, οι οποίοι συµπίπτουν µε τους 

αντίστοιχους του Ε.Γ.Λ.Σ.: 

62.07.01  Κτιρίων-εγκαταστάσεων κτιρίων 
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62.07.03  Μεταφορικών µέσων 
62.07.04  Επίπλων και λοιπού εξοπλισµού 
62.07.05  Μηχανογραφικού  εξοπλισµού 
62.98.00  Φωτισµός 
62.98.01  Φωταέριο 
62.98.02  Ύδρευση 

(Κυρίκος,1993) 

 

Ο λογαριασµός 63 του Κ.Λ.Σ.Τ. ταυτίζεται σε πολύ µεγάλο βαθµό µε τον 

αντίστοιχο του Ε.Γ.Λ.Σ. και παρακολουθεί σύµφωνα µε τον Κυρίκο(1993) όλους τους 

φόρους και τα τέλη που αφορούν την οικονοµική µονάδα εκτός από το φόρο 

εισοδήµατος, το φόρο προηγούµενων χρήσεων, τις φορολογικές ποινές και τα 

πρόστιµα και τέλος, το χαρτόσηµο µισθοδοσίας. 

Οι δευτεροβάθµιοι λογαριασµοί του Κ.Λ.Σ.Τ.  µε τους οποίους παρακολουθείται 

αυτός ο λογαριασµός, το περιεχόµενο των οποίων συµπίπτει σχεδόν απόλυτα µε το 

περιεχόµενο των αντίστοιχων λογαριασµών του Ε.Γ.Λ.Σ. είναι οι ακόλουθοι:   

63.00 Φόρος εισοδήµατος µη συµψηφιζόµενος 
63.02  Τέλη δανείων και λοιπών πράξεων 
63.03  Φόροι –τέλη κυκλοφορίας µεταφορικών µέσων 
63.04  ∆ηµοτικοί φόροι-τέλη 
63.05  Φόροι-τέλη προβλεπόµενοι από διεθνείς οργανισµούς 
63.06  Λοιποί φόροι-τέλη εξωτερικού 
63.98  Λοιποί φόροι-τέλη 
63.99  Προϋπολογισµένοι-προπληρωµένοι φόροι-τέλη(Λ/58.63) 

 

Οι λογαριασµοί 63.00 και 63.03 του Κ.Λ.Σ.Τ. παρακολουθούνται µε τους 

ακόλουθους τριτοβάθµιους υποχρεωτικούς  λογαριασµούς που έχουν το ίδιο 

περιεχόµενο µε τους αντίστοιχους του Ε.Γ.Λ.Σ. 

63.00.00  Φόρος εισοδήµατος µη συµψηφιζόµενος εσωτερικού 
63.00.01  Φόρος εισοδήµατος µη συµψηφιζόµενος εξωτερικού 
63.03.00  Αυτοκινήτων επιβατικών 
63.03.01  Αυτοκινήτων ειδικής χρήσης 
 
 

 

Στο Ε.Γ.Λ.Σ. ο λογαριασµός 63.03.01 παρακολουθείται µέσω περισσότερων 

δευτεροβάθµιων λογαριασµών ανάλογα µε το είδος του µεταφορικού µέσου. 

Οι λογαριασµοί 63.04 και 63.98 του Κ.Λ.Σ.Τ. ταυτίζονται  µε τους αντίστοιχους 

του Ε.Γ.Λ.Σ. µε µόνη διαφορά τον τριτοβάθµιο λογαριασµό 63.04.02, ο οποίος 

περιέχεται επιπλέον στο Κ.Λ.Σ.Τ. Έτσι, ο λογαριασµό 63.04 του Κ.Λ.Σ.Τ. 

παρακολουθείται µέσω των τριτοβάθµιων υποχρεωτικών λογαριασµών: 

63.04.00  Τέλη καθαριότητας και φωτισµού 
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63.04.01  Φόροι και τέλη ανεγειρόµενων ακινήτων 
63.04.02  Φόροι ακάλυπτων χώρων 

 

Ανάλογα, ο λογαριασµός 63.98 του Κ.Λ.Σ.Τ. αποτελείται από τους ακόλουθους 

τριτοβάθµιους υποχρεωτικούς λογαριασµούς λογαριασµούς, οι οποίοι έχουν το ίδιο 

περιεχόµενο µε τους αντίστοιχους του Ε..Γ.Λ.Σ.: 

63.98.00  Χαρτόσηµο µισθωµάτων 
63.98.01  Τέλη Υδρεύσεως 
63.98.02  Φόρος ακίνητης περιουσίας 
63.98.04  Χαρτόσηµο εσόδων από τόκους και προµήθειες 
63.98.06  Χαρτόσηµο αµοιβών τρίτων  
63.98.08  Φόρος προστιθέµενης αξίας 

 

Ο λογαριασµός 63.98.08 του Κ.Λ.Σ.Τ. στο Ε.Γ.Λ.Σ. παρακολουθείται µέσω των 

λογαριασµών 63.98.08 και 63.98.09 ανάλογα µε το αν ο ΦΠΑ είναι εκπιπτόµενος στη 

φορολογία εισοδήµατος(Γνωµ.243/2162/1995) ή όχι (Γνωµ.234/2162/1995). 

 

Στο λογαριασµό 64 του Κ.Λ.Σ.Τ. και του Ε.Γ.Λ.Σ. «∆ιάφορα έξοδα» 

καταχωρούνται σύµφωνα µε την παρ.2.2.608 του Π.∆.1123/1980 όλα τα οργανικά 

έξοδα, τα οποία δεν καταχωρούνται σε οποιοδήποτε άλλο λογαριασµό της οµάδας 6. 

Οι κοινοί δευτεροβάθµιοι λογαριασµοί µε τους οποίους παρακολουθείται ο 

λογαριασµός αυτός στο Κ.Λ.Σ.Τ. και στο Ε.Γ.Λ.Σ. είναι οι ακόλουθοι: 

64.00  Έξοδα µεταφορών  
64.01  Έξοδα ταξιδιών 
64.02  Έξοδα προβολής και διαφήµισης 
64.03  Έξοδα εκθέσεων-επιδείξεων 
64.05  Συνδροµές-εισφορές 
64.06  ∆ωρεές-επιχορηγήσεις 
64.07  Έντυπα και γραφική ύλη 
64.08  Υλικά άµεσης αναλώσεως 
64.09  Έξοδα δηµοσιεύσεων 
64.98  Λοιπά διάφορα έξοδα 
64.99  Προϋπολογισµένα –προπληρωµένα διάφορα έξοδα (Λ/58.64) 

 

Ο παραπάνω λογαριασµός στο Κ.Λ.Σ.Τ. περιλαµβάνει επιπλέον τους 

λογαριασµούς: 

64.14  Οδοιπορικά έξοδα 
64.15  Έξοδα επιθεωρήσεων και έκτακτων αποστολών 
64.20  Εισφορές Τράπεζας 
64.73  Ζηµιές από πώληση χρεογράφων 

 

Οι τριτοβάθµιοι κοινοί υποχρεωτικοί λογαριασµοί των δύο λογιστικών σχεδίων 

µέσω των οποίων παρακολουθούνται οι παραπάνω δευτεροβάθµιοι κοινοί 

λογαριασµοί είναι οι ακόλουθοι: 
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64.00.00  Έξοδα κινήσεως (καύσιµα-λιπαντικά-διόδιαα) µεταφορικών µέσων ιδιοκτησίας της Τράπεζας 
64.00.01  Έξοδα µεταφοράς προσωπικού µε µεταφορικά µέσα τρίτων 
64.01.00  Έξοδα ταξιδιών εσωτερικού 
64.01.01  Έξοδα ταξιδιών εξωτερικού 
64.02.00  ∆ιαφηµίσεις από τον Τύπο 
64.02.01  ∆ιαφηµίσεις από το ραδιόφωνο-τηλεόραση 
64.02.02  ∆ιαφηµίσεις από τον κινηµατογράφο 
64.02.03  ∆ιαφηµίσεις από λοιπά µέσα ενηµέρωσης 
64.02.04  Έξοδα λειτουργίας φωτεινών επιγραφών 
64.02.05  Έξοδα συνεδρίων-δεξιώσεων και άλλων παρεµφερών εκδηλώσεων 
64.02.06  Έξοδα υποδοχής και φιλοξενίας 
64.02.07  Έξοδα προβολής δια λοιπών µεθόδων 
64.05.00  Συνδροµές σε περιοδικά και εφηµερίδες 
64.05.01  Συνδροµές-εισφορές σε επαγγελµατικές οργανώσεις 
64.05.02  ∆ικαιώµατα χρηµατιστηρίου διαπραγµατεύσεως τίτλων 
64.06.00  ∆ωρεές για κοινωφελείς σκοπούς 
64.06.01  Επιχορηγήσεις για κοινωφελείς σκοπούς 
64.07.00  Έντυπα 
64.07.01  Υλικά πολλαπλών εκτυπώσεων 
64.07.02  Έξοδα πολλαπλών εκτυπώσεων 
64.07.03  Γραφική ύλη και λοιπά υλικά γραφείων  
64.08.00  Καύσιµα, λοιπά υλικά και έξοδα κλιµατισµού 
64.08.01  Υλικά καθαριότητας 
64.08.02  Υλικά φαρµακείου 
64.09.00  Έξοδα δηµοσιεύσεων ισολογισµού και προσκλήσεων 
64.09.01  Έξοδα δηµοσιεύσεων αγγελιών και ανακοινώσεων 

 

Ο λογαριασµός 64.02 του Κ.Λ.Σ.Τ περιλαµβάνει επιπλέον τον τριτοβάθµιο 

64.02.10 «Έξοδα διαφηµιστικών και άλλων εκδόσεων» 

 

Ο λογαριασµός 65 του Κ.Λ.Σ.Τ. έχει µία εντελώς νέα ανάλυση από ότι του 

Ε.Γ.Λ.Σ. Φέρει τον τίτλο «Τόκοι και προµήθειες» ενώ, ο αντίστοιχος του Ε.Γ.Λ.Σ. 

«Τόκοι και συναφή έξοδα». Ο λογαριασµός «Τόκοι και προµήθειες» σύµφωνα µε την 

παρ.2.2.609 του Π.∆. 1123/1980 παρακολουθεί όλους τους δουλευµένους 

χρεωστικούς τόκους και προµήθειες που οφείλει η Τράπεζα όπως π.χ. έντοκες 

καταθέσεις, οµόλογα, οµολογιακά δάνεια κ.α. και περιλαµβάνει τους ακόλουθους 

υπολογαριασµούς: 

65.00  Τόκοι καταθέσεων όψεως 
65.01  Τόκοι καταθέσεων ταµιευτηρίου 
65.02  Τόκοι καταθέσεων προθεσµίας και τραπεζικών οµολόγων  
65.03  Τόκοι λοιπών κατηγοριών καταθέσεων 
65.10  Τόκοι οµολογιακών δανείων 
65.11  Τόκοι υποχρεώσεων (εκτός καταθέσεων) προς την Κεντρική Τράπεζα 
65.12  Τόκοι υποχρεώσεων (εκτός καταθέσεων) προς πιστωτικά ιδρύµατα 
65.13  Τόκοι υποχρεώσεων (εκτός καταθέσεων) προς συγγενείς επιχειρήσεις 
65.21  Τόκοι ανταποκριτών εξωτερικού 
65.73  Λοιποί τόκοι 
65.74  Προµήθειες-έξοδα 
65.99  Προϋπολογισµένοι-προπληρωµένοι τόκοι και προµήθειες(Λ/58.65) 
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Ο λογαριασµός 65.10 του Κ.Λ.Σ.Τ. συνάπτει σε µεγάλο βαθµό µε τον λογαριασµό 

65.00 του Ε.Γ.Λ.Σ. «Τόκοι και έξοδα οµολογιακών δανείων» 

Παρακάτω ακολουθούν οι τριτοβάθµιοι υποχρεωτικοί λογαριασµοί του Κ.Λ.Σ.Τ. 

στους οποίους αναλύεται ο λογαριασµός 65. 

65.00.00  Τόκοι καταθέσεων όψεως ιδιωτών 
65.00.01  Τόκοι καταθέσεων όψεως εταιρειών 
65.00.02  Τόκοι καταθέσεων όψεως δηµοσίων οργανισµών 
65.00.03  Τόκοι καταθέσεων όψεως δηµοσίων επιχειρήσεων 
65.00.04  Τόκοι καταθέσεων όψεως πιστωτικών ιδρυµάτων 
65.00.11  Τόκοι τρεχούµενων λογ./σµών καταθέσεων 
65.00.98  Τόκοι λοιπών καταθέσεων όψεως 
65.01.00 Τόκοι ταµιευτηρίου 
65.01.01  Τόκοι ταµιευτηρίου µε προειδοποίηση 
65.01.02  Τόκοι στεγαστικού ταµιευτηρίου 
65.01.03  Τόκοι ταµιευτηρίου νεότητας 
65.02 00  Τόκοι καταθέσεων προθεσµίας ιδιωτών 
65.02.01  Τόκοι καταθέσεων προθεσµίας εταιρειών 
65.02.02  Τόκοι καταθέσεων προθεσµίας δηµοσίων οργανισµών 
65.02.03  Τόκοι καταθέσεων προθεσµίας δηµοσίων επιχειρήσεων 
65.02.04  Τόκοι καταθέσεων προθεσµίας πιστωτικών ιδρυµάτων 
65.02.50  Τόκοι τραπεζικών οµολόγων 
65.03.00  Τόκοι δεσµευµένων καταθέσεων ιδιωτών-εταιρειών 
65.03.01  Τόκοι δεσµευµένων καταθέσεων δηµοσίων οργανισµών 
65.03.02  Τόκοι δεσµευµένων καταθέσεων δηµοσίων επιχειρήσεων 
65.03.03  Τόκοι δεσµευµένων καταθέσεων πιστωτικών ιδρυµάτων 
65.03.04  Τόκοι δεσµευµένων καταθέσεων όψεως κατοίκων εξωτερικού 
65.03.05  Τόκοι δεσµευµένων καταθέσεων προθεσµίας κατοίκων εξωτερικού 
65.03.10  Τόκοι καταθέσεων για εγγύηση ιδιωτών-εταιρειών 
65.03.11  Τόκοι καταθέσεων για εγγύηση δηµοσίων οργανισµών 
65.03.12  Τόκοι καταθέσεων για εγγύηση δηµοσίων επιχειρήσεων 
65.03.13  Τόκοι καταθέσεων για εγγύηση πιστωτικών ιδρυµάτων 
65.03.20  Τόκοι ειδικών καταθέσεων Κεντρικής Τράπεζας   
65.03.30  Τόκοι καταθέσεων διατραπεζικής αγοράς 
65.10.00  Τόκοι οµολογιακών δανείων µη µετατρέψιµων σε µετοχές  
65.10.01  Τόκοι οµολογιακών δανείων µετατρέψιµων σε µετοχές 
65.11.00  Τόκοι χρηµατοδοτήσεων 
65.11.01  Τόκοι αναχρηµατοδοτήσεων 
65.11.02  Τόκοι αναπροεξοφλήσεως χαρτοφυλακίου 
65.11.06  Τόκοι τρεχούµενου λογαριασµού 
65.12.00  Τόκοι υποχρεώσεων προς συνδεδεµένα πιστωτικά ιδρύµατα 
65.12.01  Τόκοι υποχρεώσεων προς συµµετοχικού ενδιαφέροντος πιστωτικά ιδρύµατα 
65.12.03  Τόκοι υποχρεώσεων προς µη συνδεδεµένα πιστωτικά ιδρύµατα 
65.12.04  Τόκοι δανείων σε συνάλλαγµα 
65.13.04  Τόκοι υποχρεώσεων προς συνδεδεµένες επιχειρήσεις 
65.13.06  Τόκοι υποχρεώσεων προς συµµετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεις 

 

 

Ο λογαριασµός 66 του Κ.Λ.Σ.Τ. και του Ε.Γ.Λ.Σ. έχει τον ίδιο κωδικό, τον ίδιο 

τίτλο και το ίδιο περίπου εννοιολογικό περιεχόµενο. Περιλαµβάνει σύµφωνα µε το 

Π.∆.1123/1980( παρ.2.2.610)τις αποσβέσεις στοιχείων του πάγιου ενεργητικού, οι 

οποίες είναι ενσωµατωµένες στο λειτουργικό κόστος της οικονοµικής µονάδας, όπως 

αυτές προβλέπονται από την εκάστοτε νοµοθεσία. Οι δευτεροβάθµιοι λογαριασµοί 
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του Κ.Λ.Σ.Τ. µε τους οποίους παρακολουθείται ο λογαριασµός αυτός και οι οποίοι 

ταυτίζονται µε αντίστοιχους λογαριασµούς του Ε.Γ.Λ.Σ. είναι οι ακόλουθοι: 

66.11  Αποσβέσεις κτιρίων-εγκαταστάσεων κτιρίων 
66.12  Αποσβέσεις µηχανηµάτων-λοιπού µηχανολογικού εξοπλισµού 
66.13  Αποσβέσεις µεταφορικών µέσων 
66.14  Αποσβέσεις επίπλων και λοιπού εξοπλισµού 
66.15  Αποσβέσεις ασώµατων ακινητοποιήσεων και εξόδων πολυετούς αποσβέσεως 
66.99  Προϋπολογισµένες αποσβέσεις εκµεταλλεύσεως(Λ/58.66) 

 

Ο λογαριασµός 66 του Κ.Λ.Σ.Τ. περιλαµβάνει επιπλέον και τον λογαριασµό 66.29 

«Αποσβέσεις περιουσιακών στοιχείων από πλειστηριασµούς».  Ο λογαριασµός αυτός 

παρακολουθείται µέσω των ακόλουθων τριτοβάθµιων υποχρεωτικών λογαριασµών: 

66.29.01  Αποσβέσεις κτιρίων-εγκαταστάσεων κτιρίων από πλειστηριασµούς 
66.29.02  Αποσβέσεις µηχανηµάτων και µηχανολογικού εξοπλισµού από πλειστηριασµούς 
66.29.03  Αποσβέσεις µεταφορικών µέσων από πλειστηριασµούς 
66.29.04  Αποσβέσεις επίπλων,ηλεκτρονικού και λοιπού εξοπλισµού από πλειστηριασµούς 

 

Οι τριτοβάθµιοι υποχρεωτικοί  λογαριασµοί του Κ.Λ.Σ.Τ. µε τους οποίους 

παρακολουθείται ο λογαριασµός 66 και οι οποίοι είναι όµοιοι µε το µεγαλύτερο 

µέρος των τριτοβάθµιων λογαριασµών µέσω των οποίων παρακολουθείται ο 

λογαριασµός αυτός στο Ε.Γ.Λ.Σ.  

66.11.00  Αποσβέσεις κτιρίων-εγκαταστάσεων κτιρίων 
66.11.03  Αποσβέσεις διαµορφώσεως γηπέδων 
66.11.07  Αποσβέσεις κτιρίων-εγκαταστάσεων κτιρίων σε ακίνητα τρίτων 
66.11.10  Αποσβέσεις διαµορφώσεως γηπέδων τρίτων 
66.12.00  Αποσβέσεις µηχανηµάτων 
66.13.01  Αποσβέσεις επιβατικών αυτοκινήτων 
66.13.02  Αποσβέσεις αυτοκινήτων ειδικής χρήσεως 
66.14.00  Αποσβέσεις επίπλων 
66.14.01  Αποσβέσεις σκευών 
66.14.02  Αποσβέσεις µηχανών γραφείων 
66.14.03  Αποσβέσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών και ηλεκτρονικών συγκροτηµάτων 
66.14.08  Αποσβέσεις εξοπλισµού τηλεπικοινωνιών 
66.16.00  Αποσβέσεις υπεραξίας επιχειρήσεως 
66.16.01  Αποσβέσεις δικαιωµάτων τραπεζικής ιδιοκτησίας 
66.16.10  Αποσβέσεις εξόδων ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως 
66.16.11  Αποσβέσεις εξόδων λογισµικού( software) 
66.16.12  Αποσβέσεις εξόδων ερευνών 
66.16.13  Αποσβέσεις εξόδων αυξήσεως κεφαλαίου και εκδόσεως οµολογιακών δανείων 
66.16.14  Αποσβέσεις εξόδων κτήσεως ακινητοποιήσεων 
66.16.16  Αποσβέσεις διαφορών εκδόσεως και εξοφλήσεως οµολογιών 
66.16.17  Αποσβέσεις εξόδων αναδιοργανώσεως 

 

Ο λογαριασµός 66.16.01 στο Ε.Γ.Λ.Σ. αναφέρεται ως «Αποσβέσεις δικαιωµάτων 

βιοµηχανικής ιδιοκτησίας» αφού δεν αφορά Τράπεζες. Επιπλέον, ο λογαριασµός 

66.16.11 του Κ.Λ.Σ.Τ. δεν περιλαµβάνεται στο Ε.Γ.Λ.Σ. 
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Ο λογαριασµός 67 τόσο του Κ.Λ.Σ.Τ. όσο και του Ε.Γ.Λ.Σ. είναι κενός.  

 

Ο λογαριασµός 68 του Κ.Λ.Σ.Τ. σύµφωνα µε το Π.∆. 1123/1980 παρ. 2.2.611 

περιλαµβάνει τις προβλέψεις που γίνονται από τις Τράπεζες για κινδύνους 

εκµεταλλεύσεως καθώς και τις διαφορές αποτιµήσεως, ενώ ο λογαριασµός αυτός στο 

Ε.Γ.Λ.Σ. περιλαµβάνει µόνο τις προβλέψεις εκµετάλλευσης που γίνονται σε κάθε 

χρήση. Οι κοινοί δευτεροβάθµιοι λογαριασµοί µέσω τον οποίων παρακολουθείται ο 

λογαριασµός 68 τόσο στο Κ.Λ.Σ.Τ  όσο και στο Ε.Γ.Λ.Σ. είναι οι ακόλουθοι: 

68.00  Προβλέψεις για αποζηµίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 
68.09  Λοιπές προβλέψεις εκµεταλλεύσεως 
68.99  Προϋπολογισµένες προβλέψεις εκµεταλλεύσεως(Λ/58.60) 

 

Ο λογαριασµός αυτός στο Κ.Λ.Σ.Τ. περιέχει επιπλέον τον λογαριασµό 68.03 

«Προβλέψεις για  επισφαλείς απαιτήσεις», ο οποίος, παρακολουθείται µε τους εξής 

τριτοβάθµιους υποχρεωτικούς λογαριασµούς: 

68.03.00  Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις από χορηγήσεις σε πελάτες 
68.03.01  Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυµάτων 

 

Επιπρόσθετα, ο λογαριασµός 68 στο Κ.Λ.Σ.Τ. περιλαµβάνει τους λογαριασµούς: 

68.17 «∆ιαφορές αποτιµήσεως συµµετοχών µε χαρακτήρα ακινητοποιήσεων» και 

68.34 «∆ιαφορές αποτιµήσεως χρεογράφων». 

 

Τέλος, ο λογαριασµός 69 του Κ.Λ.Σ.Τ. περιλαµβάνει τις χρεωστικές διαφορές που 

προέρχονται από πράξεις σε συνάλλαγµα καθώς και από αποτίµηση λογαριασµών σε 

συνάλλαγµα ενώ, ο λογαριασµός 69 του Ε.Γ.Λ.Σ. περιλαµβάνει τα οργανικά έξοδα 

κατ’είδος υποκαταστηµάτων ή άλλων Κέντρων(Σγουρινάκης,Μιχελινάκης,2009). 
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2.7. ΟΜΑ∆Α 7: ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΣΟ∆Α ΚΑΤ’ΕΙ∆ΟΣ  

Πρωτοβάθµιοι λογαριασµοί 

 
Κ.Λ.Σ.Τ. 

 
Ε.Γ.Λ.Σ. 

70.  Έσοδα από τόκους χορηγήσεων 
71.  Άλλα έσοδα από τόκους 
72 . Έσοδα συµµετοχών 
 
73.  Έσοδα χρεογράφων 
74.  Έσοδα από προµήθειες 
75.  Έσοδα παρεπόµενων ασχολιών 
76. ……………………………………. 
77. ……………………………………. 
78. ……………………………………. 
 
79.  ∆ιαφορές (πιστωτικές) από πράξεις σε  
       Συνάλλαγµα 

70.  Πωλήσεις εµπορευµάτων 
71.  Πωλήσεις προϊόντων ετοίµων και ηµιτελών 
72.  Πωλήσεις λοιπών αποθεµάτων και άχρηστου 
       υλικού 
73.  Πωλήσεις υπηρεσιών 
74.  Επιχορηγήσεις και διάφορα έσοδα πωλήσεων 
75.  Έσοδα παρεπόµενων ασχολιών 
76.  Έσοδα κεφαλαίων 
77.  …………………………………………….. 
78.  Ιδιοπαραγωγή παγίων και χρησιµοποιηµένες  
       προβλέψεις εκµεταλλεύσεως 
79.  Οργανικά έσοδα κατ’ είδος  
       υποκαταστήµατος ή άλλων κέντρων 
 

 

 

2.7.1. Συγκριτική Ανάλυση – Σχολιασµός 7ης Οµάδας. 

Στην οµάδα 7 του Κ.Λ.Σ.Τ. και του Ε.Γ.Λ.Σ. καταχωρούνται και παρακολουθούνται 

όλα  κατ’ είδος τα έσοδα της οικονοµικής µονάδας, τα οποία αφορούν την οµαλή 

εκµετάλλευση της χρήσης. Στην οµάδα αυτή δεν καταχωρούνται ανόργανα έσοδα ή 

έκτακτα κέρδη, τα οποία παρακολουθούνται στην οµάδα 8.( Κυρίκος,1993). 

Ο λογαριασµός 70 του Κ.Λ.Σ.Τ φέρει τον τίτλο «Έσοδα από τόκους χορηγήσεων» 

και µέσω αυτού παρακολουθούνται όλα τα έσοδα που προέρχονται από τόκους 

χορηγήσεων, ενώ ο λογαριασµός 70 του Ε.Γ.Λ.Σ. «Πωλήσεις εµπορευµάτων» 

παρακολουθεί όλες τις πωλήσεις εµπορευµάτων της οικονοµικής µονάδας. Οι 

δευτεροβάθµιοι λογαριασµοί µέσω των οποίων παρακολουθείται ο λογαριασµός 70 

στο Κ.Λ.Σ.Τ. ακολουθούν παρακάτω: 

70.00  Έσοδα από τόκους χορηγήσεων σε γεωργία-κτηνοτροφία-δάση-θήρα-αλιεία 
70.05  Έσοδα από τόκους χορηγήσεων σε ορυχεία-µεταλλεία 
70.10  Έσοδα από τόκους χορηγήσεων στη βιοµηχανία 
70.15  Έσοδα από τόκους χορηγήσεων στη βιοτεχνία 
70.20  Έσοδα από τόκους χορηγήσεων σε οικοδοµικές, κατασκευαστικές και επιχειρήσεις δηµοσίων 
           έργων 
70.25  Έσοδα από τόκους χορηγήσεων σε επιχειρήσεις ενέργειας 
70.30  Έσοδα από τόκους χορηγήσεων στο εµπόριο-τράπεζες-ασφάλειες-ακίνητα 
70.35  Έσοδα από τόκους χορηγήσεων για µεταφορές-αποθηκεύσεις-επικοινωνία 
70.40  Έσοδα από τόκους χορηγήσεων για υπηρεσίες 
70.45  Έσοδα από τόκους χορηγήσεων σε λοιπούς κλάδους 
70.51  Έσοδα από τόκους χορηγήσεων σε συνδεδεµένες και συµµετοχικού ενδιαφέροντος  
           επιχειρήσεις 
70.54  Έσοδα από τόκους χορηγήσεων σε καθυστέρηση 
70.55  Έσοδα από τόκους χορηγήσεων σε καθυστέρηση σε συνδεδεµένες και συµµετοχικού  
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           ενδιαφέροντος επιχειρήσεις 
70.58  Έσοδα από τόκους επισφαλών χορηγήσεων  
70.59  Έσοδα από τόκους επισφαλών χορηγήσεων σε συνδεδεµένες και συµµετοχικού ενδιαφέροντος  
           επιχειρήσεις 
70.98  Τόκοι λοιπών χορηγήσεων 
70.99  Προϋπολογισµένοι τόκοι χορηγήσεων(Λ/58.70 

 

Οι τριτοβάθµιοι υποχρεωτικοί λογαριασµοί µέσω των οποίων παρακολουθούνται 

οι παραπάνω λογαριασµοί είναι οι ακόλουθοι: 

70.51.00  Σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις γεωργίας-κτηνοτροφίας-δασών-θήρας-αλιείας 
70.51.05  Σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις ορυχείων-µεταλλείων 
70.51.10  Έσοδα από τόκους χορηγήσεων σε συνδεδεµένες βιοµηχανικές επιχειρήσεις 
70.51.15  Έσοδα από τόκους χορηγήσεων σε συνδεδεµένες βιοτεχνικές επιχειρήσεις 
70.51.20  Έσοδα από τόκους χορηγήσεων σε συνδεδεµένες οικοδοµικές, κατασκευαστικές και  
                επιχειρήσεις δηµοσίων έργων 
70.51.25  Έσοδα από τόκους χορηγήσεων σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις ενέργειας 
70.51.30  Έσοδα από τόκους χορηγήσεων σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις εµπορίου-τραπεζών- 
                ασφαλειών-ακινήτων 
70.51.35  Έσοδα από τόκους χορηγήσεων σε συνδεδεµένες µεταφορικές επιχειρήσεις αποθηκεύσεως- 
                επικοινωνίας 
70.51.40  Έσοδα από τόκους χορηγήσεων σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις υπηρεσιών 
70.51.45  Έσοδα από τόκους χορηγήσεων σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις λοιπών κλάδων 
70.51.50  Έσοδα από τόκους χορηγήσεων σε συµµετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεις γεωργίας- 
                κτηνοτροφίας-δασών-θήρας-αλιείας 
70.51.55  Έσοδα από τόκους χορηγήσεων σε συµµετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεις ορυχείων- 
                µεταλλείων 
70.51.60  Έσοδα από τόκους χορηγήσεων σε συµµετοχικού ενδιαφέροντος βιοµηχανικές επιχειρήσεις 
70.51.65  Έσοδα από τόκους σε συµµετοχικού ενδιαφέροντος βιοτεχνικές επιχειρήσεις 
70.51.70  Έσοδα από τόκους χορηγήσεων σε συµµετοχικού ενδιαφέροντος οικοδοµικές, 
                κατασκευαστικές και επιχειρήσεις δηµοσίων έργων 
70.51.75  Έσοδα από τόκους χορηγήσεων σε συµµετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεις ενέργειας 
70.51.80  Έσοδα από τόκους χορηγήσεων σε συµµετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεις εµπορίου- 
                τραπεζών-ασφαλειών-ακινήτων 
70.51.85  Έσοδα από τόκους χορηγήσεων σε συµµετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεις µεταφορών – 
                αποθηκεύσεων-επικοινωνιών 
70.51.90  Έσοδα από τόκους χορηγήσεων σε συµµετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεις υπηρεσιών 
70.51.95  Έσοδα από τόκους χορηγήσεων σε συµµετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεις λοιπών  
                κλάδων 
70.54.00  Έσοδα από τόκους χορηγήσεων σε καθυστέρηση στη γεωργία-κτηνοτροφία-δάση-θήρα- 
                αλιεία 
70.54.05  Έσοδα από τόκους χορηγήσεων σε καθυστέρηση σε ορυχεία-µεταλλεία 
70.54.10  Έσοδα από τόκους χορηγήσεων σε καθυστέρηση στη βιοµηχανία 
70.54.15  Έσοδα από τόκους χορηγήσεων σε καθυστέρηση στη βιοτεχνία 
70.54.20  Έσοδα από τόκους χορηγήσεων σε καθυστέρηση σε οικοδοµικές ,κατασκευαστικές και  
                επιχειρήσεις δηµοσίων έργων 
70.54.25  Έσοδα από τόκους χορηγήσεων σε καθυστέρηση σε επιχειρήσεις ενέργειας 
70.54.30  Έσοδα από τόκους χορηγήσεων σε καθυστέρηση στο εµπόριο-τράπεζες-ασφάλειες-ακίνητα 
70.54.35  Έσοδα από τόκους χορηγήσεων σε καθυστέρηση για µεταφορές-αποθηκεύσεις-επικοινωνία 
70.54.40  Έσοδα από τόκους χορηγήσεων σε καθυστέρηση για υπηρεσίες 
70.54.45  Έσοδα από τόκους χορηγήσεων σε καθυστέρηση σε λοιπούς κλάδους 
70.54.49  Έσοδα από τόκους χορηγήσεων σε καθυστέρηση σε συνάλλαγµα 
70.55.00  Έσοδα από τόκους χορηγήσεων σε καθυστέρηση σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις γεωργίας- 
                κτηνοτροφίας-δασών-θήρας-αλιείας 
70.55.05  Έσοδα από τόκους χορηγήσεων σε καθυστέρηση σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις ορυχείων- 
                µεταλλείων 
70.55.10  Έσοδα από τόκους χορηγήσεων σε καθυστέρηση σε συνδεδεµένες βιοµηχανικές  
                επιχειρήσεις 
70.55.15  Έσοδα από τόκους χορηγήσεων σε καθυστέρηση σε συνδεδεµένες βιοτεχνικές επιχειρήσεις 
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70.55.20  Έσοδα από τόκους χορηγήσεων σε καθυστέρηση σε συνδεδεµένες οικοδοµικές,  
                κατασκευαστικές και επιχειρήσεις δηµοσίων έργων 
70.55.25  Έσοδα από τόκους χορηγήσεων σε καθυστέρηση σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις ενέργειας 
70.55.30  Έσοδα από τόκους χορηγήσεων σε καθυστέρηση σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις εµπορίου- 
                τραπεζών-ασφαλειών-ακινήτων 
70.55.35  Έσοδα από τόκους χορηγήσεων σε καθυστέρηση σε συνδεδεµένες µεταφορικές  
                επιχειρήσεις-αποθηκεύσεως-επικοινωνίας 
70.55.40  Έσοδα από τόκους χορηγήσεων σε καθυστέρηση σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις υπηρεσιών 
70.55.45  Έσοδα από τόκους χορηγήσεων σε καθυστέρηση σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις λοιπών  
                κλάδων 
70.55.50  Έσοδα από τόκους χορηγήσεων σε καθυστέρηση σε συµµετοχικού ενδιαφέροντος  
                επιχειρήσεις γεωργίας-κτηνοτροφίας-δασών-θήρας-αλιείας 
70.55.55  Έσοδα από τόκους χορηγήσεων σε καθυστέρηση σε συµµετοχικού ενδιαφέροντος  
                επιχειρήσεις ορυχείων-µεταλλείων 
70.55.60  Έσοδα από τόκους χορηγήσεων σε καθυστέρηση σε συµµετοχικού ενδιαφέροντος  
                βιοµηχανικές επιχειρήσεις 
70.55.65  Έσοδα από τόκους χορηγήσεων σε καθυστέρηση σε συµµετοχικού ενδιαφέροντος 
                Βιοτεχνικές επιχειρήσεις 
70.55.70  Έσοδα από τόκους χορηγήσεων σε καθυστέρηση σε συµµετοχικού ενδιαφέροντος  
                οικοδοµικές, κατασκευαστικές και επιχειρήσεις δηµοσίων έργων 
70.55.75  Έσοδα από τόκους χορηγήσεων σε καθυστέρηση σε συµµετοχικού ενδιαφέροντος  
                επιχειρήσεις ενέργειας 
70.55.80  Έσοδα από τόκους χορηγήσεων σε καθυστέρηση σε συµµετοχικού ενδιαφέροντος  
                επιχειρήσεις εµπορίου-τραπεζών-ασφαλειών-ακινήτων 
70.55.85  Έσοδα από τόκους χορηγήσεων σε καθυστέρηση σε συµµετοχικού ενδιαφέροντος  
                επιχειρήσεις µεταφορών-αποθηκεύσεων-επικοινωνιών 
70.55.90  Έσοδα από τόκους χορηγήσεων σε καθυστέρηση σε συµµετοχικού ενδιαφέροντος  
                επιχειρήσεις υπηρεσιών 
70.55.95  Έσοδα από τόκους χορηγήσεων σε καθυστέρηση σε συµµετοχικού ενδιαφέροντος  
                επιχειρήσεις λοιπών κλάδων     

(Κυρίκος,1993) 
 

Ο λογαριασµός 71 του Κ.Λ.Σ.Τ. «Άλλα έσοδα από τόκους» σύµφωνα µε την 

παρ.2.2.704 του Π.∆. 1123/1980 παρακολουθεί όλα τα ποσά των τόκων τα οποία, 

προκύπτουν από όλες τις άλλες δραστηριότητες της Τράπεζας, πλην τις χορηγήσεις 

ενώ, ο λογαριασµός 71 του Ε.Γ.Λ.Σ. «Πωλήσεις προϊόντων έτοιµων και ηµιτελών» 

παρακολουθεί τις πωλήσεις των έτοιµων και ηµιτελών προϊόντων της οικονοµικής 

µονάδας.(Σγουρινάκης,Μιχελινάκης,2009) 

Ο λογαριασµός 71 του Κ.Λ.Σ.Τ. παρακολουθείται µέσω των δευτεροβάθµιων: 

71.18  Τόκοι µακροπρόθεσµων, εκτός χορηγήσεων, απαιτήσεων 
71.30  Τόκοι απαιτήσεων από τραπεζικές εργασίες εκτός χορηγήσεων 
71.31  Τόκοι έντοκων γραµµατίων δηµοσίου 
71.37  Τόκοι ειδικών καταθέσεων στην Κεντρική Τράπεζα 
71.38  Τόκοι από καταθέσεις  
71.39  Τόκοι λοιπών χρεωστικών λογαριασµών 
71.98  Λοιποί τόκοι-έσοδα 
71.99  Προϋπολογισµένοι άλλοι τόκοι-έσοδα( Λ/58.71) 

 

Οι δευτεροβάθµιοι λογαριασµοί 71.31, 71.37 και 71.38 παρακολουθούνται µέσω 

των ακόλουθων τριτοβάθµιων υποχρεωτικών λογαριασµών: 

71.31.00  Υποχρεωτικών επενδύσεων σε έντοκα γραµµάτια δηµοσίου 
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71.31.01  Προαιρετικών επενδύσεων σε έντοκα γραµµάτια δηµοσίου 
71.31.10  Υποχρεωτικής καταθέσεως για επένδυση σε έντοκα γραµµάτια δηµοσίου 
71.31.11  Προαιρετικής καταθέσεως για επένδυση σε έντοκα γραµµάτια δηµοσίου 
71.37.00  Υποχρεωτική κατάθεση επί καταθέσεων 
71.37.04  Υποχρεωτική κατάθεση για χρηµατοδότηση δηµοσίων επιχειρήσεων 
71.37 .06  Υποχρεωτική κατάθεση για ειδικές χορηγήσεις 
71.38.05  Τόκοι-έσοδα λογαριασµών ανταποκριτών εξωτερικού 
71.38.06  Τόκοι καταθέσεων όψεως σε πιστωτικά ιδρύµατα εσωτερικού 
71.38.07  Τόκοι καταθέσεων όψεως σε πιστωτικά ιδρύµατα εξωτερικού 
71.38.08  Τόκοι καταθέσεων προθεσµίας σε πιστωτικά ιδρύµατα εσωτερικού 
71.38.09  Τόκοι καταθέσεων προθεσµίας σε πιστωτικά ιδρύµατα εξωτερικού 
71.38.10  Τόκοι καταθέσεων διατραπεζικής αγοράς 

(Κυρίκος,1993) 
 

Ο  λογαριασµός 72 του Κ.Λ.Σ.Τ. «Έσοδα συµµετοχών» περιλαµβάνει όλα τα 

ποσά των εσόδων τα οποία προέρχονται από τις συµµετοχές της Τράπεζας, ενώ, οι 

παρακρατούµενοι φόροι καταχωρούνται στους υπολογαριασµούς του 39.13 

«Ελληνικό ∆ηµόσιο-προκαταβληµένοι και παρακρατηµένοι φόροι». (Κυρίκος,1993). 

Ο λογαριασµός 72 του Ε.Γ.Λ.Σ., από την άλλη µεριά, έχει εντελώς διαφορετικό 

περιεχόµενο. Περιλαµβάνει τις πωλήσεις υποπροϊόντων και άχρηστου 

υλικού.(Σγουρινάκης,Μιχελινάκης,2009)Ο λογαριασµός 72 του Κ.Λ.Σ.Τ. 

παρακολουθείται µε τους ακόλουθους δευτεροβάθµιους λογαριασµούς: 

72.00  Έσοδα από συµµετοχές σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις 
72.01  Έσοδα από συµµετοχές σε συµµετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεις  
72.99  Προϋπολογισµένα έσοδα συµµετοχών(Λ58.72) 

(Κυρίκος,1993) 
 

Στο λογαριασµό 73 του Κ.Λ.Σ.Τ. καταχωρούνται όλα τα έσοδα από επενδύσεις σε 

χρεόγραφα, πλην τις συµµετοχές, καθώς και τα κέρδη που προέρχονται από την 

πώληση χρεογράφων. Τα έσοδα από τα χρεόγραφα καταχωρούνται µε το ονοµαστικό 

ποσό, ενώ, οι παρακρατηµένοι φόροι καταχωρούνται στους υπολογαριασµούς του 

39.13.( Κυρίκος,1993) Ο αντίστοιχος σε κωδικό λογαριασµός του Ε.Γ.Λ.Σ. 

«Πωλήσεις υπηρεσιών» περικλείει όλα τα έσοδα της οικονοµικής µονάδας από την 

πώληση υπηρεσιών σε τρίτους, µε την προϋπόθεση, οι υπηρεσίες αυτές να ανήκουν 

στις κύριες δραστηριότητες της οικονοµικής µονάδας. Όταν οι υπηρεσίες αυτές δεν 

ανήκουν στις κύριες δραστηριότητές της τότε τα έσοδα από αυτές καταχωρούνται 

στους υπολογαριασµούς του λογαριασµού 75 «Έσοδα παρεπόµενων 

ασχολιών».(Σγουρινάκης,Μιχελινάκης,2009) 

Ο λογαριασµός 73 του Κ.Λ.Σ.Τ. παρακολουθείται µε τους ακόλουθους 

δευτεροβάθµιους λογαριασµούς: 

73.00  Μερίσµατα µετοχών  
73.01  Μερίσµατα αµοιβαίων κεφαλαίων 
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73.09  Έσοδα από άλλους τίτλους µεταβλητής αποδόσεως 
73.10  Τόκοι οµολογιών 
73.11  Τόκοι τραπεζικών οµολόγων 
73.12  Τόκοι κρατικών οµολόγων  
73.19  Έσοδα άλλων τίτλων σταθερής απόδοσης 
73.20  Άλλα έσοδα οµολογιών 
73.73  Κέρδη από πώληση χρεογράφων 
73.99  Προϋπολογισµένα έσοδα χρεογράφων (Λ/58.73) 

(Κυρίκος,1993) 
 

 

Στο λογαριασµό 74 του Κ.Λ.Σ.Τ. «Έσοδα από προµήθειες» καταχωρούνται όλα 

εκείνα τα έσοδα, τα οποία, προέρχονται από προµήθειες διαµεσολαβητικών εργασιών 

της Τράπεζας. Ο λογαριασµός αυτός παρακολουθείται µέσω των υπολογαριασµών: 

74.00  Εγγυητικών επιστολών 
74.03  Κινήσεως κεφαλαίων 
74.07  Εισαγωγικών εργασιών 
74.08  Εξαγωγικών εργασιών 
74.17  Εκχωρούµενου συναλλάγµατος 
74.19  Πράξεων συναλλάγµατος 
74.30  Τίτλων δηµοσίου 
74.34  ∆ιαχειρίσεις χρεογράφων και ξένων περιουσιακών στοιχείων 
74.46  Πιστωτικών καρτών και καταναλωτικής πίστεως 
74.98  ∆ιαφόρων εργασιών 
74.99  Προϋπολογισµένα έσοδα από προµήθειες  

(Κυρίκος,1993) 
 

Ενώ, ο λογαριασµός 74 του Ε.Γ.Λ.Σ. «Επιχορηγήσεις και διάφορα έσοδα 

πωλήσεων» παρακολουθεί όλα τα έσοδα της οικονοµικής µονάδας, τα οποία, 

προέρχονται από επιχορηγήσεις καθώς και διάφορα άλλα έσοδα από 

πωλήσεις.(Σγουρινάκης,Μιχελινάκης,2009) 

 

 

Ο λογαριασµός 75 του Κ.Λ.Σ.Τ. και του Ε.Γ.Λ.Σ. συµπίπτει σε κωδικό, σε τίτλο 

και σε αρκετά µεγάλο µέρος του εννοιολογικού τους περιεχόµενου. Σύµφωνα µε τον 

Κυρίκο(1993) φέρει τον τίτλο «Έσοδα παρεπόµενων ασχολιών» και περιλαµβάνει τα 

έσοδα εκείνα ,τα οποία, προέρχονται από παρεπόµενες δραστηριότητες σε σχέση µε 

το κύριο αντικείµενο της οικονοµικής µονάδας. Οι λογαριασµοί του Κ.Λ.Σ.Τ., οι 

οποίοι έχουν το ίδιο περιεχόµενο  µε αντίστοιχους λογαριασµούς του Ε.Γ.Λ.Σ. είναι 

οι ακόλουθοι: 

75.00  Έσοδα από µηχανογραφική εξυπηρέτηση τρίτων  
75.01  Έσοδα από παροχή υπηρεσιών στο προσωπικό 
75.03  Έσοδα από προνόµια και διοικητικές παραχωρήσεις 
75.04  Ενοίκια εδαφικών εκτάσεων 
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75.05  Ενοίκια κτιρίων 
75.06  Ενοίκια µηχανηµάτων και µηχανολογικού εξοπλισµού 
75.07  Ενοίκια µεταφορικών µέσων  
75.08  Ενοίκια επίπλων, ηλεκτρονικού και λοιπού εξοπλισµού 
75.09  Ενοίκια ασώµατων ακινητοποιήσεων 
75.99  Προϋπολογισµένα έσοδα παρεπόµενων ασχολιών (Λ/58.75) 

  

Ο λογαριασµός αυτός στο Κ.Λ.Σ.Τ. περιλαµβάνει επιπλέον τους λογαριασµούς: 

75.02  Έσοδα από µελέτες σκοπιµότητας χρηµατοδοτήσεων 
75.10  Ενοίκια περιουσιακών στοιχείων από πλειστηριασµό 
75.11  Εισπράξεις τελών επικοινωνίας 
75.12  Μισθώµατα θυρίδων θησαυροφυλακίου 
75.14  Φύλακτρα 
75.98  Λοιπά έσοδα παρεπόµενων ασχολιών 

 

 

Ο λογαριασµός 76 του Κ.Λ.Σ.Τ. είναι κενός και συµπληρώνεται µόνο µετά από 

απόφαση του αρµόδιου οργάνου, όπως ορίζεται από το νόµο. Ο αντίστοιχος σε 

κωδικό λογαριασµός του Ε.Γ.Λ.Σ.  «Έσοδα κεφαλαίων» παρακολουθεί όλα τα έσοδα 

που εισπράττει η οικονοµική µονάδα από τοποθετήσεις κεφαλαίων της σε συµµετοχές 

και χρεόγραφα καθώς και από δανεισµούς προς τρίτους. Σε περίπτωση που τα έσοδα 

αυτά προέρχονται από δραστηριότητες, οι οποίες αποτελούν το κύριο αντικείµενο της 

οικονοµικής µονάδας τότε αυτά καταχωρούνται στο λογαριασµό 

73.(Σγουρινάκης,Μιχελινάκης,2009) 

Οι λογαριασµοί 73 και 76 του Ε.Γ.Λ.Σ. λόγω των ιδιόρρυθµων ζητηµάτων που 

έπρεπε να ρυθµίσουν τα πιστωτικά ιδρύµατα αντικαταστάθηκαν από τους 

λογαριασµούς 70-74 του Κ.Λ.Σ.Τ. (Παπαδέας,1994).  

 

Ο λογαριασµός 77 των δύο λογιστικών σχεδίων είναι κενός. 

 

Ο λογαριασµός 78 του Κ.Λ.Σ.Τ. είναι κενός ενώ, ο λογαριασµός 78 του Ε.Γ.Λ.Σ. 

παρακολουθεί την ιδιοπαραγωγή και τις βελτιώσεις παγίων καθώς και τις 

χρησιµοποιηµένες προβλέψεις εκµεταλλεύσεως.(Σγουρινάκης,Μιχελινάκης,2009)                        

  

Ο λογαριασµός 79 του Κ.Λ.Σ.Τ  «∆ιαφορές (πιστωτικές) από πράξεις σε 

συνάλλαγµα» σύµφωνα µε την παρ.2.2.713 του Π.∆. 1123/1980,  παρακολουθεί όλες 

οι πιστωτικές συναλλαγµατικές διαφορές, οι οποίες, προέρχονται από πράξεις σε 

συνάλλαγµα. Ο λογαριασµός 79 του Ε.Γ.Λ.Σ. «Οργανικά έξοδα κατ’ είδος 

υποκαταστηµάτων ή άλλων κέντρων» δεν χρησιµοποιείται αφού όλες οι δοσοληψίες 
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παρακολουθούνται µέσω του λογαριασµού 48 (αυτοτελής λογιστική 

υποκαταστηµάτων). Ο λογαριασµός αυτός του Ε.Γ.Λ.Σ. ανήκει στον όµιλο 

λογαριασµών που έχουν προαιρετική χρήση.(Σγουρινάκης,Μιχελινάκης,2009) 

 

 

 

 

 

2.8. ΟΜΑ∆Α 8: ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  

Πρωτοβάθµιοι λογαριασµοί 

 
Κ.Λ.Σ.Τ. 

 
Ε.Γ.Λ.Σ. 

80  Γενική εκµετάλλευση 
81  Έκτακτα και ανόργανα αποτελέσµατα 
82  Έξοδα και έσοδα προηγούµενων χρήσεων 
83  Κρατήσεις για γενικούς τραπεζικούς 
      κινδύνους και προβλέψεις για έκτακτους  
      κινδύνους 
84  Έσοδα από προβλέψεις προηγούµενων  
      χρήσεων 
85  Αποσβέσεις παγίων στοιχείων µη 
      ενσωµατωµένες στο λειτουργικό κόστος 
86  Αποτελέσµατα χρήσεως 
87………………………………………… 
88  Αποτελέσµατα προς διάθεση 
89  Ισολογισµός 

80  Γενική εκµετάλλευση 
81  Έκτακτα και ανόργανα αποτελέσµατα 
82  Έξοδα και έσοδα προηγούµενων χρήσεων 
83  Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους 
 
 
84 ́Εσοδα από προβλέψεις προηγούµενων  
     χρήσεων 
85  Αποσβέσεις παγίων στοιχείων µη 
      ενσωµατωµένες στο λειτουργικό κόστος 
86  Αποτελέσµατα χρήσεως 
87……………………………………….. 
88  Αποτελέσµατα προς διάθεση 
89  Ισολογισµός 

 

 

2.8.1 Συγκριτική Ανάλυση – Σχολιασµός λογαριασµών 8ης Οµάδας. 

Στην οµάδα 8 των δύο λογιστικών σχεδίων παρακολουθούνται οι λογαριασµοί των 

αποτελεσµάτων εκµετάλλευσης, οι λογαριασµοί έκτακτων και ανόργανων 

αποτελεσµάτων, των εξόδων και εσόδων προηγούµενων χρήσεων , των εσόδων από 

προβλέψεις προηγούµενων χρήσεων, των αποσβέσεων παγίων στοιχείων µη 

ενσωµατωµένων στο λειτουργικό κόστος, των προβλέψεων για έκτακτους κινδύνους 

και τέλος, οι λογαριασµοί προσδιορισµού και διάθεσης αποτελεσµάτων χρήσης.( 

Κυρίκος,1993) Οι παραπάνω λογαριασµοί των δύο λογιστικών σχεδίων ταυτίζονται 

σε πάρα πολλά σηµεία. Παρακάτω, θα δούµε πιο αναλυτικά τους λογαριασµούς 

αυτούς του Κ.Λ.Σ.Τ σε συσχέτιση πάντα µε το Ε.Γ.Λ.Σ. 
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Ο λογαριασµός 80 του Κ.Λ.Σ.Τ.  παρόλο που συµπίπτει σε  κωδικό και σε τίτλο 

µε τον αντίστοιχο λογαριασµό του Ε.Γ.Λ.Σ ωστόσο , παρουσιάζει σηµαντικές 

διαφοροποιήσεις προερχόµενες από τις ιδιαίτερες ανάγκες των τραπεζικών 

ιδρυµάτων. Οι δευτεροβάθµιοι λογαριασµοί του Κ.Λ.Σ.Τ., µε τους οποίους 

παρακολουθείται ο λογαριασµός αυτός είναι: 

80.00  Λογαριασµός γενικής εκµετάλλευσης 
80.90  Μικτά αποτελέσµατα από τόκους 
80.91  Μικτά αποτελέσµατα από τίτλους µεταβλητής απόδοσης 
80.92  Μικτά αποτελέσµατα από προµήθειες 
80.93  Μικτά αποτελέσµατα από χρηµατοοικονοµικές πράξεις 
80.94  ∆ιαφορές από προσαρµογές αξιών 
80.95  Λοιπά µικτά αναλυτικά αποτελέσµατα 
80.96  Έξοδα που βαρύνουν τα µικτά αποτελέσµατα 
80.98  Καθαρά αποτελέσµατα εκµεταλλεύσεως 

(Κυρίκος,1993) 
 

Από τους παραπάνω δευτεροβάθµιους λογαριασµούς, ο λογαριασµός 80.00 είναι 

κοινός µεταξύ των δύο λογιστικών σχεδίων. Οι λογαριασµοί 80.91, 80.92 και 80.93 

του Κ.Λ.Σ.Τ. παρακολουθούν τα µικτά αποτελέσµατα στον τοµέα των τραπεζών τα 

οποία, προέρχονται από τίτλους µεταβλητής απόδοσης, από προµήθειες και από 

χρηµατοοικονοµικές πράξεις. Στο Ε.Γ.Λ.Σ. τα µικτά αποτελέσµατα εκµετάλλευσης 

από τις διάφορες δραστηριότητες της οικονοµικής µονάδας παρακολουθούνται µέσω 

του λογαριασµού 80.01. Οι υπόλοιποι δευτεροβάθµιοι λογαριασµοί που αναφέρονται 

παραπάνω δεν συµπίπτουν µε άλλους λογαριασµούς του Ε.Γ.Λ.Σ. 

Ο λογαριασµός 81 «Έκτακτα και ανόργανα αποτελέσµατα» του Κ.Λ.Σ.Τ. 

ταυτίζεται  µε τον αντίστοιχο του Ε.Γ.Λ.Σ. µε ελάχιστες εξαιρέσεις όσο αναφορά 

κάποιους τριτοβάθµιους λογαριασµούς . Στο λογαριασµό αυτό καταχωρούνται κατ’ 

είδος τα έκτακτα και ανόργανα έξοδα και έσοδα της χρήσης καθώς επίσης και τα 

αποτελέσµατα που προκύπτουν από έκτακτες πράξεις. Παρακάτω ακολουθούν οι 

δευτεροβάθµιοι λογαριασµοί µέσω των οποίων παρακολουθείται στο Κ.Λ.Σ.Τ. και 

στο Ε.Γ.Λ.Σ. 

81.00  Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 
81.01  Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 
81.02  Έκτακτες ζηµιές 
81.03  Έκτακτα κέρδη 
81.99  Προϋπολογισµένα-προπληρωµένα έκτακτα και ανόργανα αποτελέσµατα(Λ/58.81) 

 

Οι τριτοβάθµιοι υποχρεωτικοί λογαριασµοί µέσω των οποίων παρακολουθείται ο 

παραπάνω λογαριασµός στο Κ.Λ.Σ.Τ. και οι οποίοι είναι όµοιοι µε αντίστοιχους του 

Ε.Γ.Λ.Σ. είναι οι ακόλουθοι: 
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81.00.00  Φορολογικά πρόστιµα και προσαυξήσεις 
81.00.01  Προσαυξήσεις εισφορών  ασφαλιστικών ταµείων 
81.00.02  Καταπτώσεις εγγυήσεων-ποινικών ρητρών 
81.00.03  Κλοπές-υπεξαιρέσεις 
81.01.02  Καταπτώσεις εγγυήσεων-ποινικών ρητρών 
81.02.00  Ζηµιές από εκποίηση ακινήτων 
81.02.02  Ζηµιές από εκποίηση µηχανηµάτων και µηχανογραφικού εξοπλισµού 
81.02 03  Ζηµιές από εκποίηση µεταφορικών µέσων 
81.02.04  Ζηµιές από εκποίηση επίπλων, ηλεκτρονικού και λοιπού εξοπλισµού 
81.02.05  Ζηµιές από µεταβίβαση δικαιωµάτων και λοιπών ασώµατων ακινητοποιήσεων 
81.03.00  Κέρδη από εκποίηση ακινήτων 
81.03.02  Κέρδη από εκποίηση µηχανηµάτων και µηχανολογικού εξοπλισµού 
81.03.03  Κέρδη από εκποίηση µεταφορικών µέσων 
81.03.04  Κέρδη από εκποίηση επίπλων, ηλεκτρονικού και λοιπού εξοπλισµού 
81.03.05  Κέρδη από µεταβίβαση δικαιωµάτων και λοιπών ασώµατων ακινητοποιήσεων 
81.03.07  Κέρδη από λαχνούς οµολογιακών δανείων 

  

Ο λογαριασµός αυτός στο Κ.Λ.Σ.Τ. περιλαµβάνει ακόµα τους λογαριασµούς 

81.01.06«Πλεονάσµαταταµείου»,                                                                             

81.02.08 «Ζηµιές από πώληση συµµετοχών και τίτλων µε χαρακτήρα 

ακινητοποιήσεων» και τον                                                                                        

81.03.08 «Κέρδη από πώληση συµµετοχών και τίτλων µε χαρακτήρα 

ακινητοποιήσεων».(Κυρίκος,1993) 

 

Στο λογαριασµό 82 τόσο του Κ.Λ.Σ.Τ. όσο και του Ε.Γ.Λ.Σ. καταχωρούνται 

κατ’είδος τα έσοδα και τα έξοδα, τα οποία, ενώ πραγµατοποιούνται µέσα στη χρήση, 

ωστόσο, τόσο ο χρόνος όσο και τα αίτια δηµιουργίας τους ανάγονται σε 

δραστηριότητες προηγούµενων χρήσεων. 

Οι δευτεροβάθµιοι λογαριασµοί µε τους οποίους παρακολουθείται ο λογαριασµός 

82 στα δύο λογιστικά σχέδια είναι οι ακόλουθοι: 

82.00  Έξοδα προηγούµενων χρήσεων 
82.01  Έσοδα προηγούµενων χρήσεων 
82.99  Προϋπολογισµένα-προπληρωµένα έξοδα και έσοδα προηγούµενων χρήσεων (Λ/58.82) 

  

Οι τριτοβάθµιοι λογαριασµοί µε τους οποίους παρακολουθούνται οι παραπάνω 

δευτεροβάθµιοι λογαριασµοί στο Κ.Λ.Σ.Τ.  και οι οποίοι ταυτίζονται µε αντίστοιχους 

λογαριασµούς του Ε.Γ.Λ.Σ. είναι οι ακόλουθοι: 

82.00..00  Φορολογικά πρόστιµα και προσαυξήσεις 
82.00.01  Προσαυξήσεις εισφορών ασφαλιστικών ταµείων 
82.00.03  Κλοπές-υπεξαιρέσεις 
82.00.04  Φόροι –τέλη προηγούµενων χρήσεων (πλην φόρου εισοδήµατος) 
82.00.05  Οριστικοποιηµένοι επίδικοι φόροι δηµοσίου (πλην φόρου εισοδήµατος) 
82.00.06  Εισφορές ασφαλιστικών ταµείων προηγούµενων χρήσεων 
82.01.01  Επιστροφές δασµών και λοιπών επιβαρύνσεων 
82.01.03  Εισπράξεις αποσβεσµένων απαιτήσεων 
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82.01.04  Επιστροφές αχρεωστήτως καταβληµένων φόρων-τελών (πλην φόρου εισοδήµατος) 

 

Στο Κ.Λ.Σ.Τ. περιλαµβάνονται επίσης: 

82.00.07  Παράβολα ασκήσεως ενδίκων µέσων 
82.00.08  Επιδικασθείσες δικαστικές δαπάνες 
82.00.60  Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 
82.00.61  Αµοιβές και έξοδα τρίτων 
82.00.62  Παροχές τρίτων 
82.00.63  Φόροι-τέλη 
82.00.64  ∆ιάφορα έξοδα 
82.00.65  Τόκοι και προµήθειες 
82.01.05  Επιδικασθείσες δικαστικές δαπάνες 

(Κυρίκος,1993) 
 

Ο λογαριασµός 83 του Κ.Λ.Σ.Τ., σύµφωνα µε τον Κυρίκο(1993), παρακολουθεί 

τις κρατήσεις που γίνονται για τραπεζικούς κινδύνους καθώς και τις προβλέψεις για 

έκτακτους κινδύνους ενώ, ο λογαριασµός 83 του Ε.Γ.Λ.Σ. παρακολουθεί µόνο τις 

προβλέψεις που γίνονται για έκτακτους κινδύνους (έκτακτες ζηµιές και 

έξοδα).(Σγουρινάκης,Μιχελινάκης,2009) Πιο αναλυτικά οι κοινοί δευτεροβάθµιοι 

λογαριασµοί του Κ.Λ.Σ.Τ και του Ε.Γ.Λ.Σ. µε τους οποίους παρακολουθούνται οι 

παραπάνω λογαριασµοί είναι οι ακόλουθοι: 

83.10  Προβλέψεις απαξιώσεων και υποτιµήσεων παγίων στοιχείων 
83.12  Προβλέψεις για εξαιρετικούς κινδύνους και έκτακτα έξοδα 
83.13  Προβλέψεις για έξοδα προηγούµενων χρήσεων 
83.98  Λοιπές έκτακτες προβλέψεις 
83.99  Προϋπολογισµένες προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους(Λ/58.83) 

 

Όσο αναφορά το Κ.Λ.Σ.Τ, περιλαµβάνει επιπλέον τους δευτεροβάθµιους 

λογαριασµούς 83.20  «Κρατήσεις για γενικούς τραπεζικούς κινδύνους» και 83.29 

«Προβλέψεις απαξιώσεων και υποτιµήσεων περιουσιακών στοιχείων από 

πλειστηριασµούς».( Κυρίκος,1993) 

 

Ο λογαριασµός 84 του Κ.Λ.Σ.Τ. συµπίπτει σε κωδικό, σε τίτλο και στο 

µεγαλύτερο µέρος του εννοιολογικού του περιεχοµένου µε τον αντίστοιχο 

λογαριασµό του Ε.Γ.Λ.Σ. Οι δευτεροβάθµιοι λογαριασµοί µε τους οποίους 

παρακολουθείται ο λογαριασµός αυτός στο Κ.Λ.Σ.Τ. και οι οποίοι συµπίπτουν µε 

τους αντίστοιχους του Ε.Γ.Λ.Σ., µε ελάχιστες εξαιρέσεις κάποιους τριτοβάθµιους 

λογαριασµούς, ακολουθούν παρακάτω: 

84.00  Έσοδα από αχρησιµοποίητες προβλέψεις προηγούµενων χρήσεων 
84.01  Έσοδα από χρησιµοποιηµένες προβλέψεις προηγούµενων χρήσεων για έκτακτους κινδύνους 
84.91  Έσοδα από χρησιµοποιηµένες προβλέψεις προηγούµενων χρήσεων προς κάλυψη εξόδων 
εκµετάλλευσης 
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84.00  Προϋπολογισµένα έσοδα από προβλέψεις(Λ/58.84) 

 

Στο Κ.Λ.Σ.Τ. παρακολουθούνται επίσης, οι λογαριασµοί: 

84.20  Έσοδα από κρατήσεις για γενικούς τραπεζικούς κινδύνους 
84.29  Έσοδα από προβλέψεις απαξιώσεων και υποτιµήσεων περιουσιακών στοιχείων από  
           Πλειστηριασµούς 

 

Οι  τριτοβάθµιοι υποχρεωτικοί λογαριασµοί µε τους οποίους παρακολουθείται ο 

παραπάνω λογαριασµός στο Κ.Λ.Σ.Τ. και οι  οποίοι ταυτίζονται µε αντίστοιχους 

λογαριασµούς του Ε.Γ.Λ.Σ. ακολουθούν παρακάτω: 

84.00.00  Από προβλέψεις για αποζηµίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 
84.00.10  Από προβλέψεις απαξιώσεων και υποτιµήσεων πάγιων στοιχείων 
84.00.12  Από προβλέψεις για εξαιρετικούς κινδύνους και έκτακτα έξοδα 
84.00.13  Από προβλέψεις για έξοδα προηγούµενων χρήσεων 
84.00.17  Από προβλέψεις υποτιµήσεων συµµετοχών και τίτλων µε χαρακτήρα ακινητοποιήσεων 
84.00.34  Από προβλέψεις για υποτιµήσεις χρεογράφων 
84.91.00  Προβλέψεις για αποζηµίωση προσωπικού  λόγω εξόδου από την υπηρεσία 
84.91.03  Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις 

 

Οι λογαριασµοί 84.00.17 και 84.00.34 του παρακολουθούνται στο Ε.Γ.Λ.Σ. µέσω 

του λογαριασµού 84.00.01 «Από προβλέψεις για υποτιµήσεων συµµετοχών και 

χρεογράφων» 

Στο Κ.Λ.Σ.Τ. ο λογαριασµός  84.91 παρακολουθείται επιπλέον µε τον 

τριτοβάθµιο λογαριασµό 84.91.04 «Προβλέψεις για γενικούς τραπεζικούς κινδύνους» 

ενώ, ο λογαριασµός 84.91.03 παρακολουθείται µέσω των τεταρτοβάθµιων 

υποχρεωτικών λογαριασµών  

84.91.03.00  Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις από χορηγήσεις 
84.91.03.01  Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις από λοιπές τραπεζικές εργασίες 

 

 

Με το λογαριασµό 85 του Κ.Λ.Σ.Τ. παρακολουθούνται κυρίως οι αποσβέσεις των 

πάγιων περιουσιακών στοιχείων, που βρίσκονται εκτός εκµετάλλευσης, και οι 

αποσβέσεις ασωµάτων ακινητοποιήσεων και εξόδων πολυετούς αποσβέσεως στις 

περιπτώσεις που κρίνεται ότι δεν πρέπει να ενσωµατωθούν στο λειτουργικό κόστος, 

ενώ, µε το λογαριασµό αυτό του Ε.Γ.Λ.Σ., παρακολουθούνται κυρίως οι αποσβέσεις 

των παγίων περιουσιακών στοιχείων που δεν ενσωµατώνονται στο λειτουργικό 

κόστος, οι επιταχυνόµενες δηλαδή αποσβέσεις που προβλέπονται από τη νοµοθεσία 

που ισχύει κάθε φορά. (Παπαδέας,1994) 
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Οι δευτεροβάθµιοι λογαριασµοί του Κ.Λ.Σ.Τ. µε τους οποίους παρακολουθείται ο 

λογαριασµός 85 και οι οποίοι ταυτίζονται ως ένα βαθµό µε τους αντίστοιχους του 

Ε.Γ.Λ.Σ. ακολουθούν παρακάτω: 

85.11  Αποσβέσεις κτιρίων και εγκαταστάσεων κτιρίων  
85.12  Αποσβέσεις µηχανηµάτων και µηχανολογικού εξοπλισµού εκτός εκµεταλλεύσεως 
85. 13  Αποσβέσεις µεταφορικών µέσων εκτός εκµεταλλεύσεως 
85.14  Αποσβέσεις επίπλων, ηλεκτρονικού και λοιπού εξοπλισµού εκτός εκµεταλλεύσεως 
85.16  Αποσβέσεις ασώµατων ακινητοποιήσεων και εξόδων πολυετούς αποσβέσεως 
85.99  Προϋπολογισµένες µη ενσωµατωµένες στο λειτουργικό κόστος αποσβέσεις(Λ/58.05) 

 

Οι τριτοβάθµιοι υποχρεωτικοί λογαριασµοί µέσω των οποίων παρακολουθείται ο 

λογαριασµός 85 στο Κ.Λ.Σ.Τ και οι οποίοι συµπίπτουν µε κάποιους από τους 

τριτοβάθµιους λογαριασµούς µέσω των οποίων παρακολουθείται ο αντίστοιχος 

λογαριασµός στο Ε.Γ.Λ.Σ. είναι: 

85.11.90  Αποσβέσεις κτιρίων-εγκαταστάσεων κτιρίων εκτός εκµεταλλεύσεως 
85.12.90  Αποσβέσεις µηχανηµάτων και µηχανολογικού εξοπλισµού εκτός εκµεταλλεύσεως 
85.13.90  Αποσβέσεις µέσων µεταφοράς εκτός εκµεταλλεύσεως 
85.14.90  Αποσβέσεις επίπλων, ηλεκτρονικού και λοιπού εξοπλισµού εκτός εκµεταλλεύσεως 
85.16.00  Αποσβέσεις υπεραξίας επιχειρήσεως  
85.16.10  Αποσβέσεις εξόδων ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως 
85.16.12  Αποσβέσεις εξόδων ερευνών 
85.16.13  Αποσβέσεις εξόδων αυξήσεως κεφαλαίου και εκδόσεως οµολογιακών δανείων 
85.16.14  Αποσβέσεις εξόδων κτήσεως ακινητοποιήσεων 
85.16.16  Αποσβέσεις διαφορών εκδόσεως και εξοφλήσεως οµολογιών 
85.16.17  Αποσβέσεις εξόδων αναδιοργανώσεως 

 

Στο Κ.Λ.Σ.Τ. ο δευτεροβάθµιος λογαριασµός 85.16 παρακολουθείται επιπλέον 

µέσω του λογαριασµού 85.16.01 «Αποσβέσεις δικαιωµάτων τραπεζικής ιδιοκτησίας» 

και του 85.16.11 «Αποσβέσεις εξόδων λογισµικού (SOFTWARE).  

 

 

Ο λογαριασµός 86 του Κ.Λ.Σ.Τ. και του Ε.Γ.Λ.Σ. παρακολουθεί τα διάφορα 

έσοδα καθώς και τις δαπάνες που πραγµατοποιούνται από τις οικονοµικές µονάδες. Ο 

λογαριασµός αυτός των παραπάνω λογιστικών σχεδίων χρησιµοποιείται υποχρεωτικά 

στο τέλος της χρήσης και τότε καταρτίζεται η κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης. 

Με τη βοήθεια του λογαριασµού αυτού προσδιορίζονται τα συνολικά καθαρά 

αποτελέσµατα( κέρδη ή ζηµιές), τα οποία προκύπτουν από τις δραστηριότητες της 

Τράπεζα µέσα στην κλειόµενη χρήση. Ο λογαριασµός αυτός στο Κ.Λ.Σ..Τ 

παρακολουθείτε µε τους ακόλουθους λογαριασµούς, που συµπίπτουν σε πολλά 

σηµεία µε αντίστοιχους του Ε.Γ.Λ.Σ. 

86.00  Τόκοι και εξοµοιούµενα έσοδα 
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86.01  Τόκοι και εξοµοιούµενα έξοδα(Λ/80.90.01, 80.90.29) 
86.02  Έσοδα από µετοχές και άλλους τίτλους µεταβλητής αποδόσεως (Λ/80.91.02,80.91.09) 
86.03  Έσοδα από συµµετοχές σε συµµετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεις (Λ/80.91.01) 
86.04  Έσοδα από συµµετοχές σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις (Λ/80.91.00) 
86.05  Έσοδα προµηθειών( Λ/80.92.01, 80.92.02. 80.92.09)86.06  Έξοδα προµηθειών (Λ/80.92.10) 
86.07  Αποτελέσµατα χρηµατοοικονοµικών πράξεων 
86.09  Λοιπά έξοδα εκµεταλλεύσεως (Λ/80.95.05) 
86.09  Γενικά έξοδα διοικήσεως 
86.10  Αποσβέσεις παγίων (Λ/80.96.04) 
86.11  Λοιπά έξοδα εκµεταλλεύσεως (Λ/80.95.00, 80.95.01,80.95.06) 
86.12  ∆ιαφορές προσαρµογής αξίας απαιτήσεων και προβλέψεων για ενδεχόµενες υποχρεώσεις  
           (Λ/80.94.05, 80.94.00, 80.94.01) 
86.13  ∆ιαφορές προσαρµογής αξίας κινητών αξιών µε χαρακτήρα ακινητοποιήσεων (Λ/80.94.02,  
           80.94.20) 
86.17  Έκτακτα έσοδα (Λ/81.01, 82.01, 84) 
86.18  Έκτακτα έξοδα (Λ/81.00, 82.00, 83, 85) 
86.19  Έκτακτα αποτελέσµατα (Λ/81.02, 81.03) 
86.99  Αποτελέσµατα χρήσεως προ φόρου εισοδήµατος 

 

 

Ο λογαριασµός 87 τόσο του Κ.Λ.Σ.Τ., όσο και του Ε.Γ.Λ.Σ. είναι κενός και 

συµπληρώνεται µόνο µετά από απόφαση του αρµόδιου από το νόµο οργάνου.  

 

 

Ο λογαριασµός 88 του Κ.Λ.Σ.Τ. ταυτίζεται απόλυτα µε τον αντίστοιχο του 

Ε.Γ.Λ.Σ. Ο λογαριασµός αυτός παρακολουθείται µέσω των ακόλουθων 

δευτεροβάθµιων λογαριασµών και χρησιµοποιείται µόνο στο τέλος της χρήσης, όταν 

γίνεται η διάθεση κερδών οπότε και καταρτίζεται υποχρεωτικά πίνακας διαθέσεως 

καθαρών κερδών. 

88.00  Καθαρά κέρδη χρήσεως 
88.01  Ζηµιές χρήσεως 
88.02  Υπόλοιπο κερδών προηγούµενης χρήσεως 
88.03  Ζηµιές προηγούµενης χρήσεως προς κάλυψη 
88.04  Ζηµιές προηγούµενων χρήσεων προς κάλυψη 
88.06  ∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούµενων χρήσεων 
88.07  Λογαριασµός αποθεµατικών προς διάθεση  
88.08  Φόρος εισοδήµατος 
88.09  Λοιποί µη ενσωµατωµένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι 
88.98  Ζηµιές εις νέο 
88.99  Κέρδη προς διάθεση 

 

Ο πίνακας του λογαριασµού 88 όπου εκτός από τα στοιχεία των υπολογαριασµών 

του εµφανίζεται και ο τρόπος διαθέσεως των κερδών, δηµοσιεύεται µαζί µε τα 

αποτελέσµατα χρήσης και τον ισολογισµό, σύµφωνα πάντα µε τις διατάξεις που 

ισχύουν κάθε φορά.(Κυρίκος,1993) 
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Ο λογαριασµός 89 του Κ.Λ.Σ.Τ. και του Ε.Γ.Λ.Σ. χρησιµοποιείται µόνο στο τέλος 

της χρήσης οπότε και καταρτίζεται υποχρεωτικά η κατάσταση του ισολογισµού της 

χρήσης. Η κατάσταση του ισολογισµού δηµοσιεύεται µαζί µε την κατάσταση του 

λογαριασµού αποτελεσµάτων, σύµφωνα µε τις διατάξεις που προβλέπει ο νόµος. Με 

το λογαριασµό 89 επιτυγχάνεται το κλείσιµο των λογαριασµών της χρήσεως στην 

οποία αναφέρεται ο ισολογισµός καθώς και το άνοιγµα των λογαριασµών της νέας 

χρήσεως που ακολουθεί µετά την κατάρτιση του ισολογισµού. Οι Τράπεζες, που από 

1-1-1994 εφαρµόζουν υποχρεωτικά το Κ.Λ.Σ.Τ. µέσω των  δευτεροβάθµιων 

λογαριασµών του 89 πραγµατοποιούν το άνοιγµα και το κλείσιµο (αν χρειάζεται) των 

βιβλίων. Το ίδιο ισχύει και για τις υπόλοιπες οικονοµικές µονάδες. Οι δευτεροβάθµιοι 

αυτοί λογαριασµοί είναι οι εξής: 

89.00  Ισολογισµός ανοίγµατος χρήσεως 
89.01  Ισολογισµός κλεισίµατος χρήσεως 

 

Με το λογαριασµό 89.00  πραγµατοποιείται το άνοιγµα των βιβλίων της νέας 

χρήσης µε ηµερολογιακές εγγραφές, το οποίο είναι υποχρεωτικό. 

Με το λογαριασµό 89.01 πραγµατοποιείται το κλείσιµο των βιβλίων στο τέλος της 

χρήσης, µε ηµερολογιακές εγγραφές, το οποίο δεν είναι υποχρεωτικό αφού δεν είναι 

αναγκαίο για τη λογιστική συµφωνία ηµερολογίου-καθολικού και δεν προβλέπεται 

από οποιαδήποτε διάταξη της νοµοθεσίας µας. (Παπαδέας,1994) 
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2.9. ΟΜΑ∆Α 0: ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ 

Πρωτοβάθµιοι λογαριασµοί 

 
Κ.Λ.Σ.Τ. 

 
Ε.Γ.Λ.Σ. 

00 (δεν χρησιµοποιείται) 
01 Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία 
02 Συµβάσεις και συµφωνίες σταθµισµένων 

κινδύνων 
03 Απαιτήσεις από αµφοτεροβαρείς 

συµβάσεις 
04 Χρεωστικοί λογαριασµοί πληροφοριών 
 
05 ∆ικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών 

στοιχείων 
 

06 Ενδεχόµενες σταθµισµένες υποχρεώσεις 
 

07 Υποχρεώσεις από αµφοτεροβαρείς 
συµβάσεις 
 

08 Πιστωτικοί λογαριασµοί πληροφοριών 
 

09 ……………………………………….. 
 

00 (δεν χρησιµοποιείται) 
01 Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία 
02 Χρεωστικοί λογαριασµοί εγγυήσεων 

και εµπράγµατων ασφαλειών 
03 Απαιτήσεις από αµφοτεροβαρείς 

συµβάσεις 
04 ∆ιάφοροι λογαριασµοί πληροφοριών 

χρεωστικοί 
05 ∆ικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών 

στοιχείων 
 
06   Πιστωτικοί λογαριασµοί εγγυήσεων 
       και εµπράγµατων ασφαλειών 
07   Υποχρεώσεις από αµφοτεροβαρείς 
       συµβάσεις 
 
08   ∆ιάφοροι λογαριασµοί πληροφοριών  
       πιστωτικοί 
09  Λογαριασµοί τάξεως υποκαταστηµάτων  
      ή άλλων κέντρων 

 

 

2.9.1. Συγκριτική Ανάλυση – Σχολιασµός 0ης Οµάδας. 

Οι λογαριασµοί της 10ης οµάδας του Κ.ΛΣ.Τ. και του Ε.Γ.Λ.Σ. µε το διακριτικό 

αριθµό 0 είναι λογαριασµοί ειδικής κατηγορίας, στους οποίους απεικονίζονται και 

παρακολουθούνται χρήσιµες πληροφορίες καθώς και γεγονότα που δηµιουργούν 

νοµικές δεσµεύσεις, χωρίς να επιφέρουν άµεση ποσοτική µεταβολή στα περιουσιακά 

στοιχεία της οικονοµικής µονάδας. Η παρουσία των λογαριασµών αυτών είναι 

απαραίτητη για να αποκαθιστά την τάξη των µεγεθών 

Οι λογαριασµοί τάξεως λειτουργούν πάντα κατά ζεύγη λογαριασµών στο 

αυτόνοµο λογιστικό κύκλωµα της οµάδας 0 χωρίς να είναι δυνατή η συλλειτουργία 

τους µε τους άλλους λογαριασµούς των άλλων οµάδων.(Κυρίκος,1993) Κάθε ένα από 

τα ζεύγη πρωτοβάθµιων λογαριασµών µπορεί να αναλυθεί σε ζεύγη δευτεροβάθµιων 

και κατ’ επέκταση τριτοβάθµιων λογαριασµών.(Παπαδέας,1994) 

Με τους λογαριασµούς τάξεως παρακολουθούνται αλλότρια περιουσιακά 

στοιχεία, αµφοτεροβαρείς και άλλες συµβάσεις, εγγυήσεις που λαµβάνονται από την 

οικονοµική µονάδα για την εξασφάλιση των απαιτήσεων της, διάφορα στατιστικά 

στοιχεία και πληροφορίες.(Κυρίκος,1993) 
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Οι πρωτοβάθµιοι λογαριασµοί της οµάδας 0 στο Κ.Λ.Σ.Τ. συµπίπτουν σε κωδικό, 

σε τίτλο και κατά το µεγαλύτερο µέρος του εννοιολογικού τους περιεχοµένου µε 

αντίστοιχους του Ε.Γ.Λ.Σ. Ο λογαριασµός 00 του Κ.Λ.Σ.Τ. και του Ε.Γ.Λ.Σ. δεν 

χρησιµοποιείται 

Οι λογαριασµοί 01 και 05 που λειτουργούν αµοιβαία, διαφοροποιούνται στους 

τίτλους και το περιεχόµενο κάποιων δευτεροβάθµιων λογαριασµών στο Κ.Λ.Σ.Τ. σε 

συσχέτιση µε το Ε.Γ.Λ.Σ., λόγω της ιδιοµορφίας των τραπεζικών εργασιών. Έτσι, οι 

δευτεροβάθµιοι λογαριασµοί µέσω των οποίων παρακολουθείται ο λογαριασµός 01 

στο Κ.Λ.Σ.Τ. είναι  

01.00  Χρεόγραφα τρίτων για φύλαξη  
01.01  Χρεόγραφα εκδόσεως τρίτων για διάθεση 
01.02  ∆εσµευµένα χρεόγραφα τρίτων 
01.06  Αξίες τρίτων για φύλαξη 
01.07  Αξίες τρίτων για είσπραξη 
01.08  Αξίες τρίτων για είσπραξη σε ανταποκριτές 
01.11  Ταξιδιωτικές επιταγές τρίτων για διάθεση 
01.12  Ένσηµα ασφαλιστικών οργανισµών για διάθεση 
01.16  Μισθωµένα κινητά τρίτων 
01.17  Κινητά τρίτων για χρήση 
01.21  Ταµειακό απόθεµα Κεντρικής Τράπεζας 
01.99  Άλλα περιουσιακά στοιχεία 

 

Από τους παραπάνω λογαριασµούς οµοιότητα µε το Ε.Γ.Λ.Σ. παρουσιάζεται  

στους λογαριασµούς 01.00 «Χρεόγραφα τρίτων για φύλαξη»,01.07  «Αξίες τρίτων 

για είσπραξη» και 1.99 «Άλλα περιουσιακά στοιχεία τρίτων». Ο λογαριασµός 01.07 

του Κ.Λ.Σ.Τ. παρακολουθείται στο Ε.Γ.Λ.Σ. µέσω του 01.01. 

 

 

Ο λογαριασµός 05 του Κ.Λ.Σ.Τ. και του Ε.Γ.Λ.Σ. παρακολουθεί τους δικαιούχους 

αλλότριων περιουσιακών στοιχείων. Οι δευτεροβάθµιοι λογαριασµοί του Κ.Λ.Σ.Τ. 

µέσω των οποίων παρακολουθείται ο παραπάνω λογαριασµός και οι οποίοι 

συµπίπτουν µε ανάλογους του Ε.Γ.Λ.Σ. ακολουθούν παρακάτω: 

05.00  ∆ικαιούχοι χρεογράφων για φύλαξη 
05.07  Κοµιστές αξιών για είσπραξη 
05.99  ∆ικαιούχοι άλλων περιουσιακών στοιχείων 

 

Ο παραπάνω λογαριασµός στο Κ.Λ.Σ.Τ. περιλαµβάνει επίσης τους ακόλουθους 

δευτεροβάθµιους λογαριασµούς: 

05.01  Εκδότες χρεογράφων για διάθεση 
05.02  ∆ικαιούχοι δεσµευµένων χρεογράφων 
05.06  Κοµιστές αξιών για φύλαξη 
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05.08  Κοµιστές αξιών για είσπραξη σε ανταποκριτές 
05.11  Εκδότες ταξιδιωτικών επιταγών για διάθεση 
05.16  Εκµισθωτές κινητών  
05.17  ∆ικαιούχοι κινητών για χρήση 
05.21  Κεντρική Τράπεζα-λογαριασµός ταµειακού αποθέµατος 

 

Ο λογαριασµός 01.21 του Κ.Λ.Σ.Τ., που συλλειτουργεί µε το λογαριασµό 5.21 

χρησιµοποιείται µόνο από εκείνες τις Τράπεζες, οι οποίες διαχειρίζονται ταµειακό 

απόθεµα για λογαριασµό της Τράπεζας της Ελλάδος. 

 

 

Ο λογαριασµός 02 του Κ.Λ.Σ..Τ. και του Ε.Γ.Λ.Σ. λειτουργεί αµοιβαία µε το 

λογαριασµό 06.(Παπαδέας,1994) Ο λογαριασµός 02 «Συµβάσεις και συµφωνίες 

σταθµισµένων κινδύνων» του Κ.Λ.Σ.Τ. διαφέρει πλήρως από τον λογαριασµό 02 του 

Ε.Γ.Λ.Σ. «Χρεωστικοί λογαριασµοί εγγυήσεων και εµπράγµατων ασφαλειών». Ο 

τελευταίος λογαριασµός έχει πολλά κοινά σηµεία µε τον λογαριασµό 04 «Χρεωστικοί 

λογαριασµοί πληροφοριών». του Κ.Λ.Σ.Τ.  

Ο λογαριασµός 02 του Κ.Λ.Σ.Τ. παρακολουθείται µέσω των δευτεροβάθµιων 

λογαριασµών: 

02.00  Συµβάσεις και συµφωνίες µηδενικού κινδύνου 
02.20  Συµβάσεις και συµφωνίες µέτριου κινδύνου 
002.50  Συµβάσεις και συµφωνίες µέσου κινδύνου 
02.80  Συµβάσεις και συµφωνίες υψηλού κινδύνου 
02.88  Συµβάσεις επιτοκίων  
02.89  Συµβάσεις τιµών συναλλάγµατος 

 

 

Ο λογαριασµός 06 του Κ.Λ.Σ.Τ. που παρακολουθείται µε τους ακόλουθους 

δευτεροβάθµιους λογαριασµούς διαφέρει πλήρως από τον αντίστοιχο του Ε.Γ.Λ.Σ., ο 

οποίος παρακολουθεί τους πιστωτικούς λογαριασµούς εγγυήσεων και εµπράγµατων 

ασφαλειών». Ο λογαριασµός αυτός του Ε.Γ.Λ.Σ. συµπίπτει σε κάποιους 

δευτεροβάθµιους λογαριασµούς µε το λογαριασµό 08 του Κ.Λ.Σ.Τ,  ο οποίος 

παρακολουθεί τους πιστωτικούς λογαριασµούς πληροφοριών. 

06.00  Ενδεχόµενες µηδενικού κινδύνου υποχρεώσεις 
06.20  Ενδεχόµενες µέτριου κινδύνου υποχρεώσεις 
06.50  Ενδεχόµενες µέσου κινδύνου υποχρεώσεις 
06.80  Ενδεχόµενες υψηλού κινδύνου υποχρεώσεις 
06.88  Ενδεχόµενες υποχρεώσεις από συµβάσεις επιτοκίων 
06.89  Ενδεχόµενες υποχρεώσεις από συµβάσεις τιµών συναλλάγµατος 
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Οι τριτοβάθµιοι υποχρεωτικοί λογαριασµοί µε τους οποίους παρακολουθείται ο 

λογαριασµός 06 στο Κ.Λ.Σ.Τ. είναι οι εξής: 

06.00.10  Μη χρησιµοποιηθείσες πιστωτικές ευχέρειες αρχικής λήξεως µέχρι ενός έτους 
06.00.20  Άλλες ενδεχόµενες µηδενικού κινδύνου υποχρεώσεις 
06.20.09  Πιστώσεις έναντι φορτωτικών εγγράφων (εγγυηµένες) 
06.20.20  Άλλες ενδεχόµενες µετρίου κινδύνου υποχρεώσεις 
06.50.00  Εγγυήσεις που δεν είναι υποκατάστατα πιστώσεων 
06.50.04  Ανέκκλητες πιστωτικές επιστολές( όχι υποκατάστατα πιστώσεων) 
06.05.05  Πράξεις προσωρινής εκχωρήσεως (δικαίωµα εκδοχέα)  
06.50.09  Εκδοθείσες και βεβαιωθείσες πιστώσεις έναντι φορτωτικών εγγράφων 
06.50.10  Μη χρησιµοποιηθείσες πιστωτικές ευχέρειες αρχικής λήξεως πέραν του έτους 
06.50.11  Ευχέρειες εκδόσεως αξιών NIFs και RUFs 
06.50.20  Άλλες ενδεχόµενες µέσου κινδύνου υποχρεώσεις 
06.80.00  Εγγυήσεις υποκατάστατα πιστώσεων 
06.80.01  Τίτλοι αποδοχής 
06.80.02  Οπισθογραφήσεις αξιογράφων ( χωρίς υπογραφή άλλου πιστωτικού ιδρύµατος) 
06.80.03  Συναλλαγές µε δικαίωµα προσφυγής υπέρ του αγοραστή 
06.80.04  Ανέκκλητες πιστωτικές επιστολές υποκατάστατα πιστώσεων 
06.80.05  Πράξεις προσωρινής εκχωρήσεως( ευθύνη του εκδοχέα) 
06.80.06  Στοιχεία ενεργητικού αποκτηθέντα βάσει συµφωνιών µελλοντικής αγοράς 
06.80.07  Καταθέσεις προθεσµίας επί προθεσµιών  
06.80.08  Οφειλόµενο τίµηµα αγορασθέντων τίτλων και µετοχών 
06.80.20  Άλλες ενδεχόµενες υψηλού κινδύνου υποχρεώσεις 
06.88.00  Συµβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων στο ίδιο νόµισµα 
06.88.01  Συµβάσεις ανταλλαγής µεταβλητών επιτοκίων διαφόρου φύσεως 
06.88.02  Προθεσµιακές συµφωνίες επιτοκίου 
06.88.03  Προθεσµιακές συµβάσεις επί επιτοκίου 
06.88.04  Συµβάσεις επί επιτοκίου µε δικαίωµα επιλογής που έχουν αγοραστεί 
06.88.89  Άλλες συµβάσεις παρεµφερούς φύσεως 
06.89.00  Συµβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων διαφορετικών νοµισµάτων 
06.89.02  Προθεσµιακές πράξεις επί συναλλάγµατος 
06.89.03  Προθεσµιακές συµβάσεις επί συναλλάγµατος 
06.89.04  Συµβάσεις επί συναλλάγµατος µε δικαίωµα επιλογής που έχουν αγοραστεί 
06.89.89  Άλλες συµβάσεις παρεµφερούς φύσεως   

 

 

Ο λογαριασµός 03 λειτουργεί αµοιβαία µε τον λογαριασµό 07 στο Κ.Λ.Σ.Τ. και 

στο Ε.Γ.Λ.Σ. Το ζεύγος λογαριασµών 03-07 των δύο λογιστικών σχεδίων ενώ 

παρακολουθεί τις απαιτήσεις και τις υποχρεώσεις από αµφοτεροβαρείς συµβάσεις 

ωστόσο, στους δευτεροβάθµιους λογαριασµούς του Κ.Λ.Σ.Τ. ορίζονται 

συγκεκριµένοι τίτλοι που δεν υπάρχουν στο Ε.Γ.Λ.Σ.  Ο λογαριασµός 03 χρεώνεται 

και ταυτόχρονα ο λογαριασµός 07 πιστώνεται µε το ποσό της αξίας της 

αµφοτεροβαρούς σύµβασης ,που δεν έχει ακόµα εκτελεστεί. (Παπαδέας,1994     

)Αναλυτικότερα, το ζεύγος λογαριασµών 03-07  στο Κ.Λ.Σ.Τ. παρακολουθείται µε 

τους λογαριασµούς: 

03.00  Χρεώστες από ενέγγυες πιστώσεις 
03.01  Αναµενόµενα φορτωτικά έγγραφα 
ενέγγυων πιστώσεων 
03.02  Φορτωτικά έγγραφα ενέγγυων πιστώσεων 
03.06  Εντολείς ενέγγυων πιστώσεων προς 

03.16  Προαγορές συναλλάγµατος 
03.17  Προπωλητές συναλλάγµατος σε ευρώ 
03.18  Προαγοραστές συναλλάγµατος 
03.19  Απαιτήσεις από προπωλήσεις 
συναλλάγµατος 
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εκτέλεση 
03.11  Εγκεκριµένες δανειακές συµβάσεις 
03.15  Απαιτήσεις από εντολές σε ευρώ, µε 
κάλυψη σε συνάλλαγµα 

03.26  Ανατεθείσες εργολαβίες 
03.99  Λοιπές απαιτήσεις από αµφοτεροβαρείς 
συµβάσεις 

07.00  Ανοιγείσες ενέγγυες πιστώσεις 
07.01  Ανταποκριτές, λογαριασµός 
αναµενόµενων φορτωτικών εγγράφων ενέγγυων 
πιστώσεων 
07.02  Πελάτες, δικαιούχοι φορτωτικών 
εγγράφων ενέγγυων πιστώσεων 
07.06  ∆ικαιούχοι ενέγγυων πιστώσεων προς 
εκτέλεση 
07.11  Υποχρεώσεις από εγκεκριµένες δανειακές 
συµβάσεις 
07.15  Εντολές πληρωτέες σε ευρώ µε κάλυψη σε 
συνάλλαγµα 

07.16  Προπωλητές συναλλάγµατος 
07.17  Υποχρεώσεις από προαγορά 
συναλλάγµατος 
07.18  Προπωλήσεις συναλλάγµατος 
07.19  Προαγοραστές συναλλάγµατος σε δραχµές  
07.26  Εργολάβοι, λογαριασµός εργολαβιών 
07.99  Λοιπές υποχρεώσεις από αµφοτεροβαρείς 
συµβάσεις 

 

 

Ο λογαριασµός 04 στο Κ.Λ.Σ.Τ. και στο Ε.Γ.Λ.Σ. συλλειτουργεί µε το 

λογαριασµό 08. Με τη χρέωση-πίστωση του ζεύγους λογαριασµών 04-08 

παρακολουθούνται: 

04.06  Χρεόγραφα τρίτων σε ενέχυρα 
04.11  Αξίες τρίτων από ενέχυρα 
04.12  Αξίες τρίτων από ενέχυρα σε ανταποκριτές 
04.16  Εγγυητικές επιστολές τρίτων για 
εξασφάλιση απαιτήσεων µας 
04.17  Εγγυητικές επιστολές για εξασφάλιση 
συµµετοχής τρίτων σε διαγωνισµό της Τράπεζας 
04.18  Εγγυητικές επιστολές για εξασφάλιση 
καλής εκτελέσεως συµβάσεων προµηθευτών της 
Τράπεζας 
04.21  Υποθήκες και προσηµειώσεις για 
εξασφάλιση απαιτήσεων µας 
04.26  Αποθηκόγραφα τρίτων σε ενέχυρο  
04.27  Εµπορεύµατα τρίτων σε ενέχυρο 
04.49  Άλλες εγγυήσεις τρίτων για εξασφάλιση 
απαιτήσεων µας 

04.50  Αντεγγυήσεις τρίτων για εξασφάλιση 
υποχρεώσεων µας 
04.51  Εγγυήσεις τρίτων για εξασφάλιση 
υποχρεώσεων µας 
04.59  Λοιποί χρεωστικοί λογαριασµοί 
εγγυήσεων και εµπράγµατων ασφαλειών 
04.80  Απαιτήσεις αποσβεσµένες 
04.81  Εγκεκριµένα πιστωτικά όρια 
04.90  ∆ιάφοροι χρεωστικοί λογαριασµοί 
πληροφοριών 
04.99  Λοιπές απαιτήσεις από αµφοτεροβαρείς 
συµβάσεις 

08.06  ∆ικαιούχοι χρεογράφων σε ενέχυρο 
08.11  Εκχωρητές αξιών από ενέχυρα 
08.12  Εκχωρητές αξιών από ενέχυρα σε 
ανταποκριτές 
08.16  Παραχωρητές εγγυητικών επιστολών για 
εξασφάλιση απαιτήσεων µας 
08.17  Παραχωρητές εγγυητικών επιστολών για 
εξασφάλιση συµµετοχής τρίτων σε λογαριασµό 
της Τράπεζας 
08.18  Παραχωρητές εγγυητικών επιστολών για 
εξασφάλιση καλής εκτελέσεως συµβάσεων 
προµηθευτών της Τράπεζας 
08.21  Παραχωρητές υποθηκών και 
προσηµειώσεων για εξασφάλιση απαιτήσεων µας 
08.26  ∆ικαιούχοι αποθηκογράφων σε ενέχυρο 
08.27  ∆ικαιούχοι εµπορευµάτων σε ενέχυρο 

08.49  Παραχωρητές άλλων εγγυήσεων για 
εξασφάλιση απαιτήσεων  
08.50  Ανεγγυητές για εξασφάλιση υποχρεώσεων 
µας 
08.51  Παραχωρητές εγγυήσεων για εξασφάλιση 
υποχρεώσεων µας 
08.59  Λοιποί πιστωτικοί λογαριασµοί εγγυήσεων 
και εµπράγµατων ασφαλειών 
08.80  Προβλέψεις που χρησιµοποιήθηκαν για 
απόσβεση απαιτήσεων 
08.81  Πελάτες µε εγκεκριµένα πιστωτικά όρια 
08.90  ∆ιάφοροι πιστωτικοί λογαριασµοί 
πληροφοριών 
08.99  Λοιπές υποχρεώσεις από αµφοτεροβαρείς 
συµβάσεις 
 

(Παπαδέας,1994) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

 

 

 

Συµπερασµατικά θα µπορούσαµε να πούµε ότι το Κ.Λ.Σ.Τ. παρόλο που 

παρουσιάζει πολλές οµοιότητες µε το Ε.Γ.Λ.Σ., ωστόσο εµφανίζει και σηµαντικές 

διαφοροποιήσεις από αυτό.  

Α. Από τις εν λόγω διαφορές, οι σηµαντικότερες µεταξύ των δύο σχεδίων αφορούν 

τις οµάδες 2 , 5 και 7.  

1.       Η οµάδα 2 στο Κ.Λ.Σ.Τ. παρακολουθεί τα αποθέµατα ενώ στο Ε.Γ.Λ.Σ. τις  

          χορηγήσεις.  

2.       Η οµάδα 5 του Κ.Λ.Σ.Τ. και του Ε.Γ.Λ.Σ. παρουσιάζει µεγάλες 

          διαφοροποιήσεις στους λογαριασµούς 50,51,52 και 53 καθώς τα πιστωτικά  

          ιδρύµατα δεν έχουν υποχρεώσεις σε προµηθευτές από την αγορά 

          εµπορευµάτων, παρά µόνο προς τους αποταµιευτές τους.  

3.       Η οµάδα 7 των δύο λογιστικών σχεδίων εµφανίζει επίσης, σηµαντικές  

          διαφοροποιήσεις λόγω της ιδιόµορφης φύσης των τραπεζικών εργασιών.  

Β.  Οι οµάδες 1 και 4 στα δύο σχέδια δεν παρουσιάζουν καµία ουσιαστική διαφορά 

ενώ, οι οµάδες 3,6,8 και 0  παρουσιάζουν κάποιες µόνο διαφοροποιήσεις στους 

λογαριασµούς 30,31,65,80 και στο ζεύγος λογαριασµών 03-07. 

Γ.  Στο Κ.Λ.Σ.Τ. καλύπτονται κάποιοι κενοί κωδικοί αριθµοί του Ε.Γ.Λ.Σ. µε τίτλους, 

όπως επίσης και αντίστροφα, υπάρχουν λογαριασµοί του Ε.Γ.Λ.Σ. ,οι οποίοι, στο 

Κ.Λ.Σ.Τ. είναι κενοί. 

Από τα παραπάνω διαπιστώνουµε  ότι το Κ.Λ.Σ..Τ βασίζεται κατά ένα πολύ 

µεγάλο µέρος στο Ε.Γ.Λ.Σ. ωστόσο, εµφανίζει κάποιες διαφοροποιήσεις, οι οποίες, 

είναι απαραίτητες προκειµένου να «καλυφθούν» τα ειδικά ζητήµατα, τα οποία, 

εµφανίζονται στον τοµέα των τραπεζών. Το Κ.Λ.Σ.Τ., παρόλο που αναπτύσσεται σε 

µικρότερο εύρος σε σχέση µε το Ε.Γ.Λ.Σ. έχει µεγαλύτερο βάθος από αυτό. 

Αντιλαµβανόµαστε λοιπόν ότι δεν ανατρέπει το ένα σχέδιο το άλλο αλλά 

συµπληρώνει το ένα το άλλο. 
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